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NIEUWSTE JAARLIJKS TRENDRAPPORT VAN HET EMCDDA 

Bewaar de datum: Europees Drugsrapport 2021 uitgebracht op 9 juni  

(20.5.2021, LISSABON) Hoe heeft de COVID-19-pandemie het drugsgebruik en de aanvoer van drugs 
beïnvloed? Welke drugs geven vandaag de dag de meeste aanleiding tot zorg? Wat zijn de laatste trends 
in de productie van en handel in drugs? Lees meer wanneer het Europees Waarnemingscentrum voor 
drugs en drugsverslaving (EMCDDA) zijn Europees Drugsrapport 2021: Trends en ontwikkelingen 
lanceert in een live virtuele persconferentie op 9 juni. Op basis van gegevens uit 29 landen (EU 27, 
Turkije en Noorwegen) geeft het rapport het meest recente overzicht van de drugssituatie in Europa.  

Dit jaar heeft de publicatie een nieuw, beknopt formaat, met hoofdstukken over: lessen die uit het verslag 
kunnen worden getrokken, de COVID-19-pandemie en het drugverschijnsel in Europa in één oogopslag. 
Deze worden gevolgd door hoofdstukken die voornamelijk per drugstype worden georganiseerd, met de 
meest recente inzichten in het aanbod van drugs, ilegaal drugsgebruik en daarmee samenhangende 
volksgezondheidsproblemen. Nationale gegevensreeksen worden ook over deze thema’s verstrekt, 
alsook over belangrijke schadebeperkende interventies.  

Beschikbaar in 24 talen is de publicatie een essentieel hulpmiddel voor het ontwikkelen van empirisch 
onderbouwd beleid en antwoorden. Het rapport gaat vergezeld van het Statistische bulletin 2021, 
waarin alle Europese gegevens te vinden zijn en waarop het rapport gebaseerd is. Op de dag wordt ook 
een EMCDDA-beoordeling gepubliceerd over nieuwe benzodiazepinen in Europa.  

Vervoeg ons in onze virtuele persconferentie om de belangrijkste kwesties en de meest recente analyse 
te horen. Journalisten kunnen hun vragen voorleggen aan een EMCDDA-panel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BIJZONDERHEDEN 
 
Datum: 9 juni 2021 om 10.00 uur Lissabon, 11.00 uur CET 

 
Persconferentie (online):  
- Ylva Johansson, Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken  
- Laura d’Arrigo, voorzitter van de raad van bestuur van het EMCDDA 
- Alexis Goosdeel, directeur van het EMCDDA 
 
Nadere details zijn beschikbaar in de aanloop naar de lancering op: 
www.emcdda.europa.eu/edr2021 
 
Embargo kopieën en interviews: press@emcdda.europa.eu 
 
Talen: De persconferentie zal in het Engels worden gehouden, met 
gelijktijdige vertaling in het Spaans, Duits, Frans en Portugees.  
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