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POVZETEK
Pojmovanje drog se skozi zgodovino spreminja. Odvisno od časovnega obdobja,
kulturnega okolja in vede, s pomočjo katere jih preučujemo. Prav tako je s pojmi
raba in zloraba drog, bolezen – zdravje, normalno – patološko ipd. Govorimo o
tako imenovanih družbenih konstrukcijah posameznih pojmov. Poznamo več vrst
teorij nastanka bolezni odvisnosti; vsaka od njih predisponira določene dejavnike
kot bistvene za nastanek odvisnosti. Odvisnost je namreč rezultat številnih
dejavnikov tveganja in tako za njeno razumevanje ni dovolj le preučevanje
individuuma, temveč tudi družbenega okolja iz katerega posameznik izhaja.
Odvisnost od drog sodi v polje deviantnega oz. se pojmuje kot odklon od zdravja
– bolezen. Slednje je posledica vstopa medicinske stroke v polje deviantnega
preko totalnih institucij in njene prevlade v razlagi nastanka odvisnosti od drog.
Modeli oz. načini obravnave odvisnikov v določeni družbi so odvisni od
vladujočih politik na področju drog. V Sloveniji je zdravljenje odvisnikov v
domeni zdravstva. Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, ki smo
ga v nalogi podrobneje analizirali, deluje pod okriljem psihiatrije, kar pomeni, da
tudi v njem prevladuje medicinski diskurz pojmovanja odvisnosti.

Ključne besede: droge, totalne institucije, teorije nastanka odvisnosti, dejavniki
tveganja za nastanek bolezni odvisnosti, stigma, polje deviantnega, družbena
norma, modeli obravnave odvisnikov, politika na področju drog, Center za
zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

ABSTRACT
The comprehension of drugs has been changing throughout the history. It
depends on the historical period, cultural environment and the type of science on
which the approach to this subject is based on. It is similar with the conceptions
of drug usage and drug abuse, notions of disease – health and normal –
pathological. We can speak about the so called social constructions of individual
conceptions. We are familiar with different types of theories of addiction, each of
which predisposes certain factors as essential for the onset of addiction.
Addiction is a result of numerous risk factors, therefore its understanding can not
be based solely on the study of an individual, but must also take the social
environment from which the individual originates into account . Drug addiction
belongs to the field of deviance and is perceived as a deviation from health - a
disease. The latter is a consequence of medicine entering the field of deviance
through total institutions and its subsequent predomination in the explanation of
addiction. Models and methods of treatment of addicts in a certain society
depend on the predominating politics in the field of drugs. In Slovenia, the
medical treatment of addicts is in the domain of healthcare. Center for Treatment
of Drug Addicts, which has been analysed in the diploma thesis, functions under
the auspices of psychiatry, which means that it also employs the medical
discourse of comprehending addiction.

Key words: drugs, total institutions, theories of addiction, risk factors for the
onset of addiction disease, stigma, field of deviance, social norm, models of
treatment of addicts, drug policy, Center for Treatment of Drug Addicts

KAZALO
UVOD ............................................................................................................................. 1
1. OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV ..................................................................... 4
1.1. DROGE ................................................................................................................ 4
1.2. RABA OZ. ZLORABA DROG............................................................................... 5
1.3. ODVISNOST IN ZASVOJENOST......................................................................... 8
1.4. ZDRAVJE, BOLEZEN IN TERAPIJA ................................................................. 11
1.5. NORMALNO IN PATOLOŠKO........................................................................... 13
1.6. STIGMA OZ. STIGMATIZACIJA ........................................................................ 15
1.6.1. STIGMA UPORABNIKA DROG (ODVISNIKA)........................................... 16
1.7. INSTITUCIONALIZACIJA .................................................................................. 18
1.7.1. DRUŽINA KOT INSTITUCIJA ..................................................................... 22
1.8. PRODUKCIJA VEDNOSTI................................................................................. 23
1.8.1. IDEOLOGIJA............................................................................................... 25
2. TEORIJE O NASTANKU ODVISNOST OD DROG, DEJAVNIKI TVEGANJA ZA
RABO DROG IN RAZVOJ BOLEZNI ODVISNOSTI.................................................... 27
2.1. DEJAVNIKI TVEGANJA ZA RABO DROG........................................................ 27
2.2. RAZLOGI ZA ZAČETEK IN NADALJEVANJE RABE DROG............................ 31
2. 3. TIPOLOGIJA UPORABNIKOV DROG .............................................................. 33
2.3.1. FAZE RAZVOJA RABE DROG ................................................................. 36
2.4. ODVISNOST IN DEJAVNIKI TVEGANJA ZA RAZVOJ BOLEZNI ODVISNOSTI
.................................................................................................................................. 38
2.4.1. BIOLOŠKI DEJAVNIKI ............................................................................... 39
2.4.2. PSIHOLOŠKI DEJAVNIKI........................................................................... 40
2.4.3. SOCIALNI DEJAVNIKI................................................................................ 41
2.4.4. FARMAKODINAMSKE LASTNOSTI DROG KOT DEJAVNIK TVEGANJA
............................................................................................................................... 41
2.4.5. SKLEP O VPLIVU DEJAVNIKOV TVEGANJA NA NASTANEK BOLEZNI
ODVISNOSTI OD DROG ...................................................................................... 42
2.5. TEORIJE NASTANKA ODVISNOSTI OD DROG ............................................... 44

2.5.1. BIOLOŠKE TEORIJE NASTANKA ODVISNOSTI...................................... 44
2.5.1.1. BIOLOŠKE OSNOVE VEDENJA............................................................. 46
2.5.2. PSIHOSOCIALNE TEORIJE NASTANKA ODVISNOSTI........................... 51
2.5.2.1. PSIHOLOŠKE TEORIJE NASTANKA ODVISNOSTI .............................. 52
2.5.2.2. SOCIOLOŠKE TEORIJE NASTANKA ODVISNOSTI.............................. 53
2.5.3. TEORIJA IZBIRE ........................................................................................ 53
3. POLJE DEVIANTNEGA IN DRUŽBENE NORME ................................................... 59
3.1. RAZVOJ TOTALNIH USTANOV ........................................................................ 65
3.2. RAZVOJ MEDICINSKEGA DISKURZA V POLJU DEVIANTNOSTI .................. 70
3.2.1. PRESKUS ................................................................................................... 75
3.2.2. ROJSTVO »BIOPOLITIKE«........................................................................ 77
3.3. NADZOROVANJE IN KAZNOVANJE................................................................ 80
3.3.1. STRAH ........................................................................................................ 83
3.4. ODVISNOST OD DROG V POLJU DEVIANTNEGA .......................................... 86
3.4.1. ODVISNOST OD DROG KOT ODKLON OD ZDRAVJA ........................... 86
3.4.2. ODVISNOST OD DROG KOT ODKLON OD PRAVNIH (DRUŽBENIH)
NORM.................................................................................................................... 87
4. MODELI OBRAVNAVE ODVISNIKOV V POLITIKI ................................................. 89
4.1. MESTO DROGE V MODERNI DRUŽBI.............................................................. 89
4.1.1. DRUŽBENE RAZMERE IN DROGE............................................................ 91
4.2. MODELI OBRAVNAVE ODVISNIKOV............................................................... 94
4.3. POLITIKA DO DROG ......................................................................................... 97
4.3.1. PROHIBICIONISTIČNA POLITIKA DO DROG........................................... 98
4.3.2 POLITIKA ZMANJŠEVANJA ŠKODE ....................................................... 102
4.3.2.1. METADONSKI PROGRAM KOT PROGRAM ZMANJŠEVANJA ŠKODE
............................................................................................................................. 104
4.3.3. MEDIKALIZACIJA POLITIKE DO DROG ................................................. 105
4.3.4. POLITIKA DO DROG KOT ELEMENT NORMALIZACIJE UPORABNIKOV
DROG V DRUŽBI ................................................................................................ 105
3.4. PRAVICA DO UPORABE DROG IN NJENA VPISANOST V POLITIKO DO
DROG ..................................................................................................................... 106

5. CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG .......... 109
5.1. PREDSTAVITEV CZOPD................................................................................. 111
5.2 POTEK ZDRAVLJENJA ................................................................................... 116
5.2.1 Priprava na sprejem.................................................................................. 116
5.2.2. Ambulantno zdravljenje .......................................................................... 117
5.2.4 Bolnišnično zdravljenje............................................................................ 119
5.2.5 Oddelek za detoksikacijo ......................................................................... 120
5.2.6 Oddelek za intenzivno podaljšanje zdravljenja in rehabilitacijo........... 121
5.2.7 Dnevni oddelek ......................................................................................... 121
5.3 PRAVICE IN DOLŽNOSTI PACIENTOV CZOPD.............................................. 122
5.3.1. NAČELO ZAUPNOSTI .............................................................................. 123
5.4. TERAPIJA........................................................................................................ 124
5.5. ANALIZA TERAPEVTSKEGA DOGOVORA ZA IZVENBOLNIŠNIČNO
TERAPEVTSKO SKUPINO SVOJCEV................................................................... 128
SKLEP........................................................................................................................ 134
LITERATURA IN VIRI ................................................................................................ 138

UVOD
V nalogi bomo obravnavali problem odvisnosti od drog. Skušali bomo opraviti
konceptualno analizo procesa zdravljenja odvisnosti od drog v eni izmed
slovenskih institucij, ki se kot del zdravstvenega sistema ukvarja z zdravljenjem
odvisnosti. V tem okviru bomo preverjali tezo o stigmatizaciji odvisnikov od drog,
ki deluje na dveh ravneh. Predpostavljamo namreč, da odvisniku stigmo dodeljuje
že sama uporaba drog, vstop odvisnika v institucionalno organiziran sistem
zdravljenja pa stigmo uporabnika drog utrjuje in ji 'doda' še stigmo bolezni.
Obenem bomo preverjali tezo o zdravljenju v Centru za zdravljenje odvisnosti od
prepovedanih drog kot o zdravljenju v tako imenovani totalni instituciji.
Predpostavljamo namreč, da zdravljenje v omenjeni instituciji sledi značilnostim
totalnih institucij, podprtimi z medicinskim diskurzom.

V prvem delu naloge bomo v prvem poglavju analizirali temeljne pojme, ki jih
bomo uporabljali v nalogi. Opredelili bomo naslednje pojme: droge, raba oz.
zloraba drog, odvisnost in zasvojenost, zdravje, bolezen in terapija, normalno in
patološko, stigma oz. stigmatizacija, institucionalizacija ter produkcija vednosti.

V drugem poglavju naloge bomo predstavili različne teorije, ki skušajo pojasniti
nastanek zasvojenosti oz. odvisnosti od drog. Obravnavali bomo tako teorije, ki
vzroke za nastanek odvisnosti iščejo v bioloških oz. genetskih preddispozicijah
posameznika, kot teorije, ki vzroke za nastanek odvisnosti iščejo v družbenih oz.
socializacijskih in s tem (oz. ob tem) v vedenjskih oz. individualno psiholoških
dejavnikih za rabo drog kot sprožilnemu dejavniku za nastanek odvisnosti.

V tretjem poglavju bomo analizirali proces vzpostavljanja normalnega in
deviantnega v družbi, ki ga bomo povezali s procesom medikalizacije in
terapevtizacije uporabe drog oz. odvisnosti in zasvojenosti, ki je uporabnike drog
osvobodila odgovornosti za svoja dejanja. Ta premik ima svoje korenine v 18.
stoletju, ko je bila bolezni odvzeta njena religiozna komponenta (bolezen kot
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kazen za greh) in je osrednja tema postala zdravje. V 19. stoletju se je vzpostavil
medicinski pogled, za katerega je značilno, da se: »[b]olezen /.../ objektivizira in
loči od obolelega individua, ne bolnik, temveč njegova bolezen postane predmet
diagnostike in terapije. Bolezen je bila razumljena kot patološka in se je definirala
kot odklon od zdravja. S tem pomeni subjektivno deficit in objektivno defekt, ki ga
je treba odstraniti s pomočjo medicine.« (Will 1990, str. 52). Kot odklon od zdravja
po današnjih definicijah sodi tudi odvisnost od drog.

V nadaljevanju bomo obravnavali različne modele obravnave oz. 'zdravljenja'
posameznikov, ki so odvisni od drog. Še posebej nas bosta zanimala t. i.
represivni in medicinski model obravnave odvisnikov. Represivni model
obravnave uporabnikov drog predpostavlja, da so droge sredstva, ki povzročajo
zasvojenost, družbene in kriminalne ekscese, osebni in moralni propad, zato se
prepoved pridelovanja, preprodaje in posredno uživanje ter pregon in kazensko
preganjanje uporabnikov zdita najustreznejši odgovor na 'problem'. Premik od
kazenskega k kazenskopravnemu modelu obravnave posameznikov, ki so kršili
družbene norme pa je jasno razdelal Foucoult (1984). V kazenskopravnem
diskurzu je kršilec norme (v našem primeru zasvojenec oz. odvisnik) percipiran
kot racionalen subjekt, ki je zavestno kršil vzpostavljeno pravno normo, zato je
kaznovan. S sintezo kazenskega in medicinskega modela pa nastopa predvsem
kot bolnik. Medicinski model se namreč vzpostavlja na (hipo)tezi o 'biološki
preddispoziciji zasvojenosti' oz. predpostavki o obstoju neke, na individualno
eksistenco vezani patologiji, ki je razlog posameznikovi uporabi drog. S prevlado
medicinske interpretacije je subjektu odvzeta odgovornost za njegovo vedenje,
kar ima za posledico postopno humanizacijo obravnave: gre za vero v terapijo oz.
prevzgojo uporabnikov drog (Fojan 1999, str. 25-26).

Edini cilj kazenskopravnega in medicinskega modela obravnave odvisnosti je
'družba brez drog'. Oba modela predpostavljata popolno opustitev uporabe drog
kot edini cilj terapije oz. kazni. »Potreba po odvzemu odgovornosti uživalca in
zanikanje možnosti samonadzora pa postaneta argumenta tako za prisilno
zdravljenje uporabnikov kot tudi za paternalistični odnos države, ki ne zadeva
2

zgolj skupine t. i. odvisnih, temveč tudi ostale, posebej tiste družbene skupine, ki
jih označuje pojem 'rizične'.« (Fojan 1999, str. 51).

Ker predpostavljamo, da je za izstop posameznika iz vloge odvisnika oz. bolnika
potrebna

vzpostavitev

odgovornosti

posameznika

za

lastna

ravnanja

oz.

vzpostavitev samonadzora, bomo skušali ugotoviti ali terapevtski pristop Centra
za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog temelji na tej predpostavki ali ne
oz. ali program zdravljenja že zaradi svoje vpetosti v zdravstveno institucijo (ki jo
razumemo v Berger in Luckmannovem smislu, pri tem pa se naslanjamo tudi na
Foucaulta), posamezniku omogoča izstop iz vloge odvisnika in/ali bolnika ter ga
destigmatizira. To bomo naredili tako, da bomo predstavili in analizirali delovanje
te institucije, še posebej pa nas bo zanimala analiza terapevtskega dela v njej.
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1. OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV

1.1. DROGE
Sama beseda droga izhaja iz arabske besede »dova« in pomeni surovino
mineralnega, rastlinskega ali živalskega izvora za izdelavo ali pripravo zdravil
(Veliki slovar tujk 2002, str. 241). V slovenskem jeziku razlikujemo pojma droge in
zdravila, medtem ko zlasti v angleškem jeziku z enako besedo označujejo zdravila
in droge. V tem se pokaže ambivalentnost samega pojma droge

Različne discipline različno opredeljujejo pojem droga, vsaka iz svojega vidika.
Ob tem pa je vsebina pojma odvisna od obdobja in vede, s pomočjo katere droge
preučujemo. Za farmacijo in medicine so droge snovi, ki vplivajo na centralni
živčni sistem in na človekovo zdravje. S sociološkega vidika je pomembno
preučevanje drog s stališča družbene interakcije med posameznikom in skupino,
ki ji posameznik pripada, ter celotno družbo. Antropologi poudarjajo, da so droge
stare toliko kot samo človeštvo in da so sestavni del vseh družb. Pojem droge je
torej večdimenzionalen. Sestavljajo ga tri komponente: substanca, posameznik
ter družbeno in kulturno okolje (Klavora in Tomšič 1995, str. 27).

Natančna definicija pojma droga je otežena že po formalni plati, saj različni avtorji
različno definirajo droge (Hočevar 2005, str. 27). Milčinski je s pojmom droga
označil snovi, ki delujejo na človekovo duševnost (Milčinski 1986, str. 11). A.
Hočevar pa meni, da so droge »… vse snovi, ki zaradi vplivanja na centralni živčni
sistem spreminjajo posameznikovo duševno stanje, oz. vse snovi, ki lahko, ko jih
vnesemo v organizem, spremenijo percepcijo, kognitivno stanje ali motorične
funkcije posameznika.« (prav tam, str. 27). Pri tem ni toliko substanca tista, ki
ustvari drogo, temveč določena družbena definicija. Učinki drog namreč izhajajo
tudi iz socialnih interakcij z drugimi in ne le iz farmakoloških značilnosti droge
(Hočevar 1995, str. 30).
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Poznamo različne delitve drog. Za nas je pomembna predvsem delitev, ki jo
narekuje zakonodaja, in sicer delitev na tiste droge, ki so dovoljene oz. njihovo
posedovanje, uporaba in trgovanje z njimi ni kaznivo (alkohol, različne vrste na
počutje delujočih zdravil ipd.), in tiste, ki so nedovoljene, torej je posedovanje,
uporaba in trgovanje z njimi prepovedano (marihuana, amfetamini, heroin, kokain
ipd.) (Kastelic 2004, str. 17). Omenjena delitev je arbitrarna in se razlikuje od
družbe do družbe.

Sami privzemamo definicijo drog po A. Hočevarju, torej bomo v nadaljevanju
besedila s pojmom droge označevali tiste snovi, ki vplivajo na centralni živčni
sistem posameznika tako, da spremenijo njegovo zaznavanje, kognitivno stanje
ali motorične funkcije in so (v večini družb) na seznamu prepovedanih substanc.
Dovoljenih drog ne bomo obravnavali, ker se bomo v nalogi osredotočili na
posledice oz. probleme, ki jih prinaša raba nedovoljenih drog.

1.2. RABA OZ. ZLORABA DROG
V strokovni literaturi pogosto opazimo nedosledno uporabo pojmov raba in
zloraba drog, saj različni avtorji nimajo enotnega pogleda na vprašanje, kdaj raba
drog postane zloraba oz. že vsako rabo drog pojmujejo kot zlorabo. Uporaba
pojma zloraba drog je problematična še posebej zato, ker ima negativno
konotacijo in posledično lahko napeljuje na to, da so posledice uporabe ilegalnih
substanc nujno patološke (Zinberg v Hočevar 2005, str. 30–31). V medicini velja
splošno pravilo, da je zloraba drog vsaka raba drog, ki ni medicinsko upravičena.
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je nadomestila kategorijo zlorabe drog
s škodljivo in tvegano rabo drog. Kot navaja Ziherl je tvegana raba drog
definirana kot »/.../ občasno, ponavljajoče se ali nepretrgano poseganje po kakšni
psihoaktivni snovi, ki jo spremlja tveganje okvare telesnega ali psihičnega stanja
v prihodnosti, vendar do okvare še ni prišlo, medtem ko je škodljiva raba uživanje
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psihoaktivne snovi, ki že povzroča okvare zdravja, vendar pa uživalec še nima
znakov odvisnosti od psihoaktivne snovi.« (1992, str. 115).

Zinberg (1997, str. 53–55) poudarja, da pojem zloraba drog ne more biti
opredeljen na splošno. Avtor na podlagi raziskav ugotavlja, da je pojem potrebno
opredeliti za vsak primer posebej. Upoštevati je treba količino uporabljene droge
(višino in pogostost odmerka) in kakovost uporabe, ki vključuje način, kako je
droga uporabljena in pogoje za uporabo, ki nadalje vključujejo vzorce uporabe in
socialne okoliščine – koliko, kdaj, kje in s kom posameznik uporablja droge.

I. Kvaternik (2006, str. 57) piše o nadzorovani in problematični rabi drog. Pri tem
nadzorovano rabo drog definira kot »/…/ pravilno, zmerno, neproblematično
uporabo drog.« (prav tam). Problematična raba drog pa je uporaba, ko
posameznik dovoli substanci, da igra dominantno vlogo v njegovem življenju.
Goldberg (1999, str. 20) dodaja pojem 'rekreativna' raba drog, pri kateri je mesto
droge ob ostalih aspektih življenja. Tako problematični uporabniki drog kot
'rekreativni' uporabniki drog uporabljajo enako drogo, a pomen, ki se skriva za
tem dejanjem in njihovimi motivi za uporabo so različni. Dekleva (1999) opredeli
'rekreativno' uporabo drog kot kontrolirano, namenjeno zabavi in doseganju
užitkov predvsem v prostem času. Tovrstna uporaba drog ni povezana z
zasvojenostjo, socialnim odrinjenjem ali propadom. Izraz 'rekreativno' povezuje s
športnimi in drugimi dejavnostmi v prostem času. Posameznika 'rekreira',
ponovno ga naredi sposobnega za uspešno delovanje v polju neprostega, torej
obveznega delovnega časa. Lahko je kontinuirana in pogosta dejavnost, ki pa je
posamezniku predvsem v užitek in zadovoljstvo. Gre torej za kvalitativno
drugačen vzorec uporabe, za drugačen družbenoekonomski, kulturni in političen
kontekst uporabe ter za drugačno teoretsko razlago narave take uporabe drog.
'Rekreativni' uporabniki iščejo določene izkušnje, kot so druga stanja zavesti,
spolnost, povečanje intenzivnosti občutkov ipd. Pripravljeni so plačati ceno za to,
niso pa pripravljeni žrtvovati vsega. Ko postanejo ekonomske, psihološke in
družbene posledice uporabe drog previsoke, omejijo ali prekinejo z njihovo
uporabo.
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Flaker piše o t. i. različnih družbenih okoliščinah rabe drog. 'Rekreativno'
uživanje, pojmovano kot lahkotna prostočasna dejavnost, namenjena užitku
izkušnje same (zabava, razvedrilo, igra), izhodišče uživanja drog podredi
družbenim

okoliščinam

igre.

Le-to

se

razlikuje

od

družbenih

okoliščin

medicinskega ali terapevtskega uživanja (samomedikalizacija) za izboljšanje
počutja (kot zdravila v medicine) ali uživanja drog kot del ritualov (Flaker 2002a,
str. 37). Raba drog je lahko način bega iz realnosti. Droge ponujajo
ekstraordinarno, beg iz rutine ali pa so del vsakdanjega življenja. Uporabo drog bi
lahko označili tudi kot obliko samoterapije, na drugi strani pa kot obliko
samomora – beg pred tem, kar so. Funkcijo droge kot naključnega katalizatorja bi
lahko upravljale tudi druge dejavnosti, npr. hobiji, delo ipd.

Kot vidimo iz zgoraj zapisanega, pojma raba in zloraba drog ne moreta biti
opredeljena na splošno. Oba pojma je torej potrebno opredeliti za vsako
konkretno situacijo, primer oz. za vsakega posameznika posebej. Sami bomo
izhajali iz opredelitve (zlo)rabe drog A. Hočevar (2005, str. 35), in sicer bomo
pojem raba drog uporabljali za občasno poseganje po psihoaktivnih substancah,
ki v prihodnosti sicer lahko povzroči okvare psihičnega, telesnega in socialnega
stanja posameznika, ni pa to nujno.1 S pojmom zloraba drog pa bomo označevali
uporabo drog, ki že ima škodljive psihične, telesne in socialne posledice za
posameznika in družbo.2

1

Te posledice so namreč odvisne od tega, kako raba drog poteka pri konkretnem posamezniku
(Hočevar 2005, str. 35).
2
V ta okvir sodijo tudi tiste škodljive posledice rabe drog, ki so rezultat naključja ali
neseznanjenosti posameznika s skrajnimi tveganji rabe drog, kot so na primer: smrt zaradi
prevelikega odmerka droge, poškodbe ali smrt v prometnih nesrečah, ki so jih zakrivili uporabniki
drog, poškodbe ali smrt zaradi neupoštevanja varovalnih mehanizmov pri uporabi drog ipd.
(Hočevar 2005, str. 35).
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1.3. ODVISNOST IN ZASVOJENOST
V

angleščini

pomeni

izraz

'odvisnost'

('addiction')

obvezo,

predanost,

posvečenost, vdanost, naklonjenost, nagnjenost, navezanost (Schaler 2000, str.
Xiii). Za Schalerja

odvisnost

ni isto kot navada. Odvisnost je orientiranost,

nagnjenost k neki stvari ali aktivnosti, ker ima pomen in vrednost ali celo status
svetosti za posameznika (prav tam). Hotujac (v Pozaić 1993, str. 13) odvisnost od
drog definira kot spremenjeno psihično ali fizično stanje organizma, nastalo kot
posledica uporabe droge, zaradi česar oseba spremeni svoje vedenje. V to je
vključena prisila za kontinuirano in vse pogostejšo uporabo droge, da bi se
obdržal njen psihični učinek oz. da bi se uporabnik izognil nelagodju in tegobam
zaradi pomanjkanja droge.

Nekateri avtorji ločijo psihično in fizično odvisnost. Značilno za psihično
odvisnost je, da se uporabniku droge zdi, da zaradi močne čustvene naveze na
drogo ne more več živeti brez nje. Pomemben je način uporabe drog in zlasti
motivacija za rabo drog. Motivacija je lahko iskanje užitkov, izogibanje
resničnosti, zmanjšanje stresa ipd. Tovrstna odvisnost je težje prepoznavna, saj
je največkrat posledica neugodnih psihičnih stanj, ki so posledica različnih
psihičnih stresov in notranjih duševnih stisk. Premagovanje psihične odvisnosti
je dolgotrajen proces, ki traja dlje kot fizično razstrupljanje telesa. Potrebno je
vzpostaviti notranje ravnovesje pri posamezniku brez drog. Pri fizični odvisnosti
pa telo odvisnika rabi drogo za svoje delovanje oz. za vzpostavitev ravnovesja.
Če droge ne dobi, nastane abstinenčna kriza (Berčič 2003, str. 28).

Ziherl piše o sindromu odvisnosti kot o sindromu, ki ga sestavlja »/…/ skupina
fizioloških, vedenjskih in kognitivnih pojavov, v katerih ima raba psihoaktivne
substance za posameznika bistveno večjo vrednost kot katerakoli poprejšnja
njegova vrednota.« (1992, str. 190).

Za razliko od doslej navedenih definicij odvisnosti Edwards in Gross (v West
2006, str. 174) navajata, da je odvisnost družbeni konstrukt in ne objekt, ki bi
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lahko bil enoznačno definiran. Glede na določeno teorijo, je lahko odvisnost
pojmovana kot kronično stanje motivacijskega sistema, v katerem vedenje,
usmerjeno k iskanju nagrade, postane nekontrolirano.

Tudi pojem zasvojenost različni avtorji različno opredeljujejo. Nekateri izraz
preprosto enačijo s pojmom odvisnosti, oz. z obema označujejo skrajno stopnjo v
procesu uporabe drog. V strokovni literaturi pa ostaja ločevanje odvisnosti in
zasvojenosti po vsebini. Oba pojma sta definirana v odvisnosti od stroke, ki ju
obravnava (Hočevar 2005, str. 36).

Lindsmith poudarja, da je tako kot uporaba drog tudi odvisnost ali zasvojenost
psihosocialni proces. Definicija, ki pri opredelitvi fenomena zasvojenosti izhaja le
iz telesne odvisnosti, izključuje tiste, ki so sicer zasvojeni, pa v tistem trenutku
niso telesno odvisni, vključuje pa tiste, ki so telesno odvisni, pa ne hlepijo po
drogi (npr. bolniki, ki jim morfij lajša bolečine). Za zasvojene uporabnike drog bi
naj bilo tako bistveno hrepenenje po drogi (prav tam, str. 41). A. Hočevar
povzema, da je zasvojenost »/…/ družbeno posredovan proces, v katerem
posameznik prepozna, se nauči in ponavlja izkušnjo uporabe drog, ki mu lajša
abstinenčne težave.« (2005, str. 41-42).

Zasvojenost pomeni izgubo nadzora nad jemanjem drog. »Zasvojenost je
bolezen, ki prizadene človekovo telo, duševnost, odnose z ljudmi in sposobnost
za produktivno življenje. Zasvojenost ne pomeni samo telesne odvisnosti od
nekega kemičnega sredstva, ki deluje na zavest. Pomeni kompleksno vedenje
zasvojenega človeka, ravnanje, o katerem on sam prav dobro ve, da je škodljivo,
pa ga ponavlja in ga ne more opustiti, ker bi sicer doživel abstinenčno reakcijo.«
(Rozman 1999, str. 26). Vendar, kot opozarja Kanduč (2003, str. 302), človek lahko
postane zasvojen z najrazličnejšimi dejavnostmi in substancami, kot so šport,
delo, seks, hrana, gledanje televizije, računalniške igrice, avtomobilizem,
medijska pozornost, religija, ljubljeno osebo, internet, denar, oblast … Avtor
meni, da je navada, ki se jo s težavo otreseš (zamrznjena avtonomnost);
določujoči (kompulzivni) vpliv preteklosti na sedanjost, prisila ponavljanja
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vedenja, ki ga ne usmerja več avtonomna izbira (kot na začetku), ampak tesnobni
občutki. Zasvojenost kot taka ni bolezen, utegne pa sčasoma povzročiti bolezen
ali okvaro zdravja.

Pri obravnavi pojmov zasvojenosti in odvisnosti je zanimiva analiza pojavljanja
pojmov v zgodovini. Do začetka preteklega stoletja tako izraz zasvojenost v
ameriškem prostoru ni obstajal. Za pretirano rabo drog so uporabljali pojem
'slaba navada', zanjo pa naj bi bil odgovoren posameznik sam. Šele s prodiranjem
gibanj za zmernost in razvojem prohibicijske retorike so začeli uporabljati pojme,
kot sta 'bolezen duha' in 'bolezen volje', pojme, ki v današnjem jeziku pomenijo
'izgubo nadzora'« (Levine v Hočevar 2005, str. 37). S premikom iz obravnavanja
pretirane uporabe psihoaktivnih snovi kot vprašanja izbire zaradi lastnega užitka,
se je med letom 1910 in 1920, začelo obravnavanje problematične uporabe drog
kot bolezni, ki je kompulzivne narave, izraz zasvojenost pa so začeli uporabljati v
zvezi z neodobravano rabo nekaterih drog. Ta premik je posledica »ideologije
gibanja za zmernost,« ki so ga sprožili zdravniki skupaj z duhovniki (prav tam, str.
37). Če ponazorimo s primerom, to pomeni, da čezmerno uživanje določene
substance ni bila več slaba navada, temveč osrednje gibalo, ki je posamezniku
onemogočalo 'normalno' uporabo te substance, posameznikovo notranje
občutenje (hrepenenje), ki se mu ni mogoče upreti. Ob nečem, kar je močnejše od
posameznika, individualna odgovornost ni možna. S tem je posamezniku (na
primer uporabniku drog) odvzeta odgovornost in postane žrtev substance (Levine
v Hočevar 2005, str. 38).

V petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja so pojem »odvisnost« uporabljali za
označitev fizične odvisnosti kot enega izmed elementov definicije zasvojenosti. V
zadnjem obdobju, pa je pojem »zasvojenosti« nadomestil pojem »sindrom
odvisnosti od …« (prav tam, str. 39).

Sami bomo v nalogi privzeli definicijo pojma odvisnost, kot ga opredeljuje
Kastelic, in sicer je: »[o]dvisnost /…/ motnja, ki zajame tako telesno kot duševno
in socialno blagostanje zasvojenca in njegove okolice. Nedvomno pa ni samo
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razvada in stil življenja, temveč tudi bolezen, ki danes popolnoma dokazljivo
spremeni strukturo in delovanje možganov zasvojenca.« (2004, str. 118).

1.4. ZDRAVJE, BOLEZEN IN TERAPIJA
Tako zdravje kot bolezen nista univerzalni kategoriji in sta kontekstualno
določeni. Sta rezultat vsakokratnega razmerja moči in vezana na moč medicine.
Zunaj biomedicine tako obstajajo trije modeli, ki obravnavajo bolezen: psihološki,
sociološki oz. družbeni in kulturnoantropološki. Zdravje in bolezen sta »/…/
konstrukta znotraj družbene konstrukcije realnosti.« (Nastran Ule 2003, str. 73).

Psihološki model obravnave bolezni se ukvarja z odnosom med boleznijo in
posameznikom oz. s človeškim vedenjem v kontekstu zdravja in bolezni. Ta
model razvija psihologija zdravja. Sociološki model razširja pomen in kontekst
bolezni na analizo družbenih indikatorjev zdravja in bolezni. Za oba modela je
ključna vloga bolnika. Za ozdravitev je zelo pomembna motivacija in sposobnost
posameznika, da znova začne ali nadaljuje z normalnim socialnim življenjem,
torej da vlogo bolnika zamenja z vlogo zdravega človeka. Ključna je vloga
zdravnika, ki sodeluje pri resocializaciji posameznika. Kulturološki model še
razširja kontekst bolezni na analizo kulturnih vzrokov bolezni; pri tem je kultura
definirana kot kompleks praks, pravil, pomenov in vrednot, ki si jih ljudje delijo v
določeni družbeni skupini ali družbi. Zdravje in bolezen dobita pomen znotraj
določene kulturne tradicije ali v primerjavi med različnimi kulturnimi tradicijami.
Vsi trije modeli razširjajo analitski okvir za raziskovanje in razumevanje odnosa
med zdravjem in boleznijo. V tem smislu sta tako bolezen kot medicina tudi
produkta socialnega življenja oz. konstrukta znotraj družbene konstrukcije
realnosti (prav tam, str. 73-74).

Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije pomeni zdravje stanje popolne
fizične, duševne in socialne blaginje in ne le stanje brez bolezni (Dolinar in Knop
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2003, str. 1173). Bolezen pa je moten potek življenjskih procesov (motnja ali
sprememba normalnih dogajanj v telesu) (prav tam, str. 112). Sociolog Talcott
Parsons je definiral zdravje kot optimalno sposobnost za učinkovito sprejemanje
in opravljanje socialnih vlog. Bolezen je motnja v teh sposobnostih in ima tako
pomembne posledice za socialno življenje (Parsons v Kvaternik 2006, str. 33).
Bolezen je sprememba statusa in vloge posameznika v družbi. Vloga bolnika torej
s sabo nosi status nekoga, ki ni popolnoma opravilno sposoben, nekoga, ki ni
učinkovit člen družbe. Ta stigma je značilna tudi za uporabnike drog (prav tam,
str. 34).

Pojma zdravje in bolezen sta torej v tesni povezavi z vlogo posameznika v družbi
oz. opredeljujeta status posameznika v njej. Status bolnika zahteva, da bolnik
spozna svoje stanje kot »odklonsko« glede na »normalno« stanje – zdravje.
Odpovedati se mora določenim pravicam, ki pripadajo zdravim osebam.
Prevzame neke vrste nedoletni status, ki mu nalaga določene obveznosti in
omejitve (npr. popolna abstinence od psihoaktivnih substance) in se mora
pogosto odpovedati svojemu običajnemu življenjskemu slogu (Kvaternik 2006,
str. 37). Po Parsonsu je vloga bolnika v razvitem svetu zasnovana na štirih
normah: bolnik ni odgovoren za svojo bolezen; bolnik je oproščen običajnih
obveznosti, dokler je bolan; bolezen je nezaželena; bolni posameznik bi moral
poiskati in prejeti profesionalno pomoč (Parsons v Ule 2003, str. 76). Če je stanje
bolnika nenadzorovano, je to lahko potencialna grožnja družbenemu redu. Da bi
obdržali družbeni red in obdržali »deviantnost« pod nadzorom, je družba razvila
legitimno vlogo bolnika in naredila bolezen za prehodni status do normalne vloge
(Hughes v Kvaternik 2006, str. 34).

Medicinska stroka je izumila vrsto pojmov, ki se vežejo na bolezen oz. zdravje.
Tako bolezen prepoznavamo z diagnozo, preprečujemo s profilakso3, zdravimo s
terapijo, njen domnevni potek pa napovemo s prognozo. Terapija je beseda
grškega izvora in pomeni zdravljenje bolezni (Dolinar in Knop 2003, str. 1077).
Terapija je obravnava oz. skupek vseh dejanj in substance, ki se uporabljajo na
3

Profilaksa (gr.) je preventiva; ukrepi za preprečitev bolezni (Slovar tujk 2002, str. 928).
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poti k uresničitvi cilja, ki je (o)zdravljenje.4 Morda bi bila bolj ustrezna delitev kot
na stanje bolezni in zdravo stanje, delitev na ljudi, ki imajo težave, bodisi fizične
bodisi psihične ali socialne, in na ljudi, ki teh težav nimajo (Kvaternik 2006, str.
34).

