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Έκθεση 2002 σχετικά µε την κατάσταση των ναρκωτικών στις
υποψήφιες ΧΚΑΕ
Το πρόβληµα της διακίνησης σε συνδυασµό µε την προσωπική χρήση

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΚΑΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Μία νέα σηµαντική έκθεση η οποία δηµοσιεύεται σήµερα σχετικά µε το πρόβληµα των ναρκωτικών στις
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ) που είναι υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ
παρουσιάζει µία «εντελώς διαφορετική εικόνα» σε σχέση µε εκείνη που επικρατούσε µόλις πριν από πέντε
έως επτά έτη. Αναφέρει ότι οι χώρες αυτές θεωρούνταν τότε γενικά µόνον ως χώρες «διαµετακόµισης»
ναρκωτικών, µε όλα τα σχετικά στερεότυπα όσον αφορά τον «κίνδυνο» για τους πολίτες της ΕΕ. Σύµφωνα
µε την έκθεση, «σήµερα αποτελούν σαφή στόχο για τη χρήση ναρκωτικών».
Στην Έκθεση 2002 του ΕΚΠΝΤ σχετικά µε την κατάσταση των ναρκωτικών στις υποψήφιες ΧΚΑΕ
αναφέρεται ότι τα διαθέσιµα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η χρήση ναρκωτικών στις ΧΚΑΕ εξακολουθεί να
σηµειώνει αύξηση. Αυτό ισχύει για ναρκωτικά όπως η ηρωίνη, η οποία σταδιακά αντικαθιστά τα τοπικά
παραγόµενα οπιούχα, καθώς και για «νέα» ναρκωτικά όπως οι αµφεταµίνες ή η έκσταση, µέρος των οποίων
εξάγεται από την ΕΕ σε αγορές στις ΧΚΑΕ.
Η έκθεση που δηµοσιεύεται σήµερα προσθέτει ότι «υπάρχουν επίσης στοιχεία που δείχνουν ότι η
επικίνδυνη συµπεριφορά που συνδέεται µε τη χρήση ναρκωτικών είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη και ότι
υπάρχουν µεγάλες πιθανότητες διάδοσης λοιµωδών νοσηµάτων συνδεόµενων µε τα ναρκωτικά στους
χρήστες ενέσιµων ναρκωτικών».
Αναφέρει ότι το φαινόµενο παρουσιάζεται στο γενικότερο πλαίσιο της αναδυόµενης «καταναλωτικής
συµπεριφοράς» στους νέους, η οποία χαρακτηρίζεται επίσης από τη χρήση αλκοόλ και καπνού.
Η έκθεση προσθέτει ότι οι υποψήφιες ΧΚΑΕ αντιµετωπίζουν ταυτόχρονα τη διπλή πρόκληση της
ανάπτυξης σχετικών νοµοθετικών µέτρων και δοµών διοίκησης και συντονισµού για το πρόβληµα των
ναρκωτικών αφενός, και της βελτίωσης της κάλυψης και του φάσµατος των παρεχόµενων υπηρεσιών
αφετέρου, µε σκοπό την τήρηση του κοινοτικού κεκτηµένου και της βέλτιστης πρακτικής.
Ενώ η προετοιµασία για προσχώρηση στην ΕΕ υποστηρίζεται ενεργά από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη,
οι χώρες αυτές αντιµετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να εφαρµόσουν και να
χρηµατοδοτήσουν µέσα σε λίγα έτη µέτρα για τα οποία στην ΕΕ χρειάστηκαν 20 χρόνια προκειµένου να
αναπτυχθούν, και τα οποία βρίσκονται ακόµη σε εξέλιξη.
Ο Εκτελεστικός ∆ιευθυντής του οργανισµού για τα ναρκωτικά, Georges Estievenart, δηλώνει ότι η
πρόκληση για τη διευρυµένη Ένωση θα είναι να βοηθήσει τα νέα κράτη µέλη να αναπτύξουν από κοινού ένα
πιο ολοκληρωµένο και βιώσιµο τρόπο αντιµετώπισης αυτού του σύνθετου ζητήµατος. «Πιθανότατα θα είναι
αναγκαία η ανάληψη νέων πολιτικών πρωτοβουλιών».
