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E�LENCE ORTAMLAR�NDA UYU�TURUCU KULLAN�M� 

Ara�tırmalar kulüp müdavimlerinin uyarıcı maddeleri denemi� olma olasılı�ının 10 kat 

fazla oldu�unu ortaya koyuyor 

(23.11.2006, L�ZBON) Dans müzi�i ortamlarında bulunan gençlere dair ara�tırmalar bunların uyarıcı maddeleri 
denemi� olma olasılı�ının genel halka oranla on 10 kat fazla oldu�unu ortaya koymaktadır. Bazı durumlarda 
kulüp müdavimlerinin yakla�ık üçte ikisi* bu maddeleri ya�amları boyunca en az bir kere kullandıklarını 
bildirmi�tir. ‘E�lence ortamlarında uyu�turucu kullanımındaki geli�meler’, bu yıl AB uyu�turucu ajansı 
(EMCDDA) tarafından, bugün Brüksel’de halka sunulan Avrupa’da uyu�turucu sorununun durumu 
hakkındaki 2006 Yıllık Raporunun yanında, derinlemesine bir analize tabi tutulan üç Seçili konudan (1) 
biridir.     

Bugünkü de�erlendirmeye göre, AB’deki dans müzi�i ortamları, ‘özellikle 2004’teki geni�lemeden beri’, 
çe�itlenerek artmı�tır. Etkinlikler, binlerce ki�iyi çeken büyük ölçekli ticari müzik festivallerinden daha küçük 
ölçekli dans partilerine ve kulüplere kadar farklılık gösterebilmektedir. Bunun yanı sıra, ortamlar da sürekli 
olarak de�i�im halindedir: 1990’larda popüler olan büyük dans mekanlarının pek ço�u �imdi kapanarak yerlerini 
Avrupa’nın bazı yerlerinde geli�mekte olan küçük kulüplere ve özel festivallere bırakmı�tır.   

EMCDDA, uyu�turucu kullanımının, tüm Avrupa’da gerçekle�tirilen hedefli dans müzi�i ve kulüp 
ara�tırmalarında kaydedilmi� bir analizini sunmaktadır. Ancak kurum, bu gibi ara�tırmaların dikkatle 
de�erlendirilmesi gerekti�ini, çünkü bunların yalnızca bazı ülkelerde yapılabildi�ini ve ço�unlukla uyu�turucu 
kullanımının yüksek oldu�unun bilindi�i etkinlikleri hedefledi�ini belirtmektedir (2). Yine de bu sınırlamalara 
ra�men anketler, ‘bu gibi ortamlardaki gençlerin uyu�turucu kullanma alı�kanlıkları için önemli bir çerçeve’ 
sa�lamaktadır.      

Fransa, �talya ve Birle�ik Krallık’taki bazı ortamlarda ankete katılan kulüp müdavimlerinin %60’tan fazlası, 
hayatlarının bir noktasında kokain denemi� olduklarını belirtmi�tir. Di�er yandan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, 
Macaristan, Hollanda ve Birle�ik Krallık’ta ankete katılan kulüp müdavimlerinin yarısından fazlası, ço�u 
ortamlarda artık amfetaminden daha popüler bir uyu�turucu haline gelmi� olan ecstasy kullanmı� oldu�unu 
bildirmi�tir.    

Ecstasy’den daha az yaygın olmakla beraber kulüp piyasasında düzenli olarak rapor edilen di�er uyu�turucular 
ise ketamin ve GHB’dir. Bazı ara�tırmalar Çek Cumhuriyeti’nde %7’den Macaristan’da %21’e kadar de�i�en 
ya�am boyu ketamin kullanımı ile Birle�ik Krallık’ta %6’dan Hollanda’da %17’ye kadar de�i�en ya�am boyu 
GHB kullanım oranı rapor etmektedir. Halüsinonejik uyu�turuculara gelince, ara�tırılanların %45’inin LSD 
denemi� oldu�u Çek Cumhuriyeti’nde ve %55’inin ‘sihirli mantar’ denemi� oldu�u Fransa’daki kulüp 
ara�tırmalarında yüksek rakamlar kaydedilmi�tir.   

