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UPORABA DROG V OKOLJIH, NAMENJENIH SPROSTITVI 

Pri obiskovalcih klubov 10-krat višja verjetnost, da so že kdaj poskusili stimulativne 

droge, kot pri splošni populaciji 

(23.11.2006, LIZBONA) Raziskave, narejene med mladimi v glasbeno-plesnih okoljih, so odkrile, da je pri njih 
verjetnost, da so že poskusili stimulativne droge, 10-krat višja kot pri splošni populaciji. V nekaterih primerih  
sta približno dve tretjini obiskovalcev klubov* izjavili, da sta doslej te snovi uporabili vsaj enkrat v življenju. 
‘Nove okoliš�ine uporabe drog v okoljih, namenjenih sprostitvi, je eno izmed treh Izbranih poglavij (1), ki jim   
je Agencija EU za droge (EMCDDA) namenila poglobljeno analizo v Letnem poro�ilu 2006 o stanju na 
podro�ju problematike drog v Evropi, predstavljenem danes v Bruslju.  

Kot kaže danes predstavljena raziskava, postajajo plesno-glasbena okolja v EU �edalje bolj raznolika, ‘še zlasti 
po širitvi leta 2004’. Tovrstne prireditve vklju�ujejo vse od velikih komercialnih glasbenih festivalov, ki privabijo 
na tiso�e udeležencev, do niza manjših plesnih zabav in klubov. Poleg tega se tovrstna okolja nenehno 
spreminjajo: številna velika plesna zbirališ�a, ki so bila popularna v 1990-ih, se danes zapirajo; v nekaterih 
delih Evrope jih spodriva vse ve�je število majhnih klubov in ezoteri�nih festivalov.  

Agencija EU za droge je predstavila analizo uporabe drog, ki jo je zabeležila v svojih ciljnih raziskavah plesno-
glasbenih klubov po vsej Evropi. Vendar pa je pri interpretaciji takih raziskav potrebna previdnost, pravijo v 
Agenciji, saj so podatki na voljo samo za nekatere države, raziskave pa se pogosto osredoto�ajo na prireditve, 
za katere je znana velika prisotnost uporabe drog (2). Kljub tem omejitvam pa raziskave nudijo ‘dragocen 
vpogled v vzorce uporabe drog med mladimi v tovrstnih okoljih’.  

Prek 60 % v raziskavo zajetih obiskovalcev klubov v Franciji, Italiji in Združenem kraljestvu je povedalo,     
da so že uporabili kokain. Ve� kot polovica vprašanih obiskovalcev klubov v �eški republiki, Franciji, na 
Madžarskem, Nizozemskem in v Združenem kraljestvu je izjavila, da je že uporabila ekstazi —  drogo, ki je 
sedaj v ve�ini okolij na splošno bolj popularna kot amfetamini.  

Manj pogosta kot ekstazi, vendar redno prisotna na klubski sceni, sta ketamin in gamahidroksibutirat (GHB). 
Nekatere raziskave poro�ajo, da odstotek tistih, ki že celo življenje uporabljajo ketamin znaša od 7 % v �eški 
republiki do 21 % na Madžarskem, in da odstotek tistih, ki že celo življenje uporabljajo GHB, znaša od 6 % v 
Združenem kraljestvu do 17 % na Nizozemskem. V zvezi s halucinogenimi drogami so bile visoke številke 
zabeležene v raziskavah klubov v �eški republiki, kjer je kar 45 % vprašanih izjavilo, da so že poskusili LSD, 
in v Franciji, kjer je 55 % vprašanih že poskusilo ‘�udežne gobe’.  

Klubski turizem in uporaba drog na dopustu 

Glede na raziskavo so uporabniki drog v okoljih, namenjenih sprostitvi, v glavnem mladi, družbeno integrirani, 
zaposleni ali v procesu izobraževanja in imajo na razpolago dolo�en dohodek. Kupna mo�, možnost cenejšega 
potovanja in odprte notranje meje v EU so spodbudili razvoj klubske scene in z njo povezanega turizma.  

Raziskava kaže, da je pri mladih ljudeh verjetnost, da bodo poskusili droge ali jih uporabili pogosteje, višja 
takrat, ko dopust preživljajo v tujini. V Španiji je stopnja uporabe drog v okoljih, namenjenih sprostitvi, najvišja   
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v bližini mediteranskih turisti�nih letoviš�, medtem ko je študija, opravljena na Švedskem, kjer so stopnje 
uporabe drog po evropskih standardih nizke, razkrila, da je 23 % mladih, ki so že poskusili prepovedane droge, 
drogo prvi� uporabilo izven svoje države. Pogovori z mladimi dopustniki, ki so se vra�ali z Ibize, opravljeni v 
okviru študije iz Združenega kraljestva, so pokazali, da je pogostost uporabe drog višja na dopustu kot doma 
— na primer, ve� kot tretjina uporabnikov ekstazija (37 %) je drogo uporabila skupno pet ali ve� dni v enem 
tednu dopustovanja — stopnja, ki je najmanj petkrat višja od stopnje obi�ajne uporabe (7 % med bivanjem v 
Združenem kraljestvu). 

