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Jaarverslag over de drugsproblematiek in de EU: speciale
aandacht voor Midden- en Oost-Europese landen (MOEL)

DRUGSPROBLEMEN NEMEN TOE IN MIDDEN- EN OOSTEUROPA
MOEL treffen maatregelen
Een procentuele toename van het aantal personen (vooral schoolkinderen) in Midden- en OostEuropa die tenminste één keer hebben geëxperimenteerd met illegale drugs …en de belangrijke
rol van Midden- en Oost-europa in de drugshandel en –doorvoer naar de EU…
Dit zijn twee trends die worden benadrukt in een hoofdstuk met bijzondere aandacht voor de MOEL
(Midden- en Oost-Europese landen) in het Jaarverslag 2001 over de stand van de
drugsproblematiek in de Europese Unie, dat vandaag verschijnt en door het in Lissabon
gevestigde EU-drugsagentschap, het EWDD, wordt gepubliceerd.
Volgens het verslag hebben de MOEL grote vorderingen gemaakt op het vlak van wetten en
administratie- en coördinatiestructuren met betrekking tot de aanpak van drugsproblemen. Het is
nu vooral van belang dat ze hiermee doorgaan en er de nodige middelen voor vrijmaken, zo staat er
in het verslag. In 2000 voerde de Europese Commissie de fondsen per land op tot € 1 miljoen
extra, specifiek voor het opnemen van het element ‘drugs’ in de nationale Phare-programma’s. De
meeste van deze projecten komen tot stand door een samenwerking (“Twinning”) met de EUlidstaten.
Bedreiging voor jongeren
Uit het verslag blijkt dat in de periode 1995–99 het illegaal drugsgebruik bij 15–16-jarigen in alle
MOEL is verdubbeld – behalve in Tsjechië (1,5 maal meer), waar het drugsgebruik al aanzienlijk
was (1). De cijfers zijn het hoogst in Tsjechië (1 op 3 bij 15–16-jarigen) en Slovenië (1 op 4).
De toename is voornamelijk te wijten aan het gebruik van cannabis. Net als in de EU is cannabis
immers de populairste drug onder alle drugsgebruikers. Een kleinere maar niettemin belangrijke
toename wordt vastgesteld bij drugs zoals ecstasy, amfetamines en LSD, waarvan het gebruik
hoogstwaarschijnlijk veel hoger ligt dan de officiële gegevens doen veronderstellen.
MOEL zijn zowel doorvoerkanalen als bestemmingen
In het verslag staat dat de inbeslagneming van belangrijke hoeveelheden drugs in de Balkan en in
Midden-Europa in 1999 en 2000 de rol van de regio bevestigt als doorvoer- en opslagplaats van
heroïne. Het gewicht van de in 2000 door de Bulgaarse autoriteiten in beslag genomen
hoeveelheid heroïne bedraagt 2.079 kilogram. Dit is meer dan de totale vangst van de afgelopen
zes jaar. Het lijkt erop dat nu het heroïnegebruik stijgt, de MOEL niet alleen doorvoerlanden zijn,
maar eveneens afzetgebieden zijn geworden.
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Volgens het verslag zijn de MOEL ook nog steeds een doorvoerregio voor cannabis die bestemd is
voor de EU. Net als in de EU neemt de plaatselijke teelt van deze populairste drug toe, en dat geldt
eveneens voor de cannabishandel.
De doorvoer van cocaïne in de MOEL lijkt in 1999–2000 te zijn toegenomen. O.a. in Tsjechië,
Hongarije en Roemenië zijn er grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen, hoewel het
gebruik ervan zich lijkt te beperken tot bepaalde bevolkingsgroepen.
De populariteit van synthetische drugs bij jongeren neemt toe, en verontrustend hierbij is dat een
stijgend aantal jongeren betrokken is bij de verkoop en de handel. De productie van synthetische
drugs is toegenomen en ‘het gebruik ervan beïnvloedt het leven van steeds meer jonge mensen’.
Het agentschap voegt eraan toe dat er in de meeste MOEL illegale laboratoria voor de productie
van amfetamines bestaan en dat de uitgangsstoffen voor deze productie worden gesmokkeld uit
andere MOEL, de EU of derde landen. De Baltische staten, Bulgarije, Tsjechië, Hongarije en
Polen blijken belangrijke producenten te zijn. Ondanks bijvoorbeeld de ontmanteling vorig jaar van
zeven laboratoria in Polen, wordt geschat dat tenminste hetzelfde aantal nog steeds operationeel
is.
De handel is echter geen louter eenrichtingsverkeer. De wereldwijde prevalentie van ecstasygebruik
heeft geleid tot uitvoer van deze drug uit de EU naar de MOEL. Wetshandhavingsorganen melden
dat een belangrijke in de MOEL gebruikte hoeveelheid ecstasy afkomstig is uit Nederland.
Andere belangrijke trends in de MOEL:
•
•
•

de MOEL nemen een toename waar in de aanvragen voor ontwenningskuren, hoofdzakelijk voor
verslaving aan opiaten;
ingevoerde heroïne wordt steeds meer gebruikt in plaats van opiaten van eigen bodem;
het drugsgebruik verspreidt zich van belangrijke stedelijke centra naar alle regio’s.

MOEL treffen maatregelen
Het EWDD deelt mee dat over het algemeen de MOEL momenteel beschikken over het juridisch
en institutioneel kader om de strijd tegen drugs aan te pakken. Ze hebben reeds belangrijke
maatregelen genomen en breiden deze verder uit (2). De mogelijkheden om de goedgekeurde
maatregelen daadwerkelijk tenuitvoer te leggen alsmede de toegewezen middelen blijven over het
algemeen echter beperkt.
Het voegt hieraan toe dat de betrokken landen hun beleid, organisaties en
coördinatiemechanismen moeten blijven versterken en de hiertoe vereiste middelen moeten
toekennen.
Informatie voor de redactie
(1) Cijfers uit het ESPAD-onderzoek (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs).
(2) De samenwerking tussen het EWDD en de MOEL kreeg van de Europese Commissie groen licht in
december 2000. Het project onder het Phare-programma ten bedrage van € 2 miljoen startte op 1 maart
van dit jaar. Het omvat in het bijzonder de 10 kandidaat-landen van de MOEL (Bulgarije, Tsjechië,
Estland, Hongarije, Letland, Lithouwen, Polen, Roemenië, Slowakije en Slovenië) en er wordt zoveel
mogelijk getracht Albanië, Bosnië-Herzegovina en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
hierbij te betrekken. Met name worden deze landen zoveel mogelijk betrokken bij de EWDD-activiteiten
aan de hand van de verdere uitbreiding van de nationale Focal Points en drugsinformatiesystemen. Alle
kandidaatlanden richten nu zelf nationale Focal Points op.
Dit jaar biedt het EWDD u een speciale website: Jaarverslag 2001 on line op het volgende adres:
http://annualreport.emcdda.org of http://emcdda.kpnqwest.pt Op de site zal u terechtkunnen voor
(downloadbare) PDF-bestanden van het verslag, dit persbericht en andere persberichten in 12 talen (11
EU-talen + Noors).

Contactpersoon: Kathy Robertson, Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving
(EWDD), Rua da Cruz de Santa Apolónia 23–25, PT-1149-045 Lissabon, Portugal.
Tel: ++ 351 21 811 3000 • Fax: ++ 351 21 813 1711 •
2001 Annual report online: http://annualreport.emcdda.org of http://emcdda.kpnqwest.pt
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