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Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN) er det sentrale 
referansepunktet for informasjon om narkotika i Den europeiske union. Senteret, med sete i Lisboa, 
ble opprettet i 1993, og dets oppgave er å levere objektiv, pålitelig og sammenlignbar informasjon om
narkotika og narkotikaavhengighet til EU og dets medlemsstater. Senteret er et av EUs desentraliserte
organer.

Evidensbasert informasjon om narkotika er i dag et av våre viktigste verktøy for å møte denne globale
utfordringen. Ved å tilby slik informasjon innenfor EU, bidrar EONN til at beslutningstakere, forskere og
spesialister på området får en forståelse av problemets art og utarbeider hensiktsmessige tiltak.

Sentralt i senterets arbeid er innsatsen for å bedre sammenlignbarheten av narkotikainformasjonen i
Europa samt utarbeide metoder og verktøy for å oppnå dette. Som et resultat av innsatsen så langt, kan
statene nå se hvor de står i europeisk sammenheng, og vurdere felles problemer og mål. 

Et viktig trekk ved narkotikafenomenet er dets skiftende, dynamiske natur, og det å følge utviklinger er en
sentral oppgave for EONN. I løpet av sitt første tiår (1993–2003), registrerte senteret endringer i både
narkotikaproblemets art og statenes tiltak og politikk. Samtidig som senteret i denne perioden registrerte
viktige forskjeller, var det også vitne til framveksten av felles mønstre og trender. 

Å gi et nøyaktig og oppdatert bilde av dette landskapet som er i stadig forandring, vil være en hjørnestein
i senterets arbeidsprogram for 2004–2006. Selv om svært mye allerede er oppnådd, gjenstår det mye
arbeid med å perfeksjonere metoder for overvåking av narkotikasituasjonen samt utvikle et virkelig 
”felles språk” som kan benyttes for å beskrive dette europeiske og globale fenomenet.

Europeisk overvåkingssenter for 
narkotika og narkotikamisbruk



Sentrale oppgaver

EONNs intensjonserklæring fastsetter senterets fire
hovedoppgaver:

• samle inn og analysere eksisterende data;

• forbedre metoder for sammenligning av data;

• formidle data og informasjon; 

• samarbeide med EUs institusjoner,
internasjonale partnere og land som ikke er
medlemmer av EU.

Informasjonen som EONN samler inn, analyserer og
formidler har fokus på:

• narkotikaetterspørsel og reduksjon av denne
etterspørselen;

• strategier og politikk, nasjonalt og på EU-plan;

• internasjonalt samarbeid og geopolitiske
forhold på tilbudsiden;

• kontroll av handelen med narkotiske rusmidler,
psykotrope stoffer og prekursorer; 

• narkotikafenomenets implikasjoner for
produsent, forbruker og transittland.
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Faste organer

EONNs øverste beslutningsorgan er styret, som har
følgende sammensetning: en representant fra hver av
EUs medlemsstater; to representanter fra
Europakommisjonen; to personer med høy
kompetanse på narkotikaområdet oppnevnt av
Europaparlamentet samt en rekke observatører,
inkludert Norge og internasjonale organisasjoner. 

Denne forsamlingen av nasjonale representanter gir
garanti for at interessene til alle europeiske borgere
blir fullt ut ivaretatt i EONNs beslutninger. Styrets
leder og nestleder velges for en treårsperiode. 

EONNs vitenskapelige integritet ivaretas av EONNs
vitenskapelige komité som tilbyr formell rådgivning
og bistand i alle vitenskapelige saker den blir
forelagt av direktøren eller styret. Den vitenskapelige
komiteens leder og nestleder velges for en
treårsperiode.
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Arbeidsgrupper

EONNs arbeid er organisert rundt fire sentrale
programteam som fokuserer på:

• overvåking og analyse av narkotikasituasjonen; 

• overvåking og analyse av mottiltak overfor
narkotikasituasjonen; 

• overvåking og evaluering av nye syntetiske
narkotiske stoffer; 

• overvåking og analyse av strategier og politikk
nasjonalt og på EU-plan samt hvordan disse
påvirker narkotikasituasjonen. 

