
TR — No 3/2008 
 

 

1 

 
 

 
ÖZET — SEÇ�L� KONU 

UYU�TURUCU VE KORUNMASIZ GENÇ GRUPLARI 
  
 
Giri� 

‘Yakla�ık 2 milyon sorunlu uyu�turucu kullanıcısı bulunan AB’de korunmasız grupların, bilhassa da 
gençli�in, uyu�turucu kullanmanın riskleri hakkında bilinçlendirilmesinin zamanı geldi de geçiyor.’ 
Avrupa Komisyonu Ba�kan Yardımcısı Jacques Barrot, Eylül 2008.  
 
Avrupa’nın sosyal politikasında sosyal dı�lanma potansiyeli sergileyen dezavantajlı kesimler çoktandır 
belirlenmi�tir. Bu ‘korunmasız gruplar’ nüfusun genelinde sa�lık sorunlarından, madde kullanımı ve 
yetersiz beslenme ile dü�ük e�itim seviyesine kadar bir dizi sorun geli�tirmeye daha müsait olabilecek 
belirli gruplardır. Korunmasız olarak belirlenen genç grupları – bunlara verilebilecek örnekler arasında 
bakım kurumlarındaki çocuklar veya evsiz gençler bulunmaktadır – daha erken, daha sık veya daha 
sorunlu uyu�turucu kullanımı geli�tirmeye müsait olabilir. Bunlar ayrıca sorunlu uyu�turucu kullanımına 
do�ru daha hızlı bir �ekilde ilerleme ya�ayabilir. 
 
Korunmasız grupların belirlenmesi, uyu�turucu politikası tepkilerini sorunlu uyu�turucu kullanımı 
geli�tirmenin daha olası oldu�u gruplara veya co�rafi bölgelere yönlendirmek ve kanalize etmek için 
önemli bir araç haline gelmektedir. Avrupa’da, korunmasız grupları hedef alan müdahaleler – bunlara 
‘seçici önleme’ denmektedir – amaç ve de�erlendirme anlamında hem daha fazla siyasi görünürlük 
hem de olgunluk kazanmaktadır.   
 
EMCDDA’nın Uyu�turucu ve korunmasız genç grupları hakkındaki seçili konusu 15-24 ya�ındaki 
ki�ilerden olu�an korunmasız gruplara yönelik olarak 30 ülkede geli�tirilen politika ve müdahaleleri 
incelemektedir (1). Korunmasızlık, belirli bir grubun, sosyodemografik profil ve buna ba�lı risk 
faktörlerine dayanarak, uyu�turucu kullanımı ve bununla ili�kili sorunlara daha fazla yatkınlı�ı olup 
olmadı�ı �eklinde tanımlanmı�tır. Avrupa’da, bu gruplara talep azaltma tepkileri anlamında özel önem 
atfedilmektedir. Seçili konu, rapor eden ülkelerde uyu�turucu politikasının hedef aldı�ı korunmasız 
grupları sıralamakta ve ümit vadeden sonuçlar ile en iyi uygulama modelleri sunan programlara ili�kin 
çok sayıda örnek temin etmektedir.  
 
Risk altında bulunan grupların saptanması: yaygın bir mutabakat olu�uyor  

• AB Üye Devletleri arasında uyu�turucu kullanmaya özellikle yatkın genç gruplarına ili�kin olarak 
yaygın bir mutabakat olu�maktadır. Bu genç gruplarına a�a�ıdakiler dahildir: genç suçlular; 
hükümet bakımı altında bulunan gençler; okulu erken bırakanlar ve sosyal veya akademik sorunları 
olan ö�renciler ile uyu�turucu kullanımıyla ili�kili çok sayıda risk faktörü ve sorunun yo�un olarak 
bulundu�u dezavantajlı aileler ve/veya mahallelerde ya�ayan gençler. Bu grupların içiçe geçti�i 
durumlar bulunmaktadır ve birden fazla korunmasız gruba mensup olanlarda kümülatif etkiler 
olabilir. 

 
• Bu yaygın mutabakata ra�men, korunmasızlı�a ili�kin standart haline gelmi� bir Avrupa tanımı 

henüz bulunmamaktadır. Bir grubu ‘korunmasız’ kılan faktörler bir Üye Devlet’ten di�erine 
de�i�mektedir. Üye Devletler tarafından rapor edilen korunmasız gençlerin sayısı, en yaygın 
�ekliyle, devlet bakım kurumlarında bulunan gençlerin ve genç suçluların sayısını ifade etmektedir. 
Korunmasız genç gruplarının büyüklü�ünü daha geni� bir perspektiften de�erlendiren sadece 
birkaç ülke vardır. 

