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EAEko droga-mendetasunei buruzko egoera balantzea 
 
Kontsumoa 
Ikuspuntu epidemiologikotik, gaur egun 338.000 pertsona inguruk dute droga-kontsumo 
problematikoren bat gure Autonomia Erkidegoan (legezko drogekin zein legez 
kanpokoekin). 
 

•  Gaur egun 231.000 lagunek alkohol gehiegi edaten dute asteburuetan eta 34.000 

lagunek astegunetan. 

 
•  62.000 lagunek normalki zigarro-pakete bat baino gehiago erretzen dute egunero. 

 
•  65.000 lagun inguruk cannabisa kontsumitzen dute egunero. 

 
•  36.000 lagun inguruk legez kanpoko beste droga batzuk kontsumitu dituzte azken 

hilabetean. 

 
2008an, EAEko 15-75 urteko herritarrengan gehien zabalduta zeuden drogak alkohola eta 
tabakoa izan ziren. Herritarren % 91,7k eta % 60,2k kontsumitu ditu noizbait substantzia 
horiek, hurrenez hurren, eta % 68,3k eta % 35,2k azken 30 egunetan.  
 
Legez kanpoko drogen barruan, hedatuena cannabisa da: Euskal herritarren herenek 
baino gehiagok —% 33,8k— kontsumitu dute substantzia hori behin gutxienez, eta % 8,7k 
azken hilabetean. Cannabisaren atzetik, kokaina, speeda eta LSDa dira hedatuenak. 
2008an adierazi zuten noizbait kontsumitu zituztela euskal herritarren % 8,7k, % 8,6k eta 
% 4,4k, hurrenez hurren. 
 

KONTSUMO ESPERIMENTALAREN BILAKAERA (BIZITZAN NOIZBAIT, %) 

 Donostia-San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 80 00 – Fax 945 01 91 50 – 01010 Vitoria-Gasteiz 



 
 

100 

80 
90 

70 
60 

40 
50 

30 

10 
20 

0

1994 1996 2006 2008 1992 1998 2000 2002 2004

TABAKOA 
 

 
 
Hasteko adina 
Drogak kontsumitzen hasteko adina nahiko desberdina da substantzia batzuetatik 
besteetara. Beti bezala, lehen zigarroa edo lehen edari alkoholduna legez kanpoko drogak 
baino lehenago kontsumitzen da.  
 
Kontsumitzen hasteko batez besteko adina ia bera da bi substantzia horietan (17 urte 
inguru). Substantzia horien atzetik, cannabisa da goizen kontsumitzen den legez kanpoko 
substantzia (19,2 urterekin, batez beste). 
 
Gehien kontsumitzen diren legez kanpoko gainerako substantzien kasuan, kontsumitzen 
hasteko batez besteko adinak berantiarragoak dira: 19,9 urte speedaren kasuan, 22,1 urte 
kokainaren kasuan. 
 
Hala eta guztiz ere, hasteko adin horiek nabarmen aurreratu dira gaur egun 15 eta 19 urte 
bitartean dituztenen artean. 
 

HASTEKO BATEZ BESTEKO ADINAREN BILAKAERA 15 URTETIK 24 URTERA 
BITARTEKO GAZTEEN ARTEAN 
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Kontsumoa eta generoa 
Drogen kontsumo-mailak zuzenean lotuta daude elkarrizketatutako pertsonen sexuarekin. 
2008ko emaitzen arabera, aztertutako droga guztien kontsumo moten (hau da, kontsumo 
esperimentalaren, duela gutxikoaren eta egungoaren) prebalentzia gizonezkoengan 
handiagoa dela ez ezik, legez kanpoko drogen eta maiztasun edo intentsitate handiko 
kontsumoen kasuan alde horiek are handiagoak direla ere esan daiteke. 
 
Cannabisaz bestelako legez kanpoko substantzien kontsumoaren kasuan, are handiagoak 
dira gizonen eta emakumeen arteko aldeak. Izan ere, azken 30 egunetako kontsumoari 
dagokionez, gizonen kontsumoaren prebalentzia emakumeen kontsumoaren 
prebalentziaren hirukoitza da (% 3,3 eta % 1, hurrenez hurren).  
 
Tabako-kontsumoa eta generoa 
Tabakoaren kasuan, emakumezkoen kontsumo-mailak gizonezkoenak baino txikiagoak 
dira. Hala ere, aldeak murrizteko joera dago gaur egun (eta, gazteenen kasuan, 
alderantzikatzeko). 
 
15 urtetik 24ra bitarteko gazteen artean, tabakoa bizitzan noizbait kontsumitu duten 
nesken ehunekoa (% 47,3) gizonezkoena baino handiagoa da (% 46,3). Gainera, erretzen 
duten emakume gazteen eguneroko kontsumo intentsiboaren tasa (% 31,7) egunero 
erretzen duten gizonezko gazteena (% 17,9) baino nabarmen handiagoa da. 
 
 Eta ez hori bakarrik: 35 urtetik gorako emakumeak gizonezkoak baino proportzio 
handiagoan ohitu dira tabakoa kontsumitzera. Gazteenen taldean, berriz, egunero 
erretzen duten neskek adin bereko mutilek baino intentsitate handiagoarekin kontsumitzen 
dute. 
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