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∆ιαδροµές διαµετακόµισης – τώρα αποτελούν επίσης στόχους
Πιο συγκεκριµένα…
Η έκθεση που δηµοσιεύεται σήµερα αναφέρει ότι οι σηµαντικές κατασχέσεις ναρκωτικών στην περιοχή των
Βαλκανίων και στην Κεντρική Ευρώπη επιβεβαιώνουν τον ρόλο των υποψηφίων ΧΚΑΕ στη διαµετακόµιση
και την αποθήκευση ηρωίνης. Ωστόσο, προσθέτει, καθώς η ίδια η χρήση ηρωίνης αυξάνεται στις χώρες
αυτές, οι ίδιες οι ΧΚΑΕ αποτελούν επίσης ολοένα περισσότερο στόχους διανοµής.
Στην έκθεση σηµειώνεται ότι παρατηρείται αλλαγή στα πρότυπα χρήσης ναρκωτικών στις ΧΚΑΕ. Η
εισαγόµενη ηρωίνη αντικαθιστά σταδιακά τα τοπικά παραγόµενα οπιούχα και άλλες ουσίες. Ταυτόχρονα, η
χρήση διαδίδεται από τα µεγάλα αστικά κέντρα σε όλες τις περιοχές. Συνεπώς, η ηρωίνη – κυρίως σε
ενέσιµη µορφή – αποτελεί τη βασικότερη ουσία που συνδέεται µε την προβληµατική χρήση ναρκωτικών.
Αυτό εξηγεί την ταυτόχρονη αύξηση των αιτήσεων θεραπείας για την εξάρτηση από οπιούχα.
Το ΕΚΠΝΤ συνεχίζει αναφέροντας ότι, παρόλο που οι χρήστες ενέσιµων ναρκωτικών στις ΧΚΑΕ φαίνεται
ότι γλύτωσαν από την επιδηµία του HIV µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1990 – η οποία θεωρείται ότι στις
χώρες αυτές κυµάνθηκε σε χαµηλά επίπεδα – υπάρχουν ενδείξεις µεγάλης επικράτησης της επικίνδυνης
συµπεριφοράς που συνδέεται µε τη χρήση ναρκωτικών.
Τα τρία κράτη της Βαλτικής συγκαταλέγονται µεταξύ των κρατών που έχουν πληγεί περισσότερο. Στη
Λεττονία και, ιδιαίτερα, στην Εσθονία παρατηρείται πρόσφατα «µία ανησυχητικά ταχεία αύξηση» της
µετάδοσης του ιού HIV στους χρήστες ενέσιµων ναρκωτικών. Και το 2002 σε φυλακή της Λιθουανίας
παρατηρήθηκε µεγάλη έξαρση της µόλυνσης από τον ιό HIV.
Ο οργανισµός παρατηρεί ότι: «είναι απολύτως αναγκαίο να βελτιωθεί η κάλυψη και το φάσµα των
παρεχόµενων υπηρεσιών και να εισαχθούν µέτρα µείωσης των επιβλαβών συνεπειών σε όλους τους
χώρους όπου γίνεται χρήση ναρκωτικών, συµπεριλαµβανοµένου, για παράδειγµα, του συστήµατος των
φυλακών».
