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Raporti Botëror i Drogës i UNODC 2021: efektet pandemike rritin
rreziqet e drogës, ndërsa të rinjtë nënvlerësojnë rreziqet e kanabisit

Globalisht, mbi 11 milion njerëz vlerësohet se injektojnë drogë, gjysma e të cilëve jetojnë me Hepatit C.
Opioidët vazhdojnë të përbëjnë barrën më të madhe të sëmundjes që i atribuohet përdorimit të drogës.
Vjenë, 24 qershor 2021 - Rreth 275 milion njerëz përdorën drogë në të gjithë botën vitin e kaluar, ndërsa
mbi 36 milion njerëz vuanin nga çrregullimet e përdorimit të drogës, sipas Raportit Botëror të Drogës
2021, lëshuar sot nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat dhe Krimin (UNODC).
Raporti më tej vuri në dukje se në 24 vitet e fundit potenca e kanabisit ishte rritur me aq sa katër herë në
pjesë të botës, edhe pse përqindja e adoleshentëve që e perceptonin drogën si të dëmshëm ra me 40 për
qind, pavarësisht provave që përdorimi i kanabisit shoqërohet me një sërë dëmesh shëndetësore dhe të
tjera, veçanërisht midis përdoruesve të rregullt afatgjatë.
"Perceptimi më i ulët i rreziqeve të përdorimit të drogës ka qenë i lidhur me nivele më të larta të
përdorimit të drogës dhe gjetjet e Raportit Botëror të Drogës të UNODC 2021 theksojnë nevojën për të
mbyllur shprastinë midis perceptimit dhe realitetit për të edukuar të rinjtë dhe për të mbrojtur shëndetin
publik," tha ekzekutivi i UNODC. Drejtori Ghada Waly.
“Tema e Ditës Ndërkombëtare të këtij viti kundër Abuzimit të Drogës dhe Trafikimit të Paligjshëm është
“Ndani fakte mbi drogën. Shpëtoni jetë”, duke theksuar rëndësinë e forcimit të bazës së provave dhe
ngritjes së vetëdijes publike, në mënyrë që bashkësia ndërkombëtare, qeveritë, shoqëria civile, familjet
dhe të rinjtë të mund të marrin vendime të informuara, të synojnë më mirë përpjekjet për të parandaluar
dhe trajtuar përdorimin e drogës dhe sfida për të trajtuar drogën në botë.”
Sipas raportit, përqindja e Δ9-THC - përbërësi kryesor psikoaktiv në kanabis - është rritur nga rreth gjashtë
përqind në më shumë se 11 përqind në Evropë midis 2002-2019, dhe rreth katër përqind në 16 përqind
në Shtetet e Bashkuara midis 1995-2019, ndërsa përqindja e adoleshentëve që perceptuan kanabisin si të
dëmshëm ra me 40 përqind në Shtetet e Bashkuara dhe me 25 përqind në Evropë.
Për më tepër, shumica e vendeve kanë raportuar një rritje në përdorimin e kanabisit gjatë pandemisë. Në
sondazhet e profesionistëve shëndetësorë në 77 vende, 42 përqind pohuan se përdorimi i kanabisit ishte
rritur. Një rritje në përdorimin jo-mjekësor të barnave farmaceutike është vërejtur gjithashtu në të njëjtën
periudhë.
Përdorimi i Drogës në Rritje, por Trajtimi i Bazuar në Shkencë më i Disponueshëm
Midis 2010-2019 numri i njerëzve që përdorin droga u rrit me 22 përqind, pjesërisht për shkak të rritjes
globale të popullsisë. Vetëm bazuar në ndryshimet demografike, parashikimet aktuale sugjerojnë një rritje
prej 11 përqind të numrit të njerëzve që përdorin drogë globalisht deri në vitin 2030 - dhe një rritje të
dukshme prej 40 përqind në Afrikë, për shkak të popullsisë së saj në rritje të shpejtë dhe të rinj.