 

                                                 
(1) 27 AB Üye Devleti’nin yanı sıra Hırvatistan, Türkiye ve Norveç. 
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• Bu seçili konu, rapor eden ülkelerin ülkelerindeki korunmasız gruplara yönelik müdahalelerin 
teminini nasıl de�erlendirdi�inin (tam/yaygın temin; sınırlı temin; sıfır/nadir temin) yanı sıra bunlara 
ulusal politika belgelerinde verilen a�ırlık (öncelik, de�inilmi�, de�inilmemi�) ve müdahalenin 
sunulma �eklini (ofis veya kurum temelli ‘kar�ılama’ hizmetleri yoluyla veya evde ya da sokak 
çalı�malarıyla hizmet sunmaya yönelik proaktif sosyal yardım programları yoluyla) sunmaktadır. 
Seçili konunun kapsadı�ı korunmasız gruplar a�a�ıdaki gibi sınıflandırılmı�tır: 
- Kurumlarla ba�ları olan korunmasız gruplar 

 Okulu erken bırakanlar ve okulu asanlar, bakım kurumlarındaki çocuklar ve genç suçlular 
- Toplumdaki korunmasız kesimler 

Korunmasız aileler, evsiz gençler, yoksunluklu mahallelerdeki gençler ve azınlıklar. 
 
Kuramsal arkaplan: korunmasız gruplar arasında ‘direnç’ olu�turma 

• Seçici önleme programları uyu�turucu kullanımına kar�ı ‘direnç’ olu�turmaya çalı�maktadır. Bu, üç 
düzeyde yapılmaktadır: birey (ki�isel mücadele); aile (anne babalık usulleri) veya toplum (uyum ve 
örgütlenme) düzeyinde.  

 
Mevzuat ve politika: vaatler ve bunların gerçekle�tirilmesi arasında bir uyu�mazlık olabilir mi? 

• 13 Avrupa ülkesi korunmasız genç gruplarına ili�kin birincil mevzuat bulundu�unu rapor etmi�tir. 
Bunlar iki çe�ittir: belirli korunmasız grupları tanımlayan kanunlar ve korunmasız grupları hedef alan 
genel veya özel tepkileri olu�turan kanunlar. 

 
• Korunmasız gruplar 2004 yılından beri artan sayıda uyu�turucu politikasında bir öncelik olarak yer 

almı� olup, bunlar rapor eden ülkelerin ço�unun (ilgili gruba ba�lı olarak 16 ila 22 ülkenin) sosyal 
politikalarında da yer almaktadır. Ancak, korunmasız gruplara yönelik müdahalelerin teminindeki 
artı� tutarlı olmayıp, yalnızca kurumsal bakım altında bulunan gençler ve göçmenler için artmı�tır. 
Dolayısıyla siyasi niyet ve pratik uygulama arasında belirgin bir uçurum bulunmaktadır. 

 
Tepkiler: yaygın bir mutabakat var ama ülkeler genelinde çok az ortak tanım bulunuyor 

• Okul anketleri okulu asma ve uyu�turucu kullanımı arasında kuvvetli bir ba�lantı ortaya 
koymaktadır. Bununla beraber, okulu erken bırakanları hedef alan müdahalelerin içerikleri hakkında 
pek az bilgi rapor edilmektedir. Bazı ülkelerin ‘okul bunalımı’na kar�ı önlem niteli�inde alternatif 
müfredatı bulunmaktadır ama sadece üç Üye Devlet uyu�turucu önleme stratejilerinde okulu asan 
uyu�turucu kullanıcılarına yönelik özel müdahalelere atıfta bulunmaktadır.  

• Çalı�malar uyu�turucu kullanımı ile hükümet bakımı altında bulunmak arasında kuvvetli bir 
ba�lantıya i�aret etmektedir. On ülke yerel makamların bakımı altında bulunan çocuklara 
politikalarında azami önem vermektedir. Ne var ki, hükümet bakım kurumlarında bulunan gençlerin 
sayısına ili�kin tahminler, tanımlardaki ve önlemlerdeki farklılıklar sebebiyle, rapor eden devletler 
için kıyaslanabilir nitelikte de�ildir.  

