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NY ÅRLIG TRENDRAPPORT FRA EMCDDA 

EUs narkotikabyrå lanserer Europeisk narkotikarapport 2013 

(30.4.2013, LISBOA) EUs narkotikabyrå (EMCDDA) har endret formen på sin rapportering om 
narkotikasituasjonen i Europa. Byrået vil den 28. mai legge frem sin årlige oversikt over narkotikasituasjonen i 
en ny informasjonspakke som er utformet for å være ’mer aktuell, interaktiv og sammenlenket’.  

Hovedelementet i pakken er Europeisk narkotikarapport 2013: Trender og utviklinger, som erstatter den 
tidligere Årsrapport om narkotikasituasjonen i Europa, som tradisjonelt er blitt utgitt om høsten. Den nye 
rapporten, som altså utgis seks måneder tidligere, gir en kortere og mer grafisk oppsummering av 
narkotikasituasjonen i de 27 EU-medlemsstatene, Norge, Kroatia og Tyrkia.  

Rapporten ledsages blant annet av nettbaserte interaktive artikler, Perspektiver på narkotika                       

(Perspectives on drugs/PODs), som gir mer dyptgående innsikt i viktige temaer. Blant temaene som er valgt i 
år, er nye behandlingsformer for hepatitt C, høyrisikobruk av cannabis, kokainrelaterte akuttilfeller og kontroll av 
nye psykoaktive stoffer som blir stadig lettere tilgjengelig. Pakken inkluderer også statistiske opplysninger  
(Statistical bulletin) og landoversikter (Country overviews), som presenterer data og analyser på         
nasjonalt nivå. 

De ovennevnte endringene er gjort med bakgrunn i EMCDDAs nyeste treårige strategi (2013–15), som baserer 
seg på følgende veiledende prinsipper: relevans og aktualitet, effektivitet og verdi og kommunikasjons- og 
kundefokus. Denne utviklingen har vært nødvendig for å holde tritt både med den raskt skiftende 
narkotikasituasjonen og med voksende behov og nye forventninger blant byråets målgrupper.  

Europeisk narkotikarapport 2013 vil bli utgitt på 22 språk (i trykt utgave og på internett).                                           
All informasjonen gjøres tilgjengelig 28. mai på www.emcdda.europa.eu/edr2013 

 

• Lanseringsdato: Tirsdag 28. mai 2013 
• Tid: kl. 10.00 vesteuropeisk tid (Lisboa) (11.00 mellomeuropeisk tid) 
• Sted for pressekonferansen: EMCDDA, Cais do Sodré, 1249-289, Lisboa 
• Intervjuer: Representanter fra EMCDDA vil være tilgjengelige på lanseringsdagen i 

Lisboa for å svare på spørsmål fra journalister. Over hele Europa vil ansatte hos de 
nasjonale kontaktpunktene i Reitox-nettet svare på henvendelser som gjelder 
situasjonen i det enkelte land (se kontaktopplysninger på lenken over)   

• Sosiale medier: twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda  
• Abonnér på vår RSS-nyhetsstrøm: www.emcdda.europa.eu/rss 

  


