
Ulovlig brug af og handel med narkotika er fænomener, der truer sundhed 
og social stabilitet i hele verden. Statistik viser at omkring én ud af tre unge 
europæere har prøvet at tage ulovlige stoffer, og hver time er der mindst én 
af vore medborgere, som mister livet på grund af en overdosis. Samtidig 
kræver udbuds- og efterspørgselsmønstrene, der hele tiden ændrer sig, 
konstant overvågning og dynamiske modtræk.

Uafhængige oplysninger baseret på forskning er af vital betydning for, at vi i 
Europa kan få en bedre forståelse af narkotikaproblemerne og sætte ind med 
konkrete tiltag. Det var på denne baggrund og i lyset af den eskalerende 
forekomst af narkotika, at Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika 
og Narkotikamisbrug (EONN) blev oprettet i 1993. Det blev indviet i 
Lissabon i 1995 og er et af EU’s decentraliserede agenturer. 

Formålet med EONN er at levere et faktuelt overblik over om Europas 
narkotikaproblemer til EU og dens medlemsstater og et solidt 
evidensgrundlag, der kan understøtte debatten på området. I dag leverer 
agenturet oplysninger til politikerne til brug ved udformningen af 
velunderbyggede love og strategier på narkotikaområdet. Det bistår også 
fagfolk på området med at identifi cere bedste praksis og afdække nye 
forskningsområder. 

Fremme af videnskabelig ekspertise indtager en central plads i agenturets 
arbejde. En af EONN’s helt centrale opgaver er at formidle pålidelige og 
sammenlignelige oplysninger om narkotika i Europa, og agenturet har til det 
formål udviklet den infrastruktur og de værktøjer, der er nødvendige for en 
harmonisk og samordnet indsamling af landespecifi kke data. De nationale 
narkotikaovervågningscentre (Reitox-netværket) sender herefter disse data til 
analyse i agenturet i Lissabon, hvilket resulterer i en bred vifte af 
informationsprodukter, der tilsammen giver et omfattende overblik over 
situationen i Europa. 

EONN har primært fokus på europæiske forhold, men arbejder også 
sammen med partnere i andre dele af verden, med hvilke man udveksler 
oplysninger og ekspertise. Samarbejdet med europæiske og internationale 
organisationer på narkotikaområdet har ligeledes en central placering i 
agenturets arbejde, der går ud på at skabe en bedre forståelse af 
narkotikaproblematikken på globalt plan. 

EONN arbejder ud fra det princip, at velunderbyggede oplysninger er 
nøglen til en effektiv narkotikastrategi. Agenturet stiller ikke forslag til 
politikker, men har gennem sine analyser, standarder og værktøjer en klar 
indfl ydelse på de politiske beslutninger, der træffes.

EONN, dit referencepunkt for oplysninger om narkotika i Europa
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Status over narkotikaproblemet i Europa
En af EONN’s vigtigste opgaver er fremlæggelsen af den årlige oversigt over 
narkotikafænomenet i EU, som præsenteres samlet i en fl ersproget »årsberetningspakke«. 
Den er vigtig for politikere, forskere og fagfolk på narkotikaområdet, og for alle, der er 
interesseret i de seneste resultater om narkotika i Europa. 

Årsberetning: narkotikasituationen i Europa, en oversigt over narkotikafænomenet i omkring 
30 europæiske lande — www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report

Statistical bulletin, over 500 tabeller og diagrammer om narkotikasituationen i Europa
www.emcdda.europa.eu/stats/home

Selected issues, årlige gennemgange af aktuelle temaer 
www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues

Country overviews, korte oversigter over narkotikasituationen i over 30 lande
www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews

Nationale Reitox-rapporter, oversigter over narkotikasituationen i de enkelte lande
www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports

Overvågning af narkotikasituationen 
Forståelse af narkotikaproblemets art og omfang er uomtvistelig i udformningen af 
effektive politiske beslutninger og tiltag. EONN gør brug af en række forskellige 
overvågningsmetoder og -værktøjer (f.eks. nøgleindikatorer), som giver landene et 
»fælles sprog«, som kan bruges til at fortolke narkotikafænomenet. Ud over at overvåge 
den aktuelle narkotikasituation har EONN fortsat skærpet fokus på nye stoffer og 
tendenser, der fremover kan udgøre en trussel mod vore samfund. Her spiller agenturet en 
aktiv rolle i forbindelse med hurtig varslings- og risikovurderingsaktiviteter ved hjælp af 
retsinstrumenter og casestudier. 

Overvågning af narkotikasituationen — www.emcdda.europa.eu/drug-situation

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

Overvågning af nye stoffer — www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs

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

Tiltag over for narkotikaproblemer 
Overvågning af narkotikarelaterede tiltag, lovgivning og politikker er en fast bestanddel af 
EONN’s arbejde. Ved at skabe et overblik på europæisk plan over sådanne tiltag over for 
narkotikaproblemer bistår agenturet landene med at følge tendenser og opstille passende 
strategier. Agenturet har udviklet en række metoder til at beskrive, hvilke tiltag der er 
iværksat, og hvordan de er sammensat, samt en række værktøjer til evaluering heraf. 
Agenturets portal for bedste praksis »Best practice portal« er med til at hjælpe dem, der 
arbejder med forebyggelse, behandling, skadesreduktion og udslusning i samfundet, med 
at træffe evidensbaserede beslutninger, når de planlægger tiltag. 

Best practice portal, et informationsknudepunkt der giver eksempler på bedste praksis og tilbyder 
værktøjer til forbedring af tiltagenes kvalitet — www.emcdda.europa.eu/responses/best-practice

Drug treatment overviews, en internetbaseret ressource, der kortlægger adgang til narkotikarelateret 
behandling i Europa — www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews

European Legal Database on Drugs (ELDD), et indgangspunkt med oplysninger om narkotikarelateret 
lovgivning i Europa — eldd.emcdda.europa.eu

Nationale narkotikastrategier og handlingsplaner, et videnslager over disse centrale nationale 
dokumenter — www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies

EU’s aktiviteter på det narkotikapolitiske område, en onlinedatabase over juridiske og politiske 
dokumenter på narkotikaområdet offentliggjort af EU’s institutioner 
www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/eu-activities

Hvad laver vi? 

Reitox-netværk
EONN ville ikke være komplet uden 
Reitox, det europæiske informationsnet 
for narkotika og narkotikamisbrug. 
Netværket består af nationale 
narkotikaovervågningscentre eller 
»focal points« i de 27 EU-
medlemsstater, EU-kandidatlande, 
Norge og Europa-Kommissionen. Disse 
organer er hver især det primære 
kontaktled mellem EONN og dets 
medlemsstater. Således giver de 
oplysninger til agenturet om 
narkosituationen i det pågældende 
land med henblik på en overordnet 
EU-analyse, ligesom de fungerer som 
EONN’s »ambassadører« på nationalt 
plan. 

Reitox focal points — www.emcdda.
europa.eu/about/partners/reitox-network
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