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Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) är den centrala knutpunkten
för narkotikainformation i Europeiska unionen. Centrumet, som upprättades 1993 och är baserat i
Lissabon, har till uppgift att förse EU och dess medlemsstater med objektiv, tillförlitlig och jämförbar
information om narkotika och narkotikamissbruk. Det är ett av EU:s decentraliserade organ.

Evidensbaserad information om narkotika är ett av de viktigaste hjälpmedel vi i dag har för att hantera
den globala utmaning som narkotikan utgör. Genom att tillhandahålla denna typ av information inom 
EU hjälper ECNN politiska beslutsfattare, forskare och sakkunniga på området att få en uppfattning om
problemets karaktär och att utforma lämpliga metoder för att ta itu med det.

Själva kärnan i centrumets arbete är insatserna för att öka möjligheterna att jämföra narkotikainformation
från olika delar av Europa, bland annat genom att utarbeta de metoder och redskap som behövs för detta.
Ett resultat av dessa insatser så här långt är att länderna nu kan se hur de passar in i ett mer övergripande
europeiskt sammanhang och granska gemensamma problem och mål.

Ett av narkotikafenomenets grundläggande kännetecken är att det hela tiden förändras, och att följa den
senaste utvecklingen är en central uppgift för ECNN. Under sina första tio verksamhetsår (1993–2003)
kunde centrumet notera förändringar både i narkotikaproblemets karaktär och i ländernas motåtgärder
och politik. Under denna period kunde centrumet visserligen konstatera en del grundläggande skillnader,
men det började också framträda gemensamma mönster och trender.

Enligt centrumets arbetsprogram för perioden 2004–2006 är hörnstenen i dess verksamhet att ge en riktig
och aktuell bild av denna ständigt föränderliga situation. Även om en hel del redan har uppnåtts, återstår
det mycket arbete för att fullända övervakningsverktygen och utveckla ett verkligt ”gemensamt språk” för
att beskriva detta europeiska och globala fenomen.

Europeiska centrumet för kontrol l  
av narkotika och narkotikamissbruk



Grundläggande uppgifter

ECNN:s fyra viktigaste uppgifter fastställs i dess
målbeskrivning:

• Insamling och analys av befintliga uppgifter.

• Förbättring av metoderna för jämförelse av
data.

• Förmedling av data och information.

• Samarbete med EU-institutionerna,
internationella partner och länder utanför EU.

Den information som samlas in, analyseras och
sprids av ECNN är inriktad på följande:

• Efterfrågan på narkotika och begränsning av
denna.

• Politik och strategier som tillämpas av
medlemsstaterna och EU.

• Internationellt samarbete och geopolitik som rör
utbudet.

• Kontroll av handeln med narkotika, psykotropa
ämnen och prekursorer.

• Narkotikaproblemets inverkningar på
produktions-, förbrukar- och transitländer.
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Organ

ECNN:s viktigaste beslutsfattande organ är dess
styrelse, som består av en företrädare för varje 
EU-medlemsstat, två företrädare för Europeiska
kommissionen och två personer med stor 
kompetens inom narkotikaområdet som utses av
Europaparlamentet samt ett antal observatörer, 
bland annat från Norge och internationella
organisationer.

Dessa nationella företrädare garanterar att alla
europeiska medborgares intressen är fullständigt
representerade när ECNN fattar beslut. Styrelsens
ordförande och vice ordförande väljs på tre år.

ECNN:s vetenskapliga integritet garanteras av dess
vetenskapliga kommitté, som ger formella råd och
bistånd i alla vetenskapliga frågor som direktören
eller styrelsen hänskjuter till den. Kommitténs
ordförande och vice ordförande väljs på tre år.
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Arbetsgrupper

ECNN:s arbete är organiserat kring fyra
programgrupper, som ägnar sig åt följande:

• Övervakning och analys av
narkotikasituationen.

• Övervakning och analys av motåtgärderna mot
narkotikasituationen.

• Övervakning och bedömning av nya syntetiska
droger.

• Övervakning och analys av medlemsstaternas
och EU:s strategier och politik samt dessas
inverkan på narkotikasituationen.

Aktiviteterna inom dessa områden understöds eller
främjas dessutom genom hjälpprogram för följande:

• Samordning av nätverket Reitox.

