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DEN SISTE ÅRLIGE TRENDRAPPORTEN FRA EMCDDA 

Kommer snart: Europeisk narkotikarapport 2015 

(15.04.2015, LISBOA) Hva er de nyeste trendene på narkotikamarkedet, og hvilke faktorer driver dem? 
Hva er den siste utviklingen innen behandling, forebygging og narkotikapolitikk? Hvor mange nye stoffer 
er påvist i Europa i løpet av det siste året, og hva er konsekvensene for de som bruker dem? Disse og 
andre spørsmål vil EUs narkotikabyrå (EMCDDA)  utforske når den årlige oversikten over 
narkotikasituasjonen i Europa lanseres den 4. juni . 

Hovedelementet i den flerspråklige multimediale informasjonspakken er Europeisk narkotikarapport 
2015: Trender og utviklinger, en overordnet analyse av den siste utviklingen i de 28 EU-
medlemsstatene, Tyrkia og Norge. Rapporten, som kommer i trykt utgave og på nett på 24 språk, ser 
nærmere på forsyning og marked, narkotikabruk og narkotikarelaterte problemer, samt helsemessige og 
sosiale tiltak mot narkotikaproblemer. 

Rapporten ledsages av Perspektiver på narkotika (Perspectives on drugs/PODs), som er nettbaserte 
interaktive artikler som gir innsikt i særskilte temaer på narkotikaområdet. I år settes fokus på følgende 
fire temaer: misbruk av benzodiazepiner blant høyrisikobrukere av narkotika, psykososiale tiltak, 
sprøyterom og smuglerruter for heroin. Til å underbygge rapporten inkluderer informasjonspakken også 
Statistiske opplysninger 2015 (Statistical bulletin), som inneholder et fullt europeisk datasett, og 
Landoversikter  (Country overviews) der man finner data og analyser på nasjonalt nivå.  

En e-publikasjon som omfatter interaktive kart og grafikk, vil være tilgjengelig på engelsk. Audiovisuelt 
materiale vil også være tilgjengelig. 

Tid og sted for offentliggjøringen 
Dato:  Torsdag 4. juni 2015 
Tid:  kl. 10.00 vesteuropeisk tid (Lisboa) (11.00 mellomeuropeisk tid) 
Sted: Conference Centre, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-289, Lisboa 
Pressekonferanse: Med tilstedeværelse av Dimitris Avramopoulos, EU-kommissær ansvarlig for 
migrasjon, innenrikssaker og EU-borgerskap; João Goulão, styreleder i EMCDDA og Wolfgang Götz, 
EMCDDA-direktør.  
 
Intervjuer: Representanter fra EMCDDA vil være til stede i Lisboa på lanseringsdagen for å svare på 
spørsmål fra journalistene. Over hele Europa vil ansatte hos de nasjonale kontaktpunktene i Reitox-nettet 
svare på henvendelser som gjelder situasjonen i det enkelte land (se kontaktopplysninger via lenken 
under). 
 
Finn ut meir: www.emcdda.europa.eu/edr2015 
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • flickr.com/photos/emcdda • 
emcdda.europa.eu/rs 

 

 