1.5. NORMALNO IN PATOLOŠKO
Lalande je v Vocabulaire technique et sritique de la philosophi (1938) pojem
normalno podrobno opredelil, in sicer je normalno tisto, kar se ne nagiba ne na
levo ne na desno. Torej tisto, kar je prav v sredini, kajti v etimološkem smislu
norma označuje vogelnik. Normalno je tisto, kar je tako, kot mora biti. Normalno
je v najbolj običajnem pomenu besede tisto, kar srečamo v večini primerov
določene vrste, ali tisto, kar predstavlja bodisi povprečje bodisi mersko enoto
kakšne merljive značilnosti. Normalno tako hkrati označuje neko dejstvo in neko
vrednost, ki se ji prepisuje (Lalande v Canguilhem 1987, str. 87).

Normalno je torej v tesni zvezi s povprečjem. Navezuje se na normo. Le-ta pa ne
obstaja sama po sebi, ampak je družbeni produkt. V določeni družbi določeno
vedenje velja za normalno, ker je v skladu z normami te družbe, medtem ko bi v
neki drugi družbi enako vedenje lahko veljalo za patološko, glede na njihove
norme. Patološko ne eksistira samo po sebi, ampak samo v neki povezavi
(Javornik 2001, str. 74-75).

Normiranje je izraz kolektivnih zahtev, katerih celota – celo če se posamezniki
tega ne zavedajo – v dani zgodovinski družbi opredeljuje način, kako družba
postavlja svojo strukturo ali morda svoje strukture v odnosu s tistim, kar šteje za
4

Namenoma je uporabljen pojem zdravljenje, ki se ločuje od pojma ozdravitev. Slednji namreč
pomeni, da se oseba vrne v normalno stanje (stanje pred boleznijo). Pojem zdravljenje pa
predpostavlja, da je oseba sicer v obravnavi, ki naj bi izboljšala njegovo stanje bolezni, ni pa
rečeno, da ga bo dokončno odpravila. To razlikovanje je še zlasti pomembno, ko govorimo o
odvisnikih od drog. Obstajajo namreč mnenja, da ni ozdravljenega odvisnika (če pojmujemo
odvisnost kot kronično bolezen), temveč so le zdravljeni odvisniki.
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svoje lastno dobro. Normalno torej ni statičen ali poljuben pojem, marveč
dinamičen in polemičen. Normalizirati pomeni vsiliti neko zahtevo nečemu
bivajočemu, neki danosti, katere različnost se v primeru z zahtevo kaže kot tuja,
sovražno nedoločna (Canguilhem, str. 179). Normalno je tisto, kar je v skladu s
pravilom. Pojem patološko v medicini pripada človeškemu telesu, in sicer je
pojem patološko v medicini enak pojmu bolezenski, se pravi nezdrav oz.
nenormalen, če izhajamo iz definicije, da je bolezen motnja ali sprememba
normalnih dogajanj. V sociologiji pojem patološko uporabljajo za opisovanje
družbenih procesov.

Kosovel meni, da je normalnost »/…/ domena skupine, ki se konstituira z
izvrženjem razlik. Svojo identiteto pridobi prav s temi izvrženostmi, v opoziciji do
teh izvrženosti, pa naj gre za »drugo-bit«, ki je v njeni drugosti ne maramo
(marginalne osebnosti) ali »drugo-bit«, ki so jo morda na tihem celo želimo
(socialno privilegirane osebnosti). Identiteto pridobi skupina samo skozi nastali
splet razlik, ali pa te identitete ni in s tem tudi ne urejenega družbenega
organizma«. (1990, str. 90).

Pomembna so merila, ki določajo nenormalnost posameznika v vsakokratni
družbi. Po R. Benedictu (v Godina 1983, str. 60) je temeljno merilo te vrste
sposobnost posameznika, da se obnaša v skladu z družbo, v kateri živi. To
skladno obnašanje je eno od meril za klinično določanje normalnosti.

Če povzamemo, je torej vprašanje normalnega in patološkega (deviantnega)
neposredno povezano s posamezno družbo, oziroma so merila, ki določajo, kaj je
normalno

in

kaj je

patološko

(deviantno),

povsem

družbeno

določena.

Normalnost se v posamezni družbi lahko vzpostavi le tako, da družba izključi
tisto, kar je drugačno in kar dobi na ta način značilnost patološkega
(deviantnega).
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1.6. STIGMA OZ. STIGMATIZACIJA
Stigma je beseda grškega izvora, in sicer je v stari Grčiji in Rimu pomenila
znamenje, vžgano pobeglim sužnjem ali hudodelcem. Stigma je sramotno
znamenje, neizbrisan pečat (Dolinar in Knop 2003, str. 1016).

V medicini pojem označuje telesna znamenja bolezenskih motenj. Tudi v
sodobnem vsakdanjem jeziku stigma pomeni zaznamovanost, ki ni nujno vidna.
Povezuje se z atributom nezaželenosti, zavrženosti (Goffman 1963 v Flaker 2002a,
str. 98).

Flaker opredeljuje stigmo kot interakcijski pojem, ki je posledica stereotipiziranja
družbenih interakcij. »Stigmatiziran je človek, ki ne izpolnjuje pričakovanj, ki jih
do njega imamo, in ki ni tisto, kar zanj predpostavljamo, da je. Stigma je atribut, ki
človeka diskreditira. Kot zapiše Goffman, gre za neskladje med virtualno in
dejansko identiteto, za nasprotje med tistim, za kar na podlagi občih stereotipov
sklepamo, da bi človek moral biti, in med tistim, kar se pokaže, da dejansko je.«
(Goffman 1963 v Flaker 2002a, str. 98). Posameznika tako reduciramo na njegovo
(zaznamovano) posebnost, ki tako postane razlagalno orodje za vsa njegova
dejanja in za razumevanje njegove identitete. Stigmatizirani torej nima več
enakega položaja kot ostali ljudje. Značilna je torej pavšalnost in takojšnost
stigme. Vse prejšnje življenjske izkušnje postanejo irelevantne, čeprav je
neodgovorno misliti, da en dogodek, ne glede na to, kako dramatičen je, lahko
nadvlada vse, kar je oseba bila prej (Ule 2003, str. 89). Kakšne posledice bo imela
določena stigma na posameznika je odvisno od strpnosti določene družbe,
kulture, do drugačnosti, saj ima »[v]saka toleranca /…/ svoj tolerančni prag, mejo
med dovoljeno in nedovoljeno drugačnostjo.« (Kvaternik 2006, str. 36).
Stigmatizirani posameznik se mora naučiti ravnati s svojo stigmo. Stigma ga
namreč naredi ranljivega za negativne socialne identifikacije in samodefinicije.
Gre za posameznikovo lastnost, ki ga razlikuje od večine v skupnosti, tako da ima
večina (in tudi on sam) to lastnost za odklonsko, deviantno (Ule 2003, str. 88).
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Zaznamovanost prinaša nelagodje pri stikih z drugimi in se jim posameznik zato
raje izogne.

Družba kot taka potrebuje stigmatiziranje. Družbeni rob (stigmatizirani) namreč
govori o jedru družbe, ki ga izrinja in se ga sramuje (Rener 2002, str. 7). Ali kot
zapiše Flaker: »Težko se je upreti izključevalnemu vedenju (pričakovanjem), saj
nas pri tem ovirajo obravnavni modeli, ki so nastali na načelu stigmatizacije in
izključevanja, kot so medicinski, pedagoški, penološki. Vpeljujejo namreč
apriorno vrednost in reducirajo človeka na značilnosti, npr. uživalca drog (Flaker,
2002b, str. 275). M. Ule piše o stigmatizirajočih situacijah, ki »/…/ se razvijejo
tedaj, ko kakšni osebi ne izkazujemo spoštovanja in priznanja, ki bi ji sicer
pripadala glede na splošni družbeni položaj oz. bi ji pripadala, če ne bi imela
določenih »kritičnih« lastnosti.« (Ule 2000, str. 183). I. Kvaternik navaja, da »/…/ ni
nujno, da določena situacija porodi stigmo pri slehernem posamezniku, saj se
različni ljudje različno odzovejo na stigmo. Eni stigmo ponotranjijo in se zaradi
stigmatizacije počutijo slabo in nočejo biti to kar so. Ta pojav poznamo tudi kot
statusno neskladje, ki lahko pripelje do pojava razcepljene osebnosti.« (2006, str.
36). Stigmo uravnavajo ekonomski, socialni ali varovalni mehanizmi. Kot
ekonomska kategorija na primer omogoča izključitev skupine iz sfere dela.

Stigma je še posebej trdovratna v ustaljenem okolju (Kvaternik 2006, str. 54). Še
zlasti pri uporabnikih nedovoljenih drog. V nadaljevanju bomo na kratko opisali
stigmo pri uporabnikih drog oz. odvisnikih.

1.6.1. STIGMA UPORABNIKA DROG (ODVISNIKA)
V javnosti prevladuje stereotip, da so uporabniki drog umazani, da kradejo, se
prostituirajo ipd. Flaker (2002a, str. 97-120) navaja, da so taki v manjšini.
Stereotipi o uživalcih drog (kot kriminalcih, ki so hkrati bolniki) utrjujejo njihovo
mesto na robu družbe, ogrožajo njihovo socialno eksistenco, jih stigamatizirajo in
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vodijo k tveganim vedenjem. Najbolj občutljivo za stigmo uporabnika droge je
delovno okolje. Uporabniku drog se prepisuje status nekoga, ki ni popolnoma
opravilno sposoben oz. ni učinkovit član družbe (Kvaternik 2006, str. 34). Stigma
uporabnika drog zavzame osrednji položaj v kognitivnem procesu in obarva
celoto zaznane osebe. Posameznik s stigmo uporabnika drog je obravnavan kot
pripadnik socialne kategorije (uporabnika drog) in ne individualno. To pa daje
vtis,

da

je

oseba

(uporabnik

drog)

bistveno

drugačna

od

skupine

normalnih/dobrih osebkov, hkrati pa povečuje socialno, psihično in moralno
razdaljo med večvredno večino in manjvredno manjšino (uporabnike drog), ki jo
je zato še lažje diskriminirati in izpostaviti sovraštvu (Kanduč 2003, str. 291). Pri
uporabnikih drog je dodatna težava tudi to, da jih vključevanje v specializirane
službe (zdravljenje) še dodatno stigmatizira v vsakdanjem življenju.5 Stik z
različnimi službami poveča vidnost. Postaneš dokumentiran (Flaker 2002b, str.
235-237). Drugačnosti, kot smo že omenili, ne bi smeli razumeti na univerzalni
ravni, saj stigma, ki se veže na uporabo drog nič ne pove o inteligenci,
kriminalnosti posameznika ipd. Stigma ‘junkieja’6 pa uporabnika drog ne naredi le
nesprejemljivega, temveč tudi nevarnega (Flaker 1992, str. 119).

Flaker navaja, da »[s]tereotip, ki ga obnavljajo samoizpolnjujoča se prerokovanja,
ki kroži v družbi in krepi družbene službe (od pravosodja do socialnega dela in
družine), da bi ga ponotranjil tudi sam uživalec droge, vzdržuje zaprt sistem, ki
služi konsenzualnosti družbenega tkiva.« (1992, str. 195). Te stereotipe pa še
dodatno podpirajo mediji javnega obveščanja. Stigma uporabnika drog oz.
njegova stigmatizacija je torej povezana tudi z delovanjem institucij, ki
obravnavajo uporabnike drog v določeni družbi. V nadaljevanji bomo podrobneje
opisali proces institucionalizacije.

5
6

»Tako hudo je bilo, da se je moral iti celo zdraviti.«
Junkie je narkoman, odvisnik, toksikoman (Flaker 1999, str. 215)
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1.7. INSTITUCIONALIZACIJA
Leksikon

Cankarjeve

založbe

(Dolinar

in

Knop

2003)

opredeljuje

institucionalizacijo kot pretvarjanje določene družbene dejavnosti v relativno
ustaljen, družbeno normiran vzorec odnosov. Pojem institucija je latinskega
izvora in pomeni ustanovo, zavod. Družbena institucija pa je celota relativno
trajnih, ustaljenih, prepoznanih in varovanih vzorcev odnosov, ki se oblikujejo za
zadovoljevanje različnih potreb in zavoljo različnih skupnih interesov v skladu s
temeljnimi vrednotami urejenosti globalne družbe; družbeno osvojen način
opravljanja kake družbene dejavnosti, ki je pomembna za vzdrževanje in
delovanje družbenega sistema (prav tam, str. 400).

Levi Strauss (v Močnik 1999, str. 116) opredeli institucijo kot prvino v družbeni
organizaciji; družbeno organizacijo pa kot preplet institucij. Radcliffe - Brown
(1994, str. 17) pojmuje institucijo kot prvino v družbeni strukturi. Družbeno
strukturo oblikuje stalna mreža družbenih razmerij. Vedenje ljudi namreč v
medsebojnih interakcijah določajo norme, pravila ali vzorci. Vzpostavljenim
normam vedenja v določeni obliki družbenega življenja pravimo institucije.

Institucija je, če navedemo Močnika: »/…/ materialni obstoj ideologije (družbenih
vezi) /…/ materialna podlaga za transakcije med posamezniki /.../ temeljni
mehanizem družbene kohezije.« (1999, str.129).

Sicer pa sta se med drugimi z institucionalizacijo podrobneje ukvarjala in jo
natančno opredelila sociologa Berger in Luckmann v njunem delu Družbena
konstrukcija realnosti (1966, 1988). V nadaljevanju bomo povzeli njuno
opredelitev institucionalizacije, ker pri tem izhajata iz procesa, po katerih se
katerikoli sklop »znanja« družbeno uveljavi kot »realnost« (se institucionalizira).
Pri tem pa se ne naslanjata le na teorije, temveč je zanju pomembno tudi, kar
imajo ljudje za realnost v svojem neteoretičnem, vsakdanjem življenju. Torej
»zdravorazumsko« znanje. Njuna analiza vključuje tudi »subjektivni« moment v
konstrukciji realnosti. Avtorja navajata, da se institucionalizacija pojavi takrat, ko
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obstajajo vzajemne tipizacije dejanj iz navade. Vsaka človeška dejavnost, ki jo
večkrat ponovimo, prehaja v navado. Navajenost predpostavlja, da se dejanje v
prihodnosti lahko zgodi na enak način

in z enakim izidom. Navajenost

na

psihološki ravni povzroča zožitev izbire; določa smer in specializacijo dejavnosti.
Zaradi navajenosti, ni nujno vsakič znova korak za korakom definirati posameznih
situacij. Veliko število situacij lahko povzamemo na podlagi njihovih definicij
(Berger in Luckman 1988, str. 57).

Institucije nastajajo takrat, kadar obstajajo vzajemne tipizacije dejanj iz navade.
Te tipizacije so vedno skupne, dosegljive vsem članom določene družbene
skupine. Institucija tipizira posameznike in njihova dejanja. Predpostavljajo
zgodovinskost in nadzorovanje. Že s samim dejstvom svojega obstoja
nadzorujejo človeško vedenje s tem, da postavljajo vnaprej definirane modele
vedenja, ki kažejo v določeno smer in s tem nasprotujejo številnim drugim,
teoretično možnim usmeritvam. Dodatni nadzorovalni mehanizmi so v družbi
potrebni le dokler niso procesi institucionalizacije popolnoma uspešni (prav tam,
str. 59). »Institucija si lasti avtoriteto nad posameznikom ne glede na subjektivne
pomene, ki jih posameznik pripiše določeni situaciji /…/. Otroke in odrasle je
treba »naučiti pravilnega vedenja«, da bodo ostali »na liniji«, kajti bolj, ko je
vedenje institucionalizirano, lažje ga nadzorujemo in napovedujemo.« (prav tam,
str. 64).

Institucionalizacija v osnovi skuša zajeti vsa področja kolektivno pomembnega
vedenja. Realnost vsakdanjega življenja pojmujemo kot urejeno realnost prav s
pomočjo institucij. Pojavi v tej realnosti so urejeni v vzorce, za katere se nam zdi,
da so neodvisni od našega pojmovanja in so nam na nek način vsiljeni. Realnost
vsakdanjega življenja se kaže kot že objektivizirana; sestavljena iz niza objektov,
ki so bili opredeljeni kot objekti še pred našim prihodom na prizorišče. Jezik, ki
ga uporabljamo v vsakdanjem življenju, nam nenehno zagotavlja ustrezno
objektivizacijo in vzpostavlja red, znotraj katerega ima vse pomen, in kjer je
vsakdanje življenje za nas smiselno (prav tam, str. 29). Jezik namreč objektivizira
skupna izkustva, jih znotraj jezikovne skupnosti naredi dosegljive za vsakogar, s
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tem pa postane osnova in instrument skupne zaloge znanja (prav tam, str. 69).
Realnost vsakdanjega življenja tako vsebuje tipizacijske sheme, znotraj katerih
pojmujemo in obravnavamo druge ter svet okoli nas. Te tipizacijske sheme
določajo odnose do drugih in so vzajemne (prav tam, str. 37).

Legitimnost institucij temelji na jeziku. Logika, ki temelji na instutucionalnemu
redu, je del družbeno obvladljive zaloge znanja in je kot taka samoumevna.
Skupno znanje je skupna vsota tega, kar vsi vemo o družbenem svetu, zbirka
življenjskih pravil, naukov, pregovornih modrosti, vrednot in verovanj itd. Prav
tako to skupno znanje opredeljuje vloge, predvidene za kontekst določene
institucije, ter nadzoruje in napoveduje sleherno vedenje. »Odkar se takšno
znanje družbeno objektivizira kot sklop splošno veljavnih resnic o realnosti, se
vsak radikalen odklon od institucionalnega reda prikazuje kot odklon od realnosti
in se zato označuje kot moralna izprijenost, duševna bolezen ali preprosto kot
neznanje.« (prav tam, str.67). Institucionalni pomeni močno in nepozabno vplivajo
na posameznikovo zavest, in ker smo ljudje pozabljivi in počasni, morajo
obstajati postopki, s katerimi prikličemo pomene v zavest, če je treba tudi s
prisilnimi in neprijetnimi sredstvi. Pomeni instutucionalne dejavnosti se
prenašajo kot znanje, vsak prenos pa zahteva neke vrste družbeni aparat (prav
tam, str. 70).

Izvori vsakega institucionalnega reda ležijo v tipizacijah naših dejavnosti in
dejavnosti drugih. Niso pa tipizirana samo posamezna dejanja, ampak tudi oblike
dejanj. Nosilec dejanja se tako identificira z družbeno objektiviziranimi
tipizacijami vedenja (prav tam, str. 72). Ko se tovrstne tipizacije pojavljajo v
kontekstu objektivizirane zaloge znanja, ki je skupna kolektivu njihovih nosilcev,
govorimo o vlogah. Le-te so v bistvu tipi nosilcev v takšnem kontekstu. Standardi
igranja vlog so prav tako del skupne zaloge znanja. Konstrukcija tipologije vlog
je nujni korelat institucionalizacije obnašanja. Celotno institucionalizirano
obnašanje torej vsebuje vloge, ki prispevajo k nadzornemu značaju institucije oz.
vloge zastopajo institucionalni red (prav tam, str. 74).
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Področje institucionalizacije je lahko ožje ali širše, odvisno od splošnosti
relevančnih struktur. Če je veliko teh struktur v neki družbi na splošno skupnih, je
področje institucionalizacije izredno široko in obratno (prav tam, str. 78).
Področje institucionalizacije se zožuje zaradi različnih zgodovinskih razlogov. Na
nekaterih področjih socialnega življenja pride do deinstitucionalizacije. Le-ta se
danes dogaja zlasti v privatni sferi, v javni pa bistveno manj (prav tam, str. 80).

S pomočjo institucij posameznik ve, da se v vsakem okviru družbene strukture od
njega pričakuje, da se bo vedel v skladu z normami in upravičeno lahko tako
vedenje pričakuje tudi od drugih. Institucija je torej vzpostavljena norma vedenja,
ki jo priznava posamezna družbena skupina. Institucije tako zagotavljajo norme
za sestavna razmerja družbene strukture. Normo vzpostavlja to, da jo vsi
priznavajo, da določa pravilno vedenje (Radcliffe - Brown v Močnik 1999, str.
117). Kot smo že omenili, je normiranje sestavni del institucionalizacije določene
družbe. Močnik (1999, str. 118) meni, da je institucija sponka, ki veže
posameznike z in v družbeno strukturo ali obratno, družbeno strukturo povezuje
s posamezniki, ki pripadajo družbi in sestavljajo njeno strukturo.

Naloga institucij pa je tudi, da razvrščajo posameznike v skupine. Posamezniki se
razvrščajo v skupine s tem, da priznavajo norme, navade, življenjski slog oz.
konceptualne sheme, iz katerih institucije izhajajo. Skupina pa svoje pripadnike
tudi nadzoruje, ali priznavajo njene norme in se ravnajo po njih (prav tam, str.
128). Abnormalnosti je treba zgladiti, in sicer z vpeljavo dodatnih institucij.
Neskladje med institucionalno normo in institucionalno prakso pogosto
pripisujejo raznim človeškim slabostim. Obstajajo različne institucije, ena izmed
njih je npr. družina.

Družino kot institucijo na tem mestu omenjamo zato, ker prav spremembe v
družini

in

njeno

»slabljenje«

pogosto

povezujejo

s

širjenjem

uživanja

prepovedanih drog in njihovih škodljivih posledic. Vendar, kot zapiše Flaker:
»[n]e v naših raziskavah, ne kje drugje nismo našli podatkov, ki bi omogočili
sklep, da uživalci pogosteje prihajajo iz t. i. nepopolnih družin, enostarševskih ali
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ločenih. Prav narobe, podatki kažejo, da so med uživalci zastopani otroci iz raznih
oblik družin v približno istih razmerjih kot med preostalim prebivalstvom.« (2002a,
str. 135). V nadaljevanju besedila si bomo ogledali družino kot institucijo.

1.7.1. DRUŽINA KOT INSTITUCIJA
Družina je institucija solidarnosti in moralnosti in ne le ekonomska enota. Družina
je okolje, kjer poteka medgeneracijska distribucija sredstev. V njej je delitev med
zasebnim in skupnim zamegljena. Je mesto, kjer si deležen podpore in pomoči v
času bolezni ali prizadetosti. Je prostor, kamor se lahko vrneš. Je področje
personalizacije, ki omogoča, da človek sebe vidi kot osebnost (Flaker 2002a, str.
134). Družina je mesto primarne socializacije – oblikovanja osebnosti. Vsak
posameznik se rodi v objektivno družbeno strukturo, znotraj katere se sooči s
pomembnimi Drugimi, ki so zadolženi za njegovo socializacijo. Njihove definicije
njegove situacije se mu predstavljajo kot objektivna realnost. Posameznik se
namreč ne rodi kot član družbe, temveč le to šele postane skozi proces t. i.
socializacije.

Na

začetku

tega

procesa

je

internalizacija

–

neposredno

doumevanje ali razlaga objektivnega dogodka kot nosilca pomena oz. kot
manifestacija subjektivnega procesa neke druge osebe. Taka pojmovna
internalizacija predstavlja osnovo za razumevanje sočloveka in za pojmovanje
sveta kot pomenske in družbene realnosti. Ontogenetski proces, s katerim
dosežemo internalizacijo, se imenuje socializacija, ki jo tako lahko definiramo kot
vsestransko in dosledno posameznikovo uvajanje v objektivni družbeni svet ali v
enega od njegovih področij. Primarna socializacija je tista, ki ji je posameznik
izpostavljen v otroštvu in s pomočjo katere postane član družbe. Otrok prevzame
vloge in drže 'pomembnih Drugih', le- ti podobe izberejo v skladu s svojim lastnim
mestom v družbeni strukturi. Otrok torej te podobe in vloge internalizira in jih
napravi za sebi lastne, hkrati s tem prevzame tudi njihov svet. Primarna
socializacija torej vključuje internalizacijo družbe kot take in znotraj nje
vzpostavljene objektivne realnosti, hkrati pa vključuje vzpostavitev skladne in
stalne identitete. Osnovno sredstvo tega procesa je jezik. Sosledje učenja, ki ga
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vsebuje socializacija, je družbeno določeno. V primarno socializaciji otrok svet
svojih 'pomembnih Drugih' internalizira kot edini obstoječi in možni svet, ki se
zato mnogo trdneje zasidra v zavest kot svetovi, ki se internalizirajo v procesih
sekundarna socializacije. Sekundarna socializacija je vsak nadaljni proces, ki že
socializiranega posameznika uvede v nova področja družbe, v kateri živi. Je
internalizacija institucionalnih ali v instituciji temelječih »podsvetov«. V njej gre
za distribucijo »posebnega znanja«, znanja, ki je rezultat delitve dela in čigar
nosilci so institucionalno določeni (Berger in Luckman 1988, str.121-129).

Realnost in z njo družina je torej družbeno definirana. Definicije pa so vedno
poosebljene, kar pomeni, da realnost definirajo konkretni posamezniki in skupine.
K temu pripomore skupna zaloga znanja, ki je družbeno distribuirana. Strukturira
se glede na splošno relevantnost in glede na relevantnost za posebne vloge. V
nadaljevanju bomo natančenje opisali kako se določena vednost uveljavlja,
nastaja. Opisali bomo torej produkcijo vednosti.

1.8. PRODUKCIJA VEDNOSTI
Vednost bi lahko opredelili kot skupek vedenj oz. znanj, ki proizvajajo svet
pomenov v določeni družbi. Vednost ima svoj zgodovinski razvoj. Je rezultat
oblastnega razmerja in upravičuje pravico do te oblasti ter ji daje avtoriteto za
postopke. Po Foucaultu »/.../ oblast producira vednost. Oblast in vednost druga
drugo neposredno implicirata. Ni oblastnega razmerja, ne da bi se korelativno
vzpostavilo neko polje vednosti, in ne vednosti, ki ne bi hkrati zahtevala in
vzpostavljala oblastnih razmerij.« (1991, str. 115). Sleherna misel je omejena z
matrico, ki je hkrati organizacijsko načelo vednosti in njena meja. Prav ta matrica
definira 'epoho’ (Lešnik 1998, str. 258). Vednost je razcepljena vzdolž različnih
linij, po katerih se distribuira; s tem pa se razcepi tudi njen predmet. Na primer v
teoriji je ‘odvisnost od drog’ racionalna in aseksualna misel; v rumenem tisku pa
je zgolj škandal. A znanost do škandalov ni nevtralna. Kar je izključeno iz splošne
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vednosti, je zelo pozorno obravnavano v specialnih disciplinah (prav tam, str.
260).
Vednost je v tesni navezavi z znanostjo7 oz. s posameznimi znanstvenimi
disciplinami. Da se določena vednost uveljavi kot »prava« pa mora biti legitimna.
»Legitimnost je izid dolgotrajnega procesa, katerega osrednji pomen je
prepričevanje, ki vključuje to, da prepričamo tiste, ki jim gre kratkoročno slabo,
da jim bo nekoč dolgoročno šlo bolje, zaradi strukture sistema, in da morajo zato
podpirati nemoteno delovanje sistema in njegove postopke sprejemanja
odločitev.« (Wallerstein 1999, str. 9). Za nov družbeni red tako ni dovolj, da ga
oblikujemo,

moramo

ga

tudi

legitimirati.

Legitimacija

pa

je

mogoča

s

sklicevanjem na avtoriteto ali na znanstveni diskurz, ki je podprt z racionalnimi
argumenti. Berger in Luckman

pojem vednosti nadomestita s pojmom »svet

pomenov«, ki temelji na družbeni zalogi znanja.8 Svet pomenov je družbena
izpeljanka, je proizvod družbe in v nasprotni smeri ponovno pomaga proizvesti
družbo.

Svet

pomenov

pa

zahteva

neprestano

legitimiziranje,

potrebuje

ponavljajoče se utrjevanje in upravičevanje, sicer je stabilnost družbe ogrožena.
Velik del preteklosti je bila religija tista, ki je igrala odločilno vlogo v kontrukciji in
ohranjanju svetov. Njeno vlogo pa je vedno bolj prevzemala znanost (Berger in
Luckman v Haralambos idr. 1999, str. 464). Znanstvene trditve so danes
podvržene argumentaciji in preverjanju s strani drugih. Za odločitev, ali bo neka
trditev sprejeta, so potrebni dokazi in racionalne spremembe (Lyotard v
Haralambos 1999, str. 916).

Danes

se

znanje

organizacijsko

kot

povezuje

na

korporativne

tri

načine:

strukture

intelektualno
in

kulturno

kot

discipline,

kot

skupnosti

znanstvenikov, ki jih družijo nekatere skupne elementarne premise (Wallerstein
7

Znanost je na človekovih zgodovinskih izkušnjah temelječi sistem med seboj logično povezanih
spoznanj o naravi, družbi in mišljenju, katerih resničnost vedno znova preizkuša in poglablja
praksa. Zaradi zahtev vsakdanje uporabe se znanost danes razčlenjuje na vrsto posebnih znanosti
(t. i. znanstvenih disciplin ali strok), ki raziskujejo delna področja narave ali človekovih aktivnosti,
nastali členi pa se hkrati enako intenzivno prepletajo in navezujejo drug na drugega (Dolinar in
Knop 2004, str. 1181).
8
Družbena zaloga znanja je zaloga znanja lastna določeni družbi, ki se ukvarja s pomeni in
opredelitvami realnosti (Berger in Luckman v Haralambosu idr. 1999, str. 464).
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1999, str. 78). Kaj velja kot znanje, opredeljujejo tisti, ki imajo več moči. Znanje
institucionalizirajo v izobraževalne ustanove in z vidika tega znanja merijo
izobraževalne dosežke (Young v Haralambos 1999, str. 792).

Disciplina je način zasedbe tako imenovanega raziskovalnega polja, ki ima svoje
posebno področje, ustrezne metode in tudi svoje meje. Disciplina skuša
disciplinirati intelekt. Institucionalizirana disciplina (univerzitetni oddelki, učni
programi, revije, združenja, bibliografske klasifikacije ...) je način, kako se
obnavlja in ohranja praksa. Znanstvene organizacije si prizadevajo, da bi
disciplinirale prakso. Postavljajo trdnejše meje kot discipline (Wallerstein 1999,
str. 78).

Katera vednost se bo v določeni družbi uveljavila in bo priznana kot taka, je
odvisno od ideologije, ki prevladuje v določeni družbi.

1.8.1. IDEOLOGIJA
Ideologija

je

zbirka

idej,

njihova

funkcija

je

obramba

in

legitimacija

prevladujočega družbenega stanja (Mannheim v Goldberg 1999, str. 190). To je
lahko izpolnjeno z učenjem ljudi, da osredotočijo svoje misli in energijo na tiste
sestavine svojega življenja, ki ne predstavljajo potencialne grožnje obstoječemu
družbenemu redu. In s proizvodnjo interpretacij, ki ljudem onemogočajo videnje
povezave med njihovimi življenjskimi izkušnjami in družbeni makrostrukturi (prav
tam).

Sociolog Göran Therborn (prav tam, str. 190) navaja, da ideologija vpliva na našo
zavest z identificiranjem:
-

Tega, kar obstaja in kar ne, kaj je kaj, kdo smo, z naravo družbe, kaj
vsebuje svet, ženske, moškega itd. Na podlagi tega posameznik vzpostavi
svojo identiteto in pojmovanje tega, kaj je prav in kaj ne.

-

Tega, kaj je dobro, pravilno, pravično, lepo, privlačno, zabavno … in vsa
njihova nasprotja. Na ta način se vzpostavijo in normalizirajo naše želje.
25

-

Tega, kaj je mogoče in kaj ne. To nam daje občutek, da so določeni aspekti
našega življenja nespremenljivi.

Althusser je v razlago ideologije vpeljal koncept interpelacije. Njegova osrednja
teza je da »[i]deologija interpelira individuume v subjekte.« (Althusser 1980, str.
72). Nadalje »/.../ ideologija predstavlja imaginarno razmerje med individuumi in
njihovimi realnimi eksistenčnimi pogoji.« (prav tam, str. 66). In »[i]deologija ima
materialno eksistenco.« (prav tam, str. 68). Če povzamemo Althusserja, je
sleherna praksa možna samo prek neke ideologije in

sleherna ideologija je

mogoča le prek subjekta in za subjekt (Močnik 1999, str. 14). Praksa ima za
praktikante vselej nek smisel in ta smisel je ideološki Oziroma kot Althusserjevo
opredelitev ideologije povzame Močnik: »Interpretacija pomena izreka je odvisna
od verovanjskega ozadja, na katero interpret projecira izrek, ki ga interpretira /.../.
Kaj je treba verjeti, da bi ta izrek imel smisel? Isti izrek je mogoče »brati« na
podlagi različnih verovanjskih ozadij. Izrek ima več možnih pomenov.« (prav tam,
str. 51).
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2. TEORIJE O NASTANKU ODVISNOST OD DROG, DEJAVNIKI
TVEGANJA ZA RABO DROG IN RAZVOJ BOLEZNI
ODVISNOSTI
V tem poglavju si bomo podrobneje pogledali razloge, zakaj posameznik poseže
po drogi oz. kateri so dejavniki tveganja za rabo drog. Nadalje bomo opredelili
različne tipe uporabnikov drog in faze razvoja rabe drog. Osredotočili se bomo na
dejavnike tveganja za razvoj bolezni odvisnosti oz. teorije nastanka odvisnosti.

Odvisnost od drog ne nastane sama po sebi. Je rezultat številnih dejavnikov, ki
se med seboj prepletajo. Obstaja vrsta teorij, ki razlagajo nastanek odvisnost od
drog. Vsaka daje poudarek določenim vzrokom in kombinaciji le-teh ter na
podlagi tega predpostavljajo možne načine zdravljenja oz. preprečevanje
nastanka odvisnosti oz. preventivo.

Preventiva preprečuje nastanek določenega pojava oz. vedenja, ki je družbeno
nezaželeno in zanj ni nujno, da se bo zgodilo (v našem primeru je to raba oz.
zloraba drog). Da pa bi slednja preprečila, preventiva vnaprej predvidi, posledica
katerih dejavnikov je lahko pojav oz. vedenje, nato pa skuša preprečiti sam
nastanek teh dejavnikov. V tem primeru so vzroki rabe in zlorabe drog t. i.
dejavniki tveganja, t. i. varovalni dejavniki pa so tisti, ki ščitijo posameznika oz.
populacijo pred nastankom »bolezni« (v našem primeru rabe oz. zlorabe drog)
(Hočevar 2005, str. 53-54). Ali kot navaja D. Fojan: »Raba drog je /…/ simptom,
načini širjenja rabe drog pa so povezani z različnimi dejavniki tveganja; posledice
rabe drog so potem vidne kot »bolezen odvisnosti«. (1999, str. 25).

2.1. DEJAVNIKI TVEGANJA ZA RABO DROG
»Pot človeškega razvoja ni samo splet srečnih ali nesrečnih naključij.« (Sande
2004, str. 32). Življenje posameznika je na katerikoli časovni točki rezultat
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preteklih odločitev in vplivov okolja, oz. preteklost posameznika naj bi se poznala
na prihodnosti. To je tudi izhodišče za raziskovanje dejavnikov tveganja za razvoj
uporabe drog pri posamezniku. Vse tisto, kar statistično poveča možnost, da
posameznik zaide v tvegano vedenje, imenujemo dejavniki tveganja, in obratno,
vse tisto, kar zmanjša statistično verjetnost (kljub prisotnosti dejavnikov
tveganja), imenujemo varovalni dejavniki (prav tam, str. 35).

V epidemiologiji lahko dejavnike tveganja pojmujemo širše in ne samo v njihovem
negativnem

pomenu,

in

sicer

lahko

zvišujejo

ali

znižujejo

incidenco

proučevanega zdravstvenega problema. Dejavnik tveganja je lahko tudi varovalni
dejavnik (njegova navzočnost npr. znižuje incidenco neke bolezni v populaciji) v
kolikor je njegova vrednost izražena s kazalcem relativnega tveganja9 manjša od
ena. V kolikor je le-ta večja od ena, govorimo o nevarnostnem dejavniku.
Vrednost relativnega tveganja nam pove etiološko vlogo dejavnika tveganja in
kolikokrat večja bo verjetnost, da se bo pri nekom, ki je izpostavljen dejavniku
tveganja pojavila npr. neka bolezen (Premik 1998).

Točno določen vzrok, ki naj bi sprožil uporabo drog in kasneje morebiten razvoj
odvisnosti, je nemogoče določiti. Bolj smiselno kot osredotočenje na en sam
temeljni razlog za težave z uporabo drog (npr. »krivi (odgovorni) so vrstniki«,
»krivi so starši«, »kriva je družba« ipd.), je upoštevati korelacijo posameznih
dejavnikov. Pripadnost določenim t. i. rizičnim skupinam ali rizičnim vedenjem za
uporabo drog pri posamezniku ne pomeni, da bo le-ta uporabljal droge, prav tako
kot izpostavljenost več dejavnikom tveganja za uporabo drog naenkrat še ne
pomeni nujno tudi uporabe drog, ampak predvsem statistično verjetnost (Sande
2004). Pri posamezniku, ki ima težave z uporabo drog, so pogosteje v ozadju
kompleksni mehanizmi, ki so navadno splet različnih dejavnikov tveganja.

