
Illegal bruk av og handel med narkotika er et verdensomspennende 
fenomen som truer både helse og sosial stabilitet. Statistisk har én av 
tre unge i Europa prøvd et illegalt rusmiddel, og minst én europeer 
dør hver time av overdose. Samtidig krever de stadig skiftende 
mønstrene i tilbud og etterspørsel fortløpende kartlegging og 
dynamiske tiltak.

Uavhengig, vitenskapelig basert informasjon er avgjørende for at vi 
i Europa skal forstå narkotikaproblemenes natur og kunne utforme 
effektive tiltak mot dem. Det var med dette utgangspunktet, og 
samtidig som narkotikabruken eskalerte, at Europeisk 
overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN) ble 
opprettet i 1993. Senteret åpnet i Lisboa i 1995 som ett av EUs 
desentraliserte byråer. 

EONN skal gi EU og medlemsstatene en faktabasert oversikt over 
narkotikasituasjonen i Europa så vel som et solid kunnskapsgrunnlag 
for narkotikadebatten. Senteret gir i dag beslutningstakere de data 
som trenges for å utforme narkotikalovgivning og narkotikastrategier 
på et informert grunnlag. Det hjelper også fagfolk og praktikere på 
feltet med å søke etter beste praksis og nye områder for forskning. 

Å fremme utmerket vitenskapelig kvalitet er kjernen i senterets 
arbeid. For å oppnå sitt fremste formål, som er å framskaffe solid, 
sammenlignbar informasjon om narkotika i Europa, har EONN 
utviklet infrastrukturen og verktøy som sikrer harmonisert innsamling 
av landsdata. Disse dataene blir tatt fram av de nasjonale 
overvåkingssentrene (Reitox-nettverket) og sendt til byrået i Lisboa, 
hvor de blir analysert og bearbeidet til et bredt spekter av 
informasjonsprodukter, noe som bidrar til et bredere bilde av 
narkotikasituasjonen i Europa. 

Selv om EONN primært har Europa i fokus, samarbeider senteret 
også med partnere i andre deler av verden og utveksler informasjon 
og fagkunnskap med dem. Samarbeidet med europeiske og 
internasjonale organisasjoner på narkotikaområdet står også sentralt 
i arbeidet, som en metode for å få enda bedre innsikt i det globale 
narkotikafenomenet. 

EONN arbeider ut fra prinsippet om at pålitelig informasjon er 
nøkkelen til en effektiv narkotikastrategi. EONN utarbeider ingen 
narkotikapolitikk, men senteret har gjennom sine analyser, 
standarder og verktøy fått stor innfl ytelse på beslutningene som 
treffes.

EONN, ditt referansepunkt for narkotikaspørsmål i Europa 
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Narkotikasituasjonen i Europa
EONNs viktigste produkt er en årlig oversikt over narkotikafenomenet i Europa. 
Den kommer ut i en fl erspråklig rapportpakke. Den inneholder grunnleggende informasjon 
for beslutningstakere, forskere og praktikere innen narkotikafeltet eller enhver som ønsker 
kunnskap om den nyeste utviklingen på narkotikaområdet i Europa.

Årsrapport: Narkotikasituasjonen i Europa, en oversikt over narkotikafenomenet i 30 Europeiske land 
www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report

Statistical bulletin, mer enn 500 tabeller og grafer over narkotikasituasjonen i Europa
www.emcdda.europa.eu/stats/home

Selected issues, årlige gjennomganger av aktuelle temaer
www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues

Country overviews, kortfattede oversikter over narkotikasituasjonen i over 30 land
www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews

Nasjonale Reitox-rapporter, oversikter over narkotikasituasjonen i det enkelte land
www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports

Overvåking av narkotikasituasjonen 
Det å forstå narkotikaproblemets natur og omfang er av kritisk betydning for å kunne 
utforme en effektiv politikk og effektive tiltak. EONN benytter mange forskjellige 
kartleggingsmetoder og -verktøy (f.eks. nøkkelindikatorer) som gir landene et “felles språk” 
når de skal tolke narkotikafenomenet. I tillegg til å overvåke narkotikasituasjonen i dag, 
holder EONN et åpent øye for nye stoffer og trender som kan utgjøre en trussel mot 
samfunnet. I denne sammenhengen spiller EONN en aktiv rolle innen tidlig varsling og 
risikovurdering ved å bruke juridiske virkemidler og case-studier. 

Overvåking av narkotikasituasjonen — www.emcdda.europa.eu/drug-situation

Metoder og verktøy — www.emcdda.europa.eu/drug-situation/methods

Kartlegging av nye stoffer — www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs

Drug profi les — www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profi les

Tiltak mot narkotikaproblemene 
Kartlegging av narkotikatiltak, narkotikalovgivning og narkotikapolitikk er fast intergrerte 
deler av EONNs arbeid. Ved å utarbeide en europeisk oversikt over narkotikatiltak 
bidrar senteret til at landene kan følge trender og utforme egnede strategier. Senteret har 
utviklet fl ere ordninger for å beskrive hva slags tiltak som fi nnes og hva de består i, 
i tillegg til mange verktøy for å evaluere dem. På “Beste praksis”-portalen kan alle som 
arbeider innen forebygging, behandling, skadereduksjon og sosial reintegrasjon fi nne 
informasjon som gir dem mulighet til å treffe kunnskapsbaserte beslutninger når tiltak skal 
planlegges. 

Best practice portal, en portal til eksempler på beste praksis som inneholder verktøy for å forbedre 
kvaliteten på tiltakene — www.emcdda.europa.eu/responses/best-practice

Drug treatment overviews, en nettbasert ressurs som kartlegger alle tilgjengelige 
behandlingsalternativer i Europa — www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews

European Legal Database on Drugs (ELDD), en inngangsport til informasjon om narkotikarelatert 
lovgivning i Europa — eldd.emcdda.europa.eu

Nasjonale narkotikastrategier og handlingsplaner, et arkiv over sentrale nasjonale dokumenter 
www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies

EUs narkotikapolitiske virksomhet, en nettbasert database over juridiske og politiske dokumenter 
publisert av EU-institusjonene innen narkotikafeltet
www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/eu-activities

Hva vi gjør

Reitox-nettet  
EONN ville ikke ha vært komplett 
uten Reitox, det europeiske nettverket 
for informasjon om narkotika og 
narkotikamisbruk. Nettverket består 
av nasjonale overvåkingssentre 
eller “kontaktpunkter” i de 
27 medlemsstatene i EU, 
søkerlandene til EU, Norge og 
Europakommisjonen. 
Disse sentrene er det viktigste 
bindeleddet mellom EONN og 
medlemslandene idet de leverer 
nasjonal narkotikainformasjon til 
senteret for analyse på EU-plan, 
og spiller rollen som EONN-
ambassadører på nasjonalt plan. 

Kontaktpunktene i Reitox
www.emcdda.europa.eu/about/partners/
reitox-network
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