
Uporaba prepovedanih drog in nezakonita trgovina z njimi sta 
svetovna pojava, ki ogrožata zdravje in družbeno stabilnost. 
Statistika kaže, da je približno eden od treh mladih Evropejcev 
poskusil prepovedane droge in da vsako uro vsaj en evropski 
državljan umre zaradi prevelikega odmerka drog. Nenehno 
spreminjajoči se vzorci dobave in povpraševanja obenem zahtevajo 
stalno spremljanje in dinamično odzivanje.

Neodvisni podatki, ki temeljijo na znanstvenih ugotovitvah, so bistveni 
vir, če želimo Evropi pomagati, da bo razumela naravo svojih težav 
z drogami in se bolje odzivala nanje. Na podlagi tega stališča in 
zaradi stopnjevanja problematike drog je bil leta 1993 ustanovljen 
Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami 
(EMCDDA). Slovesno je bil odprt v Lizboni leta 1995 in je ena od 
decentraliziranih agencij EU. 

Center EMCDDA zagotavlja EU in državam članicam dejanski 
pregled problematike drog v Evropi in obsežno zbirko izsledkov ter 
tako podpira razpravo o drogah. Oblikovalcem politike zagotavlja 
podatke, ki jih potrebujejo za sestavljanje utemeljenih zakonov in 
strategij za področje drog. Pomaga tudi strokovnjakom in osebam, 
ki delujejo na terenu, da določajo najboljše prakse in nova področja 
raziskovanja. 

V središču dela Centra je spodbujanje znanstvene odličnosti. 
Da bi EMCDDA izpolnil svojo osrednjo nalogo, zagotavljati zanesljive 
in primerljive podatke o drogah v Evropi, je razvil infrastrukturo in 
orodja, ki so potrebni za usklajeno zbiranje podatkov iz posameznih 
držav. Te podatke nato nacionalni centri za spremljanje drog 
(mreža Reitox) posredujejo Centru v Lizbono, da jih analizira in sestavi 
različno informacijsko gradivo, v katerem je predstavljena širša 
evropska slika. 

Čeprav se EMCDDA osredotoča predvsem na Evropo, sodeluje tudi 
s partnerji iz drugih svetovnih regij ter si z njimi izmenjuje podatke in 
strokovno znanje. Tudi sodelovanje z evropskimi in mednarodnimi 
organizacijami na področju drog je zelo pomembno pri njegovem 
delu in se uporablja za boljše razumevanje problematike drog v svetu. 

EMCDDA deluje po načelu, da so zanesljive informacije ključ do 
učinkovite strategije na področju drog. Čeprav Center ne predlaga 
politike, jasno vpliva na odločanje, in sicer z analizami, standardi in 
orodji, ki jih zagotavlja.
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Stanje na področju problematike drog v Evropi

Glavni izdelek centra EMCDDA je njegov letni pregled problematike drog v Evropi, ki ga 
predstavi v večjezičnem svežnju letnih poročil. Za oblikovalce politike, znanstvenike in vse, 
ki delujejo na terenu ali iščejo najnovejše ugotovitve o drogah v Evropi, je to obvezno branje. 

Letno poročilo: Stanje na področju problematike drog v Evropi, pregled stanja na področju drog 
v približno 30 evropskih državah: www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report

Statistical bulletin, več kot 500 preglednic in grafov o stanju na področju drog v Evropi:
www.emcdda.europa.eu/stats/home

Selected issues, letni pregledi aktualnih tem: www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues

Country overviews, hiter pregled stanja na področju drog za več kot 30 držav:
www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews

Nacionalna poročila mreže Reitox, pregledi stanj na področju drog po posameznih državah:
www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports

Spremljanje stanja na področju drog 

Razumevanje narave in razsežnosti problematike drog je nujno potrebno za učinkovito 
oblikovanje politike in ukrepanje. EMCDDA uporablja različne metode in orodja za spremljanje 
(npr. ključne kazalnike), ki državam zagotavljajo „skupni jezik“, s katerim lahko razlagajo 
problematiko drog. Poleg spremljanja aktualnega stanja na področju drog EMCDDA ostaja 
zelo pozoren na pojav novih drog in trende, ki bi lahko v prihodnosti predstavljali grožnjo naši 
družbi. Na tem področju je dejaven pri zgodnjem opozarjanju in ocenjevanju tveganja 
s pravnimi instrumenti in študijami primerov. 

Spremljanje razmer na področju drog: www.emcdda.europa.eu/drug-situation

Metode in orodja: www.emcdda.europa.eu/drug-situation/methods

Spremljanje pojava novih drog: www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs

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

Odzivanje na problematiko drog 

V delu centra EMCDDA je močno zasidrano spremljanje ukrepov, zakonov in politik na 
področju drog. Z zagotavljanjem evropskega pregleda takih odzivov na problematiko drog 
državam pomaga, da spremljajo trende in oblikujejo ustrezne strategije. Center je razvil številne 
mehanizme za opisovanje dosegljivosti in narave odzivov ter različna orodja za njihovo 
vrednotenje. Njegov spletni portal o najboljših praksah pomaga vsem, ki delajo na področjih 
preprečevanja, zdravljenja, zmanjševanja škode in vnovičnega vključevanja v družbo, da lahko 
pri načrtovanju ukrepov sprejemajo odločitve, ki temeljijo na dokazih.

Best practice portal, portal na katerem so zbrani primeri najboljše prakse in ponujena orodja za 
izboljšanje kakovosti ukrepov: www.emcdda.europa.eu/responses/best-practice

Drug treatment overviews, spletni vir, ki prikazuje dostopnost zdravljenja odvisnosti od drog v Evropi: 
www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews

European Legal Database on Drugs (ELDD), vstopna točka do podatkov o zakonodaji v Evropi, 
povezani z drogami: eldd.emcdda.europa.eu

Nacionalne strategije in akcijski načrti na področju drog, vir ključnih nacionalnih dokumentov: 
www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies

Dejavnosti politike EU na področju drog, spletna podatkovna zbirka pravnih in političnih dokumentov 
s področja drog, ki jih objavljajo institucije EU: www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/eu-activities

Kaj delamo 

Mreža Reitox  

EMCDDA ne bi bil popoln brez 
mreže Reitox, evropske informacijske 
mreže za droge in zasvojenost 
z drogami. Mrežo sestavljajo 
nacionalni centri za spremljanje 
drog ali „kontaktne informacijske 
točke“ v 27 državah članicah EU, 
državah kandidatkah za pristop 
k EU, na Norveškem in pri Evropski 
komisiji. Ti organi so glavni 
informacijski vmesnik med centrom 
EMCDDA in njegovimi državami 
članicami. Kot taki Centru 
zagotavljajo nacionalne podatke 
o drogah za analizo na ravni EU in 
so „ambasadorji“ centra EMCDDA 
v domačih državah. 

Kontaktne informacijske točke mreže 

Reitox:

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

reitox-network
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Do celotne zbirke publikacij centra EMCDDA 

lahko dostopate prek njegove podatkovne 

zbirke s publikacijami: 

www.emcdda.europa.eu/publications  

Brskanje po informacijah centra EMCDDA 

je možno tudi po temah: 

www.emcdda.europa.eu/themes
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