9

Relativno tveganje je razmerje med incidenco pri izpostavljenih posameznikih in incidenco pri neizpostavljenih
posameznikih.
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Dejavnike tveganja avtorji razvrščajo v razne podskupine. Sande (2004, str. 36 37) je dejavnike tveganja za rabo drog na podlagi analize razvrstitve dejavnikov
tveganja, ki jih navajajo različni avtorji, razdelil na naslednja področja:

a) Individualni dejavniki tveganja so osebnostne lastnosti in interpersonalni ter
vedenjski dejavniki, kot so odtujenost ali uporništvo, asocialno vedenje,
impulzivnost, anksioznost, depresija, večja osebna ranljivost, nagnjenost k
pitju alkohola, visoka potreba po dražljajih (Hawkins idr. v Sande 2004, str. 36).

b) Družinski dejavniki tveganja so še posebej pomembni v obdobju otroštva in
zgodnje adolescence, saj lahko spodbudijo razmeroma zgodnjo rabo drog.
Mednje sodijo uporaba drog pri starših ali sorojencih, nejasna pravila v
družini, slabši nadzor nad otroki, negativna komunikacija, poslabšanje ali
razdiranje družinskih vezi, nekonsistentni ali oddaljeni starši itd.

c) Vrstniški dejavniki tveganja se lahko pojavijo znotraj vrstniške skupine, in
sicer zgodnja iniciacija v uporabo drog s strani vrstnikov, uporaba drog v
vrstniški skupini, primerjava med vrstniki ipd.

d) Šolski dejavniki tveganja označujejo učno (ne)uspešnost in odnos, ki ga
mladostniki odvijejo do šole. Mednje sodijo šolska neuspešnost, mržnja do
šole, obdobje ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo, pomanjkanje možnosti za
konstruktivno uveljavitev ipd.

e) Skupnostni dejavniki tveganja pomenijo (ne)uspešnost socializacije in
možnost za potrditev »odraslosti« mladostnikov. Posebej je opazen problem
pomanjkanja formalnih obredov in pravil za vstop med odrasle. Osrednji
pomen in status odraslosti lahko tako zapolnijo droge oz. uporaba le-teh.
Skupnostni dejavniki tveganja so permisivne družbene norme in zakoni,
dostopnost drog, nezmožnost uveljavljanja svoje odraslosti na legitimen
način, nejasnost prehoda v odraslost, slaba pripadnost soseski in lokalni
skupnosti, slab socialnoekonomski status ipd.
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Kastelic (2004, str. 24) dejavnike tveganja, ki so hkrati dejavniki zaščite, deli na
štiri podskupine:

a) Dejavniki posameznika: osebnostne značilnosti, stališča in prepričanja,
dednost itd.
b) Medosebnostni in socialni dejavniki: družina, vrstniki, šola, osebnostne
situacije, policija, lokalna skupnost itd.
c) Dejavniki okolja: družbene norme in ukrepi, mediji, tržništvo, cena, zakonodaja
itd.
d) Dejavniki drog: lastnosti dovoljenih in nedovoljenih drog, količina droge
(doza), načini uživanja oz. poti vnosa, intenzivnost uporabe, kombinacija drog.

Poleg navedenega Kastelic (prav tam, str. 104) opozarja, da je potrebno dovolj
zgodnje prepoznavanje posameznikov, pri katerih je tveganje za uživanje drog
večje. Med slednje dejavnike tveganja šteje: pozitivna družinska anamneza glede
uživanja kakršnihkoli psihoaktivnih snovi, uživanje oz. neustrezen odnos do
uživanja drog, družba vrstnikov, ki uživajo droge, konflikti v družini in
nesposobnost njihovega reševanja, vedenjske motnje, osamljenost, uporništvo,
izjemne socialne težave, ki izvirajo iz siromaštva, izostajanje iz šole, šolska
neuspešnost, pogosto spreminjanje stalnega bivališča.

Tako Sande kot Kastelic se predvsem osredotočata na dejavnike tveganja pri
mladostniku. Kastelic za razliko od Sandeta navaja še policijo in medije kot
dejavnike tveganja in zaščite rabe drog pri posamezniku. Dodatno pa navaja še
dejavnike, ki izhajajo iz droge same, kot so lastnosti drog, količina oz. odmerek
droge, načini uživanja oz. poti vnosa (kajenje, vbrizgavanje itd.), intenzivnost
uporabe (pogostost uživanja), kombinacija drog itd.

Nekateri avtorji (Scheffeldt in Wirth 1999, Kumpfler, Trunnell idr. 1990) navedene
dejavnike tveganja delijo na tri podskupine, in sicer na biološko, psihološko in
situacijsko. V slednjo spadajo stres, nezadovoljstvo z lastnim telesom, težave v
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spolnosti, smrt ljubljene osebe, brezposelnost, psihosomatske motnje itd.
Biološke in psihološke dejavnike tveganja določeni modeli za razlago nastanka
odvisnosti združujejo v biopsihosocialne dejavnike tveganja za rabo drog.
Nekateri dodajajo še demografske dejavnike tveganja za rabo drog, kot so
starost, spol, etničnost in rasa, socioekonomski status, zaposlitev, izobrazba, kraj
bivanja, gostota naselitve ipd. (Sande 2004, str. 37).

Raziskave vplivov dejavnikov tveganja za uporabo drog se med seboj razlikujejo
glede na to, na katerih dejavnikih ali sklopih dejavnikov je bil poudarek
raziskovanja. Če je posameznik izpostavljen enemu ali več izmed dejavnikov
tveganja iz zgoraj navedenih podskupin, to še ne pomeni, da bo tudi uporabljal
droge. Govorimo lahko le o tem, kot smo že zapisali, da obstaja statistično
gledano večja verjetnost za rabo drog kot pri drugih (»neizpostavljenih«)
posameznikih. Nagnjenost k rabi drog je rezultat razmerja med varovalnimi
dejavniki in dejavniki tveganja za rabo drog (prav tam).

V nadaljevanju besedila si bomo ogledali razloge za začetek in nadaljevanje rabe
drog.

2.2. RAZLOGI ZA ZAČETEK IN NADALJEVANJE RABE DROG
Z vprašanjem »Zakaj ljudje uporabljajo drogo?« se danes ukvarja mnogo
disciplin, kot so sociologija, psihologija, psihiatrija, medicina, farmacija, biologija,
pravo. Odgovori med njimi se razlikujejo, saj vsaka izhaja iz drugačnih (svojih)
konceptov, predpostavk, vprašanj in preučuje različne populacije (Goldberg 1999,
str. 9).

Razlogov za rabo drog je precej. Običajno gre za splet različnih dejavnikov.
Berčič (2003, str. 54) navaja naslednje: radovednost, želja po vznemirjenju in
ugodju, pomanjkanje prijetnih doživetij, želja po sprejetosti v družbo ali po
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potrjevanju pred vrstniki, iskanje spodbude za pogum ali večjo družabnost,
poskus odpravljanja čustvene napetosti, potrtosti ali tesnobe, težnja po
sprostitvi, brezbrižnosti ali pomirjenju, izogibanje neprijetnosti ali boleči
stvarnosti, potreba po samopotrditvi ali samostojnosti, težnja po kljubovanju
avtoriteti

in

uporništvu,

privlačnost

tveganja

in

vsega

novega,

nihanje

razpoloženja s pogostimi potrtostmi in tesnobo, negotovost vase, želja po
širjenju doživetij, sprejemljivost za simbole drznosti in poguma, nezadovoljstvo s
seboj in stvarnostjo, slabša sposobnost za pomik ugodja, nestrpnost in
neučakanost.

Kastelic (2004, str. 23) pa navaja še popuščanje vedenjskih vzorcev, nagnjenost k
hedonističnim užitkom, dolgčas, osamljenost, žalost in jezo. Naštetemu bi lahko
dodali še: želja imeti se lepo, zgledi (prijatelji, partner, sorojenec), ustvarjalnost
(droga kot navdih), blaženje kriz, ki so posledica življenjskih dogodkov, lažja
(omogočena) pot do izkušenj, ki bi bile sicer nedosegljive, droga kot sredstvo za
vzpostavljanje odnosa do nečesa drugega, nadomestitev manjkajočega objekta.

Milčinski (1975, str. 46) je že v sedemdesetih letih 20. stoletja opozarjal na
družbeno atmosfero, ki lahko epidemično vpliva na rabo oz. zlorabo drog.
Proizvajalska in potrošniška zahodna družba izobilja preživlja krizo. Prihodnost
je danes negotova in mladi si žele življenja »tukaj in sedaj«. Za današnjo družbo
je značilno, da se razmeroma hitro spreminjajo tehnologija, kultura in družba. Vse
te socioekonomske spremembe so prinesla nova, do sedaj neznana ali manj
izražena tveganja. Adolescenca je razvojno obdobje, v katerem se najpogosteje
začne raba drog.
sprememb

v

Gre za obdobje preizkušanja meja in obdobje intenzivnih

telesnem

razvoju,

psihološkem

dozorevanju,

kognitivnih

sposobnostih in socialnih spretnosti. Zaradi povečane količine hormona
testosterona v tem obdobju, so mladi pripravljeni več tvegati (Sande 2004).
Flaker pa poudarja, da je »[o]dhod v svet drog /…/ tudi odhod od doma,
vključevanje v menjave in črni trg prinaša tudi zavzemanje novega položaja v zelo
resničnih odnosih. Uživanje drog je tudi ritualen upor. Je tudi način sodelovanja v
svetu dela (šole), nepodrejanja disciplinskim obrazcem normalizacije družbe,
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bivanje v svetu s svojimi pravili, kraji, jezikom, na meji, v tveganju in izzivanju
vrednot odraslih.« (1992, str. 194).

Medtem ko Comte - Sponville meni, da

posamezniki uporabljajo droge zato, da bi »/.../ pozabili na grozo, trpljenje,
samoto, smrt, frustracijo, majhnost, ker nas od ugodja zmeraj znova odvračajo
razočaranje, banalnost nepomembnost ali izrabljenost. Da bi

pozabili in lažje

prinašali to naše življenje, ki bi ga morali, če bi ga hoteli spremeniti, predvsem
sprejeti … Ne drogiramo se zaradi obupa, ampak da bi mu zbežali … Ne
drogiramo se zaradi obupa, ampak zaradi nezmožnosti prenašanja tistega, kar je
v življenju dejansko obupno.« (1998, str. 16).

Mnogi avtorji navajajo oz. poudarjajo »negativne« vzroke za rabo drog, kot so
obup, nizka samozavest, negotovost, beg pred realnostjo ipd. Ne smemo pa
pozabiti, da je razlog za rabo drog lahko tudi užitek. Dekleva (1999) pokaže, da
raba drog lahko pomeni dejavnost, s katero se človek telesno, duševno sprosti in
okrepi. Vzrok rabe drog je torej lahko čisti užitek, zabava, ugodje ipd. V
nadaljevanju si bomo ogledali različne tipologije uporabnikov drog.

2. 3. TIPOLOGIJA UPORABNIKOV DROG
Poznamo več različnih tipov uporabnikov drog. Skupno jim je, da se nagibajo h
gradaciji ali stopnjevanju uporabe drog. Kušević (1987, str. 197–203) navaja
naslednjo razdelitev uporabnikov drog:

-

Eksperimentatorji poskusijo drogo, vendar ne nadaljujejo z njeno rabo (včasih,
ni pa nujno, poskus ponovijo).

-

'Rekreativni' uporabniki drogo rabijo občasno ali redno v določenih časovnih
razmikih.

-

Funkcionalni odvisniki so odvisni od droge, vendar v družbi normalno
funkcionirajo.

-

Disfunkcionalni odvisniki so odvisni od droge, a v družbi ne funkcionirajo več
normalno; droga ima osrednji pomen v njihovem življenju.
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-

Družbeno tradicionalni uporabniki živijo v kulturah, kjer je raba drog del
vsakdanjega življenja (koka v Andih, opij v Indiji).

-

Nekonformisti njihovo rabo drog povezujejo z uporom proti obstoječim
vrednotam (hipiji in kanabis).

Flaker (2002a, str. 24) pa uporabnike drog razvrsti tako:

-

Neuporabniki.

-

Priložnostni (občasni, naključni) uporabniki (eksperimentatorji).

-

Redni uporabniki drogo uživajo redno, a ne razvijejo odvisnosti ali
zasvojenosti.

-

Odvisni uporabniki, prehoden tip so tisti, ki so odvisni, a tega ne vidijo kot
zasvojenost.

-

Zasvojeni uporabniki so tisti, ki se jim zaradi tega ni poslabšal socialni status
oz. njihova raba drog ne vpliva na njihovo vsakdanje družbeno in družabno
življenje. Govorim o t. i. »funkcionalnih zasvojencih«.

-

'Džankiji' se od preostalih tipov uporabnikov drog ločijo po socialni
degradaciji in propadanju. Vloga uporabnika je bolj dominantna in bolj
razčlenjena. Govorimo o t.i. »disfukcionalnem zasvojencu«. Gre za končni
rezultat procesa zasvojenosti – družbeno razvrednoten status in vlogo, ki ji
botrujejo družbene značilnosti droge.

'Džankiji'

so uporabniki drog, ki jim droga pomeni najpomembnejšo stvar na

svetu – posameznik ne more več igrati drugih vlog, ne da bi ga zaznamovala
dominantna vloga 'džankija' (prav tam, str. 28).

Goldberg (1999, str. 20–21) uporabnike drog razvršča glede na stopnjo, ko raba
drog ne pomeni nič za posameznika, in glede na stopnjo, na kateri imajo droge
prednost v življenju posameznika. Tiste posameznike, ki so si dovolili, da igra
droga najpomembnejšo

vlogo

v njihovem življenju označuje z izrazom

»problematični uporabniki«, ki jih Flaker (2002, str. 28) imenuje 'džankiji' oz.
disfunkcionalni uporabniki. Posameznike, za katere je raba drog le ena od
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vzporednih plati njihovega življenja, pa Goldberg (prav tam) imenuje »'rekreativni'
uporabniki.« (Svojo željo po drogi podrejajo drugim vrednotam, dejavnostim in
medosebnim odnosom.)

Kastelic (2004, str. 102) namesto o stopnjah govori o fazah oz. obravnavi faze
rabe drog kot proces, ki vodi od prve faze t. i. eksperimentiranja, do zadnje faze
ali t. i. odvisnosti.

Vsem predstavljenim tipologijam je skupno, da so sestavljene kot logična celota,
ki hkrati predstavljajo možne stopnje ali faze kariere rabe drog in možne tipe
uporabnikov drog (prav tam, str. 29). Ali kot pokaže A. Hočevar (2005, str. 44),
avtorji razvrščajo uporabnike drog glede na kontinuum različnih faz oz. stopenj
uporabe drog. Tipologije so hierarhične in jih tako lahko razumemo tudi
dinamično: mogoči so prehodi iz enega tipa v drugega (Flaker 1999, str. 29).
Tipologijam je skupno, da se opirajo oz. izhajajo iz družbenih vlog, ki jih imajo
uporabniki v določeni družbi. Na podlagi le-teh avtorji delijo uporabnike na
funkcionalne in disfunkcionalne uporabnike. Kušević (1987) s kategorijo
družbeno tradicionalnih uporabnikov nakaže, da je tipiziranje uporabnikov drog
družbeno določeno. Flaker opozarja, da: »[d]iskusijo o uživanju drog obvladuje
črno bela podoba, ki v stilu »chiaro – scuro«10 osvetljuje dva lika: slabega
'džankija' in dobrega abstinenta, vse drugo pa je v temi.« (2002a, str. 30). V
predstavah, ki so se udomačile v vsakdanjem pojmovanju rabe drog, v podobah,
ki jih ponujajo mediji in književnost, prevladujeta skrajna pola tipologij: povprečni
abstinent in 'džanki.' Šele v zadnjih letih, kot navaja Dekleva »/…/ smo začeli
uporabljati sintagmo »rekreativna uporaba drog« na način, ki nakazuje več kot
samo označitev ravni pogostosti uporabe drog /…/. Ta izraz se zdaj nanaša na
kvalitativno drugačen vzorec uporabe drog (kako, kdaj, kaj, kdo, kje), na drugačen
družbenoekonomski, kulturni in političen kontekst uporabe ter tudi na drugačno
teoretsko razlago narave take uporabe drog.« (1999, str. 281).

10

Chiaro-scuro je beseda italijanskega izvora, in sicer pomeni svetlo-temno (Veliki slovar tujk
2003, str. 158).
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Če povzamemo obravnavane avtorjev, je umestitev posameznika v določen tip
uporabnika drog odvisna od mesta posameznika v določeni družbi in njegove
interpretacije njegove rabe drog. Pridružujemo se sklepanju A. Hočevarja: »/…/ da
je umestitev posameznika k določenemu tipu uporabnika drog povezana
predvsem z njegovim ravnanjem glede rabe drog in njegovo interpretacijo tega
ravnanja /…/« (2005, str. 51).

2.3.1. FAZE RAZVOJA RABE DROG
Vsaka raba drog ne vodi nujno v nastanek odvisnost. Avtorji navajajo razne
stopnje rabe drog kot sosledje, ki lahko vodi v odvisnost. Raba drog je
napredujoč proces, ki se začne z eksperimentiranjem. Naslednji korak je uporaba
drog z namenom, da bi vplivali na svoje počutje in vedenje. Ko uporaba drog
preide v navado, postane osrednjo gibalo življenja. Odvisnost od drog postane
novo »normalno« stanje (prejšnji interesi izginejo, novi prijatelji nadomestijo
stare). Posamezne faze se lahko med seboj močno razlikujejo po intenzivnosti in
tudi meje med njimi so pogosto zabrisane (Kastelic 1999, str. 86).

Kastelic (prav tam) navaja šest faz rabe drog, ki vodijo v odvisnost:

Faza eksperimentiranja: značilna je socialna raba droge (druženje). Bolj
pomembno je vzburjenje kot sam učinek droge. Telesne spremembe so redke.
Zahrbtnega učinka drog se še ne zavedamo.

Faza socialne rabe: uživanje drog v raznih okoliščinah. Zaznati je spremenjeno
vedenje in razpoloženje, ki po prenehanju učinkovanja droge mine in postane
spet »normalno«. Običajno drogo skrivamo pred tistimi, ki se sami ne drogirajo.
Ne verjamemo, da nas utegnejo doleteti negativne posledice jemanja drog.
Seganje po novih drogah, običajno ob koncih tedna.

Faza instrumentalne rabe: ob ponavljajočih se poskusih pridobivamo izkušnje,
kako droga vpliva na čustvovanje in vedenje (z drogo jih znamo vzpodbuditi ali
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zatreti). Ključno za to fazo je iskanje posebnih čustvenih in/ali vedenjskih stanj.
Uživalci se ločijo po dveh bistvenih motivih, ki jih ženejo v tej fazi, in sicer ali gre
za hedonistično ali pa za kompenzacijski rabo drog.

Habitualna faza: v tej fazi se že pojavljajo simptomi bolezenske odvisnosti. Gre za
megleno območje. Bojujejo se sami s sabo za samonadzor. Življenje nam
uravnavajo psihoaktivne snovi. Čustveno stanje so po prenehanju učinka droge
ne stabilizira več - pojavlja se depresija, težave s koncentracijo, motnje spanja,
nemir. V tej fazi se že zavedamo odvisnosti. Postavljamo si pravila, ki pa se jih ne
moremo držati.

Kompulzivna faza – stanje obsedenosti z drogami:

docela smo odvisni in

obsedeni z željo po drogi. Edini odnos, ki ga še zmoremo, se nanaša na drogo.
Vsak nadaljnji poskus opustitve droge je neuspešen in še bolj zbije
samospoštovanje. Značilna sta sram in obup ter zanemarjenost. Pogosto
razmišljanje o samomoru. Droge niso več zabavne. Pojavijo se različne telesne
težave, težave s službo in bližnjimi ter kršenje zakona. Svojega drogiranja ne
skrivamo več.

Odvisnost: večkrat obolevamo. Imamo težave s policijo. Smo vedno bolj
zanemarjeni. Nismo obsesivno vezani le na drogo, ampak smo tudi obsesivno
sebični. Značilna je agresivnost, depresivnost, vzdražljivost ter apatičnost. Pred
izgubo samonadzora se branimo z arogantnostjo. V sebi smo obupani, od zunaj
pa kažemo uporniško brezbrižnost. Izgubo nadzora poskušamo nadomestiti z
nadziranjem drugih (smo zahtevni).

Kasteličev opis faz rabe drog, ki lahko vodijo v odvisnost, ni naveden zato, ker bi
bilo to neizpodbitno dejstvo, ki drži za vse posameznike. Se pa v tem opisu po
našem mnenju lahko najde večina uporabnikov drog, ki so postali odvisni.
Predvsem pa moramo poudariti, da ni vsaka raba drog problematična oz. da se
vsak uporabnik drog ne razvije v problematičnega uporabnika. Ali bo posameznik
razvil odvisnost je odvisno od različnih okoliščin, ki z različnim vplivom vplivajo
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na razvoj odvisniškega vedenja. Na primer široke možnosti samouresničitve,
vrednost, nagrade in kazni povezane z dejavnostmi, pritiski okolja, stres,
priložnost doseči osebne cilje na druge načine, družbene in mikrokulturne norme
o dejavnosti, pomanjkanje možnosti drugih virov zadovoljstva ipd. (West 2006,
str. 176). Ali bo posameznik razvil odvisnost od drog je torej odvisno od mnogih
dejavnikov.

V nadaljevanju se bomo osredotočili na obravnavo odvisnosti od drog.
Posamezni programi zdravljenja odvisnosti od drog namreč bazirajo na različnih
teorijah nastanka odvisnosti. Sami se bomo, kot smo že omenili, v zadnjem delu
naloge podrobneje posvetili zdravljenju odvisnosti od drog, kot ga pojmuje in v
svoji praksi izvaja CZOPD (Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih
drog).

2.4. ODVISNOST IN DEJAVNIKI TVEGANJA ZA RAZVOJ BOLEZNI
ODVISNOSTI
Obstaja veliko razvrstitev dejavnikov tveganja ali t. i. vzročnih dejavnikov
odvisnosti, a nobena ni idealna, saj se vzroki med seboj prepletajo in drug na
drugega vplivajo. Pri dejavnikih tveganja za nastanek odvisnosti gre namreč za
medsebojne vplive v trikotniku človek - droge - okolje. Ali kot navaja Auer:
»Človekove biološke in psihične danosti se prepletajo s socialnimi dejavniki ter
farmakodinamskimi lastnostmi drog.« (2001, str. 69). Dejavniki niso pri vseh
enaki, pri nekaterih so bolj izraženi eni, pri nekaterih drugi. Raziskovalci skušajo
najti in izločiti dejavnike tveganja za nastanek bolezni odvisnosti ter tudi
dejavnike, ki bi preprečili njihov nastanek. V splošnem ugotavljajo, da moramo
med dejavnike tveganja prištevati vsaj nekatere posameznikove lastnosti, ki so
tako biološke kot psihološke narave, in ki ob ustreznem delovanju oz. interakciji s
socialnem okolju predstavljajo osnovo za razvoj bolezni odvisnosti. Tušak meni,
da »[l]ahko /…/ govorimo o nagnjenosti k bolezni odvisnosti, ki je pogojena s

38

skupnim delovanjem bioloških, psiholoških in sociokulturnih dejavnikov.« (2003,
str. 136). Sami jih bomo razdelili v tri velike skupine, in sicer v biološke dejavnike
tveganja za razvoj odvisnosti, psihološke dejavnike in sociokulturne dejavnike.
Dodali pa bomo še farmakodinamske lastnosti drog kot dejavnike tveganja za
razvoj odvisnosti.

2.4.1. BIOLOŠKI DEJAVNIKI
Biološki dejavniki tveganja za nastanek bolezni odvisnosti temeljijo na
predpostavki, da obstajajo pri posamezniku notranje oz. genske predispozicije, ki
vplivajo na razvoj odvisnosti. Ti dejavniki pa ne delujejo neposredno, temveč le
posredno, v kombinaciji z drugimi dejavniki. Pri preučevanju vpliva genetskih
dejavnikov na nastanek bolezni odvisnosti prevladujejo raziskave, ki temeljijo na
legalnih drogah, predvsem na alkoholu. Največ o tem povedo študije dvojčkov,
saj je genetske dejavnike nemogoče izolirati od vpliva okolja in vzgoje. Če naj bi
bil vpliv dednosti pomemben, potem naj bi bila obolevnost za boleznijo
odvisnosti med enojajčnimi dvojčki večja kot med dvojajčnimi. Že leta 1960 so
ugotovili, da je (vsaj pri alkoholizmu) obolevnost med enojajčnimi dvojčki
bistveno večja kot med dvojajčnimi, kar potrjuje biološke osnove bolezni. Študije
posvojencev so pokazale, da so v primerih, ko so otroke oz. dvojčke, katerih
biološki starši so zboleli za boleznijo odvisnosti, takoj po rojstvu ločili in jih dali
krušnim staršem v posvojitev, le-ti bistveno pogosteje zboleli za boleznijo
odvisnosti, kot če je bil odvisnik eden izmed njihovih krušnih staršev, bioloških
pa ne (Berčič

idr. 2003, str. 138). Podedovanim predispozicijam se pripisuje

poseben pomen zlasti glede strukture živčnega sistema, od katerega so odvisne
številne dispozicije intelektualnih sposobnosti in osebnostnih značilnosti (Merc
1995, str. 91). Ne moremo trditi, da je sama bolezen odvisnosti kot taka gensko
prenosljiva. Podedovane so zgolj določene posameznikove predispozicije. Vsaka
debata o posameznikovi biološki naravi je že vnaprej otežene, saj vsako
posameznikovo lastnost lahko modificirajo tako spremembe genov kot tudi
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manipulacija z okoljem. Isti genotip11 pogojuje zelo različne organizme, isti
organizem pa lahko ustreza zelo različnim genotipom. Razvoj v en ali drug tip
osebnosti ni odvisen od tega, kaj posamezni otrok prinese s sabo na svet (torej ni
odvisen od otrokove »biološke narave«), temveč je odvisen od tega, v kateri
družbi bo posameznik živel in odraščal. Vse, kar lahko rečemo je le, da bodo
posamezniki, ki so si po genotipu podobni zelo verjetno bolj podobno reagirali na
vsako okolje, v katerem se znajdejo, kot pa ljudje različnih genotipov. Prvi imajo
več možnosti, da se jim zgodijo podobnejši slučaji kot drugim. Ne gre za to, da bi
se zanikala eventuelna možna biološka »opredeljenost« za določeno vedenje (na
primer odvisniško vedenje), temveč gre za to, da kultura določi tej predispoziciji
njeno fenotipsko12 vrednost. Družba je namreč tista, ki omogoča realizacijo in
konkretizacijo človekove biološke narave (Godina 1990).

2.4.2. PSIHOLOŠKI DEJAVNIKI
Avtorji pri definiranju psiholoških dejavnikov za nastanek bolezni odvisnosti
navajajo slednje: osebnost (struktura osebnosti, lastnosti, profil ipd.), čustva oz.
emocije, stili reagiranja v socialnih situacijah, motivacija, vedenjski stili, stališča,
vrednote ipd.

Med osebnostne lastnosti, ki povzročajo večjo nagnjenost k odvisnosti od drog,
Auer (2001, str. 62) navaja sledeče: nizka samozavest in pomanjkljiva zmožnost
komunikacije, nezmožnost potolažiti samega sebe v stanjih obupa, nezadostna
zmožnost z besedami izraziti neprijetna čustva in jih s tem omiliti, nezmožnost
samorazvoja,

nizka

frustracijska

toleranca,

osebnostna

togost,

čustvena

nestabilnost ipd.

Čustvovanje vpliva na naše sodbe in vrednote, na naša stališča in hotenja. Zato
so specifična čustva eden izmed zelo pomembnih dejavnikov tveganja za razvoj
11

Genetična konstrukcija individuuma.
Očitne karakteristike organizma, ki so rezultat interakcije oz. medsebojnega vplivanja genotipa
in okolja (Godina 1990, str. 78).
12
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bolezni odvisnosti. Tako osebnostne značilnosti kot emocionalna stanja pa
napovedujeta določeno vedenje, ki je odgovor na nek dražljaj. Pomemben
dejavnik so tudi stališča v zvezi z uživanjem drog in z njimi povezanim
vrednostnim sistemom. Vse te značilnosti so globoko zakoreninjenje kot razvojne
lastnosti, ki se pri posamezniku spreminjajo najprej v odvisnosti od družinskih
vzorcev, stališč in vrednot, kasneje pa pod vplivom norm in stališč sovrstnikov
ter družbe (Berčič idr. 2003).

2.4.3. SOCIALNI DEJAVNIKI
Bistvo socialnih dejavnikov je, da so v tesni navezavi s psihološkimi dejavniki.
Poglavitni pa so: družinske razmere, poklic, gmotni in socialni položaj,
zakonodaja, verska pripadnost, odnos do droge, vpliv medijev (reklame in mode)
ipd. Socialne in kulturne razmere so eden ključnih dejavnikov tveganja za razvoj
bolezni odvisnosti. Mesto je običajno okolje, kjer so prebivalci bolj izpostavljeni
tveganju, saj večina preprodajalskih poti poteka prek mest, kar pomeni večjo
dostopnost droge. Tudi populacija v mestih je specifična; več je stikov, mladi so
manj zaposleni in starši imajo manj nadzora nad njimi. Pomemben socialni
dejavnik so tudi socialne krize in že omenjene modne smernice (prav tam).

2.4.4. FARMAKODINAMSKE LASTNOSTI DROG KOT DEJAVNIK TVEGANJA
Dejavniki tveganja za nastanek odvisnosti s strani same droge so lastnosti
dovoljenih in nedovoljenih drog, količina droge (doza), načini uporabe oz. poti
vnosa (kajenje,

vbrizgavanje), intenzivnost uporabe (pogostost uživanja),

kombinacija drog ipd. (Kastelic 2004).
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2.4.5. SKLEP O VPLIVU DEJAVNIKOV TVEGANJA NA NASTANEK BOLEZNI
ODVISNOSTI OD DROG
Glede na doslej zapisano, lahko zatrdimo, da je znanost že ugotovila, da ni dovolj
le preučevanja individuuma, temveč mora preučiti družino in okolje, če želi
pojasniti dejavnike tveganja za nastanek bolezni odvisnosti.

Določene izkušnje iz otroštva in adolescence so bolj pogoste skupnim
problematičnim uporabnikom drog kot populaciji na splošno. Na primer
pomanjkanje topline, nejasne meje in standardi obnašanja s strani staršev,
dvojna sporočila, nerealistična pričakovanja staršev, alkoholizem, psihične
bolezni, socialni procesi v določeni državi, spremembe v družbi (trg dela,
neenakomerno porazdeljene možnosti izobraževanja, nestrpnost do tujcev,
priseljencev, marginalizacija ...). Ni avtomatične povezave med posameznikovim
socialnim ozadjem in osebnimi atributi glede tega ali bo in kako, če bo,
posameznik uporabljal droge. Lahko pa rečemo, da so določene individualne
značilnosti v primerjavi z rekreativnimi uporabniki ali abstinenti bolj pogosto
skupne problematičnim uporabnikom drog (Goldberg 1999, str. 69). Goldberg
(prav tam, str. 75–76) kot možne dejavnike tveganja za razvoj bolezni odvisnosti
našteva še: pomanjkanje iniciative, odvisnost od drugih, anksioznost, nizka
toleranca do stresa, težave s kontroliranjem agresivnosti, nervoze, težave pri
vzpostavljanju stika z drugimi, neodgovornost, dejavniki iz socialnega okolja
(zloraba, konflikti v družini), psihosomatski simptomi (glavobol, nespečnost),
negotovost,

čustveno

neravnovesje,

nesposobnost

oblikovanja

pozitivnih

socialnih odnosov, nevztrajnost, beg pred težavami, namesto njihovega
reševanja, zavračanje s strani drugih, občutek nenavadnosti, drugačnosti,
nepravičnost, slabe ocene, negativna samopodoba, inferiornost itd.

Čeprav morda našteti dejavniki igrajo pomembno vlogo pri nastanku bolezni
odvisnosti, ni preproste povezave med njimi in rabo drog, ki vodi v nastanek
bolezni odvisnosti. Nemogoče je predvideti, kdo bo postal odvisnik. Lahko pa s
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temo dejavniki identificiramo tiste posameznike z večjim tveganjem in jih
poskušamo zaščititi.
Razvoj odvisnosti je odvisen tudi od življenjskega sloga13 uživalca oz. od načina
uživanja in vrste drog. Poleg same droge in različnih fizičnih lastnosti
posameznika sta pomembna faktorja tudi t. i. »set« in »setting« oz. na to, kakšen
učinek bo imela droga na posameznika, je odgovornih več dejavnikov. »Set«
pomeni vse, kar se dogaja znotraj posameznika pred uporabo droge (vse od
osebnosti, izkušenj, pričakovanj, motivacije). »Setting« pa pomeni fizično
(prostor in njegove karakteristike) kot tudi socialno okolje (ljudje, s katerimi je
posameznik) v času zaužitja droge. Dejavnika sta povezana in vplivata drug na
drugega. Različni strokovnjaki jima pripisujejo različno velik pomen. Tem bolj
psihoaktivna je substanca, bolj prideta do izraza vpliva »set« in »setting«
(www.drogart.org/droge/clanki/pomen-set-in-setting).

Simbolični interakcionisti na primer poudarjajo pomen družbenega pri (zlo)rabi
oz. nerabi drog pri posamezniku. Zagovarjajo tezo, da človek postane to, kar je na
podlagi odnosov z drugimi (Haralambos idr. 1999). Goldberg (1999, str. 16)
sklepa, da je klasična domneva o človekovi naravi, da smo vsi rojeni z določenimi
biološkimi predispozicijami, katere od teh bomo razvili in do katere mere, pa je
odvisno od socialnega okolja, v katerem se nahajamo. To pomeni, da posameznik
ni vnaprej obsojen na določeno vedenje in da smo vsi lahko potencialni
uporabniki drog na različne načine. Vsota naših socialnih relacij determinira,
kako bomo uporabljali drogo.

V nadaljevanju se bomo osredotočili na teorije nastanka odvisnosti od drog.

13

Življenjski slog je bolj ali manj integrirana množica praks, dejavnosti, življenjskih vrednostnih
orientacij, želja. Te prakse in dejavnosti dajejo materialno obliko zgodbi oz. identiteti
posameznika. So vsakdanje prakse, rutine, utelešene v navadah oblačenja, hranjenja, delovanja in
priljubljenih okoljih za srečevanje z drugimi. Življenjski vzorci so socialno pomenljivi vzorci
obnašanja in komuniciranja v družbi (Ule 2000, str. 326).
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2.5. TEORIJE NASTANKA ODVISNOSTI OD DROG
Sodobna znanost skuša odgovoriti na vprašanje »Zakaj nekateri ljudje postanejo
odvisni oz. zasvojeni?«. Nekateri strokovnjaki skušajo najti odgovore v
spremembah možganov, drugi iščejo vzroke v delovanju motivacijskega sistema,
spet tretji trdijo, da odvisnost ni bolezen kot taka, temveč gre le za stvar izbire itd.
Medicini, ki si je v današnjem svetu priborila eno izmed vodilnih vlog pri
razlaganju človeka, je uspelo uveljaviti pojmovanje odvisnosti kot bolezni. Sami
se bomo osredotočili na dva skrajna vidika pojmovanja odvisnosti, in sicer na
tistega, ki ga promovira medicinska znanost, ki išče biološke temelje odvisnosti
in na vidik, ki temelji na teoriji izbire.

