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SENESTE NYT OM NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA    

EU’s Narkotikaagenturs årsberetning for 2006  

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: narkotikapolitikken i Europa, kønsforskelle, stofbrug i fritidsmiljøer  

(6.11.2006, LISSABON) De centrale narkotikaspørgsmål i Europa behandles i årsberetningen for 2006,    
som snart offentliggøres af EONN, EU’s Narkotika-agentur i Lissabon. 

o Offentliggørelse: torsdag, den 23. november 
o Klokkeslæt: kl.11.00 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, Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet. Fire afsnit i beretningen sætter fokus på cannabis, kokain, opioider 
samt amfetaminer, ecstasy og psykotrope stoffer og ser nærmere på stofbrug, tendenser, udbud og 
behandling. Andre afsnit omhandler politik og lovgivning, tiltag over for narkotikaproblemer, smitsomme 
sygdomme og narkotikarelaterede dødsfald og overvågning af problematisk stofbrug og blandingsbrug. 
Beretningen udgives på 23 sprog (19 EU + NO, BG, RO, TR). 

Onlineversioner af årsberetningen offentliggøres samtidigt på http://annualreport.emcdda.europa.eu.          
Her findes desuden EONN’s pressemeddelelser (23 sprog) og nationale rapporter (på engelsk) fra Reitox-
knudepunkterne i de respektive lande. Beretningen indeholder desuden tre udvalgte temaer (på engelsk) 
med følgende overskrifter: ‘Europæiske narkotikapolitikker: udvidelse til at omfatte mere end illegale stoffer?’, 
‘Et kønsperspektiv på stofbrug og tiltag over for narkotikaproblemer’ og ‘Udvikling af stofbrug i fritidsmiljøer’ 
(http://issues06.emcdda.europa.eu). 

Samme dag lancerer EONN Statistisk bulletin 2006, en online-bulletin, som indeholder over 300 tabeller og 
statistiske grafer, som danner grundlag for en stor del af analysen i årsberetningen i år 
(http://stats06.emcdda.europa.eu). Landeprofilerne fuldender billedet, idet de giver en grafisk oversigt over   
de vigtigste aspekter af narkotikasituationen i de respektive lande (http://dataprofiles06.emcdda.europa.eu).  

Ovennævnte materiale offentliggøres online kl. 11.00 (CET). På frigivelsesdagen vil ansatte ved 
servicetelefonerne (Helpdesks) hos EONN (Lissabon) besvare spørgsmål fra journalister                            
(Tlf. ++ 351 218 11 30 00). Samtidig vil Reitox-knudepunkter besvare spørgsmål, der specifikt vedrører de 
respektive lande (http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=1225).  

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

Pressemeddelelserne vil også være tilgængelige på adressen (http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=875). 
Du kan tilmelde dig på EONN’s hjemmeside for at få regelmæssige nyheder  
(http://www.emcdda.europa.eu/register). 


