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Julkistamisilmoitus

Julkistetaan maanantaina 22.11. klo 12 (Keski-Euroopan aikaa) Berliinissä

UUTISIA EU:N HUUMEONGELMASTA
EU:n huumausaineviraston vuosiraportti

Kuinka monet EU:ssa ovat kokeilleet heroiinia?
Kuinka paljon unionissa on huumeiden ongelmakäyttäjiä?

EU:n uusimmat huumesuuntaukset ja tämän hetken huumepoliittiset kysymykset?
Kuinka laajalle levinnyttä on kannabiksen käyttö?

Mitä vaikutuksia näillä asioilla on vankiloihin ja rikosoikeusjärjestelmään?
Ovatko lapsemme vaarassa?

Mitä havaintoja on tehty eri jäsenvaltioissa?

Nämä ovat vain muutamia avainkysymyksistä, joita käsitellään Lissabonissa toimivan EU:n
huumausaineiden seurantakeskus EMCDDA:n neljännessä Vuosiraportissa Euroopan unionin
huumeongelmasta. Raportti julkistetaan maanantaina 22.10. klo 12:00 (Keski-Euroopan aikaa);
paikka on Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Berliini, ja läsnä ovat myös Saksan
huumeasiain koordinaattori Christa Nickels sekä EMCDDA:n johtaja Georges Estievenart.

Vuosiraportti on tärkeä asiakirja Euroopan huumeongelman sekä EU:n sen torjumiseksi
aloittamien oikeudellisten, poliittisten ja sosiaalisten vastatoimien ymmärtämiseksi.

Julkistamista koskevat tiedot: maanantaina 22. marraskuuta 1999 klo 12:00

• Uutistiedote, jossa hahmotellaan vuoden 1999 vuosiraportissa käsitellyt tärkeimmät
havainnot, toimitetaan EMCDDA:sta Lissabonista faksilla tai sähköpostilla viraston
jakelulistalla oleville ennen aikarajaa, joka on maanantaina 22. marraskuuta klo 12:00. Klo
12:00 uutistiedote ja itse vuosiraportti  ovat saatavilla EMCDDA:n web-sivustolla
(http://www.emcdda.org) kaikilla 11 EU-kielellä. Laajennettu englanninkielinen versio
raportista on myös ladattavissa sivustolta. Jos ette ole vielä EMCDDA:n uutistiedotteiden
jakelulistalla ja haluatte saada tämän tiedotteen, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä Kathy
Robertsoniin (ks. jäljempänä olevat yhteystiedot).

• Toimittajat saavat uutistiedotteen ja Vuosiraportin myös komission lehdistöpalvelun
päivittäisessä tiedotustilaisuudessa Brysselissä 22.11. klo 12 (Keski-Euroopan aikaa).

• EMCDDA:ssa on 22. marraskuuta avoinna tiedotuspalvelu, joka ottaa vastaan toimittajien
puheluja. EMCDDA:n kunkin 15 jäsenvaltion kansalliset seurantakeskukset vastaavat myös
kyselyihin. Niiden yhteystiedot saa osoitteesta http://www.emcdda.org/html/focal_points/html

• Yhteyshenkilö: Kathy Robertson, tiedottaja, Euroopan huumausaineiden ja niiden
väärinkäytön seurantakeskus •

 •  Puh.:  ++ 351 21 811 3000 •  Faksi:  ++ 351 21 813 1711 •  Sähköpost i :
Kathryn.Robertson@emcdda.org •

• EMCDDA, Rua da Cruz de Santa Apólonia 23–25, PT-1149-045 Lisbon, Portugal •
• Web-sivustomme on osoitteessa    http://www.emcdda.org    •




