NIEUWSTE JAARLIJKS TRENDRAPPORT VAN HET EMCDDA

Binnenkort verwacht: Europees Drugsrapport 2015
(15.4.2015, LISSABON) Wat zijn de nieuwste trends op de drugsmarkt en welke factoren liggen eraan ten
grondslag? Wat zijn de meest recente ontwikkelingen op het gebied van drugspreventie, -behandeling
en -beleid? Hoeveel nieuwe drugs werden het afgelopen jaar in Europa ontdekt en welke gevolgen hebben
ze voor degenen die ze gebruiken? Deze en andere vragen komen aan bod in het jaarlijkse overzicht van
de drugssituatie in Europa, dat het EU-drugsagentschap (EMCDDA) op 4 juni zal uitbrengen.
Centraal in dit meertalige, multimediale informatiepakket staat het Europees Drugsrapport 2015:
Trends en Ontwikkelingen, een kwalitatief hoogstaande analyse van de nieuwste trends in de 28 EUlidstaten, Turkije en Noorwegen. Het rapport verschijnt in 24 talen, zowel in gedrukte vorm als online, en
behandelt de volgende onderwerpen: drugsaanbod en de markt, drugsgebruik en drugsgerelateerde
problemen, en gezondheid en maatschappelijke antwoorden op drugsproblemen.
Naast het rapport worden onder de noemer Perspectieven op drugs (Perspectives on drugs/PODs)
ook enkele interactieve producten online geplaatst die dieper ingaan op specifieke vraagstukken op
drugsgebied. Dit jaar zijn dat de volgende vier thema’s: misbruik van benzodiazepines onder
drugsgebruikers die een hoog risico lopen, psychosociale interventies, gebruikersruimten en
aanvoerroutes voor heroïne. Tot slot bevat het informatiepakket ook het Statistische bulletin 2015
(Statistical bulletin), waarin alle Europese gegevens - waarop het rapport gebaseerd is - te vinden zijn,
alsook de Landenoverzichten (Country overviews), waarin gegevens en analyses op nationaal niveau
worden verstrekt.
Een elektronische publicatie zal beschikbaar zijn in het Engels, met onder meer interactieve kaarten en
grafieken. Ook zal er audiovisueel materiaal worden aangeboden.
Publicatiegegevens
Datum: donderdag 4 juni 2015
Tijd: 10:00 uur West-Europese tijd (Lissabon) (11:00 uur Centraal-Europese tijd)
Plaats: Conference Centre, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206, Lissabon
Persconferentie: Met de aanwezigheid van Dimitris Avramopoulos, Europees Commissaris
verantwoordelijk voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap; João Goulão, Voorzitter van de raad
van bestuur van het EMCDDA en Wolfgang Götz, Directeur EMCDDA.
Interviews: Op de dag dat het informatiepakket verschijnt, zullen in Lissabon vertegenwoordigers van het
EMCDDA aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen van journalisten. In heel Europa zullen
medewerkers van de nationale focal points van het Reitox-netwerk beschikbaar zijn voor het
beantwoorden van specifieke vragen over hun land (meer informatie is te vinden via onderstaande link).
Meer weten: www.emcdda.europa.eu/edr2015
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • flickr.com/photos/emcdda •
emcdda.europa.eu/rss
Contactpersoon: Kathy Robertson, Mediabetrekkingen
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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