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I slutet på maj släpptes Europeisk narkotikarapport 2014, som ges ut årligen av ECNN, Europeiska 

centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, i Lissabon (på engelska EMCDDA). 

Rapporten kommer både som tryckt version och på nätet och finns tillgänglig  på 23 språk.  På 

Internet finns dessutom mer detaljerad information från vart och ett av de 28 EU-länderna plus 

Norge och Turkiet i form av en massa statistik, diagram och videofilmer. 

Det finns både positiva och negativa trender i den europeiska narkotikasituationen. 

I förordet nämner João Goulão och Wolfgang Götz, EMCDDA:s  styrelseordförande respektive 

direktör, att det förbättrade samarbetet mellan inom EU för att komma tillrätta med drogproblemen.   

Den allmänna trenden för folkhälsan är positiv och den europeiska modellen att hantera 

narkotikaproblemen tycks vara framgångsrik, menar de båda ledarna för EMCDDA.  

Statistiskt sett har till exempel de narkotikarelaterade dödsfallen minskat, kanske i takt med att 

heroinmissbruket minskar. Å andra sidan påpekas i rapporten att missbruk och dödsfall av syntetiska 

opiater, bland annat metadon och buprenorfin (Subutex) ökar i flera länder. Hiv-smittan tycks också 

minska med undantag för bland annat Grekland och Rumänien. 

Det som är problematiskt är det ökade antalet nya psykoaktiva substanser NPS.  Under 2013 

anmäldes 81 NPS till EU:s system för tidig varning, vilket innebär att systemet nu övervakar över 350 

ämnen. Många är mycket potenta. Riskbedömning och eventuell narkotikaklassning går väldigt 

långsamt. Bara 6 riskbedömningar hanns med under hela förra året och fram till april i år. 

Ett annat generellt problem är att styrkan på hasch och marijuana har ökat. Det kan vara en av 

orsakerna till ökningen av antalet som söker hjälp för sitt missbruk, trots att konsumtionen inte har 

stigit i Europa generellt sätt. 

Hos alla som söker hjälp inom narkomanvården har 27,6 procent cannabis som huvuddrog, jämfört 

med den sjunkande andelen, 45,5 procent, som är heroinmissbrukare.  

Den tendensen är tydlig om man tittar på statistiken över nya vårdsökande. Där svarar 

cannabisklienterna idag för 42,2  procent och heroin för 25 procent.  I Holland utgör cannabisrökarna 

57,8 procent av de nya. I Danmark 72,6 procent. 
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Källa: http://www.emcdda.europa.eu/edr2014 

 

 

http://www.emcdda.europa.eu/edr2014

