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SENASTE ÅRLIGA TRENDRAPPORTEN FRÅN EMCDDA 

Snart släpps den Europeiska narkotikarapporten 2016  

(20 april 2016, LISSABON) Hur ser de senaste trenderna ut när det gäller tillgången till narkotika i 
Europa? Vilka droger orsakar mest skada och oro i dag? Hur ser den aktuella utvecklingen ut gällande 
narkotikaprevention, narkotikabehandling och narkotikapolitik? Detta är några av de frågor som                
bemöts av EU:s narkotikabyrå (EMCDDA)  den 31 maj  i den årliga översikten av situationen på 
narkotikaområdet i Europa. 

Europeiska narkotikarapporten 2016: Trender och utveckling bjuder på en grundlig analys där de 
senaste trenderna i EU:s 28 medlemsstater, Turkiet och Norge sammanfattas. Rapporten ges ut i tryckt 
form och som pdf på 24 språk och tar upp tillgång till narkotika och narkotikamarknaden, 
narkotikaanvändning och trender, narkotikarelaterade hälsoproblem samt insatser för dessa. 

Rapporten kommer att åtföljas av Perspektiv på narkotika  (Perspectives on Drugs/PODs), som är 
internetbaserade interaktiva fördjupningar i specifika frågor på narkotikaområdet. Bland de teman som tas 
upp i år finns förändringar på den europeiska marknaden för cannabisharts, kokainhandel i Europa, 
strategier för att förebygga avledning av opioid substitutionsbehandling med läkemedel och samsjuklighet 
mellan missbruk och psykisk ohälsa. 

Informationspaketet kompletteras av 2016 års statistikbulletin  (Statistical Bulletin) med hela den 
europeiska statistik som ligger till grund för rapporten samt landsöversikter  (Country Overviews) med 
nationella uppgifter och analyser. En e-publikation (på engelska) och audiovisuellt material kommer också 
att finnas tillgängligt. 

Lansering 
 
Datum: den 31 maj 2016 
Tid: kl. 10.00 västeuropeisk tid (Lissabon) (kl. 11.00 centraleuropeisk tid) 
Plats: Konferenscentret, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206, Lissabon 
Presskonferensen: Närvarande vid presskonferensen är Dimitris Avramopoulos, EU-kommissionär med 
ansvar för migration, inrikesfrågor och medborgarskap, Laura d’Arrigo, EMCDDA:s styrelseordförande 
och Alexis Goosdeel, EMCDDA:s direktör. 

Intervjuer: Företrädare för EMCDDA kommer att finnas tillgängliga på lanseringsdagen i Lissabon för att 
besvara frågor från journalister. I hela Europa kommer personal vid Reitox nationella kontaktpunkter att 
besvara landsspecifika frågor (mer information om intervjuer finns via länken nedan). 
 
Mer information: www.emcdda.europa.eu/edr2016  
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • www.linkedin.com/company/emcdda 

 

 

 


