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SENESTE NYT OM NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA  

Årsberetning for 2009 fra EU’s narkotika-agentur 

(21.10.2009, LISSABON) Årsberetning for 2009: narkotikasituationen i Europa — den mest centrale 
udgivelse fra EU's narkotika-agentur (EONN) — fremlægges i Bruxelles i begyndelsen af november. 

o Frigivelsesdato: Torsdag den 5. november 
o Klokkeslæt: 10.00 CET (lokal tid Bruxelles) 
o Mødested: Europa-Parlamentets presselokale (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles 
o Informationspakke og aktivitetsside: http://www.emcdda.europa.eu/events/2009/annual-report 
 
Årsberetningen, som snart offentliggøres, indeholder de seneste oplysninger for Europa og kommentarer til 
narkotikasituationen i de 27 medlemsstater, Kroatien, Tyrkiet og Norge. I en række kapitler, som hver især 
behandler specifikke stoffer, suppleres med ajourførte oplysninger om narkotikarelaterede smitsomme 
sygdomme og dødsfald, nye stoffer og udviklingstendenser og de retlige, politiske, sociale og 
sundhedsmæssige tiltag, der er iværksat over for Europas narkotikaproblemer.    

Informationspakke  
 
Årsberetningen — kan downloades på 23 sprog (21 EU-sprog plus norsk og tyrkisk): 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2009 
 
Udvalgte temaer — indeholder en nærmere gennemgang af blandingsmisbrug og straffestatistikker over 
overtrædelser af narkotikalovgivningen og kan downloades på engelsk sammen med flersprogede 
sammendrag: http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
 
Statistisk bulletin 2009 — indeholder tabeller og statistiske grafer: http://www.emcdda.europa.eu/stats09 
 
Landeoversigter — giver en kort oversigt over tendenser for og karakteristika ved de nationale 
narkotikaproblemer: http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews 
 
De nationale Reitox-rapporter — indeholder detaljerede beskrivelser af narkotikafænomenet i hvert land og 
kan downloades på engelsk: http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports 
 
Pressepakke — kan downloades på 23 sprog (der foreligger også Mp3-filer med direktørens kommentarer til  
årets rapport): http://www.emcdda.europa.eu/about/press 
 
Ovennævnte produkter bliver lagt ud på internettet kl. 10.00 (CET) den 5. november. På frigivelsesdagen vil de 
ansatte bag servicetelefonerne hos EONN (Lissabon) besvare spørgsmål fra journalister: Tlf. (351) 211 21 02 
00 / 02 97 / 02 59. Landespecifikke forespørgsler besvares af de nationale Reitox-knudepunkters 
informationstjenester (se aktivitetssiden overfor).   
 
Abonner på vores RSS-newsfeed (elektronisk nyhedsbrev): http://www.emcdda.europa.eu/rss •  Twitter: http://twitter.com/emcdda 


