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ÅRSBERETNING 2008: BLANDET SITUATION FOR RUSMIDLER  

Tendenser for amfetamin og ecstasy stabile, men stadig stigende forbrug af kokain  

(6.11.2008, LISSABON MÅ IKKE UDSENDES FØR 10:00 CET) Stimulerende stoffer såsom amfetamin, 
ecstasy og kokain kommer ind på andenpladsen over foretrukne euforiserende stoffer i Europa i dag, kun 
overgået af cannabis. Men inden for denne gruppe afslører tallene et meget broget billede i henseende til 
forbrug, tendenser og markedsudvikling. Denne meddelelse udsendes i dag i Bruxelles af EU's narkotika-
overvågningscenter (EONN) samtidig med centrets Årsberetning for 2008: Narkotikasituationen i Europa.  

Omtrent 12 mio. europæere (aldersgruppen 15-64 år) har prøvet at bruge kokain på et eller andet tidspunkt i 
deres liv, og det tilsvarende tal er 11 mio. for amfetamin og 9,5 mio. for ecstasy. Mens de seneste EU-data 
bekræfter forlydender om en stabilisering eller endog nedadgående tendens i forbruget af amfetamin og 
ecstasy, peger de samtidig på en fortsat stigning i kokainforbruget, om end dog kun i enkelte lande. Samtidig 
præsenteres et nyt billede af Europas "opsplittede marked" for ulovlige rusmidler (se kort i kap. 4). 

Amfetamin og ecstasy: stabil situation 

Omkring 2 mio. unge europæere (15-34 år) har prøvet amfetamin inden for det seneste år, og omkring 2,5 mio. 
har taget ecstasy. Denne beretning viser stabile til faldende tendenser i sidste års forbrug af amfetamin i denne 
gruppe i forhold til 2003 (fig. GPS-8, i og GPS-23, i, ii), mens gennemsnitligt 1,3 % af alle unge voksne fortæller 
om et årligt forbrug. Sidste års ecstasyforbrug blandt unge har også været relativt stabilt i forhold til de seneste 
fem år, selvom der dog rapporteres om enkelte mindre fald og stigninger. Gennemsnitligt har 1,8 % af alle unge 
taget ecstasy indenfor det seneste år, om end dette tal dog skjuler store forskelle fra land til land. 
Skoleundersøgelsesdata fra Den Tjekkiske Republik, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige viser 
også en stabil situation eller en nedgang, både i brug af amfetamin og ecstasy, for 15-16-årige (tabel EYE-3). 

Stadig stigning i kokainforbrug  

Ca. 3,5 mio. unge europæere (15-34 år) har prøvet kokain inden for det seneste år og omkring 1,5 mio. inden 
for den seneste måned. Syv lande rapporterer i de nyeste undersøgelser om en stigende tendens i sidste års 
forbrug (2005–07) (figur 5, kap. 5, figur GPS-14, i). I lande med højt forbrug som Danmark, Spanien, Irland, 
Italien og Det Forenede Kongerige lå unges forbrug sidste år på 3 %-5,5 %. Tendensen i efterspørgslen efter 
behandling for kokainproblemer er også for opadgående. I årene 2002-06 steg antallet af nye klienter, som 
ønskede behandling, således fra ca. 13 000 til næsten 30 000 (figur TDI-1, ii). EONN registrerede i 2006 
omtrent 500 dødsfald, som var relateret til kokainforbrug (jf. nedenstående tal for beslaglæggelser). 

Europas opsplittede marked for rusmidler: holistisk strategi nødvendig 

Kokain dominerer nu markedet for ulovlige rusmidler i det vestlige og sydlige Europa, hvor der ellers generelt 
har været et begrænset forbrug og udbud. I de fleste nordlige og østlige medlemsstater og især i de lande, der 
blev medlem af EU i 2004, er amfetamin fortsat det mest dominerende rusmiddel (kort, kap. 4). Brugen af 
metamfetamin – et stof, der skaber store problemer uden for Europa – er i EU stadig begrænset til Den 
Tjekkiske Republik og Slovakiet, men der rapporteres dog om sporadisk forsyning og forbrug i andre lande 
også. 
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På grund af lighedspunkterne mellem de omgivelser, hvor stofferne indtages, og de grunde, som brugerne 
fremfører for at tage dem, kan kokain og i en vis grad amfetamin betragtes som "konkurrerende stoffer" på det 
europæiske marked for ulovlige stoffer. "Samspillet mellem forskellige stoffer med samme brugerappeal er 
fortsat et område, det er meget vigtigt at kortlægge" fortæller EONN's formand Marcel Reimen. "Nutidens 
billede af et opsplittet marked tyder på, at der i højere grad er behov for en holistisk strategi end at sætte fokus 
på de enkelte stoffer. Der er en potentiel risiko for, at det, vi vinder ved at reducere adgangen til ét stof, 
simpelthen bare resulterer i, at forbrugerne går over til et andet". 

Andre emner i årsberetningen ….. 

