EMCDDA:N RAPORTTI UUSIMMISTA VUOTUISISTA SUUNTAUKSISTA

Tulossa pian: Euroopan huumeraportti 2015
(15.4.2015, LISSABON) Mitkä ovat huumemarkkinoiden viimeisimmät suuntaukset ja mitkä tekijät niihin
vaikuttavat? Millainen on viimeaikainen huumeiden torjunnan, huumehoidon ja huumepolitiikan kehitys?
Kuinka monia uusia huumeita Euroopassa on havaittu viimeksi kuluneena vuotena ja mitä seurauksia niillä
on käyttäjille? Näitä ja muita kysymyksiä tarkastellaan EU:n huumeviraston (EMCDDA) Euroopan
huumetilannetta koskevassa vuotuisessa katsauksessa, joka julkistetaan 4. kesäkuuta.
Keskeistä monikielisessä multimediatietopaketissa on Euroopan huumeraportti 2015: suuntaukset ja
kehitys. Se on huipputason analyysi viimeisimmistä suuntauksista 28:ssa EU:n jäsenvaltiossa, Turkissa ja
Norjassa. Raportti on saatavana sekä painetussa muodossa että online-muodossa 24 kielellä.
Siinä tarkastellaan huumeiden tarjontaa ja markkinoita, huumeiden käyttöä ja huumeisiin liittyviä ongelmia
sekä terveydenhuollon ja sosiaalialan toimenpiteitä huumeongelmien torjumiseksi.
Raporttiin liittyy vuorovaikutteisia online-artikkeleita, Näkökulmia huumausaineisiin (Perspectives on
drugs/PODs), joissa tarkastellaan tiettyjä huumeisiin liittyviä erityisaiheita. Tänä vuonna keskitytään neljään
aiheeseen, joita ovat bentsodiatsepiinien väärinkäyttö huumeidenkäyttäjillä, psykososiaalinen hoito,
huumeidenkäyttöhuoneet sekä heroiinin salakuljetusreitit. Tietopakettia täydentävät vuoden 2015
tilastotiedote (Statistical bulletin), joka sisältää kaikki raporttia tukevat tiedot Euroopasta, ja maakohtaiset
katsaukset (Country overviews), jotka tarjoavat kansallisen tason tietoja ja analyyseja.
Englanniksi tulee saataville sähköinen julkaisu (e-publication), joka sisältää vuorovaikutteisia karttoja ja
graafisia esityksiä. Audiovisuaalista aineistoa tulee myös saataville.
Julkistamistiedot
Päivämäärä: torstai 4. kesäkuuta 2015
Aika: klo 10:00 Länsi-Euroopan aikaa (Lissabon) (klo 11:00 Keski-Euroopan aikaa)
Paikka: Conference Centre, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206, Lissabon
Lehdistötilaisuus: tilaisuuteen osallistuvat muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava Euroopan
komission jäsen Dimitris Avramopoulos, EMCDDAn hallintoneuvoston puheenjohtaja João Goulão sekä
EMCDDAn johtaja Wolfgang Götz.
Haastattelut: EMCDDA:n edustajat vastaavat toimittajien kysymyksiin julkistamispäivänä Lissabonissa.
Eri puolilla Eurooppaa Reitoxin kansallisten koordinointikeskusten henkilöstö vastaa maakohtaisiin
kysymyksiin (haastatteluja koskevat tiedot saa alla olevasta linkistä).
Lisätietoja: www.emcdda.europa.eu/edr2015
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • flickr.com/photos/emcdda •
emcdda.europa.eu/rss

Yhteydenotot: Kathy Robertson, Media relations
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisbon, Portugal
Puh. (351) 211 21 02 00 I press@emcdda.europa.eu I emcdda.europa.eu

FI — No 2/2015

