
Nelegāla narkotiku lietošana un kontrabanda ir vispasaules parādība, kas 
apdraud veselību un sociālo stabilitāti. Statistika liecina, ka vidēji apmēram katrs 
trešais Eiropas jaunietis ir pamēģinājis lietot nelegālās narkotikas un katru stundu 
no narkotiku pārdozēšanas mirst vismaz viens mūsu pilsonis. Turklāt 
nemitīgi mainīgos narkotiku piegādes un pieprasījuma apstākļos nepieciešama 
pastāvīga uzraudzība un dinamiska reakcija.

Lai palīdzētu Eiropai izprast narkotiku problēmas un efektīvāk reaģēt uz 
tām, svarīgs resurss ir neatkarīga, zinātniski pamatota informācija. Ņemot vērā 
visu iepriekš minēto un narkotiku problēmu paplašināšanos, 1993. gadā tika 
nodibināts Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA). 
To svinīgi atklāja 1995. gadā Lisabonā. Centrs ir viena no ES decentralizētajām 
aģentūrām.

EMCDDA mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm faktu 
izklāstu par narkotiku problēmām Eiropā un pamatotu pierādījumu bāzi, lai 
atbalstītu debates par narkotikām. Patlaban centrs piedāvā politikas veidotājiem 
datus, kas tiem nepieciešami, lai izstrādātu pamatotus tiesību aktus un stratēģijas 
narkotiku apkarošanas jomā. Centrs arī palīdz šajā jomā strādājošajiem 
profesionāļiem un speciālistiem noteikt paraugpraksi un jaunus pētījumu 
virzienus.

Centrs darbojas, lai sekmētu izcilību zinātnē. Lai izpildītu 
galveno uzdevumu — nodrošināt pamatotu un salīdzināmu informāciju 
par narkotikām Eiropā — EMCDDA ir izveidojis infrastruktūru un izstrādājis 
metodoloģiju, kas ir nepieciešama saskaņotai datu vākšanai valstīs. 
Valstu narkotiku uzraudzības centri (Reitox tīkls) iesniedz šos datus Lisabonas 
centram, kas tos analizē un pēc tam sagatavo virkni informatīvu materiālu, 
kuros atspoguļota plašāka Eiropas mēroga aina.

Lai gan EMCDDA galvenā prioritāte ir Eiropa, centrs sadarbojas arī ar 
partneriem citos pasaules reģionos, apmainoties ar informāciju un zināšanām. 
Sadarbība ar Eiropas un starptautiskām organizācijām narkotiku jomā arī ir 
būtiska centra darba daļa, lai veicinātu izpratni par visaptverošo narkotiku 
izplatības parādību.

EMCDDA savā darbā ievēro šādu principu: efektīvas stratēģijas, kas saistīta ar 
narkotiku apkarošanu un uzraudzību, pamatā ir pārbaudīta informācija. 
Lai gan centrs nepiedāvā konkrētu politiku, tas šobrīd acīmredzami ietekmē 
lēmumu pieņemšanu, nodrošinot analīzi, standartus un līdzekļus.

EMCDDA — tavs izziņu avots narkotiku jautājumos Eiropā
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Situācija narkomānijas problēmas jomā Eiropā 

EMCDDA galvenais darba rezultāts ir gada ziņojums par narkotiku izplatību Eiropā, kuru katru 
gadu publicē vairākās valodās. Ziņojums ir svarīga lasāmviela politikas veidotājiem, 
zinātniekiem un speciālistiem narkotiku jomā, kā arī visiem interesentiem, kas vēlas iepazīties ar 
jaunākajiem atklājumiem narkotiku jomā Eiropā. 

