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EU:S NARKOTIKAPROBLEM I RAMPLJUSET
Årsrapport från EU:s narkotikacentrum

Hur många människor i EU har prövat heroin?
Hur många problematiska drogmissbrukare finns det i Europeiska unionen?

Vilka är de senaste trenderna på EU:s drogscen och vilka är de politiska åtgärderna?
Hur vanligt är cannabismissbruk?

Vilka är konsekvenserna för fängelser och för det straffrättsliga systemet?
Hotas våra barn?

Hur ser undersökningarnas resultat ut för de enskilda medlemsstaterna?

Dessa är endast några få av de stora frågorna som står i fokus i den fjärde årsrapporten över situationen
på narkotikaområdet i Europeiska unionen från centret för narkotikainformation, ECNN, i Lissabon.
Rapporten presenteras kl. 12:00 (medeleuropeisk tid) måndagen den 22 november på
Bundespressekonferenz i Berlin.

Årsrapporten är ett viktigt dokument för att förstå europeiska narkotikaproblemets särdrag och de rättsliga,
politiska och sociala åtgärderna som vidtas inom EU.

Presentation: kl. 12:00 måndagen den 22 november 1999

• Ett pressmeddelande med en översikt av de viktigaste forskningsresultaten i årsrapporten för 1999
sänds ut per fax eller e-post av ECNN i Lissabon till alla som uppförts på dess distributionslista före
embargot kl. 12:00 måndagen den 22 november. Kl. 12:00 offentliggörs pressmeddelandet och själva
årsrapporten på ECNN:s webbplats (http://www.emcdda.org) på EU:s elva språk. En utvidgad version av
rapporten på engelska kan dessutom laddas ned från webbplatsen. De som önskar få detta
pressmeddelande och ännu inte är på ECNN:s distributionslista kan vända sig till Kathy Robertson (se
kontaktadress nedan).

• Pressmeddelandet och årsrapporten presenteras för journalister på den dagliga briefing som hålls av
kommissionens talesmanstjänst i Bryssel kl. 12:00 den 22 november.

• Den 22 november tar en hjälpcentral vid ECNN emot förfrågningar från journalister. Likaså kommer
ECNN:s nationella kontaktpunkter i de 15 medlemsstaterna att svara på förfrågningar. Deras adresser
finns på http://www.emcdda.org/html/focal_points/html

Kontaktperson: Kathy Robertson, pressekreterare, Europeiskt centrum för kontroll av
narkotika och narkotikamissbruk •

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

• ECNN, Rua da Cruz de Santa Apólonia 23–25, PT-1149-045 Lisboa, Portugal •
• Vi finns på webben på    http://www.emcdda.org    •


