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UUSINTA TIETOA HUUMEONGELMASTA EUROOPASSA 

Euroopan unionin huumausaineviraston vuoden 2005 Vuosiraportti 
 
o Faktatietoa, kaavioita ja tutkimustuloksia huumeista Euroopassa ja maittain 
o Viimeisimmät kehityssuuntaukset ja vastaavat oikeudelliset, poliittiset sekä yhteiskunnalliset toimet 
o Erityisteemat: julkiset haitat, vaihtoehdot vankilarangaistuksille, buprenorfiini 

(7.11.2005 LISSABON) Euroopan huumetilanteen avainkysymyksiin paneudutaan Lissabonissa toimivan 
Euroopan unionin huumausaineviraston (EMCDDA) lähiaikoina julkaistavassa Vuosiraportissa 2005.  

o Julkistamispäivämäärä: Torstai 24. marraskuuta 
o Kello: 10.00 Keski-Euroopan (Brysselin aikaa) 
o Paikka: Euroopan parlamentin lehdistöhuone (PHS A050), Rue Wiertz, B-1047 Bryssel 
 
Euroopan huumetilannetta käsittelevässä vuosiraportissa (Vuosiraportti 2005: huumeongelma Euroopassa) 
on tänä vuonna tietoa EU:n 25 jäsenvaltiosta, Norjasta ja kolmesta ehdokasmaasta (Bulgaria, Romania ja 
Turkki). Neljässä luvussa käsitellään yksitellen eri huumeita, ja muissa luvuissa aiheina ovat: huumausaine- 
politiikka ja –lainsäädäntö; koulut, nuoriso ja huumeet; sekä rikollisuus ja vankilat. Raportti on saatavissa        
22 kielellä (19 EU-kielellä ja norjan, bulgarian sekä romanian kielillä). 

Raportin verkkoversiot julkaistaan samanaikaisesti osoitteessa http://annualreport.emcdda.eu.int. Sivustolta 
löytyy myös uutistiedotteita (22 kielellä) ja Reitox-verkoston kansallisten seurantakeskusten englanniksi 
julkaisemia kansallisia raportteja (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=435). Raportin perustietojen lisäksi 
tietoa on saatavilla (englanniksi) kolmesta erityisteemasta, joita ovat: huumeisiin liittyvät julkiset haitat; 
vaihtoehdot huumausaineen käyttörikoksen tehneiden vankilarangaistuksille; ja buprenofiinin käyttö 
korvaushoidossa (http://issues05.emcdda.eu.int). 

EMCDDA julkaisee samana päivänä verkkoversiona vuoden 2005 tilastotiedotteen, jonka 200 taulukkoa ja 
100 tilastokaaviota ovat pitkälti vuosiraportin analyysien perustana (http://stats05.emcdda.eu.int).  

Maakohtaiset profiilit täydentävät eurooppalaista kokonaiskuvaa ja tarjoavat graafisia yhteenvetoja kunkin 
maan huumetilanteen tärkeimmistä osa-alueista (http://dataprofiles05.emcdda.eu.int).  

Edellä mainitut tuotteet julkaistaan verkossa klo 10.00 (Keski-Euroopan aikaa). Julkaisupäivänä EMCDDA:n 
(Lissabon) tukipalvelut (Helpdesks) vastaavat toimittajien kysymyksiin (Puh. 351 218 11 30 00). Reitox-
verkoston kansalliset seurantakeskukset tarjoavat vastaavia palveluja ja vastaavat maakohtaisiin kyselyihin 
(Helpdesks: http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1225).  

Liikkumisen helpottamiseksi pääsivustolla EMCDDA tarjoaa myös vaihtoehtoisen sivuston osoitteessa 
(http://pt.emcdda.eu.int), josta on pääsy vuosiraporttiin ja uutistiedotteisiin.  

Uutistiedotteita on myös saatavissa osoitteessa http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875 


