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CONSUMUL DE DROGURI ÎN MEDII RECREA�IONALE  

Studiile arat� c� probabilitatea ca persoanele care frecventeaz� cluburi s� consume 

droguri stimulente este de 10 ori mai mare decât în cazul altor persoane 

(23.11.2006, LISABONA) Studiile realizate în rândul tinerilor care frecventeaz� cluburi indic� o probabilitate de 
10 ori mai mare ca ace�tia s� fi încercat droguri stimulente fa�� de tinerii din popula�ia general�. În unele cazuri, 
aproximativ dou� treimi din amatorii de cluburi* au declarat c� au consumat astfel de substan�e cel pu�in o dat� 
în via��. „Tendin�ele consumului de droguri în medii recrea�ionale” este unul dintre cele trei Extrase (1) 
analizate îndeaproape de Agen�ia UE pentru droguri (OEDT) în decursul acestui an �i lansate azi la Bruxelles 
împreun� cu Raportul anual pe 2006 privind situa�ia drogurilor în Europa.  

Conform raportului prezentat azi, evenimentele cu muzic� de dans din UE s-au diversificat foarte mult,           
„în special odat� cu extinderea Uniunii din 2004”. Evenimentele pot varia de la festivaluri muzicale cu larg� 
participare — care atrag mii de spectatori — pân� la o serie de petreceri restrânse �i cluburi selecte.               
În plus, locurile de desf��urare a acestor evenimente sunt în continu� schimbare. Multe dintre discotecile mari, 
la mod� în anii 90, s-au închis, f�când loc în multe p�r�i ale Europei unei invazii de mici cluburi �i festivaluri 
private.  

OEDT prezint� o analiz� a consumului de droguri înregistrat prin intermediul studiilor derulate în anumite 
cluburi �i discoteci din întreaga Europ�. Îns� astfel de studii trebuie interpretate cu precau�ie, afirm� agen�ia, 
deoarece sunt realizate numai în anumite ��ri �i vizeaz� adesea evenimente despre care se �tie c� pot fi  
asociate cu un consum ridicat de droguri (2). Totu�i, în ciuda acestor constrângeri, studiile ofer� „o imagine 
valoroas� a modelelor de consum de droguri în rândul tinerilor care frecventeaz� aceste medii”. 

Peste 60% dintre persoanele care frecventeaz� cluburi în câteva medii recrea�ionale din Fran�a, Italia �i Marea 
Britanie declar� c� au încercat la un moment dat cocaina. În acela�i timp, peste jum�tate dintre cei intervieva�i 
în Republica Ceh�, Fran�a, Ungaria, Olanda �i Marea Britanie declar� c� au consumat ecstasy — un drog 
care este acum, în general, mai popular decât amfetaminele în majoritatea mediilor. 

Ketamina �i GHB sunt droguri utilizate mai pu�in decât ecstasy, dar raportate în mod regulat în cluburi.       
Unele studii raporteaz� un consum al ketaminei de-a lungul vie�ii de la 7% în Republica Ceh� pân� la 21% în 
Ungaria �i un consum de GHB de-a lungul vie�ii de la 6% în Marea Britanie pân� la 17% în Olanda. În ceea 
ce prive�te drogurile halucinogene, studiile realizate în cluburi au indicat cifre ridicate în Republica Ceh�,   
unde 45% dintre intervieva�i au încercat LSD de-a lungul vie�ii �i în Fran�a, unde 55% au încercat „ciuperci 
halucinogene”.  

Turismul între cluburi �i consumul de droguri în vacan�� 

Conform analizei, consumatorii de droguri din mediile recrea�ionale sunt în general: tineri, integra�i în societate, 
au un loc de munc� sau studii în derulare �i dispun de un venit bun. Puterea de cump�rare, al�turi de 
posibilit��ile de transport ieftin �i deschiderea frontierelor interne în cadrul UE au stimulat extinderea mediilor 
recrea�ionale �i a turismului între cluburi.  
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Cercetarea arat� c� exist� o probabilitate mai mare ca tinerii s� încerce droguri sau s� consume droguri mai 
des atunci când c�l�toresc în str�in�tate. În Spania, consumul de droguri în medii recrea�ionale este mai ridicat 
în apropierea sta�iunilor turistice de la Mediteran�, iar în Suedia, unde nivelul consumului de droguri este redus 
comparativ cu media european�, un studiu a identificat faptul c�, dintre tinerii care au încercat droguri ilegale, 
23% le-au încercat prima dat� în afara ��rii. În cadrul unui studiu derulat în Marea Britanie, interviurile realizate 
în rândul tinerilor care se întorceau dup� o vacan�� în Ibiza, au ar�tat c� frecven�a consumului oric�rui drog era 
mai mare în timpul vacan�ei decât acas�. De exemplu, peste o treime dintre consumatorii de ecstasy (37%) 
consumaser� drogul în cel pu�in cinci zile din s�pt�mân� în timpul vacan�ei, acest procent fiind de cel pu�in 
cinci ori mai mare decât de obicei (procentul este de 7% când consumatorii se afl� acas�, în Marea Britanie).   

