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UUSINTA TIETOA HUUMEONGELMASTA EUROOPASSA 

Euroopan unionin huumeviraston vuoden 2006 Vuosiraportti  
 
o Faktatietoa, kaavioita ja tutkimustuloksia huumeista Euroopassa ja maittain 
o Viimeisimmät suuntaukset oikeudellisissa, poliittisissa ja yhteiskunnallisissa reaktioissa 
o Erityisteemat: Euroopan huumepolitiikka, sukupuolierot, huumeiden viihdekäyttö 

(6.11.2006, LISSABON) Euroopan huumetilanteen avainkysymyksiin paneudutaan Lissabonissa toimivan 
Euroopan unionin huumeviraston (EMCDDA) pian julkaistavassa Vuosiraportti 2006:ssa.  

o Julkaisemispäivämäärä: Torstai 23. marraskuuta 2006 
o Kello: 11.00 Keski-Euroopan aikaa (Brysselin aikaa) 
o Paikka: Euroopan parlamentin lehdistöhuone (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Bryssel 
 
Euroopan huumetilannetta käsittelevä vuosiraportti (Vuosiraportti 2006: Huumeongelma Euroopassa) 
tarjoaa tänä vuonna tietoa EU:n 25 jäsenvaltiosta, Norjasta, Bulgariasta, Romaniasta ja Turkista. 
Kannabis, kokaiini ja opioidit samoin kuin amfetamiinit, ekstaasi ja psykotrooppiset huumeet ovat huomion 
kohteena neljässä luvussa, joissa tarkastellaan huumeiden käyttöä ja tarjontaa, huumetilanteen 
kehityssuuntauksia sekä huumehoitoa. Muut luvut liittyvät politiikkaan ja lainsäädäntöön, huumeongelman 
torjuntaan, huumeisiin liittyviin tartuntatauteihin ja huumekuolemiin sekä huumeiden ongelma- ja sekakäytön 
seurantaan. Raportti on saatavissa 23 kielellä (19 EU + NO, BG, RO, TR). 

Raportin online-versiot julkaistaan samanaikaisesti osoitteessa http://annualreport.emcdda.europa.eu. 
Sivustolla on myös viraston uutistiedotteita (23 kielellä) sekä kansallisten Reitox-seurantakeskusten 
toimittamia kansallisia raportteja (englanniksi). Raporttiin sisältyvän perustiedon lisäksi tietoa on saatavilla 
(englanniksi) kolmesta seuraavasta erityisteemasta: Euroopan huumepolitiikka – kattaako se muutakin kuin 
laittomat huumausaineet; huumeidenkäyttö ja huumeongelmien käsittely sukupuolinäkökulmasta; huumeiden 
viihdekäytön kehitys (http://issues06.emcdda.europa.eu). 

EMCDDA julkaisee myös samana päivänä online-muodossa olevan vuoden 2006 tilastotiedotteen, jonka 300 
taulukkoa ja tilastokaaviota ovat pitkälti vuosiraportin analyysien perustana (http://stats06.emcdda.europa.eu). 
Maakohtaiset tietoprofiilit täydentävät kuvaa graafisten yhteenvetojen avulla kunkin maan huumetilanteen 
tärkeimmistä näkökohdista (http://dataprofiles06.emcdda.europa.eu).  

Edellä mainitut tuotteet julkaistaan verkossa 23.11.2006 klo 11.00 (Keski-Euroopan aikaa). Julkaisupäivänä 
EMCDDA:n tukipalvelut (Lissabon) vastaavat toimittajien kysymyksiin (Puh. ++ 351 218 11 30 00); Reitoxin 
kansalliset seurantakeskukset vastaavat maakohtaisiin kyselyihin 
(http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=1225).  

Pääsivuston ruuhkautumisen varalta EMCDDA tarjoaa myös vaihtoehtoisen sivuston josta on pääsy raporttiin 
ja uutistiedotteisiin (http://docs.emcdda.europa.eu). Uutistiedotteita on myös saatavissa osoitteessa 
http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=875. EMCDDA:n kotisivuilla voi rekisteröityä osoitteessa 
http://www.emcdda.europa.eu/register säännöllisten uutisten saamiseksi. 