Aktivitetene på disse områdene underbygges eller
fremmes gjennom følgende hjelpeprogrammer:

• Reitox-koordinering;

• kommunikasjon og formidling;

• informasjonsteknologi; 

• støttetjenester.

Arbeidsprogrammet for 2004–2006

EONNs arbeidsprogram for 2004–2006 har sin
bakgrunn i politisk nytenking og forandring,
kjennetegnet ved utvidelsen av EU og EUs nye
strategi og handlingsplan mot narkotika. 

Sentrale aktiviteter i treårsprogrammet er:

• overvåking og analyse av data samt forbedring
av datakvaliteten;

• påvise og sammenfatte nye utviklingstrekk; 

• utføre vitenskapelige og tematiske analyser i
forbindelse med nye trender og politiske
interesser.

En viktig målsetting for programmet er å etablere et
omfattende system for lagring og gjenfinning av
kvantitative og kvalitative data om narkotika.
Hensikten er at systemet skal inneholde senterets
samlede kunnskapsbase om narkotikaproblemet og
derved styrke senterets status som kildearkiv for god
og sammenlignbar informasjon om narkotika i et
utvidet EU.

Arbeidsprogrammet er i sin helhet lagt ut på
http://www.emcdda.eu.int
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Å forstå narkotikaproblemets omfang og natur har avgjørende betydning for å kunne utforme
effektiv politikk og tiltak. Overvåking og analyse av narkotikasituasjonen i EU er derfor EONNs
primære aktiviteter. 

Innhenting av pålitelig, sammenlignbar og oppdatert informasjon om narkotikabruken og dens konsekvenser
representerer både en metodologisk og en praktisk utfordring. EONN arbeider derfor sammen med nasjonale
eksperter for å utvikle infrastrukturen og de tekniske verktøyene som kreves for at landene skal kunne samle inn
data på en enhetlig måte. Dette vil gi landene et ”felles språk” som de kan bruke for å tolke og sammenligne
arten av sine felles problemer. Det vil også bidra til at beslutningstakere over hele Europa kan identifisere
nøkkeltemaer, treffe tiltak og vurdere effekten av det arbeidet de gjør. 

Prioriterte oppgaver i arbeidsprogrammet for 2004–2006: forbedre datakvaliteten gjennom bruk av
nøkkelindikatorer; konsolidere strategier for datainnsamling samt få i stand full utnyttelse av det analytiske
potensialet som ligger i den informasjonen EONN og dets partnere har samlet inn.

Nøkkelindikatorer 

Fem harmoniserte, epidemiologiske nøkkelindikatorer er sentrale bestanddeler i EONNs informasjonssystem og
utgjør standardverktøyet for innsamling og rapportering av data om narkotika. 

Disse dekker: 

• utbredelse av og mønstre for narkotikabruk i befolkningen generelt;

• utbredelse av og mønstre for problematisk bruk av narkotika;

• narkotikarelaterte smittsomme sykdommer;

• narkotikarelaterte dødsfall og dødelighet blant narkotikabrukere; 

• etterspørselen etter behandling for narkotikabruk.

Ved hjelp av disse indikatorene får senteret stadig større innsikt i Europas narkotikaproblem og genererer det
solide, evidensbaserte grunnlaget som trengs for effektiv beslutningstaking. 

Narkotikasituasjonen
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Kunnskapsbasen utvides

EONN utvider kunnskapsbasen ved å utvikle
strategier for datainnsamling på nye områder av
politisk interesse. På noen av disse områdene har
man allerede tilgang til en betydelig mengde data,
mens det på andre områder er varierende tilgang,
avhengig av hvor langt prosjektet er kommet.

Områder som dekkes er bl.a.:

• narkotikarelatert kriminalitet;

• narkotikamarkeder og tilgjengelighet;

• ungdom og sårbarhet;

• narkotikarelatert sosial eksklusjon; 

• bruksmønstre og nye narkotikatrender.

Senteret gjennomgår dessuten vitenskapelige
rapporter om disse emnene for å supplere egne 
data og sette dem inn i en sammenheng. 

Analyse, vurdering og prognostisering

En sentral drivkraft for innsamling av data er å
etablere et vitenskapelig grunnlag for rettidige,
metodologisk forsvarlige og politisk relevante
analyser av narkotikasituasjonen. For å sikre
maksimalt utbytte av tilgjengelige data utfører 
EONN detaljerte analyser for å gi ny innsikt på
viktige innsatsområder.