• Kommunikation och informationsspridning.

• Informationsteknik.

• Stödtjänster.

Arbetsprogram för 2004–2006

ECNN:s arbetsprogram för perioden 2004–2006
kommer att genomföras i en situation präglad
av politisk förnyelse och förändring i och med 
EU-utvidgningen och EU:s nya strategi och
handlingsplan mot narkotika.

De viktigaste aktiviteterna i det treåriga
arbetsprogrammet avser följande:

• Övervakning och analys av uppgifter samt
förbättring av uppgiftskvaliteten.

• Upptäckt och beskrivning av nya
utvecklingstendenser.

• Vetenskapliga och tematiska analyser i linje
med nya trender och politiska intressen.

Ett viktigt mål enligt programmet är att inrätta ett
heltäckande system för lagring och hämtning av
kvantitativa och kvalitativa uppgifter om narkotika.
Systemet skall rymma centrumets ständigt växande
bas av kunskaper om narkotikaproblemet och på så
sätt stärka dess ställning som den främsta källan till
säker och jämförande information om narkotika i det
utvidgade EU.

Arbetsprogrammet finns i sin helhet på Internet:
http://www.emcdda.eu.int
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Kunskaper om narkotikaproblemets omfattning och karaktär är en förutsättning för att man skall
kunna utforma och genomföra en effektiv politik. Därför är arbetet med att följa och analysera
narkotikasituationen i EU en av ECNN:s viktigaste aktiviteter.

Att samla in tillförlitlig, jämförbar och aktuell information om narkotikamissbruket och dess följder är svårt både när
det gäller metoderna och när det gäller det praktiska arbetet. Därför arbetar ECNN tillsammans med nationella
experter för att vidareutveckla den infrastruktur och de tekniska hjälpmedel som behövs för att länderna skall kunna
samla in uppgifterna på ett enhetligt sätt. Detta ger länderna ett ”gemensamt språk” som de kan använda för att
tolka och jämföra sitt gemensamma problem. Dessutom blir det lättare för de politiska beslutsfattarna i EU att
avgöra vilka frågor som är viktigast, att vidta åtgärder och att bedöma effekterna av de insatser som görs.

Prioriteringarna i arbetsprogrammet för 2004–2006 är att förbättra uppgiftskvaliteten med hjälp av
nyckelindikatorer, att göra strategierna för insamling av uppgifter mer enhetliga och att fullt ut utnyttja de
analysmöjligheter som erbjuds av den information som ECNN och dess samarbetspartner samlar in.

Nyckelindikatorer

Själva kärnan i ECNN:s informationssystem är fem harmoniserade epidemiologiska nyckelindikatorer –
standardiserade verktyg för insamling och redovisning av jämförbara narkotikauppgifter. 

Nyckelindikatorerna är följande:

• Prevalens och mönster för narkotikamissbruket i befolkningen som helhet.

• Prevalens och mönster för det problematiska narkotikamissbruket.

• Narkotikarelaterade infektionssjukdomar.

• Narkotikarelaterade dödsfall och narkotikarelaterad dödlighet bland narkotikamissbrukare.

• Efterfrågan på missbruksbehandling.

Med hjälp av dessa indikatorer får centrumet allt större kunskaper om narkotikaproblemet i Europa. 
Detta skapar det tillförlitliga underlag som behövs för ett effektivt beslutsfattande.

Narkotikasituationen
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Breddning av kunskapsbasen

ECNN breddar nu sin kunskapsbas genom att
utveckla strategier för insamling av uppgifter inom
nya politiskt intressanta områden. Inom några av
dessa områden finns det redan relativt gott om
uppgifter, medan läget inom andra varierar
beroende på hur långt projektutvecklingen har
kommit.

Det handlar om följande områden:

• Narkotikarelaterad brottslighet.

• Narkotikamarknaderna och narkotikans
tillgänglighet.

• Ungdomar och utsatthet.

• Narkotikarelaterat socialt utanförskap.

• Missbruksmönster och nya narkotikatrender.

Centrumet granskar också rapporter om vetenskaplig
forskning i dessa frågor för att komplettera sina egna
uppgifter och kunna sätta in dem i ett sammanhang.