Riscurile pe termen lung ale consumului de alcool sunt adesea ignorate 

Studiul prezentat azi subliniaz� urm�toarele: „Pentru majoritatea tinerilor din UE, consumul de droguri nu este 
neap�rat asociat cu evenimentele muzicale �i cluburile”. Dimpotriv�, pentru majoritatea tinerilor, muzica, 
aspectele sociale �i consumul de alcool sunt cele mai importante experien�e oferite de aceste medii 
recrea�ionale. 

Produc�torii de b�uturi alcoolice testeaz� acum pia�a profitabil� a cluburilor �i discotecilor, creând b�uturi noi 
pentru tineri, în special pentru femei. Acest fapt ridic� probleme importante referitoare la riscurile de s�n�tate la 
care se supun cei care frecventeaz� cluburi, „care beau adesea în exces �i uneori combin� alcoolul cu 
drogurile ilegale” (de ex. cocaina se consum� în mod obi�nuit cu alcool, ceea ce poate cre�te toxicitatea 
drogului). Dac� interviurile au dezv�luit c�, în general, amatorii de cluburi sunt con�tien�i de riscurile de 
s�n�tate �i consecin�ele legale asociate consumului de droguri, ei se dovedesc mai pu�in con�tien�i sau 
preocupa�i de problemele �i riscurile pe termen lung asociate consumului de alcool.  

Prevenire vs. stil de via�� 

S-a produs o „modificare a paradigmei” prevenirii consumului de droguri, aceasta concentrându-se acum pe 
influen�a pe care stilul de via�� o are asupra op�iunilor de recreere ale tinerilor �i pe combaterea percep�iei  
consumului de droguri ca ceva „normal”.  

Speciali�tii în prevenire utilizeaz� din ce în ce mai mult internetul pentru a ajunge la tinerii consumatori �i 
poten�ialii consumatori de droguri „în propria lor lume”, încurajându-i s�-�i analizeze obiceiurile de consum �i s� 
evalueze critic riscurile asociate consumului de droguri. Se recunoa�te tot mai mult, afirm� OEDT, faptul c� 
metodele de prevenire informative sau persuasive nu pot func�iona izolat. Apar, astfel, „strategii de mediu” mai 
ample, cum ar fi interzicerea publicit��ii, introducerea regulilor de siguran�� în cluburi (3) �i obligativitatea 
de�inerii unor autoriza�ii pentru anumite evenimente. Acestea urm�resc neutralizarea promov�rii agresive a 
substan�elor licite �i ilicite �i demistificarea percep�iei c� fumatul, alcoolul �i drogurile te fac s� pari mai „cool”, 
mai „matur” sau mai „rebel”. Deja adoptate cu încredere în câteva ��ri, aceste strategii urm�resc modificarea 
gradului de disponibilitate a drogurilor licite �i introducerea de reglement�ri în spa�iile în care se consum� 
droguri. 

Comentând acest aspect, Directorul OEDT Wolfgang Götz afirm�: „Mult prea mul�i tineri europeni au ajuns  
s� considere c� o noapte reu�it� în ora� înseamn� s� te îmbe�i sau s� consumi droguri. Dac� nu reu�im s� 
distrugem conexiunea mental� pe care tinerii o fac între consumul de droguri �i distrac�ie, atunci consecin�ele 
sociale �i cele asupra s�n�t��ii vor fi foarte grave. În acest scop, trebuie s� colabor�m cu industria de 
divertisment pentru a ne asigura c� mediile pe care le frecventeaz� tinerii sunt cât mai sigure posibil. Dar 
trebuie, în acela�i timp, s� comunic�m cu tinerii, pentru a ne asigura c� sunt pe deplin con�tien�i de problemele 
pe termen lung create de droguri �i alcool. Înainte de orice, trebuie s� combatem convingerea periculoas� c� 
„excesul” este sinonim cu „succesul”, înlocuind-o cu o viziune alternativ� conform c�reia distrac�ia nu depinde 
de stimulen�i chimici.” 
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* „Amatori de cluburi” — tineri care frecventeaz� evenimente organizate cu muzic� de dans. 
 
Observa�ii: 
 
(1) Selected issue: ‘Developments in drug use within recreational settings’,, disponibil în limba englez� la 
http://issues06.emcdda.europa.eu 
(2) Din cauza diferen�elor dintre mediile, categoriile de vârst� �i metodele de analiz�, gradul de comparabilitate între 
e�antioane este adesea redus. Datele prezentate se bazeaz� pe cele mai bune estim�ri de prevalen�� disponibile dintr-un 
num�r variabil de ��ri. Ele nu pot fi considerate în nici un caz reprezentative din punct de vedere statistic.  
(3) Regulile de siguran�� în cluburi urm�resc crearea unui mediu sigur �i s�n�tos pentru amatorii de cluburi (de exemplu 
prevenirea supra-înc�lzirii sau furnizarea gratuit� de ap� potabil�).  
 
Imagini:  
 
Vezi figura 2 ,3, 4 din Extras.  


