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SENESTE NYT OM NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA    

EU’s Narkotika-agenturs Årsberetning for 2005 

o Fakta, tal og analyser vedrørende narkotika: i Europa og for hvert land 
o Seneste udviklingstendenser og retlige, politiske og sociale tiltag 
o Udvalgte temaer: forstyrrelse af den offentlige orden, alternativer til fængsling, buprenorphin 

(7.11.2005 LISBON) De centrale narkotikaspørgsmål i Europa behandles i Årsberetningen for 2005,          
som snart offentliggøres af EONN, EU’s Narkotika-agentur i Lissabon.  

o Offentliggørelse: Torsdag den 24. november 
o Klokkeslæt: Kl. 10.00 CET (Bruxelles-tid) 
o Mødested: Europa-Parlamentets presselokale (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles 
 
I år indeholder Årsberetningen om narkotikasituationen i Europa oplysninger fra de 25 EU-medlemsstater, 
Norge og tre EU-kandidatlande (Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet). Beretningen indeholder fire afsnit om 
enkelte narkotiske stoffer, som suppleres af afsnit, der omhandler: narkotikapolitik og lovgivning; skoler, unge 
og narkotika; samt kriminalitet og fængsler. Beretningen findes på 22 sprog (19 EU-sprog + norsk, bulgarsk   
og rumænsk). 

Onlineversioner af årsberetningen offentliggøres samtidigt på adressen http://annualreport.emcdda.eu.int.  
Her findes desuden pressemeddelelser (på 22 sprog) og nationale rapporter (på engelsk) fra Reitox-
knudepunkterne i de respektive lande (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=435). Beretningen indeholder 
desuden tre udvalgte temaer (på engelsk), som fokuserer på narkotikarelateret forstyrrelse af den offentlige 
orden; alternativer til fængsling af stofbrugende lovovertrædere; samt anvendelse af buprenorphin til 
substitutionsbehandling (http://issues05.emcdda.eu.int). 

Samme dag lancerer EONN Statistical bulletin 2005, en online-bulletin, som indeholder over 200 tabeller     
og 100 statistiske grafer, som danner grundlag for en stor del af analysen i årsberetningen i år   
(http://stats05.emcdda.eu.int). 

Landeprofilerne fuldender billedet, idet de giver en grafisk oversigt over de vigtigste aspekter af 
narkotikasituationen i de respektive lande (http://dataprofiles05.emcdda.eu.int).  

Ovennævnte materiale offentliggøres online kl. 10.00 (CET). På frigivelsesdagen vil de ansatte bag 
servicetelefonerne (Helpdesks) hos EONN (Lissabon) besvare spørgsmål fra journalister                            
(Tlf. 351 218 11 30 00). Samtidig vil Reitox-knudepunkter tilbyde samme service og besvare spørgsmål,     
der specifikt vedrører de respektive lande (Helpdesks: http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1225).  

For at reducere overbelastningen af hovedwebstedet tilbyder EONN også et parallelt websted 
(http://pt.emcdda.eu.int), som giver adgang til beretningen og pressemeddelelser.  

Pressemeddelelserne vil også være tilgængelige på adressen http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875  