Analys, bedömning och prognoser

Ett av de viktigaste skälen till att uppgifterna 
samlas in är att det behövs underlag för snabba,
metodmässigt solida och politiskt relevanta analyser
av narkotikasituationen. För att se till att de
insamlade uppgifterna utnyttjas maximalt utför ECNN
fördjupade analyser för att få nya insikter i politiskt
viktiga frågor.

Dessa analyser avser följande:

• Nya trender för narkotikakonsumtionen samt
deras inverkan och konsekvenser.

• Narkotikamissbrukets utbredning och
omfattningen av de problem som detta medför.

• Förhållandet mellan missbruksmönstren och
deras konsekvenser.

• Riskfaktorer och skyddsfaktorer, individuella
och sociala faktorer, marknadsrelaterade och
ekonomiska frågor.

• Epidemiologiska metoder för att öka
kunskaperna om hur olika insatser och andra
faktorer påverkar narkotikasituationen.



8

För att de politiska beslutsfattarna skall kunna utforma framgångsrika strategier måste de veta
vilka insatser som är effektiva mot en viss narkotikasituation. Därför är arbetet med att följa och
analysera motåtgärderna mot narkotikaproblemet en av ECNN:s viktigaste uppgifter.

En av de största utmaningarna för ECNN är att tillhandahålla aktuell och evidensbaserad information om de olika
möjliga motåtgärderna inom områdena hälsovård, utbildning, socialvård och kriminalvård. Centrumet hjälper
också till med att bearbeta forskningsresultat och föra ut vetenskaplig kunskap om olika motåtgärder som
underlag för de politiskt ansvarigas och de praktiskt yrkesverksammas beslutsfattande.

Några av prioriteringarna i arbetsprogrammet för 2004–2006 är att analysera trender och nyligen inträffade
förändringar när det gäller motåtgärder, att vidareutveckla metoderna för strukturerad informationsbearbetning
och att sprida information om bästa praxis och verktyg för kvalitetsstyrning.

Nyckelfrågor

ECNN övervakar och analyserar motåtgärderna inom områdena narkotikaförebyggande arbete, behandling,
social rehabilitering och begränsning av missbrukets skadeverkningar, bland annat med avseende på var de olika
åtgärderna förekommer, hur lättillgängliga de är och vilken kvalitet de håller. Dessutom undersöker centrumet
vilka motåtgärder som erbjuds narkotikamissbrukare inom kriminalvården.

Mer specifikt studerar man insatser med följande syften:

• Förhindra att barn och ungdomar börjar använda narkotika.

• Förhindra att experimenterande övergår i problemmissbruk.

• Förebygga och begränsa de narkotikarelaterade hälsoskadorna och dödsfallen.

• Stödja missbrukande brottslingar i och utanför fängelserna.

• Behandla problematiskt narkotikamissbruk och narkotikaberoende.

• Integrera människor med ett problematiskt narkotikamissbruk i samhället.

• Förhindra penningtvätt och avledning av prekursorer.

Motåtgärder
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Verktyg och instrument för att sprida
information

Behovet av att sprida information om bästa praxis
och främja utvärdering när det gäller motåtgärderna
mot narkotikaproblemet betonas särskilt i ECNN:s
arbetsprogram.

Centrumets mest specifika verktyg för att samla in
uppgifter om bästa praxis är systemet för utbyte av
information om åtgärder för att minska efterfrågan
på narkotika (Exchange on Drug Demand Reduction
Action – EDDRA). Detta är ett flerspråkigt
informationssystem på Internet som innehåller
uppgifter om ett brett spektrum av utvärderade
program för prevention, behandling och begränsning
av skadeverkningar inom EU. Samtidigt är det också
ett sätt att främja utbyte av sakkunskap.

Den som skall utvärdera en insats kan få hjälp av
databasen över utvärderingsinstrument
(Evaluation Instruments Bank – EIB). I detta
flerspråkiga dokumentarkiv på Internet finns
standardiserade metoder och verktyg som olika
aktörer använt för att bedöma sina program.

Centrumet publicerar också riktlinjer på papper och
på Internet som skall främja systematisk planering,
övervakning och utvärdering av projekt.

