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Presentatie op woensdag 11 oktober, 12.00 uur in Brussel,  
en op het Internet  

 
 

DRUGS IN DE EU – HOOFDTHEMA’S  
Jaarverslag 2000 van het EU-drugsagentschap 

 

��Waarom verandert het problematisch drugsgebruik in de EU? 
��Waarom is meervoudig drugsgebruik een zeer actueel thema? 
��Hoe ontwikkelen zich de substitutietherapieën? 
��Specifieke problemen van drugsverslaafde vrouwen 
��Kinderen en jongeren die risico’s lopen 
�� Trends in AIDS en drugs-gerelateerde infectieziekten 
��Hoeveel mensen in de EU hebben cannabis geprobeerd? 
�� Feiten en cijfers per lidstaat 

 

Dit zijn slechts enkele thema’s die in het vijfde Jaarverslag over de stand van de 
drugsproblematiek in de Europese Unie uitvoerig aan bod komen. Het verslag is opgesteld door het 
in Lissabon gevestigde EU-drugsagentschap, het EWDD. Het jaarverslag – in 11 talen – zal op 
woensdag, 11 oktober, om 12.00 uur (CET) worden gepresenteerd bij de dienst van de 
Woordvoerder van de Europese Commissie. Tegelijkertijd zal de tekst met aanvullende statistische 
gegevens op het Internet worden gepubliceerd.  
 

Het Jaarverslag 2000 vormt de sleutel tot inzicht in de belangrijkste aspecten van de Europese 
drugsproblematiek en de juridische, politieke en sociale respons van de EU.  

 

Presentatie: woensdag 11 oktober 2000, 12.00 uur (CET) Dagelijkse briefing van de 
woordvoerder, Europese Commissie, Auderghemlaan 45 (Breydel), perszaal 

 

Vanaf 12.00 uur kan het Jaarverslag in alle 11 officiële talen van de EU worden gedownload van de 
website van het EWDD (http://www.emcdda.org/publications/publications_annrep.shtml of 
http://emcdda.kpnqwest.pt). Persberichten met een toelichting op de belangrijkste bevindingen 
zullen, eveneens in 11 talen, beschikbaar zijn op het adres 
http://www.emcdda.org/press/press.shtml. Deze zijn: 

��Problematisch drugsgebruik – veranderende trends (hoofdbericht) 

��Vrouwelijke drugsgebruikers ondervinden meer vooroordelen en stigma dan mannen 
(speciaal thema) 

��Substitutietherapie neemt toe in de EU – “maar nog steeds onvoldoende onderzocht en 
fragmentarisch” (speciaal thema) 

 
Op 11 oktober zal een help desk bij het EWDD vragen van journalisten beantwoorden. Ook de 
nationale Focal Points van het EWDD in elk van de 15 lidstaten staan klaar om vragen te 
beantwoorden: http://www.emcdda.org/about/work_with_nfp.shtml 
 

• Contactpersoon: Kathy Robertson, Press Officer, Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving• 
 • Tel: ++ 351 21 811 3000 • Fax: ++ 351 21 813 1711 • E-mail: Kathryn.Robertson@emcdda.org • 

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