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SENASTE NYTT OM NARKOTIKAPROBLEMET I EUROPA    

Årsrapport för 2004 från EU:s narkotikacentrum 

o Fakta, siffror och analyser om narkotika: i Europa och i de enskilda länderna 
o Senaste trender och sociala, rättsliga och politiska åtgärder 
o Särskilda frågor: cannabis, komorbiditet och utvärdering av nationella narkotikastrategier 

(4.11.2004 LISSABON) Viktiga frågor om narkotika i Europa behandlas i Årsrapporten för 2004 som snart 
offentliggörs av EU:s narkotikacentrum, ECNN, i Lissabon.  

o Offentliggörande: torsdagen 25 november 
o Tid: kl. 10:00 (lokal tid i Bryssel) 
o Plats: Europaparlamentets pressrum (PHS 0A050), Rue Wiertz, B-1047 Bryssel 
 
I år innehåller Årsrapporten över situationen på narkotikaområdet i Europeiska unionen och Norge 
uppgifter från de 25 EU-medlemsstaterna och Norge (finns på 19 EU-språk + norska). För första gången 
innehåller rapporten kapitel om enskilda droger, vilka kompletteras av ytterligare kapitel om fyra övergripande 
ämnen: narkotikapolitik och lagstiftning, brotts- och fängelsefrågor, förebyggande och behandling.  

Utförliga Internetversioner av rapporten och nedladdningsbara PDF-filer kommer att offentliggöras samtidigt på 
en särskild webbplats (http://annualreport.emcdda.eu.int). På denna webbplats finns också nedladdningsbara 
nationella rapporter från Reitox-nätverket, pressmeddelanden och en stor mängd extra tabeller, grafik och 
statistik, som ytterligare kompletterar och illustrerar rapportens innehåll.  

Årsrapporten och tre pressmeddelanden (på 20 språk) kommer att offentliggöras på Internet kl. 10:00 (CET). 
Pressmeddelandena finns under avdelningen InfoPoint/News and media services på 
(http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875). 

Samma dag offentliggör ECNN sin första Internetversion av Statistical bulletin, vilken innehåller en stor 
mängd statistiska tabeller, diagram och analyser av narkotikasituationen i Europa 
(http://statistics.emcdda.eu.int).    

Sammanfattningar av situationen i var och en av de 25 EU-medlemsstaterna samt Norge kompletterar bilden 
och ger en kort översikt över aktuella nationella uppgifter och trender (http://profiles.emcdda.eu.int).    

På publikationsdagen kommer hjälpcentraler (Helpdesks) vid ECNN (Lissabon) att svara på journalisters 
frågor (Tfn. 351 218 11 30 00). Samtidigt kommer de nationella kontaktpunkterna inom Reitox att 
tillhandahålla samma tjänst. Fullständiga kontaktuppgifter finns under avdelningen InfoPoint/News and media 
services/Helpdesks på http://www.emcdda.eu.int 

För att huvudwebbplatsen inte skall bli överbelastad kommer ECNN också att ha en parallell webbplats 
(http://emcdda.kpnqwest.pt) som ger tillgång till rapporten och pressmeddelandena.  

Registrera dig på ECNN:s hemsida http://www.emcdda.eu.int/register för att regelbundet få nyheter. 


