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NY ÅRLIG TRENDRAPPORT FRÅN EU:S NARKOTIKABYRÅ 

EU:s narkotikabyrå lanserar den Europeiska Narkotikarapporten 2013 

(30.4.2013, LISSABON) EU:s narkotikabyrå (EMCDDA) har ändrat formen för sin rapportering om 
narkotikasituationen i Europa. Den 28 maj presenterar byrån sin årliga översikt över narkotikasituationen i 
Europa i ett nytt informationspaket som är utformat för att vara mer aktuellt, interaktivt och sammanlänkat.  

Paketets huvudinslag är Europeiska Narkotikarapporten 2013: trender och utveckling. Den ersätter 
Årsrapporten om situationen på narkotikaområdet i Europa, som traditionellt getts ut på hösten. Den nya 
rapporten släpps sex månader tidigare och är kortare, har många grafiska inslag och sammanfattar de senaste 
trenderna i de 27 EU-länderna och i Norge, Kroatien och Turkiet.  

Rapporten åtföljs av interaktiva rapporter på internet, Perspektiv på narkotika (Perspectives on drugs/PODs), 
som ger djupare insikt i ett antal viktiga utvalda frågor. I år handlar frågorna om nya behandlingsformer för 
hepatit C, högriskanvändning av cannabis, kokainrelaterade akutfall, samt kontrollen av de alltmer tillgängliga 
nya psykoaktiva substanserna. Paketet omfattar också den årliga statistikbulletinen (Statistical bulletin) och 
landsöversikterna (Country overviews), med uppgifter och analyser på nationell nivå. 

De här ändringarna av rapporteringen sker inom ramen för EMCDDAs senaste treårsstrategi (2013−15), som 
bygger på följande vägledande principer: relevans och aktualitet, effektivitet och värde, samt kommunikation 
och kundfokus. Den nya rapportstrukturen ska hålla jämna steg både med den snabbt skiftande situationen på 
narkotikaområdet och med de växande behoven och de nya förväntningarna hos byråns målgrupper.  

Europeiska Narkotikarapporten 2013 kommer att finnas tillgänglig på 22 språk (i tryckt form och på internet). 
Den 28 maj kommer fullständig information att finnas på www.emcdda.europa.eu/edr2013 

 

• Offentliggörande: Tisdagen den 28 maj 2013 
• Tid: kl. 10.00 västeuropeisk tid (Lissabon) (kl. 11.00 centraleuropeisk tid) 
• Plats för presskonferensen: EMCDDA, Cais do Sodré, 1249-289, Lissabon 
• Intervjuer: Företrädare för EMCDDA kommer att vara på plats i Lissabon vid 

offentliggörandet för att svara på frågor från journalister. Personal vid de nationella 
kontaktpunkterna inom Reitox-nätverket runtom i Europa kommer att svara på frågor 
som rör enskilda länder (se närmare uppgifter via länken ovan).   

• Sociala medier: twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda  
• Prenumerera på vårt RSS-nyhetsflöde: www.emcdda.europa.eu/rss 

  

 


