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NY ÅRLIG RAPPORT FRA EMCDDA 

EU's narkotikaovervågningscenter offentliggør Europæisk narkotikarapport 2013   

(30.4.2013, LISSABON) EU’s Narkotikaagentur (EMCDDA) har ændret den måde, hvorpå det rapporterer om 
narkotikaproblemet i Europa. Den 28. maj fremlægger agenturet sin årlige oversigt over narkotikasituationen i 
Europa i form af en ny informationspakke, der er "mere aktuel, interaktiv og sammenkædet".  

Pakkens vigtigste del udgøres af den Europæiske narkotikarapport 2013: tendenser og udvikling, som 
erstatter den tidligere Årsberetning om narkotikasituationen i Europa, der normalt blev offentliggjort om 
efteråret. Den nye rapport, der er kortere og med mange diagrammer, udkommer seks måneder tidligere og 
sammenfatter de seneste tendenser i de 27 EU-medlemsstater samt i Norge, Kroatien og Tyrkiet.  

Rapporten ledsages af de interaktive online perspektiver på narkotika (Perspectives on drugs/PODs) som 
uddyber en række vigtige emner. I år handler disse emner om nye metoder til behandling af hepatitis C, 
højrisikobrug af cannabis, kokainrelaterede forgiftninger og kontrol med det hastigt stigende udbud af nye 
psykoaktive stoffer. Endelig indeholder pakken den årlige statistiske bulletin (Statistical bulletin) og de årlige 
landeoversigter (Country overviews), med data og analyser på nationalt plan. 

Ovennævnte ændringer gennemføres som led i EMCDDA’s seneste treårsstrategi (2013–15), der bygger på 
vejledende principper som relevans og aktualitet, effektivitet og værdi samt kommunikation og kundefokus. 
Formålet er at holde trit med både det hurtigt skiftende narkotikafænomen og de voksende behov og nye 
forventninger hos agenturets interessenter.  

Den Europæiske narkotikarapport 2013 udkommer på 22 sprog (i trykt udgave og online).                        
Nærmere oplysninger vil blive gjort tilgængelige den 28. maj på www.emcdda.europa.eu/edr2013 

 

• Frigivelsesdato: Tirsdag den 28. maj 2013 
• Tid: kl. 10.00 vesteuropæisk tid (Lissabon) (kl. 11.00 centraleuropæisk tid) 
• Lokalitet for pressekonference: EMCDDA, Cais do Sodré, 1249-289, Lissabon 
• Interview: Repræsentanter fra EMCDDA vil på frigivelsesdatoen i Lissabon svare på 

spørgsmål fra journalister. Landespecifikke forespørgsler besvares af personalet ved de 
nationale Reitoxknudepunkter rundt omkring i Europa (nærmere oplysninger om 
interviewene findes via ovenstående link).   

• Sociale medier: twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda  
• Abonnér på vores RSS-newsfeed (elektronisk nyhedsbrev): www.emcdda.europa.eu/rss 
 