Analysene omhandler:

• framvoksende trender innen narkotikabruk,
virkningen og konsekvensene av slike nye
trender;

• omfanget av narkotikabruk og problemene i
den forbindelse;

• forholdet mellom bruksmønstre og
konsekvenser;

• risikofaktorer og beskyttende faktorer,
individuelle og sosiale faktorer,
markedsmessige og økonomiske temaer; 

• epidemiologiske metoder for å oppnå en bedre
forståelse av hvordan intervensjoner og andre
faktorer virker inn på narkotikasituasjonen.
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Kjennskap til hvilke intervensjoner som er effektive i gitte narkotikatilfeller, er avgjørende for
beslutningstakernes utforming av vellykkede mottiltaksstrategier. Overvåking og analyse av tiltak
mot narkotikaproblemet er derfor sentrale oppgaver for EONN. 

En av senterets viktigste utfordringer er å gi tilgang til rettidig, evidensbasert informasjon om valgmuligheter
innenfor helse, utdanning, sosialomsorg og strafferett. Senteret hjelper også til med å få størst mulig utbytte av
forskning samt fremme vitenskapelig kunnskap om slike tiltak, som grunnlag for politiske og praktiske
beslutninger.

Prioriterte oppgaver i arbeidsprogrammet for 2004–2006 omfatter: analysere trender og nye mottiltak som er
utviklet; videreutvikle strukturerte teknikker for behandling av informasjon samt gi eksempler på både beste praksis
og kvalitetsstyringsverktøy.

Nøkkeltemaer 

EONN overvåker og analyserer disponibiliteten, tilgjengeligheten og kvaliteten på tiltak innenfor
narkotikaforebygging, behandling, sosial rehabilitering og skadereduksjon. Senteret dekker også hjelpetiltak som
står til rådighet for narkotikabrukere innenfor det strafferettslige systemet. 

Særlig undersøkes intervensjoner som:

• forebygger at barn og unge begynner å bruke narkotika;

• forebygger overgangen fra eksperimentell bruk til problematisk bruk;

• forebygger og reduserer narkotikarelaterte helseskader og dødsfall;

• er til hjelp for lovbrytere som bruker narkotika i eller utenfor fengsel;

• behandler problematisk narkotikabruk og avhengighet;

• integrerer problembrukere sosialt; 

• forebygger hvitvasking av penger og avledning av prekursorer.

Mott i l tak
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Informasjonsverktøy og -instrumenter

EONNs arbeidsprogrammer vier særlig
oppmerksomhet til å fremme beste praksis og
evaluering av tiltak mot narkotikaproblemet. 

Senterets mest spesifikke verktøy for å samle inn data
om beste praksis er utveksling av tiltak for å redusere
etterspørselen etter narkotika (Exchange on Drug
Demand Reduction Action – EDDRA). 
Dette flerspråklige, nettbaserte informasjonssystemet
inneholder detaljer om en rekke evaluerte
programmer for forebygging, behandling og
skadereduksjon innenfor EU, samtidig som det
fremmer faglig kompetanseutveksling. 

Evaluering av tjenesten er tilrettelagt gjennom
senterets arkiv for evalueringsverktøy (Evaluation
Instruments Bank – EIB). Dette flerspråklige,
nettbaserte dokumentarkivet lagrer standardiserte
metoder og verktøy som interessentene bruker for å
evaluere sine program.

Senteret utgir også trykte og nettbaserte retningslinjer
for å bidra til å fremme systematisk planlegging,
overvåking og evaluering av prosjekter.

Analyse, beste praksis og kvalitet

EONN analyserer og tolker et bredt spekter av
reaksjonsalternativer på narkotikaområdet i den
hensikten å rettlede beslutningstakere og fagpersoner
slik at de kan takle problemet på en mer effektiv
måte. 

Senteret sprer dessuten informasjon om beste praksis
og kvalitetssikring, oppnådd gjennom nøye
planlegging, systematisk gjennomføring, tilstrekkelig
overvåking og evaluering samt veldokumentert
kunnskap.

