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NARKOTIKABRUK I REKREASJONSMILJØER 

Undersøkelser viser at klubbgjengere har mer enn 10 ganger større             

sannsynlighet for å ha prøvd sentralstimulerende stoffer  

(23.11.2006, LISBOA) Undersøkelser blant unge mennesker i dance-miljøer har avdekket at de har 10 ganger 
større sannsynlighet for å ha prøvd sentralstimulerende stoffer enn sine jevnaldrende i befolkningen generelt.   
I noen tilfeller rapporterte om lag to tredeler av klubbgjengerne* at de hadde brukt slike stoffer minst én gang i 
livet. “Narkotikabrukens utvikling i rekreasjonsmiljøer” er ett av tre Utvalgte aspekter (1) som EUs 
narkotikabyrå (EONN) har analysert nærmere i år som et tillegg til 2006 Årsrapport om 
narkotikasituasjonen i Europa, som offentliggjøres i Brussel i dag.  

Ifølge denne gjennomgangen viser dance-miljøene i EU et stadig større mangfold, ”særlig siden utvidelsen i 
2004”. Arrangementene kan være alt fra store, kommersielle musikkfestivaler med tusenvis av deltakere til 
mindre dance-arrangementer og klubber av ulikt slag. Dessuten er disse miljøene hele tiden i utvikling, så 
mange av de store dance-arenaene som var så populære på 1990-tallet, er nå stengt, noe som i noen deler av 
Europa har ført til framveksten av et utall av mindre klubber og festivaler for de innvidde.  

EONN presenterer en analyse av narkotikabruk basert på undersøkelser gjennomført i dance- og klubbmiljøer i 
hele Europa. Man bør imidlertid være forsiktig med å tolke resultatene fra disse undersøkelsene, sier byrået, 
ettersom de bare er gjennomført i noen land og ofte bare har konsentrert seg om miljøer hvor narkotikabruken 
er kjent for å være utbredt (2). Til tross for disse begrensningene gir de oss “nyttig innsikt i rusatferden til unge 
mennesker som ferdes i disse miljøene”.  

I noen miljøer i Frankrike, Italia og Storbritannia sa over 60 % av klubbgjengerne som deltok i 
undersøkelsene at de hadde prøvd kokain. Samtidig rapporterte over halvparten av klubbgjengerne spurt i  
Den tsjekkiske republikk, Frankrike, Ungarn, Nederland og Storbritannia at de hadde prøvd ecstasy, et 
stoff som nå generelt er mer populært i de fleste miljøer enn amfetamin.  

Ketamin og GHB er mindre utbredt enn ecstasy, men brukes likevel regelmessig i klubbmiljøer. En del 
undersøkelser rapporterer om en livstidsprevalens for ketamin fra 7 % i Den tsjekkiske republikk til 21 % i 
Ungarn og for GHB fra 6 % i Storbritannia til 17 % i Nederland. Når det gjelder hallusinogene stoffer, kom det 
fram særlig høye tall i undersøkelser i klubber i Den tsjekkiske republikk, hvor 45 % av de spurte hadde 
prøvd LSD, og i Frankrike, hvor 55 % hadde prøvd ”magic mushrooms”.  

Klubbturisme og narkotikabruk i feriesammenheng 

Ifølge denne gjennomgangen synes narkotikabrukere i rekreasjonsmiljøer å være unge, sosialt integrerte 
mennesker som er i arbeid eller under utdanning og har egen inntekt. Denne kjøpekraften, i tillegg til alle 
mulighetene for billige reiser og de åpne grensene innad i EU, har vært medvirkende til at klubbmiljøene har 
fått utvikle seg, med den turismen som følger med.  

Forskning viser at det er større sannsynlighet for at unge mennesker prøver narkotika, eller bruker narkotika 
oftere, når de er på ferie i utlandet. I Spania er rekreasjonsbruken av narkotika høyest på turiststedene ved 
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Middelhavet, og i Sverige, hvor nivåene for narkotikabruk er lave i forhold til Europa for øvrig, fant en studie at 
av alle unge som noen gang hadde prøvd et illegalt stoff, hadde 23 % gjort dette første gang i utlandet. 
Intervjuer gjennomført som et ledd i den britiske studien, blant unge på vei hjem fra ferie på Ibiza, fant at 
bruksfrekvensen for alle rusmidler var høyere på ferie enn hjemme — f.eks. hadde mer enn en tredel av 
ecstasybrukere (37 %) tatt stoffet fem eller flere dager i uken i løpet av ferien, som er minst fem ganger mer 
enn den typiske andelen (7 % hjemme i Storbritannia).   

