NAJNOVEJŠE LETNO POROČILO EMCDDA O TRENDIH NA PODROČJU DROG

Kmalu na voljo: Evropsko poročilo o drogah 2018
(27.4.2018, LIZBONA, revised 4 June) Kateri so najnovejši trendi na trgu drog in kateri dejavniki
spodbujajo povpraševanje po drogah? Katere droge danes vzbujajo največ skrbi? Kakšen je bil napredek
pri preprečevanju uporabe drog, zdravljenju odvisnosti od drog in politiki na področju drog? Agencija EU
za droge (EMCDDA) bo na ta in številna druga vprašanja skušala odgovoriti v svojem letnem poročilu o
pregledu stanja na področju drog v Evropi, ki bo objavljeno 7. junija.
Evropsko poročilo o drogah 2018: Trendi in razvoj vsebuje obsežno analizo najnovejših vzorcev,
ki se pojavljajo v 28 državah članicah EU, Turčiji in na Norveškem. V poročilu, ki je v natisnjeni različici in
v obliki PDF na voljo v 24 jezikih, so obravnavane naslednje teme: ponudba in trg drog, razširjenost in
trendi uporabe drog ter težave, povezane z njimi, in odzivi na problematiko drog. Poročilu bo priložen
Statistični bilten za leto 2018 (Statistical Bulletin 2018), ki bo vključeval nabor podatkov za Evropo, na
katerih temelji analiza.
Poročilo bo dopolnjeno s 30 poročili o drogah za posamezne države (Country Drug Reports), v katerih
bo povzeta problematika drog na nacionalni ravni (v EU 28, Turčiji in na Norveškem). Ta spletna poročila,
ki jih je center EMCDDA pripravil v sodelovanju z nacionalnimi kontaktnimi točkami Reitox, vključujejo:
uporabo drog in težave na področju javnega zdravja, politiko in odzive na področju drog ter ponudbo
drog.
Podrobnosti o objavi poročila
Datum: 7. junij 2018
Čas: 10.00 po srednjeevropskem času (09.00 po zahodnoevropskem/lizbonskem času).
Kraj: Evropska komisija, Berlaymont, ‘VIP press corner’, Bruselj.
Tiskovna konferenca: na tiskovni konferenci bosta sodelovala Dimitris Avramopoulos, evropski komisar
za migracije, notranje zadeve in državljanstvo, in Alexis Goosdeel, direktor centra EMCDDA.
Kontaktni podatki: Služba Evropska komisije za odnose z javnostmi — Tove Ernst (32) 2 298 67 64;
Katarzyna Kolanko (32) 2 296 34 44. Spodaj so navedeni kontaktni podatki tiskovnega urada EMCDDA.
Odgovarjanje na vprašanja: predstavniki EMCDDA bodo na dan objave na voljo za vprašanja
novinarjev. Na vprašanja, povezana s posamezno državo, bodo po vsej Evropi odgovarjali zaposleni na
sedežih nacionalnih točk Retoix (več o tem na spodnji povezavi).
Več o tem: www.emcdda.europa.eu/edr2017
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