2.5.1. BIOLOŠKE TEORIJE NASTANKA ODVISNOSTI
Teorije, ki temeljijo na biološki osnovi nastanka odvisnosti oz. zasvojenosti,
iščejo razlago oz. mehanizem nastanka le-te na podlagi raziskovanja možganov
oz. živčevja. Temeljijo na dveh predpostavkah (Fishbein idr. 1996, str. 82):
1.) Dokazano je, da raba drog deluje neposredno na tiste
možganske mehanizme, ki so odgovorni za nagrajevanje in
kaznovanje. Natančneje, droge stimulirajo tiste dele možganov,
ki ustvarjajo občutke zadovoljstva in ublažijo občutenje
bolečine, kar še okrepi nadaljnje vedenje, povezano z uporabo
drog.
2.) Obstaja

možnost

podedovanih

in

pridobljenih

bioloških

mehanizmov, ki določene posameznike predisponirajo za
zlorabo drog. Dokazano je, da so nekateri posamezniki bolj
dovzetni za nagrajevalne učinke zlorabe drog. Posledično
določene

biološke

značilnosti

lahko

povečajo

možnost

eventuelne zlorabe drog oz. odvisnosti, še posebej v prisotnosti
drugih zunanjih dejavnikov.
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Biološke teorije nastanka odvisnosti torej predpostavljajo, da se droge vpletajo v
naravne mehanizme, kjer spretno posnemajo in nadomeščajo človeku lastne
prenašalce sporočil. Droge okrepijo naravne mehanizme in s tem človeku za
kratek čas pričarajo ugodje. Nevroni začno med seboj komunicirati na drugačen
način ali pa popolnoma prenehajo s komunikacijo, kadar se v njihovo
medsebojno komunikacijo vrinejo droge. Po določenem času droge okvarijo
mehanizem, s tem ko grobo posežejo v možgansko strukturo in pustijo posledice,
zato so osebe, ki so bile odvisne od drog, še leta za tem, ko z drogo prekinejo, v
nenehni skušnjavi, da bi znova posegli po njih. Zdravljeni so tako le redko
ozdravljeni, saj so v nenehni nevarnosti, da se njihov nagrajevalni sistem vnovič
poveže z drogo. Danes je dokazano, da droge povzročajo spremembe na
možganih, zato ima odvisnost od drog status bolezni, ki pa jo je mogoče
preprečiti in tudi zdraviti (Krek 2004, str. 11).

Z dolgotrajnejšo rabo drog pride v možganih do sprememb. Za nadaljnjo razlago
je potrebno razumevanje naslednjih pojmov:
-

Možgani so osrednje živčevje, ki zajame vse centre, ki prejemajo impulze iz
čutilnih organov. Možgani razlagajo in povezujejo te impulze ter iz njih
oblikujejo misli in občutke ter premikajo telo.

-

Razum je sistem prvin, ki omogočajo zaznavanje, mišljenje, čutenje,
razumsko presojanje in hotenje. Je izraz vesti.

-

Svobodna volja je možnost izbiranja in odločanja, svoboda ljudi, da
sprejemajo odločitve (Rusche idr. 2004, str. 24).

Možgani torej ohranjajo naše telo v teku, razum potrebujemo za mišljenje in
čutenje, svobodna volja pa združi misli in občutke ter pomaga pri izbiranju,
odločanju in ukrepanju. Ključ za razumevanje rabe drog naj bi ležal v
možganskem sistemu nagrajevanja. Vedenje nadzoruje limbični sistem v
možganih. Ukazi za to, kako se bomo vedli, prihajajo iz možganskega debla, ki
skrbi za zagotavljanje naših potreb po preživetju. Le-ta nadalje pošilja impulze
limbičnemu sistemu. Droge pa spremenijo delovanje limbičnega sistema s tem,
ko vplivajo naravnost na ta sistem, in sicer tako, da zmotijo pravilno ter postopno
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prilagajanje občutkov in motivacije normalnega vedenja. Ti občutki niso več
resnični, saj jih premaga umetno olajšanje, užitek, zadovoljstvo in sprostitev.
Tako kot na primer možgansko deblo pokaže žejo in prepriča limbični sistem, naj
ukaže iskanje vode, tako droge pripravijo limbični sistem do tega, da izda ukaz za
iskanje droge. Zato uporabniki drog le-te še naprej uporabljajo, čeprav se
zavedajo, da jim škodijo (prav tam, str. 56). Droge torej spremenijo delovanje
tistega dela možganov, ki ustvarja občutek ugodja –

možganski sistem

nagrajevanja. S tem, ko motijo komunikacijo nevronov (prenos sporočil),
spreminjajo zaznavanje sveta, občutke in vedenje. O odvisnosti govorimo, ko
droge prevzamejo nadzor nad odločanjem (prav tam, str. 134).

Biološke teorije predpostavljajo, da ima vedenje biološke osnove. Kot smo že
omenili, droge aktivirajo sistem nagrajevanja neposredno, medtem ko naravne
nagrade, kot so hrana in spolni odnosi, aktivirajo ta sitem počasi, neopazno in
posredno z aktiviranjem drugih možganskih struktur (možgansko deblo). Poleg
tega so učinki, ki jih imajo droge na možgane, bolj intenzivni, kot učinki, ki jih
imajo na možgane preprosta vedenja, kot so hranjenje gibanje, spolnost ipd.
(Fishbein idr. 1996, str. 83). Pri drogah je zato pozitivno ojačevanje hitro in
močno.

2.5.1.1. BIOLOŠKE OSNOVE VEDENJA
Strokovnjaki trdijo, da imajo vsa vedenja in psihološki procesi v možganih
nevronsko mrežo. Ta je sestavljena iz povezanih mest v možganih z določenimi
vzorci aktivnosti, ki določajo vedenje ali povzročijo psihološki proces. Vsakič, ko
drogo

vnesemo

nagrajevanja.

v

Zato

telo,
dajejo

le-ta

deluje

droge

tako

neposredno
močan

na

možganski

občutek ugodja.

sistem

Klasično

pogojevanje14 – ker si nekaj naredil (vzel drogo), se počutiš dobro – pripravi
človeka, da še naprej jemlje droge in vsakič naslednjič je to bolj vtisnjeno v
14

Klasično pogojevanje je odkril Ivan Pavlov, medtem ko je preučeval pse. Vsakič, ko jim je nesel
hrano, je prej pozvonil na zvonček. Čez čas je opazil, da so se psi začeli sliniti že samo, če je le
pozvonil na zvonček. Pri uživalcih je podobno. Že, če gredo samo mimo mesta, kjer ponavadi
jemljejo drogo, se jim želja po drogi poveča (Rusche idr. 2004, str. 145-146).
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možgane. Klasično pogojevanje uči uporabnika drog, da poveže povsem navadne
stvari in dogodke z uporabo drog. Čez nekaj časa ta stvar ali dogodek prav tako v
možganih izzovejo potrebo po drogah in povečajo motivacijo za njihovo rabo.
Tako uporabniki drog razvijejo mnogo sprožil, ki jih motivirajo za rabo drog (na
primer denar, preprodajalec, alu-folija, soba, kjer se zadeva, zasvojeni prijatelji
ipd.) (Rusche idr. 2004, str. 145). Uporabniki drog tako zaradi klasičnega
pogojevanja nezavedno povežejo rabo drog z vsakdanjimi stvarmi. Gre za obliko
učenja. To spoznanje je pomembno upoštevati v procesu zdravljenja odvisnikov
(prav tam, str. 147). Odvisnost oz. zasvojenost je vsota več vrst učenja.

Dolgotrajna raba drog torej spremeni možgane. Droge učinkujejo neposredno na
živčne končiče nevronov, na receptorje in druge dele sinaps. Učenje te
možganske spremembe še okrepi in jim daje pomen. To učenje poteka po istih
poteh kot normalno učenje, torej tako, kot si zapomnimo naučene lekcije iz šole,
ki so nam bile zanimive, še dolgo po zaključku šolanja, tako ohranimo tudi
spomine na izkušnje z drogami, le da to lekcijo z drogami pogosto ponavljamo.
Odvisnik si tako pridobi repertuar nezavednih, klasično pogojenih odzivov, zaradi
katerih si droge zaželi vsakič, ko je izpostavljen določenim dražljajem iz okolja.
Na določeni točki rabe drog se nadzorovana želja po drogi spremeni v
nepremagljivo potrebo, ko uporabniki drog izgubijo nadzor nad svojim vedenjem
in jim začnejo »vladati droge« (prav tam). Znanstveniki menijo, kot smo že
omenili,

da

do

tega

pride

zaradi

spremembe

v

možganskem

sistemu

nagrajevanja. Sicer pa dolgoletna raba drog povzroči več vrst sprememb v
možganih in telesu, kot so toleranca15, senzibilizacija16, telesna odvisnost,
abstinenčna kriza17, psihična odvisnost18, neznosna potreba po drogah oz.
15

Toleranca: Nevroni se ob vedno pogostejši navzočnosti drog prilagajajo, spremenijo način
sprejemanja in analiziranja sporočil. To imenujemo toleranca. Uživalec zato potrebuje vedno večji
odmerek, da doseže isti učinek. Toleranca na droge ima dva sestavna dela, in sicer metabolično in
farmakološko toleranco. Pri prvi telo učinkoviteje presnavlja (odstranjuje) droge, pri drugi pa se
telesne in možganske celice spremenijo in postanejo bolj tolerantne na učinek drog. Metabolična
toleranca je torej sposobnost telesa, da se znebi drog (Rusche idr. 2004, str. 162–168).
16
Senzibilizacija: Je odziv, ki je nasproten toleranci. Jemanje drog povzroča povečane učinke in
ne zmanjšane kot pri toleranci. Zlasti velja za stimulante. Traja pa lahko tedne, mesece ali celo leta
po tem, ko je uživalec drogo nehal jemati (na primer anksioznost) (prav tam, str. 169).
17
Abstinenčni sindrom: Pojavi se, ko so možganske in telesne celice navajene na navzočnost
droge in se pri vzdrževanju fiziološkega ravnotežja nanje tudi zanesejo. Pojavi se, ko zasvojenec
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odvisnost. Te spremembe so dolgotrajne, medtem ko je sama omama
kratkotrajna sprememba v možganih.

Pri mladih uporaba drog prekine proces dozorevanja. S tem ko uporabljajo droge,
da bi rešili svoje probleme, si »zapravijo priložnost«, da bi razvili druge načine
spopadanja in soočanja s problemi, ki jih imajo (Rusche idr. 2004, str. 148).
»Intenzivno uživanje drog med odraščanjem, ki bi moralo biti namenjeno
dozorevanju, prepreči, zmoti in iztiri to pomembno učenje.« (prav tam, str. 182). Ti
ljudje se morajo, če želijo abstinirati od droge, za to potrebnih vzorcev vedenja
učiti na novo.

Zagovorniki biološke razlage nastanka odvisnosti menijo, da je odvisnost, tako
psihološka kot telesna, biološke narave. Vzroke zanjo, kot smo že omenili, iščejo
v možganih oz. v možganskih spremembah, ki jih povzroča raba drog. Poudarjajo
pomembno lastnost možganov, in sicer plastičnost; se pravi, sposobnost
prilagajanja dražljajem iz okolja. Bolezen odvisnosti je možno zdraviti, a je proces
dolgotrajen. Oseba se mora na novo naučiti oziroma obnoviti določenih vzorcev
vedenja, za kar pa je potrebno veliko vaje, da se le ti utrdijo in izpodrinejo vzorce,
ki jih je izoblikovala dolgotrajna raba drog. Posameznik, ki je razvil bolezen
odvisnosti, si mora za uspešno abstiniranje poiskati nova sredstva in načine
nagrajevanja. Sprijazniti se mora z dejstvom, da je ni stvari, ki bi tako hitro
(neposredno) in s tako malo truda prinesla takšno intenziteto ugodja, kot mu jo je
droga. Zadovoljiti se mora z drugimi potmi sistema nagrajevanja, ki so
dolgotrajnejše. Droga je bila bližnjica, s tem ko je vplivala neposredno na
omenjen sistem. Bližnjica, ki si je zaradi razvite bolezni odvisnosti, če želi
abstinirati, ne sme več privoščiti.

preneha jemati droge in njegovi možgani še niso navajeni na odsotnost drog. Preneha pa, ko se
možgani privadijo oz. dosežejo novo raven prilagoditve, ki jim omogoča normalno delovanje brez
drog (prav tam, str. 173).
18
Psihična odvisnost: V tem kontekstu je psihična odvisnost opredeljena na sledeči način: »Čim
bolj uživalec dopušča drogi, da povečuje, zmanjšuje ali nadomešča naravne mehanizme
spopadanja z življenjem, tem bolj psihično odvisen postaja od droge. Ko jemanje drog postane
najpomembnejši način soočanja z življenjem, uživalec drog postane zasvojen ... oz. psihično
odvisen.« (prav tam, str. 180).
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Dolgotrajno raba drog povzroči, da njihov uporabnik izgubi svojo svobodno voljo,
kar je posledica možganske motnje, ki jo povzroči. Možganska motnja se kaže v
spremenjenem vedenju, ki ga razlagamo v družbenem kontekstu. Rusche idr.
osmišljajo vedenje odvisnega oz. zasvojenega posameznika v primerjavi z vodo:
»Z vidika motivov je zasvojenčevo vedenje jemanja drog »smiselno«. Če je z
biološkega vidika »smiselno« piti vodo, če je nismo pili že več dni, je »smiselno«
tudi to, da zasvojenec vzame drogo, kadar zaradi neznosne želje po drogi čuti
enako. Razlika je v snovi, ne pa v občutkih, ki jih ustvarjajo možgani.« (2004, str.
198).

Zagovorniki biološke teorije nastanka odvisnosti pojmujejo odvisnost od drog kot
kronično bolezen, ki se velikokrat ponovi. Ljudje na splošno težko spremenijo
svoje vedenje, četudi je od tega odvisno njihovo življenje. Odvisnik se prav tako
težko nauči novih oblik spoprijemanja s svetom, ne da bi se za reševanje težav
vsaj nekajkrat ponovno zatekel k drogi. Preden posameznik dobro utrdi nove
vzorce vedenja, obstaja možnost, da se zateče k starim. K temu pripomore tudi
klasično

pogojevanje.

Pogojni

odzivi

so

namreč

globoko

zasidrani

v

posameznikih, ki so razvili bolezen odvisnosti. Tem daljše kot je bilo obdobje
rabe drog, tem več povezav si je odvisnik ustvaril in tem močnejše so. Zato mora
biti odvisnik še posebej pozoren na pogojne odzive, s katerimi se srečuje.
Klasično pogojevanje je namreč proces nezavednega učenja. Odvisnik ne razume
od kod neznosna želja po drogi. Za uspešno abstinenco se je zato potrebno
naučiti prepoznati in nevtralizirati sprožila, ki sprožijo željo po drogi (prav tam,
str. 201).

Zanimivo je vprašanje, zakaj bolniki, ki jemljejo opiate za blaženje bolečin ne
postanejo psihično odvisni, kljub temu, da so od njih telesno odvisni. Odgovor je
moč najti v razlogu, zakaj uporabljajo opiate in v želenem učinku. Odvisnost ni
rezultat zgolj biološke narave (naših možganov), temveč je rezultat medsebojnega
prepleta le-te, okolja (razloga za rabo drog) in droge. Sama droga pod določenimi
pogoji res da povzroča telesno odvisnost, psihično pa le ob dodatku še nekaterih
drugih dejavnikov (West 2006).
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Znanost danes ločuje fiziološko stanje telesne odvisnosti in zasvojenosti.
Zasvojenost opisujejo kot niz oblik učenja, do katerih pride, medtem ko se
možgani navajajo na droge. In sicer so to:
-

Operacijsko pogojevanje: uči posameznika, da raba drog povzroča ugodje.
Ker droge možganski sistem nagrajevanja aktivirajo neposredno in intenzivno,
uporabljajo vedno več droge. Operacijski sistem pogojevanja ga tako uči, da
lahko droge lajšajo neprijetne občutke ipd. Ta proces poteka na nezavedni
ravni.

-

Klasično pogojevanje: je oblika učenja, ki posameznika nauči povezovati
številne nevtralne dražljaje z nagrado, ki jo prinese droga. Ti dražljaji lahko
izvabijo biološke odzive in neznosno željo po drogi. Te dražljaje sicer lahko
zadušimo, nikoli pa se jih ne moremo popolnoma znebiti. Za zdravljenega
odvisnika predstavljajo tveganje in povzročajo željo po drogi še leta po tem,
ko je prenehal z njihovo uporabo. Na primer pogled na bel prah ipd.

-

Eksplicitno učenje in spomin: le-to, za razliko od klasičnega in operacijskega
pogojevanja, poteka na zavedni ravni in ustvari večino naših spominov.
Posameznik se spominja ugodja in olajšanja, ki so mu ga prinesle droge. Ti
spomini pa povzročajo hrepenenje po drogi. Prednost tega, da se ti spomini
nahajajo na zavestni ravni je, da jih lahko primerjamo z manj prijetnimi
spomini in tako razumsko sprejmemo odločitev (Rusche 2004, str. 253).

Odvisniki so torej sposobni primerjati tveganja in koristi, ki jih prinese raba drog,
vendar pa razumno mišljenje (eksplicitna raven) ne zmore premagati nezavednih,
pogojnih odzivov na droge, ki so jih pridobili med rabo drog. Nezavedno
pridobljeni odzivi so namreč močni, ker prihajajo iz primitivnejših delov
možganov, in sicer iz možganskega debla (tudi možganski sistem nagrajevanja).
Ti deli pa imajo večji nadzor nad človeškim vedenjem kot pa možganska skorja.
Le-ta je sedež razumskega ocenjevanja podatkov in razumskih odločitev.
Motivacijo, ki izhaja iz bolj primitivnih delov možganov, lahko premaga le z veliko
vaje in prakse. Droge se namreč nasilno polastijo vloge, ki jo ima možganska
skorja pri nadzorovanju vedenja (prav tam, str. 254).
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Po logiki opisane teorije lahko torej izgubo svobodne volje pripišemo
možganskim spremembam, ne pa izgubi moralnega čuta.

Bejrot, še eden izmed zagovornikov bioloških osnov nastanka odvisniškega
vedenja, razlaga odvisnost od drog kot posledico »/.../ bioloških in kemičnih
sprememb v organizmu.« (Bejrot v Goldberg 1999, str. 50). V začetni, imenuje jo
prostovoljni fazi uživanja drog, posameznik lahko nadzira učinke drog in svoje
vedenje, kasneje pa biokemični učinki drog prevzamejo kontrolo in posameznik
vstopi v fazo odvisnosti. Domneva, da je posameznik, ki je odvisen od drog,
kontroliran s strani svojih nagonov (prav tam).

Če povzamemo, zagovorniki opisane teorije predpostavljajo, da je odvisniško
vedenje posledica neuroadaptacije, ki jo povzroči raba določene droge. Raje
izpostavljajo biokemične spremembe v možganih kot pa posameznikove motive,
ki determinirajo njegovo vedenje. Takšno pojmovanje bolezni odvisnosti
obravnava posameznika kot objekt, ki je žrtev učinkov droge na njegove
možgane. Kot osebo, ki je izgubila nadzor nad samim sabo, ki pa ga lahko
zdravljenje povrne. Predpostavljajo torej nujnost zdravljenja, ki naj bi bil
dolgotrajen proces. Ob tem pa ne smemo pozabiti na dejstvo, da

nekateri

uporabniki prekinejo z (problematično) rabo droge brez zunanje pomoči, tako
rekoč čez noč (West 2006).

2.5.2. PSIHOSOCIALNE TEORIJE NASTANKA ODVISNOSTI
Biološke teorije nastanka odvisnosti se osredotočajo na razlago odvisnosti »v
sedanjosti«. Nekatere teorije pa iščejo vzroke, zakaj nekateri ljudje postanejo
odvisni in zakaj drugi ne, »v preteklosti«, mednje sodijo psihosocialne teorije. Lete bomo opredelili le na kratko.

Psihosocialne teorije vzroke iščejo v zgodnjem razvoju osebnosti, v naučenih
načinih reagiranja in pridobitvi odvisne identitete. Pomembno je, kakšno je stanje
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družbe, v kateri posameznik išče oporo za oblikovanje svoje socialne identitete v
drogah, oblikovanje identitete v adolescenci, odnosi zunaj družine, makroraven možnost zadovoljiti svoje potrebe v družbi ipd. (Goldberg 1999, str. 52). Za
razumevanje sedanjosti moramo pogledati v preteklost.

2.5.2.1. PSIHOLOŠKE TEORIJE NASTANKA ODVISNOSTI
Cilj psiholoških teorij, vzpostaviti model, ki bi lahko napovedal, kateri
posamezniki bodo zlorabljali drogo, se je izkazal za neuspešnega, uspelo jim je
določiti le profil tipičnega uporabnika drog. Na podlagi številnih študij lahko
pridemo le do zaključka, da med populacijami, ki zlorabljajo droge, prevladuje
psihopatologija. Prisotnost psihopatoloških motenj skupaj z okoljem, ki
vzpodbuja rabo drog, poveča možnost nastanka odvisnosti; ni pa mogoče
določiti posameznih značilnosti, ki bi praviloma vedno vodile v nastanek
odvisnosti. Možno je določiti le tipe psihopatologij, za katere se je pokazalo, da
lahko igrajo vlogo pri razvoju odvisniškega vedenja (Fishbein idr. 1996, str. 87).

Psihološke teorije nastanka odvisnosti posvečajo pozornost psihološkim
predispozicijam, otroštvu, antisocialni motnji osebnosti, anksioznosti, depresiji,
socialnemu učenju ipd. Največ raziskav na področju predvidevanja, kateri
posamezniki so bolj dovzetni za razvoj odvisnosti, se osredotoča na osebnostne
poteze in psihološke motnje.

Vrsta študij, ki se osredotočajo na psihološke

poteze, kaže, da so antisocialnost, impulzivnost, čustvena nestabilnost in
anksioznost bolj pogoste med odvisniki kot med posamezniki, ki ne uporabljajo
drog. Prav tako so hiperaktivnost, kognitivni primanjkljaj in vedenjske motnje v
otroštvu bile prepoznane kot možni pokazatelji morebitne zlorabe drog (prav tam,
str. 88).

Na podlagi psiholoških teorij nastanka odvisnosti ne moremo natančno določiti
katere posameznikove lastnosti in osebnostne predispozicije vodijo v nastanek
odvisnosti. Študije kažejo le na to, da so določene lastnosti bolj pogoste med
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odvisniško populacijo kot med populacijo, ki ne uporablja drog, oz. ki ni razvila
bolezni odvisnosti.

2.5.2.2. SOCIOLOŠKE TEORIJE NASTANKA ODVISNOSTI
Za razliko od bioloških in psiholoških teorij nastanka odvisnosti, ki se
osredotočajo na posameznikove karakteristike, sociološke teorije nastanka
odvisnosti iščejo vzroke v okolju, v katerem se posameznik nahaja. Sociološke
teorije, ki so specializirane za iskanje vzrokov nastanka odvisnosti so slabo
razvite. Najpogosteje izhajajo iz Durkheimove teorije o družbenih anomalijah,
teorije kontrole, označevalnih in subkulturnih teorij, teorije socialnega učenja ter
teorije, ki se posveča analizi obremenitev posameznika, ki izvirajo iz družbenega
sistema, vključno z moralo in vrednotami družbe, v kateri se posameznik nahaja
(Fishbein idr. 1996, str. 91-96).

2.5.3. TEORIJA IZBIRE
Zagovorniki teorije izbire zagovarjajo moč svobodne volje oz. moč posameznika,
da sam izbira in nadzira svoje vedenje.

Schaler (2000, str. xv) opredeli odvisnost kot predanost, posvečenost, zavezanost
določni stvari ali dejavnosti. Meni, da je odvisnost mit in zanika razumevanje
odvisnosti kot pojava, ki ga oseba ne bi mogla prenehati izvajati. Ljudje naj bi bili
odgovorni za svoja zavestna dejanja. Avtor torej zanika tezo, da so odvisniki
bolniki in zato nesposobni sami prekiniti z odvisnostjo. Odvisniki namreč kažejo
neverjetno sposobnost organiziranja svojega življenja okoli stvari ali dejavnosti,
od katere so odvisni, in ki izhaja iz posameznikove volje. Zakaj torej ne bi bili s
pomočjo svoje lastne volje sposobni odvisnost prekiniti (prav tam, str. 3).

Schaler (prav tam) v svojem raziskovanju odvisnosti opozori na razlike med
pojmovanju odvisnosti kot bolezni, ki je, kot pravi, rezultat obdobja, ko so
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deviantnost - odstopanje od družbenih norm obravnavali kot bolezen, ki jo je
potrebno zdraviti, in med pojmovanjem, ki izhaja iz teorije izbire.

Na podlagi

pojmovanja odvisnosti kot bolezni, so strokovnjaki opredelili devet dogem, ki so
značilne za model razmišljanja posameznikov, ki so odvisni od alkohola. Te
dogme so kasneje razširili na vse odvisnosti od substanc, torej tudi na odvisnost
od prepovedanih substanc:

1.

Večina odvisnikov se ne zaveda, da ima problem in jih je treba prisiliti v
spoznanje, da so odvisniki.

2.

Odvisniki ne morejo kontrolirati sami sebe, kadar vzamejo drogo.

3.

Edina rešitev za odvisnike je terapija.

4.

Odvisnost je bolezen »vse ali nič«. Oseba ne more biti le začasno odvisna z
majhnimi problemi z drogami.

5.

Najpomembnejši korak v premagovanju odvisnosti je spoznanje, da si
nemočen in nesposoben kontroliranja.

6.

Popolna abstinenca je edini način za kontroliranje odvisnosti od drog.

7.

Fiziologija, in ne psihologija, determinira, katera oseba bo postala odvisnik
od drog in katera ne.

8.

Dejstvo, da se odvisnost odvija v družini, pomeni, da je genetska
bolezen.Ljudi, ki so odvisni od drog, ne morajo nikoli preseči svoje bolezni
odvisnost oz. vedno obstaja nevarnost zdrsa ali ponovitve bolezni (Schaler
2000, str. 4).

Na drugi strani so zagovorniki teorije izbire. Ti zanikajo pojmovanje odvisnosti
kot bolezni. Odvisnost pojmujejo kot dejanje svobodne volje. Tudi ti so opredelili
devet dogem, in sicer na podlagi moči volje:

1.

Najboljši način premagovanja odvisnosti je, da se zaneseš na svojo moč
volje.

2.

Ljudje lahko prekinejo z odvisnostjo od drog, ko razvijejo druge načine
soočanja z življenjem.
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3.

Odvisnost ima več opraviti z okoljem, v katerem posameznik živi, kot s
samo drogo, od katere je odvisen.

4.

Ljudje pogosto prerastejo odvisnost od drog.

5.

Odvisniki se lahko naučijo regulirati ali prekiniti jemanje drog.

6.

Ljudje postanejo odvisni od drog, ko jim v življenju ne gre najbolje.

7.

Odvisniki pogosto sami najdejo pot iz svoje odvisnosti brez zunanje
pomoči.

8.

Pri premagovanju odvisnosti se moraš zanesti nase.

9.

Odvisnost od drog je pogosto način, s katerim se posameznik sooča s
svetom ali način umika pred svetom (prav tam, str. 9).

Od tega, katero opredelitev vzamemo za osnovo nastanka odvisnosti, je odvisen
način obravnave (tudi odnos) in pojmovanja odvisnikov. Opazno je, da prvi model
obravnava posameznike kot objekte oz. kot neodgovorne posameznike, medtem
ko imajo v drugem modelu vlogo subjekta oz. vlogo odgovornih posameznikov.

Teorija izbire opredeljuje posameznika kot moralni subjekt, ki izbere rabo ali
nerabo drog, ker najde v tem nek pomen. V podporo teoriji, da je odvisnost stvar
izbere oz. volje, strokovnjaki običajno navajajo primer ameriških vojakov, ki so se
vrnili iz Vietnama. Študija epidemologa Lee N. Robinsa navaja, da je le štirinajst
procentov vojakov, ki so v Vietnamu uporabljalo heroin, nadaljevalo z rabo
heroina tudi po vrnitvi v Združene države Amerike. Robbins je na podlagi tega
sklepal, da je raba drog povezana z stresom v okolju (Schaler 2000, str. 30).
Domneval je, da so tisti, ki so se vrnili v urejeno okolje, v osmišljeno življenje,
prenehali z uporabo drog.

Če navedemo Schalerja, je odvisnost »/…/ izraz posameznikovih vrednot. Zato
imamo, kadar govorimo o odvisnosti, opravka z etičnimi vprašanji in ne
medicinskimi. Odvisnost ni bolezen. Odvisnost je izbira.« (prav tam, str. 120). Če
želimo razumeti, zakaj nekateri posamezniki postanejo problematični, uživalci
drog, se moramo vprašati, kaj je v njihovem življenju takega, da ne želijo biti
trezni (prav tam, str. 35). Nadalje Schaler opozarja, da prepričanja vplivajo na
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vedenje. Bolj kot bodo ljudje prepričani, da lahko sami nadzirajo svoje vedenje,
bolj ga bodo poskušali nadzirati. In bolj ko ljudje verjamejo v svojo nesposobnost
nadziranja svojega jemanja drog, manj ga bodo (prav tam, str. 37). Prepričanje, da
problema odvisnosti ne morejo rešiti sami pa sili v nesamostojnost. Pojmovanje
odvisnosti kot bolezni tako vodi v dojemanje samega sebe, kot da si vedno v
nevarnosti spodrsljaja in da se te bolezni nikoli ne rešiš. Tako pojmovanje
odvisnosti posamezniku jemlje upanje, da lahko premaga odvisnost. Kot edino
rešitev mu ponuja abstinenco. Prav tako pojmovanje odvisnosti kot bolezni
predpostavlja, da posameznik potrebuje zunanjo pomoč, se pravi pomoč temu
namenjenih podpornih institucij, če želi prenehati z rabo drog.

Pri odvisnikih ni telesnih znakov bolezni, ki bi lahko bili identificirani na mrtvem
telesu, zato je ne bomo našli v standardnih patoloških učbenikih ali priročnikih.
Simptomi so subjektivne zaznave posameznika; le-ta poroča o določenih
bolečinah in drugih občutjih. Znak je nekaj, kar lahko identificiramo v
posameznikovem telesu, ne glede na posameznikove izkušnje, ki jih poroča. V
diagnozi odvisnosti pa teh znakov ni, so le simptomi. Mentalne bolezni so
diagnosticirane na podlagi simptomov in ne znakov. Danes je vsako družbeno
nesprejemljivo vedenje diagnosticirano. Govori se o odvisnosti od nakupovanja,
iger ipd. Vse te odvisnosti so pojmovane kot bolezni, karakterizirane so s
samodestrukcijo, kompulzivnostjo, izgubo kontrole in z neko skrivnostno, še ne
definirano psihološko komponento. Ko spoznamo, da odvisnost ne more biti
klasificirana kot točno določena bolezen, njena narava etične izbire postane
jasnejša. Ljudje začnejo abstinirati od nečesa, ker tako hočejo. Taka izbira
reflektira posameznikove vrednote. Posameznik, moralni agent, izbere rabo drog
ali jo zavrne, ker najde v tem pomen (Schaler 2000). Posameznik je tako pojmovan
kot subjekt in ne kot objekt, kot žrtev drog.
Številne študije, v katerih se je izkazalo, da alkoholiki lahko nadzirajo svoje pitje,
spodkopavajo teorijo, da alkoholiki izgubijo kontrolo in da je edina pot rešitve
popolna abstinenca. Alkoholiki zmanjšajo pitje, ko so nagrajeni z bogatim
okoljem. Teorija izgube kontrole bolj temelji na prepričanjih alkoholikov, ki so v to
verjeli, kot pa na dejanski izgubi kontrole (prav tam, str. 21-23). Ko bodo ljudje
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začeli verjeti, da lahko razvijejo druge načine spopadanja z življenjem namesto
opiranja na droge, bodo pridobili zaupanje v svojo sposobnost in odločanje o
svoji usodi. In ko bodo začeli verjeti, da ima odvisnost več opraviti z
okoliščinami, v katerih živijo, kot pa z drogami, ki jih jemljejo, bodo kmalu
spoznali, da imajo moč spremeniti okoliščine in si pomagati (prav tam, str. 40).
Vera v svoje sposobnosti je pot k nadzorovani rabi drog. Torej ko bodo
posamezniki prepoznali, da je odvisnost od drog vedenje, ki so ga izbrali, ko jim
je šlo v življenju slabo, bodo bolj verjetno storili kaj, da ga izboljšajo. Kadar ljudje
verjamejo, da se lahko zanesejo nase pri premagovanju odvisnosti, bodo bolj
verjetno mobilizirali notranjo moč za spremembo svojega vedenja. Kaj ljudje
verjamejo o sebi, diktira njihovo vedenje v svetu.

Teorijo izbire jasno podkrepijo Schalerjeve besede: »Droge ne povzročajo
odvisnosti. Nobena stvar ne more zasvojiti posameznika. Odvisnost ne pomeni,
da ne moreš kontrolirati svojega vedenja. Vedno lahko kontroliraš svoje vedenje.
Droge so neživi objekti. Nimajo svoje lastne moči ali volje.« (prav tam, str. 119).

West (2006) naredi sintezo obeh teorij; teorijo izbire in teorijo , po kateri je
odvisnost bolezen.. Strinja se s trditvijo, da je nastanek odvisnosti stvar izbire, a
hkrati opozarja, da ne more biti razumljena samo z vidika izbire, temveč zadeva
tudi naša čustva, potrebe, želje; zadeva naše emocionalno navezanost na
predmet odvisnosti; našo dojemanje identitete, nezavedne in zavestne impulze,
navade. Razumevanje odvisnosti zahteva upoštevanje celotnega motivacijskega
sistema (West 2006, str. 175). West nadaljuje, da naš motivacijski sistem vključuje
del, ki je zadolžen za ravnanje z naravnimi viri nagrajevanja, droge pa delujejo
neposredno na sistem nagrajevanja (prav tam, str. 176). Avtor meni, da odvisnost
izvira iz različnih abnormalnosti (v motivacijskem sistemu, v posameznikovem
socialnem ali psihičnem okolju, kot je na primer močan družbeni ali kak drug
pritisk ipd.) in jo je zato mogoče bolje obravnavati kot simptom in ne kot unitarno
motnjo. Patologije postanejo manifestne na različne načine kako mislimo o sebi
in na načine, na katere se vedemo do sebe in objekta naše odvisnosti. Lahko
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vplivajo na način kako usmerjamo svoje življenje in na način odziva na naše
okolje (prav tam, str. 175).

Edwards in Gross (prav tam, str. 174) pa pojmujeta odvisnost kot kronično stanje
motivacijskega sistema, v katerem vedenje, usmerjeno v iskanje nagrade,
postane nekontrolirano.

V drugem poglavju smo se podrobneje seznanili z (zlo)rabo drog, odvisnostjo od
drog in dejavniki tveganja za (zlo)rabo drog. Ogledali smo si razloge za začetek in
nadaljevanje rabe drog. Glede na način oz. namen rabe drog smo opredelili
tipologije uporabnikov drog. Nadalje smo se osredotočili na dejavnike tveganja za
nastanek odvisnosti, ki smo jih razdelili na biološke dejavnike, psihološke
dajavnike, socialne dejavnike in farmakodinamske lastnosti drog kot dejavnike
tveganja za nastanek odvisnosti. Nazadnje smo se seznanili z glavnimi teorijami
nastanka odvisnosti, in sicer z biološkimi in psihosocialnimi teorijami nastanka
odvisnosti in teorijo izbire.

V naslednjem, tretjem, poglavju naloge si bomo podrobneje ogledali polje
deviantnega in družbene norme. (Zlo)raba drog in odvisnost od drog v današnji
družbi namreč sodita v polje deviantnega. Da samo zdravljenje odvisnosti
pogosto poteka v tako imenovanih totalnih ustanovah oz. ustanovah zaprtega
tipa, bomo skušali pokazati v zadnjem delu naloge, na primeru zdravljenja na
Centru za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (v nadaljevanju besedila
bo uporabljena kratica CZOPD). Ker bomo delovanje CZOPD primerjali z
delovanjem totalnih institucij, si bomo v nadaljevanju podrobneje ogledali razvoj
totalnih ustanov in njihove lastnosti, vključno z razvojem medicinskega diskurza,
ki je našel svoje mesto tudi v omenjenih ustanovah. Seznanili se bomo s
sistemom nadzorovanja in kaznovanja kot sestavnim delom vseh družbenih oblik
življenja, tudi totalnih institucij.
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3. POLJE DEVIANTNEGA IN DRUŽBENE NORME
Pojma normalno in patološko smo opredelili že v prvem poglavju. V tem poglavju
se bomo osredotočili na razvoj polja deviantnega v družbi in nadalje, pojmovanja
odvisnosti od drog v polju deviantnega.

V vsakdanjem jeziku pomeni deviantnost oddaljevanje od sprejete poti oz.
odstopanje od utrjenih in splošno veljavnih norm, pravil obnašanja in pričakovanj
v določeni družbi ali skupini. Deviantnost je lahko pozitivno sankcionirana
(nagrajena), negativno sankcionirana (kaznovana) ali preprosto sprejeta brez
nagrade ali kazni (ljudje so do nje strpni). Deviantnost je relativna. Opredelimo jo
lahko le v odnosu do nekega standarda, le-ti pa niso stalni in absolutni. Kaj bo v
določeni družbi opredeljeno kot deviantno, je torej odvisno od standardov te
družbe. Becker

meni, da »/…/ družbene skupine ustvarjajo deviantnost s

postavljanjem pravil, katerih kršitev tvori deviantnost, in z uporabo teh pravil na
posameznih ljudeh in njihovim etiketiranjem kot »outsiderjev«. S tega stališča
deviantnost ni lastnost dejanja, ki ga oseba stori, temveč bolj posledica uporabe
pravil in sankcij na »prestopniku« s strani ostalih. Deviantna oseba je nekdo,
kateremu je bila etiketa uspešno prilepljena; deviantno vedenje pa je vedenje, ki
ga ljudje tako etiketirajo.« (Becker v Haralambos idr. 1999, str. 413).