Den langsiktige risikoen ved alkoholbruk blir ofte oversett 

Gjennomgangen understreker at: “De aller fleste unge i EU i dag betrakter ikke narkotikabruk som en 
nødvendig del av dance-arrangementene”. For de fleste er det musikken, de sosiale aspektene og alkoholen 
de oppsøker disse miljøene for. 

Produsentene av alkoholholdige drikker inntar nå det lukrative dance-markedet med nye drikker spesielt utviklet 
for yngre aldersgrupper, særlig unge kvinner. Dette reiser alvorlige problemstillinger i forbindelse med 
helserisikoen ved klubbgjengernes ofte overstadige alkoholinntak, noen ganger i kombinasjon med illegale 
rusmidler (f.eks. brukes kokain ofte sammen med alkohol, som kan øke kokainets toksiske effekt). Selv om 
intervjuene avdekket at klubbgjengerne stort sett er klar over at narkotikabruk medfører helserisiko og kanskje 
problemer med loven, var de mindre bevisst på — eller bekymret for — alkoholrelaterte problemer og den 
langsiktige risikoen som er forbundet med alkoholbruk.  

Forebygging kontra livsstil  

Det har vært et “paradigmeskifte” i det rusmiddelforebyggende arbeidet, med økt fokus på hvordan moter 
påvirker unge menneskers livsstil og på å utfordre deres oppfatning om at narkotikabruk er “normalt”.  

Det forebyggende arbeidet tar mer og mer i bruk internett for å nå ut til unge narkotikabrukere og potensielle 
narkotikabrukere ”i deres egen verden”, og prøver å få dem til å tenke kritisk gjennom sine rusmiddelvaner og 
vurdere risikoene forbundet med rusmiddelbruk. Men ifølge EONN erkjennes det i stadig større grad at 
forebygging basert på individuell informasjon eller overtalelse ikke fungerer isolert. Dette er bakgrunnen for 
framveksten av bredt anlagte “miljøstrategier”, f.eks. reklameforbud, retningslinjer for sikker ”clubbing” (3) og 
særskilte arrangementstillatelser. Miljøstrategiene tar sikte på å nøytralisere den aggressive markedsføringen 
av legale og illegale rusmidler og få bukt med forestillingene om at røyking, drikking og narkotika er ”kult” og 
forbundet med ”det å være voksen” eller “i opprør”. Disse tilnærmingene, som allerede har fått stor tilslutning i 
fagmiljøene i en del land, tar sikte på å gjøre lovlige rusmidler mindre tilgjengelige og regulere miljøene hvor 
rusmidler brukes. 

EONNs direktør Wolfgang Götz har følgende kommentar: “For altfor mange unge i Europa er det å bli full 
eller høy blitt en vesentlig del av en vellykket tur på byen. Hvis vi ikke bryter koblingen i tenkemåten hos de 
unge mellom å ta rusmidler og ha det gøy, vil de helsemessige og sosiale kostnadene bli betydelige. Dette kan 
bare gjøres ved at vi samarbeider med utelivsbransjen og sikrer at de miljøene de unge ferdes i, er så trygge 
som mulig. Men vi må også nå ut til de unge for å sikre at det ikke blir lett for dem å overse de skadene som 
bruk av narkotika og alkohol kan medføre på lang sikt. Framfor alt må vi få bukt med den falske troen på at 
utskeielse er synonymt med vellykkethet, og erstatte den med overbevisningen om at det går an å ha det gøy 
uten kjemiske stimuli.” 

* “Klubbgjengere” — unge mennesker som deltar på organiserte dance-arrangementer. 
Noter: 
(1) “Developments in drug use within recreational settings”, bare på engelsk, er lagt ut på http://issues06.emcdda.europa.eu   
(2) Sammenlignbarheten er oftest dårlig, da miljøer, aldersspredning og undersøkelsesmetoder varierer fra en undersøkelse 
til en annen. Dataene som presenteres, er basert på beste tilgjengelige prevalensestimater fra et varierende utvalg av land 
og kan ikke betraktes som representative statistisk sett.  
(3) Retningslinjene for sikker “clubbing” tar sikte på å skape et sunt og trygt fysisk miljø for klubbgjengerne (f.eks. sikre at de 
ikke blir overopphetet, tilby gratis vann osv.).  
Diagrammer: Se fig. 2, 3, 4 i dette Utvalgte aspektet (Selected issue). 


