Allt fler holländare har drogproblem
(Publicerat i Narkotikafrågan nr 4, 2000)
Förra året (1999) sökte 26 333 holländare hjälp för sitt narkotikamissbruk.
Mest ökar antalet kokain- och cannabisklienter.
Av Pelle Olsson
Allt fler holländska narkotikamissbrukare söker hjälp för sitt missbruk.
1988 registrerades 16 777 besökare på landets CAD-mottagningar
(= rådgivningsbyråer för alkohol och droger). Förra året 1999 registrerades 37 974
sådana öppenvårdsbesökare. Med korrigering för dubbelräkning blir det 26 333
olika personer som vill ha hjälp för sitt drogmissbruk.
Även alkoholproblematiker vänder sig till CAD. Antalet klienter är relativt stabilt,
men deras andel bland samtliga besökare sjunker kontinuerligt och var nere på 37
procent 1999 från att tio år tidigare utgjort hälften av klienterna.
Den stora gruppen narkotikaklienter har heroin som huvudproblem (se tabell),
men antalet har inte stigit så mycket under de senaste åren. Istället det framför allt
kokain och cannabis som ökat.
8025 besök av kokain- och crackklienter registrerades 1999, vilket är nästan en
tredubbling på fem år.
Antalet cannabisklienter, som ökade stort i mitten på 90 -talet, har stabiliserats
något. 3803 besök registrerades 1999 jämfört med 2157 under 1994.
Amfetaminmissbrukarna utgör en relativt sett liten men ökande grupp med 997
besök 1999.
Det som varje år tycks förvåna sammanställarna av statstiken är att de populära
partydrogerna LSD och ecstasy alltjämt är sällsynta som huvudproblem bland
CADs klienter.
Medelåldern bland klienterna stiger också år för år (1999 var den 33, 8 år), vilket
kan förklara en del av ökningen av antalet hjälpsökande.
Med tanke på de här talen är det anmärkningsvärt att det officiella antalet
narkotikamissbrukare i Holland bara uppges till mellan 25 000 och 29 000
personer. Det skulle betyda att praktiskt taget samtliga narkotikamissbrukare
söker hjälp varje år!
I Sverige fanns det officiellt 17 000 narkomaner enligt den senaste räkningen
1992. Av dessa var i grova tal hälften inrapporterade av narkomanvård, sjukvård
och socialvård.