Gada ziņojums: situācija narkomānijas problēmas jomā Eiropā, pārskats par narkotiku izplatības 
parādību 30 Eiropas valstīs: www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report 

Statistical bulletin, vairāk nekā 500 tabulas un grafiki par narkomānijas situāciju Eiropā:
www.emcdda.europa.eu/stats/home

Selected issues, ikgadēji apskati par aktuāliem jautājumiem:
www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues

Country overviews, īss ieskats par narkotiku situāciju vairāk nekā 30 valstīs:
www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews

Reitox valstu ziņojumi, valstu pārskati par narkomānijas situāciju:
www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports

Narkomānijas situācijas uzraudzība 

Izpratne par narkomānijas problēmu raksturu un mērogu ir izšķiroši nozīmīga efektīvas politikas 
veidošanā un realizācijā. EMCDDA izmanto virkni uzraudzības metožu un līdzekļu (piemēram, 
galvenie rādītāji), kas piedāvā valstīm kopīgas vadlīnijas, kā interpretēt narkotiku izplatības 
parādību. Turklāt, uzraugot pašreizējo narkotiku situāciju, EMCDDA nezaudē modrību, lai 
pamanītu jaunu narkotiku parādīšanos un jaunu tendenču veidošanos, kas nākotnē var 
apdraudēt mūsu sabiedrību. Tādēļ centram ir aktīva loma agrīnās brīdināšanas un risku 
novērtēšanas pasākumos, izmantojot juridiskos instrumentus un konkrētu gadījumu izpēti.

Narkomānijas situācijas uzraudzība — www.emcdda.europa.eu/drug-situation

Metodes un līdzekļi — www.emcdda.europa.eu/drug-situation/methods

Jauno narkotiku uzraudzība — www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs

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

Reakcija uz narkotiku problēmām 

EMCDDA darba neatņemama daļa ir iesaistīšanās ar narkotikām saistīto jautājumu risināšanā, 
attiecīgajā likumdošanā un politikā. Sniedzot Eiropai pārskatu par reakcijas veidiem uz 
narkotiku problēmām, centrs palīdz valstīm sekot līdzi tendencēm un izstrādāt atbilstošas 
stratēģijas. Centrs ir izstrādājis virkni mehānismu, lai aprakstītu reaģēšanas pasākumu 
pieejamību un raksturu, kā arī virkni līdzekļu, ar kuru palīdzību reaģēšanu novērtēt. Centra 
paraugprakses portāls sniedz atbalstu darbam profilakses, ārstēšanas, kaitējuma mazināšanas 
un sociālās reintegrācijas jomā, lai varētu pieņemt uz pierādījumiem pamatotus lēmumus, 
plānojot iejaukšanās pasākumus.

Best practice portal, piedāvā paraugprakses piemērus un līdzekļus iejaukšanās pasākumu kvalitātes 
uzlabošanai: www.emcdda.europa.eu/responses/best-practice

Drug treatment overviews, tiešsaistes resurss, kurā var iepazīties ar narkomānijas ārstēšanas 
iespējām Eiropā: www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews

European Legal Database on Drugs (ELDD), piedāvā informāciju par tiesību aktiem narkotiku jomā 
Eiropā: eldd.emcdda.europa.eu 

Nacionālās stratēģijas un rīcības plāni narkotiku jomā, valstu galveno dokumentu šajā jomā 
repozitorijs: www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies

ES narkotiku politikas pasākumi, narkotiku jomā ES institūciju publicēto juridisko un politikas 
dokumentu tiešsaistes datubāze: www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/eu-activities

Ko mēs darām 

Reitox tīkls

EMCDDA darbības 

nodrošināšanā ļoti būtisks ir 

Reitox — Eiropas informācijas tīkls 

par narkotikām un narkomāniju. 

Tīkls ietver valstu narkotiku 

uzraudzības jeb koordinācijas 

centrus 27 ES dalībvalstīs, 

ES kandidātvalstīs, Norvēģijā 

un Eiropas Komisijā. 

Šīs organizācijas ir galvenais 

informācijas apmaiņas kanāls 

starp EMCDDA un tās 

dalībvalstīm. Tās sniedz aģentūrai 

valstu informāciju par narkotiku 

jomu, lai tiktu veikta analīze ES 

līmenī, un darbojas kā EMCDDA 

pārstāves savās mītnes valstīs.

Reitox koordinācijas centri 
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partners/reitox-network
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