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Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburu Gemma Zabaletak agerraldia egin du gaur goizean 
Eusko Legebiltzarreko Gizarte Politika, Lana eta Berdintasunaren Batzordean, Droga-
mendetasunen V. Planaren (2004-07) ebaluazioa aurkezteko; plan hori aurreko 
kabineteak gauzatu zuen. 
 
“Aurreko taldeek egindako gauza positibo guztiak” onartu ondoren, Zabaletak adierazi du 
bere asmoa dela Droga-mendetasunen VI. Planean  beharrezko aldaketak sartzea orain 
arte egindako esku-hartzeak hobetzeko.  
 
Ildo horretan, plana lantzeko prozesua dagoeneko abian dago, hainbat udaletan talde 
pilotuak antolatu baitira. Talde horietan Droga gaietako Zuzendaritzako teknikariek parte 
hartzen dute udaletako ekipoetako prebentzio-teknikariekin, guraso-elkarteekin, gazte-
elkarteekin eta udalerri bakoitzean droga-mendetasunen alorrean ezer esatekorik duten 
agente guztiekin batera. Horrela, VI. planak agente horien ekarpenak bilduko ditu, kalean 
eta udalerri bakoitzean gertatzen den errealitateari atxikita baitaude.  “Interesatuta dauden 
agente guztiek parte hartzeko bideak ireki nahi ditugu, eta aldi berean plan errazak, 
erabilgarriak, errealistak eta ebaluagarriak egin nahi ditugu”, azpimarratu zuen sailburuak.  
 
 
Sailburuaren ustez, Droga-mendetasunen V. Planaren gauzarik azpimarragarriena da 
proiektuen eta laguntzen kudeaketa hobetu duela, prebentzioaren alorrean talde 
kalteberekin eta erabat baztertuta dauden pertsonen kalte-murrizketari lotuta egindako 
esku-hartzeei emandako bultzadaz gain. 
 
Balantzaren beste aldean eskaintzaren kontrola, asistentzia eta gizarteratzea egongo 
lirateke, izan ere, Zabaletaren ustez alderdi horietan “ez baita lortu prebentzio-jarduerekin 
lortutako koordinazio- eta bideratze-maila bera”. 
 
 



 
 

Eskaintzaren kontrola 
 
Droga-mendetasunen V. Planak hiru esku-hartze multzo handitan antolatzen ditu bere 
jardunak: eskaintzaren kontrola, eskariaren murrizketa, eta profesionalentzako laguntza. 
 
Eskaintzaren kontrolaren jardunek substantzien erabilerak mugatzen eta arautzen dituzte, 
iruzurrezko erabilerak eta legez kontrako trafikoa jazartzen eta zigortzen dituzte, eta 
hirugarren pertsonak eta erabiltzaileak beraiek ere substantzia horien eraginetatik 
babesten dituzte. Eskaintzaren kontrolak ez ditu soilik neurri polizialak eta zigor-neurriak 
bultzatzen, izan ere, prebentzio- eta heziketa-neurriak ere hartzen baititu barnean. 
 
Konfiskatutako substantziak oso desberdinak dira urte batetik bestera, baina inolako 
zalantzarik gabe cannabikoak dira gehien konfiskatzen diren deribatuak. “Bi 
arrazoirengatik, gehien kontsumitzen diren legez kanpoko substantziak direlako, 
besteekiko alde handiarekin gainera, eta horien egiturak erabilera konbentzionalean 
besteek baino askoz espazio handiagoa okupatzen duelako”, azpimarratu du Gemma 
Zabaletak.  
 
Bigarren tokian kokaina legoke, ondoren speed-a eta azkenik heroina. 
 
Droga-trafikoari lotutako delituengatik atxilotutakoak, neurri handi batean, bertakoak eta 
afrikarrak, 18 eta 35 urte bitarteko gizonezkoak dira, eta ondoren 36 eta 50 urte 
bitartekoen multzoa dago. Atxilotutako emakumezkoen proportzioa % 5 eta % 10 
bitartekoa da; eta adingabeena, % 2 eta % 4 bitartekoa. 
 
Toki publikoetan droga-kontsumoa eta droga-edukitzea handitu egin da, baita irekitako 
espedienteen kopurua ere. Kausa horiengatik atxilotutako gehienak Euskal Autonomia 
Erkidegoko pertsonak dira. 
 
Ibilgailuak gidatzen diren bitartean alkoholaren erabilera kontrolatzeari dagokionez, 
istripuetan egindako alkoholemiako frogek ez dute joera argi bat erakusten azken 
urteotan. Hala eta guztiz ere, datu optimistatzat har daiteke 2007. urtean emaitza 
positiboen kopurua jaitsi izana. 
 
