pressemelding
fra EUs narkotikabyrå i Lisboa

Nr.10/2001 – 13. november 2001

Notat om forestående arrangement
Offentliggjøring 20. november 2001, kl. 11.00 (lokal tid, Brussel) og på Internett

SISTE NYTT OM NARKOTIKAPROBLEMATIKKEN I EU
EUs senter for narkotikaspørsmål offentliggjør sin Årsrapport 2001
∗ fakta, tall og analyser knyttet til narkotika og narkotikamisbruk: for EU
samlet sett og for hver enkelt medlemsstat
∗ særlig fokus på kokain, infeksjonssykdommer og syntetisk narkotika
∗ de siste utviklingstendensene og sosiale, juridiske og politiske reaksjoner
∗ fokus på narkotikaproblematikken i Sentral- og Øst-Europa
En rekke viktige spørsmål knyttet til narkotikamisbruk i Europa tas opp i Årsrapport 2001 om status
for narkotikaproblematikken i den Europeiske Union, som utgis om kort tid av EUs
overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk, EMCDDA, i Lisboa. Rapporten – som utgis
på de 11 EU-språkene og på norsk – offentliggjøres tirsdag 20. november, kl. 11.00 (lokal tid,
Brussel) i Europaparlamentet i Brussel.
Samtidig legges rapporten – for første gang – ut på en åpen Webside, 2001 Annual report online, på
adressene http://annualreport.emcdda.org og http://emcdda.kpnqwest.pt På disse Web-områdene vil
det være enklere å utforske innholdet i rapporten og andre relevante informasjonskilder. Hele
rapporten legges ut sammen med utfyllende informasjon i form av statistiske tabeller, datakilder,
direkte koblinger til aktuelle emner samt pressemeldinger.
Årsrapport 2001 omhandler EMCDDAs årlige vurdering av narkotikaproblematikken
medlemsstater. I år inneholder den et særskilt kapittel med fokus på Sentral- og Øst-Europa.
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Tid og sted for offentliggjøringen: 20. november 2001, kl. 11.00
Europaparlamentets presserom (PHS A055)
Rue Wiertz, B-1047 Brussel
Fra kl. 11.00 (lokal tid, Brussel) kan Årsrapport 2001 lastes ned fra den åpne Websiden (se ovenfor),
sammen med relaterte pressemeldinger på 12 språk. Dette materialet omfatter følgende:
•
•
•

hovedmelding: kokain, infeksjonssykdommer og syntetisk narkotika
oversiktsmelding: de siste utviklingstendensene og reaksjonene
melding med særlig fokus: narkotikaproblematikken i Sentral- og Øst-Europa

En informasjonstjeneste for journalister vil være åpen hos EMCDDA (Lisboa) den dagen
offentliggjøringen skjer (tlf.: 351 21 811 3000). EMCDDAs nasjonale kontaktpunkter i hver EUmedlemsstat og i Norge vil også være tilgjengelige for spørsmål. Se kontaktopplysningene på
adressen
http://www.emcdda.org/partners/nfp.shtml
Nasjonale
rapporter
vdr.
narkotikaproblematikken i EUs 15 medlemsland kann lastes ned fra sentrets webside
http://www.emcdda.org
Registrer deg på EMCDDAs hjemmeside (http://www.emcdda.org) hvis du vil ha nyheter og melding
om oppdateringer av Websider tilsendt automatisk.
Kontakt: Kathy Robertson, Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk,
(EONN), Rua da Cruz de Santa Apolónia 23–25, PT-1149-045 Lisboa, Portugal.
Tlf: ++ 351 21 811 3000 • Faks: ++ 351 21 813 1711
2001 Annual report online: http://annualreport.emcdda.org eller http://emcdda.kpnqwest.pt

