
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yhteydenotot: Kathy Robertson, Viestintäsuhteet • Kathryn.Robertson@emcdda.europa.eu 
Rua da Cruz de Santa Apolónia 23-25, 1149-045 Lissabon, Portugali 
Puh. (351) 218 11 30 00 • Faksi (351) 218 13 17 11• info@emcdda.europa.eu • www.emcdda.europa.eu 

Nro 6/2006

 

HUUMEIDEN KÄYTTÖ VAPAA-AJAN VIETOSSA 

Selvitysten mukaan piristävien huumeiden kokeilujen todennäköisyys on 

kymmenkertainen klubeissa kävijöiden parissa  

(23.11.2006, LISSABON) Tutkimusten mukaan tanssimusiikkiklubeilla ja -tapahtumissa käyvät nuoret ovat 
kokeilleet piristäviä huumeita kymmenen kertaa todennäköisemmin koko väestön nuoriin verrattuna.    
Joissakin tapauksissa noin kaksi kolmasosaa klubeissa kävijöistä* ilmoitti käyttäneensä piristäviä huumeita 
ainakin kerran. Tänään julkaistavan Euroopan huumeongelmaa käsittelevän vuosiraporttinsa 2006    
lisäksi EU:n huumevirasto (EMCDDA) on tänä vuonna keskittynyt ”huumeiden viihdekäytön kehitykseen”.    
Se on yksi niistä kolmesta erityisaiheesta (1), joita EMCDDA analysoi syvällisemmin.  

Tänään julkaistun selvityksen mukaan tanssimusiikkitapahtumien monimuotoisuus on lisääntynyt EU:ssa 
erityisesti vuoden 2004 laajentumisen myötä Tilaisuuksia on tarjolla suurista, tuhansien osallistujien 
kaupallisista musiikkifestivaaleista erilaisiin pienimuotoisempiin juhliin ja klubeihin. Näiden viihdetilaisuuksien 
järjestämispaikat muuttuvat jatkuvasti. Monet 1990-luvun suosituista ja suurista klubeista on suljettu, ja niiden 
tilalle on joissakin osissa Eurooppaa tullut pieniä klubeja ja suppealle piirille tarkoitettuja festivaaleja.  

EMCDDA:n huumeiden käyttöä koskevat analyysit perustuvat eri puolilla Eurooppaa tanssimusiikkipaikoilla ja 
klubeissa tehtyihin kohdennettuihin selvityksiin. Huumevirasto toteaa kuitenkin, että tutkimuksia on tulkittava 
varoen, sillä ne koskevat vain tiettyjä maita. Selvitykset on myös usein kohdennettu sellaisiin tilaisuuksiin, 
joissa huumeidenkäytön on tiedetty olevan runsasta (2). Nämä rajoitukset huomioon ottaen tutkimukset antavat 
kuitenkin ”arvokasta tietoa nuorten huumeiden käytöstä kyseisissä ympäristöissä”.  

Yli 60 % klubeissa kävijöistä, joita tutkittiin tietyissä tapahtumissa Ranskassa, Italiassa ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa, kertoi käyttäneensä kokaiinia ainakin kerran elämässään. Yli puolet tutkituista 
klubiasiakkaista Tšekin tasavallassa, Ranskassa, Unkarissa, Alankomaissa ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa ilmoittivat käyttäneensä ekstaasia, joka on nykyään amfetamiineja suositumpi huume 
useimmissa tapahtumissa.  

