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LAATSTE NIEUWS OVER DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA 

Jaarverslag 2007 van het EU-drugsagentschap 

o Feiten, cijfers en analyses over drugs: in heel Europa en per land  
o Laatste trends en wettelijke, politieke, sociale en gezondheidsmaatregelen  
o Speciale onderwerpen: drugs en autorijden; drugsgebruik bij jongeren onder de 15; cocaïne  

(5.11.2007, LISSABON) In het binnenkort te verschijnen Jaarverslag 2007 van het in Lissabon gevestigde  
EU-drugsagentschap (EWDD) komen de belangrijkste vraagstukken op het gebied van drugs in Europa aan 
de orde.  

o Presentatie: donderdag 22 november 
o Tijdstip: 10.00 uur CET (lokale tijd te Brussel) 
o Plaats: perskamer van het Europees Parlement (PHS 0A 050), Wiertzstraat, B-1047 Brussel 
 
Dit jaar bevat het Jaarverslag over de stand van de drugsproblematiek in Europa gegevens uit de 27 EU-
lidstaten, Noorwegen en Turkije. In afzonderlijke hoofdstukken, gewijd aan specifieke drugs, wordt het meest 
recente Europese overzicht geboden van prevalentie en gebruikspatronen, aanvoer en beschikbaarheid, en 
behandeling en andere interventies. Verder zijn er ook hoofdstukken over nieuwe en in opkomst zijnde 
drugstrends, beleid en wetgeving, de aanpak van drugsproblemen, en infectieziekten en sterfgevallen ten 
gevolge van drugsgebruik.  

Het verslag en het perspakket zullen beschikbaar zijn in 23 talen (de 21 EU-talen plus Noors en Turks) en 
worden aangevuld met drie Speciale onderwerpen in het Engels, waarin een bepaald thema wordt uitgediept. 
Dit jaar, wordt de nadruk gelegd op drugs en autorijden, drugsgebruik en daarmee gepaard gaande problemen 
bij jongeren onder de 15 en het effect van cocaïne- en crackgebruik op de volksgezondheid. 

Tegelijkertijd zal het agentschap zijn 2007 Statistical bulletin (bulletin met statistieken) bekendmaken, een 
online-uitgave met ongeveer 400 tabellen en statistische grafieken die veel analyses in het verslag van dit jaar 
onderbouwen. De gegevensprofielen per land zullen in grafiekvorm een samenvatting geven van de 
hoofdaspecten van de drugssituatie in ieder land. 

Tevens zullen de nationale rapporten van de focal points van het Reitox-netwerk beschikbaar zijn (in het 
Engels). Deze verslagen geven een algemeen beeld van de drugssituatie in de afzonderlijke landen en zijn een 
belangrijke bron van informatie voor het Jaarverslag 2007.  

Bovengenoemd informatiemateriaal zal vanaf 10.00 uur CET online beschikbaar zijn. Op de dag van publicatie 
zullen bij het EWDD (Lissabon) helpdesks beschikbaar zijn om de vragen van journalisten te beantwoorden — 
Tel. (351) 218 11 30 00 / 40 / 57. De helpdesks van de Reitox focal points zullen vragen over specifieke 
landen beantwoorden. 

Informatie over en links naar alle producten, diensten en evenementen in verband met het Jaarverslag zullen 
beschikbaar zijn op http://www.emcdda.europa.eu/events/2007/annualreport.cfm                                                
en ook via de website http://docs.emcdda.europa.eu  
RSS-feeds zijn beschikbaar via http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=19049 


