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LETNO POROČILO 2011: STANJE NA PODROČJU PROBLEMATIKE DROG V EVROPI 

Agencija EU za droge predstavlja najnovejše statistične podatke, trende in analize 

(10. 10. 2011, LIZBONA) Agencija EU za droge (EMCDDA) bo predstavila oceno problematike drog v Evropi  
v Letnem poročilu 2011, ki bo objavljeno 15. novembra v Lizboni. V poročilu, ki je najpomembnejša 
publikacija agencije, so na voljo najnovejši podatki in razlage stanja na področju drog v 27 državah članicah 
EU, na Hrvaškem, v Turčiji in na Norveškem. Poleg ključnih izzivov so obravnavane tudi nekatere spodbudne 
prakse, ki se danes uporabljajo za obvladovanje problematike drog. Kjer je bilo mogoče, so bili evropski podatki 
umeščeni v svetovni okvir. 

o Datum objave: torek, 15. november 2011 
o Čas: ob 10. uri po zahodnoevropskem času (Lizbona) (ob 11. uri po srednjeevropskem času)  
o Kraj: Konferenčno središče, Cais do Sodré, 1249-289, Lizbona  
 
Letno poročilo je del obsežnega svežnja informacij, ki bo na spletu na voljo 15. novembra:  
www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 
 
Letno poročilo – na voljo za prenos v 22 jezikih (v 21 jezikih EU in norveščini). 
 
Izbrana vprašanja – zagotavljajo poglobljen pregled stroškov in financiranja obravnave in zdravljenja 
zasvojenosti z drogami, smernic o zagotavljanju oskrbe in smrtnosti, ki jo je mogoče pripisati uporabi drog.  
 
Statistični bilten – zajema statistične preglednice in grafikone.  
 
Pregledi po državah – vsebujejo kratek oris trendov in značilnosti problematike drog po posameznih državah.  
 
Poročila nacionalnih kontaktnih točk Reitox – podrobno opisujejo stanje na področju drog v posameznih 
državah (v angleškem jeziku). 
 
Informativni paket za medije – sporočila za javnost, na voljo za prenos v 22 jezikih. 
 
Datoteke v obliki Mp3 – vsebujejo direktorjeve razlage k letošnjim ugotovitvam.  
 
 

Pogovori: znanstveno osebje agencije EMCDDA bo odgovarjalo na novinarska vprašanja na dan objave 
poročila: Tel. (351) 211 21 02 00. Osebje na sedežih nacionalnih kontaktnih točk Reitox bo odgovarjalo na 
vprašanja, povezana s posameznimi državami (glej kontaktne podatke na spletni strani 
www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report).  
 
Naročite se na naše vire RSS: www.emcdda.europa.eu/rss  

Spremljajte nas na Twitterju in Facebooku:                                                                                            
http://twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda 

 


