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SANTRAUKA — PASIRINKTA TEMA 

NARKOTIKAI IR PAŽEIDŽIAMOS JAUNIMO GRUP�S 
 
 
�žanga 

„Europos S�jungoje turime iki dviej� milijon� problemini� narkotik� vartotoj�, tod�l seniai laikas gerinti 
pažeidžiam� grupi�, ypa� jaunimo, supratim� apie narkotik� vartojimo rizik�.“ 
Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Žakas Baro (Jacques Barrot), 2008 m. rugs�jis. 
 
Europos socialin�je politikoje jau seniai nustatytos nepalankiomis s�lygomis gyvenan�i� gyventoj� 
grup�s, kurioms gresia socialin� atskirtis. Pažeidžiamos grup�s – tai tokios visuomen�s grup�s, 
kurioms labiau nei kitoms b�dingos tokios problemos kaip prasta sveikata, narkotik� vartojimas, prasta 
mityba ir žemesnis išsilavinimo lygis. Paprastai pažeidžiam� jaunimo grupi� atstovai, pavyzdžiui, 
globos �staigose augantys vaikai arba benamiai jaunuoliai, narkotikus pradeda vartoti anks�iau, jiems 
b�dingas dažnesnis ir daug pavojingesnis vartojimas. Jie taip pat gali grei�iau prie j� priprasti. 
 
Pažeidžiam� grupi� nustatymas tampa svarbia priemone, kuri padeda kovos su narkotikais politik� 
nukreipti � tas grupes ir geografines sritis, kuriose labiausiai tik�tinas probleminis narkotik� vartojimas. 
Europoje vis dažniau taikoma specialiai pažeidžiamoms grup�ms skirta intervencijos priemon� – 
vadinamoji atrankin� prevencija, kurios metodai ir vertinimai darosi vis matomesni ir brandesni. 
 
EMCDDA savo pranešime pasirinkta tema „Narkotikai ir pažeidžiamos jaunimo grup�s“ nagrin�ja 
pažeidžiamoms 15–24 met� amžiaus žmoni� grup�ms apsaugoti sukurtas politikos kryptis ir 
intervencijos priemones trisdešimtyje šali� (1). Pažeidžiamumas apibr�žiamas kaip padid�j�s tam tikros 
pagal socialinius ir demografinius bruožus ir su jais susijusius rizikos veiksnius išskirtos grup�s polinkis 
vartoti narkotikus ir didesnis jautrumas su narkotik� vartojimu susijusioms problemoms. Europoje šioms 
grup�ms skiriamas ypatingas d�mesys, stengiantis mažinti j� poreik� vartoti narkotikus. Pranešime šia 
tema išvardijamos pažeidžiamos grup�s, kurioms aptariamose šalyse skiriamos tikslin�s kovos su 
narkotikais politikos priemon�s, ir pateikiama daug perspektyvi� program� bei geriausios praktikos 
pavyzdži�. 
 
Rizikos grupi� nustatymas: visuotinai prieinama prie vieningos nuomon�s 
• ES valstyb�se nar�se formuojasi vieninga nuomon� apie tai, kokios jaunimo grup�s ypa� linkusios 

vartoti narkotikus. Šioms grup�ms priskiriami nepilname�iai nusikalt�liai, valstybin�se globos 
�staigose gyvenantys jaunuoliai, anksti mokykl� met� jaunuoliai ir mokiniai, turintys socialini� ir 
mokymosi sunkum�, jaunuoliai iš socialiai nuskriaust� šeim� ir (arba) aplinkos, kurioje esama 
nemažai su narkotik� vartojimu susijusi� rizikos veiksni� ir problem�. Šios grup�s turi daug bendr� 
problem�, ta�iau jaunuoliai, priklausantys kelioms pažeidžiamoms grup�ms, gali patirti �vairioms 
grup�ms b�dingas problemas. 

 
• Nors visuotinai sutariama d�l to, kokios jaunimo grup�s ypa� linkusios vartoti narkotikus, Europa 

kol kas n�ra apibr�žusi pažeidžiamumo s�vokos. �vairios valstyb�s nar�s nurodo skirtingus 
veiksnius, d�l kuri� kuri nors žmoni� grup� tampa pažeidžiama. Pateikdamos pažeidžiam� 
jaunuoli� skai�i�, valstyb�s nar�s dažniausiai nurodo valstybin�se globos �staigose gyvenan�i� 
jaunuoli� arba nepilname�i� nusikalt�li� skai�i�. Tik nedaug šali�, vertindamos pažeidžiamo 
jaunimo skai�ius, pažvelg� � ši� problem� iš platesn�s perspektyvos. 

