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Meddelande/dagboksnotis 
Offentliggörs kl. 12:00 (CET) onsdagen den 11 oktober, Bryssel,           

och på Internet 
 

NARKOTIKA INOM EU - HUVUDFRÅGORNA 
Årsrapport för år 2000 från EU:s narkotikacentrum 
��Varför förändras narkotikaproblemen i EU? 
��Varför är blandmissbruk en het fråga? 
��Hur utvecklas substitutionsbehandlingen? 
��Särskilda utmaningar för kvinnliga narkotikamissbrukare 
��Barn och ungdomar i riskzonen 
�� Trender för AIDS och andra narkotikarelaterade infektionssjukdomar 
��Hur många människor i EU har prövat cannabis? 
�� Fakta och siffror medlemsstat för medlemsstat 

 

Dessa är endast några få av de stora frågorna som står i fokus i den femte årsrapporten över situationen 
på narkotikaområdet i Europeiska unionen från EU:s narkotikacentrum, ECNN, i Lissabon. Rapporten - 
på 11 språk- kommer att offentliggöras kl. 12:00 (centraleuropeisk tid) onsdagen den 11 oktober på 
Europeiska kommissionens talesmanstjänst. Samtidigt kommer rapporten finnas tillgänglig på Internet, 
tillsammans med kompletterande statistik.   
 
Årsrapporten för år 2000 är ett viktigt dokument för att förstå huvuddragen för de europeiska 
narkotikaproblemen och de rättsliga, politiska och sociala åtgärder som vidtas inom EU. 

 

Uppgifter om presentationen: kl. 12:00 (CET) onsdagen den 11 oktober 2000 
 Talesmannens dagliga genomgång, Europeiska kommissionen,  

Avenue d’Auderghem, 45 (Breydel), Press Room 
 

Kl. 12:00 kan årsrapporten laddas ner från ECNN:s webbplats 
(http://www.emcdda.org/publications/publications_annrep.shtml eller http://emcdda.kpnqwest.pt) på 
EU:s elva språk. Pressmeddelanden om de viktigaste resultaten kommer att finnas på 
http://www.emcdda.org/press/press.shtml, även dessa på alla 11 språk. Dessa omfattar följande: 

• Problematiskt narkotikamissbruk – nya trender (generellt pressmedelande) 

• Narkotikamissbruk mer stigmatiserande för kvinnor än för män (fördjupning) 

• Substitutionsbehandlingen ökar i hela EU – men är "fortfarande ett dåligt utvärderat lappverk" 
(fördjupning) 

Den 11 oktober kommer en hjälpcentral att öppnas vid ECNN för att ta emot förfrågningar från journalister. 
Likaså kommer ECNN:s nationella kontaktpunkter i de 15 medlemsstaterna finnas tillgängliga för att 
besvara frågor. Deras adresser finns på http://www.emcdda.org/about/work_with_nfp.shtml  
 

• Kontaktperson: Kathy Robertson, pressekreterare, Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk  
 • Tfn: (351) 21 811 3000 • Fax: (351) 21 813 1711 • E-post: Kathryn.Robertson@emcdda.org • 

• EMCDDA, Rua da Cruz de Santa Apólonia 23–25, PT-1149-045 Lissabon, Portugal •  

http://www.emcdda.org/press/press.shtml
http://www.emcdda.org/about/work_with_nfp.shtml
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