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SENASTE NYTT OM NARKOTIKAPROBLEMET I EUROPA    

Årsrapporten 2005 från EU:s narkotikacentrum 

o Fakta, siffror och analyser om narkotika i Europa och i de enskilda länderna 
o Senaste trender och rättsliga, politiska och sociala åtgärder 
o Särskilda frågor: olägenheter för allmänheten, alternativ till fängelse, buprenorfin 

(7.11.2005 LISSABON) I årsrapporten för 2005 behandlas viktiga frågor om narkotika i Europa.                  
Den offentliggörs snart av EU:s narkotikacentrum (ECNN) i Lissabon.  

o Offentliggörande: torsdagen den 24 november 
o Tid: kl. 10.00 (lokal tid i Bryssel) 
o Plats: Europaparlamentets pressrum (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Bryssel 
 
I år innehåller årsrapporten över situationen på narkotikaområdet i Europa uppgifter från de 
25 EU-medlemsstaterna, Norge och tre kandidatländer (Bulgarien, Rumänien och Turkiet). Det finns fyra 
kapitel om enskilda droger och ytterligare kapitel om narkotikapolitik och lagstiftning; skolor, ungdomar och 
narkotika; samt brotts- och fängelsefrågor. Rapporten kommer att finnas på 22 språk (19 EU-språk + norska, 
bulgariska och rumänska). 

Rapporten läggs samtidigt ut på Internet på http://annualreport.emcdda.eu.int, där du också kan läsa 
pressmeddelanden (på 22 språk) och nationella rapporter (på engelska) från de nationella Reitox-
kontaktpunkterna (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=435). Rapporten kompletteras av tre artiklar på 
engelska (Selected issues) om olägenheterna för allmänheten i samband med narkotikamissbruk; vilka 
alternativ till fängelse som finns för narkotikamissbrukare; och användningen av buprenorfin i 
substitutionsbehandling (http://issues05.emcdda.eu.int). 

Samma dag offentliggör narkotikacentrumet sin Statistikbulletin för 2005 (2005 Statistical bulletin),            
en Internetprodukt med mer än 200 tabeller och 100 diagram som ligger till grund för en stor del av analysen i 
årsrapporten (http://stats05.emcdda.eu.int).    

Landsprofilerna kompletterar bilden och ger en grafisk översikt över de viktigaste aspekterna på 
narkotikasituationen i varje land (http://dataprofiles05.emcdda.eu.int).  

Produkterna ovan offentliggörs på Internet kl. 10.00 (CET). Under dagen kan journalister ställa frågor till olika 
hjälpcentraler (Helpdesks) vid narkotikacentrumet i Lissabon (Tfn. 351 218 11 30 00) och Reitox-kontak-
punkterna svarar på frågor som rör ett enskilt land (Helpdesks: http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1225).  

För att huvudwebbplatsen inte ska bli överbelastad kommer narkotikacentrumet att lägga ut rapporten och 
pressmeddelandena på en parallell webbplats (http://pt.emcdda.eu.int).  

Pressmeddelandena kommer också att finnas på http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875  

  