Gjennom disse aktivitetene håper senteret å: bidra til
en produktiv og gjensidig nyttig europeisk utveksling
av kunnskap; øke informasjonen om riktige valg av
mottiltak samt rettlede om optimal utnyttelse av
ressurser og ferdigheter.



Tidlig varsling 

Systemet for en tidlig varsling om nye syntetiske
stoffer utgjør første fase i gjennomføringen av den
omforente handlingen. 

Så snart et nytt syntetisk stoff blir påvist i det
europeiske markedet, sender EUs medlemsstater
informasjon om produksjon, handel og bruk til 
Det europeiske politibyrå (Europol) og EONN,
via Europols nasjonale enheter og de nasjonale
kontaktpunktene i Reitox-nettverket. 

Disse dataene forelegges deretter
Europakommisjonen og Det europeiske kontor for
vurdering av legemidler (EMEA) i London til
orientering. 

Til sist utarbeider EONN og Europol en felles rapport
som sendes til Rådet for Den europeiske union.
Rapporten danner et grunnlag for en eventuell
beslutning om å iverksette en prosedyre for
risikovurdering.
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Overvåking av nye syntetiske stoffer

Nye syntetiske stoffer kan medføre betydelige
helserisikoer og sikkerhetsproblemer, særlig for unge
mennesker. EONN spiller en nøkkelrolle når det
gjelder å påvise og vurdere disse stoffene innenfor
EU i henhold til en omforent handling (Joint action on
new synthetic drugs) vedtatt av Rådet for Den
europeiske union i 1997 (1).

Fellestiltaket som gjelder ”utveksling av informasjon,
risikovurdering og kontroll av nye syntetiske stoffer”:

• etablerer et ”system for tidlig varsling” for å
identifisere nye syntetiske stoffer så snart de
dukker opp i en av EUs medlemsstater;

• omfatter en ordning for å vurdere helsemessige
og sosiale risikoer forbundet med disse
stoffene; 

• tilrettelegger for en beslutningsprosess som gjør
at stoffene kan underlegges kontroll i alle EUs
medlemsstater.
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Risikovurdering

Risikovurdering skjer på anmodning fra minst en
medlemsstat i EU eller Europakommisjonen.

EONNs vitenskapelige komité – utvidet med eksperter
utpekt av EUs medlemsstater, Europakommisjonen,
Europol og EMEA – vurderer mulige risikoer
forbundet med det nylig identifiserte syntetiske stoffet
og implikasjonene ved at det underlegges kontroll. 

En risikovurderings-rapport, som oppsummerer
resultatene, legges fram for Rådet for Den europeiske
union og Europakommisjonen til behandling i
påfølgende fase.

Følgende syntetiske stoffer er blitt underkastet en
prosedyre for risikovurdering: MBDB, 4-MTA, GHB,
ketamine, PMMA, 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 og TMA-2.

Beslutningstaking

På grunnlag av risikovurderingsrapporter og etter
initiativ fra Europakommisjonen eller en medlemsstat,
kan Rådet for Den europeiske union enstemmig gjøre
et vedtak som fastsetter at det syntetiske stoffet skal
bli gjenstand for kontrolltiltak og straff i alle EUs
medlemsstater. 

Samtidig som den omforente handlingen gir EU en
fleksibel og hurtig ordning for å håndtere nye
syntetiske stoffer, hinder den ikke de enkelte
medlemsstater fra å innføre egne nasjonale
kontrolltiltak som de måtte anse hensiktsmessig etter
at et nytt stoff er påvist.

Fellestiltaket gjelder nye syntetiske stoffer som 
pr. i dag ikke er oppført i Bestemmelsene til 
FN-konvensjonen av 1971 om psykotropiske stoffer.

(1) Som følge av en ekstern evaluering har Europakommisjonen
forberedt et rettslig initiativ for å styrke virkeområdet til og
resultatene av ordningen.
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I årenes løp har EONN skapt seg en rolle som brobygger mellom vitenskap, praksis og politikk.
Overvåking og analyse av narkotikastrategier og -politikk, nasjonalt og på EU-plan, og hvordan
disse påvirker narkotikasituasjonen, er derfor et grunnleggende aspekt ved senterets arbeid. 