 
• Šiame pranešime pasirinkta tema aptariama, kaip duomenis pateikusios šalys vertina 

pažeidžiamoms grup�ms j� šalyje taikomas intervencijos priemones (visapusiškas, t. y. pla�ios 

                                                 
(1) 27 ES valstyb�s nar�s ir Kroatija, Turkija ir Norvegija. 
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apimties, arba ribotas intervencijos priemones; joki� intervencij� arba retai vykdomas intervencijos 
priemones), kokia reikšm� intervencijai skiriama nacionalin�s politikos dokumentuose (intervencija 
laikoma prioritetu, intervencin�s priemon�s tik paminimos, visai neminimos) ir kokiu b�du 
intervencija vykdoma (paslaugos teikiamos �staigose arba institucijose � jas besikreipiantiems 
asmenims arba vykdant iniciatyvias programas ir teikiant paslaugas namie arba atliekant 
intervencin� darb� gatv�je). Apžvelgtos grup�s suskirstytos taip: 
- su institucijomis susijusios pažeidžiamos grup�s  

(anksti mokykl� met� ir iš pamok� b�gantys jaunuoliai, globos �staigose augantys vaikai ir 
nepilname�iai nusikalt�liai); 

- pažeidžiami asmenys bendruomen�je 
(pažeidžiamos šeimos, benamiai jaunuoliai, skurdžiuose rajonuose gyvenantis jaunimas ir 
mažumos). 

 
Teorinis pagrindas: pažeidžiam� grupi� „atsilaikymo“ ugdymas 

• Vykdant atrankin�s prevencijos programas stengiamasi pad�ti pažeidžiam� grupi� žmon�ms 
„atsilaikyti“ ir neprad�ti vartoti narkotik�. To siekiama trimis lygmenimis: individualiai (padedant 
pa�iam asmeniui atsilaikyti), šeimos lygmeniu (tobulinant aukl�jimo modelius) ir bendruomen�s 
lygmeniu (skatinant bendruomen�s sanglaud� ir ger� organizacin� strukt�r�). 

 
�statymai ir politika: pažadai ir j� nevykdymas 

• 13 Europos šali� nurod�, kad j� pirmin�s teis�s aktuose minimos pažeidžiamos jaunimo grup�s. 
Esama dviej� �statym� r�ši�: �statymai, kuriuose apibr�žiamos tam tikros pažeidžiamos grup�s, ir 
�statymai, kuriuose nustatomos joms skirtos bendro ir specialaus pob�džio tikslin�s priemon�s. 

 
• Nuo 2004 m. pažeidžiamoms grup�ms skirtas priemones kaip kovos su narkotikais politikos 

prioritetin� uždavin� �vardija vis daugiau šali�, o dauguma duomenis pateikusi� šali� (16–22 šalys 
priklausomai nuo konkre�ios grup�s) tokius uždavinius nurodo ir savo socialin�je politikoje. Ta�iau 
pažeidžiamoms grup�ms skirtas intervencijos priemones reglamentuojan�i� nuostat� skai�ius 
did�ja nenuosekliai: daugiau j� priimama tik globos namuose gyvenantiems jaunuoliams ir 
imigrantams apsaugoti. Taigi, politin� valia aiškiai neatitinka praktikos. 

 
Reagavimas: šalys sutaria, bet bendr� apibr�ž�i� turi mažai 

• Mokyklose rengiamos apklausos rodo, kad b�gimas iš pamok� ir narkotik� vartojimas glaudžiai 
susij�s. Ta�iau informacijos apie mokykl� metantiems mokiniams skirt� intervencijos priemoni� 
turin� pateikiama mažai. Siekdamos slopinti „mokyklin� nuovarg�“ kelios šalys taiko alternatyvias 
mokymo programas, ta�iau vos trys valstyb�s nar�s savo narkotik� vartojimo prevencijos 
strategijose nurodo konkre�ias intervencijos priemones, skirtas narkotikus vartojantiems ir iš 
pamok� b�gantiems mokiniams. 

• Tyrimai rodo, jog narkotik� vartojimas ypa� b�dingas valstybini� globos �staig� aukl�tiniams. 
Dešimt šali� didžiausi� d�mes� savo politikoje skiria savivaldybi� globos �staigose gyvenantiems 
vaikams. Ta�iau taikant nevienodas apibr�žtis ir priemones �vairi� šali� valstybin�se globos 
�staigose gyvenan�i� jaunuoli� skai�i� lyginti sud�tinga. 

