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Sporočilo za medije
»Uporabniki konoplje v največji svetovni raziskavi na področju drog
poročajo o precej visokih stopnjah zasvojenosti s to drogo«
Danes so bili objavljeni uradni rezultati največje svetovne raziskave na področju drog »Global
Drug Survey 2018«, ki so zlasti glede uporabe konoplje precej zaskrbljujoči (tudi v naši regiji).
Ljubljana, 9. maj 2018 – Danes so bili v številnih državah objavljeni končni rezultati največje
raziskave na področju drog na svetu (»Global Drug Survey«), pri kateri smo tokrat ponovno
sodelovali tudi v Sloveniji in širši regiji (na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni Gori
in Makedoniji)1. Rezultati glede uporabe konoplje kažejo, da velik delež (kar 20,2 odstotka)
uporabnikov poroča o znakih zasvojenosti, čeprav naj bi šlo za eno najvarnejših uporabljenih
drog na splošno2. Droga, pri kateri je npr. največji delež uporabnikov poročal o znakih
zasvojenosti oziroma je najtesneje povezana z zasvojenostjo, je metamfetamin.
Približno 50.000 sodelujočih uporabnikov konoplje (od tega približno 1.000 iz širše balkanske
regije) je poročalo, da so v zadnjih 12 mesecih uporabili konopljo. Uporaba je bila pogostejša
le v primeru alkohola in tobaka. To pomeni, da se je tudi letos izkazalo, da gre v primeru
konoplje še vedno za najpopularnejšo prepovedano drogo na svetu.
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V zadnjih petih letih je v svetovni raziskavi o drogah (GDS) sodelovalo prek pol milijona ljudi oz. uporabnikov
dovoljenih in prepovedanih drog, od tega samo letos prek 130.000 iz 40 različnih držav. Iz naše (balkanske)
regije je v raziskavi sodelovalo prek 2.000 uporabnikov drog. Raziskava poteka že sedmo leto zapored, letošnja
pa je bila prevedena v 19 jezikov. Pri raziskavi aktivno sodelujejo partnerske organizacije in ustanove iz prek 35
držav po vsem svetu. Glede na aktualnost objavljamo danes rezultate raziskave, ki se nanašajo na uporabo
konoplje. Ostali rezultati bodo sledili postopoma v naslednjih tednih, in sicer glede na aktualnost problematike
(zlasti na temo alkohola in nekaterih najpopularnejših prepovedanih drog).
2
Pri teh meritvah je bilo uporabljeno priljubljeno orodje SDS (»severity of dependence scale«), s pomočjo
katerega uporabniki drog odgovorijo na pet vprašanj glede težav pri nadzoru nad uporabo drog in skrbi,
povezanih z uporabo in prenehanjem uporabe posamezne droge.

Raziskava se je dotaknila tudi vprašanja splošne varnosti posameznih drog, pri čemer so
uporabniki poročali o potrebi po iskanju nujne medicinske pomoči po uporabi različnih drog.
Le 0,5 odstotka vseh uporabnikov konoplje (oz. 0,6 odstotka v »balkanski« regiji) je poročal o
potrebi po nujni medicinski pomoči, kar je druga najnižja stopnja iskanja pomoči med vsemi
drogami (vključno z alkoholom in tobakom). Le v primeru psihoaktivnih (»magičnih«) gobic je
stopnja iskanja pomoči že drugo leto zapored najnižja (le 0,2 odstotka uporabnikov je v tem
primeru iskalo medicinsko pomoč).
Rezultati raziskave glede uporabe konoplje so precej presenetili tudi dr. Adama Winstocka,
avtorja svetovne raziskave. »Pričakoval bi rezultate med 10 in 15 odstotkov glede poročanja
o znakih zasvojenosti. Pogovarjamo se o drogi, ki so jo nekatere države ali deli držav pred
kratkim legalizirali, po drugi strani pa iz raziskave vemo, da obstaja precej ljudi, ki jih skrbi
glede njihove lastne uporabe. Kaj bomo torej storili v tem primeru?«, se je vprašal ob objavi
omenjenih rezultatov. Raziskovalna skupina, ki je vključena v raziskavo, že nekaj let (od leta
2014) ponuja določene odgovore, na kakšen način bi se lahko lotili reševanja te
problematike.
Povezali so se z ekipo strokovnjakov s področja medicine in medijev, s pomočjo katerih želijo
doseči, da bi uporabniki drog le-te uporabljali na občutno varnejši način kot doslej in v ta
namen dobili verodostojne informacije ter hkrati tudi podatke o storitvah pomoči in
zdravljenja. Zanimiv je podatek, da je samo v balkanski regiji kar 40,4 odstotka uporabnikov
konoplje že vsaj enkrat poskušala prenehati z uporabo (v zadnjih 12 mesecih celo 60,3
odstotka). »Potrebe po kakovostnih intervencijah in rešitve vsekakor obstajajo«, je še dodal
Winstock. Doslej je v raziskavi sodelovalo že prek 300.000 uporabnikov konoplje, ki od
samega začetka npr. močno podpirajo pripravo uradnih (vladnih) smernic glede varnejše
uporabe konoplje. Med tistimi uporabniki konoplje, ki so izrazili željo po zmanjšanju ali
popolnem prenehanju rabe, so mnogi povedali, da si pri tem želijo strokovne pomoči. A le
redki se dejansko odločijo, da poiščejo pomoč.
Glede na aktualnost problematike v zadnjem obdobju (npr. številne iniciative v smeri
legalizacije konoplje za medicinske namene ali zgolj za zadevanje), so rezultati relevantni tudi
za Slovenijo. »Zagovorniki legalizacije konoplje za zadevanje bi morali upoštevati nekatera
dejstva in omenjene rezultate raziskave, ki v svetu hitro pridobiva na veljavi. Če želimo s
političnimi ukrepi iti v pravo smer, moramo vsi pošteno in korektno govoriti tudi o tveganjih
in negativnih vidikih uporabe konoplje, ne pa povzemati zgolj tiste informacije, ki nam pri
naših lastnih ciljih v nekem obdobju koristijo. Ko bomo vzpostavili uravnotežen diskurz brez
ekstremov z obeh strani, bomo šele lahko dosegli napredek na tem področju in poskrbeli
predvsem za uporabnike konoplje in njihove jasno izražene potrebe v raziskavi«, je za konec
dodal Matej Košir z Inštituta Utrip, ki je regijski koordinator omenjene svetovne raziskave.
Povezava na raziskavo in več informacij o njej je na voljo tukaj: www.globaldrugsurvey.com.
* * * * *
Za dodatne informacije na temo sporočila za medije in GDS 2018 se lahko obrnete na Mateja
Koširja, koordinatorja raziskave za širšo regijo na elektronski naslov: info@institut-utrip.si ali
prek telefona (031) 880-520.
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