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DEN NYESTE ÅRLIGE TRENDRAPPORTEN FRA EMCDDA 

Kommer snart: Europeisk narkotikarapport 2016 

(LISBOA, 20.04.2016) Hva er den siste utviklingen når det gjelder narkotikaforsyningen i Europa?           
Hvilke stoffer forårsaker mest skade og gir størst grunn til bekymring i dag? Hva er nytt innen behandling, 
forebygging og narkotikapolitikk? Disse og andre spørsmål behandles nærmere av EUs narkotikabyrå 
(EMCDDA) når den årlige oversikten over narkotikasituasjonen i Europa lanseres 31. mai . 

Europeisk narkotikarapport 2016: Trender og utviklinger tilbyr en omfattende analyse av den siste 
utviklingen i de 28 EU-medlemsstatene, Tyrkia og Norge. Rapporten, som kommer i trykt utgave og som 
PDF-fil på 24 språk, ser nærmere på forsyning og marked, prevalens og trender for narkotikabruk, samt 
narkotikarelaterte problemer og tiltak. 

Rapporten ledsages av Perspektiver på narkotika (Perspectives on Drugs/PODs), som er nettbaserte, 
interaktive artikler som går nærmere inn på særskilte narkotikarelaterte temaer. I år settes fokus på 
følgende temaer: endringer i Europas hasjmarked, smugling av kokain til Europa, strategier for å 
forebygge spredning av substitusjonsmedikamenter og rusmiddelbruk og samtidig psykisk lidelse. 

Informasjonspakken inneholder også Statistiske opplysninger 2016 (Statistical Bulletin), med full 
oversikt over det europeiske datasettet rapporten bygger på, samt Landoversikter (Country Overviews), 
med data og analyser på nasjonalt nivå. En e-publikasjon (på engelsk) og audiovisuelt materiell vil også 
være tilgjengelig. 

Tid og sted for lanseringen 
 
Dato: 31. mai 2016 
Tid: Kl. 10.00 vesteuropeisk tid (Lisboa) (11.00 mellomeuropeisk tid) 
Sted: Conference Centre, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206, Lisboa 
Pressekonferanse: Dimitris Avramopoulos, EU-kommissær for migrasjon, innenrikssaker og EU-
borgerskap, Laura d’Arrigo, styreleder for EMCDDA, og Alexis Goosdeel, EMCDDAs direktør, vil være til 
stede. 

Intervjuer: Representanter fra EMCDDA vil være til stede i Lisboa på lanseringsdagen for å svare på 
spørsmål fra journalistene. Over hele Europa vil ansatte i de nasjonale kontaktpunktene i Reitox-
nettverket svare på henvendelser som gjelder situasjonen i det enkelte land (se kontaktopplysninger via 
lenken under) 
 
Finn ut mer: www.emcdda.europa.eu/edr2016  
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • www.linkedin.com/company/emcdda 
 

 

 


