SENESTE ÅRLIGE RAPPORT OM TENDENSER FRA EMCDDA
Kommer snart: Europæisk narkotikarapport 2015
(15.4.2015, LISSABON) Hvad er de seneste tendenser på narkotikamarkedet, og hvilke faktorer ligger
bag? Hvad er den seneste udvikling inden for narkotikaforebyggelse, -behandling og -politik? Hvor mange
nye stoffer blev der identificeret i Europa i løbet af det seneste år, og hvilke konsekvenser har de for
brugerne? Disse og flere andre spørgsmål behandles af EU's narkotikaagentur (EMCDDA) den 4. juni i
agenturets årlige oversigt over narkotikasituationen i Europa.
Det centrale element i den kommende medieinformationspakke er den Europæiske narkotikarapport
2015: Tendenser og udvikling, som er en analyse af de seneste tendenser i de 28 EU-medlemsstater
samt Tyrkiet og Norge. I rapporten, som findes i trykt udgave og på 24 sprog, undersøges udbuddet af
stoffer og markedet, brug af stoffer og stofrelaterede problemer samt sundhedsmæssige og sociale tiltag
på narkotikaområdet.
Med rapporten følger der interaktive såkaldte, Perspektiver på narkotika (Perspectives on drugs/PODs),
der giver indblik i specifikke emner inden for narkotikaområdet. De fire temaer, der fokuseres på i år, er:
misbrug af benzodiazepiner blandt stofbrugere i højrisikogruppen, psykosociale tiltag, stofindtagelsesrum
og narkotikaruter for heroin. Endelig omfatter informationspakken den Statistiske bulletin for 2015
(Statistical bulletin) der indeholder hele det europæiske datasæt, som rapporten bygger på, og
Landeprofiler (Country overviews) med nationale data og analyser.
En elektronisk version med interaktive kort og grafik vil være tilgængelig på engelsk.
Der bliver ligeledes adgang til audiovisuelt materiale.
Nærmere oplysninger om offentliggørelsen
Dato: Torsdag, den 4. juni 2015
Tidspunkt: kl. 10.00 vesteuropæisk tid (Lissabon) (kl. 11.00 centraleuropæisk tid)
Sted: Conference Centre, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206, Lissabon
Pressekonference: Med tilstedeværelse af Dimitris Avramopoulos, EU-kommissær med ansvar for
migration, indre anliggender og medborgerskab; João Goulão, formand for EMCDDA’s bestyrelse og
Wolfgang Götz, EMCDDA’s direktør.
Interview: Repræsentanter fra EMCDDA vil på dagen for offentliggørelsen i Lissabon svare på
spørgsmål fra journalister. Landespecifikke forespørgsler besvares af personalet ved de nationale
Reitoxknudepunkter rundt omkring i Europa (nærmere oplysninger om interviewene findes via
nedenstående link).
Hvis du vil vide mere: www.emcdda.europa.eu/edr2015
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • flickr.com/photos/emcdda •
emcdda.europa.eu/rss
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