Dolgoro�na tveganja zaradi uporabe alkohola pogosto spregledana 

Danes predstavljena raziskava poudarja: ‘Za ve�ino mladih po vsej EU uporaba droge ni nujno sestavni del 
plesno-glasbene scene. Osrednjo privla�nost tega okolja vidijo v glasbi, družabnih vidikih in uživanju alkohola. 
Proizvajalci pija� že s pridom izkoriš�ajo dobi�konosno plesno-glasbeno tržiš�e in ustvarjajo nove pija�e za 
mlajše starostne skupine, zlasti za mlade ženske. Z vidika ogroženosti zdravja obiskovalcev klubov je to 
zaskrbljujo�e, saj le-ti pogosto zaužijejo preve� alkohola, v�asih celo skupaj s prepovedanimi drogami (npr. 
kokain se pogosto uporablja isto�asno z alkoholom, kar lahko pove�a njegovo toksi�nost). Pogovori so razkrili, 
da se obiskovalci klubov na splošno dobro zavedajo zdravstvenih in zakonskih tveganj, povezanih z uporabo 
drog, manj pa se zavedajo oziroma so manj zaskrbljeni zaradi težav z alkoholom in z njim povezanih 
dolgoro�nih tveganj. 

Prepre�evanje in življenjski stil  

V prizadevanjih za prepre�evanje uporabe drog je prišlo do ‘premika paradigme’ na ve�jo osredoto�enost na 
vprašanje, kako življenjski stil vpliva na sprostitvene dejavnosti mladih ljudi, in na spodbijanje njihovega 
prepri�anja, da je uporaba drog nekaj povsem ‘normalnega’. 

Delavci, ki se ukvarjajo s prepre�evanjem, �edalje bolj uporabljajo internet, da bi dosegli mlade uporabnike 
drog in potencialne uporabnike ‘v njihovem lastnem svetu’ ter jih tako spodbudili, da kriti�no razmislijo o svojih 
navadah uporabe drog in ocenijo s tem povezana tveganja. 'Zavedamo se,' pravijo v Agenciji EU za droge, 
'da zgolj prepre�evanje, osredoto�eno na informiranje ali prepri�evanje posameznika, samo po sebi ni zadosti 
u�inkovito.' Zato se vse bolj pojavljajo širše ‘okoljske strategije’, kot so prepoved oglaševanja, smernice za 
varno obiskovanje klubov (3) in ciljno licenciranje prireditev. Cilj le-teh je nevtralizirati agresivno promocijo 
dovoljenih in prepovedanih snovi ter spodkopati prepri�anje, da so kajenje, pitje alkohola in uporaba 
prepovedanih drog povezani s ‘hladnokrvnostjo’, ‘odraslostjo’ ali ‘uporništvom’. Takšen pristop, ki se v nekaterih 
državah že uveljavlja, si prizadeva vplivati na dostopnost dovoljenih drog in zagotoviti zakonsko urejenost 
okolij, kjer se droge uporabljajo. 

Direktor EMCDDA Wolfgang Götz v svojem komentarju pravi: ‘Vse preve� mladih Evropejcev ima opijanje z 
alkoholom ali uporabo drog za bistven del dobre no�ne zabave. �e ne bomo v glavah mladih pretrgali 
povezave med uporabo drog in zabavo, bodo zdravstveni in družbeni stroški precej visoki. Da bi nam to uspelo, 
moramo za�eti sodelovati z 'razvedrilno' industrijo in zagotoviti, da bodo okolja, kjer se mladi pogosto 
zadržujejo, �imbolj varna. Povezati pa se moramo tudi z mladimi in poskrbeti, da ne bodo lahkomiselni glede 
dolgoro�ne škode, ki jo lahko povzro�ijo droge in alkohol. Predvsem pa je potrebno izkoreniniti škodljivo 
prepri�anje, da preobilje pomeni uspeh – in ga nadomestiti z alternativno vizijo, namre�, da dobra zabava ne 
temelji na kemi�nih poživilih'. 

* ‘Obiskovalci klubov’ — mladi, ki se udeležujejo organiziranih plesno-glasbenih prireditev. 
Opombe: 
(1) ‘Nove okoliš�ine uporabe drog v sprostitvenih okoljih’, na voljo v angleš�ini na naslovu http://issues06.emcdda.europa.eu   
(2) Zaradi heterogenosti okolij, starostnih skupin in raziskovalnih metod, je posamezne vzorce obi�ajno težko medsebojno 
primerjati. Predstavljeni podatki temeljijo na najboljših dostopnih ocenah razširjenosti iz variabilnega izbora držav. Le-ti v 
statisti�nem smislu ne veljajo kot reprezentativni.  
(3) Smernice za varno obiskovanje klubov si prizadevajo obiskovalcem klubov zagotoviti varnejše in bolj zdravo fizi�no 
okolje (npr. s prepre�evanjem pregrevanja, nudenjem brezpla�ne vode).  
Slika: Glej Prikaz 2, 3, 4 v zgoraj navedenem izbranem poglavju. 