Ketamiini ja GHB ovat huumeita, joita ei käytetä yhtä laajasti, mutta joiden käytöstä klubeissa saadaan 
jatkuvasti tietoa. Selvitysten mukaan ketamiinia ainakin joskus elämässään käyttäneiden osuus vaihteli 
esimerkiksi Tšekin tasavallan 7 %:sta Unkarin 21 %:iin. GHB:ta joskus elämässään käyttäneiden osuus 
vaihteli Yhdistyneiden kuningaskuntien 6 %:sta Alankomaiden 17 %:iin. Klubeissa tehtyjen tutkimusten 
mukaan Tšekin tasavallassa hallusinogeenisten huumeiden käyttö oli laajaa, sillä 45 % vastanneista oli 
ainakin kerran elämässään kokeillut LSD:tä. Vastaavasti Ranskassa 55 % vastanneista oli kokeillut 
”taikasieniä”.  

Klubiturismi ja huumeet lomanvietossa 

Selvityksen mukaan vapaa-aikanaan huumeita käyttävät ovat yleensä nuoria, he ovat yhteiskunnan 
toiminnassa mukana, käyvät työssä ja heillä on käytössään ylimääräistä rahaa. Ostovoima, mahdollisuudet 
matkustaa halvasti sekä EU:n avoimet sisärajat ovat olleet edistämässä klubien ja niihin liittyvän turismin 
kehitystä.  
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Tutkimusten mukaan erityisesti nuoret kokeilevat todennäköisemmin huumeita tai käyttävät niitä useammin 
lomaillessaan ulkomailla. Välimeren turistikohteista huumeiden viihdekäyttö on laajinta Espanjassa. Erään 
tutkimuksen mukaan Ruotsissa, missä huumeiden käyttö verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan on 
alhaista, 23 % huumeita kokeilleista nuorista oli kokeillut niitä ensimmäisen kerran ollessaan ulkomailla.       
Kun Ibizalta palanneita nuoria haastateltiin osana Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehtyä tutkimusta, 
todettiin, että huumeita (mukaan lukien kaikki huumeet) käytettiin useammin ulkomailla kuin kotona. Yli 
kolmannes ekstaasin käyttäjistä (37 %) ilmoitti käyttäneensä huumetta vähintään viitenä päivänä viikossa 
ollessaan lomalla ulkomailla. Tämä oli noin viisi kertaa enemmän verrattuna vastaavaan käyttötiheyteen 
kotioloissa (7 % käytti kyseistä huumetta vähintään viitenä päivänä viikossa ollessaan Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa).   

Alkoholin käytön riskejä pitkällä aikavälillä ei oteta huomioon 

Tänään julkaistavassa selvityksessä korostetaan, että "EU:n nuorten enemmistölle huumeiden käyttö ei 
kuitenkaan välttämättä kuulu tanssipaikoilla käymiseen". Suurimmalle osalle nuorista musiikki, sosiaaliset 
näkökohdat ja alkoholin käyttö ovat asioita, joita he hakevat näistä ympäristöistä. 

Alkoholintuottajat pyrkivätkin nyt tuottoisille tanssimusiikin markkinoille kauppaamalla uusia juomia nuorille 
ikäryhmille, erityisesti nuorille naisille. Tämä herättää huolen klubeissa käyvien nuorten terveysriskeistä,       
sillä monet nuorista juovat runsaasti ja saattavat käyttää samalla huumeita (esim. kokaiinia käytetään yleensä 
yhdessä alkoholin kanssa, mikä lisää sen toksisuutta). Haastatteluista kävi myös ilmi, että vaikka klubeissa 
kävijät olivat yleensä tietoisia huumeiden käyttöön liittyvistä terveydellisistä ja oikeudellisista riskeistä, he eivät 
olleet yhtä tietoisia tai huolissaan alkoholiin liittyvistä ongelmista ja alkoholin käyttöön liittyvistä pitkän aikavälin 
haitoista.  

Ehkäisy vastaan elämäntyyli  

Ehkäisevän huumetyön näkökulma on muuttunut ratkaisevasti. Nykyään pyritään keskittymään 
muodinmukaisten elämäntyylien vaikutukseen nuorten vapaa-ajan valinnoissa ja kyseenalaistamaan nuorten 
käsityksiä siitä, että huumeiden käyttö olisi ”normaalia”.  

