
 

 

 
fra EU’s Narkotika-agentur i Lissabon

 Nr. 4/2000 – 3. oktober 2000
 

Meddelelse/notat 
 

Offentliggørelse onsdag den 11. oktober kl. 12.00 (CET), Bruxelles,  
og på Internettet  

 

NARKOTIKA I EU – CENTRALE SPØRGSMÅL 
Narkotikaovervågningscentrets årsberetning for 2000 

 

��Hvorfor er det problematiske stofbrug i EU ved at ændre sig? 
��Hvorfor er blandingsmisbrug et afgørende spørgsmål? 
��Hvilke fremskridt gøres der inden for substitutionsbehandling? 
��Særlige problemer forbundet med kvinder og narkotika 
��Børn og unge i risikogrupper 
�� Tendenser for AIDS og andre narkotikarelaterede smitsomme sygdomme 
��Hvor mange mennesker i EU har prøvet cannabis? 
�� Fakta og tal for hver medlemsstat 

 

Disse er blot nogle af fokusområderne i den femte Årsberetning om Narkotikasituationen i Den 
Europæiske Union fra EU's Narkotika-agentur, EMCDDA, med sæde i Lissabon. Beretningen – på 11 
sprog – frigives onsdag den 11. oktober kl. 12.00 (mellemeuropæisk tid) af Europa-Kommissionens 
Talsmandstjeneste. Den offentliggøres samtidig på Internettet sammen med supplerende statistikker.   
 
Årsberetningen 2000 er nøglen til forståelse af hovedemnerne i forbindelse med narkotikasituationen i 
Europa og EU's offentliggøres, politiske og sociale reaktioner. 

 
Offentliggørelse: Onsdag den 11. oktober 2000 kl. 12.00 (CET) 

 Dagligt pressemøde afholdt af Talsmandstjenesten, Europa-Kommissionen 
Avenue d’Auderghem, 45 (Breydel), Presselokale 

 
Kl. 12.00 kan Årsberetningen hentes ned fra EMCDDA's websted på 
(http://www.emcdda.org/publications/publications_annrep.shtml eller http://emcdda.kpnqwest.pt) på 
alle 11 EU-sprog. Pressemeddelelser med beskrivelse af vigtige resultater kan findes på 
http://www.emcdda.org/press/press.shtml, ligeledes på 11 sprog. Disse omfatter:  
 
• Problematisk stofbrug – nye tendenser (generel meddelelse) 
• Kvindelige stofbrugere rammes hårdere end mandlige brugere (emnespecifik pressemeddelelse) 
• Substitutionsbehandling anvendes i stigende udstrækning inden for EU – "men der mangler 

evalueringer, og tilbuddene er for spredte" (emnespecifik pressemeddelelse) 
 
Den 11. oktober vil en servicetelefon være åben hos EMCDDA til at tage imod opkald fra journalister. 
EMCDDA’s nationale knudepunkter i hver af de 15 medlemsstater vil også besvare spørgsmål. Deres 
adresser findes på http://www.emcdda.org/about/work_with_nfp.shtml 
 
 

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