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NAJNOVEJŠI IZSLEDKI GLEDE PROBLEMATIKE DROG V EVROPI    

Letno poro�ilo 2006 Agencije EU za droge 

o Dejstva, številke in analize o drogah: v Evropi in po posameznih državah 
o Najnovejši trendi ter pravni, politi�ni in družbeni odzivi 
o Izbrana poglavja: Evropske politike na podro�ju drog, razlike med spoloma, uporaba drog v okoljih, 

namenjenih zabavi  

(LIZBONA, 6.11.2006) Klju�na vprašanja o drogah v Evropi so obravnavana v prihajajo�em Letnem poro�ilu 
2006 Agencije EU za droge (EMCDDA), ki ima sedež v Lizboni.    

o Datum objave: �etrtek, 23. november 
o �as: 11.00 po srednjeevropskem �asu (bruseljski �as) 
o Kraj: Novinarsko središ�e Evropskega parlamenta (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Bruselj 
 
Tokratno Letno poro�ilo o stanju na podro�ju problematike drog v Evropi vsebuje podatke iz 25 držav 
�lanic EU ter Norveške, Bolgarije, Romunije in Tur�ije. Kanabis, kokain in opioidi kot tudi amfetamini, ekstazi in 
psihotropna zdravila so osrednje teme štirih poglavij, ki podrobneje opisujejo uporabo teh drog, trende, dobavo 
in zdravljenje. Druga poglavja obravnavajo: politike in zakone, odzivanje na probleme povezane z drogami,      
z drogo povezane nalezljive bolezni in smrtne primere ter spremljanje problema drog in hkratne uporabe ve� 
drog. Poro�ilo bo na voljo v 23 jezikih (19 EU + NO, BG, RO, TR). 

Spletne razli�ice poro�ila bodo isto�asno objavljene na posebni spletni strani 
http://annualreport.emcdda.europa.eu, na kateri se nahajajo tudi sporo�ila za javnost (v 23 jezikih) in 
nacionalna poro�ila nacionalnih kontaktnih to�k mreže Reitox (v angleš�ini). Poro�ilo dopolnjujejo tri 
Izbrana poglavja (v angleš�ini) z naslovi: 'Evropske politike na podro�ju drog: ali segajo prek prepovedanih 
drog?’, ‘Vidik spolov pri uporabi drog in odzivi na probleme drog’ ter ‘Nove okoliš�ine uporabe drog v okoljih, 
namenjenih zabavi’ (http://issues06.emcdda.europa.eu). 

Istega dne bo Center na spletni strani (http://stats06.emcdda.europa.eu) objavil tudi Statisti�ni bilten 2006      
z ve� kot 300 tabelami in 100 statisti�nimi grafi, s katerimi so številne analize iz letošnjega letnega poro�ila še 
dodatno podkrepljene. Profili posameznih držav z grafi�nimi prikazi klju�nih nacionalnih podatkov s podro�ja 
drog pa celotno podobo še dopolnjujejo (http://dataprofiles06.emcdda.europa.eu).  

Zgoraj omenjeni prispevki bodo objavljeni ob 11.00 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), medtem ko bodo službe za pomo� uporabnikom kontaktnih to�k mreže Reitox 
odgovarjale na bolj specifi�na vprašanja, povezana s posamezno državo 
(http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=1225).  

Da bi se izognil preobremenjenosti na glavni spletni strani, bo Center dal na voljo alternativno spletno stran 
(http://docs.emcdda.europa.eu), ki bo omogo�ala dostop do poro�ila in sporo�il za javnost. Sporo�ila za javnost 
bodo na voljo tudi na http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=875. Za redne novice pa se lahko prijavite na 
doma�i strani Centra (http://www.emcdda.europa.eu/register). 


