AZ EMCDDA LEGÚJABB ÉVES JELENTÉSE A FEJLEMÉNYEKRŐL

Hamarosan: 2015. évi Európai kábítószer-jelentés
(LISSZABON, 2015. április 15.) Melyek a legújabb kábítószerpiaci tendenciák és milyen tényezők
motiválják őket? Melyek a legújabb fejlemények a kábítószer-fogyasztás megelőzésében, kezelésében és
a vonatkozó szakpolitikákban? Hány új kábítószert azonosítottak az elmúlt évben Európában és milyen
következményekkel jár fogyasztásuk? Ezeket és egyéb kérdéseket jár körül az EU kábítószerügyi
központja (EMCDDA) június 4-én az európai kábítószer-helyzetre vonatkozó éves áttekintésében.
A többnyelvű, multimédiás információs csomag legfontosabb dokumentuma a 2015. évi Európai
kábítószer-jelentés: Tendenciák és fejlemények, amely a 28 uniós tagállamban, Törökországban és
Norvégiában megfigyelhető legújabb tendenciák magas szintű elemzése. A 24 nyelven, nyomtatásban és
online elérhető jelentés a következőket vizsgálja: kábítószer-kínálat és a kábítószerpiac; kábítószerfogyasztás és a kábítószerrel összefüggő problémák; a kábítószer-problémák egészségügyi és társadalmi
kezelése.
A jelentés mellett a csomaghoz tartoznak majd a Kábítószerügyi kiemelt témák (Perspectives on
drugs/PODs) című online interaktív cikkek, amelyek specifikus kérdésekbe nyújtanak betekintést a
kábítószerügy területén. Idén a következő négy téma áll a középpontban: a benzodiazepinekkel való
visszaélés a magas kockázatnak kitett kábítószer-fogyasztók körében; pszichoszociális beavatkozás;
kábítószer fogyasztói szobák; és a heroin-kereskedelem útvonalai. Az információs csomag a jelentés
alapjául szolgáló teljes európai adatkészletet tartalmazó 2015. évi Statisztikai közlönnyel (Statistical
bulletin), valamint az országos szintű adatokat és elemzéseket tartalmazó Országok szerinti
áttekintésekkel (Country overviews) egészül ki.
Egy, interaktív térképeket és grafikákat magában foglaló elektronikus közlemény (e-publication) angol
nyelven lesz elérhető, valamint audiovizuális anyagok is rendelkezésre állnak majd.
Bemutatás részletei
Dátum: 2015. június 4., csütörtök
Időpont: nyugat-európai idő (Lisszabon) szerinti 10:00 óra (közép-európai idő szerinti 11:00 óra)
Helyszín: Konferenciaközpont, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-289, Lisszabon
Sajtókonferencia: Dimitrisz Avramopulosz (migrációs ügyek, uniós belügyek és uniós polgárság
biztosa), João Goulão (az EMCDDA igazgatótanácsának elnöke) és Wolfgang Götz (az EMCDDA
igazgatója) részvételével.
Interjúk: A lisszaboni bemutatás napján az EMCDDA képviselői válaszolnak az újságírók kérdéseire.
Az európai Reitox nemzeti fókuszpontok munkatársai országspecifikus kérdésekre válaszolnak (az
interjúkra vonatkozó részletek az alábbi linken érhetők el).
Bővebb információ: www.emcdda.europa.eu/edr2015 • twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda •
youtube.com/user/emcddatube • flickr.com/photos/emcdda • emcdda.europa.eu/rss
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