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ÅRLIG TRENDRAPPORT FRA EMCDDA 

Kommer snart: Europeisk narkotikarapport 2017  

(Lisboa, 31.03.2017) Hva forteller de siste dataene om det europeiske narkotikamarkedet? Hva er de nye 
trendene for narkotikabruk blant voksne og skoleelever i Europa? Hvilke skader er knyttet til 
narkotikabruk, og hva gjøres for å motvirke dem? Disse og andre spørsmål svarer EUs narkotikabyrå 
(EMCDDA) på i den årlige oversikten over narkotikasituasjonen i Europa som offentliggjøres 6. juni .  

Europeisk narkotikarapport 2017: Trender og utviklinger inneholder en omfattende analyse av den 
siste utviklingen i de 28 EU-medlemsstatene, Tyrkia og Norge. Rapporten, som vil komme i trykt utgave 
og som pdf på 24 språk, ser nærmere på forsyning og marked, prevalens og trender for narkotikabruk, 
samt narkotikarelaterte helseskader og tiltak. Rapporten ledsages av Statistiske opplysninger 2017  
(Statistical Bulletin 2017) som inneholder det europeiske datasettet som analysene bygger på. 

For første gang er rapporten supplert med 30 nasjonale narkotikarapporter (Country Drug Reports) 
som inneholder en oversikt over narkotikasituasjonen i de enkelte land (EU 28, Tyrkia og Norge).  
Disse rapportene er utarbeidet i samarbeid med de nasjonale kontaktpunktene i Reitox-nettverket  
og dekker blant annet narkotikabruk, helseproblemer, narkotikapolitikk, relaterte tiltak og 
narkotikaforsyning, det hele rikt illustrert med grafiske framstillinger. 

Tid og sted for lanseringen 
 
Dato: 6. juni 2017 
Kl.: 12.45 mellomeuropeisk tid (11.45 Lisboa) 
Sted: Europakommisjonen, presserommet, Berlaymont, Brussel. 
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. 
Kontakt: Europakommisjonens talsmannstjeneste — Tove Ernst (32) 2 298 67 64; Markus Lammert  
(32) 2 298 04 23. Se under for kontaktopplysninger til EMCDDAs pressekontor. 
 
Intervjuer: Representanter fra EMCDDA vil være til stede 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 sitt land (se kontaktopplysninger via lenken under). 
 
Finn ut mer: www.emcdda.europa.eu/edr2017  
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • www.linkedin.com/company/emcdda 

 

 