På dette feltet undersøker senteret de rettslige, institusjonelle og økonomiske rammene som er etablert, nasjonalt
og på EU-plan, for å få bukt med narkotikaproblemet. Det orienterer dessuten beslutningstakere gjennom
sammenfattede studier og analyser av aktuelle temaer. 

Prioriterte oppgaver i arbeidsprogrammet for 2004–2006: utvikle verktøy for å spore endringer i narkotika-
politikken, forbedre analysene av lovgivningen og politikken samt bidra til evalueringen av EUs strategier og
handlingsplaner mot narkotika.

Narkotikalovgivning

EONN samler inn viktige deskriptive data om narkotikalovgivningen nasjonalt og i EU. Senterets database for
europeisk narkotikalovgivning (European Legal Database on Drugs – ELDD) er et uunnværlig verktøy for å
overvåke og analysere disse dataene nasjonalt og på EU-plan. 

EONN er vert for dette offentlige arkivet på sitt nettsted, og arkivet gir gratis og umiddelbar tilgang til
informasjon om narkotikarelatert lovgivning i EU, Norge og søkerlandene. Bl.a. gir det tilgang til originaltekster
og til profiler fra de enkelte land over lovbestemmelser og den senere tids trender. 

Dessuten presenteres mer detaljerte, komparative studier av narkotikalover som omhandler spesifikke temaer av
aktuell betydning for vitenskap og politikk. 

Narkotikastrategier og -politikk, nasjonalt og på EU-plan
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Strategier og handlingsplaner

Nasjonale strategier og handlingsplaner mot
narkotika samt nasjonale koordinerings-mekanismer
ses som stadig viktigere for å få bukt med
narkotikaproblemet. Disse blir nøye fulgt av EONN,
som utarbeider komparative studier av: målsettinger;
samordningsmekanismer; evaluering; informasjon om
narkotika og hvordan politikken gjennomføres. 

EONN hjelper også til med å overvåke europeiske
strategier og handlingsplaner mot narkotika og
framgangen for disse gjennom å yte viktig teknisk
bistand til Europakommisjonen i utarbeidelsen av
rammeverket for evaluering. 

Et av senterets viktigste bidrag til denne
evalueringsprosessen er å gi en referanse (baseline)
eller et ‘øyeblikksbilde’ (snapshot) av informasjon
som gir en oversikt over narkotikasituasjonen og de
politiske tiltak som allerede er på plass når arbeidet
med en ny handlingsplan starter. Dette sammenlignes
så med et lignende øyeblikksbilde når planen er
gjennomført, slik at trender og utviklinger kan spores. 

Policystudier 

Informasjon og analyse er vesentlig for vellykkede
narkotikastrategier og en vellykket narkotikapolitikk.
EONN har derfor som mål å sette observerte trender
og utviklinger inn i en sammenheng og tolke dem ved
hjelp av analytiske politiske studier. 

Disse omfatter et bredt spekter av temaer som bl.a.:
aktuelle aspekter ved narkotikalovgivningen,
offentlige utgifter, strategier og
samordningsmekanismer mot narkotika samt EUs
virkemidler mot narkotika. 

Gjennom disse studiene tilbyr EONN oppdaterte
oversikter og sammenligninger av narkotikapolitiske
temaer landene imellom ut fra ønsket om å bidra
positivt til evaluerings- og beslutningsprosessene. 
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EONN ville ikke være komplett uten Det europeiske nettverket for informasjon om narkotika og
narkotikamisbruk, Reitox. Dette er en godt utviklet ordning for innsamling og utveksling av
informasjon om narkotika i Europa, og omfatter spesialiserte kontaktpunkter for
narkotikainformasjon i EUs medlemsstater, Norge, søkerlandene og Europakommisjonen. 
Reitox-nettverket er selve grunnsteinen i senterets arbeid.

EONN og dets medlemsstater, ved sin representasjon i styret og Den vitenskapelige komité, tilrettelegger Reitox-
nettverkets arbeidsprosesser og er ansvarlig for å sikre kvaliteten på nettverkets produkter og resultater. 

Prioriterte oppgaver i arbeidsprogrammet for 2004–2006: konsolidere og forbedre Reitox-nettverkets datakvalitet
og rapporteringsrutiner samt fremme kompetanseoppbygging innenfor et utvidet EU.

