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VALIKTEEMA KOKKUVÕTE 

UIMASTID JA NOORTE OHUSTATUD RÜHMAD 
  
 
Sissejuhatus 

„Euroopa Liidus on üle 2 miljoni probleemse uimastitarvitaja. Meil tuleb praegu teha ohustatud 
rühmade, eelkõige noorte seas selgitustööd narkootikumide tarvitamisega kaasnevate ohtude kohta.” 
Euroopa Komisjoni asepresident Jacques Barrot, september 2008. 
 
Euroopa sotsiaalpoliitika raames on juba pikka aega välja selgitatud teistest ebasoodsamas olukorras 
olevaid elanikkonnarühmi, keda ähvardab sotsiaalne tõrjutus. Need ohustatud rühmad on rahvastiku 
erirühmad, kellel esineb sagedamini mitmesuguseid probleeme, alates terviseprobleemidest, ainete 
tarbimisest ja toitumisprobleemidest kuni nõrkade haridustulemusteni. Noorte ohustatud rühmad – 
näiteks hoolekandeasutustes viibivad lapsed või kodutud noored – võivad hakata uimasteid tarbima 
teistest varem ja sagedamini ning nende uimastitarbimine võib olla probleemsem. Lisaks sellele võib 
neil probleemne uimastitarbimine kujuneda välja kiiremini. 
 
Ohustatud rühmade väljaselgitamisest on saamas oluline vahend, mis võimaldab suunata 
uimastipoliitika meetmeid nendele rühmadele või geograafilistele piirkondadele, kus uimastiprobleemide 
tekkimise tõenäosus on suurem. Euroopas pälvib ohustatud rühmadele suunatud sekkumine – nn 
valikuline ennetamine – järjest suuremat poliitilist tähelepanu ning selle kavandamine ja hindamine 
muutub üha paremaks. 
 
Seirekeskuse valikteema Uimastid ja noorte ohustatud rühmad raames käsitletakse 30 riigis (1) 15–24-
aastaste noorte ohustatud rühmade jaoks väljatöötatud põhimõtteid ja sekkumismeetmeid. Ohustatus 
tähendab, et teatavate sotsiaaldemograafiliste tunnuste ja nendega seotud riskiteguritega rühm on 
uimastitarbimise ja sellega seotud probleemide suhtes muudest vastuvõtlikum. Euroopas pööratakse 
neile rühmadele eritähelepanu ja võetakse nende uimastinõudlust vähendavaid meetmeid. Käesoleva 
valikteema raames käsitletakse andmeid esitanud riikide uimastipoliitika sihtmärgiks olevaid ohustatud 
rühmi ning tuuakse arvukalt näiteid paljutõotavaid tulemusi tagavatest programmidest ja parimatest 
tavadest. 
 
Riskirühmade väljaselgitamine: laiapõhjalise konsensuse tekkimine 

• Euroopa Liidu liikmesriikides on tekkimas laiapõhjaline konsensus selliste noorterühmade osas, kes 
on uimastitarvitamise suhtes eriti ohustatud. Need rühmad on noored õigusrikkujad, 
hoolekandeasutustes viibivad noored, koolist väljalangejad, sotsiaalprobleemidega või 
õppeedukuse probleemidega õppurid ning noored, kes on pärit ebasoodsas olukorras olevatest 
peredest või piirkondadest, kus on palju riskitegureid ja uimastitarvitamisega seotud probleeme. 
Need rühmad võivad kattuda ja mitmesse ohustatud rühma kuulumisel võib olla kumulatiivne mõju. 

 
• Vaatamata laiapõhjalisele konsensusele ei ole ohustatust Euroopa tasandil ühtselt määratletud. 

Rühma ohustatuks tunnistamise tegurid erinevad liikmesriigiti. Tavaliselt kajastab liikmesriikide 
teatatud ohustatud noorte arv riigi hoolekandeasutustes viibivate noorte ja noorte õigusrikkujate 
arvu. Vaid mõni riik lähtub ohustatud noorte arvu hinnates laiemast perspektiivist. 

 
• Käesolevast valikteemast selgub see, kuidas andmeid esitanud riigid hindavad oma riigis 

sekkumismeetmete pakkumist ohustatud rühmadele (täielik/ulatuslik pakkumine; piiratud 
pakkumine; pakkumise puudumine / harv pakkumine), ohustatud rühmade käsitlemist riikliku 
poliitika dokumentides (prioriteet, nimetatud, nimetamata) ja sekkumisviise (kontori- või 

                                                 
(1) 27 Euroopa Liidu liikmesriiki ning Horvaatia, Türgi ja Norra. 
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asutusepõhised teenused (tugikeskuseteenused), või ennetavad teavitusprogrammid, mille raames 
osutatakse teenuseid kodus või tänaval). Ohustatud rühmi liigitatakse nii: 
– Asutustega seotud ohustatud rühmad 

 Koolist väljalangejad, koolist põhjuseta puudujad, hoolekandeasutustes viibivad lapsed ja noored 
õigusrikkujad. 

