
Nielegalne zażywanie narkotyków i handel nimi to ogólnoświatowe zjawiska 
zagrażające zdrowiu i stabilności społecznej. Z danych statystycznych wynika, 
że prawie co trzeci młody Europejczyk próbował narkotyków oraz że co godzinę 
z powodu przedawkowania narkotyków umiera co najmniej jeden obywatel UE. 
Stale zmieniające się wzorce podaży i popytu wymagają nieustannego 
monitorowania zjawiska i szybkiego reagowania na nie.

Niezależne informacje naukowe są podstawowym elementem pozwalającym Europie 
zrozumieć charakter występujących na jej terytorium problemów narkotykowych 
i zastosować lepsze sposoby reagowania na nie. Na podstawie tej przesłanki 
i w obliczu nasilającego się problemu narkotyków utworzono w 1993 r. Europejskie 
Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). Działalność 
EMCDDA, będącego jedną ze zdecentralizowanych agencji UE, zainaugurowano 
w Lizbonie w 1995 r. 

Celem istnienia EMCDDA jest zapewnianie UE i jej państwom członkowskim 
wiarygodnego obrazu zjawiska narkotyków i narkomanii w Europie oraz  
dostarczenie rzetelnych informacji naukowych wspierających dyskusję poświęconą 
narkotykom. Obecnie Centrum dostarcza decydentom dane potrzebne do 
przygotowywania odpowiednich rozwiązań legislacyjnych oraz strategii 
narkotykowych. Pomaga także fachowcom i specjalistom w tej dziedzinie na 
określenie najlepsze praktyk i nowych obszarów badań. 

Głównym celem działalności agencji jest propagowanie najwyższych standardów 
naukowych. Aby móc realizować swoje główne zadanie, polegające na dostarczaniu 
rzetelnych i porównywalnych informacji na temat narkotyków w Europie, EMCDDA 
zbudowało infrastrukturę i opracowało narzędzia potrzebne do gromadzenia danych 
krajowych w ujednolicony sposób. Dane te są następnie przekazywane przez krajowe 
centra monitorowania narkotyków (sieć Reitox) do Europejskiego Centrum w Lizbonie, 
gdzie poddawane są analizie. Wyniki analiz, zawierające wiele różnych informacji, 
tworzą pełniejszy obraz sytuacji w Europie. 

Chociaż uwaga EMCDDA koncentruje się przede wszystkim na Europie, Centrum 
współpracuje również z partnerami z innych regionów świata, z którymi wymienia się 
informacjami i doświadczeniem. Istotne znaczenie dla działalności Centrum ma także 
współpraca z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się 
kwestią narkotyków i narkomanii. Współpraca ta daje możliwość lepszego 
zrozumienia zjawiska narkotyków na poziomie globalnym. 

EMCDDA wychodzi z założenia, że rzetelne informacje mają zasadnicze znaczenie 
dla skutecznej strategii antynarkotykowej. Choć Centrum nie proponuje określonych 
rozwiązań politycznych, ma wyraźny wpływ na proces podejmowania decyzji przez 
dostarczanie analiz, standardów i narzędzi.
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Stan problemu narkotykowego w Europie
Głównym wynikiem pracy EMCDDA jest coroczny przegląd sytuacji narkotykowej w Europie 
w formie sprawozdania rocznego wydawanego w językach urzędowych UE oraz towarzyszących 
mu publikacji. Sprawozdania są niezbędną lekturą dla decydentów, naukowców i specjalistów 
w dziedzinie narkotyków oraz wszystkich tych, którzy poszukują najnowszych informacji na temat 
zjawiska narkotyków w Europie.

