
Illegaalne uimastite tarbimine ja uimastiäri on ülemaailmseks 
probleemiks, ohustades inimeste tervist ja ühiskondlikku stabiilsust. 
Statistika kohaselt on iga kolmas Euroopa noor proovinud illegaalset 
narkootikumi ning iga tund sureb vähemalt üks inimene narkootikumide 
üleannustamise tagajärjel. Selline olukord nõuab pidevalt muutuva 
narkootikumide pakkumise ja nõudluse järjepidevat seiret ning sellele 
vastavat kiiret reageerimist.

Teaduslikel alustel põhinev teave on äärmiselt tähtis ressurss, aidates 
Euroopal narkoprobleemide olemust analüüsida ja nendele 
probleemidele paremini reageerida. Järjest suureneva 
narkoprobleemiga võitlemiseks asutati 1993. aastal Euroopa 
Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA). 1995. aastal 
Lissabonis tegevust alustanud keskus on üks Euroopa detsentraliseeritud 
ametitest.

EMCDDA eesmärk on anda Euroopa Liidule ja liikmesriikidele 
faktipõhine ülevaade Euroopa narkoprobleemidest ning toetada 
narkoteemalisi arutelusid tõenduspõhise teabega. Keskus pakub 
poliitikakujundajatele narkootikume käsitlevate õigusaktide ja 
strateegiate koostamiseks vajalikke andmeid. Samuti aitab ta selle 
valdkonna asjatundatel ja töötajatel lähtuda parimatest praktikatest ning 
määratleda uusi uurimisteemasid.

Seirekeskuse põhitöö on teadusliku pädevuse edendamine. 
Oma peamise ülesande täitmiseks – anda usaldusväärset teavet Euroopa 
narkoolukorra kohta – on EMCDDA töötanud välja infrastruktuuri ja 
vahendid, mis on vajalikud ühtlustatud viisil riikidelt andmete kogumiseks. 
Riiklikud narkootikumide seirekeskused (Reitoxi võrgustik) edastavad 
andmed analüüsimiseks Lissaboni, kus need avaldatakse mitmesugustes 
Euroopa olukorda laiemalt käsitlevates teabedokumentides.

Kuigi EMCDDA tegevus on suunatud esmajoones Euroopale, töötab 
keskus ka maailma muudes piirkondades tegutsevate partneritega, 
vahetades nendega teavet ja eriteadmisi. Koostöö Euroopa ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega on keskuse tegevuses olulisel 
kohal, võimaldades paremini mõista ülemaailmset narkoprobleemi.

EMCDDA tugineb oma töös põhimõttele, mille kohaselt on tõhusa 
narkostrateegia aluseks usaldusväärne teave. Kuigi keskus ei esita 
poliitikaettepanekuid, mõjutab ta oma analüüside, standardite ja 
instrumentide kaudu ilmselgelt otsuste tegemist.
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Narkoprobleemide olukord Euroopas

EMCDDA peamine väljund on iga-aastane ülevaade Euroopa narkoprobleemidest, mis 
esitatakse mitmekeelsete aastaaruannete paketina. See ülevaade on mõeldud narkootikumide 
valdkonnas tegutsevatele poliitikakujundajatele, teadlastele ja asjatundjatele ning kõigile 
inimestele, kes on huvitatud Euroopa narkoprobleeme käsitlevatest viimastest andmetest.

Aasta aruanne: uimastiprobleemide olukord Euroopas, ülevaade uimastiprobleemidest ligikaudu 
30 Euroopa riigis: www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report

Statistical bulletin, üle 500 Euroopa narkoprobleemide olukorda käsitleva tabeli ja graafiku: 
www.emcdda.europa.eu/stats/home

Selected issues, iga-aastased ülevaated päevakajalistest küsimustest: 
www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues

Country overviews, kokkuvõtted narkoprobleemide olukorrast rohkem kui 30 riigis: 
www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews

Reitoxi riikide aruanded, ülevaated riikide narkoprobleemide olukorrast: 
www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports

Narkoprobleemide olukorra seire 

Narkoprobleemide olemuse ja ulatuse mõistmine on tõhusa poliitikakujundamise ja 
vastumeetmete oluline tingimus. EMCDDA kasutab mitut seiremeetodit ja -vahendit 
(nt võtmeindikaatorid), mis võimaldavad riikidel narkoprobleeme üheselt tõlgendada. 
Lisaks narkoprobleemide hetkeolukorra jälgimisele on EMCDDA-l valmisolek tegeleda ka uute 
narkootikumide ja suundumustega, mis võivad meie ühiskondi ohustada. Siinkohal on keskusel 
aktiivne roll varajases hoiatamises uutest narkootikumidest ja riskide hindamises, mida tehakse 
õiguslike vahendite ja juhtumiuuringute kaudu.

Narkoprobleemide olukorra seire: www.emcdda.europa.eu/drug-situation

Meetodid ja vahendid: www.emcdda.europa.eu/drug-situation/methods

Uute narkootikumide seire: www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs

Drug profiles: www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles

Narkoprobleemidele reageerimine

Narkovaldkonna sekkumiste, õigusaktide ja poliitika seirel on EMCDDA töös oluline koht. 
Pakkudes üleeuroopalisi ülevaateid narkoprobleemidega tegelemisest, aitab keskus riikidel 
jälgida suundumusi ning koostada sobilikke strateegiaid. Keskus on välja töötanud mitu 
mehhanismi kirjeldamaks erinevaid võimalusi narkoprobleemidega tegelemiseks ja ka 
instrumente nende hindamiseks. Keskuse parima praktika portaal aitab ennetamise, ravi, 
kahjude vähendamise ning sotsiaalse reintegratsiooni valdkonnas töötavatel isikutel võtta 
sekkumismeetmete väljatöötamisel vastu tõenduspõhiseid otsuseid. 

Best practice portal, kus on esile toodud parima praktika näited ning pakutakse vahendeid 
sekkumismeetmete kvaliteedi tõstmiseks: www.emcdda.europa.eu/responses/best-practice

Drug treatment overviews, elektrooniline teabeallikas, kus on kaardistatud narkomaaniaravi 
kättesaadavus Euroopas: www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews

European Legal Database on Drugs (ELDD), juurdepääs Euroopa narkootikumidealaseid 
õigusakte käsitlevale teabele: eldd.emcdda.europa.eu

Riikide narkostrateegiad ja tegevuskavad, asjaomaste oluliste riiklike dokumentide varamu:
www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies

ELi narkopoliitika alane tegevus, ELi institutsioonides narkootikumide valdkonnas avaldatud õiguslike 
ja poliitiliste dokumentide elektrooniline andmebaas: 
www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/eu-activities

Mida me teeme?

Reitoxi võrgustik

EMCDDA ei oleks terviklik 
ilma Reitoxi, narkootikumide ja 
narkomaania Euroopa 
teabevõrguta. Võrgustikku 
kuuluvad 27 Euroopa Liidu 
liikmesriigi, ELi kandidaatriikide 
ja Norra riiklikud seirekeskused 
ning Euroopa Komisjon. 
Need riiklikud üksused on 
peamised teabevahendajad 
EMCDDA ja tema liikmesriikide 
vahel. Nad edastavad keskusele 
Euroopa tasandi analüüside 
koostamiseks narkootikumidega 
seotud teavet ning on EMCDDA 
esindajad oma riigis.

Reitoxi teabekeskused: 

www.emcdda.europa.eu/about/

partners/reitox-network
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