Jardueren puntu ahulei eta egin daitezkeen hobekuntzei dagokienez, Enplegu eta Gizarte 
Gaietako sailburuak adierazi duenez, “lan egiteko eta Ertzaintzaren bidez informazioa 
biltzeko prozedura egonkor bat dagoen arren, ez dago esku-hartzeen datu sistematikorik 
edari alkoholikoen eta tabakoaren publizitatearen aurrean, eta horrek badirudi esan nahi 
duela ez dagoela esku-hartze sistematikoko ildo bat, eta soilik puntuala dela eta salaketen 
ondorioz jarduten dela”. 
 
Gemma Zabaletarentzat, hori alkoholaren eta tabakoaren salmentara eta tabakoaren 
legearekin eta toki publikoetan erretzearekin erlazionatutako esku-hartzeetara zabaldu 
daiteke.  
 
“Baliabide garrantzitsuak dituzten udal handietako udaltzaingoen esku-hartzeari buruzko 
informaziorik ez dago, eta hori oso garrantzitsua da aurreko kontrolen gaietan, zeinen 
esku-hartzea handiagoa den”, azpimarratu du sailburuak. Gauza bera gertatuko litzateke 



 
 

lan-eremuan drogak kontsumitzeari eta kontsumo horren ondoriozko ezbehar-tasari 
dagokienez.  
 
Ildo horretan, Gemma Zabaletak adierazi duenez, “egokia izango litzateke protokolo 
homologatu batzuk finkatzea hala Ertzaintzarentzat nola udaltzaingoentzat, alkoholaren 
kontrolaren, herritarren segurtasun-legearen eta, neurri txikiagoan bada ere, legez 
kanpoko drogen trafikoaren kontrolaren alorrean oso zeregin garrantzitsua betetzen 
baitute”. 
 

Eskariaren murrizketa 

Prebentzioarekin, asistentziarekin, eta gizarteratzearekin eta arriskuen eta kalteen 
murrizketarekin erlazionatutako jardunak biltzen ditu atal honek.  

Horien artean azpimarratzekoa da eskola-eremuko prebentzio unibertsaleko programa, 
izaera unibertsala duena eta eskolatutako haur eta gazteei zuzenduta dagoena. Ia tokiko 
plan guztiek hartzen dute barnean programa hori, eta prebentzio unibertsaleko 
programetan sartuta dauden udalerri gehienek garatzen dute.  
 
Planean ikusi da parte-hartzearen nolabaiteko beherakada dagoela 2006. urtearen 
ondoren, batez ere lehen hezkuntzan. Gipuzkoan presentzia handiagoa dago bigarren 
hezkuntzako ikastetxeetan, eta Araban eta Bizkaian ez dago ia diferentziarik bi mailen 
artean. 
Era berean, familia-eremuko prebentzio unibertsaleko Programa eskola-adina duten 
seme-alabak dituzten gurasoei zuzenduta dago. Aurreko programan bezala, ia tokiko plan 
guztiek hartzen dute barnean programa hori, eta prebentzio unibertsaleko programetan 
sartuta dauden udalerri gehienek garatzen dute.  

 
Bestalde, lan-eremuko prebentzio unibertsaleko Programan Eusko Jaurlaritzako bi sailek 
esku hartzen dute: Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoa, www.drogolan.net 
atariaren bitartez (lan-eremuko droga-mendetasunen aurreko jardunetan espezializatua); 
eta Enplegua eta Gizarte Gaiak, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal 
Erakundearen bitartez. 
 
Enpresen bitartez osasuna zaintzeko programa bat du Osalanek, hiru lurraldeetako 20.000 
langile barne hartzen dituena. Programa horren barruan alkoholaren, tabakoaren, 
benzodiazepinen eta cannabisaren erabilera kontrolatzen da, baita kontsumo 
problematikoen eta mugako kontsumoen indizea ere. 
 
Droga-mendetasunaren ondorioz gizarte- eta osasun-arazoak dituzten pertsonei 
zuzendutako ekintza eta baliabide materialak ere aipatu ditu Gemma Zabaletak. Ildo 
horretan, azpimarratu du Toxikomanien Tratamendu Anbulatoriorako edo Osasun 
Mentaleko 41 zentro daudela, Ospitaleko Desintoxikazio Unitate bat (Galdakaoko 
Ospitalean), eta 8 Terapia Komunitate edo Egonaldi Ertaineko Terapia Zentro 
toxikomanoentzat.  
 



