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NAJNOWSZY ROCZNY RAPORT EMCDDA DOTYCZĄCY TRENDÓW 

Wkrótce: Europejski raport narkotykowy na rok 2015 

(15.4.2015 r., LIZBONA) Jakie są najnowsze tendencje na rynku narkotyków i jakie czynniki na nie 
wpływają? Jakie są najnowsze działania w zakresie zapobiegania uzależnieniu od narkotyków, leczenia 
tego uzależnienia i polityki antynarkotykowej? Ile nowych narkotyków wykryto w Europie w zeszłym roku i 
jakie są konsekwencje dla używających tych narkotyków? W dniu 4 czerwca agencja UE ds. 
narkotyków (EMCDDA)  zgłębi te oraz inne kwestie w corocznym przeglądzie sytuacji narkotykowej w 
Europie. 

Kluczową pozycją w wielojęzycznym, multimedialnym pakiecie informacyjnym jest Europejski raport 
narkotykowy na rok 2015: Tendencje i osiągnięcia, dogłębna analiza najnowszych tendencji w 28 
państwach członkowskich UE, a także w Turcji i Norwegii. W raporcie, dostępnym w wersji drukowanej 
oraz w Internecie w 24 językach, przeanalizowano takie zagadnienia, jak podaż i rynek narkotyków, ich 
używanie i związane z tym problemy oraz zdrowotne i społeczne reakcje na problemy narkotykowe. 

Wraz z raportem udostępnione zostaną także Perspektywy dotycz ące narkotyków  (Perspectives on 
drugs/PODs), tj. interaktywne artykuły internetowe pogłębiające szczególne zagadnienia w dziedzinie 
narkotyków. W tym roku szczególną uwagę poświęcono czterem tematom: nadużywanie benzodiazepin 
wśród osób używających narkotyków w sposób wysoce ryzykowny, interwencje psychospołeczne, 
pomieszczenia nadzorowanego używania narkotyków i szlaki przemytnicze heroiny. Pakiet informacyjny 
uzupełni Biuletyn statystyczny 2015  (Statistical bulletin) zawierający pełny zestaw danych europejskich 
stanowiących podstawę raportu, oraz Przeglądy krajowe (Country overviews), zawierające dane i 
analizy dotyczące poszczególnych krajów.  

W języku angielskim dostępna będzie publikacja elektroniczna zawierająca interaktywne mapy i wykresy. 
Dostępne będą również materiały audiowizualne. 

Szczegóły dotycz ące publikacji 
Data:  czwartek 4 czerwca 2015 r.  
Godzina:  10:00 czasu zachodnioeuropejskiego (Lizbona) (11:00 czasu środkowoeuropejskiego, CET) 
Miejsce:  Centrum konferencyjne, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206, Lizbona                                        
Konferencja prasowa: W wydarzeniu udział wezmą: Pan Dimitris Avramopoulos, Komisarz ds. Migracji, 
Spraw wewnętrznych i Obywatelstwa; João Goulão, Przewodniczący Zarządu EMCDDA i Wolfgang Götz, 
Dyrektor EMCDDA. 
 
Wywiady: Przedstawiciele EMCDDA odpowiedzą na pytania dziennikarzy w Lizbonie w dniu 
opublikowania raportu. Na terenie całej Europy na pytania dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach 
odpowiadać będą pracownicy krajowych punktów kontaktowych Reitox (szczegóły dotyczące wywiadów 
dostępne są pod linkiem podanym poniżej).                                                                                                            
 
Więcej informacji: www.emcdda.europa.eu/edr2015                                                             
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