Analyser, bästa praxis
och kvalitetsfrågor

ECNN analyserar och tolkar ett brett spektrum av
motåtgärder på narkotikaområdet för att ge de
politiska beslutsfattarna och de yrkesverksamma på
området vägledning i hur problemet kan hanteras
mer effektivt.

Dessutom sprider centrumet information om exempel
på bästa praxis och kvalitetssäkring – exempel
som har uppnåtts tack vare noggrann planering,
systematiskt genomförande, lämplig övervakning och
utvärdering samt solid vetenskaplig kunskap.

Genom dessa aktiviteter hoppas centrumet kunna
bidra till ett produktivt kunskapsutbyte i Europa som
är av nytta för alla parter, öka informationen om
fungerande motåtgärder och ge vägledning i hur
resurser och kunskaper kan utnyttjas på bästa sätt.



Förvarningssystemet

Förvarningssystemet för nya syntetiska droger
utgör det första steget i genomförandet av den
gemensamma åtgärden. Så snart en ny syntetisk
drog upptäcks på den europeiska marknaden skickar
EU-medlemsstaterna uppgifter om produktionen
av, handeln med och missbruket av drogen till
Europeiska polisbyrån (Europol) och till ECNN via
Europols nationella enheter och Reitox-nätverkets
nationella kontaktpunkter.

Dessa uppgifter vidarebefordras därefter till
Europeiska kommissionen och till Europeiska
läkemedelsmyndigheten (EMEA) i London för
kännedom.

Slutligen sammanställer ECNN och Europol en
gemensam rapport som överlämnas till ministerrådet.
På grundval av den rapporten fattas det sedan
eventuellt beslut om att en riskbedömning skall göras.
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Övervakning av nya syntetiska droger

De nya syntetiska drogerna kan innebära stora
hälsorisker och säkerhetsproblem, särskilt för unga
människor. ECNN har en viktig roll när det gäller att
upptäcka och bedöma dessa droger i Europeiska
unionen, något som slås fast i en gemensam åtgärd
som Europeiska unionens råd (ministerrådet) antog
1997 (1).

Den gemensamma åtgärden, som avser
”informationsutbyte, riskbedömning och kontroll av
syntetiska droger”, innebär följande:

• Det inrättas ett ”förvarningssystem” som skall
göra det möjligt att identifiera nya syntetiska
droger så snart de dyker upp i någon 
EU-medlemsstat.

• Det skapas ett system för bedömning av de
hälso- och samhällsrisker som dessa droger
medför.

• Det fastställs en beslutsprocess som gör att
dessa produkter kan narkotikaklassas i alla 
EU-medlemsstater.
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Riskbedömningar

Riskbedömningar görs på begäran av minst en 
EU-medlemsstat eller Europeiska kommissionen.

ECNN:s vetenskapliga kommitté – förstärkt med
experter som utses av EU-medlemsstaterna,
Europeiska kommissionen, Europol och EMEA –
bedömer de eventuella riskerna med den nyupptäckta
syntetiska drogen och konsekvenserna av att
narkotikaklassa den.

En riskbedömningsrapport där resultaten
sammanfattas överlämnas till ministerrådet och
Europeiska kommissionen, som använder den
som underlag i nästa steg.

Riskbedömningar har gjorts av följande syntetiska
droger: MBDB, 4-MTA, GHB, ketamin, PMMA, 2C-I,
2C-T-2, 2C-T-7 och TMA-2.

Beslutsprocessen

På grundval av riskbedömningsrapporterna och
på initiativ av Europeiska kommissionen eller en
medlemsstat kan ministerrådet besluta att en viss
syntetisk drog skall narkotikaklassas, dvs. omfattas
av kontrollåtgärder och straffrättsliga påföljder i alla
EU-medlemsstater. Detta beslut måste vara enhälligt.

Den gemensamma åtgärden innebär att EU har
ett smidigt och snabbt system för att hantera nya
syntetiska droger, men den hindrar inte att enskilda
medlemsstater inför egna kontrollåtgärder som de
anser lämpliga när ett nytt ämne har upptäckts.

Den gemensamma åtgärden avser sådana nya
syntetiska droger som för närvarande inte finns med
i förteckningarna till 1971 års FN-konvention om
psykotropa ämnen.

