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SENASTE NYTT OM NARKOTIKAPROBLEMET I EUROPA 

Årsrapporten 2009 från EU:s narkotikacentrum 

(21.10.2009 Lissabon) Årsrapport 2009: situationen på narkotikaområdet i Europa — den viktigaste 
publikationen från EU:s narkotikacentrum (ECNN) — kommer att läggas fram i Bryssel i början av november. 

o Offentliggörande: torsdagen den 5 november 
o Tid: kl. 10.00 (lokal tid i Bryssel) 
o Plats: Europaparlamentets pressrum (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Bryssel 
o Informationspaket och evenemangsuppgifter: http://www.emcdda.europa.eu/events/2009/annual-report 
 
Den kommande rapporten innehåller de senaste europeiska uppgifterna och kommentarerna om narkotika-
situationen i EU:s 27 medlemsstater, Kroatien, Turkiet och Norge. Enskilda kapitel som ägnas åt särskilda 
droger kompletteras med nyheter om narkotikarelaterade infektionssjukdomar och dödsfall, nya droger och 
trender samt de juridiska, politiska, sociala och hälsorelaterade svaren på narkotikaproblemet i Europa.    

Informationspaket  

Årsrapporten kan laddas ner på 23 språk (21 EU-språk samt norska och turkiska): 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2009 
 
Temakapitlen innehåller en fördjupad granskning av kombinationsmissbruket samt statistiken över straff för 
narkotikabrott och kan laddas ned på engelska tillsammans med sammanfattningar på flera språk: 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports 

Statistikbulletinen 2009 — innehåller tabeller och statistikdiagram: http://www.emcdda.europa.eu/stats09 
 
Landsprofilerna — ger en kortfattad översikt över trender och utmärkande drag när det gäller 
narkotikaproblemen i de olika länderna: http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews 
 
Reitox nationella rapporter beskriver utförligt narkotikafenomenet i enskilda länder och kan laddas ned på 
engelska på: http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports 
 
Presspaket — kan laddas ned på 23 språk (även Mp3-filer med direktörens kommentarer om årets resultat 
finns tillgängliga) på: http://www.emcdda.europa.eu/about/press 
 
Produkterna ovan offentliggörs på Internet den 5 november kl. 10.00 (MET). På publikationsdagen kommer 
hjälpcentraler (helpdesks) vid ECNN (Lissabon) att svara på journalisters frågor: Tfn. (351) 211 21 02 00 / 02 
97 / 02 59. Hjälpcentraler vid Reitox nationella kontaktpunkter kommer att svara på frågor som rör enskilda 
länder (se evenemangsuppgifterna ovan).   
 
Prenumerera på vårt RSS-nyhetsflöde: http://www.emcdda.europa.eu/rss  •  Följ oss på Twitter: http://twitter.com/emcdda 


