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Årsberetning for 2002 om narkotikasituationen i EU: 

Hovedtendenser 
 

 
EUROPÆISKE NARKOTIKASTRATEGIER  

ER NU MERE FOKUSEREDE 
 

 
! SKØNNENE OVER PROBLEMATISK STOFBRUG LIGGER PÅ MELLEM 2 OG 9 TILFÆLDE PER 1 000 

(BEFOLKNING I ALDEREN 15-64 ÅR) 
 

! DER RAPPORTERES OM NYLIG BRUG AF CANNABIS HOS 5-15 % AF DE UNGE I EU 
 

! SKØNNENE OVER INJICERENDE STOFBRUG LIGGER PÅ MELLEM 2 OG 5 TILFÆLDE PER 1 000 
(BEFOLKNING I ALDEREN 15-64 ÅR) 

 

! FORBRUGET AF SYNTETISKE STOFFER VOLDER FORTSAT STOR BEKYMRING 
 

! EU-LANDENE RAPPORTERER OM  EN STIGNING   I ANTALLET AF PERSONER I BEHANDLING 

! ANTALLET AF NARKOTIKARELATEREDE DØDSFALD FORTSAT STABILT 

 
Nogle af de vigtigste punkter fra Årsberetning for 2002 om narkotikasituationen i Den Europæiske Union og 
Norge, som EU's Narkotika-agentur i Lissabon, EMCDDA, offentliggør i dag. Beretningen, der 
offentliggøres i dag, giver en oversigt over, hvordan Europa tager den udfordring op, som narkotika udgør. 
 
[Vigtigt: Denne pressemeddelelse sætter fokus på udvalgte punkter i rapporten og bør anvendes i 
tilknytning til beretningen, snarere end isoleret] 
  
Hovedtendenser 
 
• Cannabis er fortsat det hyppigst anvendte ulovlige stof i Europa 

Den andel af den voksne befolkning, der på et eller andet tidspunkt har taget cannabis, varierer fra 
10 % i Finland til 25-30 % i Danmark og Det Forenede Kongerige. Belgien, Tyskland, Spanien, 
Frankrig, Irland og Nederlandene rapporterer alle om ca. 20 %. I kontrast hertil viser de seneste tal, 
at i USA har 34 % af alle over 12 år på et eller andet tidspunkt taget cannabis. 

 
• De fleste EU-lande rapporterer om tal for brugen af cannabis inden for de sidste 12 måneder på 5-

10 %, men op til 18 % for de unge.  
Brugen af cannabis lader dog til at have stabiliseret sig, eller endog at være faldende, i visse lande, 
herunder Irland, Nederlandene, Finland og Norge, om end der har været stigninger i de øvrige EU-
lande. 

 
• Brugen af andre stoffer er langt mindre udbredt, såvel blandt de unge som i almindelighed. Stoffer er 

mere udbredt blandt mænd end blandt kvinder. Men forskellen er mindre blandt de unge.  
./.. 
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• 1-6 % af befolkningen, afhængig af medlemsstat, har prøvet amfetamin – mens tallet for Det Forenede 

Kongerige er 11 %. Tallene for kokain og ecstasy ligger på 0,5-4,5 %; for heroin ligger tallet generelt 
på under 1 % men kan dog nå op på 2-3 % for unge mænd i visse lande. 

 
• Brugen af amfetamin, kokain eller ecstasy inden for det seneste år ligger generelt på under 1 % af den 

voksne befolkning. 
 
• Forbruget af syntetiske stoffer volder fortsat stor bekymring. Om end brugerne udgør mindre end 3 % 

af befolkningen som helhed, er der en særlig og bekymrende koncentration blandt unge i natklub- og 
dansemiljøer. 

 
.  
Narkotika-agenturets formand Mike Trace bemærker, at den seneste tids forbedringer i EU-
medlemsstaterne er blevet tydeliggjort i forhold til narkotikapolitikkens mål og de foranstaltninger, der 
træffes for at nå disse mål. Udfordringen nu er deres vellykkede gennemførelse samt en ærlig gennemgang 
af deres virkning. 
 
 
Narkotikaefterspørgslen 
 
• Skøn over problematiske stofbrugere i EU (se fodnote 1) varierer fra 2-10 tilfælde per 1 000 indbyggere i 

aldersgruppen 15-64 år. De højeste tal, 6-8 per 1 000, forekommer i Italien, Luxembourg, Portugal og 
Det Forenede Kongerige; de laveste forekommer i Østrig, Tyskland og Nederlandene med 3 per 
1 000. 

 
• I 2000 blev der rapporteret om en stigning på tværs af EU i det samlede antal personer i behandling for 

narkotikaproblemer – til dels på grund af forbedret dataindsamling. Antallet af personer, der søger 
behandling for heroinafhængighed lader til at være stabilt eller faldende. Blandingsmisbrug ses 
hyppigere. Brug af cannabis som sekundært stof er udtalt blandt brugere af opiater. Kokainforbruget 
rapporteres også som et stigende EU-problem – og spiller en væsentlig rolle som sekundært stof i 
forbindelse med heroin og alkohol. 

