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UUSINTA TIETOA EUROOPAN HUUMETILANTEESTA 

EU:n huumeviraston Vuosiraportti 2007 

o Faktatietoa, kaavioita ja tutkimustietoa koko Euroopasta ja yksittäisistä maista   
o Viimeisimmät suuntaukset sekä oikeudelliset, poliittiset, sosiaaliset ja terveydenhoidolliset toimet  
o Erityisaiheet: Huumeet ja liikenne; alle 15-vuotiaiden huumeidenkäyttö; kokaiini  

(5.11.2007, LISSABON) Lissabonissa toimivan Euroopan huumevirasto EMCDDA:n lähiaikoina 
julkaisemassa Vuosiraportissa 2007 paneudutaan Euroopan huumetilanteen avainkysymyksiin.  

o Julkaisemispäivämäärä: Torstai 22. marraskuuta 
o Kellonaika: 10.00 CET (Brysselin aikaa) 
o Paikka: Euroopan parlamentin lehdistöhuone (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Brussels 
 
Euroopan huumetilannetta käsittelevä vuosiraportti (2007 Vuosiraportti: Huumeongelma Euroopassa) 
tarjoaa tänä vuonna tietoa EU:n 27 jäsenvaltiosta, Norjasta ja Turkista. Yksittäisille huumeille omistetuissa 
kappaleissa luodaan viimeisin Euroopan tason katsaus huumeidenkäytön yleisyyteen ja käyttömalleihin, 
tarjontaan ja saatavuuteen samoin kuin hoitoon ja muihin toimenpiteisiin. Lisäksi raportissa on oma lukunsa 
seuraavista aiheista: uudet ja kasvavat suuntaukset; politiikka ja lainsäädäntö; huumeongelman torjunta; 
huumeisiin liittyvät tartuntataudit ja kuolemantapaukset.  

Raportti ja lehdistön aineistopaketti ovat saatavilla 23 kielellä (21 EU-kielellä sekä norjaksi ja turkiksi) ja 
lisäksi julkaistaan englanninkielinen raportti kolmesta Erityisteemasta. Tänä vuonna nämä perusteellisemmat 
katsaukset kattavat huumeet ja liikenteen; huumeiden käytön ja siihen liittyvät ongelmat alle 15-vuotiaiden 
parissa sekä kokaiinin ja crack-kokaiinin käytön kansanterveydelliset vaikutukset. 

Virasto julkaisee samalla myös online-muotoisen Tilastotiedotteen 2007, jonka 400 taulukkoa ja 
tilastokaaviota ovat pitkälti vuosiraportin analyysien perustana. Maakohtaiset tietoprofiilit täydentävät kuvaa 
graafisin yhteenvedoin kunkin maan huumetilanteen pääpiirteistä. 

Englannin kielellä julkaistaan myös Reitox-seurantakeskusten kansalliset raportit, jotka ovat samalla 
Vuosiraportin 2007 pääasiallinen lähde. Niissä piirretään yleiskuva yksittäisten maiden huumeilmiöistä.  

Edellä mainitut tuotteet julkaistaan verkossa klo 10.00 CET Julkaisupäivänä EMCDDA:n tukipalvelut 
(Lissabon) vastaavat toimittajien kysymyksiin — Puh. (351) 218 11 30 00 / 40 / 57. Samalla Reitoxin 
kansalliset seurantakeskukset vastaavat maakohtaisiin kyselyihin. 

Tietoa kaikista Vuosiraportin tuotteista, palveluista ja tapahtumista sekä linkkejä löytyy osoitteesta: 
http://www.emcdda.europa.eu/events/2007/annualreport.cfm 

sekä vaihtoehtoisesti osoitteesta:  

http://docs.emcdda.europa.eu  

RSS-syöttö osoitteessa: http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=19049 


