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PRZYJMOWANIE NARKOTYKÓW W MIEJSCACH REKREACYJNYCH 

Wyniki bada� pokazuj�, �e w�ród bywalców klubów istnieje                                    

ponad 10 razy wi�ksze prawdopodobie�stwo si�gni�cia po narkotyki stymuluj�ce  

(23.11.2006, LIZBONA) Badania prowadzone w�ród młodzie�y odwiedzaj�cej kluby z muzyk� taneczn� 
wskazuj�, �e prawdopodobie�stwo spróbowania przez te osoby narkotyków stymuluj�cych jest ponad           
10-krotnie wi�ksze ni� w ogólnej populacji młodych ludzi. W niektórych przypadkach blisko dwie trzecie 
klubowiczów przyznało si� do u�ywania substancji pobudzaj�cych co najmniej raz w �yciu. Opracowanie pt. 
„Zmiany trendów przyjmowania narkotyków w miejscach rekreacyjnych” jest jednym z trzech wybranych 
zagadnie� (1) poddanych w tym roku pogł�bionej analizie przez agencj� UE ds. narkotyków (EMCDDA) w 
Sprawozdaniu rocznym 2006 o stanie problemu narkotykowego w Europie, prezentowanym w dniu 
dzisiejszym w Brukseli.  

Zgodnie z aktualnymi badaniami, kluby z muzyk� taneczn� w UE staj� si� coraz bardziej zró�nicowane, 
„zwłaszcza od rozszerzenia wspólnoty w 2004 r.”. Swoim zasi�giem obejmuj� zarówno organizowane na 
wielk� skal� komercyjne festiwale muzyczne — przyci�gaj�ce tysi�ce osób, jak i mniejsze, czasem całkiem 
kameralne kluby. Co wi�cej, nieustannie zmienia si� �rodowisko imprez: wielkie taneczne imprezy popularne w 
latach 90., w niektórych cz��ciach Europy ust�piły miejsca klubom dla hermetycznych grup bywalców i 
niewielkim festiwalom.  

Na podstawie ogólnoeuropejskich bada� w wybranych klubach muzyczno-tanecznych EMCDDA przedstawia 
analiz� wzorów przyjmowania narkotyków. Agencja podkre�la, �e uzyskane wyniki nale�y interpretowa� 
ostro�nie, gdy� dotycz� one tylko wybranych krajów i cz�sto odnosz� si� do imprez, znanych z wysokiego 
rozpowszechnienia u�ywania narkotyków (2). Jednak pomimo tych ogranicze�, badania stanowi� „warto�ciowy 
przegl�d zachowa� zwi�zanych z przyjmowaniem narkotyków przez młodych ludzi w miejscach rekreacji”.   

Ponad 60% bywalców klubów, ankietowanych we Francji, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii przyznało, �e 
próbowało kokainy, natomiast ponad połowa klubowiczów ankietowanych w Czechach, Francji, na W�grzech, 
w Holandii i w Wielkiej Brytanii przyznała si� do za�ywania ekstazy — narkotyku, który w wi�kszo�ci 
badanych miejsc stał si� bardziej popularny ni� amfetamina.  

Narkotykami zdecydowanie mniej powszechnymi ni� ekstazy, cho� tak�e regularnie pojawiaj�cymi si� i 
przyjmowanymi w klubach, s� ketamina i GHB. Wyniki niektórych bada� wskazuj� za�ywanie co najmniej raz w 
�yciu: ketaminy, od 7% w Czechach do 21% na W�grzech; oraz GHB od 6% w Wielkiej Brytanii do 17% w 
Holandii.  

W�ród narkotyków halucynogennych, wysoki wska�nik odnotowano w klubach w Czechach, gdzie 45% 
badanych spróbowało LSD, oraz we Francji, gdzie 55% badanych si�gn�ło po grzyby halucynogenne.  
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Turystyka klubowa i przyjmowanie narkotyków podczas wakacji 

Z opracowania wynika, �e osoby przyjmuj�ce narkotyki w miejscach rekreacyjnych s� młode, aktywne 
towarzysko, pracuj� lub jeszcze si� ucz�, oraz maj� pieni�dze. To wła�nie potencjał konsumpcyjny młodych 
ludzi, w poł�czeniu z mo�liwo�ci� niedrogiego podró�owania i otwartymi granicami w UE, wpłyn�ły na rozwój 
sceny klubowej i powi�zanej z ni� turystyki.   

Badania pokazuj�, �e prawdopodobie�stwo si�gni�cia lub cz�stego przyjmowania narkotyków wzrasta w 
czasie wakacji sp�dzanych za granic�. W�ród �ródziemnomorskich miejscowo�ci turystycznych, najwy�szy 
wska�nik przyjmowania narkotyków odnotowano w Hiszpanii. A jedno z bada� prowadzonych w Szwecji, 
gdzie poziom przyjmowania narkotyków jest niski jak na standardy europejskie, wykazało, �e spo�ród młodych 
ludzi, którzy próbowali narkotyków, 23% uczyniło to po raz pierwszy poza granicami kraju. Z wywiadów z 
młodymi osobami powracaj�cymi z wakacji na Ibizie, przeprowadzonych w ramach badania realizowanego w 
Wielkiej Brytanii, wynika, �e cz�stotliwo�� za�ywania wszystkich rodzajów narkotyków na wakacjach była 
wy�sza, ni� w domu — przykładowo, w czasie wakacji ponad jedna trzecia (37%) osób za�ywaj�cych ekstazy 
przyjmowała ten narkotyk przez pi�� lub wi�cej dni w tygodniu, czyli co najmniej pi�� razy cz��ciej ni� zwykle 
(7%). 

