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JAARVERSLAG 2012: STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA 

EU-drugsagentschap presenteert de nieuwste statistische gegevens, trends en analyses 

(2.10.2012, LISSABON) Hoe gaan de verschillende landen om met het fenomeen nieuwe drugs? Gebruiken 

scholieren meer of minder drugs dan voorheen? Hoe groot is het aantal Europeanen dat dagelijks cannabis 

gebruikt? In hoeverre hebben de verschillende wijzen van aanpak van het drugsprobleem op nationaal niveau 

effect gehad?  

Aan deze en nog veel meer onderwerpen wordt aandacht besteed in het Jaarverslag 2012 van het Europees 

Drugsagentschap (EWDD) dat op 15 november in Lissabon zal verschijnen. Het jaarlijkse overzicht van de 

Europese drugsproblematiek zal worden gepresenteerd door Cecilia Malmström, eurocommissaris van 

Binnenlandse Zaken, João Goulão, voorzitter van de raad van bestuur van het EWDD en Wolfgang 

Götz, directeur van het EWDD.  

Deze publicatie, het boegbeeld van het agentschap, bevat de meest recente gegevens en een toelichting 

inzake de drugssituatie in de 27 EU-lidstaten, alsook in Noorwegen, Kroatië en Turkije. Belangrijke problemen 

worden besproken samen met een aantal veelbelovende methoden die op dit moment worden toegepast om 

het drugsprobleem aan te pakken.  

Het Jaarverslag maakt deel uit van een uitgebreid informatiepakket. Alle gegevens zijn beschikbaar op 15 

november op www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report 

 

• Presentatie: donderdag 15 november 2012 

• Tijdstip: 10.00 uur West-Europese tijd (Lissabon) (11.00 uur Midden-Europese tijd) 

• Persconferentie: Conferentiecentrum, Cais do Sodré, 1249-289, Lissabon 

• Interviews: vertegenwoordigers van de Europese Commissie en van het EWDD zullen op de dag van de 

publicatie in Lissabon vragen van journalisten beantwoorden. In heel Europa zullen medewerkers van de 

nationale focal points van het Reitox-netwerk specifieke vragen over bepaalde landen beantwoorden (meer 

gegevens over deze interviews zijn te vinden via bovenstaande link). 

• Sociale media: http://twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda 

• Neem een abonnement op onze RSS-nieuwsbrief: www.emcdda.europa.eu/rss 

 