Οι ΧΚΑΕ εξακολουθούν να αποτελούν διαµετακοµιστική περιοχή για την κάνναβη που προορίζεται για τα
κράτη µέλη της ΕΕ. Όπως και στην ίδια την ΕΕ, η κάνναβη είναι το πιο διαδεδοµένο ναρκωτικό στις χώρες
αυτές, ιδίως για πειραµατική και ψυχαγωγική χρήση. Τα συνθετικά ναρκωτικά γίνονται επίσης ολοένα πιο
δηµοφιλή στους νέους και η παραγωγή τους έχει αυξηθεί σηµαντικά. Ενώ µία νέα εξέλιξη είναι ότι η
παγκόσµια επικράτηση της χρήσης έκστασης έχει οδηγήσει στην εξαγωγή του ναρκωτικού από την ΕΕ σε
αγορές των ΧΚΑΕ και αντιστρόφως.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - «µε καταλυτικό ρόλο για την ανάληψη δράσης»
Στην έκθεση σχολιάζεται ότι «στο πλαίσιο αυτό, οι υποψήφιες ΧΚΑΕ έχουν κάνει σηµαντικά βήµατα για την
ανάπτυξη σχετικών νοµοθετικών µέτρων και δοµών διοίκησης και συντονισµού. Επιπλέον, ως µέρος της
διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ, οι 10 υποψήφιες ΧΚΑΕ έχουν προσαρµόσει τις δραστηριότητές τους όσον
αφορά τον έλεγχο των ναρκωτικών µε στόχο την υιοθέτηση και εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου στον
πολυδιάστατο τοµέα των ναρκωτικών».
Όλες οι υποψήφιες ΧΚΑΕ έχουν υπογράψει και επικυρώσει τις τρεις συµβάσεις των Ηνωµένων Εθνών
σχετικά µε τον έλεγχο των ναρκωτικών, αλλά η διαδικασία έγκρισης εθνικής νοµοθεσίας ποικίλλει στις
διάφορες χώρες της περιοχής. Εναρµονιζόµενες µε τη νέα νοµοθεσία, οι εθνικές δοµές συντονισµού και
λήψης αποφάσεων για τα ναρκωτικά στις περισσότερες από τις υποψήφιες ΧΚΑΕ «έχουν υποστεί
δυναµικές αλλαγές».
Η έκθεση προσθέτει ότι, όπως στα περισσότερα κράτη µέλη της ΕΕ, η ανάπτυξη πολιτικών και στρατηγικών
αντιµετώπισης των ναρκωτικών στις ΧΚΑΕ από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 έχει επηρεαστεί από δύο
παράγοντες: τον µεταβαλλόµενο χαρακτήρα του φαινοµένου των ναρκωτικών που επηρεάζει σε ολοένα
µεγαλύτερο βαθµό ευρύτερα τµήµατα της κοινωνίας· και τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του προβλήµατος
που απαιτεί έναν τρόπο αντιµετώπισης σε όλους τους τοµείς, συντονισµένο σε εθνικό επίπεδο. «Την
περίοδο αυτή, οι πρωτοβουλίες διαφόρων διεθνών οργανισµών, και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, έχουν διαδραµατίσει καταλυτικό ρόλο για την ανάπτυξη τρόπων αντιµετώπισης του φαινοµένου
των ναρκωτικών σε εθνικό επίπεδο».
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Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εθνικές στρατηγικές για τα ναρκωτικά υποστηρίζονται από
εµπειρογνώµονες προερχόµενους από τα κράτη µέλη της ΕΕ στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου
(αδελφοποίησης) στον τοµέα των ναρκωτικών, το οποίο χρηµατοδοτείται από το κοινοτικό πρόγραµµα
Phare.
Βασικό για τη διατήρηση της ώθησης

Ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου του ΕΚΠΝΤ, Mike Trace αναφέρει: «Αυτή η θετική
προσέγγιση για την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών καταδεικνύει τη δέσµευση των κυβερνήσεων
των ΧΚΑΕ καθώς και την αναγνώριση του προβλήµατος των ναρκωτικών σε πολιτικό επίπεδο. Το
µεγαλύτερο µέρος των εγγράφων στρατηγικής που εγκρίθηκαν πρόσφατα αποτελούν απτά σχέδια
δράσης, τα οποία δηλώνουν σκοπούς, στόχους, δείκτες επίτευξης, καθώς και τις απαιτήσεις
χρηµατοδότησης για την εφαρµογή των πολιτικών».