 
 

Sailburuak, era berean, Toxikomanietan Esku Hartzeko Espetxeetako hiru Programak 
azpimarratu ditu, beste hainbeste GKEek kudeatzen dituztenak. GKE horiek hitzarmen 
bidezko lotura dute Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritzarekin. 
 
2007. urtean, 4.269 pertsona tratatu ziren EAEko zerbitzu espezializatuetan, alkoholarekin 
lotutako arazoengatik. “Gorakada txiki bat dago aurreko bi urteekin alderatuta, baina oro 
har esan daiteke joera egonkorra dagoela azken bosturtean, 4.000 pazientetik gora egonik 
tratamenduan”, adierazi du Zabaletak. 
 
Urte berean 7.046 pertsona tratatu zituzten alkoholari lotu gabeko toxikomaniekin 
erlazionatuta. 
 
 

Toxikomania ez-alkoholikoengatik toxikomaniak tratatzeko EAEko zentroetan atentzioa eman zaien pertsonen tasa (1.000 biztanle 
bakoitzeko), Lurralde Historikoen arabera, 1995 / 2000-2006 
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2007. urtean 612 pertsonak jaso zuten tratamendua EAEn eskura dauden terapia-
komunitateetakoren batean, adikzio-arazoak direla-eta.  
 

Egoitza-tratamenduaren indizearen bilakaera EAEn, 1994-2007. 
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Opiazeoekiko adikzioko diagnostikoa zuten 2.688 pertsona EAEko Metadonarekin 
Mantentzeko Programetan tratatu zituzten. 1995. urteari dagokionez, programa horietan 
atenditutako pertsonen bolumena % 178 hazi da. “Esan daiteke 80ko eta 90eko 
hamarkadetan heroina kontsumitzen hasi eta opiazeoekiko adikzioa dutenen zati handi bat 
—gehienak— programa horietan daudela”, adierazi du sailburuak. 
 
 

 Metadonarekin Mantentzeko Programetan EAEn atentzioa eman zaien pertsonen kopuruaren 
bilakaera, 1995 / 2000-2007. (Balio absolutuak eta aldaketaren %-a) 

 

3019

957

3096
3303

3129
2912

26882718
2859

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EAE % + 5,5 %  - 6,3 
% - 2,5  % + 7,4

% + 180

Iturria: Osakidetzaren kasu psikiatrikoen erregistroa 1995 / 2000 2007

% - 5,3 % - 4,9 % - 1,1 

 
 

 
 
2007. urtean, toxikomania-arazoak dituzten 806 barneratu hartu dituzte eraginpean 
espetxeetako hiru programek, hau da, urte hartako barneratu guztien % 48 gutxi 
gorabehera. 
 
Gizarteratzea eta arriskuen eta kalteen murrizketa 
 
Zerbitzu horien onuradunak honako hauek dira: gizartean baztertuta dauden pertsonak, 
familiarik gabekoak, etxerik gabekoak, lanik gabekoak, gizarte-sarerik gabekoak, 
gaixotasun mentala dutenak, zigortuta daudenak eta preso-ohiak, iraupen luzeko 
langabetuak eta gizarteratzeko arazoak dituzten etorkinak, toxikomanoak eta alkoholikoak.  
 
“Erabiltzaileak osasun-sarean eta gizarte-zerbitzuen sarean txertatzeko zubi izan behar 
dute arriskuak eta kalteak murrizteko programek, eta txertatu ondoren, sarean 
iraunarazteko ere bai, sarbidea erraztuz eta tratamenduari laguntzeko baliabide izanik”, 
adierazi du Zabaletak. 
 



 
 

Guztira 9 erakunde handi daude –Eusko Jaurlaritzako sailak, Aldundietakoak eta 
hiriburuetako Udalak– esku-hartze horien finantzaketaren, babesaren eta ikuskapenaren 
atzean, eta gizarte-ekimeneko hogeita hamar erakundek baino gehiagok garatzen dute 
esku-hartze hori:  
 

• Hiru hiriburuetako udalek kaleko ekipoak dituzte gizarte-bazterketa larrian dauden 
pertsonak atenditzeko. Bost gizarte-erakundek ere kaleko heziketa-lana egiten 
dute, baina batez ere droga-mendetasunetan.  

• Eskakizun txikiko eguneko zentroak. Bost zerbitzu dituzten bost erakunderi buruzko 
informazioa dugu. 

• Beste baliabide batzuk. Kontsumo Gainbegiratuko gela, Munduko Medikuak 
erakundearena, eta Hontza, Caritasena. 

 
 
 
 

 


