NIEUWSTE JAARLIJKSE TRENDRAPPO
ORT VAN HE
ET EMCDD
DA
Binnenkort verwac
cht: Europe
ees Drugsra
rapport 2019
(8.4.2019,, LISSABON) Wat zijn de
e laatste tren
nds binnen de
e drugshandel en wat schhuilt erachter?
Welke sub
bstanties verroorzaken de
e meeste sch
hade vandaag? Wat is nie
euw binnen dde domeinen
n van
drugsprevventie, behan
ndeling en be
eleid? Deze e
en andere vrragen komen
n aan bod in het jaarlijkse
e overzicht
van de dru
ugssituatie in
n Europa datt het EU-drug
gsagentsch
hap (EMCDD
DA) op 6 junii uitbrengt.
Het Europ
pees Drugsrrapport 2019
9: Trends en
n ontwikkeliingen geeft een uitvoerigge analyse van
v nieuwe
trends in d
de EU, Turkijje en Noorwe
egen. Het ra pport versch
hijnt in 24 tale
en, op papierr en als PDF
F, en
behandeltt de volgende
e onderwerpen: het drugssaanbod en de markt, prrevalentie enn trends in drugsgebruik,
en antwoord
en drugsg
gerelateerde gezondheids
sproblemen e
den daarop. Het
H rapport ggaat vergeze
eld van het
Statistisc
che Bulletin 2019 (Statis
stical Bulletin
n 2019), waarrin alle Europ
pese gegeveens te vinden
n zijn
waarop he
et rapport ge
ebaseerd is.
Tevens ve
erschijnen met het rapport Nationale Drugsrappo
orten (Country Drug Repports), met overzichten
van de dru
ugssituatie per
p land. Dez
ze online-rap porten zijn door het EMC
CDDA in sam
menwerking met
m de
nationale ffocal points van
v het Reitox-netwerk o
opgesteld. De
D volgende onderwerpen
o
n worden behandeld:
drugsgebrruik en (volkss)gezondheid
dsproblemen
n, drugsbeleiid en maatregelen, en heet drugsaanb
bod.

Datum: 6 juni 2019
Plaats: Brrussel
Persconfe
erentie: Dim
mitris Avramo
opoulos, Euro
opees Comm
missaris voorr Migratie, Binnnenlandse Zaken en
Burgersch
hap, en Alexis Goosdeel, directeur va
an het EMCD
DDA.
Meer info
ormatie: het tijdstip
t
en de
e locatie van de persconfferentie zullen op de volggende link aa
angekondigd
worden: w
www.emcdda
a.europa.eu/e
edr2019
Interviews
s: Op de dag
g van publica
atie zullen ve
ertegenwoord
digers van het EMCDDA
A aanwezig zijn om
vragen van journaliste
en te beantwo
oorden. In he
eel Europa zullen
z
medew
werkers van dde nationale focal points
van het Re
eitox-netwerk beschikbaa
ar zijn voor h
het beantwoo
orden van sp
pecifieke vraggen over hun
n land.
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