 
• Genç suçlulara ili�kin olarak, neredeyse bütün Üye Devletler hapis cezası veya cezai yaptırımlara 

alternatifler bulundu�unu rapor etmektedir. Ancak, bu alternatiflerin pratik uygulamasında önemli 
farklılıklar bulunmaktadır.  

 
• 13 ülke aile temelli önlemenin a�ırlıklı olarak seçici oldu�unu rapor etmektedir (yani ço�unlukla 

korunmasız aileleri hedef almaktadır). Bununla beraber, rapor eden 30 ülkenin yalnızca yedi tanesi 
ailede madde ba�ımlılı�ına yönelik ‘tam veya yaygın temin’ bulundu�unu rapor etmekte, be� ülke 
‘ailede ihtilaf ve ihmal’, dört tanesi ‘sosyal dezavantaj (örne�in i�sizlik), cezai adalet sorunları veya 
marjinalle�mi� etnik aileler ve üç ülke de ruhsal sa�lık sorunları olan ailelere yönelik müdahaleler 
rapor etmektedir.  

 
• Evsizlik uyu�turucu kullanımıyla ili�kilendirilmekte olup, bazı çalı�malarda madde kullanımı 

evsizle�menin en yaygın ikinci sebebi olarak rapor edilmektedir. Ço�u Avrupa ülkesi evsiz ki�iler 
arasında yüksek düzeylerde sorunlu madde kullanımı rapor etmektedir. Alkol en sık kullanılan 
madde olmakla beraber, yasadı�ı uyu�turucu kullanımı, çoklu uyu�turucu kullanımı ve uyu�turucu 
enjekte etme de yaygındır. Özellikle korunmasız çocuk gruplarından biri de evden ve daha yaygın 
olarak, hükümet bakım kurumlarından kaçan ve akabinde evsiz hale gelenlerdir.   
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• ‘Yoksunluklu ya�ama alanları’na dair ortak bir Avrupa tanımı bulunmamaktadır ve dezavantajlı 
mahallelerdeki korunmasız gençlerin önleme çalı�malarına dahil edilmesi, seçici uyu�turucu 
önlemede önemli bir sorun olarak bildirilmektedir. Yine de, yedi ülke yoksunluklu mahallelerdeki 
gençlere azami önem (politikalarda öncelik veya de�inme ve tam veya yaygın temin) vermektedir. 
Tüm Avrupa’da bu gibi mahallelerin esasen kentsel bölgelerde, ço�u zaman dü�ük gelirli kesimlerin 
ya�adı�ı belirli apartman bloklarında yo�unla�tı�ı rapor edilmektedir. 

 
• Aynı �ekilde, etnik gruplar veya göçmenlere ili�kin ortak bir Avrupa tanımı da bulunmamakta ve her 

Avrupa ülkesi bu kesimleri farklı bir �ekilde tanımlamaktadır. Uyu�turucu kullanımına gelince, etnik 
köken genel olarak koruyucu bir faktör gibi görünmekte, bazı göçmen ve etnik gruplarda halkın 
geneline kıyasla daha dü�ük seviyelerde madde kullanımı görülmektedir. Ancak bu tablo farklı 
ülkelere ve farklı etnik gruplara göre de�i�mektedir.  

 
Sonuçlar 

• Bazı risk ve korunma faktörleri ile gençler arasında sorunlu uyu�turucu kullanımı arasındaki ili�ki 
nedensel olmayabilir. Korunmasız genç gruplarının saptanması uyu�turucu kullanımının kesin ve 
hızlı bir �ekilde önceden kestirilmesini sa�lamaktan ziyade, politika ve müdahaleler için önemli bir 
giri� noktası bulmayı kolayla�tırmaktadır. 

 
• Avrupa’da korunmasız grupların izlenmesi hali hazırda periyodik olarak gerçekle�tirilmektedir. 

