LEGÚJABB HÍREK AZ EURÓPAI KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMÁRÓL
2009-es Éves Jelentés az EU kábítószerügyi központjától
(2009. 10. 21., LISSZABON) Az EU kábítószerügyi központjának (EMCDDA) legfontosabb kiadványa, a 2009es Éves Jelentés: A kábítószer-probléma Európában november elején jelenik meg Brüsszelben.
o
o
o
o

Közzététel napja: november 5. csütörtök
Időpont: 10:00 CET (brüsszeli idő szerint)
Helyszín: Európai Parlament sajtószobája (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Brüsszel
Tájékoztató anyag és az esemény részletei: http://www.emcdda.europa.eu/events/2009/annual-report

A hamarosan megjelenő Jelentés a 27 EU-tagállam valamint Horvátország, Törökország és Norvégia
kábítószer-helyzetére vonatkozó legfrissebb európai adatokat és magyarázatokat tekinti át. Az egyes
kábítószerfajtáknak szentelt fejezetek mellett a kiadvány bemutatja a kábítószer-fogyasztással összefüggő
fertőző betegségek és halálesetek, az új kábítószertípusok és újonnan megjelenő tendenciák témaköreit,
valamint az európai kábítószer-problémát célzó legfrissebb jogi, politikai, szociális és egészségügyi
válaszlépéseket.
Tájékoztató anyagok
Éves Jelentés — letölthető 23 nyelven (az EU 21 nyelvén, valamint norvég és török nyelveken)
http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2009
Kiemelt Témák — a politoxikomán kábítószer-használat áttekintése, valamint a kábítószerrel kapcsolatos
büntetőeljárásokra vonatkozó statisztikák részletes bemutatása, letölthető angol nyelven, több nyelven elérhető
összefoglalókkal: http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues
2009. évi Statisztikai Közlöny — táblázatok és statisztikai grafikonok bemutatása:
http://www.emcdda.europa.eu/stats09
Országos áttekintések — a nemzeti kábítószer-problémák tendenciáinak és jellegzetességeinek rövid,
összefoglaló jellegű bemutatása.
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews
Reitox Nemzeti Jelentések — a kábítószer-problémához köthető jelenségek részletes bemutatása az egyes
országokban, letölthetők angol nyelven: http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports
Sajtóanyag — letölthető 23 nyelven (MP3 fájlokban elérhetőek az igazgató kommentárjai az év eredményeivel
kapcsolatban): http://www.emcdda.europa.eu/about/press
A fenti kiadványok Internetre kerülésének időpontja: november 5., 10:00 (CET).
A megjelenés napján az EMCDDA ügyfélszolgálata (Lisszabonban) az alábbi telefonszámokon válaszol az
újságírók kérdéseire: Tel. (351) 211 21 02 00 / 02 97 / 02 59.

Kapcsolat: Kathy Robertson, Sajtókapcsolatok • Kathryn.Robertson@emcdda.europa.eu
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A Reitox nemzeti fókuszpontok munkatársai válaszolnak az adott országot érintő kérdésekre (lásd az
események oldalán fent).

Feliratkozás az RSS hírolvasóra: http://www.emcdda.europa.eu/rss
Kövesse az eseményeket a Twitteren: http://twitter.com/emcdda
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