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AZ EMCDDA LEGÚJABB ÉVES JELENTÉSE A FEJLEMÉNYEKRŐL 

Már biztos a dátum: A 2021. évi Európai kábítószer-jelentés június 9-én jelenik meg 

(2021.5.20., LISSZABON) Hogyan érintette a Covid19-világjárvány a kábítószer-használatot és -ellátást? 
Melyek a legtöbb aggodalmat okozó kábítószerek manapság? Melyek a kábítószer-előállítás és -
kereskedelem legújabb tendenciái? Tudjon meg többet, amikor az EU kábítószerügyi kőzpontja 
(EMCDDA) élő, online médiaeseményen bemutatja az Európai kábítószer-jelentés 2021: Tendenciák 
és fejlemények kiadványát június 9-én. A 29 országból (EU 27, Törökország és Norvégia) származó 
adatok alapján a jelentés az európai kábítószerhelyzetről ad friss áttekintést.  

Idén a kiadvány új, tömör formátumot követ, és a következő szakaszokból áll: a jelentésből levonható 
tanulságok, a Covid19-világjárvány és az európai kábítószer-jelenség áttekintése. Ezeket követik az 
elsősorban a kábítószer típusa szerint szervezett fejezetek, amelyek a kábítószer-kínálatra, a kábítószer-
használatra és a kapcsolódó közegészségügyi problémákra vonatkozó legfrissebb információkat 
tartalmazzák. Nemzeti adatkészletek is rendelkezésre állnak ezekről a témákról és a legfontosabb 
ártalomcsökkentő beavatkozásokról.  

A 24 nyelven elérhető kiadvány nélkülözhetetlen forrása a tényeken alapuló szakpolitikák és 
válaszlépések kidolgozásának. A jelentéssel együtt jelenik meg a 2021. évi Statisztikai közlöny is, 
amely magába foglalja az elemzés alapjául szolgáló európai adatokat. Az EMCDDA az európai újfajta 
benzodiazepinekkel kapcsolatos elemzését is közzéteszi azon a napon.  

Csatlakozzon hozzánk az élő internetes médiaeseményen, ahol megismerkedhet a legfontosabb 
kérdésekkel és a legfrissebb elemzésekkel. Az újságírók kérdéseiket az EMCDDA szakembereihez 
intézhetik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AZ ESEMÉNY RÉSZLETEI 
 
Dátum: június 9., 10:00 (lisszaboni),11:00 (közép-európai idő szerint) 

 
Sajtókonferencia (online):  
- Ylva Johansson, az Európai Bizottság belügyi biztosa,  
- Laura d’Arrigo, az EMCDDA igazgatótanácsának elnöke 
- Alexis Goosdeel, az EMCDDA igazgatója 
 
További részletek a kampány elindításakor lesznek elérhetők: 
www.emcdda.europa.eu/edr2021 
 
Beágyazott másolatok és interjúk: press@emcdda.europa.eu 
 
Nyelvek: A sajtókonferencia angol nyelven zajlik, szinkrontolmácsolással a 
következő nyelveken: spanyol, portugál, német, francia.  
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