– Ohustatud kogukonnarühmad 
Ohustatud pered, kodutud noored, probleemsete piirkondade noored ja vähemused. 

 
Teoreetiline taust: ohustatud rühmade vastupanuvõime suurendamine 

• Valikulise ennetuse programmidega püütakse suurendada uimastitarbimisele vastupanu võimet. 
Seda tehakse kolmel tasandil: üksikisiku (isiklik toimetulek), perekonna (kasvatusviisid) ning 
kogukonna (ühtekuuluvus ja korraldus) tasandil. 

 
Õigusaktid ja poliitika: kas lõhe lubaduste ja nende elluviimise vahel? 

• 13 Euroopa riiki märkisid, et neil on olemas esmased õigusaktid, milles käsitletakse noorte 
ohustatud rühmi. Neid õigusakte oli kahte liiki: õigusaktid, milles määratletakse teatavad ohustatud 
rühmad, ja õigusaktid, millega kehtestatakse neile rühmadele suunatud üld- või erimeetmed. 

 
• Alates 2004. aastast on järjest enam riike seadnud uimastipoliitika prioriteediks ohustatud rühmad 

ning enamikus andmeid esitanud riikides (olenevalt rühmast 16–22 riigis) tegeldakse nende 
rühmadega ka sotsiaalpoliitika raames. Ohustatud rühmadele suunatud sekkumismeetmete 
pakkumise suurenemine ei ole olnud siiski järjekindel ning see on suurenenud üksnes 
hoolekandeasutustes viibivate laste ja sisserändajate korral. Poliitilise tahte ja selle elluviimise 
vahel on seega märgatav lõhe. 

 
Tulemused: laiapõhjaline konsensus, kuid vähe ühiseid määratlusi 

• Kooliuuringud näitavad põhjuseta puudumise ja uimastitarbimise tugevat seost. Koolist 
väljalangejatele suunatud sekkumismeetmete sisu kohta on siiski esitatud vähe teavet. Mitmes 
riigis on koostatud alternatiivsed õppekavad kooliväsimusega võitlemiseks, kuid vaid kolme riigi 
uimastiennetusstrateegias on nimetatud uimasteid tarvitavatele põhjuseta puudujatele suunatud 
erisekkumist. 

• Uuringud näitavad uimastitarbimise ja riigi hoolekandeasutustes viibimise tugevat seost. Kümne 
riigi poliitikas pööratakse suurimat tähelepanu kohalike omavalitsuste hoolekandeasutustes 
viibivatele lastele. Hoolekandeasutustes viibivate noorte hinnangulised arvud ei ole andmeid 
esitanud riigiti siiski võrreldavad, sest mõistete määratlused ja meetmed erinevad. 

 
• Peaaegu kõigis liikmesriikides on noortele õigusrikkujatele ette nähtud vangistusele ja 

kriminaalkaristusele alternatiivsed karistused. Alternatiivkaristuste rakendamisel on siiski olulisi 
erinevusi. 

 
• 13 riigis on perel põhinev ennetustöö valdavalt valikuline (st suunatud peamiselt ohustatud 

peredele). 30 andmeid esitanud riigist vaid seitsmes pakutakse täielikku või ulatuslikku sekkumist, 
kui perekonnas esineb ainete tarvitamist, viies riigis tehakse seda pereprobleemide ja 
hooletussejätmise, neljas ebasoodsate sotsiaalsete tingimuste (nt töötus), kuritegevuse või 
väikesesse etnilisse vähemusse kuuluvate perede ning kolmes riigis vaimse tervise probleemidega 
perede korral. 

 
• Kodutust seostatakse uimastitarbimisega ja mõne uurimuse tulemuste kohaselt on ainete tarbimine 

kodutuks jäämise sageduselt teine põhjus. Enamikus Euroopa riikides on probleemne ainete 
tarbimine kodutute seas väga levinud. Kõige sagedamini tarvitatav aine on alkohol, kuid levinud on 
ka ebaseaduslike uimastite tarvitamine, korraga mitme uimasti tarvitamine ning uimastite süstimine. 
Eriti ohustatud on lapsed, kes põgenevad kodust või – sagedamini – riigi hoolekandeasutusest ning 
jäävad seetõttu kodutuks. 

 
• Euroopas ei ole mõistet „ebasoodsad elupiirkonnad“ ühtselt määratletud ning ebasoodsate 

piirkondade ohustatud noorte kaasamist on nimetatud valikulise uimastiennetuse üheks raskeimaks 
ülesandeks. Sellest hoolimata pööratakse seitsmes riigis ebasoodsate piirkondade noortele väga 
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suurt tähelepanu (nad on kuulutatud poliitika prioriteediks või üheks sihtrühmaks ning neile 
pakutakse täielikku või ulatuslikku sekkumist). Sellised piirkonnad asuvad kogu Euroopas peamiselt 
linnades, sageli vaesemates linnaosades. 

