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LAATSTE NIEUWS OVER DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA 

Jaarverslag 2005 van het EU-Waarnemingscentrum voor drugs 

o Feiten, cijfers en analyses over drugs: in heel Europa en per land 
o Laatste ontwikkelingen en wettelijke, politieke en sociale maatregelen 
o Speciale kwesties: publieke overlast, alternatieven voor gevangenisstraf, buprenorfine 

(7.11.2005 LISSABON) In het binnenkort te verschijnen Jaarverslag 2005 van het in Lissabon gevestigde   
EU-drugsagentschap (EWDD) komen de belangrijkste vraagstukken op het gebied van drugs aan de orde.  

o Presentatie: donderdag, 24 november 
o Tijd: 10.00 uur CET/lokale tijd (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            
25 EU-lidstaten, Noorwegen en drie kandidaat-lidstaten van de EU (Bulgarije, Roemenië en Turkije).      
Vier hoofdstukken van het verslag zijn gewijd aan een specifiek type drugs, aangevuld met een aantal 
hoofdstukken die verband houden met: beleid en wetgeving; scholen, jongeren en drugs; en criminaliteit en 
gevangeniskwesties. Het verslag is in 22 talen te verkrijgen (19 EU + NO, BG, RO). 

Online-versies van het verslag verschijnen tegelijkertijd op http://annualreport.emcdda.eu.int, een speciale 
website waar ook persberichten (in 22 talen) en nationale rapporten (in het Engels) van de nationale focal 
points van het REITOX-netwerk (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=435) te vinden zijn. Het verslag wordt 
aangevuld met een selectie van drie, in het Engels gestelde, onderwerpen (Selected issues), gericht op:   
publieke overlast in verband met drugs; alternatieven voor gevangenisstraf voor drugsdelinquenten; en het 
gebruik van buprenorfine bij substitutietherapie (http://issues05.emcdda.eu.int). 

Het EWDD publiceert dezelfde dag zijn bulletin met statistieken (2005 Statistical bulletin), een online-uitgave 
met meer dan 200 tabellen en 100 grafieken (http://stats05.emcdda.eu.int), die veel analyses in het verslag 
over dit jaar onderbouwen.  

Gegevensprofielen per land (http://dataprofiles05.emcdda.eu.int) geven een samenvatting in grafiekvorm  
van de hoofdaspecten van de drugssituatie in ieder land.  

Bovengenoemd informatiemateriaal is vanaf 10.00 uur (CET) online beschikbaar. 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). De focal points van het Reitox-netwerk zullen dezelfde dienst aanbieden en vragen 
in verband met specifieke landen beantwoorden (Helpdesks: http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1225).  

Om te voorkomen dat zijn hoofdwebsite overbelast raakt biedt het EWDD ook een alternatieve website op 
(http://pt.emcdda.eu.int), waarvandaan ook toegang tot het verslag en de persberichten kan worden verkregen.  

Persberichten zijn eveneens te vinden op http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875 


