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NY ÅRLIG RAPPORT OM TENDENSER FRA EMCDDA 

Kommer snart: Europæisk narkotikarapport 2018 

(27.4.2018, LISSABON, revised 4 June) Hvilke seneste udviklingstendenser ses lige nu på 

narkotikaområdet, og hvilke faktorer påvirker dem? Hvilke stoffer vækker størst bekymring i dag? Hvad er 

seneste nyt inden for forebyggelse og behandling og narkotikapolitik? EMCDDA (EU's agentur for 

narkotikaovervågning) vil den 7. juni tage dette og andre spørgsmål op til behandling i sin årlige 

gennemgang af den europæiske narkotikasituation.  

Europæisk narkotikarapport 2018: tendenser og udvikling indeholder en omfattende analyse af 

situationen og forandringer, i de 28 EU-medlemsstater, i Tyrkiet og i Norge. Rapporten, der udkommer  

på tryk og som PDF på 24 sprog, ser nærmere på narkotikaudbuddet og markedet, på prævalens og 

tendenser inden for brug af narkotika og på skaderne forbundet med brug af narkotika, samt indsatsen  

på område. Rapporten kommersamtidig med 2018 Statistical Bulletin (Statistical Bulletin 2018), 

indeholdene det europæiske datasæt, der ligger til grund for analysen. 

Rapporten vil blive suppleret af 30 landerapporter (Country Drug Reports), der indeholder oversigter 

over den nationale narkotikasituation (EU 28, Tyrkiet og Norge). Disse onlinerapporter, som EMCDDA 

har udarbejdet sammen med de nationale focal points, indeholder beskrivelser af udbredelsen af de 

illegale stoffer og folkesundhedsproblemer, narkotikapolitik, indsatser og narkotikaudbud.  

 
Frigivelse 
 

Dato: 7. juni 2018 

Tid: 10:00, centraleuropæisk tid (09:00, lokal tid i Lissabon). 

Sted: Europa-Kommissionen, Berlaymont, ‘VIP press corner’, Bruxelles. 

Pressekonference: Under deltagelse af Dimitris Avramopoulos, EU-kommissær for migration, indre 

anliggender og medborgerskab og Alexis Goosdeel, direktør for EMCDDA. 

Kontakt: Europa-Kommissionens talsmandstjeneste — Tove Ernst (32) 2 298 67 64, Katarzyna Kolanko 

(32) 2 296 34 44. Se nedenfor for kontaktpersoner i EMCDDA's pressekontor. 

 

Interview: Repræsentanter fra EMCDDA vil på dagen for frigivelsen svare på spørgsmål fra journalister. 

Landespecifikke forespørgsler besvares af ansatte ved de nationale focal points rundt omkring i Europa 

(nærmere oplysninger om interviewene findes via nedenstående link).  

 

Få mere at vide: www.emcdda.europa.eu/edr2018 
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