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Århus 2002 - 2003 er en undersøgelse af udbuddet og aktørerne på stofmarkedet i Århus politikreds.

Undersøgelsen er et resultat af samarbejdet mellem Århus Politi og Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet.
Resultaterne fremstillet i rapporten bygger på materiale beslaglagt af Århus Politi i årene 2002 og 2003 som
efterfølgende er indsendt til retskemisk analyse sammen med en anmeldelsesblanket der bl.a. indeholdt

oplysninger om sagernes personer.

Da undersøgelsen omfatter alle beslag af hårde stoffer foretaget i en toårs periode, er der tale om et komplet
datamateriale som i modsætning til sammenlignelige undersøgelser, giver et mere nuanceret billede af de

illegale stoffers sammensætning og personerne involveret i handlen.
Samtidig er undersøgelsen en opfølgning på en tidligere lignende undersøgelse fra 1992 - 1993 hvor

stofmarkedet i Århus ligeledes blev beskrevet over en toårs periode. Derfor beskrives ikke blot stofmarkedet
som det så ud i årene 2002 og 2003, men også udviklingen på markedet over en

tiårs periode.
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