
Neteisėtas narkotikų vartojimas ir prekyba yra pasaulinio masto 
reiškinys, keliantis grėsmę sveikatai ir socialiniam stabilumui. Statistika 
rodo, kad maždaug vienas iš trijų jaunų europiečių yra bandęs 
nelegalių narkotikų, o nuo jų perdozavimo mažiausiai kas valandą 
miršta vienas iš mūsų piliečių. Kadangi narkotikų pasiūla ir paklausa 
nepaliaujamai kinta, reikia nuolat stebėti padėtį ir greitai reaguoti į 
pokyčius.

Nepriklausoma, moksliniais faktais paremta informacija yra 
nepaprastai svarbi, ji padeda suvokti Europoje egzistuojančias 
narkotikų problemas ir gerina reakciją į jas. Vadovaujantis šiuo tikslu 
ir kartu siekiant sumažinti narkotikų reiškinio plitimą 1993 m. buvo 
įsteigtas Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras 
(EMCDDA). Nuo 1995 m. Lisabonoje įsikūręs EMCDDA yra viena iš 
ES decentralizuotų agentūrų.

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras įsteigtas tam, 
kad ES ir valstybėms narėms teiktų narkotikų keliamų problemų 
Europoje apžvalgą ir patikimą pagrindą diskusijoms apie narkotikų 
daromą žalą. Politikos formuotojams centras suteikia duomenų, kurie 
būtini priimant pagrįstus teisės aktus ir rengiant strategijas. Jis taip pat 
padeda šioje srityje dirbantiems profesionalams ir specialistams 
tiksliai nustatyti geriausią praktiką ir naujas mokslinių tyrimų sritis.

Centro veikla pagrįsta mokslinės kompetencijos skatinimu. Siekdamas 
savo pagrindinio tikslo – teikti patikimą ir palyginamą informaciją 
apie narkotikus Europoje – EMCDDA sukūrė infrastruktūrą ir suderino 
šalių duomenų rinkimo priemones. Narkotikų ir narkomanijos 
informacinio tinklo (Reitox) nacionaliniai centrai teikia šiuos duomenis 
Lisabonos agentūrai, o ši juos analizuoja ir susidaro išsamesnį vaizdą 
apie narkotikus ir narkomaniją Europoje.

Nors centro veikla pirmiausia orientuota į Europą, jis dirba išvien su 
partneriais iš įvairių pasaulio šalių, su jais dalijasi informacija ir 
patirtimi. Bendradarbiavimas su narkotikų srityje dirbančiomis 
Europos ir tarptautinėmis organizacijomis svarbus tuo, kad padeda 
geriau suprasti narkomanijos reiškinį pasauliniu mastu.

EMCDDA dirba pagal principą, kad patikima informacija yra raktas į 
veiksmingos narkotikų strategijos kūrimą. Nors centras nesiūlo 
politinių sprendimų, šiuo metu jis daro aiškią įtaką sprendimų 
priėmimui, teikdamas duomenų analizes, standartus ir priemones.
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Narkotikų problema Europoje

Pagrindinis EMCDDA darbo vaisius yra metinė ataskaita apie narkomanijos reiškinį Europoje, ji 
kasmet skelbiama įvairiomis kalbomis. Ją ypač svarbu perskaityti narkotikų srityje dirbantiems 
politikams, mokslininkams, specialistams ir visiems besidomintiems naujausia informacija apie 
narkotikus Europoje.

Metinė ataskaita: narkotikų problema Europoje, narkomanijos reiškinio 30-yje Europos šalių 
apžvalga – www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report

Statistical bulletin, daugiau kaip 500 lentelių ir diagramų apie narkomanijos padėtį Europoje
www.emcdda.europa.eu/stats/home

Selected issues, aktualių problemų metinės apžvalgos
www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues

Country overviews, glaustos narkotikų problemos daugiau kaip 30-yje šalių apžvalgos
www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews

Reitox nacionalinės ataskaitos, narkomanijos padėties šalyse apžvalgos
www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports

Narkomanijos padėties stebėsena 

Norint veiksmingai priimti sprendimus ir imtis veiksmų, itin svarbu suvokti narkotikų problemos 
pobūdį ir mastą. EMCDDA naudoja įvairius stebėjimo metodus ir priemones (pvz., pagrindinius 
rodiklius), kurie padeda šalims vienodai interpretuoti narkomanijos reiškinį. Stebėdamas 
dabartinę narkomanijos padėtį, centras išlieka budrus ir akylai stebi naujas narkotikų rūšis ir 
tendencijas, kurios gali kelti grėsmę mūsų visuomenei ateityje. Šioje srityje jis svarbus veikėjas, 
nes vykdo išankstinio perspėjimo ir rizikos vertinimo veiklą, tam tikslui pasitelkdamas teisines 
priemones ir konkrečius pavyzdžius.

Narkomanijos padėties stebėsena – www.emcdda.europa.eu/drug-situation

Metodai ir priemonės – www.emcdda.europa.eu/drug-situation/methods

Naujų narkotikų stebėsena – www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs

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

Kova su narkotikų problema

Kovos su narkomanija intervencinių priemonių, įstatymų ir strategijų stebėsena yra neatsiejama 
EMCDDA veiklos dalis. Teikdamas kovos su narkotikais veiksmų apžvalgą Europoje, jis padeda 
šalims sekti tendencijas ir kurti tinkamas strategijas. Centras sukūrė nemažai mechanizmų 
veiksmų tinkamumui ir pobūdžiui aprašyti bei įvairioms priemonėms įvertinti. Geriausios praktikos 
pavyzdžių portalas padeda dirbantiesiems prevencijos, gydymo, žalos mažinimo ir socialinės 
reintegracijos srityse priimti įrodymais paremtus sprendimus planuojant intervencines priemones.

Best practice portal, jame nušviečiami geriausios praktikos pavyzdžiai ir pasiūlymai, kaip gerinti 
intervencinių priemonių kokybę – www.emcdda.europa.eu/responses/best-practice

Drug treatment overviews, interneto šaltinis, kuriame apžvelgiamas narkomanijos gydymo 
prieinamumas Europoje – www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews

European Legal Database on Drugs (ELDD), informacijos apie teisės aktus narkotikų klausimais 
Europoje šaltinis – eldd.emcdda.europa.eu

Nacionalinės kovos su narkotikais strategijos ir veiksmų planai, šių pagrindinių nacionalinių 
dokumentų saugykla – www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies

ES kovos su narkotikais politika, Europos institucijų paskelbtų su narkotikais susijusių teisinių ir politinių 
dokumentų internetinė duomenų bazė – www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/eu-activities

Ką mes darome

Reitox tinklas 

EMCDDA veikla nebūtų tokia 
veiksminga be Reitox – Europos 
narkotikų ir narkomanijos 
informacinio tinklo. Tinklą sudaro 
27 ES valstybių narių, ES šalių 
kandidačių, Norvegijos ir Europos 
Komisijos nacionaliniai narkotikų 
stebėsenos centrai (informacijos 
biurai). Šios įstaigos yra 
pagrindinės informacijos perdavimo 
tarpininkės tarp EMCDDA ir jo 
veikloje dalyvaujančių šalių. Taigi 
jos teikia agentūrai nacionalinę 
informaciją apie narkotikus, kad ji 
atliktų analizę ES lygmeniu, taip pat 
atstovauja centrui steigimo šalyse.

Reitox informacijos biurai

www.emcdda.europa.eu/about/partners/

reitox-network
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