NAJNOWSZY ROCZNY RAPORT EMCDDA DOTYCZĄCY TRENDÓW
Zapamiętaj tę datę: Europejski raport narkotykowy 2021 zostanie opublikowany 9 czerwca
(20.05.2021, LIZBONA) W jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na używanie i podaż narkotyków?
Które narkotyki budzą obecnie największe obawy? Jakie są najnowsze tendencje w produkcji i handlu
narkotykami? Dowiedz się więcej, kiedy Agencja UE ds. Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) opublikuje
Europejski raport narkotykowy na rok 2021: Tendencje i osiągnięcia podczas wirtualnej konferencji
prasowej w dniu 9 czerwca. W oparciu o dane z 29 państw (UE-27, Turcja i Norwegia) raport zawiera
najnowszy przegląd sytuacji narkotykowej w Europie.
W tym roku publikacja ma nowy, zwięzły format i zawiera sekcje dotyczące: wniosków z raportu,
pandemii COVID-19 i zjawiska narkomanii w Europie. Kolejne rozdziały są zorganizowane głównie
według rodzaju narkotyku i zawierają najnowsze informacje na temat podaży narkotyków, i nielegalnego
zażywania narkotyków i związanych z tym problemów w zakresie zdrowia publicznego. Krajowe zbiory
danych są również dostarczane w odniesieniu do tych tematów oraz kluczowych interwencji mających na
celu ograniczenie szkód.
Dostępna w 24 językach, publikacja jest niezbędnym zasobem dla opracowania polityki i reakcji opartych
na dowodach. Wraz z raportem opublikowany zostanie Biuletyn statystyczny na 2021 r. zawierający
pełny zestaw danych europejskich stanowiących podstawę analizy. W tym samym dniu zostanie również
opublikowany raport EMCDDA dotyczący nowych benzodiazepin w Europie.
Dołącz do nas, aby wziąć udział w internetowym wydarzeniu medialnym na żywo, aby poznać kluczowe
kwestie i najnowszą analizę. Dziennikarze będą mogli zadawać swoje pytania panelowi EMCDDA.
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZDARZENIA
Data: 9 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 (Lizbona), 11.00 CET
Konferencja prasowa (online):
- Ylva Johansson, komisarz UE do spraw wewnętrznych
- Laura d’Arrigo, przewodnicząca zarządu EMCDDA
- Alexis Goosdeel, dyrektor EMCDDA
Dodatkowe szczegóły będą dostępne w okresie poprzedzającym publikację
pod adresem: www.emcdda.europa.eu/edr2021
Kopie objete embargiem oraz wywiady: press@emcdda.europa.eu
Języki: Konferencja prasowa odbędzie się w języku angielskim i będzie
tłumaczona symultanicznie (ES, DE, FR, PT).
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