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Súhrn 

Článek se zabývá metodami práce s informacemi a daty o drogové problematice v rámci 
struktur Evropské unie. Zaměřuje se na výměnu, standardizaci a srovnatelnost údajů , kte ré 
tvoří základní předpoklad kvalifikované a účinné drogové politiky . K tomuto účelu bylo zříze
no Evropské středisko pro sledování drog a drogových závislostí, jehož cílem je poskytovat 
výše uvedenému snažení institucionální podporu. 

K I í č o v á s lov a: Evropská unie - Evropská komise - Evropské středisko pro sledování 
drog a drogových závislostí - Reitox - informační systémy 

Úvod 

Účinný boj s drogovým problémem je možný jen tehdy, jsou-li k di spozici dosta
tečné, ověřené a relevantní informace, a to jak ze strany politické reprezentace, 
státrúch a samosprávných institucí, tak od občanů, kteří si na dané otázky vytvářejí 
vlastrú názor, prezentují ho, aby se stali aktivními spolutvůrci drogové politiky. 

Dostatečně vypovídající informace jsou základrúm předpokladem pro rozhodnutí 
a formovárú dalších postupů na úseku drog. V osmdesátých letech , kdy drogový 
problém nabral v zemích EU na významu, vyvstala potřeba centrálního sběru infor
mací s důrazem na ZÍskání celoevropského přehledu o dynamice , atributech a for
mách drogového problému. 
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Evropské středisko pro sledování drog a drogových závislostí 

Na všech úrovních struktur Evropské unie shromažďují rozličné organizace in
formace o abúzu drog a drogovém trhu stejně jako o metodách boje s drogami, jsou 
to mj .: 

- členské státy, jejich ministerstva, regionální, místní a další úřady, 
- nestátní organizace v celé Evropě , 

- Evropské komise - ve smyslu informací o prováděných a podporovaných opat-
řeních , drogových politik a programů, směřujících k omezení drog v rámci EU i ce
losvětově . 

Na jedné straně je zde patrná rozmanitost míst, kde jsou požadované údaje 
k dispozici , na druhé straně jsou však informace samy o sobě příliš rozmanité, vy
cházející vstříc potřebám jejich shromažďovatelů. Jednotlivé orgány stanovují vlast
ní priority a pracují vlastními prostředky. Rovněž způsob sběru, zpracování a pre
zentace získávaných dat má různou úroveň . Připočteme-li k tomu jazykovou růz
norodost v zemích Unie, nutně docházíme k závěru, že srovnatelnost takových údajů 
je velmi obtížná. 

Tato situace vyvolává potřebu spolupráce nejen při boji s drogami, při stano
vování odpovídajících strategií, zlepšení, ale také při získávání informační základny, 
z nichž mají tyto techniky vycházet. Aby byla ulehčena spolupráce členských států 
a jejich partnerských zemí, musí být neustále vyvíjeny systémy, které umožňují 
efektivní využívání dostupných informací , a to je úkolem Evropského střediska pro 
sledování drog a drogových závislostí (Europaische Beobachtungsstelle fur Drogen 
und Drogensuchtl, které bylo zřízeno v Lisabonu po tříletých přípravných pracích 
výnosem Č. 202/93 ze dne 8. února 1993. 

Středisko má poskytovat členským státům a Evropské unii dostupné informace 
o drogové situaci a pěti návazných oblastech, kterými jsou : 

- poptávka pro drogách a její snížení, 
- ná rodní a společné strategie a politiky (nejrůznější politiky, akční plány, práv-

ní předpisy, opatře ní , mezinárodní , bilaterální a společné dohody), 
- dohled nad obchodem s omamnými a psychotropními látkami a látkami, 

z nichž lze drogy vyrobit, v návaznosti na právní úkony a předpisy, 

- sledování výrobců, uživatelů, přepravců a distributorů drog, stejně jako osob 
zabývajících se praním špinavých peněz v návaznosti na právní úkony a předpisy. 

