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NAJNOVEJŠE LETNO POROČILO AGENCIJE EMCDDA O TRENDIH 

Ne spreglejte: Evropsko poročilo o drogah 2021 bo objavljeno 9. junija 

(20.05.2021, LIZBONA) Kako je pandemija COVID-19 vplivala na uporabo in ponudbo drog? Katere droge 
danes vzbujajo največ skrbi? Kateri so najnovejši trendi v proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami? 
Več informacij bo na voljo, ko bo Agencija EU za droge (EMCDDA) objavila svoje Evropsko poročilo  
o drogah 2021: Trendi in razvoj na dogodku v živo, prek spletnih medijev, ki bo potekal 9. junija.  
Na podlagi podatkov iz 29 držav (EU 27, Turčija in Norveška) bo poročilo vsebovalo najnovejši pregled 
stanja na področju drog v Evropi.  

Letos bo publikacija pripravljena v novi, jedrnati obliki, na kratko pa bodo na voljo razdelki o naslednjih 
tematikah: kaj se lahko naučimo iz poročila, pandemiji covid-19 in pojavu drog v Evropi. Sledijo poglavja, 
ki bodo organizirana predvsem po vrsti droge in bodo ponujala najnovejše vpoglede v ponudbo drog, 
uporabo prepovedanih drog in s tem povezane težave na področju javnega zdravja. Prikazani bodo tudi 
nacionalni podatkovni nizi za te teme in ključne intervencije za zmanjševanje škode.  

Publikacija, ki bo na voljo v 24 jezikih, je bistven vir podatkov za razvoj politik in na dokazih temelječih 
odzivih. Poročilu bo priložen Statistični bilten za leto 2021, ki bo vključeval nabor podatkov za Evropo, 
na katerih temelji analiza. Ta dan bo EMCDDA objavil tudi pregled stanja o novih benzodiazepinih  
v Evropi.  

Pridružite se nam pri dogodku v živo prek spletnih medijev, kjer boste spremljali ključna vprašanja in 
najnovejšo analizo. Novinarji bodo lahko predstavnikom EMCDDA zastavili svoja vprašanja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

PODATKI O DOGODKU 
 
Datum: 9. junij 2021 ob 10.00 (Lizbona), 11.00 (po srednjeevropskem času) 

 
Spletna tiskovna konferenca:  
- Ylva Johansson, Evropska komisarka za notranje zadeve  
- Laura d’Arrigo, Predsednica upravnega odbora EMCDDA 
- Alexis Goosdeel, Direktor EMCDDA 
 
Dodatne podrobnosti bodo na voljo med pripravami na predstavitev na 
naslovu: www.emcdda.europa.eu/edr2021 
 
Sporočila za medije, ki so pod embargom: press@emcdda.europa.eu 
 
Jeziki: Tiskovna konferenca bo v angleščini, hkrati pa bo na voljo prevod  
(ES, DE, FR, PT).  
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