Deviantnost torej obstaja samo v določenem odnosu med posameznikom in
preostalo družbo. Določeno vedenje je lahko v določenem času v neskladju s
pravili, spet drugič pa ne. Lahko je obsojeno s strani enega človeka, s strani
drugega pa ne. Ali je določeno vedenje prepoznano kot deviantno, je odvisno od
narave dajanja in od tega, kako ga opredelijo drugi, če sploh ga.
Za boljše razumevanje si oglejmo različne oblike oz. vidike deviantnosti.19

19

Sociologi se (po Clinardovi defeniciji) v praksi osredotočajo na naslednje oblike deviantnosti:
nezakonita uporaba drog, kriminaliteta in delikvenca, prostitucija, duševne bolezni, samomor,
alkoholizem in spolno nagnjenje do oseb istega spola (Haralambos idr. 1999, str. 393).
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a) Fiziološke in psihološke teorije deviantnosti

Zagovorniki fizioloških ali bioloških razlag deviantnosti sklepajo, da so nekateri
posamezniki bolj nagnjeni k deviantnosti kot drugi zaradi svojega genskega
zapisa oz. da gensko podedovane značilnosti neposredno povzročajo ali vnaprej
določajo deviantnost. Takšne razlage so bile zlasti priljubljene v 19. stoletju, ko
so iskali vzročno zvezo med fizično konstrukcijo telesa in delikventnim
delovanjem. V šestdesetih letih 20. stoletja so trdili, da so našli genski vzrok
deviantnega vedenja, in sicer kromosomsko nenormalnost. Danes biokemične
teorije zagovarjajo, da je vzrok lahko kemična neuravnoteženost v telesu, ki je
lahko podedovana ali pa je posledica dejavnikov okolja. Zagovorniki bioloških
teorij deviantnosti so danes bolj previdni kot njihovi predhodniki. Ne trdijo, da so
posamezniki popolni ujetniki svojih genov, pač pa le-ti omogočajo (predstavljajo
tveganje), da se bo posameznik začel obnašati deviantno. Kritiki te teorije trdijo,
da se lahko vsaka povezava med fizičnimi značilnostmi in deviantnim vedenjem
pojasni na druge načine (Haralambos idr. 1999).

Psihološke teorije tako kot biološke pojmujejo deviantne osebe kot različne od
prebivalstva kot celote, kot nenormalne v normalnem prebivalstvu, le da
nenormalnost pojmujejo kot duhovno in ne kot biološko. Kritiki teh teorij
opozarjajo, da zanemarjajo družbene in kulturne dejavnike. Kritiki tudi zavračajo
prvenstveno vlogo, pripisano izkustvo iz otroštva (prav tam).

a) Funkcionalistični pogled na deviantnost

Ta pogled izvor deviantnosti išče v naravi družbe in ne v biološki ali psihološki
naravi posameznika. Funkcionalisti trdijo, da je deviantnost nujen del vseh družb.
Vsaka družbena sprememba se začne z neko obliko deviantnosti. Deluje kot
svarilni mehanizem, ki kaže, da nek del družbe slabo funkcionira. Merton
dokazuje, da deviantnost izhaja iz kulture in strukture družbe in ne iz »patoloških
osebnosti«. Člani družbe so razporejeni na različne položaje v družbeni strukturi
60

in nimajo enakih možnosti za uresničevanje skupnih vrednot (družbeni konsenz),
tak položaj pa lahko povzroča deviantnost. Kritiki funkcionalizmu očitajo, da
zanemarja odnose moči v družbi kot celoti (prav tam).

b) Strukturalne in subkulturne teorije deviantnosti

Strukturalne teorije deviantnost pojasnjujejo s položajem posameznikov in
skupin v družbeni strukturi, subkulturne teorije pa jo pojasnjujejo s subkulturo
družbene skupine. Osredotočajo se na deviantne osebe ter motivacijo, pritiske in
družbene sile, za katere se domneva, da usmerjajo njihovo vedenje. Nekatere
skupine razvijejo norme in vrednote, ki se v veliki meri razlikujejo od tistih, ki jih
imajo drugi pripadniki družbe. Le-ti jih tako pojmujejo kot nenormalne, deviantne
(prav tam).

d) Interakcionistični pogled na deviantnost

Interakcionistične teorije se osredotočajo na interakcijo med deviantnimi osebami
in tistimi, ki jih opredeljujejo kot deviantne. Preučujejo kako in zakaj so
posamezniki in skupine označeni kot deviantni in učinke takšnih definicij na
njihovo nadaljnjo delovanje. Poudarjajo pomembnost pomenov, ki jih različni
akterji vnašajo in razvijajo znotraj interakcijske situacije. Pomeni pa v
interakcijskem procesu niso ustaljeni in jasno izraženi, temveč se tekom procesa
preoblikujejo in razvijajo. Tako je iz interakcionističnega vidika definicija
deviantnosti 'dogovorjena' med vpletenimi akterji. Na primer, ali je neka oseba
definirana kot mentalno bolna, je odvisno od vrste dogovarjanj med njo in
psihiatrom.

Interakcionisti

poudarjajo

pomembnost

dejavnikov

znotraj

posameznika (posameznik sam pripiše pomene določeni situaciji). V nasprotju s
pozitivističnimi teorijami, ki predpostavljajo, da se deviantne osebe odzivajo na
zunanje sile, zunaj svojega nadzora, interakcionisti poudarjajo pomembnost
dejavnikov znotraj posameznika. Posamezniki se tako ne odzivajo pasivno na
zunanje sile, temveč pred odločitvijo, kako se odzvati, dogodkom pripišejo
pomene (prav tam).
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Vendar pa interakcionistom ni uspelo pojasniti, zakaj posamezniki sploh storijo
deviantna dejanja. Kritiki interakcionizma opozarjajo, da so le ti preveč
deterministični, ker predpostavljajo, da ko je oseba enkrat etiketirana, se bo njena
deviantnost neizogibno poslabšala, kot da deviantna oseba nima druge izbire, kot
da nadaljujejo z deviantnimi dejanji (prav tam).

e) Fenomenološki pogled

Fenomenološki in interakcionistični pogled pri razlagi deviantnosti poudarjata
pomembnost načina, kako se zakon izvaja. Oba se ukvarjata s procesom
etiketiranja posameznikov kot deviantnih oseb in se bolj osredotočata na
raziskovanje subjektivnega stanja posameznikov kot pa na strukturo družbe kot
celote. Prioriteta fenomenologov je poskušati razumeti, kaj pojav deviantnosti je
in kako postanejo določena dejanja in posamezniki opredeljeni in etiketirani kot
deviantne osebe (prav tam). Cicourel (prav tam, str. 241) sklepa, da so delikventi
proizvod predstavnikov družbenega nadzora.

f) (Neo)marksistični pogled

Marksisti izhajajo iz predpostavke, da imajo moč v določeni družbi tisti, ki
posedujejo in nadzirajo proizvajalna sredstva. Država, predstavniki družbenega
nadzora, pravo in splošne opredelitve deviantnosti odražajo interese vladajočega
razreda in jim služijo. Zakoni tako niso odraz vrednotnega konsenza, temveč
ideologije

vladajočega razreda. Z marksističnega vidika

je glavni cilj

kapitalističnega ekonomskega sistema, v katerem se nahajamo, zaščita zasebne
lastnine in maksimiranju dobička. In temu cilju je podrejena tudi trenutna
zakonodaja oziroma nosilci nadzora v današnjih družbah. Mnogi marksisti
obravnavajo

deviantnost,

zlasti

kriminaliteto,

kot

posledico

delovanja

kapitalistične družbe. Neomarksisti so si z marksisti enotni v tem, da so za
družbo značilne skupine, med katerimi obstaja tekmovanje in konflikti v interesih
(prav tam).
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Sami soglašamo s Taylorjem in sodelavci, da bi za popolno družbeno teorijo
deviantnosti, morali deviantnost hkrati pojasniti iz različnih zornih kotov (Taylor
idr. v Haralambos idr. 1999, str. 428).

Uporabniki drog so v naši družbi prepoznani kot deviantne osebe oz. kot nekdo,
kateremu je bila etiketa uspešno prilepljena. Deviantno vedenje je vedenje, ki ga
ljudje kot takega označijo. Označevanje oz. etiketiranje je lahko posledica
posameznikovih dejanj ali posledica tega, kar je (vera, poreklo, psihične in
mentalne okvare ipd.). Etiketa20 opredeljuje posameznika kot posebno vrsto
osebe. Etiketa ni nevtralna. Je glavni status osebe v smislu, da vpliva na vse
druge položaje, ki jih ima posameznik. Če so na primer posamezniki etiketirani
kot odvisniki od drog, potem takšna etiketa v veliki meri zasenči njihov položaj
delavca, soseda, prijatelja, starša ipd. Drugi jih torej vidijo in se nanje odzivajo z
vidika etikete in predpostavljajo, da imajo negativne značilnosti, ki so povezane s
takšnimi etiketami. Ker pa posameznikovo pojmovanje samega sebe v glavnem
izvira iz odzivov drugih, bo sam sebe pojmoval z vidika etikete. Javno etiketiranje
posameznika kot deviantnega lahko vodi k temu, da ga mnoge družbene skupine
zavračajo (Haralambos idr. 1999). Po Kecmanoviću (1973, str. 62) je tako
posameznik, ki stori deviantno ravnanje (na primer poseže po drogi), lahko s
strani družbe (odvisno od družbe ali družbene skupine) prisiljen, da to svojo
lastno ravnanje identificira kot deviantno in prevzame status deviantne osebe.

Lemert (v Haralambos idr. 1999, str. 415) razlikuje primarno in sekundarno
deviantnost. Prvo tvorijo deviantna dejanja, preden so javno etiketirana.
Sekundarna deviantnost pa je odgovor posameznika ali skupine na odziv družbe.
Le-ta ima glavne posledice za posameznikov koncept jaza, za njegov status v
skupnosti in njegova prihodnja dejanja. Osrednji pomen, pred izvori same
deviantnosti, dobijo obsojevalne, poniževalne in izolirajoče reakcije družbe.

20

Etiketa je oznaka, nalepka, ki jo nadanemo posamezniku. Lahko bi jo opredelili tudi kot stigmo,
znamenje, označitev (Haralambos idr. 1999).
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Interakcionisti (Goffman) vidijo različne institucije kot nadaljnji člen v verigi
interakcij, ki potrjujejo etiketo deviantnosti. Tako tudi vstop posameznika v
program zdravljenja odvisnosti od drog, dodatno potrjuje njegov status
odvisnika.21

Odvisnost

od

drog

je

pojmovana

kot

'nenormalno'

(deviantno)

stanje,

posameznik, ki ima status odvisnika pa kot deviantna oseba. V nadaljevanju si
bomo ogledali, kje je moč iskati izvore delitve ljudi na normalne in nenormalne oz.
posledica česa je pojmovanje odvisnika kot deviantneža.

Kaj je v določeni družbi normalno in kaj deviantno, je zgodovinsko in
kontekstualno določeno. Enako velja za odnos do drog in pomen, ki ga drogam
pripisuje družba.22 Delitev na normalno in deviantno oz. še prej na vredne in
nevredne ali pa varne in nevarne, sega daleč nazaj v zgodovino. Zlasti pa se je to
pojmovanje razvilo in utrdilo z razvojem mest in s tem meščanskega razreda. V
želji doseči red, so se vzpostavila pravila, zakoni, ki so vsakega posameznika, ki
ni deloval v okviru postavljenih norm, opredelila kot odklonskega in so ga kot
takega lahko odstranili oz. zaprli.23 Kot bomo pokazali v nadaljevanju besedila, je
temelje ločevanja na normalno in deviantno moč iskati v meščanski etiki
izključevanja, ki je kot nevredne opredelila tiste, ki niso prispevali v skupnost s
svojim delom, znanjem ali bogastvom. V dobi razsvetljenstva oz. racionalizma je
bil razum vodilno načelo civilizacije. Razum je veljal za bistveno lastnost, ki je
človeka ločevala od živali. Od 18. stoletja naprej je vedno bolj pridobivala na svoji
moči medicina. Zdravnik je bi pojmovan kot varuh ljudi pred boleznimi oz.
deviantnim vedenjem, ki je pridobilo status bolezni.

21

Če ne bi bilo res, da je odvisnik, ne bi rabil zdravljenja. Odvisnost je v tem primeru opredeljena
kot deviantna.
22
Katere droge veljajo za prepovedane v neki družbi in na kakšen način se jih preganja, je prav
tako družbeno določeno.
23
Zapiranje je bilo med drugim odgovor meščanske družbe na posledice naraščajoče
industrializacije, ki je onemogočala tradicionalne oblike pomoči (Flaker 1998, str. 5).
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3.1. RAZVOJ TOTALNIH USTANOV
Vsaka družba je od nekdaj težila k nadzoru nad posamezniki oz. njihovimi dejanja,
ki jih je družba »prepoznala« kot deviantne in so predstavljali »grožnjo« družbi. V
ta namen je v preteklosti nastala vrsta ustanov, ki so (po)skrbele za te
posameznike. Njihova oblika in pomen sta (bili) odvisni od značilnosti družbe v
določenem obdobju. Za boljše razumevanje si poglejmo zgodovino nastanka
(totalnih) ustanov oz. institucij.

Fevdalne družbe so bile zaprte družbe. Vse, kar je bilo zunaj, je bilo tuje, nevarno,
skrivnostno in je hkrati vzbujalo strah. Znotraj teh družb je veljal kodeks vedenja,
ki ga je določal fevdalna gospoda, ki je imela moč nad ostalim prebivalstvom.
Ljudje, ki so storili zločin, so vrgli v ječo ali jih javno kaznovali v opomin ostalim.
Med 15. in 17. stoletjem je prišli do razkroja dvornega gospodarstva in zemljiške
gospode. To je bilo obdobje razvoja mest, trgovine, denarnega gospodarstva,
industrije, čas vzpona meščanskega razreda, demografskega buma in razvoja
individualnosti ter zasebnosti. Celotna družba je postajala vedno bolj odprta.
Ljudje so s podeželja množično odhajali v mesta (»mestni zrak osvobaja«), ki so
kmalu postala prenatrpana. Vedno več je bilo neredov. To je bil tudi čas, ko se je
vzpostavljal kodeks lepega vedenja in olike. Iz težnje po redu je oblast začela
zapirati vse, ki bi jo lahko potencialno ogrožali. Oblast se je namreč bala uporov
brezličnih množic. Želeli so vzpostaviti varno javnost, da se meščanstvu ne bi
bilo treba bati, da bi ga presenetilo kaj neprijetnega ali nemoralnega. Ukrepe
izobčenja so zamenjali ukrepi zapiranja (Flaker 1998, str. 72).

Veliko zapiranje je temeljilo na meščanski etiki izključevanja. Na oblasti ni bila
več moč posameznika, značilna za absolutizem, temveč je vladal razum.
Meščanska revolucija in z njo pravna država sta odpravili institucijo kraljevega
ukaza (arbitrarnega zapiranja po njegovi volji). Govorimo o dobi razsvetljenstva
oz. racionalizma. Razum je postal vodilno načelo civilizacije in vse oblike
deviantnosti so skušali pospraviti pod skrbništvo razuma (Flaker 1998).
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Zanimivo je, da beseda razum, ki izhaja iz grške besede logos, takrat še ni imela
svojega nasprotja. Šele v 18. stoletju evropska kultura postavi norost nasproti
razumu in mu s to ločitvijo podeli moč, s katero obvladuje »nerazum«. Razum je
soočila s tem, kar razum ni. Razum je red, je fizična in moralna prisila, anonimni
pritisk skupine in zahteva po prilagoditvi (Foucault 1998, str. 5).

Kot temeljna strategije vseh vladavin je bil uporabljen »strah«. V fevdalni družbi
je vse, kar je bilo zunaj dvora veljalo za strašno, mistično, nevarno. Z razvojem
mest se je strah naselil v samo mesto med prebivalstvo. Strah je bil opravičilo za
zapiranje. Odprtost družbe je omogočila, da je v njej nastal zaprt prostor, in prav
ta zaprt prostor je omogoči odprto družbo. Zaprt prostor je namreč označeval
družbeni rob. Odprta družba je bila namreč pogoj za vzpostavitev tržnega
gospodarstva. Imperativ meščanske družbe je temeljil na ločenosti ekonomskega
in družbenega, svobodnem pretoku ljudi namesto teritorialne pripadnosti in
podložništva ter na pogodbeni strukturi družbe oz. na tako imenovani formalni
enakosti pri vstopu v pogodbene odnose. Oblikovali so pojmovanje družbene
mladoletnosti; človek je toliko avtonomen, kolikor je sposoben racionalnih
izmenjav oz. vstopanja v pogodbene odnose. Castel (v Flaker 1998, str. 96) je
opredelil pet skupin, ki imajo pri tem težave:

1.

Kriminalci: S svojimi interesi kršijo pravice drugega. Osebno in zavestno
so odgovorni, zato je rešitev preprosta. Pravosodje za njih določi sankcije,
kot so zapiranje, korekcija in nadzorovanje.

2.

Družinsko pravo in otroci: Država vse pravice prepusti staršem, družina
pridobi večji vpliv. Država dobi več možnosti za intervencijo šele konec 19.
stoletja, ko je bila možna psihiatrizacija otroštva in družine.

3.

Nevtralizacija beračev in postopačev (sem bi v današnjem času lahko šteli
tudi odvisnike od drog): Oblasti nihajo med tem ali je beračenje kaznivo in
med tem ali naj ima vsak pravico do zaslužka in pomoči. V določenih
obdobjih v določenih državah je bilo kaznivo in so jih zapirali.
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4.

Proletarci: V družbeni strukturi, ki temelji na zasebni lastnini in na svobodi
ekonomskih menjav, so samo lastniki državljani v polnem pomenu besede,
zato so v izogib temu dodali, da lahko proletarec postane pravni subjekt,
ker lahko prodaja svojo delovno silo.

5.

Norci: Niso mogli sodelovati v procesih produkcije in prilaščanja. Veljajo za
nedolžne in zato onkraj domene pravosodja, izročeni v roke in pod nadzor
duševne medicine.

Industrializacija

in

selitev

prebivalstva

je

ločila

družine

in

vzpostavila

posameznike, s tem pa potrebo po vzdrževalnih shemah za tiste, ki so odpadli iz
»igre« pogodbenih struktur. V industrijski družbi je postalo totalno zajemanje
temeljno načelo upravljanja z deteritorializiranimi množicami, ki jih niso več
vezale fevdalne spone. Te množice je bilo potrebno vezati na nove nosilce oblasti,
in sicer na strokovno, tehnično in racionalno oblast. Skoraj celoten proletarski
razred je bil zajet v tako ali drugačno totalno ustanovo. Če delavci niso bili v
tovarni, vojski ali šoli, so pa bili v zaporu, norišnici, prisilni delavnici itn. Totalne
institucije so bile sredstvo discipliniranja ljudstva. Od druge polovice 19. stoletja
naprej je bil glavni cilj teh ustanov, poleg zajetja ljudi, spremeniti jih v
produktivne (Flaker 1998). Zapiranje je tako spremenilo deteritorizirano gibljivo
maso v nadzorovano, urejeno in uporabno množico. Želja pod disciplino je bila
hkrati želja po učinkoviti uporabi delovne sile24 (Foucault 1998, str. 118).

V nalogi se bomo osredotočili na obravnavo ustanov, katerih namen je zapiranje
marginalnih25 in še zlasti deviantnih skupin. Njihov neposredni skupni prednik je
absolutistični splošni špital. Še pred njim pa srednjeveški špital, gobavišča,
samostani in dvor. Vsak od njih je prispeval določeno značilnost kasnejšim
totalnim

ustanovam.

Samostan

je

prispeval

pravila

in

idejo

konverzije

(programiranja), dvor neomajno gospostvo, špital status obrobja, gobavišče pa
stigmo ter izobčenost (in tudi poslopja). Vsi pa so dali zaznamovane kraje, ki so
bili dani, v uporabo raznim naslednikom. V Sloveniji so tako po osvoboditvi z
24

Azil kot mesto, kjer se uravna presežek delovne sile (Foucault 1998).
Oznaka za položaj posameznikov ali skupin na obrobju skupin, razredov, slojev, zlasti kadar gre
za položaj med dvema kulturama, razredoma (Leksikon Cankarjeve založbe 2000, str. 615).
25
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nacionalizacijo gradovi postali mesto totalne ustanove, le da je vidnost gradov, ki
je prej ponazarjala moč, zdaj ponazarjala stigmo, drugačnost, izvzetost iz
skupnosti (prav tam).

Po Foucaultu (1998, str. 43) je rojstvo totalnih ustanov čas velikega zapiranja v
17. stoletju, ko so se totalne ustanove in disciplinski mehanizmi razširili po
celotni družbi. Delo je postalo glavna etična kategorija družbe, ki si posledično
prizadeva zavreči oz »kaznovati« vse oblike družbene nekoristnosti in etično
obsodi brezdelje (prav tam). Revščina je bila pojmovana kot posledica
pomanjkanja discipline (moralne razuzdanosti). Red države ni več trpel nereda v
srcih.

(Foucault 1998, str. 59). Trije glavni prestopki oz. napadi na bistvene

lastnosti meščansko družbo so bili: upor zoper delo, verski fanatizem in kraje. Ta
dejanja namreč manifestirajo upor zoper moralnemu in družbenemu poenotenju,
zato je storilce potrebno zapreti oz. izključiti v strogem pomenu besede (prav tam,
str. 228). Zapirali so revne in deviantne, ostarele, invalide, brezdomce, sirote,
brezumne, vojake, prostitutke ipd. Skrajnost v zapiranju pa družba doseže v prvi
polovici 20. stoletja, v totalitarnih režimih, ko so si »domislili« končno rešitev –
koncentracijska taborišča. Sledili so procesi dezinstitucionalizacije in iskanje
postinstitucionalnih odgovorov postdisciplinske družbe (Flaker 1998).

Totalne ustanove so stroj zajemanja. Posameznika zajamejo, ga oblikujejo in
usmerjajo. Predmet zajemanja je telo, da bi posredno zajeli še dušo. Totalne
ustanove omogočajo izrekanje sodb, diagnoz. So materialna ureditev, ki jo
deviantna nalepka potrebuje. Za vstop v njih je potrebna (dis)kvalifikacija, sodba
je le vmesni člen. Totalne ustanove označujejo rob družbe, na katerega se
projecira normalnost, le-ta pa je želeni proizvod disciplinske družbe. Njihov
namen je korekcija (prav tam). Goffman (v Flaker 1998, str. 19) je naštel pet
skupin totalnih ustanov:

1.

Ustanove za tiste, ki ne morejo skrbeti zase in so nenevarni (slepi, ostareli,
sirote, revni).
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2.

Ustanove za tiste, ki so nezmožni skrbeti zase in so hkrati nevarni za
družbo, čeprav nehote (bolnišnice za tuberkulozne, duševne bolnišnice).

3.

Ustanove za zavarovanje skupnosti pred nekaterimi nevarnostmi (zapori,
taborišča za vojne ujetnike, koncentracijska taborišča).

4.

Ustanove za izvajanje nekaterih delovnih nalog (ladje, vojašnice, internati
in šole internatskega tipa, delovni tabori).

5.

Ustanove za verski umik.

Totalne institucije so kot otoček, ostanek fevdalne oblasti v industrijski družbi;
kolektivno življenje pod skrbniško oblastjo. Družba vedno znova ustanavlja nove
totalne institucije, ki označujejo družbeni rob. Totalne ustanove so zgodovinski
pojav, ki se v najrazličnejših oblikah pojavlja v raznih zgodovinskih obdobjih in
prostorih. Zgodovina konkretnih totalnih ustanov je zgodovina udejanjanja
načrta,

abstraktne

sheme,

sestavljanja

strojev iz

različnih

zgodovinskih

materialov (prav tam, str. 233–234).

V srednjem veku govorimo o totalnih skupnostih. Le-te niso bile specialne
ustanove, temveč splošne oblike življenja. Kasneje, ko so nastale totalne
ustanove, so bile v njih razvrščene posebne skupine prebivalstva, ki jih je družila
ta ali ona osebna značilnost (starost, delikventnost, bolezen). Zapiranje je bilo
hkrati

nova

oblika

odzivov

na

ekonomska

vprašanja

brezposelnosti

in

brezdelnosti. Zapiranje (medicinski pomen ozdravitve bolnih dobi kasneje) je
postalo neizogibno zaradi imperativa dela (obsodba brezdelnosti - kot vir nereda).
Obveznost do dela je namreč hkrati etična vaja in moralno jamstvo. Delo ima moč
prisile; odtrga te od svobodnega duha in te vključi v sistem odgovornosti. Svojo
svobodo posameznik z delom podredi zakonom, ki so hkrati zakoni realnosti in
zakoni morale (Foucault 1998).

»Veliko zapiranje je pomenilo nagel in nenaden začetek izločitve in segregacije, ki
je spočetka zadevalo dokaj heterogene skupine skupnim znakom »asocialnosti«.
Te skupine so postali novi gobavci.« (Dolar 1991, str. ix). Ta izločitev pa ima tudi
svojo »epistemološko vzporednico«, neko zarezo v vednosti (»Mislim, torej nisem
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nor.«). Velikemu zapiranju je sledilo veliko osvobajanje, ki po Foucaultu vzpostavi
učinkovit sodoben sistem nadzorovanja, ki segregacije ne odpravi, temveč jo
univerzalizira. V resnici gre le za dopolnitev, podaljšek zapiranja. Humanizacija
prinese s seboj izdelavo terapevtskih metod, objektivizacijo in znanstveno
naturalizacijo »norosti«. S tem se ločnica med normalnostjo in norostjo
(nenormalnostjo) še okrepi. Zdravnik postane centralna figura kot oče, sodnik,
garant normalnosti in zakona, nosilca vednosti, ki že po definiciji ne more biti
okužen z »norostjo« (prav tam, str. x). Deviantno (odklonsko) vedenje so v
preteklosti povezovali z »brezumjem« oz. »norostjo«. Zapiranje

je hkrati

ekonomski ukrep in ukrep družbene prevencije. Totalne institucije danes delujejo
na dva načina: ustvarjajo zunanji rob in zapirajo tiste, ki kršijo njena pravila.
Vzdržujejo podobo družbenega izobčenca in s tem normativno delujejo na
normalizacijo ljudskih množic. Tudi danes obravnavo (zdravljenje) odvisnikov kot
bolnikov v mnogih državah, tudi v Sloveniji, prevzemajo pod svoje okrilje
psihiatrične ustanove. Več o tem v naslednjem poglavju.

3.2. RAZVOJ MEDICINSKEGA DISKURZA V POLJU DEVIANTNOSTI
Zdravniki oz. medicinska stroke je vstopila v obravnavo deviantnih oseb skozi
totalne institucije (azil). V srednjem veku so za bolne skrbeli predvsem verski
redovi. Absolutizem je cerkvi vzel primat karitativnosti in jo podržavil. Verske
redove so nadomestile laične bratovščine. Zdravniki so v začetkih totalnih
ustanov imeli le obrobno vlogo. Poklicali so jih, ko je bilo potrebno. Počasi pa so
se ustalili kot (plačani) posebni svetovalci. Špitali so postali učna baza za
zdravnikove vajence, saj se pacienti niso mogli pritožiti, napake pa so ostale
skrite. S postopnim vstopanjem zdravnikov je medicina v 18. stoletju dobivala vse
pomembnejšo mesto pri upravljanju s špitalskim sistemom (Flaker 1998, str. 86).

Poglejmo si, kako je prišlo do razvoja psiholoških struktur za opisovanje
»duševnih« bolezni. V 16. stoletju so neuravnovešenost »razuma« razlagali s
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pomočjo pare, ki naj bi zajela možgane in izpridila čute. Operirali so s štirimi
vrstami pare, ki so imele različne kvalitete, le-te pa so se lahko med razvojem celo
preobrazile v svoje nasprotje. Na ta način so skušali razložiti gibanja hlapov, ki
naj bi določali stanja duha. V 17. stoletju tako imenovani živalski hlapi izgubijo
znanstveni ugled. Razlago so začeli iskati v tekočih in trdnih telesnih prvinah. V
18. stoletju je prevladala bolj stroga fizikalna podoba živčnih vlaken. Govori se o
napetosti v živcih, žilah in celotnemu sistemu organizma. In sicer, da gre za
napake v prenosu čutnih vtisov v možgane. Cilj je bil še vedno enak, in sicer,
kako telo ujeti v moralne vrednote, v etično zaznavanje sveta. Za medicinsko
misel 18. stoletja je bilo značilno, da so zdravniki pojme, s katerimi so skušali
opisati živčno bolezen, uporabljali vse povprek. Spremenil pa se je moralni
pomen živčne bolezni. Prej je bila umeščena v etiko želje. Bolezen je bila
pojmovana kot maščevanje telesa. Zdaj pa naj bi posameznik zbolel zato, ker je
preveč čutil, kot posledica pretirane solidarnosti z vsemi bitji okoli sebe. Področje
duševnosti sta skupaj zavzeli in se zanje prepirali psihologija in morala. Konec
18. stoletja se uveljavi presojnost psiholoških pojmov oz. se ustali psihološka
struktura. Tako so od preproste pojmovne signalizacije prešli na kvalitativno
področje, ki je na videz manj urejeno, a je edino lahko vzpostavilo prepoznavne in
čutom dostopne vrednote, ki so realno navzoče v globalni izkušnji duševnih
bolezni. V 17. in 18. stoletju je pod vplivom podob tako konstituirala perceptivna
struktura in ne konceptualni sistem ali polje simptomov. Pri percepciji namreč
lahko pride do kvalitativnih prehodov, ne da bi s tem prizadeli celoto podobe.
Delo ni potekalo od opazovanja k oblikovanju pojasnjevalnih podob, temveč so
podobe prevzele začetno vlogo sinteze (Foucault 1998). V klasicističnem obdobju
še ni bilo razlike med psihološkim in fiziološkim zdravljenjem. Takrat še ni bilo
psihologije.

Od 18. stoletja naprej je nastajalo čedalje več »znanstvenih« razprav o mentalnih
boleznih, ki so tako dobivala vse bolj medicinski obraz in obleko. Prevladal je mit
o »ozdravljivosti«. Uveljavila se je nova oblika upravljanja z varovanci – moralna
obravnava, ki se je odrekla surovosti starih tehnik ustrahovanja in je temeljila na
prevzgoji. Totalne ustanove so postajale vedno bolj diferencirane. Na zunaj so
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dajale videz, da je surovost odpravljena, v resnici pa je šlo le za nove oblike
podrejanja. Kot alternative surovosti tedanjih ustanov je William Tuke leta 1792
ustanovil zatočišče v Yorku, ki je temeljilo na ideologiji, da se človeku povrne
razum, če je v razumnem okolju. Oblast v Yorku se ni kazala v odkritem zatiranju,
temveč v avtoriteti, ki poraja strah. Tukovo zatočišče je vzpostavilo stroj za
proizvajanje občutkov krivde in ponotranjenja avtoritete, ki je omogočilo poznejši
razpon psihiatrije kot produkcije avtonomnega posameznika, ki odloča o svoji
usodi (Flaker 1998).

Za ustanovitelja sodobne psihiatrične ustanove in znanosti o duševni bolezni
štejemo Phillippa Pinela (1745–1826) (prav tam, str. 103). Pinel je bil zdravnik, ki je
preuredil špitalski prostor oz. azil, ki je postal »učbenik« psihiatrije. S klasifikacijo
prostora je bila omogočena diferencialna obravnava po specifičnih potrebah. Po
Castelu (prav tam, str. 109) obstajajo tri glavne značilnosti pinelovske ureditve:

-

Izolacija od zunanjega sveta, ki je prej veljala za nujno zlo za vzpostavljanje
reda, je zdaj dobila vlogo prvega pogoja za »ozdravitev«. Zapiranje s tem dobi
znanstveno racionalizacijo.

-

Vzpostavitev azilskega reda prek mreže pravil. Azil deluje kot idealna družba,
reducirana na red.

-

Odnos oblasti. Azilski svet narejen po podobi razumnosti, ki jo uteleša
zdravnik, kateri predstavlja živi zakon azila. Odnos zdravnik – varovanec je
odnos suverenosti (dediščina absolutistične politike), le da se moč zdravnika
tokrat udejanja z znanjem.

Foucault opredeli tri sredstva, s katerimi azilski red udejanja moralo vsakdanjega
življenja (prav tam, str. 110):
-

Molk. Okove nadomesti občutek krivde

-

Ogledalo. Ogledalo varovanca so drugi varovanci ustanove. V njihovih
dejanjih lahko prepozna samega sebe.
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-

Sodišče brez prekinitve. Azil je mesto takojšnjega presojanja brez možnosti
priziva. Kazni so preoblečene v terapevtska oblačila (duševni bolnik je izvzet iz
pravnega reda). Osvoboditev je možna le z »pokesanjem«.

Kot bomo pokazali v nadaljevanju naloge, so naštete značilnosti še danes
sestavni del (totalnih) psihiatričnih ustanov. To trditev bomo v empiričnem delu
naloge skušali dokazati na primeru CZOPD-ja.

Pa vendar je azil, kljub svoji preobrazbi, ohranil značilnosti špitala, totalne
institucije velikega zapiranja. »Še vedno je zapiral deviantne in marginalne
skupine prebivalstva, jih učil poslušnosti, discipline in marljivosti ter zmanjševal
razdaljo med normalnimi in posebnimi vrstami vedenja – bodisi z normalizacijo in
ponovno vključitvijo v družbo ali pa – z izključevanjem – z nevtralizacijo (Castel v
Flaker 1998, str. 111).« V začetki 19. stoletja je alienistična sinteza prinesla
bistveno preobrazbo na ravni novačenja, tehnik in političnih ciljev. Policijski
ukrep je postal medicinska intervencija. Le-ta ni vzbujala čustvenega odziva na
represijo, saj je bila skrb za »bolnika« šteta v njegovo dobro. Obenem pa se je s
tem represivni aparat razbremenil dela populacije s tem, ko ga je preusmeril na
specializirano področje in mu omogočilo boljši pregled nad povzročitelji težav.
Tehnikam, ki jih je vpeljala medicina, za razliko od absolutističnega režima, ni bilo
mogoče očitati arbitrarnosti, saj jih je kvalificirala kot terapevtske. Uradni interesi
ustanove so se ujemali z interesi varovanca – »ozdravljenje« (prav tam, str. 112).

Za to novo ustanovo sta bila značilna optimizem in utopija. Moralna obravnava –
tehnologija začetka psihiatrije – je bila socialna intervencija. Alienizem je kot prva
psihiatrija z azilom zapolnil vrzel v meščanski ureditvi in s tem omogočila pravno
konstituiranje pogodbenega posameznika. Azil je opravil funkcijo proizvodnje
negativne podobe ljudi, ki niso bili zmožni pogodbenega odnosa, dokler niso bili
na voljo drugi mehanizmi za zapolnjevanje te vrzeli. Azil je bil mesto, ki je
obravnavalo presežek delovne sile. Hkrati pa je bila izumljena tehnologija, ki je
aktivno ustvarjala posameznika. »Tako Tukovo zatočišče kot Pinelov azil sta
obsodila svojega varovanca na samega sebe, na tujca, ki se mora udomačiti.«
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(Flaker 1998, str. 112). Človek tako ni bil več pojmovan kot žrtev razmer, temveč
kot človek s svojo lastno voljo in odgovornostjo. Alienizem je tako postavil temelj
znanstveni konstrukciji posameznika.

Temeljna dejavnost psihiatrije kot znanosti v 19. stoletju je bila klasifikacija (prav
tam, str. 120). V 19. stoletju je vladala disciplinska miselnost, ki se je ravnala po
racionalistični miselnosti, katere predmet oblasti je postalo telo kot stroj.
Psihiatrija se tako ni zadovoljila le s klasificiranjem, temveč si je prizadevala vpeti
v svojo obdelavo tudi posameznikovo telo in v ta namen izdelala stroje,
namenjene telesni obdelavi. Psihiatriji je namreč manjkalo telo, ki je bistveno za
medicino. Obdukcija je bila namreč temeljni spoznavni člen v medicini 19.
stoletja, vendar pa v psihiatriji ni obrodila sadov (prav tam, str. 125).

V šestdesetih letih 19. stoletja se pokaže, da so bile utopične zamisli Tuka, Pinella
in drugih glede zdravilnih lastnosti azila neuresničljive. V drugi polovici 19.
stoletja so popularne Darwinove teorije o razvojnem nauku vplivale na
pojmovanje duševne bolezni kot moralne degeneracije. Le-ta je prispevala
biološko podlago psihiatriji in jo s tem približala medicini (prav tam, str. 134).

