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NY ÅRLIG RAPPORT OM TENDENSER FRA EMCDDA 

Kommende rapport: Europæisk narkotikarapport 2016 

(20.4.2016, LISSABON) Hvad er de seneste tendenser af tilgængeligheden af narkotika til Europa? 
Hvilke stoffer er de mest skadelige og skaber størst bekymring i dag? Hvad er den seneste udvikling 
inden for narkotikaforebyggelse, -behandling og -politik? Disse og andre spørgsmål undersøges af                       
EU’s Narkotika-agentur (EMCDDA)  den 31. maj  i agenturets årlige gennemgang af den europæiske 
narkotikasituation. 

Europæisk narkotikarapport 2016: Tendenser og udvik ling  indeholder en omfattende analyse af de 
seneste tendenser i de 28 medlemsstater, Tyrkiet og Norge. Følgende undersøges i rapporten, der 
foreligger på tryk og i pdf på 24 sprog: Tilgængeligheden af narkotika og markedet, forekomst af og 
tendenser inden for brug af narkotika samt sundhedsproblemer i forbindelse med narkotika og 
reaktionerne på disse. 

Sammen med rapporten vil der være de såkaldte Perspektiver på narkotika  (Perspectives on 
Drugs/PODs), med online interaktivt fokus på specifikke temaer på narkotikaområdet. Blandt de temaer, 
der er fokus på i år, er: Ændringer i Europas hashmarked, kokainhandlen til Europa, strategier med 
henblik på at forhindre omdirigeringen af lægemidler, der anvendes i substitutionsbehandlingen, samt 
følgesygdomme ved brug af narkotika og psykiske lidelser. 

Informationspakken afsluttes med 2016 Statistical Bulletin (Statistical Bulletin), der indeholder det 
fuldstændige europæiske datasæt, der ligger til grund for rapporten samt Landeoversigter (Country 
Overviews), der indeholder data og analyser på nationalt plan. En elektronisk udgivelse (engelsk)            
og audiovisuelt materiale vil ligeledes være tilgængeligt. 

Frigivelse 
 
Dato: 31. maj 2016 
Tid: 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, Laura d’Arrigo, formand for EMCDDA’s bestyrelse og 
Alexis Goosdeel, EMCDDA's direktør. 

Interviews: Repræsentanter fra EMCDDA vil på frigivelsesdatoen 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). 
 
Flere oplysninger: www.emcdda.europa.eu/edr2016  
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • www.linkedin.com/company/emcdda 
 

 

 