Sipas vlerësimeve të fundit globale, rreth 5.5 përqind e popullsisë së moshës ndërmjet 15 dhe 64 vjeç
kanë përdorur drogë të paktën një herë gjatë vitit të kaluar, ndërsa 36.3 milion njerëz, ose 13 përqind e
numrit të përgjithshëm të personave që përdorin drogë, vuajnë nga çrregullimet e përdorimit të drogës.
Globalisht, mbi 11 milion njerëz vlerësohet se injektojnë drogë, gjysma e të cilëve jetojnë me Hepatit C.
Opioidët vazhdojnë të përbëjnë barrën më të madhe të sëmundjes që i atribuohet përdorimit të drogës.
Dy opioidët farmaceutikë që përdoren më shpesh për të trajtuar njerëzit me çrregullime të përdorimit të
opioideve, metadoni dhe buprenorfina, janë bërë gjithnjë e më të arritshme gjatë dy dekadave të fundit.
Shuma në dispozicion për përdorim mjekësor është rritur gjashtë herë që nga viti 1999, nga 557 milion
doza ditore në 3,317 milion deri në 2019, duke treguar që trajtimi farmakologjik i bazuar në shkencë është
më i disponueshëm tani sesa në të kaluarën.
Rrjeti i Errët
Tregjet e drogave në uebfaqen e errët u shfaqën vetëm një dekadë më parë, por ato kryesore tani vlejnë
të paktën 315 milion dollarë shitje vjetore. Edhe pse kjo është vetëm një pjesë e shitjeve të përgjithshme
të drogave, trendi është në rritje me një rritje të katërfishtë midis 2011 deri në mes të 2017 dhe mesit të
2017 deri në 2020.
Risi e shpejtë teknologjike, e kombinuar me shkathtësinë dhe përshtatshmërinë e atyre që përdorin
platforma të reja për të shitur droga dhe substanca të tjera, ka të ngjarë të fusin në një treg të globalizuar
ku të gjitha drogat janë më të disponueshme dhe të arritshme kudo. Kjo, nga ana tjetër, mund të shkaktojë
ndryshime të përshpejtuara në modelet e përdorimit të drogës dhe të sjellë implikime në shëndetin
publik, sipas Raportit.
Tregu i Barnave Tërhiqet dhe Zhvendoset
Raporti i ri tregon se tregjet e drogave kanë rifilluar me shpejtësi operacionet pas ndërprerjes fillestare në
fillimin e pandemisë; një shpërthim që ka shkaktuar ose përshpejtuar dinamika të caktuara paraekzistuese të trafikimit në të gjithë tregun global të drogave. Midis këtyre janë: dërgesat gjithnjë e më të
mëdha të drogave të paligjshme, një rritje në frekuencën e rrugëve tokësore dhe ujore që përdoren për
trafikim, përdorim më i madh i aeroplanëve privatë me qëllim të trafikimit të drogës dhe një rritje e madhe
e përdorimit të metodave pa kontakt për të ofruar droga për konsumatorët e fundit.
Qëndrueshmëria e tregjeve të drogës gjatë pandemisë ka demonstruar edhe një herë aftësinë e
trafikantëve për tu përshtatur shpejt me mjediset dhe rrethanat e ndryshuara.
Raporti gjithashtu vuri në dukje se zinxhirët e furnizimit me kokainë në Evropë po diversifikohen, duke
ulur çmimet dhe cilësinë në rritje dhe duke kërcënuar Evropën me një zgjerim të mëtejshëm të tregut të
kokainës. Kjo ka të ngjarë të zgjerojë dëmin e mundshëm të shkaktuar nga drogat në rajon.
Numri i substancave të reja psikoaktive (NPS) që dalin në tregun global ra nga 163 në 2013 në 71 në 2019.
Kjo reflekton tendencat në Amerikën e Veriut, Evropë dhe Azi. Gjetjet sugjerojnë se sistemet e kontrollit
kombëtar dhe ndërkombëtar kanë arritur të kufizojnë përhapjen e NPS në vendet me të ardhura të larta,
ku NPS u shfaq për herë të parë një dekadë më parë.
Rreziqet e Drogës, Zhvillime të Reja të Nxitura nga Pandemija

COVID-19 ka shkaktuar inovacion dhe përshtatje në parandalimin e drogave dhe shërbimet e trajtimit
përmes modeleve më fleksibël të ofrimit të shërbimeve. Shumë vende kanë futur ose zgjeruar shërbimet
e telemjekësisë për shkak të pandemisë, që për përdoruesit e drogës do të thotë që punonjësit e kujdesit
shëndetësor tani mund të ofrojnë këshillim ose vlerësime fillestare përmes telefonit dhe të përdorin
sisteme elektronike për të përshkruar substanca të kontrolluara.
Ndërsa ndikimi i COVID-19 në sfidat e drogës nuk dihet ende plotësisht, analiza sugjeron që pandemia ka
sjellë vështirësi në rritje ekonomike që ka të ngjarë ta bëjë kultivimin e paligjshëm të drogave më tërheqës
për komunitetet e brishta rurale. Ndikimi social i pandemisë - duke sjellë një rritje të pabarazisë, varfërisë
dhe kushteve të shëndetit mendor veçanërisht në mesin e popullatave tashmë të prekshme përfaqësojnë faktorë që mund të shtyjnë më shumë njerëz në përdorimin e drogës.
***
Raporti Botëror i Drogës 2021 dhe përmbajtja e mëtejshme është në dispozicion këtu:
https://wdr.unodc.org/
Raporti Botëror i Drogës 2021 siguron një pasqyrë globale të furnizimit dhe kërkesës së opiumeve,
kokainës, kanabisit, stimuluesve të llojit amfetaminë dhe substancave të reja psikoaktive (NPS), si dhe
ndikimin e tyre në shëndet, duke marrë parasysh efektet e mundshme të pandemisë së COVID -19.
Për informacion të mëtejshëm dhe kërkesa për intervistë, ju lutemi kontaktoni:
Shefi, Seksioni i Avokatit të UNODC Telefon: (+ 43-699) 1458-3225 Email: brian.hansford@un.org

Qëllimet që ne po mbështesim përmes kësaj iniciative
https://northmacedonia.un.org/sdgs/3
https://northmacedonia.un.org/sdgs/16

Subjektet e OKB të përfshira në këtë iniciativë
UNODC
Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat dhe Krimin