Pojmovanje discipline kot umetnosti sestavljanja sil, ki tvorijo učinkovit aparat, je
podelilo psihiatriji mesto ekspertize, ki sodeluje v sestavi družbenih sil, alibija in
skrbi za tiste, ki so začasno ali trajno izločeni iz produktivnih tokov (Flaker 1998,
str. 137). Po Foucaultu (1984, str. 178), so lastnosti discipline da: »… uveljavljajo
infra26kaznovalnost, kvadriljirajo prostor, ki ga zakoni puščajo praznega;
kvalificirajo

in

zatirajo

skupek

obnašanj,

ki

se

zaradi

svoje

relativne

indeferentnosti izmikajo velikim kaznovalnim sistemom.«

Na prehodu iz 18. v 19. stoletje se je uveljavila moč norme. Homogenizirala je
materialno proizvodnjo, infrastrukturo in prebivalstvo. Psihiatrija je pridobila in
ima še danes družbeno normalizacijsko funkcijo. Določa, kdo je duševno bolan in
26

Infra je predpona za izražanje stanja pod običajno mejo (Leksikon Cankarjeve založbe 2000, str.
398).
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kdo ni. Normalizira z operacijo izključevanja. Psihiater je na sodišču dobil vlogo
izvedenca, ki odloči, kdo je odgovoren in kdo ni (Flaker 1998, str. 141). V 19.
stoletju je bil postavljen pomemben mejnik psihiatrične stroke. Poleg tega, da je
bila ustoličena kot pomembna izvedenka na sodišču in drugod, je začela s serijo
diagnoz, kot so monomanija, psihopatija, sociopatija, narkomanija ipd., ki so tako
duševnemu zdravstvu odprle poti na področje normalizacije moralnih problemov
zunaj psihiatričnih ustanov (azila).

Monomanija je prinesla novo pojmovanje

duševnih bolezni, in sicer, da ni znano, kdaj bo udarila, zato posameznik postane
apriori nevaren. S tem ko uteleša nevarnost, vzpostavi osnovni element za
vzpostavitev psihiatrije kot nadzorovalne instance (Castel v Flaker 1998, str. 142).
Vzpostavi se posplošen sum za celoto družbenih vedenj. O normalnosti je treba
dvomiti

in

jo

zato

vedno

znova

preizkušati.

Pokaže

se

potreba

po

zunajinstitucionalnih obravnavah, prevenciji, vmesnih strukturah ipd. (prav tam).

3.2.1. PRESKUS
Nova

pridobitev

psihiatrije

je

(bila)

uveljavitev

preskusa

kot

enega

najpomembnejših družbenih aparatov (dis)kvalifikacije. »Preskus kombinira
tehnike hierarhije, ki nadzoruje, in tehnike sankcije, ki normalizira. Je
normalizacijski pogled, nadziranje, ki omogoča kvalificiranje, klasificiranje in
kaznovanje. Doseže, da postanejo posamezniki vidni, po tej vidnosti pa jih
diferencirajo in sankcionirajo (Foucault v prav tam, str. 143).« V bolnišnicah se je
kot najpomembnejši preskus uveljavila vizita. Bolnišnica se je tako vzpostavljena
kot aparat za preiskovanje. Bolnik je nenehno potencialno opazovan in predmet
primerjanja in spoznanj (prav tam).

Preskus preobrača ekonomijo vidnosti v izvrševanje oblasti. Prej je bila vidna
oblast, zdaj pa morajo biti vidni subjekti. Le-ta ostaja podrejen, ker je nenehno
viden. Preskus je tehnika, s katero oblast zajame svoje subjekte v mehanizme
objektivizacije. Orodje za dokazovanje stvarnosti ni več palica, temveč ogledalo,
ki mu ga drži ustanova. Preskus postavi individualnost v dokumentarno polje.
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Objektivizirano vidnost podvaja v pisnih poročilih.27 S tem pride do razvoja raznih
tehnik popisovanja, zastavljanja profilov ipd. Dokumenti postanejo pomembni za
eksistenco individuuma.28 Dokumentacija posameznika spremeni v blago. S tem
se ekonomizira proces spoznavanja, ki ni več oseben. Preskus spremeni
slehernega posameznika v primer, ki je objekt za spoznanje in hkrati
oprijemališče oblasti. Govorimo o rojstvu »caseworka« in »case menegmenta«
(prav tam).

Transformacija posameznika v primer, vidnost, ki jo proizvede preskus, in
dokumentarna objektivizacija omogočijo psihiatriji, da se vpiše v register
modernih strok ali znanosti. Psihiatrija se konstituira kot družbeno produktivna
sila; lahko vstopa v menjalna razmerja z drugimi družbenimi ustanovami in svojo
funkcijo opravlja zunaj svojega izvirnega področja (prav tam, str. 147).

Vsevidnost – bolj, kot je moč skrita, bolj deluje (Benthamov panoptikon) –
postane ena izmed osrednjih preokupacij zahodne civilizacije 20. stoletja. Težnja
po povečanju obsega in globini nadzorovanja se iz zapornih ustanov prenese v
širšo družbo. Prostori onkraj zidov, ki so včasih zagotavljali intimo, postanejo
vidni. Tehnični razvoj je omogočil nove tehnologije nadzorovanja: naprave za
prisluškovanje, nadzorovanje z videom, računalniško skladiščenje in obdelovanje
podatkov ipd. Ni važno ali je posameznika zares opazovan ali ne, pomemben je
učinek na posameznika – vsak trenutek si lahko opazovan. Tekom 20. stoletja se
razvoj psi-kompleksa29 zavleče v vse pore družbenega življenja (Flaker 1998, str.
151).

27

Posameznik dobi svoj spis, kartoteko.
Brez dokumenta ne obstajaš, kot na primer populacija izbrisanih v Sloveniji.
29
Tehnologija vsevidnosti, ki daje občutek opazovanosti, potencialnega pogleda in tega, da bo
kdo v nekem čisto drugem trenutku te podatke uporabil (Flaker 1998, str. 152).
28
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3.2.2 ROJSTVO »BIOPOLITIKE«

Za začetek znanstvene medicine torej štejemo prehod med 18. in 19.stoletjem.
Kot smo videli, nam je le-ta prinesel novo klasifikacijo, medikalizacijo, diagnozo,
novo razbiranje simptomov, opis bolezni je zamenjal poprejšnje iskane skritega
bistva, novo strukturo vidljivosti in govorice. Ta prelom sovpada z nastankom
nove »medicine socialnega prostora«, ki se bolj kot z zdravljenjem samega
bolnika, ukvarja z zdravjem celotne populacije, s preprečevanjem širjenja bolezni
in epidemij, s higienskimi ukrepi, s predpisi glede stanovanjskih razmer,
prehrane, skrbi za otroke ipd., skratka z vedno večjimi administrativnim urejanjem
vsakdanjega življenja, s povezavo medicine in administracije. Foucault je to
poimenoval »biopolitika«. Socialni prostor je tako postal predmet medicinskega
interesa (Dolar 1991, str. x).

Kot smo videli, je bila v 19. stoletju moč psihiatrije v funkciji zdravljenja,
normalizacije in upravljanja z marginalno, izločeno skupino prebivalstva. To ji je
dajalo avtonomnost in brezprizivno moč ter hkrati marginalnost v medicinski
stroke. V šestdesetih letih 19. stoletja je prišlo do prve resnejše krize psihiatrije
zaradi notranjih protislovij in družbenih ter političnih sprememb. Psihiatrija je bila
prva veja medicine, ki se je ukvarjala s socialnimi problemi, z vprašanji javnega
reda na način medicinske indeksacije, in hkrati socialne vsebine vpletala v
tehnična vprašanja medicine. S tem pa je bila v nasprotju z znanstveno medicino
(fiziološko). Medicini se je skušala približati z uporabo bioloških metod (ECT,
inzulinski šok, psihokirurgija, zdravila). Privatna praksa in izvedenstvo sta
omogočala izstop psihiatrov iz ustanov (mentalno higiensko gibanje). Izkušnje
prve in druge svetovne vojne so dale prve potrditve psihiatriji zunaj ustanov. Z
zdravljenjem vojaških travm se je kot metoda zdravljenja uveljavila psihoanaliza.
V medvojnem obdobju so se pod varstvom psihiatrije uveljavili novi udeleženci in
področja: otroštvo, industrija, obravnava odvisnosti (med vojnami so ustanovili
prve klinike za zasvojence), pregledovanje priseljencev ipd. Psihiatrija si je
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priborila mesto tudi na številnih drugih družbenih področjih. Tako sta po prvi
svetovni vojni psihoanaliza in psihiatrija opremili socialno delo s strokovnim
aparatom in mu omogočili, da se iz filantropske dejavnosti spremeni v strokovno.
Socialno delo je bilo namreč med vojno pomočnik psihiatrije, ker je bilo premalo
psihiatrov za diagnosticiranje rekrutov. Vojna je tako prinesla tudi izkušnjo
vključevanja drugih strokovnjakov (psihologov, socialnih delavcev) (Flaker 1998).
Po drugi svetovni vojni je prišlo do

tako imenovane modernizacije in

medikalizacije psihiatrije – premik v skupnost, pozitivistični objektivizem (znanost
v okviru splošne medicine), izvedenstvo za upravljanje s prebivalstvom in novo
psihološko kulturo – psihologizacijo vsakdanjega življenja, ki je hkrati pomenilo
vpeljevanje

tehnik

uslužnostnega

modela.

Prišlo

je

do

razraščanja

subspecializacije (za mladostnike, otroke, ostarele, zasvojence, krizna in
rahabilitacijske službe itd.) in avtonomizacije ekspertne funkcije (prav tam). Tudi
danes psihiatri sodelujejo z drugimi strokovnjaki psi-kompleksa; komisije, ki
razvrščajo, spremljajo, načrtujejo ukrepe ipd. Diagnostična faza se loči od
obravnave ipd. V procesu rehabilitacije vojakov so izumili terapevtsko skupnost.
Le-te, ki so se razmahnile v drugi polovici 20. stoletja, pomenijo v večini le
dodatno orodje discipliniranja (prav tam).
Vojna pa je prinesla tudi izkušnjo dezinstitucionalizacije.30 Dezinstitucionalizacija
je preplet procesov politične, ekonomske, znanstvene in strokovne obravnave.
Pomeni odpravo bolnišnic kot temeljne oblike pomoči. O možnostih skrbi v
skupnosti, brez zapiranja, so razpravljali že na začetkih psihiatrije, a se je vzorec
zapiranja takrat uveljavil kot dominanten.

Dezistitucionalizacijo so omogočile

spremembe v samem razumevanju duševne stiske, ki upošteva tudi socialne in
kontekstualne vidike (prav tam, str. 159). Medicina je opustila paradigmo
zapiranja kot temeljno tehnologijo. Oblikujejo se nove oblike služb duševnega
zdravja zunaj bolnišnic.

Vendar pa gre, kot meni Castel (v Flaker 1998, str. 250), pri dezinstutionalizaciji
zgolj za prilagajanje nosilcev družbene moči novim družbenim razmeram. Vzroke
30

Povojna kritika totalnih ustanov je črpala tudi iz izkušenj taborišč.
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za tako imenovano politiko odprtih vrat (razmah številnih različnih oblik in tehnik
obravnave) je moč iskati v razvoju stroke, uveljavljanju psihofarmakov,
spremenjenih družbenih okoliščinah (krepitev države blaginje), računskemu
varčevanju,

kritikah

psihiatrije

in

njene

klasične

ustanove.

Sicer

pa

dezinstitucionalizacija ostane omejena na področje duševnega zdravja, na
področju pravosodja pa le kot dopolnilo k sistemu zapiranja. Ob vseh teh
spremembah pa ne smemo pozabiti, da je še vedno pomembna stopnja
zmožnosti vključevanja v proizvodne odnose, deloma pa tudi v procese porabe.
Psihiatrija torej zapolnjuje mesto, ki ga ima znanost pri ukvarjanju z družbenimi
problemi.

Uveljavljanje

psi-kompleksa

poraja

novo

psihološko

kulturo.

Psihoanaliza postane panacija za vse vrste ljudskih težav (Flaker 1998).

Družboslovci so v drugi polovici 20. stoletja postali glavni komentatorji političnih
in kulturnih dogodkov in hkrati glavni razlagalci in usmerjevalci nove etike
vsakdanjega življenja. Psihopatologizacija vsakdanjega življenja je pripeljala
paranojo pred »norostjo« v vse pore družbenega življenja. Medsebojni odnosi
postanejo ključni pojem. Danes psihološko spreobračanje ljudi poteka v raznih
oblikah skupinskega dela, v okviru obstoječih industrij, v poslovnem svetu,
izobraževanju, prek posebnih gibanj za človekovo rast, družinsko in skupnostno
okolje, v novih ali starih religijah ipd. Psihologizem ima dobro podporo (reklamo)
v množičnih občilih. Govorimo o tako imenovanem psihološkem bumu. Sodobna
miselnost je šla celo še dlje, preko obravnave zgolj odklonskih, danes se oglašuje
terapija tudi za 'normalne'. Splošna tabletomanija, tako imenovana 'pil kultura' je
danes najbolj razširjen obrazec premagovanja vsakdanjih družbenih frustracij.
Zdravila imajo namreč močne zaveznike – farmacevtske družbe. Medicinska
stroke pa še vedno ohranja moč na področju zdravljenja, saj ima izključno
pravico predpisovanja zdravil. To je lahko tudi podlaga oz. izgovor za nadaljnje
preglede in s tem za nadaljevanje odnosa med zdravnikom in pacientom (tudi po
odpustu). S tem pa daje posameznikom (tudi svojcem in skupnosti) občutek
varnosti. Takšna ureditev medicinske (psihiatrične) stroke daje videz, kot da služi
potrebam uporabnikov, a kot kaže zgodovina gre bolj za težnjo po nadzorovanju
prebivalstva (Flaker 1998).
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3.3. NADZOROVANJE IN KAZNOVANJE
Vladajoči razredi si že od nekdaj prizadevajo čim bolj nadzorovati svoje
prebivalstvo, da ne bi bil ogrožen njihov položaj. Kot opravičilo za svoje posege
v deviantne osebe ali dejanja si izmišljajo vedno nove strahove, ki naj bi grozili
ljudstvu in se je zato treba pred njimi čim bolj zaščititi. Hkrati z razvojem znanosti
(vednosti) se je (in se še) spreminjala tudi ekonomija kaznovanja. Podroben in
najbolj znan opis ekonomije kaznovanja skozi zgodovino pripada Foucaultu, in
sicer v njegovem delu Nadzorovanje in kaznovanje (1984).

Tekom 18. stoletja je izginil kaznovalni spektakel in telesne muke oz. telo kot
glavne tarče kazenske represije. Kaznovanje se je umaknilo s področja vsakdanje
zaznave in prešlo na območje abstraktne zavesti. Človeka naj bi od zločina
odvračala gotovost, da bo kaznovan in ne več vidna intenzivnost. Oblast nad
telesom se je zrahljala. Nova kaznovalnost je zajela telo v sistem prisile,
prikrajševanja, obveznosti in prepovedi. Fizično trpljenje in bolečina telesa nista
več bila tvorna elementa kazni. »Kazen se je iz umetnosti neznosnih občutkov
spremenila v ekonomijo odvzetih pravic.« (Foucault 1984, str. 17). Rablja je
nadomestila cela vojska tehnikov: nadzorniki, zdravniki, psihiatri, psihologi,
vzgojitelji ipd., ki posamezniku zagotavljajo, da telo in bolečina nista zadnja cilja
njegove kaznovalne akcije. Telo kot predmet kaznovanja zamenja duša. Kazen kot
pokora, ki učinkuje v globino, na srce, na misel, na voljo, na dispozicije (prav
tam).

Skozi zgodovino pa se ne

spreminjajo samo tehnike kaznovanja, temveč se

spreminja tudi opredelitev prestopkov – kaj je zločin in kaj ne oz. kaj je dovoljeno
in kaj ne. Bolj kot sama formalna opredelitev se spreminja kvaliteta, narava in
substance, iz katere je narejen kaznivi element. Kot prestopke vselej obsojamo
pravne predmete, ki jih opredeljuje zakonik, a hkrati pa z njimi obsojamo strasti,
nagone, nepravilnosti, neprilagojenosti, pohabe, učinke okolja in dednosti.
Primer: kaznujemo za napade, prek njih pa za napadalnost. V sodbo ne spada več
zgolj samo dejanje, temveč še marsikaj drugega, česar pa se ne da pravno
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kodificirati (»olajševalne okoliščine«), in sicer poznavanje zločinca (kaj lahko od
njega v prihodnosti pričakujemo). Kazen naj bi prestopniku omogočila ne le, da
postane spet zaželen, temveč da tudi živi v skladu z zakonom in lahko skrbi za
svoje potrebe. Kaznuje jih notranja ekonomija kazni, ki sicer sankcionira zločin,
lahko pa se spremeni, če se spremeni obsojenčevo obnašanje. V 20. stoletju so
se pojavili novi »varnostni« ukrepi, ki jih dodajamo kazni: prepoved bivanja,
nadzorovana prostost, sodno varstvo, obvezno zdravljenje. Namen le-teh ni
sankcionirati prestopek, temveč nadzorovati posameznika in ga onemogočiti,
kadar je nevaren. S kaznijo želijo spremeniti njegove zločinske dispozicije in
prenehajo šele takrat, ko dosežejo to spremembo (prav tam). »Mehanizmi
zakonskega kaznovanja ne zajemajo več zgolj kršitev, temveč posameznike; ne
več tistega, kar so storili, temveč to, kar so, kar bodo in kar bi lahko bili.«(prav
tam, str. 24). V ogrodje kazenskega sojenja se je vselila cela množica
ocenjevalnih, diagnostičnih, pragmatičnih in normativnih sodb, ki zadevajo
obravnavanega posameznika. (»Kaznujemo ga sicer, a to pomeni, da bi ga radi
ozdravili.«) (prav tam).

Kaznovanje moramo jemati kot kompleksno družbeno funkcijo. Gledati jo
moramo v perspektivi politične taktike in ne nazadnje moramo zgodovino
kazenskega prava obravnavati skupaj z zgodovino znanosti o človeku. Prihod
duše na prizorišče kazenskega pravosodja in z njim vpletanje cele »znanstvene«
vednosti v pravno prakso, je zgolj učinek spremembe načina, kako oblastna
razmerja zasedajo samo telo. Človek, duša, normalen ali nenormalen posameznik
kot objekt kazenskega posega nadomestijo zločin. Kazenske sisteme v naši
družbi moramo torej umestiti v »politično ekonomijo« telesa.31 »Telo je
neposredno potopljeno v politično polje; oblastna razmerja ga neposredno
zajemajo, investirajo ga, zaznamujejo, urijo, mučijo, ga prisiljujejo k delu, mu
vsiljujejo ceremonije, zahtevajo od njega znake. To politično investiranje telesa je
– prek kompleksnih in recipročnih razmerij – zvezano z njegovo gospodarsko
uporabo; v precejšni meri kot produkcijska sila.« (prav tam, str. 30).

31

Na primer način upravljanja z delovno silo, uporabnost telesa.
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Danes gre zgolj za nove, sofisticirane instrumente nadzora. Benthamov
panoptikum postane ideal disciplinarne družbe na vseh ravneh in ne le njenega
kaznovalnega sistema. S pomočjo občutka krivde subjekt postane objekt svoje
lastne slabe vesti. Nauči se sam izvajati institucionalni nadzor nad sabo. Z
objektivizacijo »bolezni« se le ta rekonceptualizira kot nekaj, kar človek ima in je
možno odpraviti, ne da bi bilo treba odpraviti tudi njega, razen če se ne zmore
vključiti v igro samopodrejanja (Lešnik 1998, str. 268).

Trdno fizično oblast je zamenjala oz. dopolnila mehkejša kemična. Sledi
»genetska kuhinja«, ki bo naselila subjekt, še preden bo spočet. Vladajoči projekt
pa ves čas ostaja enak: discipliniranje telesa in duha. Institucije in prakse so se
spremenile toliko, kolikor so nove tehnologije omogočile opraviti isto delo z
drugimi sredstvi. Spremembe so bolj posledice premikov uspešnih strategij v
oblastnih razmerjih kot pa posledica novih ugotovitev in spoznanj (prav tam, str.
272).

Temeljni poudarek moderne penologije je v tem, da je treba prestopnika
poboljšati, resocializirati, duhovno vzdigniti normalizirati ali vsaj korigirati
njegova neustrezna stališča, vrednotne smernice, delovne navade in vedenjske
vzorce, da bo po zaključku kazni imel motivacijo za vključitev v normalno družno.
Torej preobrazba v zdravega, ubogljivega produktivnega posameznika, ki hoče in
zmore delovati kot družbeno koristno bitje. Najpogostejše rešitve, kako to doseči,
so bile: panoptična disciplina, klasično in instrumentalno pogojevanje, vcepljanje
delovnih navad, zdravljenje, svetovanje, individualna ali kolektivna terapija,
splošno in poklicno izobraževanje, učenje socialnih veščin in samoobvladovanje
(Kanduč 2003, str. 46).

Kazenskopravni sistem ima svoje manifestne in latentne funkcije: regulira
medčloveške konflikte, izvršuje in opravičuje izključevanje iz družbe, dramatično
potrjuje dominacijo politične avtoritete, brani red in mir, varuje vladavino prava
(veljavne zakonske norme), represivno sankcionira napade na družbene vrednote,
izrisuje normativne ločnice med družbeno sprejemljivim in nesprejemljivim
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vedenjem, oživlja skupna moralna prepričanja, krepi mehaniko solidarnost,
obredno recitira moralne resnice družbe, varno skladišči najbolj moteče družbene
elemente itd. (prav tam, str. 62). Torej učinkuje kot instrument (pro)aktivne
družbene kontrole.32

Ločimo formalno in neformalno družbeno kontrolo (Goldberg 1999, str. 120).
Neformalna družbena kontrola predpostavlja, da ljudje, zato ker vzdržujejo
trajajoče socialne odnose dolgo časa in so zato pomembni eden drugemu,
regulirajo vedenje in dejanja drug drugega z odprtimi reakcijami. S tem so
družbene norme priznane in vzdrževane. Vendar danes generacije (družine) ne
živijo več skupaj in sorodniki niso več sosedje, zato primanjkuje tega
neformalnega nadzora. Ljudje se raje obrnejo, zanesejo na formalne institucije oz.
na

avtoritete, katerih primarna funkcija je nadzor (policija, varnostne službe,

socialni delavci ...) in jih najemamo, zadolžujemo, da držijo ljudi na pravi poti.

3.3.1. STRAH
»Strah je čustvo, ki naznanja konkretno ali abstraktno nevarnost, in sicer bodisi
to, ki gnezdi v posameznikovi duševnosti, bodisi tisto, ki grozi od zunaj (ali pa kar
obe hkrati).« (Kanduč 2003, str. 11). Nevaren pa utegne biti tudi človek, ki se boji,
včasih celo bolj, kot je nevaren pojav, ki ga navdaja s strahom. Strah je nadvse
prikladen nadzorovalni pripomoček.

Družbeno nadzorstvo deluje z zastraševanjem oz. na preizkušeni metodi palice in
korenčka. Posameznik se lepo obnaša, ker se boji, da bi mu odvzeli korenček
(izgubo nečesa vrednega, kot je služba, kariera, slava, ugled, prostost, zdravje,
naklonjenost ali občutek normalnosti ipd.) – palica je tako le drugo ime za izgubo
korenčka (prav tam, str. 13). Družba je institucija, ki reproducira vsaj dve mini
32

Pri tem se nosilci družbene moči uspešno izmikajo nadzoru. Le občasno se kaznuje kakšnega
grešnega kozla z vrha hierarhije, da se vzdržuje ideologija pravičnosti (»tudi njim se lahko zgodi«)
(Kanduč 2003)
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zaporniški tvorbi – službo (prej šolo) in družino. To sta ječi za normalne,
nenormalnim (ali »neprilagojenim«) pa družba grozi z izključitvijo ali celo s
preusmeritvijo v »totalno« ustanovo (zapor, psihiatrična bolnišnica).

Na strah pred kriminaliteto se vežejo mnogovrstne ekonomske in politične koristi.
Ljudi tako ni strah izpostavljenosti krutemu nasilju kapitalistične gonje za
dobičkom, bolj jih je strah zlikovcev s ceste. Širijo ideologijo (strah od spodaj in
ne z vrha), da so tisto, kar je treba učinkovito nadzorovati, možni prestopniki in
ne kapitalistično gospodarstvo (prav tam, str. 15). Ljudje se ne bojijo zelo
strukturnega in institucionalnega nasilja, čeprav jim najbolj škodi, ker ga nimajo
ozaveščenega. Tudi o strahu pred izgubo življenjskega smisla,33 ki je zelo
razširjen, se le malo govori (prav tam, str. 20).

Kriminaliteta je v današnjih družbah najbolj uveljavljeno platno za projeciranje
strahov, tudi tistih, ki izvirajo iz naglih in korenitih družbenih sprememb
(ekonomske negotovosti). Kriminal je obenem tudi vzrok socialne dezintegracije,
slabitve družbenega reda, demoralizacije ipd. Včasih so igrali vlogo grešnega
kozla, utelešenje zla, komunisti. Nadomestil jih je organizirani kriminal, vključno z
drogami, in terorizem. Oba namreč napadata »zahodne vrednote«, kot so odprta
družba, svobodni trg, privatna lastnina, večstrankarska demokracija in pravna
država. (prav tam, str. 24) »Vladajoča ideologija razglaša, da ni nihče več nikjer
varen /…/.« (Kanduč 2003, str. 12).34

Zgodovina nas uči, da imajo ljudje potrebo po združevanju v skupine in da je
žrtvovanje grešnih kozlov pogosto nepogrešljivo sredstvo za ohranitev socialne
kohezije teh skupin. Le-ta je utelešenje zla; naloga dobrega državljana je, da ga
sovraži in izobči iz skupnosti, ne pa, da ga razume. Z uprizarjanjem predstav
preganjanja grešnega kozla se želi družba očistiti nečistoč (nezvestoba ali napad
na trdo večino). V preteklosti smo bili priča religioznim vojnam proti narodom z
33

Tesnobni uvid, da ti življenje uhaja, da ne moreš živeti v skladu s svojimi aspiracijami.
Čeprav so današnje grožnje v precejšnji miri nevidne ali vsaj težko opazne, tako da nikoli ne veš
pri čem si, moraš biti ves čas na preži (nič te ne sme presenetiti). Na ta račun danes cveti
varnostna industrija.
34
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»napačno« veroizpovedjo, rasnim ali evgeničnim vojnam proti ljudem z napačno
gensko zasnovo, danes pa smo priča terapevtski in zdravniški vojni proti
osebam, ki uporabljajo napačne droge (Szasz 1992, str. 30). Szasz meni, da »/…/
ni ne stvari ne vedenja, ki ne bi v določenih okoliščinah veljalo za »nevarno« ali
»škodljivo« Bogu, kralju, javnim interesom, nacionalni varnosti, fizičnemu ali
duševnemu zdravju in bilo zato prepovedano s strani cerkvenih oblasti, medicine,
zakona ali psihiatrije. V vseh primerih teh prepovedi se soočimo z določenimi
ceremonialnoritualnimi

pravili,

racionaliziranimi

in

opravičenimi

na

pragmatičnoznanstveni podlagi. Značilno je učenje, da takšne prepovedi ščitijo
zdravje in blaginjo ranljivih posameznikov ali skupin. V resnici pravila ščitijo
blaginjo – ali integriteto – skupnosti kot celote (kar pojasni ceremonialne funkcije
določenih pravil obnašanja).« (Szasz 1992, str. 32).

Droge so danes predstavljene kot grožnja (»bav – bav«). Mediji in znanost
reproducirajo kulturo strahu, naperjeno proti drogam.35 Droge predstavljajo strah.
Ko pa strah dobi ime (droge), se je proti njim lažje boriti. Morda so prav droge
postale simbol za vse, kar je v naši družbi nepoznano in zastrašujoče, tako kot so
proti koncu srednjega veka ladje norcev simbolizirale ves nemir, ki je nenadoma
zatrepetal na obzorju evropske kulture. V sekularizirani družbi pa so mogoče prav
droge nadomestile vlogo hudiča (Szasz 1992). Tako, namesto da bi mladino
seznanili z dejstvi o drogah, je izhodišče izobraževanja mladih poskušati
prestrašiti mlade.

35

Prepovedane droge so v različnih družbah pogosto zavite v tančico skrivnostnosti, z njimi
povezani ljudje pa imajo v očeh drugih karakteristike kriminalcev, lažnivcev prevarantov,
pokvarjencev, »delomrznikov« in goljufov. Odklinilna stališča do ljudi z boleznijo odvisnosti je
pokazala tudi študija Inštituta za medicino dela iz Ljubljane (Čuk Rupnik 2003, str. 41).
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3.4. ODVISNOST OD DROG V POLJU DEVIANTNEGA

3.4.1. ODVISNOST OD DROG KOT ODKLON OD ZDRAVJA
V današnji družbi so odvisniki od drog opredeljeni kot deviantne osebe. V
medicinskem diskurzu je odvisnost pojmovana kot bolezen, se pravi odklon od
zdravja. Odvisnost ni normalno stanje, temveč je v polju patološkega. Status
bolnika zahteva, da bolnik spozna svoje stanje kot »odklonsko« glede na
»normalno« stanje – zdravje. Odpovedati se mora določenim pravicam, ki
pripadajo zdravim osebam. Prevzame neke vrste nedoletni status, ki mu nalaga
določene obveznosti in omejitve (na primer, popolna abstinence od psihoaktivnih
substance) in se mora pogosto odpovedati svojemu običajnemu življenjskemu
slogu (Kvaternik 2006, str 37). »Ko so zdravniki sprejeli mnenje, da je odvisnost
od drog bolezen, bi morali javnosti pojasniti, da so uporabniki drog v večini
normalni, zdravi ljudje in da je odvisnost zelo specifična bolezen. Malo je namreč
bolezni, kjer se lahko bolniki kadarkoli odločijo, da imajo dovolj svoje bolezni in
da bodo odslej zdravi.« (prav tam, str. 58). Uporabniki drog torej ne sodijo v
klasično medicinsko kategorijo bolnikov, njihovo bolezen je mogoče tematizirati
le na podlagi različnih psiholoških, socioloških in bioloških dejavnikov in
njihovega vpliva na »bolnika«.

Psihiatrizacija zdravljenja odvisnosti temelji na prepričanju, da je odvisnost
kronična bolezen možganov, čeprav znanstvena diskusija o naravi odvisnosti še
ni končana. Kronična bolezen zajema, poleg spopada s telesno oslabelostjo in
fizično

bolečino,

spopadanje

s

psihičnimi

in

socialnimi

posledicami,

z

negotovostmi in strahovi, ki so povezani z boleznijo. Kronični bolnik je tako
razdeljen na osebo, ki išče zdravljenje in občasno postane akutni bolnik, in na
osebo, ki obvladuje posledice in simptome svoje bolezni ter poskuša kljub
bolezni živeti čim bolj normalno (prav tam, str. 34). Pri pojmovanju odvisnosti od
drog kot kronične bolezni se pričakuje oz. obstaja velika verjetnost ponovitve
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bolezni. Spodrsljaji36 oz. recidivi37 so torej pričakovani, hkrati pa velja, da se pri
posameznikih, ki so razvili bolezen odvisnosti, znaki sindroma odvisnosti, če
začno drogo ponovno jemati, hitreje pokažejo, kot pri nekomu, ki droge ni
uporabljal. Kot za ostale kronične bolezni tudi za odvisnost od drog velja, da je
pomembno, da se posameznik nauči ravnati z njo. Le-to pa vključuje, da
posameznik sprejme odvisnost kot bolezen, da se nauči prepoznavati rizične
situacije, da zna poiskati pomoč ipd. (prav tam, str. 35). Ni nujno, da pojmovanje
odvisnosti kot bolezni pripelje posameznika do tega, da sprejme vlogo bolnika v
omenjenem smislu. Kecmanović (1973) navaja dve možni obliki vedenja, ki jo
prevzame odvisna oseba. Prva je že omenjena vloga bolnika, ki se nauči ravnati s
svojo boleznijo. V drugem primeru pa posameznik prevzame vlogo odvisnika v
klasičnem smislu, in sicer da nadaljuje z jemanjem drog. Pojmovanje bolezni
odvisnosti kot kronične bolezni mu vzame upanje, da bi lahko izstopil iz svoje
vloge, zato ne vidi smisla v spremembi svojega odvisniškega vedenja in nadaljuje
z uporabo drog. Kronični bolniki so stigmatizirani, kar se kaže zlasti v odnosu
drugih ljudi do njih. Ta odnos je ambivalenten, odvisen od družbenega
vrednotenja. Lahko gre za sočutje, vsiljevanje pomoči, zavračanje ipd. (Kvaternik
2006, str. 35).

Stigmatizacija (bolnika odvisnika) se nanaša na pričakovanja drugih ljudi, na
vrednote in identitete, ki jih drugi pripisujejo bolnemu, in ki si jih posledično
pripiše tudi sam. Kronična bolezen in stigma sta torej povezani.

3.4.2. ODVISNOST OD DROG KOT ODKLON OD PRAVNIH (DRUŽBENIH)
NORM
V večini držav je posest, prodaja in proizvodnja prepovedanih drog obravnavana
kot kaznivo dejanje. Sama uporaba drog ni nujno opredeljeno kot kaznivo dejanje,
razen če gre za omogočanje uporabe. Kanduč (2003, str. 161) navaja, da je eden
36

Kot spodrsljaj se šteje, da drogo vzamemo le enkrat in se nato ustavimo oz. z jemanjem ne
nadaljujemo.
37
Recidiv pomeni, da drogo vzamemo večkrat zaporedoma in pomeni ponovitev bolezni.
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izmed temeljev modernega prava lastninska pravica. Posameznik ima pravico, da
nadzoruje to, kar ima v svoji lasti, to pa je predvsem on sam – telo. Če je
posameznik lastnik sam sebe, ima torej pravico odločiti, kaj bo sam s sabo oz. kaj
bo vnesel v svoj organizem. To pravico kazenskopravni sistem priznava s tem, da
uživanje drog ni kaznivo (posest pa še vedno je). Čeprav uporaba drog ni kazniva,
pa je inkriminirano vse, kar to dejavnost omogoča. Torej se posameznik, ki je
odvisen od drog, kljub vsemu giblje v polju kaznivega (deviantnega). Posledično
družba odvisnost pojmuje kot odklon od družbeno zaželjenega vedenja. V
kazensko pravnem sistemu posameznika odvisnost ne odvezuje od odgovornosti
za njegova dejanja. Lahko pa odločitev za vstop v program zdravljenja omili
kazen posameznika.

Odvisnost od drog načenja predstavo o »zdravem« in »družbeno koristnem«
posamezniku, ki ga karakterizira stabilna zavest o sebi, sposobnost zavestne
refleksije svojih dejanj in zlasti sposobnost reprodukcije svoje delovne sile in
svojih družbeno vzpostavljenih in priznanih socialnih vlog (Ule 1992, str. 37).
Odvisniki od drog igrajo vlogo »grešnega kozla«. Vsako njihovo dejanje je
razumljeno in interpretirano prek

uporabe drog, kar jim otežuje vsakdanje

življenje. Prepovedana droga je merilo za razlikovanje med ljudmi (normalni –
nenormalni). Naša družba namreč deluje na principu »grešnega kozla«. Za slabo
počutje mora biti nekdo kriv, da preostali del družbe (družine) utemelji svoj
smisel in obstoj (Flaker 2002b, str. 33).
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4. MODELI OBRAVNAVE ODVISNIKOV V POLITIKI
Na način kako obravnavamo uporabnike drog oz. odvisnike vpliva pojmovanje
same droge v določeni družbi. Za boljše razumevanje modelov obravnave
odvisnikov, si bomo najprej ogledali mesto droge v moderni družbi.

4.1. MESTO DROGE V MODERNI DRUŽBI
Vsaka družba je uporabljala droge, ki so imele vpliv na razpoloženje, mišljenje,
občutenje in doživljanje samega sebe in okolice. In prav tako so vedno bili
posamezniki, ki se niso strinjali o splošno znanih družbenih običajih, o času,
načinu, količini in vrsti uporabljene droge (Hotujac v Pozaić 1993, str. 13). V
današnjem času so droge element političnega razmerja. Prek nje potekajo ključna
hegemonska razmerja moči, ki so potrebna za konstruiranje politike (Kvaternik
2006, str. 6). Moderna družba je prva, ki ne zna živeti s tradicionalnimi in novimi
drogami, ker je razkrojila tradicionalna socializacijska razmerja (magičnost), ki so
odvečna imperativom sistema (Zadnikar 1992, str. 19). Eden izmed razlogov, da
uživanje drog v preteklosti ni bilo problematično, je v tem, ker je bilo omejeno na
elitne kroge in ni zadevalo vseh plasti družbe kot danes. Drugi razlog je, da je bila
droga vtkana v vsakdanje življenje, nadzorovana s strani ritualov – tradicionalnih
mehanizmov nadzora.