Rapor eden 30 ülkeye mensup uzmanlar veya uzman panelleri EMCDDA’ya yapılandırılmı� 
anketler �eklinde de�erlendirmeler iletmektedir. �u anda, korunmasız gruplara yönelik müdahaleler 
rapor eden ülkelerde üç düzeyde izlenmekte olup, bunlar a�a�ıdakileri temel almaktadır: (i) politika 
önemi, örne�in ulusal uyu�turucu politikası belgelerinde korunmasız gruplara de�inilmesi (ii) 
müdahale temininin kapsamına ili�kin raporlar ve (iii) müdahalelerin sunulma �ekli. Ülkeler hali 
hazırda bu üç düzeyde de nitel de�erlendirmeler sunmaktadır. Ancak, müdahalelerin kapsamı, 
uygunlu�u ve içerikleri hakkındaki bilgiler henüz sistematik olarak izlenmemektedir. Belirli projelere 
ili�kin bazı tanımlar EMCDDA’nın EDDRA veritabanında (2) mevcut olup, bunlar gelecek eylemler 
için ümit vadeden modeller sunabilir. 

 
• Ço�u ülke bunların bir karı�ımını sunarken, korunmasız gençleri proaktif olarak sokakta veya 

evlerinde hedef alan sosyal yardım hizmetleri yerine, daha ziyade ofis temelli hizmetler (‘kar�ılama’ 
hizmetleri) tercih edilmektedir. Bilhassa eri�ilmesi güç gruplara yönelik müdahaleler konusunda bir 
eksiklik bulunmaktadır. Rapor eden ülkelerdeki müdahaleler de esasen genellikle bilgilendirmeye 
odaklanmakta, de�erlendirme konusunda eksiklikleri bulunmakta olup, direnç olu�turmayla ilgili 
mevcut önleme kuramlarının daha yaygın olarak kullanılmasının faydasını görebilirler. Bazı 
bulgular, müdahalelerde uyu�turucu kullanımının kendisini hedeflemek yerine, uyu�turucu 
sorunlarına ili�kin basit korunmasızlık faktörlerinin ele alınması gerekti�ini ortaya koymaktadır. 
Hedef gruplar arasında daha yaygın olan bu korunmasızlık faktörlerine odaklanılması, akademik 
performansın artırılması, okulla ba� kurma, etkili anne babalık ve mücadele mekanizmaları gibi 
hususları içerebilir. 

 
• EMCDDA’nın korunmasız gruplara ili�kin en son raporundan üç yıl sonra, korunmasız gruplara 

yönelik önleme tepkilerinin etkinli�ini de�erlendirmeyi amaçlayan ve kıyaslanabilir veri setleri 
olu�turulmasına olanak verecek büyük çaplı ulusal ve uluslararası çalı�malar hala eksiktir. Genel 
anlamda, Üye Devletler’de korunmasızlık faktörleri ve korunmasız gruplara ili�kin kar�ıla�tırmalı 
ara�tırma eksikli�i bulunmaktadır. Korunmasız gruplar hakkındaki ara�tırmaların, yerel/ulusal 
ba�lamla yakından ilgili olması bakımından, hem nitel, hem de Avrupa çapında kar�ıla�tırılabilir 
olması bakımından, nicel olması gerekmektedir. Bununla beraber, ara�tırmayla ilgili sorunlardan 
biri, bu gruplar arasında madde kullanımının genellikle son derece ba�lama-özel olmasıdır. 

 
• Korunmasız grupların saptanması ve bunların seçici önlemeyle hedef alınması, uyu�turucu 

kullanımına yönelik tepkilerde hayati bir rol oynayabilir. Bu durum bilhassa uyu�turucu kullanımının 
sorunlu oldu�unu fark etmeyen gruplar için geçerlidir. Bu seçili konuda varılan sonuca göre, 
korunmasız gençlerin, özel sosyodemografik ba�lamlarını yansıtan �ekillerde, müdahalelere 
yakınla�tırılması ve dahil edilmesi için daha etkili yollarının bulunması gerekmektedir. 

 

                                                 
(2) http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice 
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Her yıl güncel öneme sahip üç ayrıntılı de�erlendirme seçili konu olarak yayımlanmakta olup, bunlar 
EMCDDA’ya AB Üye Devletleri ve aday ülkeler ile (EMCDDA’nın çalı�malarına 2001 yılından beri 
katılan) Norveç tarafından ulusal raporlama sürecinin bir parçası olarak sunulan bilgilere 
dayanmaktadır. 
 
Tüm seçili konular (�ngilizce olarak) ve (23 dildeki) özetleri EMCDDA web sitesinde 
bulunmaktadır: http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues  