(1) Efter en extern utvärdering har Europeiska kommissionen
utarbetat ett förslag som är tänkt att öka systemets räckvidd
och göra det effektivare.
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ECNN har under årens lopp allt mer kommit att fungera som en bro mellan vetenskap, praktiskt
arbete och politik. Därför är arbetet med att följa och analysera medlemsstaternas och EU:s
strategier och politik på narkotikaområdet, och dessas inverkan på narkotikasituationen, 
en av de mest grundläggande aspekterna av ECNN:s verksamhet.

I detta sammanhang ser centrumet närmare på de rättsliga, institutionella och ekonomiska strukturer som har
upprättats på nationell nivå och EU-nivå för att hantera narkotikaproblemet. Centrumet håller dessutom de
politiska beslutsfattarna informerade om aktuella frågor genom att göra sammanfattningar av undersökningar och
analyser.

Några av prioriteringarna i arbetsprogrammet för 2004–2006 är att utveckla verktygen för övervakning av
narkotikapolitiken, att förbättra lagstiftnings- och politikanalysen och att bidra till utvärderingen av EU:s strategier
och handlingsplaner på narkotikaområdet.

Narkotikalagstiftning

ECNN samlar in grundläggande beskrivande information om de enskilda ländernas och EU:s
narkotikalagstiftning. Ett helt oumbärligt verktyg för att följa upp och analysera denna information på nationell
nivå och EU-nivå är centrumets databas över narkotikalagstiftning (European Legal Database on Drugs – ELDD).

Detta är ett gratis tillgängligt offentligt arkiv som finns på ECNN:s webbplats. Där kan man snabbt hitta
information om narkotikarelaterad lagstiftning i EU, Norge och kandidatländerna. Bland annat innehåller ELDD
lagtexterna i original och profiler över de enskilda länderna med beskrivningar av den rättsliga situationen och
de senaste trenderna.

ELDD innehåller dessutom mer ingående jämförande studier av narkotikalagstiftningen som behandlar konkreta
frågor med vetenskaplig och politisk relevans.

Medlemsstaternas och EU:s strategier och poli t ik 
på narkotikaområdet
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Strategier och handlingsplaner

Nationella strategier och handlingsplaner
på narkotikaområdet och nationella
samordningsmekanismer anses bli allt viktigare i
kampen mot narkotikaproblemet. ECNN ombesörjer
en noggrann övervakning på detta område
och gör jämförande studier av mål,
samordningsarrangemang, utvärderingar,
narkotikainformation och politiskt genomförande.

ECNN bidrar också till uppföljningen av de
europeiska strategierna och handlingsplanerna på
narkotikaområdet och framstegen inom dessa genom
att ge Europeiska kommissionen betydande tekniskt
bistånd i arbetet med att utforma ramar för
utvärderingarna.

Ett av centrumets viktigaste bidrag till denna
utvärderingsprocess är att det tillhandahåller
referensinformation – en ”ögonblicksbild” – som ger
en översikt över den rådande narkotikasituationen
och de befintliga politiska åtgärderna när en viss
handlingsplan inleds. Denna ögonblicksbild jämförs
sedan med en motsvarande ögonblicksbild från den
tidpunkt då planen avslutas, vilket gör det möjligt att
se trender och förändringar.

Granskning av politiken

Information och analys har avgörande betydelse för
om strategier och politik på narkotikaområdet skall
bli framgångsrika. ECNN försöker därför sätta in de
observerade trenderna och förändringarna i sitt
sammanhang och tolka dem genom analytiska
granskningar av politiken.

Sådana granskningar görs av en mängd olika
frågor, bland annat aktuella aspekter av
narkotikalagstiftningen, offentliga utgifter,
narkotikastrategier och samordningsmekanismer samt
EU:s rättsakter på narkotikaområdet.

Tack vare dessa granskningar kan ECNN erbjuda
aktuella översikter och jämförelser mellan länderna i
narkotikapolitiska frågor. Syftet är att underlätta för
dem som skall göra utvärderingar och fatta beslut.
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ECNN skulle inte vara fullständigt utan Reitox, det europeiska nätverket för information om
narkotika och narkotikamissbruk. Detta är en mycket avancerad mekanism för insamling och
överföring av information om narkotika i Europa som består av kontaktpunkter specialiserade
på narkotika i EU-medlemsstaterna, Norge och kandidatländerna samt inom Europeiska
kommissionen. Reitox utgör själva ryggraden i centrumets arbete.

