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SENASTE NYHETER OM NARKOTIKAPROBLEMET I EU 

EU:s narkotikacentrum offentliggör Årsrapport 2001 
 

∗ Fakta, siffror och analyser med avseende på narkotika: i hela EU och i varje 
medlemsstat 

∗ Särskild fördjupning på kokain, infektionssjukdomar och syntetiska droger  
∗ Senaste trender samt sociala, rättsliga och politiska åtgärder   
∗ Fokusering på narkotikaproblemet i Central- och Östeuropa 

 

Centrala frågorna med avseende på narkotika i Europa tas upp i Årsrapport 2001 över situationen på 
narkotikaområdet i Europeiska unionen som inom kort offentliggörs av EU:s narkotikacentrum i Lissabon, 
ECNN. Rapporten, som finns tillgänglig på de 11 EU-språken samt på norska, offentliggörs kl. 11.00 (lokal tid 
i Bryssel) tisdagen den 20 november vid Europaparlamentet i Bryssel.  
 

Rapporten kommer också, för första gången, samtidigt att offentliggöras på en särskild webbplats, Årsrapport 
2001 direkt, på http://annualreport.emcdda.org eller http://emcdda.kpnqwest.pt  Har kan rapportens innehall 
och vidare referensuppgifter utforskas vidare. På webbplatsen presenteras rapporten i sin helhet, 
kompletterande statistiska tabeller, informationskällor, direktlänkar till tematiska frågor samt 
pressmeddelanden.  
 

Årsrapporten presenterar ECNN:s årliga redogörelse för narkotikafenomenet i EU:s medlemsstater. I år ägnas 
ett särskilt kapitel åt Central- och Östeuropa.  

 

Offentliggörande: kl. 11.00 den 20 november 2001 
Europaparlamentets pressrum (PHS A055) 

Rue Wiertz, B-1047 Bryssel 
 

Från och med kl. 11.00 (lokal tid i Bryssel) kan Årsrapporten laddas ned från webbplatsen (se ovan) 
tillsammans med relaterande pressmeddelanden på 12 språk. Dessa omfattar följande: 
 

• Huvudkommuniké: Kokain, infektionssjukdomar och syntetiska droger. 
• Redogörelse: Senaste trender och åtgärder. 
• Särskild fokusering: Narkotikaproblemet i Central- och Östeuropa. 

 

En hjälpcentral för journalister kommer att vara öppen vid ECNN (Lissabon) dagen för offentliggörandet, 
(tfn 351 21 811 3000). Likaså kommer ECNN:s nationella kontaktpunkter i alla EU:s medlemsstater samt 
Norge att finnas tillgängliga för att besvara frågor. Deras adresser finns på 
http://www.emcdda.org/partners/nfp.shtml  Nationella rapporter angaende drogsituationen i varje enskilt land 
av de 15 medlemsl änderna kommer kunna laddas ner fran: http://www.emcdda.org 
 

Anmälan kan göras på ECNN:s hemsida (http://www.emcdda.org) för att automatiskt få information om nyheter 
och uppdateringar på webbplatsen.   
 

Kontaktperson: Kathy Robertson, Europeiska Centrumet för Kontroll av Narkotika och Narkotikamissbruk (ECNN),  
Rua da Cruz de Santa Apolónia 23–25, PT-1149-045 Lissabon, Portugal. 

Tfn (351) 21 811 3000 • Fax (351) 21 813 1711  
2001 Annual report online: http://annualreport.emcdda.org eller http://emcdda.kpnqwest.pt 


