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udsendelse af pressemeddelelse
Offentliggørelse mandag den 22. november kl. 12.00 (CET) i Berlin

BELYSNING AF NARKOTIKAPROBLEMET I EU
Årsrapport fra Det Europæiske Narkotika-agentur

Hvor mange mennesker i EU har prøvet heroin?
Hvor mange stofmisbrugere er der i Unionen?

Hvad er de seneste narkotikatrends i EU, og hvilken politik drøftes aktuelt?
Hvor udbredt er brugen af cannabis?

Hvad er konsekvenserne for kriminalforsorgen og retssystemet?
Er vores børn i farezonen?

Hvad er hovedkonklusionerne medlemsstat for medlemsstat?

Dette er blot nogle af de nøglespørgsmål, der vil blive belyst i den fjerde Årsrapport om
narkotikaproblemets omfang i Den Europæiske Union fra Det Europæiske
Narkotikaovervågningscenteret i Lissabon (EMCDDA). Rapporten vil blive offentliggjort mandag
den 22. november kl. 12.00 (centraleuropæisk tid) ved Forbundsregeringens Presse- og
Informationskontor (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung) i Berlin i nærværelse af
den tyske narkotikakoordinator, Christa Nickels, samt EMCDDA’s direktør, Georges Estievenart.

Årsrapporten er nøglen til at forstå de væsentligste træk ved narkotikaproblemet i Europa samt de
juridiske, politiske og sociale reaktioner på det, som er iværksat inden for EU.

Program for offentliggørelsen: mandag den 22. november 1999

• En pressemeddelelse, der skitserer nøgleresultaterne i Årsrapporten 1999 vil blive udsendt af
EMCDDA i Lissabon pr. fax eller e-mail til dem, der er registreret på deres pressemailingliste
før skæringstidspunktet, mandag den 22. november kl. 12.00. Kl. 12.00 vil pressemeddelelsen
og selve Årsrapporten være tilgængelig på EMCDDA’s hjemmeside (http://www.emcdda.org)
på alle 11 EU-sprog. En udvidet udgave af Rapporten på engelsk vil også kunne hentes ned
fra denne side. Hvis man ikke allerede er på EMCDDA’s mailingliste og ønsker at modtage
denne pressemeddelelse, kan man kontakte Kathy Robertson (se detaljer nedenfor).

• Pressemeddelelsen og Årsrapporten vil være tilgængelige for journalister ved det daglige
pressemøde afholdt af Talsmandens Tjeneste i Kommissionen i Bruxelles den 22.
november kl. 12.00 (CET).

• Mandag den 22. november vil en servicetelefon være åben hos EMCDDA t i l  at tage imod
opringninger fra journalister. EMCDDA’s nationale knudepunkter  i hvert enkelt af de 15
medlemslande vil også være tilgængelige til at besvare forespørgsler. Deres adresser findes på
http: / /www.emcdda.org /html / foca l_points /html   

• Kontaktperson: Kathy Robertson, Pressesekretær,
Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug •

 •  Tel:  ++ 351 21 811 3000 •  Fax:  ++ 351 21 813 1711 •  E-mail :
Kathryn.Robertson@emcdda.org •

• EMCDDA, Rua da Cruz de Santa Apólonia 23–25, PT-1149-045 Lisboa, Portugal •
• Find os på nettet på    http://www.emcdda.org    •


