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ÅRSRAPPORT 2011: SITUATIONEN PÅ NARKOTIKAOMRÅDET I EUROPA 

EU:s narkotikacentrum presenterar den senaste statistiken, trenderna och analyserna 

 
(10.10.2011, LISSABON) EU:s narkotikacentrum (ECNN) presenterar sin årliga utvärdering av 
narkotikaproblemet i Europa i sin Årsrapport 2011 som offentliggörs den 15 november i Lissabon. Rapporten 
är centrumets viktigaste publikation och innehåller de senaste uppgifterna och kommentarerna om situationen 
på narkotikaområdet i de 27 EU-länderna, Kroatien, Turkiet och Norge. Här diskuteras viktiga utmaningar och 
några av de lovande metoderna som används för att få bukt med narkotikaproblem i dag. När det är möjligt 
sätts de europeiska uppgifterna in i ett globalt sammanhang. 

o Offentliggörande: Tisdagen den 15 november 2011. 
o Tid: Kl. 10.00 västeuropeisk tid (Lissabon) (11.00 centraleuropeisk tid). 
o Plats: Konferenscentrumet, Cais do Sodré, 1249-289, Lissabon 
 
Årsrapporten ingår i ett omfattande informationspaket som kommer att vara tillgängligt på internet den 
15 november: www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 
 
Årsrapporten kan laddas ned på 22 språk (21 EU-språk plus norska). 
 
Temakapitlen innehåller ingående granskningar av kostnaden för och finansieringen av narkotikabehandling, 
riktlinjer för vården samt drogrelaterad dödlighet. 
 
Statistikbulletinen innehåller statistiska tabeller och diagram. 
 
Landprofilerna ger en kortfattad översikt över trender och utmärkande drag när det gäller narkotikaproblemen 
i de olika länderna.  
 
Reitox nationella rapporter beskriver ingående narkotikaproblemen i olika länder (på engelska). 
 
Presspaket – nyhetsmeddelanden – kan laddas ned på 22 språk. 
 
Mp3-filer innehåller direktörens kommentarer om årets resultat. 
 
 

Intervjuer: ECNN:s vetenskapliga personal kommer att vara tillgänglig på publikationsdagen för att svara på 
journalisternas frågor: Tfn (351) 211 21 02 00.  
 
Personal vid Reitox nationella kontaktpunkter kommer att svara på frågor som rör enskilda länder 
(kontaktuppgifter finns här: www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report).  
 
Prenumerera på vårt RSS-nyhetsflöde: www.emcdda.europa.eu/rss  
 
Följ oss på Twitter och Facebook:  
http://twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda 
 