V moderni družbi so, kot navaja Zadnikarja (prav tam, str. 27), ekstatični
(dionizijsko) prazniki izginili pod rušilno močjo racionalizacije, družbe, ki so jih
integrirali, pa so se razkrojile. Danes ni več izmenjajočega se utripanja delovnega
napora in razdiralnega praznovanja, ki bi obvladovalo celo družbo. Socialno
ekstatično obnašanje se je umirilo in v največji možni meri individualiziralo.
Paroksizme in ekstenzijo energij je zamenjala umiritev družbene aktivnosti:
počitek, dopust, sprostitev, rekreacija, terapevtski prijemi itd. Orgiastično
obnavljanje družbenega je zamenjala drobitev družbe in avtoerotična izolacija
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posameznikov. Droge so prisotne v vseh družbah, kulturah, v vseh obdobjih.
Vrsta drog, način uporabe in namen pa variirajo. Razlike

med družbami, ki

obsojajo rabo alkohola, marihuane in drugih drog ter tistimi, kjer so te substance
del vsakdanjega življenja, je v tem, da imajo slednje (npr. raba marihuane) dolgo
zgodovino, v kateri so bile substance tradicionalno kontrolirane s kompleksno
mrežo navad. Za današnja družbo pa je značilen zlom tradicionalnih vrednot in
kontrol (Lasch 1986).

Od začetka 19. stoletja je bila uporaba drog v književnosti, množičnih medijih in v
raznih strokah hkrati romantizirana in demonizirana. V popularni kulturi pa se je
utrdil stereotip uporabnika drog kot kriminalca, ki je hkrati bolnik (Flaker 2002b,
str. 273).

Zgodovina kaže, da so v preteklosti imeli monopol nad psihoaktivnimi
substancami šamani, poglavarji, čarovnice, vladarji, danes pa ga ima medicina
(Kvaternik 2006, str. 31). To se kaže v odnosu do dovoljenih in prepovedanih
drog. V našem civilizacijskem kontekstu sta se namreč status in funkcija drog
spremenila. Droge nastopajo kot blago in se uporabljajo v povsem druge namene.
Značilna

je

močna

socialnoskrbstveni

sistemska
posegi

intervencija:

socialne

države,

represija

državnih

aparatov,

šolstvo,

različne

dirigirane

prosvetljevalne kampanje, medijske gonje, ki ustvarjajo škandale, paničen strah
pred

drogami,

demonizacija

in

stigmatizacija,

organizirani

kriminal,

komercializacija ipd. (Zadnikar 1992, str. 27).
Moderna industrijska družba ne prepoveduje vsake oblike omame.38 Alkohol je na
primer dovoljena droga. A le dokler je človek sposoben povratka v vsakdanji svet
dela, družine ipd. Družba se 'razburi' le tedaj, če nekdo postane od teh sredstev
tako zasvojen ali prizadet, da ne zmore več normalnega vključevanja v družbeno
reprodukcijo (Ule 1992, str. 38). Le-ta je namreč bistvena za obstoj družbe.
Ključna stebra moderne družbe sta delo in družina. Na normativni ravni jima
ustrezata dve morali, in sicer etika dela in etika familiarnosti. Ideološka podoba
38

Vse droge nimajo omamnega učinka.
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dobrega človeka je, da pridno hodi v službo, uboga nadrejene, skrbi za svoje
zdravje, se zmerno predaja užitkom, preudarno kupuje potrošniške dobrine,
vzgaja otroke ipd. (Kanduč 2003, str. 64).

Kot smo že omenili, so droge element političnega razmerja. Ali kot zapiše Lukšič:
»S politiko na področju drog se krepijo določene vrednote, institucije, vedenjski
vzorci in s tem določena politična kultura.« (1999, str. 820). Države določajo
socialni kontekst uporabe drog (socialni položaj uporabnikov, odnos družbe do
uporabnikov drog) s prepovedjo, vojno proti drogam in z zdravstveno vejo
oblasti, ki vključuje ustvarjanje zasvojenosti od medicinskih preparatov države
(Kvaternik 2006, str. 7). Vsak uradni tekst o politiki drog vsebuje medicinske
argumente. Z vključitvijo medicine kot znanosti namreč tekst pridobi na
legitimnosti. »Sodobna politika do drog je znanstvena politika, politika, ki jo
legitimira znanost. Pri vzročno posledičnemu modelu znanosti je treba odkriti
vzrok, da bi lahko odpravili posledico.« (Lukšič 1992, str. 73).

4.1.1. DRUŽBENE RAZMERE IN DROGE
Kot meni Flaker (2002b, str. 259), je uporaba drog kulturni fenomen, ki zrcali tudi
veliko drugih družbenih procesov (npr. pomanjkanje stanovanj, brezposelnost ...).
Sklada se z drugimi kulturnimi in socialnimi spremembami (npr globalni trg …).
Raba drog je del procesa prilagajanja na nove družbene razmere oz. kot meni
Goldberg, so »[d]roge /…/ le blago, ki zadovoljuje potrebe.« (1999, str. 88).

Psihološke razlage skušajo najti vzroke za rabo drog v značilnih lastnostih
posameznika, kot so

osebnost,

temperament,

podzavestne

potrebe

ipd.

Sociološke razlage pa se osredotočajo na družbene strukture – kakšno vlogo,
položaj ima posameznik v družbi, družbene institucije, kulturo, moč, zgodovino
ipd. Obe teoriji dopolnjujeta druga drugo. Psihološke ponavadi poudarjajo
mikroraven, sociološke pa opozarjajo na makroraven ali obe ravni (Goldberg
1999, str. 88). Dejavniki porasta rabe drog so lahko: ekonomski dejavniki
(spremembe v ekonomiji dela, večja ponudba drog), verovanja, vrednote,
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prepričanja (vpliv znanih osebnosti), demografske razmere, družinska struktura,
status prehoda v odraslost (spremenjeno izkušnje mladosti), vedenjske motnje
ipd. (South 1999, str. 71).

Sociologi opozarjajo da zloraba drog reflektira globlje strukturne probleme v
ekonomiji in družbi. Strukturne korenine problema drog so povezane s
pomanjkanjem služb in šibkimi socialnimi organizacijami ter spremembami v
sami organizaciji družbe, skupaj z brezposelnostjo (South 1999, str. 72).
Darvinistična država je napadla socialnoekonomsko državo z nevidno roko tržnih
mehanizmov (vero v blagodejne učinke prostega trga). Država je prenehala
delovati kot aparat, ki skrbi za socialno solidarnost, kolektivno javno blaginjo,
zmanjševanje

neenakosti,

in

začela

fetišizirati

tekmovanje,

individualno

odgovornost in spodbujati razvoj tržne družbe (Kanduč 2003). Danes je vse
merjeno s profiti v ekonomijo in le malo pozornosti se namenja dolgoročnim
posledicam sistemske ureditve za družbo. Družbe ne povezuje več skupno upanje
na boljšo prihodnost, ampak le še kompleks strahov, bojazni in tesnob. Zaveda
se, da je brezupno razklana. Prevladujejo občutja nemoči, negotovost in stres.
Družbo je strah svoje 'slabe družbe', namreč onih drugih tam doli in tam zunaj;
rešitev vidi v moralnem čiščenju, izključevanju izključenih, v upravljanju rizične
populacije, a ne zato, da bi bil svet boljši, ampak da bi bili v svoji bedi vsaj
varnejši pred 'kao' slabim (prav tam, str. 49).

Današnji svetovni kapitalistični sistem 1/3 ljudi ne potrebuje (Rener v Flaker
2002a, str. 8). Oziroma kot navaja Flaker (prav tam, str. 97), nove oblike
kapitalizma potrebujejo nezaposleni del prebivalstva. Segregacijska (rasistična)
politika, ki razvrednoti skupine prebivalstva, je nujna. To kaže na to, da sta stigma
in uporaba nedovoljenih drog v resnici ekonomski kategoriji. Zaradi učinka
ideološke zaslepitve ljudje strukturno nasilje ne dojemajo kot nasilje, ampak kot
normalno in naravno stanje. Vladajoča ideologija jedro problema umešča v
posameznika oz. krivi drogo kot tako, in ne širšega družbenega stanja.39 Flaker
39

Danes živimo v izrazito tekmovalni družbi, kar pomeni, da morajo eni izgubiti, da lahko drugi
zmagajo. Del populacije je izpostavljen tako velikemu socialnemu pritisku, stresu, da ne verjamejo
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meni, da je »[d]roga /…/ simptom in ne vzrok problemov v skupnosti.« (2002b, str.
272).
Reprodukcija družbe danes temelji na »opiatizaciji« – ustvarjanju želja po
potrošniškem blagu, katerega posedovanje, uporabljanje in trošenje naj bi
odpiralo vrata v »dobro življenje«, ugodno razpoloženje in srečo. Torej živi za
poblagovljene droge. Potrošniška mamila so duševna hrana družbe. Sodobna
družba je ujetnica, strastna ljubiteljica drog, ne le prepovedanih, ki so medicinsko
preganjane, kulturno tabuizirane in socialno izključene, ampak v veliko večjem
obsegu od tistih (normalnih), ki se dajo prosto kupiti na trgu ali jih dobiti s
posredovanjem zdravnika na recept (Kanduč 2003, str. 157).

Hkrati

s spremembami na družbeni ravni, prihaja tudi do sprememb na

osebnostni ravni. Osebnostne spremembe posameznikov so povezane z
nastankom birokratske, potrošniške družbe. Sodobna birokracija je prevzela
popoln nadzor nad posameznikom. S tem ko je proizvedla nove oblike odvisnosti
posameznika od pomožnih služb, je uvedla nadzor nad njegovim zasebnim
življenjem. Nastanek teh novih pomožnih služb ni bil odgovor na nastanek novih
potreb, temveč so pomožne službe v vlogi ohranjanja kapitalističnega sistema te
nove potrebe šele proizvedle (Lasch 1986, str. 266). Moderna družba vse bolj
otežuje posamezniku najdenje zadovoljitve v ljubezni in delu, hkrati pa ga
obkroža s sfabriciranimi fanatizmi, ki naj bi mu priskrbeli totalno zadovoljitev
njegovih potreb (Lasch v Žižek 1985, str. 121). Najbolj opazno znamenje te
preobrazbe je nadomeščanje kaznovalnega prava in sodstva s terapevtskim
pravom. Subjekt tako ni več kriv, ker tudi ni odgovoren, saj je njegovo delovanje
splet psihičnih in družbenih okoliščin (Lasch 1986, str. 262). Lasch tip osebnosti,
ki se prilagaja današnjemu času in prostoru oriše z naslednjimi značilnostmi:
fascinacija s slavo in s slovesom, strah pred tekmovanjem, nezmožnost
zavračanja dvomov, plitkost in kratkotrajnost osebnih odnosov, groza pred
v možnost ustvariti si pozitivno prihodnost. Kot smo že omenili, ta pritisk izvira iz političnih
odločitev in sistema. Pa vendar vsaka družba teži k temu, da ne bi razpadla. Družbe so skozi
zgodovino iskale različne načine spopadanja s problemi (vera, psihiatri kot novi duhovniki,
farmacija - antidepresivi ipd.) Zloraba drog je lahko med drugim (raba drog iz užitka) pojmovana
zgolj kot eden izmed načinov spopadanja s problemi v življenju ali izogibanje spopadanju z
življenjem.
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smrtjo (prav tam, str. 200). Droge s svojimi učinki zapolnjujejo vrzeli, ki se
pojavljajo pri prevladujočem družbeno nujnem značaju posameznika v sodobni
družbi (Šolar 2002, str. 55).

4.2. MODELI OBRAVNAVE ODVISNIKOV
Način obravnave odvisnikov je odvisen od politike, ki v določeni družbi in času
dominira in s tem narekuje pojmovanje vloge odvisnikov v družbi. Večina doslej
dominantnih politik do drog se je oblikovala na podlagi dveh tipov diskurzov,
medicine oz. psihiatrije na eni strani in policijsko nadzorovalnega represivnega
aparata na drugi strani. Oba diskurza tematizirata drogo kot družbeno
deviantnost in poudarjata njeno izjemnost. Poudarjata podmeno, da je uporaba
nedovoljenih drog odklon od standardov družbeno sprejemljivega vedenja (Rener
2002, str. 5). Če navedemo I. Kvternik oba »/.../ medicinski in represivni diskurz
poskušata posameznika, ki uporablja drogo, nadzorovati z zunanjimi mehanizmi
nadzora. Medicina to počne tako, da razglaša droge za zdravju škodljive, policija
pa na podlagi prepovedi.« (2006, str. 57).

Obstajajo različni vidiki tega, kako naj bi se obravnavalo odvisnike. Psihosocialni
pristop verjame, da lahko posameznik preneha z uporabo drog in se ponovno
vključi v širšo družbo s psihosocialno pomočjo. Medicina predpostavlja, da je
odvisnost

bolezen,

ki

jo

je

treba

zdraviti

z

farmakološkimi

sredstvi.

Socialnomedicinski model je zasnovan bolj multipolarno kot psihiatrični. Ta
pristop zajema tudi posameznikovo postavitev v širšo okolje.40 Družbene vede,
kot so socialno delo, sociologija, antropologija, pedagogika idr., razumejo
uporabo drog kot del vsakdanjega življenja. Zato jo je kot tako potrebno tudi
obravnavati. Kateri pristop je v določeni družbi sprejet, pa je odvisno od
naravnanosti politike do drog.
40

Sociala se je našla bolj v komunah in nizkopražnih programih kot pa visokopražnih,
zdravstvenih.
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Javnozdravstvena perspektiva na področju drog je usmerjena v posameznika in
njegov življenjski slog. Probleme, povezane z uporabo drog, definira v okviru
tveganj, ki so v ožjem pomenu osredotočene na posameznikovo zdravje, v širšem
pa na družbeno zdravje ter na javni red in mir. Njen glavni cilj je promocija zdravja
in zdravega načina življenja in posledično zmanjšanja škode, ki jo povzroča
problematična uporaba drog. Poudarja enakopravno partnerstvo, socialno
vključenost, krepitev moči uporabnikov, zagovorništva, odgovornosti itd.
(Kvaternik 2006, str. 142).

Koncept zmanjševanja škode pa je strategija, katere cilj je ublažiti in zmanjšati
tveganja, ki so povezana s (problematično) rabo drog. Ta pragmatično usmerjena
strategija se je začela razvijati konec 20. stoletja kot alternativa represivnemu
modelu uporabe, ki se je kazal za vedno bolj neučinkovitega (Dekleva 1997). Ta
koncept uvaja pojem nizkega praga ter poudarja pomen sodelovanja uporabnikov
in služb pomoči in le-teh med seboj. Ta koncept je še vedno predvsem
medicinsko pojmovan, saj se bolj kot na socialne, omejuje na zdravstvene
posledice

(na

primer

preventiva

pred

nalezljivimi

boleznimi).

Koncept

zmanjševanja škode vnaša v preventivo nove elemente. Širi namreč strategijo od
cilja, naravnanega k ohranjanju popolne abstinence, torej od absolutnega
preprečevanja

rabe

drog

(s

preprečevanjem

bodisi

ponudbe

bodisi

povpraševanja) k čim manjši zlorabi drog (absolutno preprečevanje nastanka
odvisnosti) in zmanjševanju škode, ki lahko nastane ob rabi ali zlorabi drog
(Hočevar 2005, str. 83). Ali kot zapiše Duncan: »Zmanjševanje škode sprejme kot
dejstvo, da raba drog obstaja kljub vsemu trudu, da bi jo preprečili, in tudi naprej
bo tako.« (prav tam, str. 86). Ta koncept torej temelji na spoznanju, da raba drog
poteka na kontinuumu od nerabe drog, do eksperimentalne rabe drog in nato
zlorabe drog oz. nastanka bolezni odvisnosti. Cilji preventive pa so oblikovani
glede na tipe rabe drog (prav tam, str. 86).

Kot smo videli, je klasični pristop obravnave in pomoči uporabnikom drog zaprt v
okvir represije in je v večini primerov podrejen sodnemu sistemu. Te oblike
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obravnave, tudi če jih ne obremenjuje neposredna povezava s sodnim sistemom,
so prežete z moralizmom in imperativno abstinenco, ki se ji pridruži še
pokroviteljski odnos. Vse to rezultira v občutku manjvrednosti odvisnega in
njegovi nezmožnost prevzemanja odgovornosti za svoje odločitve ter predstavlja
previsok prag za večino odvisnikov. Druga metoda obravnave odvisnih od drog
so komune. Slaba stran komun je, da se, še posebej tiste, ki se rutinizirajo,
nagibajo k azilskim koreninam in so predvsem disciplinske. Komune so
utelešenje utopičnega ideala 18. stoletja – z delom pripraviti človeka, da spet
postane del družbe. Substitucijska (vzdrževalna) metoda pa sicer ni toliko
moralizirajoča, vendar pa problem medikalizira – dati tableto ni dovolj (Flaker
1992, str. 198–199).

Poleg teh oblik obravnave odvisnikov pa so se, najbolj od devetdesetih let 20.
stoletja naprej, razvile službe, katerih cilj ni abstinenca, temveč zmanjševanje
škodljivih posledic uporabe drog oz. službe nizkega praga. Njihov cilj je
preprečevanje 'džankizacije', se pravi, preprečevanje nastanka okužb, izogibanje
kriminalu, dvigovanje življenjskega standarda, omogočanje vključevanja v
nestigmatizirajoče dejavnosti itn.

odvisnih od drog. Te službe uporabo drog

sprejemajo kot dejstvo in se ne obremenjujejo s previsokimi cilji glede doseganja
abstinence, s tem pa so uporabnikom drog lažje dostopne in bolj prijazne. Nudijo
na primer čiste igle, varne sobe, informacije o varnem uživanju drog, svetovanje,
droge na recept, organizirajo odvisnike v samopomočne organizacije ipd. (prav
tam, str. 199). Danes so socialne službe vir koristnih informacij in storitev in
pomemben del tima za zdravljenje odvisnikov.

Vzporedno s programi, ki obravnavajo odvisnike, se izvajajo programi preventive,
katerih osnovni namen je preprečiti, da bi do odvisnosti sploh prišlo. Preventiva
je usmerjena predvsem v izboljšanje kakovosti življenja otrok in mladine. A.
Hočevar (2005, str. 331) navaja, da je poglavitni cilj preventive pred rabo drog
mladoletnega posameznika podrediti prisili, katere rezultat je ponotranjeni zakon,
ki posamezniku omogoča, da družbeno prepoved droge ponotranji. Šele
ponotranjena norma posameznika vodi k uporabi njegove lastne svobode, ki je v
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tem, da lahko izbira – med tem, kaj je družbena norma in tem, za kar se sam (iz
različnih razlogov) odloči v razmerju do drog. Vendar pa se posamezniki s
pozivom »Droge – ne, hvala.« ne morejo identificirati, dokler ne bodo ravnanja v
družbi ter njihovo lastno izkustvo in znanje o drogah tega sporočila podpirali.

4.3. POLITIKA DO DROG
Kot smo že omenili, so načini obravnave odvisnikov pogojeni z odnosom
vladajoče politike do uporabnikov drog. Politike se opirajo na različne vrednote,
prepričanja in interpretacije. Večina (laične in strokovne) javnosti je prepričana
(na kar vplivajo mediji in politika), da raba drog povzroča odvisnost, da vodi v
kriminal. in da je odvisnost bolezen, kljub temu, da v javnosti manj znani rezultati
empiričnih raziskav kažejo, da je ponavljajoča raba prepovedanih drog bolj
povezana z izbiro, vrednotami in ravnanji kot z odvisnostjo, nasiljem in boleznijo
(Kvaternik 2006, str. 120).

Mannheim (v Goldberg 1999, str. 190) meni, da je naše dojemanje sveta odvisno
od ideologije. Prevladujoče teorije o tem, kako zmanjšati potrebo po drogah, so
prav tako ideološko obarvane. Na primer, če uporabo drog poimenujemo z
medicinskim terminom »epidemija«, to usmerja naše misli na medicino, biologijo
in kemijo in tako stran od pojmovanja uporabe drog skozi družbo in institucije.
Naslednji primer je, če reduciramo uporabo drog na posameznika (uporabnika
drog) in na njegove osebnostne deficite, kot so nesposobnost za učenje,
asocialno vedenje ter da je »kemično« voden s strani drog, to vodi naše misli
stran od pojmovanja, da je uporabnik drog del družbe, in da je večina njegovih
dejanj in značilnosti rezultat odnosov z drugimi ljudmi in družbo. Ideološke
razlage tako reducirajo ali popolnoma ignorirajo odnose med deficiti, ki jih lahko
opazujemo pri uporabniku drog in med njegovimi socialnimi izkušnjami.
Osredotočajo se na posameznika in ignorirajo vpliv družbe, s tem ko problem
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umestijo v posameznika in odmaknejo videnje problema v širši družbi
(institucijah).41

Droge so pogosto sredstvo oz. podlaga za spopad med liberalnimi teorijami na
eni strani in moralističnimi ter paternalističnimi teorijami soočanja z določenim
problemom na drugi strani. Za liberalne teorije je značilno, da zagovarjajo
svobodo (polnoletnega in prištevnega) posameznika, čigar avtonomijo dojemajo
kot nedotakljivo, vsaj dokler ne ogroža drugih. Paternalistične teorije pa
zagovarjajo

intervencijo

države

v

individualno

svobodo

tudi

takrat,

ko

posameznik s svojim dejanjem ne ogroža drugih, temveč le sebe, kot je primer
jemanja drog. Svoje posege opravičujejo z altruističnimi vzgibi; na posameznike
gledajo kot na otroke, ki si sami ne zmorejo pomagati.42 Pogosto polemike okoli
drog rabijo za prikrivanje resničnih družbenih problemov. Vir zla se locira v
določenem pojavu (drogah) ali krogu ljudi (uporabniki drog), ker se je proti njim
lažje bojevati (Peršak 2006, str. 21). Ali kot zapiše Kanduč: »Ni dobrih in slabih
drog, so le dobra in slaba razmerja med uživalcem in drogo (na to pa vpliva
množica individualnih in družbenih dejavnikov).« (2003, str. 302).

4.3.1. PROHIBICIONISTIČNA POLITIKA DO DROG
Sicer pa danes v svetu prevladujeta dve politiki na področju obravnave drog.
Prohibicionistična politika do drog izvira iz ameriškega modela, ki vrednoti
državo kot paternalistično. Torej mora država igrati vlogo zaščitniškega starša v
odnosu do ranljivih državljanov – otrok. Na podlagi tega modela je naloga države
oz. politikov, da skuša omejiti uporabo drog, kar vključuje kaznovanje
uporabnikov in zlasti preprodajalcev. Tako droge kot ljudje, povezani z njimi, so
opredeljeni kot sovražniki, proti katerim se je potrebno bojevati (Kvaternik 2006,
str. 121).

41
42

Vzroke za rabo drog iščejo v posamezniku samem in ne zunaj njega, v družbi.
Med drugim tudi zato, ker nimajo pravilnih predstav o tem, kaj je dobro ali moralno.
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Prohibicionistična politika do drog temelji na ekonomskem modelu – če ni
ponudbe, ne bo povpraševanja. Vse svoje sile usmerja v to, da bi prekinila dotok
drog na tržišče. Za problem odvisnosti so krive droge in ne posameznik sam oz.
družba. Na ta način so droge opredeljene kot sovražnik družbe. Države so tako
napovedale vojno drogam. Droge uporabljajo za argument, izgovor ali dokaz za
akcijo. V ozadju se v resnici skriva ekonomski interes. Percepcija drog v družbi je
posledica razmerja prijatelj – sovražnik. Vladajoči razredi si vedno izberejo
svojega sovražnika, proti kateremu se je treba bojevati, da s tem preusmerijo
pogled od globljih strukturnih dejavnikov kapitalističnega sistema, ki v resnici naj
bolj ogrožajo prebivalstvo (Goldberg 1999, str. 194).

Poglejmo si, zakaj so droge oz. problematični uporabniki drog dober sovražnik.
Christie in Bruun (v Goldberg 1999, str. 195) navajata naslednje kriterije dobrega
sovražnika:
-

Govoriti o družbenih problemih je nevarno, ker lahko obrne javno mnenje
proti vladajočim elitam oz. definicija družbenih problemov ne sme škoditi
industriji, močnim unijam, pomembnim strokam ali pomembnim geografskim
regijam ter intelektualnim elitam. Torej mora biti sovražnik definiran tako, da
jim ne bo škodil.

-

Biti mora možno, da se sovražnika da opisati kot nečloveškega, nevarnega.
Treba je torej najti skupino, ki bi kar najbolje poosebljala zlo sovražnika, da bi
lahko bila ta grupa reprezentativna za vso zlobo.

-

Težja kot se zdi vojna proti sovražniku, manj je diskusij o tem, kako se naj
bije.

-

Dober sovražnik nikoli ne umre.

-

Popoln sovražnik mora biti zadosti otipljiv, jasen, da se lahko borimo proti
njemu, ko ga vidimo, in dovolj neznan, da nikoli na moremo biti zares
prepričani, da jih ni še več, ki se skrivajo nekje v senci.43

-

Sovražnik mora biti simbol nasprotja tistega, kar je v določeni družbi
pojmovano kot pravilno in pravično, pošteno.

43

Podobno so v preteklosti obravnavali norce – nikoli ne vemo, kdaj se bo »norost« spet pojavila, izbruhnila.
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-

Sovražnik mora biti šibkejši in v manjšini.

Sovražnik pa ni le grožnja, temveč je tudi zelo uporaben. Daje namreč možnost za
spremembo prioritet in preusmerja pozornost. Družbeni problemi so to, kar ljudje
vidijo kot problem. Nemogoče je biti vojno proti vsem, zato je bilo treba nekoga
izbrati. Droge so prikladen sovražnik, ker je nejasno, kaj naj bo definirano kot
droga, torej se lahko pomen spremeni glede na potrebe, hkrati pa diskurz o
drogah priskrbi političnim elitam legitimnost za uporabo izrednih ukrepov. Nihče
se na razburja, četudi gre za kršenje človekovih pravic, ker gre za narkomane, ki
so tujek, katerih pravice ne pridejo v poštev (Zadnikar 1992, str. 28).

Standardni diskurz o drogah vsako obliko uporabe prepovednih drog poimenuje
zloraba ali odvisnost, kar kaže na to, da sodobni model politike na področju drog
ni usmerjen v problematične uporabnike ali odvisnike, temveč na vse uporabnike
prepovedanih drog (Kvaternik 2006, str. 57). Ta diskurz omogoča nadzor nad
vsemi. Države tako na drogah utemeljujejo vedno nove, z deklariranimi
vrednotami pravne države, nezdružljive mehanizme nadzorovanja, hkrati pa z
mehanizmi terapevtske države večajo odvisnost državljanov, medikalizirajo
družbene probleme in s tem ustvarjajo in krepijo triado morala – zdravje –
znanost (Flaker 1999, str. 818).

Medicina

kot veda o »patologijah« priskrbi kirurško izrazje, ki ga potrebuje

represivni aparat. Zadnikar to imenuje fašistično izrazje, saj je »…treba … izrezati
to zlo iz zdravega narodovega telesa!« (1992, str. 28). Ali če povzamemo A.
Hočevar (2005, str. 165), osnovni argument prohibicijske politike temelji na
medicinskem modelu pojmovanja odvisnosti kot bolezni – odvisnik izgubi voljo in
kontrolo nad lastnim vedenjem in življenjem – odvisnik kot nasprotje
racionalnega avtonomnega individuuma. Raba drog je enačena z boleznijo, ki je
glavno orožje prohibicijske kazenske zakonodaje, ki rabo drog kriminalizira.
Država

pravico, da posega v rabo drog in jo kriminalizira, argumentira s

pojmovanji, da raba drog povzroča številne nezaželene zdravstvene posledice
tako posamezniku kot družbi, poleg tega pa načenja samo družbeno tkivo –
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odvisnost od drog je fenomen, ki razjeda družbo, ki temelji na organiziranosti
avtonomnih ljudi s svobodno voljo in kritičnega duha. Raba drog torej
posamezniku odvzame status svobodnega subjekta, ki je zmožen racionalno
razsojati in avtonomno odločati.

Znotraj prohibicionistične politike igrata najpomembnejšo vlogo kazenskopravni
in medicinski model obravnave odvisnosti. Pri tem, kdo naj ima odgovornost
ravnati nad odvisniki in katera profesija igra ključno vlogo, kazen ali zdravljenje,
ima pomembno vlogo jezik in princip debate o drogah. Od tega je odvisno ali je
režim pragmatičen ali bolj moralističen in ideološki. Ali je osredotočen na
zmanjševanje škode ali na abstinenco. Ali so obravnavani skozi represivni
(kaznovalni) aparat ali skozi zdravstvenega in socialnega (kriminal in pravo ali
zdravstvo in sociala ali multidisciplinarnost (South 1999, str. 79). Države se v tem
razlikujejo.

Če izhajamo iz medicinskega vidika, kjer je odvisnost od drog pojmovana kot
patologija, posameznik ni odgovoren za svojo bolezen odvisnosti. Odgovornost
za prekinitev odvisnosti od drog je preložena na medicinsko stroko. Le-ta mu kot
možen način zdravljenja ponuja vrsto (vedno več) substitucijskih terapij ali
medicinsko (psihiatrično) nadzorovane procese zdravljenja odvisnosti (Hočevar
2005, str. 88).

Kazensko pravni model obravnave odvisnosti pa predpostavlja, da mora
posameznik prevzeti odgovornost in odgovarjati (biti kaznovan) za svoje ravnanje
(prav tam). Torej ga pojmuje kot subjekta, ki je odgovoren za svoja dejanja.

Obstajata torej vsaj dve globalni strategiji boja proti drogam. Ena skuša drogo
fizično odstraniti s presekanjem dotoka na tržišče – organi represije. Druga ne
verjame v ekonomsko logiko ponudbe in povpraševanja in se osredotoča na
motive. Osredotočajo se na vzroke povpraševanja, ki so lahko socialne narave
(patogeno

socialno

okolje)

in

psihofizične
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(rizična

osebnost).

Iščejo

biopsihosocialne dejavnike, povezane z ekonomijo želja in užitkov. Znotraj teh
dveh pristopov so drugi pristopi (Goldberg 1999, str. 153).

4.3.2 POLITIKA ZMANJŠEVANJA ŠKODE
Prohibicija je bila (in je še) paradigma, na kateri je temeljila mednarodna
obravnava in politika mnogih držav do drog. Od leta 1960 naprej se je kot
alternativa v določenih državah začela uveljavljati paradigma zmanjševanja
škode. Prohibicija in zmanjševanje škode predstavljata nasprotna pola v vedno
bolj polarizirani mednarodni debate o drogah. Države, ki so med prvimi poskusile
z alternativo zmanjševanja škode so Švedska, Nizozemska, Švica, kasneje še
Avstralija ter mesto Frankfurt v Nemčiji (Goldberg 1999, str. 175).

Leta 1988 so na konferenci združenih narodov o preprodaji in rabi drog, ki je bila
na Dunaju, oznanili nove direktive v politiki do drog. Namesto primarne
osredotočenosti
zmanjševanju

na

zmanjšanje

povpraševanja

po

ponudbe
drogah.

so
Od

poudarili
takrat

pomen
je

dela

na

zmanjševanje

povpraševanja po drogah postajal vedno bolj pomemben koncept. A delo še ni
končano (Goldberg 1999, str. 246). Izkazalo se je namreč, da represija ni omejila
ponudbe, temveč je ustvarila črni trg, prenapolnjenost zaporov, ogromne stroške
porabljene v vodenju vojnih operacij proti drogam, virtualno kriminalizacijo
obsežne skupine sicer povsem lojalnih državljanov, obremenjenost policijskega
in sodnega aparata s preganjanjem storilcev, velike neobdavčene dobičke,
ilegalo, vprašljive preiskovalne metode, čar prepovedanega sadeža (obredno ali
magično upiranje svetu odraslih), marginalizacijo in stigmatizacijo uživalcev,
zdravstvene probleme (Kanduč 2003, str. 302).

Modeli ukrepov za zmanjševanje škode so se začeli kot posledica spoznanja, da
zmanjševanje ponudbe (grožnje s kaznijo) in povpraševanja ni doseglo zaželenih
učinkov – ohranjanja popolne abstinence oz. družbe brez drog. Politika
zmanjševanja škode vključuje zmanjševanje motivacije posameznika za uporabo
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drog na najmanjšo možno mero. Takrat ko pa posameznik po drogi že seže, pa
ima za cilj zmanjšanje tveganja nastanka škode, ki bi lahko nastala zaradi rabe
drog. Uporabnikom posreduje razna navodila ('flajerje', knjižice, svetovanje itd.)
za zmanjšanje zdravstvenih težav, ki bi lahko bile posledica uporabe drog. Ker je
večina držav vodila represivno politiko do drog, se ja politika zmanjševanja škode
bolj udomačila v nevladnih organizacijah, socialni sferi in prostovoljnem sektorju.
Eden ključnih elementov, ki je vzpodbudil prevencijo, je bil AIDS.44 Politika
zmanjševanja škode je pripomogla k zmanjšanju stopnje kriminala in k upadanju
nalezljivih bolezni.

Predpostavki, na katerih med drugim temelji koncept zmanjševanja škode, sta
odgovornost vsakega posameznika za lastno telo in vedenje, torej tudi za rabo
drog, in da znanje oz. informacije o drogah posamezniku omogočijo odgovorno
odločanje za nerabo drog (Hočevar 2005, str. 263).

V politikah, usmerjenih v prohibicijo, prevladujejo ukrepi za zmanjševanje
ponudbe, dopolnjene z ukrepi zmanjševanja povpraševanja po drogah. V
politikah, ki rabo drog sprejemajo kot dejstvo, pa ukrepi za zmanjševanje
povpraševanja z nadgradnjo – ukrepi za zmanjševanje škode. Cilj prvih je
ohranjanje popolne abstinence posameznika. Cilj drugih pa zmanjševanje tveganj
in škode, ki lahko nastanejo zaradi rabe drog. V prvi gre za popolno prohibicijo
rabe drog, le-te so pojmovane kot ena največjih groženj družbe. V drugem pa ja
raba drog pojmovana kot realno dejstvo, ki se mu ne moremo popolnoma izogniti,
zato pa lahko zmanjšamo njene individualne in družbene negativne posledice
(Hočevar 2005, str. 15). Oba tipa politik pa druži skrb za zdravje posameznika in
družbe. Prvi tip gre v nekaterih primerih v skrbi za zdravje posameznika tako
daleč, da uporabnike drog kriminalizira.

Izkušnje s prohibicijo iz preteklosti (zgodovina) nas očitno niso ničesar naučile.
Kot na primer v Rusiji, kjer so leta 1634 uvedli prohibicijo za tobak (da bi zajezili
tihotapljenje in uporabo). Prepovedali so tobak in celo zagrozili s smrtno kaznijo,
44

Vzpodbudil je na primer zagotavljanje čistih igel intravenoznim uporabnikom drog.
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pa vendar se je uporaba tobaka nadaljevala. Bolj realistično je zmanjšati
posledice uporabe drog, kot popolnoma preprečiti rabo drog ljudi od droge.
Raba drog je globoko ukoreninjenja

v nacionalno zgodovino in tekoče

družbenoekonomske institucije. Droge so tako vtkane v družbo, da bodo vedno
prisotne v takšni ali drugačni obliki. »Svet brez drog je iluzija, droge bodo in bodo
prepovedane, vprašanje je, kako jih bodo ljudje uporabljali.« (Kvaternik 2006, str.
134).

4.3.2.1. METADONSKI PROGRAM KOT PROGRAM ZMANJŠEVANJA
ŠKODE

Eden izmen osnovnih programov zmanjševanja škode (Harm Reduction) pri
uporabnikih opiatnih drog je metadonski program. V Sloveniji je, kot smo že
omenili, metadonski program v domeni Centrov za preprečevanje in zdravljenje
odvisnosti

od

prepovedanih

drog.

Program

omogoča

velikemu

številu

uporabnikov opiatnih drog stike z zdravstveno službo, hkrati pa pomeni tudi
vstopna vrata za iskalce pomoči in obravnavo uporabnikov drog v drugih
programih, od nizkopražnih programov do programov, usmerjenih v abstinence.
Koristi vzdrževalnih metadonskih programov45 se težko merijo v ekonomskem
smislu. Raziskave vključujejo zmanjšano tveganje za prenos virusov HIV in
hepatitisa, zmanjšano ceno splošne zdravstvene oskrbe, zmanjšane zahteve po
socialnih storitvah, izboljšano zdravje za noseče odvisnice in njihove otroke,
zmanjšanje kriminalitete, varnejše skupnosti, povečano socialno produktivnost in
boljše starševstvo (Kastelic in Kostnapfel Rihtar 2003, str. 11).

