НАЙ-НОВИЯТ ГОДИШЕН ДОКЛАД НА EMCDDA ОТНОСНО ТЕНДЕНЦИИТЕ

Очаквайте: Европейски доклад за наркотиците 2015
(15.4.2015 г., ЛИСАБОН) Какви са най-новите тенденции на пазара на наркотици и кои фактори ги
определят? Какви на най-новите развития в областта на превенцията, лечението и политиките,
свързани с употребата на наркотици? Колко вида нови наркотици са открити в Европа през
последната година и какви са последствията за лицата, които ги употребяват? Тези и други
въпроси ще бъдат разгледани от агенцията на ЕС по наркотиците (EMCDDA) на 4 юни, когато
ще излезе годишния преглед на положението с наркотиците в Европа.
Централно място в мултимедийния информационен пакет, който е достъпен на различни езици,
заема „Европейския доклад за наркотиците 2015: Тенденции и Развития“, авторитетен
анализ на най-новите тенденции в 28-те държави членки на ЕС, Турция и Норвегия. Докладът ще е
достъпен на хартиен носител и онлайн на 24 езика, като в него се разглеждат следните теми:
предлагане на наркотици и пазар на наркотици, употреба и проблеми, свързани с наркотиците;
здравни и социални отговори на проблемите с наркотиците.
В допълнение към доклада са изготвени Перспективи относно наркотиците (Perspectives on
drugs/PODs), онлайн интерактивни анализи по определени теми в областта на наркотиците.
Тази година четирите теми на фокус са: злоупотреба с бензодиазепини сред лицата с
високорискова употреба; психосоциални интервенции; стаи за употреба на наркотици и маршрути
за трафик на хероин. Информационният пакет се допълва от Статистически бюлетин за 2015 г.
(Statistical bulletin), съдържащ пълния набор от данни от Европа, на които се основава доклада, и
Обзор по страните (Country overviews) с данни и анализи на национално равнище. Версия на
доклада в електронен формат, включваща интерактивни карти и графики, ще бъде достъпна на
английски език. Ще бъдат предложени и аудиовизуални материали.
Дата на официалното представяне
Дата: Четвъртък, 4 юни 2015 г.
Час: 10,00 ч. западноевропейско време (Лисабон) (11,00 ч. централноевропейско време)
Място: Conference Centre, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206, Лисабон
Пресконференция: С участието на Димитрис Аврамопулос, европейски комисар, отговарящ за
миграцията, вътрешните работи и гражданството; Жоао Гулао, Председател на Управителния
борд на EMCDDA и Волфганг Гьотц, директор на EMCDDA.
Интервюта: В деня на официалното представяне на доклада в Лисабон представители от
EMCDDA ще бъдат на разположение, за да отговарят на въпроси на журналистите. В цяла Европа
служителите в националните фокусни центрове от мрежата Reitox ще отговарят на запитвания,
свързани с отделните страни (информация във връзка с провеждането на интервютата може да се
намери на долупосочения линк).
Научете повече: www.emcdda.europa.eu/edr2015 • twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda •
youtube.com/user/emcddatube • flickr.com/photos/emcdda • emcdda.europa.eu/rss
Лице за контакт: Kathy Robertson, връзки с медиите
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Лисабон, Португалия
Тел. (351) 211 21 02 00 I press@emcdda.europa.eu I emcdda.europa.eu
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