
Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu 
Bağımlılığı İzleme Merkezi

Bugün küresel uyuşturucu sorununu ele almak için sağlam ve sağlıklı, bilimsel
bilgi elde etmek hayati önem taşımaktadır. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu
Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA), bu gibi bilgileri sağlamak ve
Avrupa’nın uyuşturucu sorunlarının niteliğini anlayarak bunlara daha iyi yanıt
vermesine yardımcı olmak üzere 1993’te kurulmuş bir Avrupa Birliği
kurumudur. Misyonu, özellikle AB ve Üye Devletleri’ne ‘uyuşturucular ve
uyuşturucu bağımlılığı ile bunların sonuçları hakkında Avrupa düzeyinde
gerekli, objektif, güvenilir ve karşılaştırılabilir bilgi’ temin etmektir. 

EMCDDA’nın Avrupa’da uyuşturucuya dair bilgi toplama, analiz etme,
paylaşma ve uyuşturucu izleme konusunda sınır ötesi işbirliği kurmaktan
oluşan benzersiz bir görevi vardır. EMCDDA’nın hedef izleyicileri arasında,
doğru ve geliştirilmiş ulusal düzeyde uyuşturucuya karşı mücadele stratejileri
ve kanunlar hazırlamak için kurumun istihbaratına güvenen AB düzeyinde ve
yerel düzeyde politika yapıcılar bulunmaktadır. Kurum, aynı zamanda
uyuşturucu alanında çalışan profesyoneller ve araştırmacılar ile, daha geniş 
anlamda, medya ve genel halka hizmet vermektedir.  

Her bir AB Üye Devleti’nde bir ortaklar ağıyla çalışan EMCDDA, Avrupa’daki uyuşturucu manzarasını düzenli olarak
ortaya koyar. Uyuşturucu kullanımı arz ve talep şekilleri sürekli olarak değiştiğinden ve genellikle dinamik bir tepki
gerektirdiğinden, sürekli gözetim şarttır. Kurumun çalışmaları daha yakın zamanda, yasal ve yasadışı psikoaktif
maddelerin birlikte kullanımı dahil olmak üzere, çoklu uyuşturucu kullanımında yeni çıkan eğilimlerin izlenmesini
geliştirmeye odaklanmıştır.  

Kurumun görevlerinin başında, tüm Avrupa’da uyuşturucu bilgilerinin karşılaştırılabilirliğini artırmak ve bunu
gerçekleştirmek için gereken yöntemler ile araçların geliştirilmesi gelir. EMCDDA, bilgi toplama ve raporlamaya yönelik
sistemler ve göstergeler geliştirmede Üye Devletler’le birlikte on yılı aşkın bir çalışmayı takiben artık teknik yardım
sunabilmekte ve teknik bilgisini AB üyesi olmayan ülkelere aktarabilmektedir. 

Uyuşturucuyu önleme, tedavi ve zarar azaltma gibi alanlarda bilimsel temelli uygulamalara dair bilgi temin etmek,
EMCDDA’nın 2007–2009 üç yıllık çalışma programında çok önemli bir yere sahiptir. Bu durum, AB uyuşturucu eylem
planında (2005–2008) ‘değerlendirilen en iyi uygulamanın etkin bir şekilde yaygınlaştırılması hedefini yansıtmaktadır’. 

EMCDDA, etkin uyuşturucu stratejilerinin kilit noktasını sağlam ve sağlıklı bilginin oluşturduğu düşüncesi temelinde
çalışmaktadır. Herhangi bir politika modeli öneremese de, analizleri, araçları ve yöntemleri yoluyla kararların
alınmasında açık bir etkisi bulunmaktadır. 

EMCDDA, Avrupa’da uyuşturucular konusundaki başvuru noktanız

EMCDDA Hakkında

TR

‘Avrupa çapında politika yapıcılar 
ile uygulayıcıların, uyuşturucu
sorununa etkili şekilde tepki
verebilmek amacıyla, kullandıkları
bilgilerin hem sağlam ve sağlıklı,
hem de karşılaştırılabilir olduğundan
emin olmaları gerekir. EMCDDA’nın
rolü onlara bu bilgileri sağlamak 
ve onları sürekli değişen uyuşturucu
sorununa ilişkin tüm gelişmelerden
haberdar tutmaktır.’

