NY ÅRLIG RAPPORT OM TENDENSER FRA EMCDDA
Kommer snart: Europæisk narkotikarapport 2017
(31.3.2017, LISSABON) Hvad fortæller de seneste data os om det europæiske narkotikamarked?
Hvad er de seneste tendenser for brugen af narkotika blandt voksne og skoleelever i Europa?
Hvilke skader er der forbundet med brug af narkotika, og hvad gøres der for at sætte ind over for dem?
Disse og andre spørgsmål behandles af EU's Narkotika-agentur (EMCDDA) den 6. juni i agenturets
årlige gennemgang af den europæiske narkotikasituation.
Europæisk narkotikarapport 2017: Tendenser og udvikling indeholder en omfattende analyse af de
seneste tendenser i de 28 medlemsstater, Tyrkiet og Norge. Følgende temaer gennemgås: udbuddet af
narkotika og narkotikamarkedet, udbredelse og tendenser inden for brug af narkotika samt narkotikarelaterede skader og indsatserne relateret til disse. Rapporten foreligger på tryk og i pdf på 24 sprog og
ledsages af 2017 Statistical Bulletin (Statistical Bulletin 2017), der indeholder det europæiske
datasæt, som ligger til grund for analysen.
Rapporten vil for første gang blive suppleret af 30 landerapporter (Country Drug Reports) der
indeholder oversigter over den nationale narkotikasituation (EU 28, Tyrkiet og Norge). Disse rapporter,
der også indeholder mange grafer, er udarbejdet sammen med de nationale Reitoxknudepunkter og
omhandler narkotikabrug og folkesundhedsproblemer; narkotikapolitik og indsatser samt
narkotikaudbuddet.

Frigivelse
Dato: 6. juni 2017
Tid: 12.45 centraleuropæisk tid (11.45 Lissabon)
Sted: Europa-Kommissionen, pressesalen, Berlaymont, Bruxelles.
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.
Kontakt: Europa-Kommissionens talsmandstjeneste — Tove Ernst (32) 2 298 67 64; Markus Lammert
(32) 2 298 04 23. Se nedenfor for kontaktpersoner i EMCDDA's pressekontor.
Interviews: Repræsentanter fra EMCDDA vil på frigivelsesdatoen 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/edr2017
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