ECNN och dess medlemsstater verkar – genom sina representanter i styrelsen och den vetenskapliga kommittén –
för att underlätta Reitox-nätverkets arbetsprocesser, och det är också de som ansvarar för att nätverkets produkter
är av god kvalitet.

Några av prioriteringarna i arbetsprogrammet för 2004–2006 är att befästa och förbättra uppgiftskvaliteten och
rapporteringsprocesserna inom Reitox och att främja kapacitetsuppbyggnad i det utvidgade EU.

Kontaktpunkterna

Reitox-nätverkets nationella kontaktpunkter är de viktigaste förmedlarna av information mellan ECNN och
medlemsstaterna, och de har en dubbel roll. Å ena sidan är kontaktpunkterna de nationella myndigheter som
under sina regeringars ansvar förser centrumet med narkotikainformation. Å andra sidan är de under ECNN:s
ledning ”ambassadörer” som företräder och gör reklam för Reitox-nätverket i det egna landet.

På samma sätt som ECNN är beroende av kontaktpunkterna som källor till information och sakkunskap, är dessa
i sin tur beroende av sina egna nationella nätverk av narkotikaövervakningsenheter för att få tillgång till uppgifter
och expertis.

Reitox-nätverket
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Produkter och rapportering

Kontaktpunkterna överlämnar regelbunden statistik,
kvalitativ information och nationella årsrapporter om
de viktigaste trenderna och förändringarna på
narkotikaområdet i respektive land till ECNN för
vidare analys på EU-nivå. De sprider också
europeisk narkotikainformation i sina hemländer.

Tack vare Reitox-nätverkets processer och
strukturer för rapportering blir det allt lättare för
kontaktpunkterna att mata in nationell information
elektroniskt i ECNN:s system för lagring och
hämtning av uppgifter.

Informationens kvalitet garanteras huvudsakligen
genom att man använder gemensamt överenskomna
riktlinjer och verktyg för informationsinsamling.
ECNN bedömer kvaliteten på alla uppgifter som
inkommer från nätverket och diskuterar resultaten
individuellt med kontaktpunkterna.

Kapacitetsuppbyggnad

Inom vissa narkotikarelaterade områden kan nivån
på sakkunskapen variera kraftigt från ett land till ett
annat. Därför ingår kapacitetsuppbyggnad i form av
kurser och utbyten i Reitox-programmen. Detta gör
det möjligt för kontaktpunkter med mer begränsade
sakkunskaper inom ett visst område att dra nytta av
expertis från kontaktpunkter med större erfarenhet.
Arbetsgrupper bestående av representanter för
kontaktpunkter med särskilda kunskaper inom ett visst
område utför dessutom grundläggande arbete kring
nya indikatorer, centrala datauppsättningar och nya
arbetsområden.

Administration av nätverket

Som samordnare av nätverket anordnar ECNN
regelbundet möten för kontaktpunkternas chefer
som ägnas åt planering inför framtiden, utbyte av
åsikter och diskussion av utvecklingen på specifika
områden. De dagliga kontakterna mellan ECNN och
kontaktpunkterna underlättas av Reitox-extranätet,
som är en skyddad webbplats för utbyte av
information och dokumentation mellan nätverkets
samarbetspartner.



Publikationer

ECNN:s publikationsprogram är en av centrumets
viktigaste kanaler för att nå ut med information om
sina resultat och framsteg. De tryckta publikationerna
innefattar årsrapporter om narkotikafenomenet och
specialiserade vetenskapliga och tematiska skrifter
som indelas i fyra olika serier. Mer kortfattad
information sprids genom ett nyhetsbrev
som utkommer varannan månad samt vid
informationsmöten för politiker och andra. Tanken
är att programmet skall uppnå balans mellan tryckta
produkter och webbprodukter, så att dessa
kompletterar varandra.