 
• De personer, der søger behandling er i vid udstrækning arbejdsløse – i visse lande er det op til 55 % – 

selv i de lande, hvor arbejdsløsheden som helhed ligger på under 5 %. Op mod 66 % har kun gået i 
underskolen. 

 
• Forekomsten af hiv blandt stiknarkomaner varierer fra ca. 1 % i Det Forenede Kongerige til 34 % i 

Spanien. Det generelle billede har ikke ændret sig i de seneste år. Forekomsten af aids er faldet i de 
fleste lande siden 1996. Portugal er fortsat det EU-land, der har den højeste årlige forekomst af aids 
blandt stiknarkomaner.  

 
•    Hvert år rapporteres der om 7 000-8 000 narkotikarelaterede dødsfald i EU-landene, men det virkelige tal 

er formodentlig højere. I de seneste år er antallet af sådanne dødsfald stabiliseret eller faldet. Men visse 
EU-lande (Tyskland, Luxembourg og Østrig) rapporterer stadig om nye stigninger efter tidligere fald. 
Opiater er delvist skyld i dette. De fleste ofre for overdoser er unge mænd. 

 
 
 
 
 
 
 
           ./.. 



  
VIGTIGT: FRIGIVELSE DEN 03/10/2002 KL. 11.00 (Bruxelles-tid) 

 

3

 
 
 
Forsøg på at reducere udbuddet 
   
 
• Cannabis er det mest beslaglagte stof i alle medlemsstater, undtagen Portugal, hvor heroin er det 

mest beslaglagte stof. Siden 1996 har Spanien beslaglagt mere end halvdelen af den totale mængde i 
EU. 

 
• I 2000 blev der beslaglagt næsten 9 tons heroin – en tredjedel heraf i Det Forenede Kongerige. 
 
• Beslaglæggelserne af kokain udviste et markant fald i 2000 efter at være steget støt i EU siden midten 

af 1980’erne. Men beslaglæggelserne af amfetamin og navnlig ecstasy var stigende – hvilket har 
bekræftet EU’s bekymringer om brugen af syntetiske stoffer 

 
• Priserne på samtlige ulovlige stoffer er generelt set stabile eller faldende i hele EU; der har dog været 

rapporteret om stigninger i prisen på brun heroin. 
 
 
Narkotikapolitikker og -strategier 
 
• Alle nationale narkotikastrategier lægger nu vægt på en effektiv indsats over for narkotika. Skolerne er 

højeste prioritet. Det er en passende indsats fra retssystemet også. 
 
• De retslige myndigheder på tværs af EU har taget en række metoder i brug på forskellige stadier med 

henblik på at sende stofmisbrugere, der bryder loven, i behandling. Der gøres i stigende grad 
bestræbelser for at dokumentere og bedømme alternative muligheder for at gøre en indsats, og der er 
en tendens til at skelne klarere mellem stofbrugere og andre stofkriminelle. En række EU-lande har 
valgt at nedsætte eller afskaffe straffene for personlig brug eller besiddelse af cannabis, modsat andre 
stoffer. På trods af dette var cannabis i 2000 stadig det hyppigst forekommende stof i forbindelse med 
anholdelser – idet cannabis gav anledning til 37 % af sådanne anholdelser i Sverige og op til 85 % i 
Frankrig. 

 
• Narkotikaovervågningscentret har gentagne gange advaret mod det voksende marked for syntetiske 

stoffer, navnlig i natklubsmiljøet, og er tilhænger af en åben debat om en passende respons. 
Vedrørende det kontroversielle spørgsmål om pilletests på stedet siger beretningen, at værdien heraf er 
blevet overskygget af spørgsmål om farmakologisk nøjagtighed og retlige konsekvenser. 

 
Georges Estievenart, Narkotika-agenturets administrerende direktør, siger: ”EU’s 
narkotikahandlingsplan har bidraget til at øge bevidstheden om behovet for koordinerede aktiviteter i 
medlemsstaterne. Den trend, der er blevet fastlagt de seneste år, med at omsætte en rammepolitik for 
narkotika til en handlingsplan, en narkotikastrategi eller til nogle politiske retningslinjer er fortsat, om end 
der stadig er et spring fra den skrevne strategi til dens gennemførelse.” 
 
(1) Problematisk stofbrug defineres som stiknarkomani eller langvarig/regelmæssig brug af opiater, kokain 

og/eller amfetamin. 
 
• For de fulde detaljer samt kontekst gå til →→→→ 2002 Annual report online:  
     http://annualreport.emcdda.eu.int eller http://emcdda.kpnqwest.pt 
 
• Eller kontakt →→→→ Joelle Vanderauwera, EMCDDA’s presse- og informationsmedarbejder på tlf.: ++ 

351 21 811 3000.       Fax: ++ 351 21 813 1711. E-mail: Joelle.Vanderauwera@emcdda.org 
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