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EetaD2010, EMAITZA NAGUSIAK

Euskadi eta Drogak etxez etxeko inkesta bat da, bi urtetik behin egiten da eta 15 urtetik 74 urtera 
bitarteko euskal herritarren droga-kontsumoko ohiturak ezagutzea du helburu. Era berean, 
herritar horiek drogekin eta drogomenpekotasunarekin lotutako gaien inguruan duen iritzia ere 
ezagutu nahi da. Hauek dira 2010eko inkestaren emaitza nagusiak:

Alkoholaren kontsumoan beheranzko joera arin bat ikusi da, batez ere gazteen eta emakumeen 
artean. 2004tik hona, asteburuetako gehiegizko eta arriskuko kontsumoa ia erdira jaitsi da. 
Gazteen artean, kontsumo-mota hori % 34tik % 17ra jaitsi da. Era berean, edarizaleen artean 
ere gutxiago kontsumitzen dutenen ehunekoa hazi egin da eta mozkortzen diren pertsonen 
ehunekoa eta gaztetxoek kalean edateko joera ere txikiagotu egin da.

Tabakoaren kontsumoak egonkor jarraitzen du, nahiz eta tabako utzi dutenen ehunekoak gora 
egin duen. Kontsumo-intentsitateek ere behera egin dute. Erretzaileen erdiek diotenez, prest 
daude erretzeari uzten saiatzeko. 2010ean garbi sendotu da Euskadin cannabisa
kontsumitzeko beheranzko joera, bai duela gutxiko kontsumoari (azken urtea) bai egungoari 
(azken hila) dagokienez.
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EetaD2010, EMAITZA NAGUSIAK (II)

2010ean neurtu da 2000tik honako cannabisaren egungo kontsumo-mailarik txikiena, eta azken 
lau urteetan 63.000 kontsumitzaile gutxiago daude. Cannabisa egunero kontsumitzeko ohitura 
asko jaitsi da, batez ere gazteen artean. Hala ere, cannabisaren kontsumoari dagokionez, 
Euskadik EBren buruan jarraitzen du.
Legez kanpoko gainerako drogen kontsumoan ere beherakada nabarmena gertatu da, eta 
kontsumoen intentsitatea ere txikiagotu egin da. Kontsumo-mailak hamarkada hasierako mailetara 
jaitsi dira, eta 90eko hamarkadaren erdialdetik izandako goranzko joera alderantzikatu egin da. 
2004tik hona, kokainaren duela gutxiko kontsumoa % 50 erori da, eta anfetaminena, % 60. 
Gazteen kontsumo-mailak handiagoak izaten jarraitzen duen arren, garai batean cannabisaren eta 
legez kanpoko gainerako drogen kontsumoan ikusten zen belaunaldi-jauzia txikiagotzen joan da 
denborarekin batera.

Gazteen eta helduen kontsumo-mailak gerturatzen joan dira eta kontsumitzaileen profilean 
gazte/helduen eta helduen pisua gero eta handiagoa da. Legez kanpoko drogak kontsumitzearen 
eta gaztaroaren arteko lotura gero eta txikiagoa da. 
2010ean txikiagotu egin da kalte-murrizketako neurrien aldeko herritarren babesa eta, era berean,
legez kanpoko drogak —cannabisa barne— legeztatzearen aldeko babesa ere txikiagotu egin da.



Alkoholaren eguneroko eta egungo kontsumo-tasen bilakaera sexuaren eta adin-tarteen 
arabera; biztanleen alkohol-kontsumoaren ehunekoak kontsumo-maiztasunarekiko; eta, 
azkenik, 2006 eta 2010 arteko kontsumo-mota bakoitzaren prebalentziaren aldakuntza
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ALKOHOLAREN KONTSUMOAREN BEHERANZKO JOERA ARINA



Alkohola edatearren arazoak izan dituztela aitortu duten gazteen eta 
botila-festa egiten duten gazteen ehunekoen bilakaera (2006-2010)
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BOTILA-FESTAK GUTXITZEA ETA ALKOHOLARI LOTUTAKO 
ARAZOAK



Tabakoa erretzeari uzteko tasaren bilakaera, EAEko biztanleen banaketa tabakoaren 
kontsumoaren inguruan eta kontsumitzaile-moten bilakaera
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TABAKOAREN KONTSUMOAK EGONKOR JARRAITZEN DU 
EUSKADIN



Erretzeari uzten saiatzeko arrazoiren bat eman duten erretzaileen 
ehunekoen bilakaera
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OSASUN-ARAZOAK, ERRETZEARI UZTEKO ARRAZOI NAGUSIA



Cannabisaren eguneroko kontsumo-tasen bilakaera 1992-2010
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CANNABISAREN EGUNEROKO KONTSUMOAREN PREBALENTZIA 
TXIKITU DA

Cannabisaren eguneroko edo ia eguneroko kontsumitzaileak 2008an biztanleen % 3,2 izatetik 2010ean 
% 1,9 izatera jaitsi dira. 15-24 urte bitarteko gazteengan, cannabisaren kontsumoa izugarri erori da 
2008ko % 10,6tik 2010eko % 4,4ra.