CANNABIS: "Kraftigere signaler" om eventuel faldende popularitet  

Næsten en fjerdedel af alle europæere eller omkring 71 millioner (15-64 år) har prøvet cannabis på et eller 
andet tidspunkt i livet, og omkring 7 % (23 millioner) har brugt det i det seneste år – hvilket gør det til Europas 
mest udbredte ulovlige rusmiddel. Men på enkelte vigtige markeder er der ifølge EONN nu "kraftigere signaler" 
om, at dette stofs popularitet er faldende, hvilket bestyrker analysen i sidste års årsberetning.  

Det anslås, at omkring 17,5 mio. unge europæere (15-34 år) har brugt cannabis i det seneste år. De seneste 
nationale undersøgelsesdata for sidste års forbrug af cannabis i denne aldersgruppe viser en stabilisering eller 
nedgang i de fleste rapporterende lande (fig. 4, kapitel 3 og fig. GPS-4, i), idet gennemsnitligt 13 % af alle unge 
europæere har brugt cannabis inden for det seneste år. Livslangt og stort cannabisforbrug blandt 15-årige 
elever i de fleste EU-lande ser også ud til at være stabilt eller for nedadgående (HBSC)* , fig. EYE-4 og EYE-
5). I Det Forenede Kongerige, hvor der tidligere var et højt cannabisforbrug, viser befolkningsundersøgelserne 
en nedadgående tendens, især i de yngre alderskohorter (fig. GPS-10). 

"Tendenserne i antallet af regelmæssige, intensive cannabisforbrugere er dog ikke nødvendigvis de samme 
som for befolkningen generelt", siger EONN's direktør Wolfgang Götz. Det anslås, at omkring 4 mio. voksne 
europæere (15-64 år) bruger cannabis dagligt eller næsten dagligt. Blandt de anslåede 160 000 nye 
anmodninger om behandling for narkotikaproblemer fra 2006 udgjorde cannabisklienter den næststørste 
gruppe (28 %) efter heroin (35 %) (fig. TDI-2, i).  

UDBUD: DYNAMISKE MARKEDER KRÆVER DYNAMISKE REAKTIONER 

"Narkotikaforsyningen både i og uden for Europa udvikler sig gradvist", fortæller Wolfgang Götz, "og nye 
fænomener på markedet skaber nu store udfordringer for de eksisterende kontrol- og folkesundhedsstrategier". 
Disse nye fænomener er f.eks. den stigende betydning af den nationale produktion af cannabis i Europa, den 
øgede overgang til syntetiske opiater og ulovlig produktion, et onlinemarked i rivende udvikling, hvor der 
tilbydes "legal highs" og lægemidler, samt den syntetiske narkotikaproduktions indvirkning på miljøet. Ligeledes 
understreger EONN kokainhandlen via Vestafrika og det internationale samfunds indsats for at hjælpe 
regionen.  

Kokainsmugling: Vestafrika, et vigtigt centrum, og ny aktivitet i Østeuropa  

Det anslås, at næsten en fjerdedel af al kokain, der blev smuglet til Europa i 2007, kom ind via Vestafrika 
(UNODC, 2008), som i de seneste år har udviklet sig til at blive et vigtigt centrum for kokainsmugling. Kokainen 
kommer til Europa ad mange forskellige ruter, men Caribien er dog stadig et centralt transitområde. Det er 
imidlertid den mere drastiske stigning i omfanget af indsmuglingen via den vestafrikanske rute, der menes at 
have bidraget til de større mængder på markedet og de faldende kokainpriser i Europa og at have styrket Den 
Iberiske Halvøs rolle som hovedindgang til EU. Af de 121 tons kokain, der blev beslaglagt i Europa i 2006, 
blev 28 % beslaglagt i Portugal og 41 % i Spanien. (De tilsvarende tal for 2005 var henholdsvis 17 % og 46 
%). I 2006 blev der foretaget 72 700 beslaglæggelser i Europa, hvoraf over halvdelen var i Spanien (58 %) og 
2 % i Portugal (tabel SZR-9, SZR-10).  

Nylige rapporter om kokainimport via de østeuropæiske lande (Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, 
Rumænien og Rusland) kan også være tegn på, at der udvikles nye smuglerruter. Da kokainforbruget stadig 
stiger, prioriteres beslaglæggelser nu højere, og her spiller MAOC-N (Maritime Analysis and Operations 
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Centre–Narcotics), der er baseret i Lissabon, en central rolle for afdækningen af de transatlantiske 
forsendelser, og det nyetablerede CECLAD-M i Toulon skal arbejde med smugleri i Middelhavsområdet (Centre 
de Coordination de la Lutte Anti-Drogue en Méditerranée). 

Kortlægning af den nationale produktion af cannabis — "den ukendte faktor" 

I dagens beretning understreger EONN også landenes egen produktion af cannabisplanter i Europa, og det 
fremgår af rapporter fra medlemsstaterne, at dette "måske ikke længere kan betragtes som marginalt". 
Cannabisharpiks fra især Marokko har historisk været det dominerende produkt i mange EU-medlemsstater. 
Men siden begyndelsen eller midten af 1990'erne har der været en stigende produktion af cannabisplanter i 
Europa, og i nogle lande meldes der nu om et skifte fra harpiks til lokalt dyrket cannabis. I 2006 blev der 
beslaglagt omtrent 2,3 mio. cannabisplanter i Europa.  

