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A kokain megnövekedett hozzáférhetőségére utaló jeleket emelte ki az EU
kábítószerügyi ügynöksége (European Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction – EMCDDA) a 2018. évi európai kábítószer-jelentés: Tendenciák és
fejlemények című kiadványában. A fejlemények egy olyan dinamikus kábítószerpiac
összefüggésében mutatkoznak, amely képes gyorsan reagálni a kábítószer-ellenes
intézkedésekre. Éves áttekintésében az ügynökség megvizsgálja az új pszichoaktív
anyagokkal kapcsolatos kihívásokat is, ideértve az új szintetikus opioidok (különösen
az erős fentanil származékok) hozzáférhetőségét, és a szintetikus kannabinoidok
marginalizált csoportokban (ideértve a börtönpopulációt is) történő használatával
kapcsolatos problémákat.
Az EMCDDA jelentése megállapítja, hogy a kábítószer-hozzáférés általánosan magas,
és bizonyos területeken folyamatos növekedést mutat. A legfrissebb adatok szerint
Európában (28 EU-tagállam, Törökország és Norvégia) több mint egymillió
kábítószer-lefoglalást jelentettek 2016-ban. Az Unióban több mint 92 millió felnőtt
(15-64 év között) próbált már ki tiltott drogot élete folyamán, és a becslések szerint
2016-ban (EU-28) 1,3 millióan részesültek kezelésben kábítószer-fogyasztás miatt.
Kokain: Megnövekedett hozzáférhetőség és legnagyobb tisztaság egy évtized alatt
Európán belül a kokain a leggyakrabban használt stimuláns drog. Körülbelül 2,3 millió
azoknak a fiatal (15–34 éves) felnőtteknek a száma, akik az elmúlt évben használták a
kábítószert (a 28 EU-tagállam). A Latin-Amerikában megfigyelhető növekvő
kokatermesztéssel és kokaintermeléssel összefüggésben a jelenlegi elemzés
megerősíti, hogy Európa kokainpiacai élénkek, a jelenlegi mutatók pedig arra utalnak,
hogy számos országban megnövekedett a kábítószer hozzáférhetősége. Bár a kokain
ára stabil maradt, az utcai kokain tisztasága 2016-ra, egy évtized alatt, elérte
legmagasabb fokát. A kokain-lefoglalások száma is emelkedett. 2016-ban 98 000
kábítószer-lefoglalást jelentettek az EU-ban (2015-ben 90 000-t), összesen 70,9 tonna
mennyiségben.

Ami a városokat illeti, egy jelenlegi, a települési szennyvízben található
szermaradványokat vizsgáló elemzés azt mutatta, hogy 2015 és 2017 között az erre az
időszakra vonatkozóan adatokat szolgáltató 31 város közül 26-ban növekedett a
kokainmaradványok mennyisége. A legmagasabb maradványértékeket Belgium,
Hollandia, Spanyolország és az Egyesült Királyság városaiban rögzítették, míg a
vizsgált kelet-európai városokból alacsony szinteket jelentettek.
Az európai kábítószer-előállítás és termesztés növekedésének jelei
Európa fontos piaca a tiltott drogoknak, amelyeket a világ számos régiójából, köztük
Latin-Amerikából, Nyugat-Ázsiából és Észak-Afrikából csempésznek be. Ugyanakkor
a mai jelentés kiemeli Európa mint előállító és termesztő régió szerepét is,
megállapítva, hogy: „Ebben az évben az anyagok széles köre tekintetében érzékeljük
annak aggasztó jeleit, hogy Európán belül megnövekedett a kábítószer-előállítás és
termesztés.”
Az előállítás és termesztés a fogyasztói piacokhoz közelebb történik, aminek számos
oka van, többek között a kényelem, a határon való leleplezés kockázatának
csökkentése, és a kábítószertől függően az előállításai folyamat során szükséges
alapvető vegyi anyagok hozzáférhetősége vagy költsége. A jelentés számos példát
sorol fel az Európán belüli megnövekedett kábítószer-előállításról és termesztésről,
valamint az előállítási vagy termesztési módszerek tekintetében tapasztalt
innovációról. Ezek kiterjednek az alábbiakra vonatkozó bizonyítékokra: illegális
kokainfeldolgozó laboratóriumok; a felszámolt MDMA („ecstasy”) laboratóriumok
számának növekedése; a metamfetamin-előállítás növekedése és abban a szervezett
bűnözés nagyobb mértékű részvétele; az amfetamin-előállítás végső fázisainak
áthelyeződése a fogyasztás szerinti országba; és alacsony számú leleplezett heroinelőállító laboratórium. Az Európai Unióban előállított szintetikus drogok egy részét
olyan külföldi piacokra szánják, mint például az amerikai kontinens, Ausztrália,
Közép- és Távol-Kelet és Törökország.
A magas hatóanyag-tartalmú kannabisz termesztésének Európán belüli növekedése
úgy tűnik, hogy hatással van az Unión kívüli kannabisz-termesztők tevékenységeire,
amint azt a Marokkóból Európába csempészett magasabb hatóanyag-tartalmú hasis
esete is mutatja. Vannak arra utaló jelek is, hogy az új pszichoaktív anyagok,
amelyeket általában Kínában állítanak elő és Európába szállítanak csomagolásra,
esetenként az európai határokon belül kerülnek előállításra.
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