
Missbruk och smuggling av narkotika är ett världsomspännande 
fenomen som utgör ett hot mot hälsan och den sociala stabiliteten. 
Statistiken visar att omkring en av tre unga européer har provat 
narkotika och minst en av våra medborgare dör varje timme av en 
överdos narkotika. Samtidigt ställer ständigt förändrade mönster när 
det gäller utbud och efterfrågan krav på konstant övervakning och 
dynamiska åtgärder.

Oberoende och vetenskapsbaserad information är en mycket viktig 
tillgång för att hjälpa EU förstå vad som kännetecknar dess 
narkotikaproblem och hur de bättre ska kunna hanteras. Det var utifrån 
detta antagande, och mot bakgrund av en ökad spridning av 
narkotika, som Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och 
narkotikamissbruk (ECNN) inrättades 1993. ECNN invigdes i 
Lissabon 1995 och är en av EU:s första decentraliserade byråer.

ECNN:s syfte är att ge EU och dess medlemsstater en objektiv 
överblick över EU:s narkotikaproblem och en faktabaserad grund för 
narkotikadebatten. I dag ger centret de politiska beslutsfattarna de 
uppgifter som behövs för att utarbeta väl underbyggda lagar och 
strategier gällande narkotika. Den hjälper också yrkesverksamma inom 
området att fastställa bästa praxis och utveckla nya 
forskningsområden. 

I centrum för ECNN:s verksamhet står främjandet av vetenskaplig 
excellens. För att kunna fullgöra sin viktigaste uppgift, att ge tillförlitlig 
och jämförbar information om narkotika i Europa, har ECNN utvecklat 
den infrastruktur och de verktyg som krävs för att samla in uppgifter i 
olika länder på ett enhetligt sätt. Dessa uppgifter lämnas sedan av 
respektive nationella center för narkotikaövervakning (Reitox-nätverket) 
till centret i Lissabon för analys. Detta resulterar i olika typer av 
informationsmaterial som ger ett brett europeiskt perspektiv. 

Även om ECNN främst tillämpar ett europeiskt perspektiv, arbetar 
centret också med partner i andra delar av världen och utbyter 
information och expertis. Samarbete med europeiska och 
internationella organisationer inom narkotikaområdet är också en 
central del av dess verksamhet och är ett sätt att förbättra förståelsen 
av det globala narkotikafenomenet.

ECNN utgår från principen att tillförlitlig information är nyckeln till en 
effektiv narkotikastrategi. Trots att centret inte ger politiska förslag har 
det nu en tydlig inverkan på beslutsfattandet genom de analyser, 
standarder och verktyg som det tillhandahåller.

ECNN, din referens i narkotikafrågor i Europa
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Situationen på narkotikaområdet i Europa
ECNN:s viktigaste bidrag är den årliga översikt av det europeiska narkotikafenomenet 
som centret presenterar och som ingår i ett fl erspråkigt paket tillsammans med bland 
annat den nationella årsrapporten. Detta är mycket viktig läsning för politiska 
beslutsfattare, forskare och yrkesverksamma inom narkotikaområdet liksom för alla som 
vill ha den senaste informationen om narkotikasituationen i Europa. 

Årsrapport: Situationen på narkotikaområdet i Europa, en översikt över narkotikafenomenet 
i omkring 30 europeiska länder – www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report
Statistical bulletin, över 500 tabeller och diagram om narkotikasituationen i Europa
www.emcdda.europa.eu/stats/home
Selected issues, årliga översikter om aktuella frågor 
www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues
Country overviews, kortfattad översikt över narkotikasituationen i över 30 länder
www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews
Nationella Reitox-rapporter, översikt över nationella narkotikasituationer
www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports

Övervakning av narkotikasituationen
En god förståelse av narkotikaproblemets karaktär och omfattning är avgörande för effektivt 
politiskt beslutsfattande och effektiva åtgärder. ECNN använder många metoder och 
verktyg för övervakning (t.ex. nyckelindikatorer) som ger länder ett ”gemensamt språk” för 
att tolka narkotikafenomenet. Förutom övervakningen av dagens narkotikasituation, riktar 
ECNN också uppmärksamhet mot nya typer av narkotika och trender som kan utgöra ett 
framtida hot mot våra samhällen. Här spelar centret en aktiv roll vid åtgärder för tidig 
varning och riskbedömning, genom rättsliga instrument och fallstudier. 

Övervakning av narkotikasituationen – www.emcdda.europa.eu/drug-situation
Metoder och verktyg – www.emcdda.europa.eu/drug-situation/methods
Övervakning av nya typer av narkotika – www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs
Drug profi les – www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profi les

Åtgärder mot narkotikaproblem
Övervakning av insatser, lagar och politik på narkotikaområdet utgör en mycket viktig 
del av ECNN:s verksamhet. Genom att erbjuda en europeisk översikt över dessa 
åtgärder mot narkotikaproblemen, hjälper centret länderna att följa trender och utforma 
lämpliga strategier. ECNN har utvecklat ett antal mekanismer för att beskriva 
åtgärdernas tillgänglighet och karaktär samt olika verktyg för att utvärdera dem. 
Centrets internetbaserade portal med bästa tillgängliga kunskaper och metoder 
(”best practice”) hjälper de verksamma inom områdena prevention, behandling, skade-
minimering och social återintegrering att fatta faktabaserade beslut vid planering av insatser. 

Best practice portal, en portal med exempel på bästa tillgängliga metoder och verktyg för att förbättra 
insatsernas kvalitet – www.emcdda.europa.eu/best-practice
Drug treatment overviews, en Internetresurs som kartlägger tillgången till narkotikarelaterad 
behandling i Europa – www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews
European Legal Database on Drugs (ELDD), en källa till information om narkotikarelaterad lagstiftning 
i Europa – eldd.emcdda.europa.eu
Nationella narkotikastrategier och handlingsplaner, ett arkiv med dessa centrala nationella dokument  
www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies
EU:s politiska åtgärder på narkotikaområdet, en databas på Internet med rättsliga och politiska 
dokument som publicerats av EU:s institutioner inom narkotikaområdet 
www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/eu-activities

Vad gör vi?

Reitox-nätverket
ECNN skulle inte vara fullständigt 
utan Reitox, det europeiska nätverket 
för information om narkotika och 
narkotikamissbruk. Nätverket 
innefattar nationella center för 
narkotikaövervakning eller 
”kontaktpunkter” i de 
27 medlemsstaterna, EU:s 
kandidatländer och Norge samt vid 
Europeiska kommissionen. 
Dessa organ utgör den huvudsakliga 
kanalen för informationsutbyte mellan 
ECNN och medlemsstaterna. 
De lämnar nationell information om 
narkotika till centret för analys på 
EU-nivå och spelar en stor roll som 
ECNN:s ”ambassadörer” i respektive 
land. 

Kontaktpunkter inom Reitox 
www.emcdda.europa.eu/about/partners/
reitox-network
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