Kulüp turizmi ve tatilde uyu�turucu kullanımı 

De�erlendirmeye göre, e�lence ortamlarındaki uyu�turucu kullanıcıları daha ziyade genç, sosyal anlamda 
entegre, çalı�an veya okuyan ve harcanabilir geliri bulunan ki�ilerden olu�maktadır. Bu harcama gücünün yanı 
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sıra daha ucuz seyahat seçenekleri ve AB’nin iç sınırlarının açık olması gibi faktörlerin tümü, kulüp piyasası ile 
buna ba�lı turizmin geli�imini canlandırmı�tır.     

Ara�tırmalar, gençlerin uyu�turucu deneme ya da daha sık kullanma e�iliminin yurtdı�ında tatil yaparken daha 
fazla oldu�unu göstermektedir. �spanya’da uyu�turucu kullanımı Akdeniz tatil kasabalarının yakınlarında en 
fazla olup, uyu�turucu kullanımı seviyelerinin Avrupa standartlarına göre dü�ük oldu�u �sveç’te yapılan bir 
ara�tırma, yasadı�ı uyu�turucu denemi� olan gençlerin %23’ünün bunu ilk kez olarak ülke dı�ındayken 
yaptı�ını ortaya koymu�tur. �biza’dan dönen tatilci gençlerle bir Birle�ik Krallık ara�tırmasının parçası olarak 
yapılan görü�meler sonucunda, genel uyu�turucu kullanma sıklı�ının tatil sırasında evdekinden daha fazla 
oldu�u bulunmu�tur — örne�in, ecstasy kullanıcılarının üçte birinden fazlası (%37) tatildeyken uyu�turucuyu 
haftanın be� veya daha çok günü kullanmı� olup, bu oran ola�andan (Birle�ik Krallık’tayken %7) en az be� kat 
fazladır.    

Alkolün genellikle göz ardı edilen uzun vadeli riskleri 

Bugünkü de�erlendirme �unun altını çizmektedir: ‘AB’deki gençlerin ço�unlu�u için uyu�turucu kullanımı hala 
dans müzi�i ortamlarının olmazsa olmaz bir unsuru de�ildir’. Ço�u gençler için bu ortamın en önemli 
deneyimlerini olu�turanlar müzik, sosyalle�me ve alkol kullanımıdır.  

�çki imalatçıları artık karlı dans müzi�i piyasasına e�ilerek, yeni içkiler için daha küçük ya� gruplarını ve 
özellikle de genç kadınları hedeflemektedir. Bu durum, kulüp müdavimlerinin, bazen beraberinde yasadı�ı 
uyu�turucular da kullanarak (örne�in kokain, yaygın olarak zehirlili�ini artırabilen alkolle bir arada 
tüketilmektedir) a�ırı içmeleriyle ilgili sa�lık riskleri hakkında ciddi endi�eler do�urmaktadır. Ayrıca görü�meler 
kulüp müdavimlerinin genel olarak uyu�turucu kullanımına ba�lı sa�lık riskleri ile hukuki risklerden haberdar 
oldu�unu ortaya koyarken, alkole ba�lı sorunlar ile buna ba�lı uzun vadeli risklerden daha az haberdar ya da 
bunlarla daha az ilgili oldukları görülmü�tür.    

Önlemeye kar�ılık ya�am tarzı 

Uyu�turucuyu önlemede, moda olan ya�am tarzlarının gençlerin e�lence anlayı�ını ne �ekilde etkiledi�ine ve 
gençlerin uyu�turucu kullanımının ‘normal’ oldu�una dair algılarını de�i�tirmeye odaklanmaya do�ru bir 
‘paradigma kayması’ olmu�tur.  