De fleste europæiske lande rapporterer om lokal produktion af cannabis, lige fra produktion til privat forbrug til 
store tilplantninger med henblik på salg. Den lokale produktion er en stor udfordring for de retshåndhævende 
instanser, fordi den ikke omfatter grænseoverskridende smugleri, produktionsstederne ligger tættere på 
forbrugeren og er relativt lette at skjule. EONN understreger, at der er mangel på data om dette fænomen, og 
har iværksat en undersøgelse for at vurdere den nationalt fremstillede cannabis' omfang og relative 
markedsandel.  

Over 200 psykoaktive stoffer sælges online  

EONN meddeler også, at internet-sælgere i Europa nu reklamerer for over 200 psykoaktive stoffer, hvilket 
fremgår af en miniundersøgelse fra 2005 af 25 onlineforretninger. Mange af disse stoffer averteres implicit som 
"legal highs", men deres indhold er i nogle lande omfattet af samme lovgivning som kontrollerede stoffer og kan 
dermed føre til straf. 

På grund af undersøgelsens begrænsede størrelse skal resultaterne fortolkes med forsigtighed, men de fleste 
af de pågældende salgsforretninger ser ud til at være baseret i Det Forenede Kongerige og Nederlandene og 
i mindre omfang Tyskland og Østrig. Rapporter tyder på, at antallet af internet-sælgere af disse produkter 
stiger, og at de hurtigt tilpasser sig nye forsøg på at kontrollere markedet.   

Blandt de mest almindelige stoffer, der sælges som "legal highs", er: Salvia divinorum, kratom (Mitragyna 
speciosa), woodrose-frø (Argyreia nervosa), hallucinogene svampe og en lang række forskellige "festpiller", der 
sælges som alternativer til ecstasy (MDMA). Ofte reklameres der med, at hovedingrediensen i syntetiske 
"festpiller" er benzylpiperazin (BZP), men disse piller kan indeholde mange forskellige planter samt 
halvsyntetiske og syntetiske stoffer. En risikovurdering af BZP foretaget af EONN førte til, at Rådet i 2008 
besluttede, at medlemsstaterne inden et år skal indføre kontrol med dette stof. Nogle lande har også indført 
kontrol med Salvia divinorum og/eller det aktive stof heri, Salvinorine A. 

EONN's formand Marcel Reimen udtaler: "De, der tjener penge på produktion, smugling og salg af ulovlige 
stoffer, er kreative, ihærdige og parat til at udnytte enhver mulighed for at udvide deres markedsandel. Det kan 
f.eks. ske ved at bruge ny teknologi eller udnytte de sociale problemer i nogle udviklingslande. Vores politikker 
skal være lige så kreative, hvis vi skal holde trit med et marked i udvikling, der ikke bekymrer sig om prisen for 
den enkelte, samfundet og miljøet".   

»»»



MÅ IKKE UDSENDES FØR 6.11.2008 — 10:00 CET (Bruxelles) 6.11.2008 

Årsberetning 2008 — på 23 sprog på http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2008 
 
 
 

4 

 

Udsendes i dag: Narkotika og sårbare grupper af unge 

EU's medlemsstater lægger i stigende grad vægt på "sårbare grupper" i deres narkotika- og socialpolitikker for at 
reducere risikoen for potentielle narkotikaproblemer i grupper, hvor der er størst sandsynlighed for, at de opstår. Men det 
kræver en større indsats, hvis de gode hensigter skal virkeliggøres. Det fremgår af EONN's publikation om dette emne i 
dag, at nogle grupper sårbare unge (såsom børn i institutioner, hjemløse unge, unge, der går tidligt ud af skolen eller 
unge, der skulker fra skolen) er mere udsat for at bruge narkotika end andre unge og hurtigere kan udvikle et 
narkotikaproblem. Kendskab til disse sårbare gruppers profil, og hvor de findes, kan være et vigtigt udgangspunkt for 
narkotikaforebyggelsesstrategier og -aktiviteter, men narkotikaforbrug er måske kun én af en række adfærdsfaktorer 
blandt de unge i disse sårbare grupper, og derfor skal narkotikapolitikkerne også baseres på en lang række andre sociale 
faktorer, som kan forværre, forudsige eller fremskynde sundhedsproblemer hos disse grupper. Denne publikation belyser 
eksempler på god praksis. 
 
Resumé på 23 sprog på http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues. 

Bemærkninger:  
 
Data anvendt i årsberetningen for 2008 vedrører 2006 eller det seneste år, for hvilket der foreligger data.  
 
Figurer og tabeller nævnt i denne pressemeddelelse kan findes i 2008 Statistical bulletin 
http://www.emcdda.europa.eu/stats08  
 
Information om og links til alle årsberetninger, pressemeddelelser, ydelser og arrangementer kan findes på: 
http://www.emcdda.europa.eu/events/2008/annual-report 
 
* Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) (de internationale undersøgelser om skoleelevers 
sundhedsadfærd) http://www.hbsc.org 


