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EU-DRUGSPROBLEEM IN DE SCHIJNWERPERS
Jaarverslag EU-drugsagentschap

Hoeveel mensen hebben heroïne uitgeprobeerd in de EU?
Hoeveel problematische druggebruikers zijn er in de EU?

Wat zijn de laatste trends in de EU-drugscene en de huidige beleidskwesties?
Hoe wijdverspreid is het gebruik van cannabis?

Wat zijn de gevolgen voor gevangenissen en justitie?
Lopen onze kinderen gevaar?

Wat zijn de belangrijkste bevindingen per lidstaat?

Dit zijn slechts enkele van de hoofdpunten die onder de aandacht worden gebracht in het vierde
Jaarverslag over de stand van de drugsproblematiek in de Europese Unie van het in Lissabon
gevestigde EU-informatieagentschap inzake drugs, het EWDD. Het rapport zal op maandag 22
november om 12 uur (Midden-Europese tijd) in het Presse- und Informationsamt der
Bundesregierung in  Berlijn, in aanwezigheid van de drugscoördinator voor Duitsland, Christa
Nickels en de EWDD directeur Georges Estievenart, worden uitgebracht.

Het Jaarverslag vormt de sleutel tot inzicht in de belangrijkste kenmerken van de
drugsproblematiek in Europa, alsmede de binnen de EU hiertegen genomen juridische, politieke
en sociale maatregelen.

Uitgiftedetails: maandag 22 november 1999, 12 uur

• Een persbericht met de belangrijkste bevindingen van het Jaarverslag 1999 zal per fax of e-
mail door het EWDD in Lissabon worden verstrekt aan degenen die vóór de embargotijd van
12  uur op maandag 22 november geregistreerd staan op de media-verzendlijst. Vanaf 12 uur
zullen het persbericht en het jaarverslag beschikbaar zijn op de website van het EWDD
(http://www.emcdda.org) in alle 11 EU-talen. Een uitgebreide versie van het verslag in het
Engels kan eveneens vanaf de site worden gedownload. Indien uw naam nog niet voorkomt op
de media-verzendlijst van het EWDD en u dit bericht wenst te ontvangen, kunt u contact
opnemen met Kathy Robertson (zie onderstaande gegevens).

• Het persbericht en het jaarverslag zullen voor journalisten beschikbaar zijn tijdens de
dagelijkse persconferentie van de Dienst van de woordvoerder van de Commissie in
Brussel op 22 november om 12 uur (MET).

• Op maandag 22 november zal bij het EWDD een helpdesk aanwezig zijn om vragen van
journalisten te beantwoorden. De nationale Focal Points van het EWDD in alle 15 lidstaten
zullen eveneens beschikbaar zijn om vragen beantwoorden. Hun contactpersonen zijn te
vinden op http://www.emcdda.org/html/focal_points/html

• Contactpersoon: Kathy Robertson, persvoorlichter, EWDD •
 •  Tel:  ++ 351 21 811 3000 •  Fax:  ++ 351 21 813 1711 •  E-mail :

Kathryn.Robertson@emcdda.org •
• EWDD, Rua da Cruz de Santa Apolónia 23–25, PT-1149-045 Lissabon, Portugal •

adres website    http://www.emcdda.org    •