Ehkäisevää huumetyötä tekevät pyrkivät Internetin kautta saamaan yhteyden nuoriin huumeiden käyttäjiin ja 
mahdollisiin uusiin käyttäjiin ”heidän omassa maailmassaan” rohkaisemalla heitä tarkastelemaan kriittisesti 
omia huumetottumuksiaan ja arvioimaan siihen liittyviä riskejä. EMCDDA:n mukaan ollaan yhä tietoisempia 
siitä, että huumeiden käyttöä ehkäisevä toiminta, jossa pyritään antamaan yksilöille tietoa tai vakuuttamaan 
heitä, ei toimi yksinään. Laajemmat “ympäristöstrategiat”, kuten mainostamiskiellot, turvallisten klubien 
suuntaviivat (3) ja lupakäytännön käyttöönotto tiettyjen tilaisuuksien osalta, ovat tulossa. Näiden strategioiden 
avulla pyritään neutraloimaan laillisten ja laittomien aineiden määrätietoista markkinointia ja murentamaan 
kuvaa ”kovasta kundista”, ”aikuisesta” tai ”kapinoijasta”, joka tupakoi, juo ja käyttää laittomia huumeita. 
Tietyissä maissa näitä lähestymistapoja sovelletaan jo, ja niiden tavoitteena on vaikuttaa laillisten huumaavien 
aineiden saatavuuteen ja rajata ne tilat, joissa huumeita voi käyttää. 

EMCDDA:n johtaja Wolfgang Götz toteaa asiasta seuraavaa: ”Liian monelle nuorelle eurooppalaiselle 
onnistuneen illan tunnusmerkki on joko humaltuminen tai huumautuminen. Ellemme pysty muuttamaan nuorten 
mielikuvaa huumeiden käytön hauskuudesta, ovat terveydenhoito- ja sosiaalikustannukset tulevaisuudessa 
huomattavia. Tämän mielikuvan muuttamiseksi on tehtävä yhteistyötä viihdeteollisuuden kanssa ja yhdessä 
varmistettava, että ne ympäristöt, joissa nuoret liikkuvat, ovat mahdollisimman turvallisia. Meidän on myös 
saatava yhteys nuoriin varmistaaksemme sen, että he eivät jätä huomiotta niitä haittoja, joita huumeiden ja 
alkoholin käyttö voi pitkällä aikavälillä aiheuttaa. Ehkä kaikkein tärkeintä on kyseenalaistaa vääristynyt uskomus 
siitä, että ”ylettömyys” on ”menestyksen" synonyymi. Meidän pitää korvata se vaihtoehtoisella mielikuvalla, 
jossa ilonpito ei ole riippuvaista kemiallisista lisäaineista”. 

 
* ”klubeissa kävijät” — nuoret, jotka osallistuvat järjestettyihin tanssitilaisuuksiin. 
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Huomautuksia: 
 
(1) ‘Developments in drug use within recreational settings’, saatavissa englanniksi osoitteessa 
http://issues06.emcdda.europa.eu   
 
(2) Tilaisuuksien erilaisuuden, ikähajonnan ja tutkimusmenetelmien vaihtelevuuden vuoksi tietoja on yleensä erittäin vaikea 
verrata toisiinsa. Esitetyt tiedot perustuvat luotettavimpiin käyttöä koskeviin arvioihin poiminnan perusteella valituista 
maista. Tietoja ei voi millään lailla pitää tilastollisesti edustavina.  
 
(3) Turvallisten klubien suuntaviivojen tarkoitus on luoda turvallinen ja terveellinen fyysinen ympäristö klubeissa kävijöille 
(esim. sen estäminen, että sisäilma ei lämpene liikaa; sen varmistaminen, että vettä on saatavissa vapaasti).  
 
Graafiset esitykset:  
 
Katso tämän Erityisaiheen kuva 2,3,4.   
 

 

 

 


