EMCDDA IGA-AASTANE UUTE SUUNDUMUSTE ARUANNE

Tulekul: Euroopa uimastiprobleemide aruanne 2015
(15.4.2015, LISSABON) Mis on uusimad uimastituru suundumused ja nende põhjused? Mis on uusimad
arengusuunad uimastiprobleemide ennetamisel, ravimisel ning poliitikas? Kui palju uusi uimasteid tuvastati
Euroopas eelmisel aastal ja mis on nende tarvitamise tagajärjed? Neid ja muid küsimusi uurib Euroopa
Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) 4. juunil Euroopa uimastiolukorra igaaastases ülevaates.
Mitmekeelses multimeedia teabepaketis on kesksel kohal Euroopa uimastiprobleemide aruanne 2015:
suundumused ja arengud, Euroopa Liidu 28 liikmesriigi ning Türgi ja Norra uusimate suundumuste
põhjalik analüüs. Trükis ja veebis 24 keeles ilmuvas aruandes uuritakse uimastite pakkumist ning turgu,
uimastitarbimist ja uimastitega seotud probleeme ning uimastiprobleemidesse tervishoiu- ja
sotsiaalvahenditega sekkumist.
Aruandega koos avaldatakse veebis interaktiivsete artiklite sari Uimastite tulevikusuundumused
(Perspectives on drugs/PODs), milles käsitletakse uimastivaldkonna eriprobleeme. Tänavused neli
põhiteemat on bensodiasepiinide väärkasutus suure riskitasemega uimastitarbijate seas, psühhosotsiaalne
sekkumine, uimasti tarvitamiseks ettenähtud ruumid ja heroiini salakaubaveo marsruudid. Teabepaketti
täiendavad 2015. aasta statistikabülletään (Statistical bulletin), milles esitatakse aruannet täiendav
terviklik Euroopa andmekogu, ning riikide ülevaated (Country overviews), milles on riikide andmed ja
analüüsid.
Inglise keeles avaldatakse ka e-väljaanne, mis sisaldab interaktiivseid kaarte ja kujutisi.
Samuti avaldatakse audiovisuaalset materjali.
Avaldamisandmed
Avaldamise kuupäev: neljapäev, 4. juuni 2015
Kellaaeg: 10.00 Lääne-Euroopa aja järgi (Lissabon) (11.00 Kesk-Euroopa aja järgi)
Koht: konverentsikeskus, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206, Lissabon
Pressikonverents: Pressikonverentsil osalevad Euroopa Komisjoni rände siseküsimuste ja
kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos, EMCDDA juhtkomitee esimees João Goulão ja EMCDDA
direktor Wolfgang Götz.
Intervjuud: avaldamise kuupäeval on Lissabonis kohal EMCDDA esindajad, et vastata ajakirjanike
küsimustele. Kogu Euroopa Reitoxi riiklike teabekeskuste töötajad vastavad riigispetsiifilistele küsimustele
(intervjuude üksikasjade juurde pääseb allpool oleva lingi kaudu).
Lisateave: www.emcdda.europa.eu/edr2015
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • flickr.com/photos/emcdda •
emcdda.europa.eu/rss

Kontaktisik: Kathy Robertson, meediasuhted
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lissabon, Portugal
Tel (351) 211 21 02 00 I press@emcdda.europa.eu I emcdda.europa.eu
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