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SENASTE ÅRLIGA TRENDRAPPORTEN FRÅN EMCDDA 

Snart ute: Europeiska narkotikarapporten 2015 

(15.4.2015, LISSABON) Hur ser de senaste trenderna ut på narkotikamarknaden och vilka faktorer är det 
som driver dem? Hur ser den aktuella utvecklingen ut i fråga om narkotikaprevention, narkotikabehandling 
och narkotikapolitik? Hur många nya droger upptäcktes i Europa under det senaste året och vilka är 
konsekvenserna för de som använder dem? Detta är några av de frågor som behandlas av EU:s 
narkotikabyrå (EMCDDA)  den 4 juni  i den årliga översikten av situationen på narkotikaområdet i Europa. 

Kärnan i det flerspråkiga informationspaketet i multimedieformat är Europeiska narkotikarapporten 2015: 
Trender och utveckling. I denna övergripande analys sammanfattas de senaste trenderna i de 28 EU-
medlemsstaterna, Turkiet och Norge. Den ges ut i tryckt form och på internet på 24 språk och tar upp 
tillgång till narkotika och marknaden, narkotikaanvändning och narkotikarelaterade problem samt vårdens 
och samhällets insatser mot narkotikaproblem. 

Rapporten kommer att åtföljas av rapporter på internet, Perspektiv på narkotika  (Perspectives on drugs, 
PODs), som är internetbaserade interaktiva artiklar med fördjupningar i specifika frågor på 
narkotikaområdet. De fyra teman som tas upp i år är problematiskt bruk av bensodiazepiner, psykosociala 
interventioner, rum för droganvändning (drug consumption rooms/DCR) och heroinsmugglingsvägar. 
Informationspaketet kompletteras av 2015 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 med bland annat interaktiva kartor och diagram kommer att finnas tillgänglig på engelska. 
Audiovisuellt material kommer också att erbjudas. 

Lansering 
Datum:  torsdag den 4 juni 2015 
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, João Goulão, EMCDDA:s styrelseordförande och 
Wolfgang Götz, 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/edr2015 
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • flickr.com/photos/emcdda • 
emcdda.europa.eu/rss  

 

 


