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NY ÅRLIG RAPPORT OM TENDENSER FRA EMCDDA 

Husk datoen: Europæisk narkotikarapport 2021 offentliggøres den 9. juni 

(20.5.2021, LISSABON) Hvordan har covid-19-pandemien påvirket stofbruget og -udbuddet? Hvilke stoffer 
giver anledning til størst bekymring i dag? Hvad er de seneste tendenser inden for narkotikafremstilling  
og -handel? Få mere at vide, når EU's narkotikaagentur (EMCDDA) offentliggør sin Europæiske 
narkotikarapport 2021: tendenser og udvikling i et live online mediearrangement den 9. juni.  
Baseret på data fra 29 lande (EU-27, Tyrkiet og Norge) giver rapporten det seneste overblik over 
narkotikasituationen i Europa.  

I år udarbejdes publikationen i et nyt, koncist format, der åbner op for følgende afsnit: erfaringerne fra 
rapporten, covid-19-pandemien og Europas narkotikafænomen ved et øjekast. Disse efterfølges af 
kapitler, som primært er organiseret efter stoftype, og som giver den seneste indsigt i udbuddet af stoffer, 
ilovlig stofbrug og tilknyttede folkesundhedsproblemer. Der tilvejebringes også nationale datasæt på 
tværs af disse temaer og om centrale skadesbegrænsende foranstaltninger.  

Publikationen er tilgængelig på 24 sprog og er en vigtig kilde til udvikling af evidensbaserede politikker og 
svar. Sammen med rapporten vil der være 2021 Statistical Bulletin, der indeholder det europæiske 
datasæt, der ligger til grund for analysen. Ligeledes offentliggjort samme dag, vil EMCDDA gennemgå 
nye benzodiazepiner i Europa.  

Deltag i arrangementet online for at høre nøglespørgsmålene og den seneste analyse. Journalister kan 
stille deres spørgsmål til et EMCDDA-panel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

OPLYSNINGER OM HÆNDELSEN 
 
Dato: 9. juni 2021 kl. 10.00 Lissabon, 11.00 CET 

 
Pressekonference (online):  
- Ylva Johansson, EU-kommissær med ansvar for indre anliggender  
- Laura d'Arrigo, formand for EMCDDA's bestyrelse 
- Alexis Goosdeel, direktør for EMCDDA 
 
Flere oplysninger vil være tilgængelige i tiden op til lanceringen på: 
www.emcdda.europa.eu/edr2021 
 
Anmod om kopier og interview: press@emcdda.europa.eu 
 
Sprog: Pressekonferencen foregår på engelsk med simultantolkning 
(ES, DE, FR, PT).  
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