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Toimintaa koskeva tiedote 

Julkaistavaksi klo 11.00 (Brysselin aikaa) 20. marraskuuta 2001, 
myös Internetissä 

UUSINTA UUTTA EU:N HUUMEONGELMASTA 

EU:n huumevirasto julkaisee vuoden 2001 Vuosiraporttinsa 
 

∗ Faktatietoa, kaavioita ja tutkimustuloksia huumeista, jäsenvaltioittain ja koko EU:n 
laajuisesti  

∗ Erityisteemana kokaiini, tartuntataudit ja synteettiset huumeet 
∗ Viimeisimmät kehityssuuntaukset sekä yhteiskunnalliset, oikeudelliset ja poliittiset 

reaktiot  
∗ Erityistarkastelussa Keski- ja Itä-Euroopan huumeongelma 

 
Euroopan huumetilanteen avainkysymyksiin paneudutaan Euroopan unionin huumetilannetta 2001 
käsittelevässä vuosiraportissa, jonka Lissabonissa toimiva EU:n huumevirasto EMCDDA julkaisee 
kaikilla 11 EU:n virallisella kielellä ja norjaksi tiistaina 20. marraskuuta klo 11.00 (Brysselin aikaa) 
Euroopan parlamentissa Brysselissä.  
 

Raportti ilmestyy samanaikaisesti ensimmäistä kertaa myös omalla web-sivulla 2001 Annual report online 
osoitteessa http://annualreport.emcdda.org tai http://emcdda.kpnqwest.pt. Sivut tarjoavat paremman 
mahdollisuuden tutustua raportin sisältöön ja viiteaineistoon. Sivuilta löytyvät tällöin raportti 
kokonaisuudessaan, sitä täydentävät tilastolliset taulukot ja tietolähteet sekä suorat linkit erityisaiheisiin ja 
uutistiedotteisiin.   
 

Vuosiraportti on EMCDDA:n vuosittainen yleiskatsaus EU:n jäsenvaltioiden huumeilmiöistä. Tänä vuonna 
raportissa on erityinen luku Keski- ja Itä-Euroopan tilanteesta.  

 
Julkistamisen aika ja paikka: Klo 11.00, 20. marraskuuta 2001 

Euroopan parlamentin lehdistöhuone (PHS A055) 
Rue Wiertz, B-1047 Bryssel 

 

Vuosiraportti ja asiaan liittyvät uutistiedotteet ovat ladattavissa alkaen klo 11.00 (Brysselin aikaa) 12 kielellä 
omalta web-sivultaan (ks. edellä). Tiedotteisiin kuuluvat: 

• Päätiedote: kokaiini, tartuntataudit ja synteettiset huumeet; 
• Yleistiedote: viimeisimmät kehityssuuntaukset ja reaktiot sekä 
• Erityisaihetta koskeva tiedote: Keski- ja Itä-Euroopan huumeongelma. 
 

Lehdistöä varten avataan tukipalvelu EMCDDA:ssa Lissabonissa julkaisupäivänä (Puh: 351 21 811 3000). 
EMCDDA:n Reitox-tietoverkostoon kuuluvat EU:n jäsenvaltioiden ja Norjan kansalliset 
huumausaineiden seurantakeskukset vastaavat myös kyselyihin. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: 
http://www.emcdda.org/partners/nfp.shtml Jokaisen EU:n jäsenvaltion kansalliset raportit vuoden  
huumausainetilanteesta on ladattavissa ositteesta: http://www.emcdda.org 
 
Rekisteröidy EMCDDA:n kotisivuilla (http://www.emcdda.org) huumeita koskevien uutisten ja tietojen 
saamiseksi. 
 

Yhteyshenkilö: Kathy Robertson, Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus 
(EMCDDA), Rua da Cruz de Santa Apólonia 23–25, PT-1149-045 Lisbon, Portugal.  

Puh: ++ 351 21 811 3000 • Faksi: +351 21 813 1711  
2001 Annual report online: http://annualreport.emcdda.org tai http://emcdda.kpnqwest.pt 


