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DEN SENASTE ÅRLIGA TRENDRAPPORTEN FRÅN EMCDDA 

Kom ihåg: Europeisk narkotikarapport 2021, publiceras den 9 juni  

(20 maj 2021, LISSABON) Hur har covid-19-pandemin påverkat användningen och tillgången på droger? 
Vilka droger orsakar i dagsläget störst oro? Vilka är de senaste trenderna inom produktion av och handel 
med narkotika? Få mer information när EU:s narkotikabyrå (EMCDDA) lanserar sin Europeiska 
narkotikarapport 2021: Trender och utveckling, under en digital presskonferens den 9 juni. Baserat på 
data från 29 länder (EU-27, Turkiet och Norge) innehåller rapporten den senaste informationen om 
narkotikasituationen i Europa.  

Årets publikation har ett nytt och mer koncentrerat format, som inleds med ett avsnitt som i korthet 
beskriver rapportens innehåll, covid-19-pandemins påverkan på narkotikaområdet samt 
narkotikasituationen i Europa. Detta följs av kapitel som i första hand ordnas efter typ av drog och ger den 
senaste informationen om narkotikatillgång, olaglig narkotikaanvändning och relaterade folkhälsoproblem. 
Nationella data redovisas också inom dessa områden, samt viktiga åtgärder för skademinimering.  

Publikationen publiceras på 24 språk och utgör ett viktigt stöd för att ta fram evidensbaserade strategier 
och åtgärder. Rapporten åtföljs av den Statistiska bulletinen 2021, som innehåller det europeiska 
dataunderlag som ligger till grund för analysen. Samma dag publiceras också en översyn genomförd av 
EMCDDA avseende nya bensodiazepiner i Europa.  

Delta på den digitala presskonferensen för att ta del av de viktigaste frågorna och den senaste analysen.  
Journalisterhar vid detta tillfälle möjlighet att ställa sina frågor till en EMCDDA-panel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INFORMATION OM EVENEMANGET 
 
Datum: 9 juni 2021 kl. 10.00 (Lissabon), 11.00 (CET) 

 
Presskonferens (online):  
- Ylva Johansson, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor  
- Laura d’Arrigo, ordförande för EMCDDA:s styrelse 
- Alexis Goosdeel, EMCDDA:s direktör 
 
Ytterligare information kommer att finnas tillgänglig under tiden fram till 
lansering: www.emcdda.europa.eu/edr2021 
 
Kopior under embargo och intervjuer: press@emcdda.europa.eu 
 
Språk: Presskonferensen kommer att vara på engelska, med tillgång 
till simultantolkning (ES, DE, FR, PT).  
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