
 

 

 EU:n Lissabonissa sijaitsevalta huumevirastolta
  

N:o. 4/2000 – 3.10. 2000
Toimintaa koskeva tiedote 

 

Julkaistaan keskiviikkona 11. lokakuuta klo 12.00, Brysselissä ja 
Internetissä 

 

HUUMEET EU:SSA - KESKEISET KYSYMYKSET 
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön 

seurantakeskuksen vuoden 2000 vuosiraportti 
��Miksi huumeiden ongelmakäyttö on muuttumassa EU:ssa? 
��Miksi huumeiden sekakäyttö on erittäin ajankohtainen aihe? 
��Miten korvaushoito kehittyy? 
��Huumeita käyttäviä naisia koskevat erityishaasteet 
�� Lapsista ja nuorista muodostuva riskiryhmä 
��Aidsin ja muiden huumeisiin liittyvien tartuntatautien suuntaukset 
��Miten suuri kannabista kokeilleiden määrä on EU:ssa? 
�� Jäsenvaltioita koskevat tosiseikat ja luvut 

 
Nämä ovat vain osa niistä tärkeistä kysymyksistä, joita tarkastellaan Lissabonissa sijaitsevan EU:n 
huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen julkaisemassa viidennessä Vuosiraportissa 
Euroopan unionin huumeongelmasta. Raportti julkaistaan 11 kielellä, keskiviikkona 11.10.2000 klo 12.00 
(CET) Euroopan komission tiedotuspalvelun tiloissa. Raportti ja siihen liittyvät tilastot ilmestyvät 
samanaikaisesti Internetissä.   
 

Vuoden 2000 Vuosiraportti selittää Euroopan huumeongelman keskeisiä piirteitä ja EU:n oikeudellisia, 
poliittisia ja sosiaalisia vastauksia niihin. 

 

Julkistamista koskevat tiedot: Keskiviikkona 11.10.2000 klo 12.00 (CET) 
 Tiedottajan päivittäinen tilanneselostus, Euroopan komissio  

Avenue d’Auderghem, 45 (Breydel), lehdistöhuone 
 

Vuosiraportti on ladattavissa klo 12.00 (CET) EMCDDA:n web-sivustolta 
(http://www.emcdda.org/publications/publications_annrep.shtml tai http://emcdda.kpnqwest.pt) 
kaikilla 11 EU-kielellä. Uutistiedotteita, joissa kuvaillaan raportin keskeisimpiä havaintoja on saatavilla 
osoitteesta http://www.emcdda.org/press/press.shtml 11 EU-kielellä. Tiedotteissa kuvaillaan seuraavia 
aiheita:  
 
• Huumeiden ongelmakäyttö - muuttuvat suuntaukset (päätiedote) 
• Huumeita käyttävät naiset leimautuvat sosiaalisesti miehiä herkemmin (erityistiedote) 
• Korvaushoito yleistyy  EU:ssa, mutta on vielä aliarvostettua ja hajanaista (erityistiedote) 
 
EMCDDA avaa 11. lokakuuta neuvontapisteen toimittajille. EMCDDA:n kansalliset tietokeskukset 15 
jäsenvaltiossa vastaavat myös kyselyihin. Niiden yhteystiedot ovat osoitteessa 
http://www.emcdda.org/about/work_with_nfp.shtml 
 
 

Yhteyshenkilö: Kathy Robertson, tiedottaja, Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus 
 Puh.: ++ 351 21 811 3000 • Faksi: ++ 351 21 813 1711 • Sähköposti: Kathryn.Robertson@emcdda.org • 

EMCDDA, Rua da Cruz de Santa Apólonia 23–25, PT-1149-045 Lisbon, Portugal •  
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