Krótki opis problemu – młodzi i narkotyki
Ogólnopolska kampania społeczna „Krzywo weszło - zmień ustawienia” jest odpowiedzią na
potrzebę wzmacniania norm prozdrowotnych wśród młodych osób w wieku 16 – 20 lat.
Jak wskazuje najnowszy raport EMCDDA 1 (Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków
i Narkomanii), w Polsce wśród osób w wieku 15-24 lat w ciągu ostatniego roku używanie konopi
deklarowało 9,6% z nich. Natomiast mniej niż 1% ankietowanych zadeklarowało używanie innych
narkotyków, takich jak kokaina, amfetamina, MDMA w ciągu ostatniego roku.2
W 2015 r. odsetek polskich uczniów w wieku 15-16 lat deklarujących użycie marihuany przynajmniej
raz w ciągu ostatniego roku przed badaniem wynosił 7,3% dla dziewcząt i 9,6% dla chłopców. Jest to
wynik zbliżony do średniego odsetka młodych ludzi używających marihuany w 25 państwach
europejskich.3 Według Raportu z Ogólnopolskich Badań Ankietowych na temat używania alkoholu
i narkotyków przez młodzież szkolną4 około 19% uczniów w wieku 15-16 lat i 31,5 % uczniów
w wieku 17-18 lat zadeklarowało użycie marihuany lub haszyszu w ciągu ostatniego roku przed
badaniem. Wśród uczniów z młodszej grupy na drugim miejscu pod względem rozpowszechnienia
używania substancji, w ciągu ostatniego roku przed badaniem, są substancje wziewne (5,9%), a wśród
uczniów ze starszej grupy - amfetamina (4,2%).
Dzisiejszy rynek substancji psychoaktywnych to nie tylko „klasyczne” narkotyki, ale także nowe
substancje psychoaktywne. Wśród nastolatków w Polsce, w wieku od 15 do 16 roku życia, aż 6,9%
choć raz w ciągu ostatniego roku próbowało nowych substancji psychoaktywnych. 5
Według badań prowadzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny6, każdego miesiąca w Polsce
odnotowuje się ok. 300 zatruć tymi substancjami, a rocznie z powodu ich używania umiera kilkanaście
osób. Istotnym problemem jest łatwy dostęp zapewniony przez postęp technologiczny. Według
najnowszych badań CBOS 20187 tylko 2% opiekunów dzieci i młodzieży dostrzega niebezpieczeństwo
Internetu jako narzędzia ułatwiającego dostęp do narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych
i alkoholu. Również według CBOS 2017 8 niemal wszyscy młodzi badani (99%) mają dostęp do
Internetu w domu. Prawie wszyscy (97%) korzystają z sieci bezprzewodowej na urządzeniach
przenośnych: smartfonach, tabletach czy laptopach. Z tego powodu główny trzon kampanii społecznej
„Krzywo weszło – zmień ustawienia” zamieszczony jest właśnie w świecie wirtualnym.
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