Můžeme říci , že Středisko plní tyto úkoly: 
- sběr a analýza dat z jednotlivých členských států a zdrojů EU s využitím zpráv 

o pátrání, výzkumech, výsledcích jednání , dokumentačních systémů a dalších pro
středků výměny informací, 

- zlepšování srovnatelnosti specifických informací o drogách prostřednictvím sta
novení obecně platných indikátorů a tvorbou vlastní báze dat, 

- příprava dat pro s polečenství a členské země, či pro jiné státy a mezinárodní 
organizace, 

- spolupráce s evropskými a mezinárodními institucemi a třetími zeměmi s cí
lem integrovat evropská data do širšího mezinárodního kontextu systémů kontroly 
a boje s drogami. 
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Nejvýznamnější publikací Střediska je pravidelná výrocm zpráva o stavu dro
gové problematiky v Evropské unii . Od roku 1997 je tato zpráva zveřejňována ve 
dvou částech. První část má přehledový charakter a je určena pro širokou veřejnost, 
druhá zahrnuje detailní informace určené převážně odborníkům . Zpráva zpracovává 
následující témata: 

- míra užívání drog v populaci, typy a skupiny uživatelů drog, kontakty uživa
telů drog s léčebnými a sociálními zařízeními a s orgány činnými v trestním řízení, 
péče o drogově závislé, 

- metody a postupy členských zemí při omezování zneužívání drog, obchodu 
s drogami a s ním spojenými atributy, opatření na úrovni EU, 

- výměna informací a dokumentace mezi státy a na mezinárodní úrovni. 

Newsletter (nepravidelně vydávaný informační bulletin), který Středisko vydává , 
prezentuje nejrůznější úkoly a projekty, které jsou realizovány, dává přehled o či n
nosti národních kontaktních míst (viz níže) a informuje o nových poznatcích z drogo
vé oblasti . 

Reitox 

Informační síť Reitox spojuje Středisko s kontaktními místy v členských i ne
členských zemích a s Evropskou komisí. Tato kontaktní místa se starají o výměnu 
informací ve dvou směrech: 

- od členských zemí do Střediska, kde se data shromažďují, analyzují a zpra
covávají, 

- ze Střediska směrem k vládním i nevládním organizacím v členských zemích. 

Některá kontaktní místa mohou využívat také občané, odborníci a zájemci za 
účelem získávání detailních informací o drogovém problému ve své zemi a mohou si 
dokonce vyžádat zvláštní specifické informace. Komunikace probíhá úspěšně pomocí 
e-mailu, telefonu či faxu. Kromě tištěných materiálů jsou k dispozici informace 
I v elektronícké formě . Internetová adresa Střediska je: http://www.emcdda.org 

Referát koordinace opatření boje proti drogám 

J elikož některá opatření v boji proti drogám spočívají v úpravě právních norem 
EU, jednotlivých nařízeních a činnostech, je mnoho informací získáváno přímo od 
evropských orgánů. Při generálním sekretariátu Evropské komise působí "Referát 
koordinace opatření boje proti drogám" jako výchozí bod EU při koordinaci speci
fických informací uvnítř Komise. Referát poskytuje Středisku výsledky své práce. 
Referát se také zabývá prosazováním akčního plánu EU boje proti drogám (viz Pro
tialkohol Obz, 2/2001, s. ll9 -123). 

V současnosti má Středisko k dispozici mnoho údajů z oblasti historie, me
zinárodních vztahů, farmakologie , zdravotnictví, sociálních služeb, nabídky drog 
apod. Tato data jsou systematicky třiděna a zpracovávána. Kromě výše uvedeného 
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byla zpracována studie proveditelnosti k technické (elektronické) spolupráci mezi 
světovým i knihovnami. Středisko provozuje vlastní dokumentační centrum v Lisa
bonu. Aktivně také spolupracují s evropským statistickým úřadem Eurostat, který 
rovněž sbírá data o drogové problematice apod. 

Závěr 

S šířením drog se mění informační strategie EU. Již v červnu 1997 byla schvále
na opatření k výměně dat, sní žení rizik a kontrole nových syntetických drog (viz 
výnos 202/93 http://europa.eu.int). Tato a podobné iniciativy ukazují , jak cílené úsil í 
o užší spolupráci mezi členskými zeměmi může překonávat hranice států i oborové 
bariery, takže může být vytvořena aktuální, věcná a široká informační základna. 

Domnívám se, že nastíněné základni kameny spolupráce jednotlivých orgánů při 
spo lečném úsilí o řešení drogového problému velmi dobře ilustrují , jak moc jsme 
ještě vzdáleni od skutečného evropanství nejen na úseku drog, nýbrž i celospolečens
ky. Budeme zřejmě muset urazit ještě dlouhou cestu, než pochopíme, že namísto od
borných diskusí bychom si měli klást zásadní otázky typu: jaké informace o dro
govém problému si přej e občan a jaké informace při službě občanům potřebuje poli
tická reprezentace, aby byla optimalizována koordinace, účinnost a efektivita dro
gové politiky? Jaké formy institucionální spolupráce bychom měli využívat? Jak pos
kytovat relevantní informace pestře, racionálně a aktuálně? Věřím , že způsob 
používaný Evropskou unií nám může být vhodným vodítkem. 
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