Aktiviteter på Internet

ECNN:s webbplats (http://emcdda.eu.int) är
inkörsporten till all information som produceras av
centrumet. Målet är att med hjälp av den senaste
tekniken ge alla ECNN:s målgrupper snabb tillgång
till information om narkotika. Bland det som ECNN
erbjuder via Internet märks längre versioner av
årsrapporterna, nedladdningsbara publikationer
och pressmaterial, narkotikarelaterade databaser,
prenumerationstjänster, presentationer av ECNN:s
arbetsprogram och länkar till partnerorganisationer
över hela världen.
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En högkvalitativ informationsservice

ECNN strävar efter att ge EU och dess medlemsstater
information av hög kvalitet om narkotika och
narkotikamissbruk i Europa. Kommunikation och
informationsspridning är därför centrala inslag i
verksamheten.

Centrumet anpassar sin information till behoven hos
olika målgrupper, exempelvis:

• Politiska beslutsfattare och deras rådgivare.

• Yrkesverksamma på narkotikaområdet.

• Narkotikaforskare.

Dessutom sprids information till medierna och
allmänheten.

Centrumet når i allt större utsträckning ut till de
europeiska medborgarna på deras eget språk,
eftersom många av produkterna är flerspråkiga.

Alla produkter utformas enligt en mall som skall ge
centrumet en lätt igenkännlig profil.
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Kontakter med medierna

De två grundprinciperna i centrumets
massmedieprogram är att öka kunskapen om
ECNN som den europeiska auktoriteten på
narkotikaområdet och att ge journalister information
av hög kvalitet om narkotika. Det handlar bland
annat om att etablera goda kontakter med
journalister, att tillhandahålla ”medievänlig”
information och att bevaka vad som skrivs och sägs
i medierna. Via länken News and media services
på ECNN:s webbplats kan journalisterna snabbt få
tillgång till de senaste pressmeddelandena och
produkterna.

Marknadsföring

ECNN:s marknadsföringsarbete följer tre huvudlinjer:
dialog med kunder, reklamaktiviteter och distribution.
Kontakter med olika kundgrupper genom
marknadsundersökningar hjälper centrumet att
anpassa produkterna till kundernas behov. 
Via en rad olika reklamkanaler – t.ex. broschyrer,
produktlanseringar och PR-verksamhet – skapas
publicitet kring produkterna, och riktad distribution
gör att rätt produkt snabbt och kostnadseffektivt
kommer fram till rätt kund.

Evenemang

ECNN anordnar konferenser på hög nivå om politiskt
angelägna ämnen eller om frågor som rör centrumets
egna arbetsprogram. Sådana evenemang ger
centrumet ovärderliga möjligheter att utbyta
åsikter och kunskaper med viktiga aktörer på
narkotikaområdet och att skapa publicitet kring sin
egen roll som kompetenscentrum.

Till myndigheternas förfogande

Att tillgodose informationsbehoven hos nationella
myndigheter och EU-myndigheter, inte minst hos
de politiska beslutsfattarna och deras rådgivare, är
en mycket viktig angelägenhet för ECNN. I detta
sammanhang erbjuder centrumet, både på eget
initiativ och på begäran, särskilt anpassade
sammanfattningar och tjänster som underlag för
myndigheternas beslutsprocesser.
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IT och stödtjänster

Informationsteknik

IT-gruppen ansvarar för utveckling och underhåll av ECNN:s IT-infrastruktur, för IT-rådgivning till projekt och för
administration av Internettjänster och databaser.

Stödtjänster

Stödtjänstgruppen ansvarar för personalresurser och materiella resurser, för ekonomisk förvaltning och
redovisning, för planering och utvärdering och för dokumentation och arkiv.

Dokumentationstjänsten sköter ECNN:s dokumentations- och informationscentral, ett specialiserat bibliotek som är
öppet för allmänheten och innehåller en heltäckande samling dokument med narkotikaanknytning. Det finns
dessutom en elektronisk informationstjänst som med hjälp av ny teknik kan tillgodose behoven hos ECNN:s
personal och hos utomstående användare. Denna tjänst ger tillgång till bibliotekskataloger, externa
narkotikadatabaser och tidskrifter på Internet.

Personal och budget

När arbetsprogrammet för 2004–2006 inleddes hade ECNN omkring 80 anställda från hela EU. 
Personalen leds av en direktör som utses av styrelsen på Europeiska kommissionens förslag. 
Direktörens förordnande är femårigt och kan förlängas.

ECNN får stabil finansiering från EU:s allmänna budget. ECNN:s egen budget antas av dess styrelse.
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