 
• Beveik visos valstyb�s nar�s nurodo nepilname�iams nusikalt�liams taikan�ios �kalinimo ir bausmi� 

alternatyvas. Ta�iau pastebimi ryšk�s toki� alternatyv� taikymo praktikos skirtumai. 
 
• 13 šali� nurodo šeimos lygmeniu dažniausiai taikan�ios atrankin� prevencij� (t. y. daugiausia skirt� 

pažeidžiamoms šeimoms). Ta�iau tik septynios iš 30 duomenis pateikusi� šali� nurodo taikan�ios 
„visapusiškas ir pla�ias intervencines priemones, skirtas piktnaudžiavimui medžiagomis šeimose 
panaikinti“, penkios šalys nurodo taikan�ios „kovos su šeimyniniais konfliktais ir neprieži�ra“ 
priemones, keturios – „kovos su nepalankiomis socialin�mis s�lygomis (pvz., nedarbu)“, taip pat 
problem� su baudžiamuoju teisingumu turin�ioms arba visuomen�s paribyje atsid�rusioms 
etnin�ms šeimoms skirtas priemones, trys – psichin�s sveikatos sutrikimus išgyvenan�ioms 
šeimoms skirtas priemones. 

 
• Glaudus ryšys pastebimas tarp narkotik� vartojimo ir benamyst�s; kai kuriuose tyrimuose 

nurodoma, jog piktnaudžiavimas medžiagomis – antroji pagal dažnum� nam� praradimo priežastis. 
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Didel� problemin� medžiag� vartojimo paplitim� tarp benami� nurodo dauguma Europos šali�. 
Dažniausiai piktnaudžiaujama alkoholiu, bet neteis�t� narkotik�, keli� narkotik� vartojimas ir 
narkotik� švirkštimasis – taip pat dažnas reiškinys. Ypa� pažeidžiama grup� yra iš nam�, o dar 
dažniau iš valstybini� globos �staig� pab�g� vaikai, v�liau tampantys benamiais. 

 
• Europoje skurdži� gyvenam�j� rajon� s�voka n�ra bendrai apibr�žta ir vykdant atrankin� narkotik� 

vartojimo prevencij�, vienas didžiausi� sunkum� – patraukti gyvenamuosiuose rajonuose, kuriems 
b�dingos prastos socialin�s s�lygos, gyvenan�i� pažeidžiam� jaunuoli� d�mes�. Vis d�lto, 
septynios šalys skiria itin daug d�mesio skurdži� gyvenam�j� rajon� jaunimui (ši� veikl� jos laiko 
prioritetu arba mini savo politikoje ir taiko visapusiškas plataus masto intervencijos priemones). 
Nurodoma, jog Europoje toki� gyvenam�j� rajon� daugiausia miestuose, dažnai tai daugiabu�i� 
rajonai, kuriuose gyvena mažas pajamas turintys žmon�s. 

 
• Europa neturi ir bendros etnini� grupi� ir migrant� apibr�žties, tod�l Europos šalys šias gyventoj� 

grupes apibr�žia skirtingai. Atrodo, jog narkotik� vartojimo atžvilgiu etnin� priklausomyb� yra 
apsauginis veiksnys, nes kai kuri� migrant� ir etnini� grupi� piktnaudžiavimo medžiagomis lygis yra 
žemesnis nei vis� gyventoj�. Ta�iau �vairi� šali� ir etnini� grupi� duomenys yra gana skirtingi. 

 
Išvados 

• Tam tikr� rizikos ir apsaugini� veiksni� ir jaunimo probleminio narkotik� vartojimo ryšys neb�tinai 
yra priežastinis. Pažeidžiam� jaunimo grupi� nustatymas neb�tinai padeda patikimai ir greitai 
numatyti narkotik� vartojimo tendencijas, ta�iau palengvina politikos ir intervencijos priemoni� 
k�rim�. 

