NIEUWSTE JAARLIJKSE TRENDRAPPORT VAN HET EMCDDA

Binnenkort verwacht: Europees drugsrapport 2018
(27.4.2018, LISSABON, revised 4 June) Wat zijn de nieuwste trends op de drugsmarkt en door welke
factoren worden die veroorzaakt? Welke drugs geven vandaag de dag de meeste aanleiding tot
bezorgdheid? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van drugspreventie, -behandeling en beleid? Deze en andere vragen komen aan bod in het jaarlijkse overzicht van de drugssituatie in Europa
dat het EU-drugsagentschap (EMCDDA) op 7 juni uitbrengt.
Het Europees Drugsrapport 2018: Trends en ontwikkelingen geeft een uitvoerige analyse van nieuwe
tendensen in alle 28 EU-lidstaten, Turkije en Noorwegen. Het rapport verschijnt in 24 talen, in druk en als
pdf, en behandelt de volgende onderwerpen: drugsaanbod en de markt, prevalentie en trends in
drugsgebruik, en drugsgerelateerde gezondheidsproblemen en antwoorden daarop. Het rapport gaat
vergezeld van het Statistische Bulletin 2018 (Statistical Bulletin 2018), waarin alle Europese gegevens te
vinden zijn waarop het rapport gebaseerd is.
Tevens verschijnen met het rapport 30 Nationale Drugsrapporten (Country Drug Reports), met
overzichten van de drugssituatie per land (EU-28, Turkije en Noorwegen). Deze online-rapporten zijn door
het EMCDDA in samenwerking met de nationale focal points van het Reitox-netwerk opgesteld.
De volgende onderwerpen worden behandeld: drugsgebruik en (volks)gezondheidsproblemen, drugsbeleid
en maatregelen, en drugsaanbod.
Publicatiegegevens
Datum: 7 juni 2018
Tijd: 10.00 uur Midden-Europese tijd (09.00 uur in Lissabon, West-Europese tijd).
Plaats: Europese Commissie, Berlaymont, ‘VIP press corner’, Brussel.
Persconferentie: Met de deelname van Dimitris Avramopoulos, Europees Commissaris voor Migratie,
Binnenlandse Zaken en Burgerschap, en Alexis Goosdeel, directeur van het EMCDDA.
Contactpersonen: Woordvoerdersdienst Europese Commissie — Tove Ernst (32) 2 298 67 64;
Katarzyna Kolanko (32) 2 296 34 44. Zie hieronder voor de contactgegevens van de persvoorlichting van het
EMCDDA.
Interviews: Op de dag van publicatie zullen vertegenwoordigers van het EMCDDA aanwezig zijn om
vragen van journalisten te beantwoorden. 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
(gedetailleerde informatie over de interviews is te vinden via de onderstaande link).
Meer weten: www.emcdda.europa.eu/edr2018
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • linkedin.com/company/emcdda • instagram.com/emcdda
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