NEJNOVĚJŠÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURY EMCDDA O TRENDECH
Datum zveřejnění se blíží – Evropská zpráva o drogách 2015
(15. 4. 2015, LISABON) Jaké jsou nejnovější trendy na drogovém trhu a jaké faktory se na formování
těchto trendů podílejí? Jaký je aktuální vývoj v oblasti prevence a léčby drogové závislosti a v oblasti
protidrogové politiky? Kolik nových drog bylo v Evropě zjištěno v loňském roce a jaké jsou důsledky jejich
užívání? Odpovědi na tyto i další otázky přinese agentura EU pro drogy (EMCDDA) dne 4. června ve
svém výročním přehledu drogové situace v Evropě.
Ústředním bodem tohoto vícejazyčného multimediálního souboru informací je Evropská zpráva
o drogách 2015: trendy a vývoj, klíčová analýza nejnovějších trendů v 28 členských státech EU,
Turecku a Norsku. Bude dostupná v tištěné i on-line podobě ve 24 jazycích a bude se zabývat těmito
tématy: dostupností drog a drogovým trhem, užíváním drog a problémy s ním spojenými a zdravotními
a sociálními opatřeními k řešení drogové problematiky.
Zprávu budou doprovázet interaktivní on-line publikace s názvem Pohledy na drogy (Perspectives on
drugs/PODs), které poskytnou podrobnější informace o konkrétních otázkách z oblasti drog. V letošním
roce je pozornost zaměřena na tato čtyři témata: zneužívání benzodiazepinů mezi problémovými uživateli
drog, psychosociální intervence, aplikační místnosti a trasy obchodu s heroinem. Soubor informací doplní
Statistický věstník (Statistical bulletin) za rok 2015 s úplnými údaji o evropských zemích, z nichž zpráva
čerpá, a Přehledy o jednotlivých zemích (Country overviews) s daty a analýzami na národní úrovni.
Elektronická verze publikace, včetně interaktivních map a grafů, bude dostupná v angličtině. K dispozici
budou také audiovizuální materiály.
Podrobnosti ke zveřejnění
Datum: čtvrtek 4. června 2015
Čas: 10:00 západoevropského času (Lisabon) (11:00 středoevropského času)
Místo: Conference Centre, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206, Lisabon.
Tisková konference: účast přislíbil Dimitris Avramopoulos, evropský komisař pro migraci, vnitřní
záležitosti a občanství; João Goulão, předseda správní rady EMCDDA, a Wolfgang Götz, ředitel EMCDDA.
Rozhovory: V den zveřejnění budou v Lisabonu k dispozici zástupci agentury EMCDDA a budou
odpovídat na dotazy novinářů. Na otázky týkající se jednotlivých zemí budou v celé Evropě odpovídat
pracovníci národních monitorovacích středisek sítě Reitox (podrobné informace najdete na níže
uvedeném odkazu).
Více informací: www.emcdda.europa.eu/edr2015
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • flickr.com/photos/emcdda •
emcdda.europa.eu/rss

Kontakt: Kathy Robertson, vztahy s médii
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