Önleme konusunda çalı�anlar, genç uyu�turucu kullanıcıları ile potansiyel kullanıcılara ‘kendi dünyalarında’ 
ula�mak için �nternet’ten giderek daha çok faydalanarak, gençleri uyu�turucu kullanma alı�kanlıkları hakkında 
ciddi olarak dü�ünmeye ve buna ba�lı riskleri de�erlendirmeye sevk etmektedir. Ancak EMCDDA, bireyi 
bilgilendirmeye veya ikna etmeye yönelik önleme yakla�ımlarının tek ba�ına yürüyemeyece�ine dair bilincin 
arttı�ını belirtmektedir. Böylelikle reklam yasakları, güvenli ‘clubbing’ (kulüpte e�lenme) kılavuzları (3) ve hedefli 
etkinlik izinleri gibi daha geni� ‘çevresel stratejiler’ ortaya çıkmaktadır. Bunlar, yasal ve yasadı�ı maddelerin 
saldırgan promosyonlarını etkisiz kılmayı ve sigara içme, alkol alma ve yasadı�ı uyu�turucu kullanmayla ilgili 
‘cool olma’, ‘yeti�kinlik’ veya ‘isyankarlık’ anlayı�larını de�i�tirmeyi amaçlamaktadır. Bazı ülkelerde �imdiden 
itibar kazanmakta olan bu gibi yakla�ımların amacı, yasal uyu�turucuların edinilebilirli�inde de�i�iklik yapmak 
ve uyu�turucu tüketilen ortamlara düzenleme getirmektir.    

Konu hakkında yorumda bulunan EMCDDA Müdürü Wolfgang Götz: ‘Çok fazla sayıda genç Avrupalı için 
sarho� olmak ya da kafayı bulmak dı�arıda iyi bir gece geçirmenin elzem bir parçası haline gelmi�tir. Gençlerin 
kafasında uyu�turucu alma ve e�lenme arasındaki ba�lantıyı kırmazsak, bunun sıhhi ve sosyal bedelleri a�ır 
olacaktır. Bu amaçla, gençlerin sıkça gitti�i ortamların mümkün oldu�unca güvenli olmasını sa�lamak için 
e�lence endüstrisiyle birlikte çalı�malıyız. Ancak aynı zamanda, uyu�turucu ve alkolün yol açabilece�i uzun 
vadeli hasarları i�lerine geldi�i gibi göz ardı etmelerini önlemek için gençlerle de ileti�im kurmamız gerekir. 
Hepsinin ötesinde, a�ırının ba�arıyla e� anlamlı oldu�u �eklindeki gizli inancı, e�lenmenin kimyasal 
güçlendiricilere ba�lı olmadı�ı alternatif görü�üyle de�i�tirmemiz gerekmektedir’, demektedir.   

 



AMBARGO 23.11.2006 Merkezi Avrupa Saatiyle (Brüksel saati) 11.00 23.11.2006 
 

2006 Yıllık raporu  —  http://annualreport.emcdda.europa.eu adresinden 23 dilde indirilebilir 
 
 
 
 

3 

* ‘Kulüp müdavimleri’ — organize dans müzi�i etkinliklerine katılan gençler. 
 
Notlar: 
 
(1) Selected issue: ‘Developments in drug use within recreational settings’, http://issues06.emcdda.europa.eu adresinden 
�ngilizce olarak edinilebilir.  
(2) Ortamların, ya� aralıklarının ve anket yöntemlerinin heterojenli�ine ba�lı olarak, örneklerin kar�ıla�tırılabilirli�i genellikle 
zayıftır. Sunulan veriler bir dizi farklı ülkeden elde edilen en iyi yaygınlık tahminlerine dayanmaktadır. Bunlar hiçbir 
istatistiksel anlamda temsili nitelikte kabul edilmemelidir.  
(3) Güvenli ‘clubbing’ kılavuzları, kulüp müdavimleri için güvenli, sa�lıklı bir fiziksel ortam yaratmayı amaçlamaktadır 
(örne�in, a�ırı ısıtmanın önlenmesi; ücretsiz su temini).  
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Bkz. bu Seçili Konuda �ekil 2, 3, 4.  