 
• Šiuo metu Europoje pažeidžiamos grup�s nuolat stebimos. Ekspertai arba ekspert� grup�s iš 30 

duomenis teikian�i� šali� EMCDDA teikia pagal strukt�rinius klausimynus parengtus �ver�ius. Šiuo 
metu intervencin�s priemon�s, skirtos pažeidžiamoms grup�ms duomenis teikian�iose šalyse, 
stebimos trimis lygmenimis, remiantis: i) joms teikiama svarba politikoje, pavyzdžiui, ar 
pažeidžiamos grup�s minimos nacionaliniuose kovos su narkotikais dokumentuose, ii) intervencini� 
priemoni� taikymo ataskaitomis ir iii) intervencini� priemoni� taikymo b�dais. Šiuo metu šalys teikia 
kokyb�s �ver�iu b�tent šiais trim lygmenimis. Ta�iau informacija apie intervencini� priemoni� 
apr�pt�, pakankamum� ir turin� dar n�ra sistemingai stebima. Kai kuri� konkre�i� projekt� 
aprašymus galima rasti EMCDDA EDDRA duomen� baz�je (2). Jais b�t� galima pasinaudoti kaip 
perspektyviais modeliais b�simai veiklai. 

 
• Nors dauguma šali� taiko �vairias intervencines priemones, pirmenyb� teikiama �staigose 

teikiamoms paslaugoms, o ne iniciatyvioms priemon�ms, skirtoms pažeidžiamiems jaunuoliams 
gatv�je ar namuose. Ypa� tr�ksta priemoni� sunkiai pasiekiamoms grup�ms. Be to, duomenis 
teikian�iose šalyse intervencin�s priemon�s dažniausiai apsiriboja informacijos teikimu, jos n�ra 
vertinamos, jas b�t� galima tobulinti, daugiau pasinaudojant prevencijos teorijomis apie atsilaikymo 
prieš narkotik� vartojim� ugdym�. Kai kurie faktai rodo, kad intervencin�mis priemon�mis reik�t� 
spr�sti paprastus pažeidžiamum� narkotik� problemoms sukelian�ius veiksnius, o ne kovoti su 
pa�iu narkotik� vartojimu. D�mesys gal�t� b�ti skiriamas tokiems – tikslin�ms grup�ms 
aktualesniems – pažeidžiamumo mažinimo veiksniams kaip mokymosi rezultat� gerinimas, ryšio su 
mokykla stiprinimas ir efektyv�s aukl�jimo ir valios mechanizmai. 

 
• Pra�jus trejiems metams nuo paskutinio EMCDDA pranešimo apie pažeidžiamas grupes 

paskelbimo, vis dar tr�ksta dideli� nacionalini� ir tarpvalstybini� tyrim�, kuriais b�t� siekiama 
�vertinti pažeidžiamoms grup�ms skirt� prevencijos priemoni� veiksmingum� ir kurie pad�t� lyginti 
duomenis. Apskritai, tr�ksta pažeidžiamumo veiksni� ir visose valstyb�se nar�se egzistuojan�i� 
grupi� lyginam�j� tyrim�. Pažeidžiam� grupi� tyrimai tur�t� b�ti ir kokybiniai, glaudžiai siejami su 
vietiniu arba nacionaliniu kontekstu, ir kiekybiniai, kad j� duomenis b�t� galima palyginti visos 
Europos mastu. Ta�iau viena toki� tyrim� problem� yra ta, kad medžiag� vartojimas 
pažeidžiamose grup�se dažnai labai priklauso nuo konkre�i� aplinkybi�. 

 
• Pažeidžiam� grupi� ir joms skirt� atrankin�s prevencijos priemoni� nustatymas gali lemti žmoni� 

reakcij� � narkotik� vartojim�. Tai ypa� svarbu tokiems žmon�ms, kurie vartoja narkotikus, bet 

                                                 
(2) http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice 
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neb�tinai tai laiko problema. Šis pranešimas pasirinkta tema baigiamas išvada, jog b�tina rasti 
veiksmingesni� b�d� pažeidžiam� jaunuoli� d�mesiui patraukti ir taikyti intervencines priemones, 
atsižvelgiant � konkre�ias socialines ir demografines s�lygas, kuriomis jie gyvena. 

 
Kiekvienais metais skelbiami trys pranešimai pasirinkta tema, parengti pagal Europos S�jungos 
valstybi� nari�, šali� kandida�i� ir Norvegijos (EMCDDA veikloje dalyvaujan�ios nuo 2001 m.) 
nacionalin�se ataskaitose EMCDDA pateikt� informacij�. 
 
Visus pranešimus pasirinkta tema (angl� kalba) ir j� santraukas (23 kalbomis) galima rasti 
EMCDDA tinklalapyje adresu: http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice 


