AZ EMCDDA LEGÚJABB ÉVES JELENTÉSE A FEJLEMÉNYEKRŐL

Hamarosan érkezik a 2018. évi Európai kábítószer-jelentés
(LISSZABON, 2018.04.27, revised 4 June) Melyek a legújabb kábítószer-piaci tendenciák, és milyen
tényezők befolyásolják őket? Melyek a legtöbb aggodalmat okozó kábítószerek manapság? Melyek a
legutóbbi fejlemények a drogprevenció, a kábítószer-használók kezelése és a kábítószerrel kapcsolatos
politikák területén? Többek között ezekre a kérdésekre keresi majd a választ az EU kábítószerügyi
központja (EMCDDA) június 7-án megjelenő, az európai kábítószer-helyzetről szóló éves áttekintése.
Az Európai kábítószer-jelentés 2018: Tendenciák és fejlemények átfogó elemzést nyújt a 28 uniós
tagállamban, Törökországban és Norvégiában kialakuló szerhasználati mintázatokról. A 24 nyelven,
nyomtatásban és PDF-formátumban egyaránt megjelenő jelentés a következő témákat járja körül:
a kábítószer-kínálat és a piac, a kábítószer-fogyasztás prevalenciája és tendenciái, valamint a
kábítószer-használattal összefüggő egészségügyi problémák és az azokra adott válaszok. A jelentéssel
együtt jelenik meg a 2018. évi Statisztikai közlöny (Statistical Bulletin 2018) is, amely magában foglalja
az elemzés alapjául szolgáló európai adatokat.
A jelentés 30, országos áttekintéssel egészül ki a kábítószer-helyzetről (Country Drug Reports)
amelyek összefoglalókat közölnek a kábítószer-jelenség nemzeti jellegzetességeiről (EU-28, Törökország
és Norvégia). Az EMCDDA, a Reitox hálózat nemzeti fókuszpontokkal együttműködésben készített online
jelentések, a következő témákat érintik: kábítószer-használat és közegészségügyi problémák,
drogpolitika és válaszlépések, valamint kábítószer-kínálat.

A közzététel részletei
Dátum: 2018. június 7.
Időpont: 10.00 közép-európai idő szerint (09.00 nyugat-európai, lisszaboni idő szerint).
Helyszín: Európai Bizottság, Berlaymont épület, ‘VIP press corner’, Brüsszel.
Sajtókonferencia: Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, uniós belügyekért és az uniós
polgárságért felelős európai biztos és Alexis Goosdeel, az EMCDDA igazgatója jelenlétében zajlik majd.
Kapcsolattartó: Az Európai Bizottság szóvivői szolgálata — Tove Ernst (32) 2 298 67 64; Katarzyna
Kolanko (32) 2 296 34 44. Az EMCDDA sajtóirodájának elérhetőségeit lásd lent.
Interjúk: Az EMCDDA képviselői a megjelenés napján válaszolnak az újságírók kérdéseire. Európa többi
részén a Reitox nemzeti fókuszpontok munkatársai válaszolnak az országspecifikus megkeresésekre
(interjúkra vonatkozó információk a lenti linken).
További információk: www.emcdda.europa.eu/edr2018
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