Και προσθέτει: «Η ανάγκη για καλύτερη πληροφόρηση σχετικά µε τα ναρκωτικά και την
αξιολόγηση των παρεµβάσεων αναγνωρίζεται ολοένα περισσότερο και ενσωµατώνεται στα εθνικά
σχέδια δράσης. Αυτό οδήγησε στη σύσταση των εθνικών εστιακών σηµείων πληροφόρησης για τα
ναρκωτικά του ΕΚΠΝΤ µέσω της εφαρµογής ενός κοινού έργου ΕΚΠΝΤ/PHARE. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, µέσω των σχεδίων αδελφοποίησης µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ και των
υποψηφίων χωρών, και το ΕΚΠΝΤ υποστηρίζουν σήµερα την κατάρτιση εθνικών σχεδίων δράσης
για την ανάπτυξη συστηµάτων πληροφόρησης για τα ναρκωτικά σε όλες τις υποψήφιες ΧΚΑΕ».
Η έκθεση προσθέτει ότι όλες οι νέες στρατηγικές για τα ναρκωτικά στις υποψήφιες χώρες
προσπαθούν να διασφαλίσουν τη συνέπεια ανάµεσα στις εγχώριες πολιτικές και εκείνες που
υιοθετούνται σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, η δυνατότητα αποτελεσµατικής εφαρµογής των
υιοθετούµενων µέτρων είναι περιορισµένη και οι πόροι που διατίθενται γενικά δεν επαρκούν. Ως
αποτέλεσµα, το χαµηλό επιχειρησιακό επίπεδο των εθνικών µηχανισµών συντονισµού σε
ορισµένες χώρες εµποδίζει την αποτελεσµατικότητα εφαρµογής της πολιτικής και παρατηρείται
έλλειψη περιφερειακής συνεργασίας.
Στην έκθεση τονίζεται ότι «είναι εποµένως σηµαντικό οι ενδιαφερόµενες χώρες να συνεχίσουν να
ενισχύουν τις πολιτικές τους, τα θεσµικά τους όργανα και τους µηχανισµούς συντονισµού και να
διαθέσουν επιπλέον πόρους για το σκοπό αυτό. Υπογραµµίζεται επίσης ότι οι προσπάθειες των
υποψηφίων χωρών να ευθυγραµµίσουν τις δράσεις τους στον τοµέα των ναρκωτικών µε τις
δράσεις της ΕΕ και των κρατών µελών της αξίζουν όχι µόνο αναγνώριση αλλά και συνεχή
υποστήριξη».
Σηµειώσεις για τους συντάκτες
Το πράσινο φως για τη συνεργασία µεταξύ του ΕΚΠΝΤ και των ΧΚΑΕ δόθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον ∆εκέµβριο του 2000.
Το σχετικό έργο ύψους 2 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράµµατος Phare ξεκίνησε την 1η
Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Καλύπτει ειδικότερα τις 10 υποψήφιες ΧΚΑΕ (Βουλγαρία, Τσεχική
∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λεττονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουµανία, Σλοβακία και
Σλοβενία), ενώ συνδέει στο µέγιστο δυνατό βαθµό την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την
Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (FYROM). Έµφαση δίδεται στη µεγαλύτερη
δυνατή συµµετοχή των χωρών στις δραστηριότητες του ΕΚΠΝΤ µέσω της ευρύτερης ανάπτυξης
Εθνικών Εστιακών Σηµείων (ΕΕΣ) και συστηµάτων πληροφόρησης για τα ναρκωτικά. Όλες οι
υποψήφιες χώρες συστήνουν σήµερα οι ίδιες ΕΕΣ.
Μία αλληλεπιδραστική έκδοση της Έκθεσης 2002 για την κατάσταση των ναρκωτικών στις ΧΚΑΕ
διατίθεται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://candidates.emcdda.eu.int.
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