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AGIPADek alkoholik gabeko munduko eguna ospatzen du, 

adikzioengatik tratatzen ditugun pertsonen artean sustantzia 

honen kontsumoak egin duen beherakada egiaztatuz.  

 

Hala ere, gehien kontsumitzen den droga da kokainarekin batera, azken honek 

gorakada nabarmena egin du aurten. Adikzioengatik tratamendua jasotzen 

duten emakumeen artean, alkohola da gehien kontsumitzen den droga.  

 

Alkoholaren adikzioarengatik tratamendua jasotzen dutenen artean, gehienak 

40 urtetik gorakoak dira, bai emakumezkoak bai gizonezkoak.   

 

Gure nerabeen artean, duela hamar urte baino txikiagoa da egungo kontsumoa, 

eta sustantziaren kontsumoko hasierako adinak bost urte baino gehiago 

daramatza zenbaki berdinetan.   

 

 

Bihar, asteazkena, azaroak 15ean beti egiten den bezala  “Alkoholik gabeko 

eguna” ospatzen da. Egun hau dela eta droga honen eta bere kontsumoaren 

inguruan gogoeta garrantzitsua egin nahi du AGIPADek. Drogen Abusuaren 

Ikerketa eta Prebentziorako Gipuzkoar Elkartean,  alkoholaren tratamenduek 

behera egin dute, artatzen ditugun pertsonen datuak adierazten dutenez gure 

urteko txostenean.   

 

Iazko datuen arabera, sustantzia hau zen gehien kontsumitu zena, hala ere, 

2017. urtean bigarren postuan dago, hiru puntutik gora jaitsi da. Kokaina dago 

gainetik, aurten gainera gorakada nabarmena egin du sustantzia honek batez 

ere gizonezkoen artean.  

 

Hala ere, AGIPADen tratatzen ditugun emakumeen artean alkohola da gehien 

kontsumitzen den droga, egia izanik bi puntu jaisten dela iazko datuekin 

egindako konparaketan.  

 

Kontsumoaren adinari dagokionean, bi sexuetan bat datoz, 40 urtetik gorakoak 

dira gehienak, bai emakumeak bai gizonak.  

 

Guztizko zenbatekoan, alkoholaren kontsumoak behera egin du nerabeen 

artean eta hasierako adina azken bost urteko zenbakietan mantentzen da.  
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Adi egon beharra dago eta nerabezaroan prebentzioa lantzen jarraitu 

behar da.  

 

AGIPADeko Prebentzio taldeak 30 urtetik gora daramatza alkoholaren 

abusuaren inguruan prebentzio programak garatzen. Esparru komunitariotik 

garatzen da lan hau bereziki, gure lurraldeko hezkuntza arloan batez ere.  

Aurtengo prebentzio kanpainak Bigarren Hezkuntzako hogeita hamar 

ikastetxetik gora biltzen ditu, ekintza eta jarduera prebentiboak landuz eta 

eginkizun honetan, ikasle, irakasle eta familiei babesa eskaintzen zaie.  

  

 

Alkoholik gabeko egun honetan, departamentu honetatik,  gizarteak kontutan 

eduki behar lituzkeen hainbat gai mahai-gaineratzeko aukera aprobetxatu 

nahiko genuke.   

 

Alkohola eta adingabekoen arteko lotura hori oso presente dago oraindik, 

honen inguruan gure nerabeen kontsumoa gaur egun duela hamar urtekoa 

baino txikiagoa dela nabarmendu nahi dugu eta kontsumoaren hasierako 

adinak bost urte baino gehiago daramatzala zenbaki berdinetan.  

  

 

Albiste onak izanik, ezin dugu hala ere binomio honetaz ahaztu, batez ere 

alkoholarekiko oso  permisiboa izanik gure gizartea. Onargarritasun hau egiten 

uzten dugunarekin eta helduek droga honekin egiten dugunarekin lotuta doa. 

Gurea bezalako gizarte honetan, kultura prebentibo urriarekin baina 

sustantziarekiko irudi soziala positiboa duena eta irudi hau kulturalki 

transmititzen da.  

  

Alkoholaren kontsumoak garatzen ari den garunean, nerabeen kasuan bezala,  

duen eragin negatiboaren ebidentzia zientifikoa eduki arren, eta aldi honetan 

alkoholaren gehiegizko kontsumoa urritasun kognitiboarekin erlazionatuta egon 

arren, adin goiztiarretan edaten hasteak menpekotasuna sortzeko aukerak 

areagotu arren etab……gure adingabekoek guzti honetatik babestuko dituen 

politika koherenteak egiteko gai ez gara.  

 

 

 

 

 

Alkoholaren abusuaren arazoa nerabeen arazoa dela uste al dugu 

benetan? 
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AGIPADeko prebentzio taldetik, helduek arriskuarekiko dugun pertzepzioa 

baxuaren eta normalizazioaren biktimak direla uste dugu, normalizazio honek 

arrazoi ekonomikoei erantzuten duenaren susmoa dugu.  
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