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SISTE NYTT OM NARKOTIKASITUASJONEN I EUROPA    

Årsrapport 2006 fra EUs narkotikabyrå  

o Fakta, tall og analyser om narkotikasituasjonen i Europa sett under ett og land for land  
o De siste utviklingstendensene og rettslige, politiske og sosiale tiltak  
o Utvalgte aspekter: narkotikapolitikken i Europa, kjønnsforskjeller, narkotikabruk i fritidsmiljøer  

(6.11.2006, LISBOA) Årsrapporten for 2006, som utgis om kort tid av EUs narkotikabyrå i Lisboa, EONN, 
behandler de viktigste temaene knyttet til narkotika i Europa.  

o Sperrefrist: Torsdag 23. november 
o Klokkeslett: 11.00 CET (lokal tid, Brussel) 
o Sted: Europaparlamentets presserom (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Brussel 
 
I år inneholder Årsrapporten om narkotikasituasjonen i Europa data fra de 25 medlemsstatene i EU, 
Norge, Bulgaria, Romania og Tyrkia. Cannabis, kokain og opioider samt amfetaminer, ecstasy og psykotrope 
stoffer er i fokus i fire kapitler som tar for seg narkotikabruk, trender, tilførsel og behandling. Andre kapitler 
omhandler politikk og lovgivning, narkotikatiltak, infeksjonssykdommer og narkotikarelaterte dødsfall og 
overvåking av problembruk og blandingsbruk. Rapporten kommer ut på 23 språk (19 EU + NO, BG, RO, TR). 

Samtidig vil rapporten bli lagt ut på internett, på http://annualreport.emcdda.europa.eu, som er et eget nettsted 
som også inneholder pressemeldinger fra EONN (på 23 språk) og de nasjonale rapportene (på engelsk) fra 
de nasjonale kontaktpunktene i Reitox-nettet. Rapporten suppleres av tre Utvalgte aspekter (på engelsk) 
med følgende overskrifter: “Narkotikapolitikken i Europa: begrenset til illegale rusmidler?", "Narkotikabruk og 
narkotikatiltak i et kjønnsperspektiv" og "Narkotikabrukens utvikling i rekreasjonsmiljøer". 
(http://issues06.emcdda.europa.eu). 

Samme dag vil EONN slippe sine Statistiske opplysninger 2006 på internett, med over 300 tabeller og 
statistiske grafer som underbygger store deler av analysene i årets rapport (http://stats06.emcdda.europa.eu). 
Landprofilene fullender bildet. Her finner du et grafisk sammendrag av de viktigste aspektene ved 
narkotikasituasjonen i det enkelte land (http://dataprofiles06.emcdda.europa.eu).  

Disse produktene legges ut på internett kl. 11.00 (CET). Samme dag som offentliggjøringen skjer, vil EONN 
(Lisboa) ha en egen informasjonstjeneste til å svare på spørsmål fra journalister (Tlf. ++ 351 218 11 30 00),  
og informasjonstjenester hos kontaktpunktene i Reitox-nettet vil besvare spørsmål som gjelder det enkelte land 
(http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=1225).  

For å avlaste hovednettstedet vil EONN også legge ut rapporter og pressemeldinger på nettstedet 
(http://docs.emcdda.europa.eu).  

Pressemeldingene kan også hentes på http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=875   

Hvis du registrerer deg på EONNs hjemmeside, får du tilsendt alle nyheter: 
http://www.emcdda.europa.eu/register 


