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SENASTE ÅRLIGA TRENDRAPPORTEN FRÅN EMCDDA  

Kommer inom kort: Europeiska narkotikarapporten 201 7 

(31 mars 2017, LISSABON) Vad säger de senaste uppgifterna om den europeiska narkotikamarknaden? 
Vilka är de nya trenderna inom narkotikabruk bland vuxna och skolungdomar i Europa? Hur ser 
skadeverkningarna av narkotikabruk ut och vad görs för att motverka dem? Det här är några av de frågor 
som behandlas av EU:s narkotikabyrå (EMCDDA)  den 6 juni  i den årliga översikten av narkotika-
situationen i Europa.  

Europeiska narkotikarapporten 2017: Trender och utveckling. I en grundlig analys sammanfattas de 
senaste trenderna i EU:s 28 medlemsstater, Turkiet och Norge. Rapporten ges ut på 24 språk i tryckt 
form samt som pdf och tar upp tillgång till narkotika och marknaden, narkotikaanvändning, trender, 
narkotikarelaterade skadeverkningar samt insatser mot dessa. Rapporten åtföljs av 2017 års 
statistikbulletin (Statistical Bulletin 2017), som innehåller den europeiska datauppsättningen som 
ligger till grund för analysen. 

För första gången kompletteras rapporten av 30 nationella rapporter  (Country Drug Reports) med 
sammanfattningar av narkotikasituationen i EU:s 28 länder samt Turkiet och Norge. Rapporterna, som 
tagits fram i samarbete med Reitox nationella kontaktpunkter, innehåller stora mängder grafik och 
omfattar narkotikabruk och folkhälsoproblem, narkotikapolitik och åtgärder, samt narkotikatillgång.  

Lansering 
 
Datum: 6 juni 2017 
Tid: 12.45 centraleuropeisk tid (11.45 Lissabon) 
Plats: Europeiska kommissionen, pressrum, Berlaymont, Bryssel. 
Presskonferensen: Närvarande vid presskonferensen är Dimitris Avramopoulos, EU-kommissionär med 
ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap, Laura d’Arrigo, EMCDDA:s styrelseordförande 
och Alexis Goosdeel, EMCDDA:s direktör. 
Kontakt: EU-kommissionens talespersonstjänst — Tove Ernst (32) 2 298 67 64; Markus Lammert  
(32) 2 298 04 23. Se nedan för EMCDDA:s presskontakter. 
 
Intervjuer: Företrädare för EMCDDA kommer att finnas tillgängliga på lanseringsdagen 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/edr2017  
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • www.linkedin.com/company/emcdda  
 

 

 

 