Lekcewa�enie długoterminowego zagro�enia zwi�zanego z alkoholem 

Niniejsze opracowanie podkre�la, i� „dla wi�kszo�ci młodych ludzi w UE, przyjmowanie narkotyków nie stanowi 
integralnego elementu wyj�cia na imprez� taneczn�”; dla wi�kszo�ci z nich najwa�niejsz� rol� odgrywa 
muzyka, aspekt towarzyski i alkohol. 

Producenci napojów alkoholowych skupiaj� si� na dochodowym rynku, jaki stanowi� kluby z muzyk� taneczn�, 
obieraj�c za grup� docelow� nowych napojów młodzie�, a zwłaszcza młode kobiety. Wzbudza to szczególny 
niepokój ze wzgl�du na zagro�enie zdrowia klubowiczów, cz�sto upajaj�cych si� alkoholem i nierzadko 
ł�cz�cych go z narkotykami (np. popularne jest przyjmowanie kokainy z alkoholem, co mo�e zwi�ksza� 
toksyczno�� narkotyku). Przeprowadzone wywiady pokazały, �e cho� bywalcy klubów s� na ogół �wiadomi 
ryzyka zdrowotnego i konsekwencji prawnych zwi�zanych z za�ywaniem narkotyków, to prawie nie zdaj� sobie 
sprawy ani ich niepokoju nie budz� problemy i zagro�enia zwi�zane długofalowym piciem alkoholu.   

Profilaktyka a styl �ycia   

W obszarze profilaktyki narkotykowej nast�piło „przesuni�cie” paradygmatu; obecnie nacisk kładzie si� na 
sposób w jaki moda czy styl �ycia wpływaj� na zachowania młodych ludzi, a tak�e na wywołanie w�tpliwo�ci, 
czy za�ywanie narkotyków rzeczywi�cie jest „normalne”.  

Osoby zajmuj�ce si� profilaktyk� coraz cz��ciej u�ywaj� Internetu, aby dotrze� do młodych u�ytkowników 
narkotyków, zarówno potencjalnych jak i osób, które ju� spróbowały w ich „własnym �wiecie”, a tak�e w celu 
zach�cenia u�ytkowników do krytycznego przyjrzenia si� zwyczajom zwi�zanym z za�ywaniem narkotyków i 
do dyskusji na temat zagro�e�. EMCDDA stwierdza równocze�nie, �e je�li działania zapobiegawcze 
polegaj�ce na przekazywaniu informacji i przekonywaniu młodzie�y kierowane s� do pojedynczych osób, nie 
przynosz� oczekiwanych efektów. Dlatego pojawiaj� si� szersze „strategie �rodowiskowe”, takie jak plakaty, 
publikacje przewodników bezpiecznego klubbingu (3) czy wprowadzanie pozwole� na organizacj� imprez. 
Działania tego typu maj� na celu osłabienie agresywnej promocji legalnych i nielegalnych substancji oraz 
podwa�enie wizerunku palenia, picia i brania narkotyków jako „cool”, „dla dorosłych” i powi�zanego z „buntem”. 
Ponadto ukierunkowane s� na zmian� dost�pno�ci legalnych substancji i wprowadzenie uregulowa� prawnych 
w miejscach, w których s� one sprzedawane. Działania te zyskały ju� wiarygodno�� w niektórych krajach.  

Odnosz�c si� do powy�szej kwestii, dyrektor EMCDDA Wolfgang Götz powiedział: „Dla zbyt licznej grupy 
młodych Europejczyków upijanie si� lub zabawa pod wpływem narkotyków stały si� nieodł�czn� cz��ci� 
udanej imprezy. Je�li nie uda nam si� doprowadzi� do tego, �e młodzi ludzie przestan� ł�czy� przyjmowanie 
narkotyków z zabaw�, znacznie wzrosn� koszty zdrowotne i społeczne zwi�zane z problemem. Aby osi�gn�� 
nasz cel i sprawi�, �eby miejsca odwiedzane przez młodzie� były bezpieczne, powinni�my współpracowa� z 
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bran�� rozrywkow�. Przede wszystkim musimy jednak u�wiadomi� młodym ludziom konsekwencje  
długofalowych zagro�e� i szkód spowodowanych przez narkotyki i alkohol. A ponadto powinni�my zmierzy� si� 
z pozornie niewinnym przekonaniem, �e nadmiar jest synonimem sukcesu — zast�puj�c je alternatywn� wizj� 
mówi�c�, �e dobra zabawa nie zale�y od chemicznych wspomagaczy”. 

 
Przypisy: 
 
(1) Selected issue: „Developments in drug use within recreational settings”, dost�pne w j�zyku angielskim pod adresem 
http://issues06.emcdda.europa.eu   
(2) Z powodu ró�norodno�ci miejsc, przedziałów wiekowych i metodologii, porównywalno�� prób badawczych jest znikoma. 
Przedstawione dane oddaj� najlepszy obecnie dost�pny szacunkowy obraz zjawiska uzyskany na podstawie danych z 
poszczególnych krajów, jednak nie mog� by� traktowane jako reprezentatywne pod wzgl�dem statystycznym.  
(3) Przewodnik bezpiecznego klubbingu ma na celu stworzenie zapewniaj�cego bezpiecze�stwo, zdrowego otoczenia dla 
klubowiczów (np. poprzez zapobieganie przegrzaniu organizmu czy zapewnienie dost�pu do bie��cej wody).  
 
Wykres: Patrz wykresy 2, 3, 4 w opracowaniu Wybranego zagadnienia (Selected issue).  

 