Cannabisaren egungo kontsumo-tasen bilakaera; kontsumitzaileen banaketa adin-
tarteen arabera (1992-2010); eta egungo kontsumoaren txikitze proportzionala 2006 

eta 2010 artean
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CANNABISA KONTSUMITZEAK GAZTEEN KONTUA IZATEARI 
UTZI DIO



Legez kanpoko drogaren baten kontsumo-tasa esperimentalaren, duela 
gutxikoaren eta egungoaren bilakaera 1992-2010
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LEGEZ KANPOKO DROGEN KONTSUMOA GUTXITU EGIN DA 
EUSKADIN *



Legez kanpoko drogaren baten eta kokainaren duela gutxiko 
kontsumo-tasaren bilakaera, adin-tarteka
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KONTSUMITZAILE-PROFILA GERO ETA PERTSONA 
HELDUAGOARENA DA



Biztanleen banaketaren bilakaera Cannabisa eta gainerako legez kanpoko 
drogak legeztatzeari buruzko adostasun-mailaren arabera

12

DROGAK LEGEZTATZEAREN ALDEKO BABESA TXIKITU DA
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EetaD2010, ETORKIZUNERAKO ERRONKAK (I)

Drogen arloko Euskadiko politikari dagokionez, hauek dira Euskadi eta Droga azterketak 
agerian uzten dituen erronka nagusiak:

- Substantzia guztien kontsumoan ikusten den beheranzko joera hori sendotzea, batez 
ere, duela gutxiko eta egungo kontsumoari dagokienez, eta arreta berezia jarrita legezko 
drogetan, horiek izan baitute azken urteetako beherakadarik txikiena.
- Kontsumo-intentsitateen beheranzko joera ere sendotzea, arreta berezia eskainiz 
asteburuetako gehiegizko eta arriskuko kontsumoei eta eguneroko cannabis-kontsumoari.
- Drogak kontsumitzen hasteko adina atzeratzea. Izan ere, aldagai hori garrantzi handikoa 
da geroko kontsumo-intentsitateentzat eta -maiztasunentzat. 
- Prebentziorako eta osasun-hezkuntzarako berariazko neurriak bultzatzea. Neurri horiek 
kontuan izan beharko dute legez kanpoko drogak kontsumitzen dituztenen gero eta zati 
handiago bat gazte/helduak edota helduak direla eta, hortaz, prebentzio-mezuak ere egokitu 
behar direla kontsumitzaile-profilaren aldaketetara.
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EetaD2010, ETORKIZUNERAKO ERRONKAK (II)

- Prebentzio-ahaleginak talde sozioekonomiko ahuletan indartu behar dira. Izan ere, talde horiek 
gainerakoek baino kontsumo-eredu indartsuagoak izaten dituzte eta, hortaz, osasun-hezkuntzako 
mezuetarako sentikortasun txikiagoa erakusten dute.
- Tabakoaren kasuari dagokionez, gaur egungo kontsumo-mailei buelta ematen saiatzeaz 
gainera, beharrezkoa dirudi tabakoa kontsumitzen hasten diren gazteen ehunekoa txikiagotzea, eta 
tabakoaren kontsumoari lotutako arriskuen pertzepzioa handiagotzea gazteenen artean.
- Alkoholaren kontsumo intentsiboa txikiagotzeko lanean jarraitzea, eta alkohol-kontsumoa 
txikiagotzen edo eteten dutenen ehunekoa handiagotzea. Aldi berean, alkohol gehiegi 
kontsumitzeak dakartzan arriskuen inguruko sentsibilizazio-ahaleginak indartu egin behar dira, batez 
ere gazteengan, horiek baitira alkoholaren kontsumoari larritasunik txikiena ikusten diotenak. 
- Alkohola kalean kontsumitzen duten gazteei zuzendutako prebentzioko, tratamenduko eta 
laguntza sozialeko neurriak sendotzea; izan ere, agerian geratu da talde horrek arrisku-ohitura asko 
dituela.