Sprawozdanie roczne: Stan problemu narkotykowego w Europie, przegląd problemu narkotyków 
w około 30 państwach europejskich – www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report

Statistical bulletin, ponad 500 tabel i wykresów dotyczących problemu narkotykowego
www.emcdda.europa.eu/stats/home

Selected issues, roczne przeglądy najważniejszych zagadnień
www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues

Country overviews, skrócony opis sytuacji narkotykowej w ponad 30 krajach
www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews

Sprawozdania krajowe punktów kontaktowych Reitox, przeglądy sytuacji narkotykowej 
w poszczególnych krajach – www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports

Monitorowanie sytuacji narkotykowej 
Zrozumienie charakteru i skali problemu narkotykowego ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego 
formułowania kierunków polityki i działań. EMCDDA wykorzystuje wiele różnych metod i narzędzi 
służących monitorowaniu zjawiska (np. kluczowe wskaźniki); dzięki temu Centrum oferuje krajom 
„wspólny język” pomagający w interpretowaniu zjawiska narkotyków. Oprócz monitorowania 
obecnej sytuacji narkotykowej EMCDDA uważnie śledzi nowe zjawiska i substancje pojawiające się 
na rynku narkotykowym, które mogą w przyszłości okazać się zagrożeniem dla społeczeństwa. 
W tym kontekście Europejskie Centrum odgrywa czynną rolę, podejmując działania w ramach 
systemu wczesnego ostrzegania i oceny ryzyka przez instrumenty prawne i studia przypadków. 

Monitorowanie sytuacji narkotykowej – www.emcdda.europa.eu/drug-situation

Metody i narzędzia – www.emcdda.europa.eu/drug-situation/methods

Monitorowanie nowych narkotyków – www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs

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

Sposoby reagowania na problem narkotyków 
Monitorowanie działań związanych z narkotykami, przepisów prawnych oraz rozwiązań 
politycznych to istotne aspekty pracy EMCDDA. Przedstawienie przeglądu sposobów reagowania na 
problem narkotyków w Europie pomaga poszczególnym państwom śledzić tendencje 
i opracowywać odpowiednie strategie. Centrum opracowało szereg mechanizmów służących 
opisywaniu dostępności i sposobów reagowania na problem, jak również bogaty wybór narzędzi 
służących do ich oceny. Portal agencji poświęcony najlepszym praktykom pomaga osobom 
pracującym w obszarze profilaktyki, leczenia, redukcji szkód i reintegracji społecznej 
w podejmowaniu decyzji popartych rzetelnymi dowodami naukowymi podczas planowania działań. 

Best practice portal, serwis zawierający przykłady najlepszych praktyk i oferujący narzędzia służące 
poprawie jakości działań – www.emcdda.europa.eu/best-practice

Drug treatment overviews, serwis internetowy z informacjami na temat dostępu do systemu leczenia 
uzależnień od narkotyków w Europie – www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews

European Legal Database on Drugs (ELDD), baza udostępniająca europejskie rozwiązania prawne 
z zakresu problematyki narkotykowej – eldd.emcdda.europa.eu

Krajowe strategie antynarkotykowe i plany działania, zbiór kluczowych dokumentów krajowych
www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies

Działania w ramach polityki antynarkotykowej UE, internetowa baza danych dokumentów prawnych 
i politycznych z zakresu problematyki narkotykowej opublikowanych przez instytucje UE
www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/eu-activities

Czym się zajmujemy 

Sieć Reitox

EMCDDA nie mogłoby istnieć bez 
Europejskiej Sieci Informacji 
o Narkotykach i Narkomanii – Reitox. 
Do sieci należą krajowe centra 
monitorowania narkotyków i punkty 
kontaktowe w 27 państwach 
członkowskich UE, krajach 
kandydujących do UE, Norwegii 
i Komisji Europejskiej. Instytucje te są 
głównymi pośrednikami między 
EMCDDA i państwami członkowskimi. 
W ramach swojej funkcji dostarczają 
agencji krajowych informacji na temat 
narkotyków potrzebnych do 
przeprowadzenia ogólnounijnej analizy. 
Instytucje te pełnią również rolę 
ambasadorów EMCDDA we własnych 
krajach. 

Punkty kontaktowe Reitox 

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

reitox-network
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