Wolfgang Götz, 
EMCDDA Müdürü
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Reitox ağı — ulusal veri toplama

EMCDDA bilgiyi öncelikle, 25 AB Üye Devleti, AB’ye giriş sürecindeki ülkeler ve aday ülkeler, Norveç ve Avrupa
Komisyonu’nda uyuşturucu konusunda uzmanlaşmış ‘odak noktalarından’ oluşan Avrupa uyuşturucu ve uyuşturucu
bağımlılığı bilgi ağından (Reitox) elde eder. Odak noktaları, AB düzeyinde analiz için EMCDDA’ya düzenli istatistikler,
nitel bilgiler ve ülkelerindeki başlıca uyuşturucu eğilimleri ve gelişmelerine dair yıllık ulusal raporlar gönderir. 
Odak noktaları ayrıca Avrupa’nın uyuşturucu bilgilerini ulusal düzeyde yayar. EMCDDA, ağdan elde edilen bilginin
kalitesini daha çok ortak anlaşmayla kabul edilmiş kılavuz ilkeler ile veri toplama araçlarının kullanımı yoluyla temin eder.

Odak noktaları, EMCDDA ile 25 Üye Devlet ve Norveç arasındaki başlıca bilgi arabirimini oluşturur. Bulgaristan,
Hırvatistan, Romanya ve Türkiye de kurumun çalışmalarına katılmakta olup tümü EMCDDA üyeliği için başvuruda
bulunmuştur. 

Odak noktaları irtibatlarının tam listesi için EMCDDA web sayfasındaki ‘Partners’ bölümüne bakınız:
http://www.emcdda.europa.eu

Erken uyarı ağı — yeni maddelerin risk değerlendirmeleri

EMCDDA’nın ana görevlerinden biri de, Birleşmiş Milletler uyuşturucu sözleşmeleriyle kontrol edilen maddelerin
kullanımına ilişkin veri toplamak ve yaymaktır. Ancak EMCDDA, son yıllarda, bu sözleşmelerde yer almasa da
toplumlarımız için sağlığa ilişkin ve sosyal riskler oluşturabilecek yeni maddelerin izlenmesinde daha aktif hale gelmiştir. 

Bugün bu faaliyet, Avrupa Birliği Konseyi tarafından 2005 yılında kabul edilmiş belirli bir yasal aracın şartları
kapsamında yürütülmektedir. ‘Bilgi alışverişi, yeni psikoaktif maddelerin risk değerlendirmesi ve kontrolü hakkında Konsey
kararı’, AB kurumları ile Üye Devletler’in Avrupa uyuşturucu piyasasında görülen tüm yeni ve potansiyel tehdit oluşturan
narkotik ve psikotropik uyuşturuculara karşı harekete geçmesine olanak verir. Bu da, üç adımdan oluşan bir yaklaşımla
gerçekleştirilmektedir: bilgi alışverişi, risk değerlendirme ve kontrol. Reitox odak noktaları, sürecin ilk aşamasını
kolaylaştırmak üzere oluşturulmuş erken uyarı ağının kilit oyuncularıdır. 

Daha fazla bilgi için Yeni uyuşturucuların izlenmesi broşürüne bakıniz: http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=2171
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EMCDDA, AB ve Üye Devletleri’ne Avrupa’da uyuşturucular ve uyuşturucu bağımlılığı hakkında yüksek kaliteli bir bilgi hizmeti
sunmak için çalışmaktadır. Kurum, Avrupa vatandaşlarına mümkünse kendi dillerinde ulaşan, kapsamlı olduğu kadar hedefli bir
iletişim sistemi kullanmaktadır. 

Kurum, Avrupa’daki uyuşturucu sorununun durumu hakkında yıllık rapor, bilimsel ve tematik uzmanlık kitapları, politika brifingleri
ve bir haber bülteni gibi düzenli basılı yayımlar üretirken, http://www.emcdda.europa.eu adresindeki EMCDDA web sitesi,
kurumun ürünleri ile hizmetlerinin tamamına açılan kapı görevini görmektedir. Burada yer alan başlıca konular arasında şunlar
bulunmaktadir: uyuşturucuyla ilgili veri tabanları; yayınlar ve raporlar; basın malzemeleri ve tüm dünyadaki ortak örgütlere
bağlantılar. 

İletişim ve yayma 
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