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NAJNOVEJŠI IZSLEDKI O PROBLEMATIKI DROG V EVROPI    

Letno poro�ilo 2007 Agencije EU za droge 

o Dejstva, številke in analize o drogah: v Evropi in po posameznih državah  
o Najnovejši trendi ter pravni, politi�ni, družbeni in zdravstveni odzivi  
o Izbrana poglavja: droge in vožnja; uporaba drog med osebami, mlajšimi od 15 let; kokain  

(LIZBONA, 5.11.2007) Klju�na vprašanja o drogah v Evropi so obravnavana v prihajajo�em Letnem poro�ilu 
2007 Agencije EU za droge (EMCDDA), ki ima sedež v Lizboni. 

o Datum objave: �etrtek, 22. november 
o �as: 10.00 po srednjeevropskem �asu (Bruseljski �as) 
o Kraj: novinarsko središ�e Evropskega parlamenta (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Bruselj 
 
Letošnje Letno poro�ilo o stanju na podro�ju problematike drog v Evropi vsebuje podatke iz 27 držav 
�lanic EU ter Norveške in Tur�ije. Poglavja, ki so posve�ena posameznim drogam, predstavljajo najnovejši 
evropski pregled razširjenosti in vzorcev uporabe drog, njihove dobave in razpoložljivosti ter zdravljenja in 
drugih intervencij. Dopolnjujejo jih poglavja, ki obravnavajo nove in pojavljajo�e se trende uporabe drog, politike 
in zakone, odzive na probleme drog, z drogami povezane nalezljive bolezni in smrtne primere.   

Poro�ilo in informacijski paket za novinarje, ki bosta na voljo v 23 jezikih (21 EU + NO in TR), dopolnjujejo 
tri Izbrana poglavja v angleškem jeziku. Letošnje tematike, ki so poglobljeno obravnavane v izbranih poglavjih, 
so droge in vožnja, uporaba drog med osebami, mlajšimi od 15 let, in s tem povezani problemi, ter vpliv 
uporabe kokaina in crack kokaina na javno zdravje. 

Agencija bo isto�asno objavila Statisti�ni bilten 2007, spletno gradivo, ki vsebuje okoli 400 preglednic in 
statisti�nih grafov, na katerih sloni analiza v letošnjem poro�ilu. Profili posameznih držav z grafi�nimi prikazi 
klju�nih nacionalnih podatkov na podro�ju drog zaokrožujejo celotno podobo. 

Prav tako bodo (v angleš�ini) na voljo nacionalna poro�ila kontaktnih to�k mreže Reitox — poglavitni vir za 
Letno poro�ilo 2007 — ki nudijo celovito podobo pojava drog v posameznih državah.  

Zgoraj omenjeni prispevki bodo objavljeni na spletu ob 10. uri (po srednjeevropskem �asu). Na dan objave bo  
v centru EMCDDA (v Lizboni) delovala služba za pomo� uporabnikom, kjer bodo odgovarjali na vprašanja 
novinarjev —  Tel. (351) 218 11 30 00 / 40 / 57 —  medtem ko bodo službe za pomo� uporabnikom, ki so na 
voljo v kontaktnih to�kah mreže Reitox, odgovarjale na vprašanja, povezana s posamezno državo. 

Informacije in povezave do Letnega poro�ila in z njim povezanih publikacij, storitev in prireditev so na voljo na: 
http://www.emcdda.europa.eu/events/2007/annualreport.cfm 

in na dodatni spletni strani: http://docs.emcdda.europa.eu  

Vir RSS je na voljo na: http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=19049 


