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SISTE ÅRSRAPPORT FRA EMCDDA 

Hold av datoen: Europeiske narkotikarapport 2021 slippes 9. juni 

(20.05.2021, LISBOA) Hvordan har COVID-19-pandemien påvirket narkotikabruk og forsyningskildene?  
Hvilke stoffer forårsaker mest bekymring i dag? Hva er de siste trendene innen produksjonen og handel 
av narkotika? Finn ut mer når EUs narkotikabyrå (EMCDDA) lanserer Europeisk narkotikarapport 
2021: Trender og utviklinger i et direktesendt mediearrangement den 9. juni. Basert på data fra 29 land 
(EU 27, Tyrkia og Norge) gir rapporten den nyeste oversikten over narkotikasituasjonen i Europa.  

I år har publikasjonen et nytt, kortfattet format, og åpner med å presentere hovedfunn fra rapporten, 
hvordan COVID-19-pandemien har påvirket narkotikasituasjonen og et øyeblikksbilde av Europas 
narkotikafenomen. Dette følges av kapitler som organiseres etter rusmiddeltype, og bidrar med den 
nyeste innsikten i narkotikaforsyning, illegal narkotikabruk og tilhørende folkehelseproblemer. Nasjonale 
datasett bidrar også med innsikt på tvers av disse temaene og på viktige skadereduksjonstiltak. 

Publikasjonen er tilgjengelig på 24 språk, og vil være en viktig ressurs for å utvikle evidensbaserte 
retningslinjer og tiltak. Statistiske opplysninger 2021, som inneholder det europeiske datasettet som 
ligger til grunn for analysen, følger med rapporten. EMCDDA vil også publisere en gjennomgang av nye 
benzodiazepiner i Europa den samme dagen. 

Bli med oss på et live online media-arrangement for å høre de viktigste funnene og den nyeste analysen. 
Journalister vil kunne stille spørsmål til et EMCDDA-panel.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DETALJER 
 
Dato: 9. Juni 2021 kl. 10.00 (Lisboa), 11.00 CET 

 
Pressekonferanse (online):  
- Ylva Johansson, EU-kommissær for innenrikssaker  
- Laura d’Arrigo, styreleder i EMCDDA 
- Alexis Goosdeel, EMCDDAs direktør 
 
Ytterligere detaljer vil være tilgjengelige i forkant av lanseringen på 
www.emcdda.europa.eu/edr2021 
 
Kopier av rapporten og intervjuer: press@emcdda.europa.eu 
 
Språk: Pressekonferansen vil være på engelsk, med simultan 
oversettelse tilgjengelig (ES, DE, FR, PT).  
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