 
• Samuti on Euroopas ühtselt määratlemata mõisted „etniline rühm“ ja „sisserändaja“ ning iga 

Euroopa riik määratleb neid isemoodi. Uimastitarbimise korral tundub etnilisse vähemusse 
kuulumine olevat pigem kaitsetegur ning nii mõnegi sisserändajate või etnilise rühma 
uimastitarbimine on väiksem kui kogu rahvastikul. Olukord on siiski riigiti ja eri etniliste rühmade 
seas erinev. 

 
Järeldused 

• Mitme riski- ja kaitseteguri ning noorte probleemse uimastitarbimise seos ei ole tingimata põhjuslik. 
Noorte ohustatud rühmade väljaselgitamine ei võimalda täie kindlusega prognoosida 
uimastitarbimist, kuid on poliitikale ja sekkumismeetmetele hea lähtepunkt. 

 
• Euroopa ohustatud rühmade seire toimub praegu korrapäraselt. 30 andmeid esitanud riigi 

eksperdid või eksperdirühmad esitavad seirekeskusele hinnanguid liigendatud küsimustike järgi. 
Ohustatud rühmadele suunatud sekkumismeetmete seire toimub andmeid esitanud riikides praegu 
kolmel tasandil, mis lähtuvad järgmistest asjaoludest: i) poliitiline olulisus, näiteks ohustatud 
rühmade nimetamine riigi uimastipoliitika dokumentides; ii) sekkumismeetmete pakkumise ulatus; 
ning iii) sekkumisviisid. Riigid esitavad praegu kvalitatiivsed hinnangud nende kolme tasandi kohta. 
Sekkumismeetmete ulatuse, asjakohasuse ja piisavuse ning sisu seire ei ole siiski veel 
süstemaatiline. Mõni projektikirjeldus on olemas seirekeskuse EDDRA-andmebaasis (2) ja need 
võivad olla heaks eeskujuks tulevaste meetmete võtmisel. 

 
• Kuigi enamik riike pakub mõlemat liiki sekkumist, eelistatakse noorte ennetavale tänaval või 

kodudes selgitustööle kontoripõhised teenuseid (tugikeskuseteenuseid). Sel põhjusel on väga vähe 
sekkumist, mis on suunatud raskesti ligipääsetavatele rühmadele. Peale selle on andmeid esitanud 
riikide sekkumine suunatud peamiselt teabe jagamisele, mitte hindamisele, ja kasuks võiks tulla 
vastupanuvõime suurendamisega seotud olemasolevate ennetusteooriate kasutamine. Tõenditest 
ilmneb, et sekkumise kaudu tuleks võidelda lihtsate põhjustegurite, mitte aga uimastitarbimise 
endaga. Keskendumine just sihtrühmadele iseloomulikele ohuteguritele võiks hõlmata 
õppeedukuse parandamist, kooliga lähedasemate sidemete loomist, tõhusamate kasvatusviiside ja 
toimetulekumeetodite õpetamist. 

 
• Kolm aastat pärast seda, kui seirekeskus esitas eelmise ohustatud rühmade aruande, puuduvad 

ikka veel ulatuslikud riigisisesed ja -ülesed uuringud, mis võimaldaksid hinnata ohustatud 
rühmadele suunatud ennetusmeetmete tõhusust ja pakuksid võrreldavaid andmeid. Üldiselt 
puuduvad kõiki liikmesriike hõlmavad põhjustegurite ja ohustatud rühmade võrdlusuuringud. 
Ohustatud rühmade uurimine peab olema nii kvalitatiivne (kohaliku/riigisisese kontekstiga tihedalt 
seotud) kui ka kvantitatiivne (üle Euroopa võrreldav). Üks uuringutega seotud probleem on siiski 
see, et kõnealuste rühmade uimastitarbimine on sageli seotud konkreetse olukorraga. 

 
• Ohustatud rühmade väljaselgitamisel ja valikulise ennetuse neile suunamisel võib olla 

uimastitarbimisega võitlemisel äärmiselt oluline osa. Eriti oluline on see nende rühmade korral, kes 
ei pea oma uimastitarbimist probleemseks. Käesoleva valikteema käsitlemine lõpetatakse 
järeldusega, et ohustatud noortele lähenemiseks ja nende sekkumismeetmetesse kaasamiseks 
tuleb leida tõhusamaid viise, mis lähtuvad nende sotsiaaldemograafilisest olukorrast. 

 
Igal aastal avaldatakse valikteemadena kolm süvaülevaadet päevakajaliste probleemide kohta. 
Ülevaated tuginevad teabele, mille on riiklike aruannete koostamise raames seirekeskusele esitanud 
Euroopa Liidu liikmesriigid, kandidaatriigid ja Norra (osaleb seirekeskuse töös alates 2001. aastast). 
 
Kõik valikteemad (inglise keeles) ja valikteemade kokkuvõtted (23 keeles) on EMCDDA 
veebilehel: http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues. 

                                                 
(2) http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice. 