Kontaktpunkter

Reitox-nettverkets nasjonale kontaktpunkter utgjør det viktigste grensesnittet for informasjon mellom EONN og dets
medlemsstater og har således en dobbeltrolle. På den ene siden er de, overfor sine respektive regjeringer, den
nasjonale autoriteten som formidler informasjon om narkotika til senteret. På den andre, er de ‘ambassadører’
som, under veiledning av EONN, representerer og fremmer Reitox-nettverket i sitt hjemland.

På samme måte som EONN er avhengig av kontaktpunktene som kilder til informasjon og ekspertise, er
kontaktpunktene på sin side avhengig av data- og kunnskapsformidling fra egne nasjonale nettverk av enheter for
narkotikaovervåking. 

Reitox
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Produkter og rapportering

Kontaktpunktene sender EONN – for analyser på 
EU-plan – vanlig statistikk, kvalitativ informasjon og
nasjonale rapporter om hovedtrender og utviklinger
på narkotikaområdet i sine respektive land. 
De sender også ut informasjon om narkotika i
Europa på nasjonalt plan.

Reitox-nettverkets rapporteringsprosesser og
strukturer tillater i økende grad elektronisk
registrering av kontaktpunktenes nasjonale data i
EONNs system for lagring og gjenfinning. 

Informasjonskvaliteten blir i stor grad sikret ved bruk
av omforente retningslinjer og verktøy for
datainnsamling. EONN vurderer kvaliteten på data
som mottas fra nettverket og drøfter resultatene med
de enkelte kontaktpunktene.

Kompetanseoppbygging

Kompetansenivået på enkelte narkotikarelaterte
områder kan være svært forskjellig fra land til land.
Tiltak for kompetanseoppbygging, f.eks. i form av
kurs eller utveksling, er derfor en integrert del av
Reitox-programmene. Dermed kan kontaktpunkter
som er mindre spesialiserte innenfor et område,
trekke på kunnskapen til de mer erfarne partnerne.
Arbeidsgrupper av kontaktpunkter med kunnskaper
på et spesielt område, er dessuten engasjert i
utarbeidelsen av konsepter for nye indikatorer,
kjernedatasett og nye arbeidsområder.

Nettverksadministrasjon

Som nettverkskoordinator organiserer EONN jevnlig
møter mellom kontaktpunktenes ledere for å legge
planer for framtiden, utveksle synspunkter og drøfte
tematiske utviklinger. Kommunikasjon mellom EONN
og kontaktpunktene underlettes av Reitox ekstranett,
et nettsted med begrenset adgang for utveksling av
informasjon og dokumentasjon mellom
nettverkspartnerne. 



Publikasjoner

EONNs publikasjonsprogram er en av
hovedkanalene for å bekjentgjøre hvilke resultater
sentret har oppnådd. De trykte publikasjonene
omfatter årsrapporten om narkotikafenomenet samt
spesialiserte vitenskapelige og tematiske utgivelser
som er delt inn i fire klart atskilte serier. Mer
sammenfattet informasjon offentliggjøres gjennom
nyhetsbrev annenhver måned og gjennom policy-
orienteringer. Programmet tilstreber balanse og
komplementaritet mellom trykte og nettbaserte
produkter. 

Nettbaserte aktiviteter

EONNs nettsted (http://www.emcdda.eu.int) er
portalen til all informasjon senteret produserer. 
Målet med nettstedet er raskt å nå ut med
informasjon til alle EONNs publikumsgrupper ved
hjelp av den nyeste teknologien. Viktige trekk ved
senterets nettbaserte aktiviteter er bl.a.: utvidede
nettbaserte årsrapporter, nedlastbare publikasjoner
og pressestoff, narkotikarelaterte databaser,
abonnementtjenester, presentasjoner av EONNs
arbeidsprogrammer samt lenker til
partnerorganisasjoner over hele verden. 
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Informasjonsservice av høy kvalitet

EONN arbeider for at EU og EUs medlemsstater skal
få en informasjonstjeneste av høy kvalitet på området
narkotika og narkotikaavhengighet i Europa.
Kommunikasjon og formidling av informasjon utgjør
derfor kjernen i senterets virksomhet. 

