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SENESTE NYT OM NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA    

EU’s Narkotika-agenturs Årsberetning for 2007 

o Fakta, tal og analyser vedrørende narkotika: i Europa og for hvert land  
o Seneste udviklingstendenser og retlige, politiske, sociale og sundhedsmæssige tiltag  
o Udvalgte temaer: Narkotika og bilkørsel, stofbrug blandt unge under 15 år og kokain  

(5.11.2007, LISSABON) De centrale narkotikaspørgsmål i Europa behandles i Årsberetningen for 2007, som 
snart offentliggøres af EONN, EU’s Narkotika-agentur i Lissabon.  

o Frigivelsesdato: Torsdag den 22. november 
o Klokkeslet: 10.00 CET (lokal tid Bruxelles) 
o Mødested: Europa-Parlamentets presselokale (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles 
 
I år indeholder Årsberetningen om narkotikasituationen i Europa oplysninger fra de 27 EU-medlemsstater, 
Norge og Tyrkiet. I en række kapitler, som hver især behandler specifikke stoffer, gives der et overblik over 
udbredelse og brugsmønstre, udbud og tilgængelighed, behandling og andre tiltag på narkotikaområdet. Andre 
kapitler beskæftiger sig med nye tendenser, politikker og love, tiltag over for narkotikaproblemer samt 
smitsomme sygdomme og narkotikarelaterede dødsfald.  

Årsberetningen og pressepakken udgives på 23 sprog (EU 21 plus NO og TR) og suppleres af tre Udvalgte 
temaer på engelsk. I år er det narkotika og bilkørsel, stofbrug og relaterede problemer blandt unge under 15 år, 
samt kokains indvirkning på folkesundheden, som behandles nærmere i det tre udvalgte temaer.  

Samme dag lancerer EONN Statistisk bulletin 2007, et onlineprodukt, som indeholder omkring 400 tabeller og 
statistiske grafer, som danner grundlag for en stor del af analysen i årsberetningen i år. Landeprofilerne 
fuldender billedet i et grafisk resumé af centrale aspekter ved narkotikasituationen i de enkelte lande. 

De nationale rapporter fra Reitox-knudepunkterne — som er det primære grundlag for Årsberetningen for 
2007 — er også tilgængelige (på engelsk). De tegner et generelt billede af narkotikafænomenet i de enkelte 
lande.  

Ovennævnte produkter lanceres online kl. 10.00 CET. På frigivelsesdagen vil EONN’s egen 
informationstjeneste besvare spørgsmål fra journalister — Tlf. (351) 218 11 30 00 / 40 / 57 (Lissabon) — 
mens landespecifikke forespørgsler besvares af de nationale Reitox-knudepunkters informationstjenester. 

Information om og links til produkter, tjenester og arrangementer i forbindelse med Årsberetningen er 
tilgængelige på: http://www.emcdda.europa.eu/events/2007/annualreport.cfm 

og desuden på: http://docs.emcdda.europa.eu  

Der kan abonneres på RSS-feeds (elektroniske nyhedsbreve) på: 
http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=19049 