Informasjonen som senteret leverer er skreddersydd
etter behovene til de forskjellige målgruppene blant
publikum, herunder: 

• beslutningstakere og deres rådgivere; 

• aktører og profesjonelle på narkotikaområdet; 

• forskere på narkotikafeltet. 

Senteret yter også tjenester overfor media og
allmennheten. 

Senteret når fram til stadig flere europeiske borgere
på deres egne språk gjennom en omfattende
flerspråklig produksjon. 

Alle produktene er i henhold til en klar foretaksvisjon.
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Forholdet til media

Å heve EONNs profil som det europeiske
referansepunktet på narkotikafeltet samt tilby
journalister en informasjonstjeneste av høy kvalitet
om dette emnet, er de to prinsippene som ligger til
grunn for senterets mediaprogram. Aktivitetene
omfatter å: utvikle gode relasjoner med journalister,
skaffe til veie medievennlig informasjon og følge med
i pressen. Under News and media services på
EONNs nettsted kan journalister få umiddelbar
tilgang til de siste nyhetsmeldingene og produktene. 

Markedsføring 

EONNs markedsføringsaktiviteter følger tre akser:
dialog med brukere, promoterende tiltak og
distribusjon. Samspill med brukergrupper gjennom
markedsundersøkelser bidrar til at senteret kan
skreddersy produkter for brukerens behov.
Produktene blir spredt gjennom et bredt spekter av
kanaler for markedsføring – herunder brosjyrer,
produktlanseringer og PR – samtidig som målrettet
distribusjon sikrer at de rette produktene når fram til
de rette brukerne på en rask og kostnadseffektiv
måte. 

Arrangementer

Senteret organiserer konferanser på høyt nivå om
aktuelle temaer av politisk betydning eller temaer
som vedrører senterets arbeidsprogram. Slike
arrangementer er uvurderlige for senterets utveksling
av synspunkter og ekspertise med nøkkelaktører på
narkotikafeltet samt i arbeidet for å fremme seg som
et kompetansesenter.

Til tjeneste for myndigheter,
nasjonalt og på EU-plan

EONNs primære ønske er å imøtekomme
informasjonsbehovene til myndigheter, nasjonalt og
på EU-plan, særlig informasjonsbehovene til
beslutningstakere og deres rådgivere. På dette
området bidrar senteret aktivt til en opplyst
beslutningsprosess, og reaktivt gjennom
skreddersydde orienteringer og tjenester.
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IT og støt tet jenester

Informasjonsteknologi

Gruppen for informasjonsteknologi (IT) er ansvarlig for: utvikling og vedlikehold av EONNs IT-infrastruktur, 
IT-rådgivning overfor prosjekter samt administrasjon av nettbaserte tjenester og databaser. 

Støttetjenester

Gruppen som leverer støttetjenester er ansvarlig for: menneskelige og materielle ressurser, økonomisk og
regnskapsmessig styring, planlegging og evaluering samt dokumentasjon og arkiver. 

Dokumentasjonstjenesten driver EONNs Informasjons- og dokumentasjonssenter, et spesialisert bibliotek som er
åpent for allmennheten og inneholder en omfattende samling av dokumentasjon om narkotika. I tillegg tilbys, via
ny teknologi, en elektronisk informasjonstjeneste for å imøtekomme behovene til EONNs ansatte og eksterne
brukere. Denne gir tilgang til bibliotekskartoteker, eksterne narkotikadatabaser og nettbaserte tidsskrifter. 

Personale og budsjet t

Da arbeidsprogrammet for 2004–2006 ble påbegynt, hadde EONN om lag 80 ansatte fra hele EU. 
Personalet ledes av en administrerende direktør, oppnevnt av styret etter forslag fra Europakommisjonen, 
for en periode på fem år, med mulighet for gjenvalg. 

EONN får stabil finansiering over EUs alminnelige budsjett. EONNs budsjett vedtas av styret. 



Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk, 2003

Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (Presentasjonsbrosjyre)

Luxembourg: Kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

ISBN 92-9168-178-4

2003 – 18 s. – 21 x 21 cm
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Publikasjonskontoret

Rua da Cruz de Santa Apolónia, 23-25, 1149-045 Lisboa, Portugal 
Tlf. (351) 218 11 30 00 • Faks (351) 218 13 17 11
info@emcdda.eu.int • http://www.emcdda.eu.int 