45

Metadonsko zdravljenje lahko poteka v obliki: kratkotrajne detoksikacije (stabilizacija in
zmanjševanje odmerka v
enem mesecu);
- dolgotrajne detoksikacije (več kot en mesec);
- kratkotrajnega vzdrževalnega programa (stabilno
predpisovanje odmerkov v času do šest mesecev);
- dolgotrajnega vzdrževalnega programa (več kot šest
mesecev) (Kastelic in Kostnapfel Rihtar 2003, str.
11).
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4.3.3. MEDIKALIZACIJA POLITIKE DO DROG
Medikalizacija je večrazsežen pojav. Zdravniki in politiki jo razumejo v pozitivnem
pomenu, in sicer gre za model politike, ki poskuša zmanjševati škodo na
področju uporabe drog. Za družboslovce pa pomeni medikalizacija medicinski
monopol nad drogami (Kvaternik 2006, str. 54). Na prvi pogled se zdi, da je
koncept medikalizacije bolj human kot koncept prohibicije (prav tam, str. 55) Kot
zapiše I. Kvaternik pa teoretska in terenska refleksija koncepta medikalizacije
pokaže, da je represiven. Medicina nadzoruje posameznikov odnos do njegovega
telesa. Pri uporabi drog tako nadzoruje njegovo slo po užitku.

Medicinski pristop je razvejan (psihiatrija, socialna medicina itd.). Tudi medicina
je spoznala, da ne gre brez neomajne želje samega posameznika, da preneha z
jemanjem drog, zato svojih storitev ne pogojuje več s popolno odpovedjo
drogam. Substitucijska terapija (metadon, substitol, subotex ...) se je vzpostavila
kot strokovni odgovor na stiske zasvojenih. Pomeni obliko nadzorovanega
(legalnega) uživanja, država pa hkrati s tem spravlja kriminal s ceste.

4.3.4.
POLITIKA
DO
DROG
UPORABNIKOV DROG V DRUŽBI

KOT

ELEMENT

NORMALIZACIJE

»Normalizacija, če naj uporabimo model vojne, pomeni urejevanje razmer po
vojni, se pravi, restavracijo pravic in vrnitev dostojanstva žrtvam vojne,
demistifikacijo substanc, dekriminalizacijo tako uživalcev kot proizvajalcev in
distributerjev, hkrati pa tudi regulacijo uživanja, doba in proizvodnje s civilnimi in
nekazenskimi sredstvi. Po prisilnem vojnem režimu pomeni torej normalizacija
vzpostavljanje normalnih civilnih razmer.« (Flaker 1992, str. 198). To vključuje tudi
povsakdanjenje retorike o statusu droge ter drogiranja; da droga izgubi
iracionalni naboj, ki mu ga daje bojevita retorika, in da se s problemi, ki jih
prinaša droga, začnemo ukvarjati v vsakdanji resničnosti. Normalizacija pomeni
govoriti o uporabnikih drog kot o ljudeh oz. da človek, ki se ukvarja z drogo, ni
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etiketa, temveč oseba s svojo biografijo, zgodovino ter samosvoj splet dogodkov
(prav tam).

Proces normalizacije torej omogoča posamezniku, ki je odvisen od drog, postati
polnopravni član družbe. To pa je mogoče le na podlagi spremembe dojemanja
uporabe drog in uporabnikov kot deviantnih posameznikov. Politika normalizacije
ne pomeni spodbujanja uporabe drog, temveč predlaga dekriminalizacijo
uporabnikov, nekakšen kompromis med dekriminalizacijo in legalizacijo na eni
strani in represivno vojno proti drogam na drugi strani (Marshall idr. v Goldberg
1999, str. 222). Ali kot meni Wever, normalizacija zahteva destigmatizacijo
uporabnikov. S tem bi bila raba drog razumljena kot eden izmed mnogih
zdravstvenih in socialnih problemov, ki se ga skuša nadzirati. Odvisniki tako ne
bi bili obravnavani kot posebna kategorija prebivalstva, temveč kot ostalo
prebivalstvo z enakimi možnostmi. Normalizacija je v bistvu pragmatična politika
drog, ki vključuje zmanjševanje tveganj pri uporabi drog in ne vključuje popolne
izločitve uporabnikov drog iz družbenega življenja (Wever 1996 v prav tam, str.
223).

3.4. PRAVICA DO UPORABE DROG IN NJENA VPISANOST V
POLITIKO DO DROG
Ko govorimo o pravici do uporabe drog, govorimo o pravici do svobodne izbire
ter o pravici do zasebnosti, oz. kako daleč sme družba posegati s preventivnimi
dejavnostmi, da z njimi ne krši teh dveh pravic. Odgovori niso enoznačni, vpisani
so v konkretne politike do drog.

Zagovorniki prohibicionistično naravnane politike s svojimi ukrepi zanikajo
pravico posameznikov do rabe drog. Uporaba drog je tako v državah, ki izvajajo
to politiko, prepovedana in kršitev sankcionirana. Prohibicionistično naravnane
politike temeljijo na medicinskem modelu pojmovanja odvisnosti kot bolezni, pri
čemer je raba drog enačena z zlorabo oz. z nastankom odvisnosti (Hočevar 2004,
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str. 116). Odvisnik je pojmovan kot oseba, ki je izgubila voljo in kontrolo nad
lastnim življenjem, kar ga sproducira kot osebo, ki je navidezno nasprotje
racionalnega avtonomnega individuuma. Raba drog torej odvzame posamezniku
status svobodnega subjekta, ki je zmožen racionalno razsojati in avtonomno
odločati. Prohibicionistična politika temelji na pojmovanju, da raba oz. zloraba
drog povzroča številne nezaželene zdravstvene posledice tako posamezniku kot
družbi, poleg tega pa načenja samo družbeno tkivo. Poleg tega, da rabo drog
enačijo z boleznijo, je glavno orožje prohibicije kazenska zakonodaja, ki rabo
drog kriminalizira (prav tam, str. 117).

Na drugi strani so politike, kjer raba drog ni kaznivo dejanje, torej ni
kriminalizirana. Posameznik je v tem kontekstu svoboden subjekt, ki se sam
odloča, ali bo uporabljal droge ali ne, država pa v njegovo pravico do izbire in
pravice do zasebnosti ne posega oz. posega le izjemoma, če je ogroženo javno
zdravje ali javni red in mir. Te politike se opirajo na mnenje, da prohibicija ogroža
svobodo

uporabnikov,

škodi

njihovemu

zdravju

in

jih

vzpostavlja

kot

marginalizirane in stigmatizirane subjekte. Prohibicija drog pojmujejo kot resno
grožnjo človekovim pravicam (prav tam). Zagovorniki omenjenega pristopa torej
menijo, da bi uporaba drog morala soditi med človekove pravice. Sklicevanje na
osebno svobodo do izbire oz. na pravico do uporabe drog kot človekovo pravico,
je temeljni normativni element zoper kriminalizacijo drog. Zdravstveni, socialni in
družbeni problemi uporabnikov drog potemtakem niso posledica uporabe drog,
temveč njihove rabe v kontekstu kriminalizacije in prepovedi. Upoštevanje
omenjene pravice se v posameznih državah kaže v modelu zmanjševanja
škodljivih posledic uporabe drog ali v praksi: sterilni pribor, iglomati, varne sobe
ipd. (Kvaternik 2006, str. 89).

V politikah, ki temeljijo na modelu zmanjševanja škode, pa ima, čeprav temeljijo
na zdravstveni percepciji rabe drog, vprašanje človekovih pravic vsaj posredno
osrednje mesto v politiki do drog (Hočevar 2005, str. 166). Posameznik namreč ne
more biti svoboden, če ga družba obravnava kot nedoraslega oz. paternalistično.
Argument, s katerim družba lahko opraviči poseg v posameznikovo pravico do
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izbire in pravico do zasebnosti, tako ne more biti zaščita samega posameznika,
temveč zaščita družbe. Edini cilj, ki daje človeštvu pravico do individualnega in
kolektivnega poseganja v svobodno delovanje kateregakoli svojega člana, je
samozaščita oz. posameznik je družbi odgovoren le za tisti del svojega ravnanja,
ki zadeva druge ljudi, medtem ko je v delu, ki zadeva le njega samega, njegova
neodvisnost upravičeno brezpogojna. Posameznik je edini vladar nad samim
seboj, nad lastnim telesom in duhom (Mill 2003, str. 145).
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5.
CENTER
ZA
ZDRAVLJENJE
PREPOVEDANIH DROG

ODVISNOSTI

OD

V zadnjem delu naloge bomo na podlagi dostopnih virov skušali analizirati
zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog v Republiki Sloveniji, natančneje na
Centru

za

zdravljenje

odvisnosti

od

prepovedanih

drog

(CZOPD).

Ker

predpostavljamo, da je za izstop posameznika iz vloge odvisnika oz. bolnika
potrebna

vzpostavitev

odgovornosti

posameznika

za

lastna

ravnanja

oz.

vzpostavitev samonadzora, bomo v nadaljevanju besedila skušali ugotoviti ali
terapevtski pristop CZOPD temelji na tej predpostavki ali ne oz. ali program
zdravljenja že zaradi svoje vpetosti v zdravstveno institucijo (ki jo razumemo v
Berger in Luckmannovem smislu, pri tem pa se naslanjamo tudi na Foucaulta),
posamezniku

omogoča

izstop

iz

vloge

odvisnika

in/ali

bolnika

ter

ga

destigmatizira.

Uporaba heroina in drugih ilegalnih drog je prisotna v Sloveniji od leta 1960. Do
leta 1990 je veljalo prepričanje, da uporaba prepovedanih drog v Sloveniji ni
problematična. Šele z osamosvojitvijo države smo spoznali, da je obravnava
problema drog prioriteta države. Naraščanje okužb z virusom HIV v sosednjih
državah med intravenoznimi

uporabniki drog je spodbudila k ponovnemu

premisleku obstoječih politik na področju prepovedanih drog. Leta 1992 je bil v
Sloveniji sprejet Nacionalni program za področje drog v parlamentu. Hkrati je bil
ustanovljen Nacionalni komite za implementacijo nacionalnega programa

za

preprečevanje zlorabe drog. Komite je bil oblikovan kot svetovalno telo vlade.
Kasneje (leta 1998) ga je nasledil vladni Urad za droge (Nacionalno poročilo o
stanju na področju drog 2001).

Danes so za reševanje problematike na področju drog pristojna različna
ministrstva. Ministrstvo za zdravje je zadolženo za zdravljenje oz. za zdravstveno
obravnavo uporabnikov drog. Pripravlja sezname prepovedanih drog, organizira
seminarje ipd. Ministrstvo za delo, družino in socialo je odgovorno za socialno
rehabilitacijo in integracijo uporabnikov drog. Notranje ministrstvo je pristojno za
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boj proti kriminalu na področju drog. Ministrstvo za pravosodje opravlja z
odvisniki v zaporu in pri tem sodeluje z zdravstvenim sektorjem. Ministrstvo za
šolstvo in šport je pristojno za primarno preventivo na področju drog v šolah.
Inštitut za javno zdravje Republike Slovenije opravlja z podatkovnimi bazami na
področju drog na nacionalni ravni. Odgovorno je za prevencijo zdravja oz.
promocijo zdravega načina življenja na vseh ravneh (prav tam, str. 12). Sami se
bomo v nadaljevanju osredotočili na zdravljenje odvisnosti od drog.

V Sloveniji je zdravljenje odvisnosti od drog po zakonodaji v domeni Ministrstva
za zdravje.46 Zdravstveni svet je leta 1994 potrdil doktrino zdravljenja odvisnih od
prepovedanih drog in sprejel Priporočila zdravnikom za zdravljenje odvisnih od
drog, ki vključuje tudi zdravljenje z metadonom.47 S sklepom Ministrstva za
zdravje (3. 4. 1995) so bili v letu 1995 vzpostavljeni Centri za preprečevanje in
zdravljenje odvisnih od drog. Z istim sklepom je bil ustanovljen tudi oddelek za
detoksikacijo, pri takratnem Centru za mentalno zdravje Univerzitetne psihiatrične
klinike Kliničnega centra v Ljubljani. Ministrstvo za zdravje je v skladu s sklepi
Zdravstvenega sveta imenovalo tudi Koordinacijo Centrov za preprečevanje in
zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog ter Komisijo za nadzor nad delom
Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. Na ta
način je bila vzpostavljena mreža programov zdravljenja odvisnosti v Sloveniji.
28. januarja 2003 je bil ustanovljen Center za zdravljenje odvisnosti od
prepovedanih drog Psihiatrične klinike Ljubljana (CZOPD), ki je nadomestil
Oddelek za detoksikacijo (Kastelic in Kostnapfel Rihtar 2003, str. 9).

Zdravljenje oz. obravnava uporabnikov drog je organizirana v skladu z
Nacionalnim zdravstvenim sistemom in je financirana s strani zdravstvenega

46

Osmi člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list 9/92)
določa, da je zdravljenje uporabnikov nelegalnih drog vodeno v obliki bolnišničnih in ambulantnih
programov, ki so odobreni s strani Zdravstvenega sveta in Ministrstva za zdravje Republike
Slovenije.
47
Zdravljenje z metadonom je eden izmed ključnih programov zdravljenja odvisnosti in
zmanjševanja škode, učinkovit pri zmanjševanju nedovoljene uporabe opiatov, tveganju okužbe z
virusi HIV in hepatitisa, preprečevanju drugih zdravstvenih težav, smrtnosti, kriminalnega vedenja
itd. (Kastelic in Kostnapfel Rihtar 2003, str. 9)

110

zavarovanja (Nacionalno poročilo o stanju na področju drog 2001). Metadon,
detoksikacija in zdravljenje v psihiatričnih bolnišnicah je torej za uporabnika
brezplačno, če ima urejeno zdravstveno zavarovanje, medtem ko zdravljenje v
terapevtskih skupnostih (komunah) nima zakonske podlage, da bi bilo krito iz
zdravstvenega zavarovanja.48 Glede na to lahko ugotovimo, da je odvisnost od
prepovedanih drog pojmovana kot odklon od zdravja, zato je zdravljenje
odvisnikov v domeni zdravstva, se pravi medicine.49

5.1. PREDSTAVITEV CZOPD
Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (angl. Center for
Treatment of Drug Adiction) je strokovno organizacijska enota Psihiatrične klinike
Ljubljana, ki je javni zdravstveni zavod, in opravlja zdravstveno dejavnost na
sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost na
področju zdravstva. Ustanovitelj Psihiatrične klinike Ljubljana je Republika
Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike
Slovenije (www.psih-klinika.si/index.php?id=47).

CZOPD je institucija pod okriljem države z vsemi bistvenimi prvinami, ki so
značilne za institucije. Na primer: delovanje CZOPD legitimira znanost, in sicer
predvsem medicinska, vključene pa so tudi druge stroke, kot so sociala,
psihologija ipd. V instituciji kot je CZOPD, se materializira določena ideologija o
tem, kako zdraviti bolezen odvisnosti oz. o tem, kakšno vedenje naj bi pripomoglo
k zdravljenju bolezni odvisnosti.

48

Zdravljenje v terapevtskih skupnostih je definirano kot socialna rehabilitacija in reintegracija in
ni del zdravstvenega sistema, ampak je v domeni sistema socialnega varstva (Projekt človek,
Skupnost srečanje itd.) (Uradni list 9/92).
49
Metadon oz. substitucijo lahko predpišejo samo zdravniki, ki so pridobili licenco s strani Centra
za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog in so pridobili osnovno znanje na
usposabljanju organiziranim s strani Ministrstva za zdravje in Kliničnega oddelka za mentalno
zdravje ( Naacionalno poročilo o stanju na področju drog 2001).
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CZOPD izvaja naslednje dejavnosti: ambulantno zdravljenje, dnevni oddelek,
detoksikacija (15 postelj)50, obravnava pacientov z dvojno diagnozo, intenzivno
podaljšano zdravljenje in rehabilitacija, krizne intervencije (4 postelje)51,
zdravljenje zapornikov, izobraževanje, organizacija in druge koordinacijske
aktivnosti mreže Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti, svetovanje,
raziskovanje, založništvo (Nacionalno poročilo o stanju na področju drog 2003).

O samem centru veliko pove nagovor, namenjen vsem, ki se zanimajo za
zdravljenje na CZOPD. Nagovor je sestavilo osebje52 CZOPD-ja in je del naslovne
strani njihovega spletnega naslova (www.psih-klinika.si/index.php?id=144) ter
informativne brošure o samem centru (v nadaljevanju besedila bomo, kadar bomo
referirali na spodnji nagovor, navajali takole: Nagovor osebja).

Spoštovani,

veseli smo, da se zanimate za zdravljenje na Centru za zdravljenje odvisnih od
prepovedanih drog Psihiatrične klinike Ljubljana. Sprememba, za katero ste se
odločili, bo glavno vodilo terapevtskega procesa skozi katerega bomo stopali z
vami.

Spremembe v življenju se ne dogajajo same po sebi. Na njih se je potrebno
pripraviti, jih izpeljati ter vzdrževati. Temeljito se bomo pogovorili z vami ter
skupaj pripravili za vas najustreznejšo obliko pomoči. Vsaka odvisnost je
drugačna, vsako zdravljenje je drugačno, tako bo tudi naša pomoč prilagojena
vašim potrebam.
50

Od leta 1995 pa do ustanovitve CZOPD-ja je potekal oddelek za detoksikacijo na Kliničnem
oddelku za mentalno zdravje Psihiatrične klinike Ljubljana, in sicer z devetimi posteljami, tri pa so
bile namenjene kriznim intervencijam (Kastelic in Kostnapfel Rihtar 2003, str. 11).
51
Za obravnavo recidiva, suicidalnosti, hude abstinenčne krize in drugih kriznih stanj z visoko
stopnjo ogroženosti je posameznik lahko za kratek čas sprejeti na Oddelek za detoksikacijo ali
izjemoma na Oddelek za podaljšano intenzivno zdravljenje. Možna je tudi premestitev na druge
oddelke CZOPD-ja oziroma nadaljevanje zdravljenja na istem oddelku. Čas zdravljenja traja od 1014 dni (www.psih-klinika.si/index.php?id=132).
52
Osebje CZOPD-ja sestavljajo naslednji kadri: zdravnik specialist splošne medicine, zdravnik
specialist psihiater, psiholog, višja in /ali srednja medicinska sestra, socialni delavec, laborant,
administrativni delavec, delavni terapevt (Kastelic in Kostnapfel Rihtar 2003, str. 10).
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Na Centru za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog menimo, da je odvisnost
predvsem bolezen, ki prizadene vaše telo, vaš razum in čustva, vaše vedenje,
duhovnost ter odnose z drugimi. Uživanje drog pa je tudi način življenja, in če ste
se oglasili pri nas, razumemo, da si ga želite spremeniti.

Vaš in tudi naš cilj je, da vam pomagamo zgraditi tista področja vašega življenja,
ki so bila z uživanjem drog porušena ali sploh še niso bila vzpostavljena. Če si
želite ozdravljenja, produktivne, zdrave in zadovoljujoče prihodnosti, verjamemo,
da jo zmorete doseči. Pri tem pa seveda ni dovolj doseči le abstinence, temveč se
jo tudi naučiti vzdrževati, uvideti vzroke svoje odvisnosti, zaceliti rane in se
spraviti s preteklostjo, se naučiti novih načinov komuniciranja ter poiskati
drugačen smisel življenja. Sami pa morate pri tem aktivno sodelovati.

Naše delo enakopravno upošteva potrebe moških in žensk.

Osebje CZOPD

Iz navedenega nagovora je moč razbrati:

1. Da na CZOPD odvisnost pojmujejo kot bolezen. Glede na to, da gre za
institucijo, ki je del Psihiatrične klinike, kot bolezen oz. jo opredeljuje po
Mednarodni klasifikaciji bolezni. V Mednarodni klasifikacijI bolezni in sorodnih
zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10), katere izdajatelj je
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, najdemo opredelitev odvisnosti
v sklopu z naslovom Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih
snovi. Ta sklop vsebuje opis številnih raznovrstnih motenj, ki se med seboj
razlikujejo po izrazitosti in klinični obliki, a jih je vse mogoče pripisati uporabi ene
ali več psihoaktivnih snovi. V priročniku je navedeno, da naj identifikacija
psihoaktivnih snovi temelji na čim več virih podatkov, kot so podatki iz
avtoanamneze, analize krvi in drugih telesnih tekočin, značilni telesni in
psihološki simptomi, klinični znaki, opis vedenja ipd. Glavna diagnoza pa naj se
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oblikuje, če je le mogoče, glede na snov ali zvrst snovi, ki je povzročila sedanjo
klinično sliko ali k njej vsaj največ prispevala. V primerih, kadar so vzorci uporabe
psihoaktivnih snovi pomešani in nerazločljivi, naj se uporabi diagnoza motenj, ki
izvirajo iz uporabe več drog. Pri navedeni opredelitvi so izključene snovi, ki ne
ustvarjajo odvisnost (Moravec Berger 1995, str. 320).

V podrazdelitvah Mednarodna klasifikacija bolezni navaja akutno zastrupitev,
škodljivo uživanje, sindrom odvisnosti, odtegnitveno stanje, odtegnitveno stanje
z delirijem, psihotično motnjo, amnestični sindrom, reisidualno ali pozno
nastopajočo psihotično motnjo, druge duševne in vedenjske motnje in
neopredeljene in vedenjske motnje. Pri tem je škodljiva raba opisana kot vzorec
rabe psihoaktivnih snovi, ki povzroča okvare zdravja. Poškodba je lahko telesna
ali duševna. Sindrom odvisnosti pa je opisan kot skupina vedenjskih, kognitivnih
in fizioloških fenomenov, ki se razvijejo po ponavljajoči uporabi snovi in je zanje
značilno, da vključujejo močno željo po uporabi droge, težave pri obvladovanju
rabe droge kljub škodljivim posledicam, več posvečanja uporabi droge kot
drugim aktivnostim ali obveznostim, povečano toleranco in včasih telesne motnje
zaradi odtegnitve snovi (Moravec Berger 1995).

2. Da gre pri zdravljenju odvisnosti nujno za spremembe, za katero se mora
odločiti odvisnik sam in se mora nanje pripraviti, jih izpeljati in vzdrževati,
terapevti pa mu pri tem pomagajo. Tudi sam program, kot bomo pokazali v
nadaljevanju besedila, je tako sestavljen. Začne se namreč s pripravljalno
skupino (priprava na bolnišnično zdravljenje), sledi bolnišnično zdravljenje, nato
pa še program dnevne bolnice, ki je namenjen vzdrževanju abstinence.

Naslednje, kar je moč razbrati iz nagovora je, da je vsaka odvisnost drugačna in
da se zato zdravljenje prilagaja vsakemu posamezniku posebej. Nadalje, kot smo
že omenili, odvisnost pojmujejo kot bolezen, ki prizadene telo, čustva, razum,
vedenje ter odnose z drugimi in je posledično tako zasnovano samo zdravljenje.
Glavno vodilo, kot bomo videli, je celostno zasnovana psihoterapija, katere cilj je
delati na vseh omenjenih prizadetih področjih. Nagovor kaže na to, da ni cilj le
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doseči in vzdrževati abstinence, temveč tudi uvideti vzroke odvisnosti, se spraviti
z lastno preteklostjo, zaceliti rane ipd.

3. Ker na Centru odvisnost od drog pojmujejo kot kronično ponavljajočo se
bolezen nezdravega življenjskega sloga, je najpomembnejši cilj zdravljenja
vzpostavitev

abstinence in pomoč pri njenem vzdrževanju z ustrezno

spremembo življenjskega stila. Torej življenje brez uživanja vseh psihoaktivnih
snovi, ki povzročajo odvisnost, in tudi zdravljenje pridruženih motenj pri tistih
pacientih, pri katerih je vodilna motnja bolezen odvisnosti (Kastelic in Kostnapfel
Rihtar 2003, str. 11).

Cilj CZOPD-ja je opremiti posameznika z znanji, kako se maksimalni zaščititi pred
ponovitvijo bolezni odvisnosti. Cilj torej sledi ideologiji maksimalne zaščite
posameznika kot najboljši prevencije pred ponovitvijo bolezni.
Na CZOPD-ju pravijo53, da se zavedajo, da so odvisniki sigmatizirana skupina v
družbi. Za odvisnike je še posebej značilna pavšalnost in takojšnost stigme, kar
pomeni,

da

za

okolico

vse

prejšnje

izkušnje

postanejo

irelevantne.54

Posameznika zato poskušajo naučiti živeti s to stigmo, oz. ga usmerjajo na
poudarjanje vseh kvalitet, ki jih ima. Učijo ga socialnih spretnosti, kako se soočiti
z okolico, ki jih stigmatizira. Močna stigma, zlasti v ustaljenem okolju, je namreč
lahko rizična za posameznika, da se povrne v odvisniško življenje. Seveda pa tu
ostaja odprto vprašanje, ki bi ga kazalo empirično raziskati, ali so tovrstna
prizadevanja Centra uspešna.

53

Terapevti na CZOPD-ju namenjajo del tretmaja soočanju pacienta s stigmo odvisnika in
posledicami stigmatiziranosti. Temu se še podrobneje posvečajo v okviru skupin, in sicer na
naslednjih skupinah: trening socialnih spretnosti, mišljenje in čustvovanje ter na skupini
preventiva recediva.
54
Vse tiste posameznikove lastnosti, ki jih ima, prekrije oznaka odvisnika. Na primer, če tudi je
oseba dober delavec, dober starš, uspešen športnik ipd. je njegov status odvisnika prevladujoči
status.
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5.2 POTEK ZDRAVLJENJA
Potek zdravljenja na CZOPD je prilagojen vsakemu posamezniku posebej
(nagovor osebja).

5.2.1 Priprava na sprejem
Na prvi pregled na CZOPD se lahko naroči kdorkoli, ki ima težave z uporabo drog
pri sebi ali bližnjih. Za prvi stik s CZOPD poskrbi ustrezno izobražen zdravstveni
tehnik, ki zainteresiranim osebam posreduje osnovne informacije o možnostih
obravnave v CZOPD ter naroča skupaj z administrativnim delavcem paciente na
pregled. Čakalna doba na prvi pregled je praviloma krajša od tedna dni, traja pa
tudi do šestnajst dni. Če se posameznik že zdravi v enem od Centrov za
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog in/ali je vključen v
program zdravljenja s substitucijskimi zdravili ali kak drug program obravnave
odvisnosti, je zaželeno, da s seboj prinese kratko poročilo o dotedanjem
zdravljenju ter rezultate preiskav za virusne okužbe in urinske teste na prisotnost
metabolitov drog. Celoten postopek priprave na sprejem pri ustrezno motiviranih
pacientih55, ki se držijo terapevtskega dogovora56, traja približno 8 do 12 tednov,
le v izjemnih primerih je sprejem mogoč tudi hitreje. Če pacient ne izpolnjuje
terapevtskega dogovora, ga lahko drugi na čakalni listi prehitijo. Na oddelek
sprejmejo le trezne, torej ne akutno intoksicirane ali opite, sicer se sprejem
preloži ali odkloni, pacient pa se uvrsti na konec čakalne liste. Pri pacientih,
vključenih

v

vzdrževalni

metadonski

ali

druge

substitucijske

programe,

pričakujejo pred sprejemom nekaj mesečno abstinenco od drog. V kolikor na
sprejem pridejo v stanju, ki je v nasprotju s terapevtskim dogovorom, skupaj s
terapevtom ponovno pretehtajo terapevtske cilje in smiselnost sprejema
(www.psih-klinika.si/index.php?id=132).
55

Posameznik odvisnik z vstopom v to institucijo (CZOPD) postane pacient, kar kaže na nadvlado
medicinskega diskurza pri obravnavi odvisnikov.
56
Opisi oz. analiza terapevtskega dogovora sledi v nadaljevanju besedila.

116

Za sprejem na zdravljenje posameznik potrebuje napotnico osebnega zdravnika,
potrjeno zdravstveno kartico in veljavno prostovoljno zdravstveno zavarovanje,
zaželeno pa je tudi, da prinese s seboj fotokopije morebitnih novih opravljenih
zdravstvenih pregledov, ki jih na Centru potrebujejo zaradi celostne obravnave
odvisnosti. Tisti, ki so vključeni v vzdrževalni substitucijski program, prinesejo s
seboj izkaznico o vključenosti v ta program. Neposredno pred sprejemom mora
posameznik ponovno oddati urin za določitev prisotnosti psihoaktivnih snovi.
Pomembno je, da zdravnika točno seznani s količino droge in zdravil, ki jih
uporablja, saj le tako lahko določi ustrezen način detoksikacije. Opravi se tudi
test prisotnosti alkohola v izdihanem zraku. Ta mora biti 0,00 ‰. Ob sprejemu
podpiše terapevtski dogovor (www.psih-klinika.si/index.php?id=132).

5.2.2. Ambulantno zdravljenje
Ambulantno delo poteka v obliki individualnih pogovorov ali terapevtskih skupin.
Vključuje lahko tudi delo s svojci ter partnersko ali družinsko terapijo. Program
zdravljenja načrtujemo skupaj s pacientom, v dogovoru z njim pa je zaželeno tudi
sodelovanje pomembnih bližnjih. Ambulantno zdravljenje je namenjeno vsem, ki
imajo težave z uživanjem drog in so prišli do zaključka, da želijo poiskati pomoč
zaradi odvisnosti. Zdravljenje lahko poteka tudi samo ambulantno. Pri tistih, za
katere je najustreznejše bolnišnično zdravljenje, osnovni program obsega dva do
tri mesece ambulantne priprave za sprejem v bolnišnico. V tem času pacienti in
svojci obiščejo pripravljalno skupino (www.psih-klinika.si/index.php?id=130).
Ideologija CZOPD-ja je torej vključiti v zdravljenje odvisnika tudi njegove
najbližje. Odvisnost namreč odseva številne težave in stiske družine odvisnika.
Sledi sprejem v bolnišnico na 14-tedensko zdravljenje, od tega 6 tednov na
oddelku za detoksikacijo in 8 tednov na oddelku za intenzivno podaljšano
zdravljenje. Kasneje je možna vključitev v Dnevni oddelek, ki poteka trikrat
tedensko (pon., sre., čet.). Zdravljenje tu poteka še šest mesecev, lahko tudi manj
ali več. Pomembno je, da je bivši uživalec tudi kasneje vključen v individualno ali
skupinsko

obravnavo

(ekstrahospitalna
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skupina).

Opisan

tipičen

potek

zdravljenja je v vsaki fazi prilagojen potrebam in zmožnostim posameznika
(oblika bolezni odvisnosti, morebitne pridružene duševne motnje ali stiske,
telesna bolezen, starost, oddaljenost, zaposlitev, šolanje …). V kolikor se ugotovi,
da opisano zdravljenje za posameznega pacienta ni optimalno, se dogovorijo za
drugačne, ustreznejše možnosti. Pacientu torej avtomatično »ne pripada« ves
program v opisani obliki, temveč se glede na njegov napredek v zdravljenju išče
najustreznejše oblike pomoči. Možno je torej vstopati tudi le v posamezne oblike
zdravljenja,

še

posebej

v

ambulantni

obravnavi

(www.psih-

klinika.si/index.php?id=130). 57

V okviru ambulantne dejavnosti lahko pacienti opravljajo urinske teste, ki so
pomoč pri kontroli in spremljanju abstinence, hkrati pa tudi pokazatelj
pripravljenosti za sprejem v bolnišnično zdravljenje. Te se opravljajo le v sklopu
celostne obravnave uživalca drog, torej skupaj z ambulantnim pregledom, ki
vključuje tudi svetovanje (www.psih-klinika.si/index.php?id=131). Urinski testi
hkrati pomenijo obliko nadzora nad posamezniki

5.2.3 Individualna obravnava

Ambulantno dela dvanajst terapevtov, ki posamezniku pomagajo pri zdravljenju
odvisnosti in odpravljanju pridruženih motenj in težav ob vzdrževanju abstinence
od drog. Poleg tega ambulantno nudijo pomoč in spremljanje pri vzdrževanju
abstinence po končanem zdravljenju ali ambulantni detoksikaciji (www.psihklinika.si/index.php?id=131). Govorimo o tako imenovani intenci po podaljšanem
nadzoru prebivalstva s strani medicinske stroke, tudi po končanem zdravljenju.
Pomoč nudijo tudi pri drugih težavah, ki spremljajo odvisnost, tudi če pacient

57

Na zdravljenje v CPZOD sprejemajo tudi paciente z izrečenim ukrepom obveznega zdravljenja
alkoholikov in narkomanov (66. člen ZIKS) in/ali iz zavodov za prestajanje kazni zapora in vzgojnih
zavodov (www.psih-klinika.si/index.php?id=132). Gre torej za medicinsko intervencijo v sodne
ukrepe. Sodišča preusmerijo del populacije iz zavodov za prestajanje kazni zapora in vzgojnih
zavodov na specializirano področje kot je npr. CZOPD. Kriminalna dejanja oseb, ki so odvisne od
prepovedanih drog so pogosto povezana z odvisnostjo. V kolikor bi ozdravili posameznika
odvisnosti, bi se tudi zmanjšalo število njegovih kriminalnih dejanj.
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drog ni pripravljen ali zmožen prenehati uporabljati oz. vzpostaviti ali vzdrževati
abstinence, je pa pripravljen spremeniti svoj življenjski stil (www.psihklinika.si/index.php?id=131).

5.2.4 Bolnišnično zdravljenje
Bolnišnično zdravljenje poteka na dveh oddelkih. Pacient praviloma najprej
vstopa na zdravljenje na zaprti oddelek – Oddelek za detoksikacijo, kjer
zdravljenje poteka šest tednov in v tem času vzpostavi abstinenco ter se nauči
življenja in terapevtskega dela v skupini. Po tem času zdravljenje nadaljuje na
Oddelku za intenzivno podaljšano zdravljenje, kjer se zdravi nadaljnjih osem
tednov. O vključitvi v zdravljenje na Oddelku za intenzivno podaljšano zdravljenje
odloča terapevtski tim CZOPD v dogovoru s pacientom (in njegovimi svojci, če se
pacient tako odloči). Pacienti na obeh oddelkih (ki pa sta med seboj ločena)
bivajo v dvo- ali troposteljnih sobah. Na oddelku je velika dnevna soba z jedilnico,
kuhinja, sanitarije, pacienti uporabljajo tudi oddelčni likovni atelje, kiparsko
delavnico, dobro opremljen 'fitnes', manjšo telovadnico in še eno telovadnico ter
igrišče za košarko in odbojko (www.psih-klinika.si/index.php?id=132).

Po končanem hospitalnem zdravljenju priporočajo vključitev v Dnevni oddelek
CZOPD-ja oziroma nadaljnjo ambulantno, individualno ali skupinsko obravnavo
pri njih, v regionalnem Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od
prepovedanih drog. Tudi po zaključku zdravljenja v dnevnem oddelku, razen če to
zaradi šolanja in/ali zaposlitve ni mogoče, je pomembno, da zdravljenec58 ostane
še naprej v individualni ali pa skupinski obravnavi. Nekateri pacienti se vključijo
v razne nevladne

programe socialne rehabilitacije (komune) (www.psih-

klinika.si/index.php?id=132).

58

Zdravljenec je oseba, ki je zaključila bolnišnično zdravljenje na CZOPD ali zdravljenje v
Dnevnem oddelku.
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5.2.5 Oddelek za detoksikacijo
Oddelek ima, kot smo že omenili, 17 postelj. Dve sta namenjeni kratkim kriznim
intervencijam, pet do osem postelj je namenjenih ženskam, devet do dvanajst
moškim, odvisno od čakalne liste in nujnosti sprejema. Oddelek je specializiran
za odvajanje od psihoaktivnih snovi in stabilizacijo odvisnih od drog. Pacient,
odvisen od heroina ali drugih opiatov, se na oddelku običajno detoksicira z
metadonom, buprenorfinom ali morfinom. V izjemnih primerih zdravnik predpiše
še dodatna zdravila za lajšanje abstinenčnih znakov ali drugih spremljajočih
telesnih težav. Zdravnik določi začetni odmerek substiticijskega zdravila
(buprenorfin, metadon, počasno sproščajoči morfin), ob katerem pacient nima
izražene abstinenčne krize in se postopoma znižuje do nič. Detoksikacija traja
povprečno 3–4 tedne. Ker substitucijska zdravila ostajajo v telesu še do 14 dni po
prenehanju uživanja, je pacient popolnoma “čist” šele po 6 tednih. Uspaval,
pomirjeval in drugih zdravil, ki lahko povzročajo odvisnost, na oddelku ne
predpisujejo, razen v primeru, ko poteka detoksikacija tudi od teh zdravil
(www.psih-klinika.si/index.php?id=132).

Namen zdravljenja je prenehanje uporabe drog, pomoč pri abstinenčnih težavah
ter življenju brez drog, torej sprememba življenjskega stila, učenje ustreznejše
komunikacije ter načrtovanje nadaljnjega zdravljenja in rehabilitacije, skupaj s
pacientom in njegovimi bližnjimi. Osnovni instrument zdravljenja je skupinska
psihosocioterapija. Pri večini terapevtskih skupin so pacienti razdeljeni v dve
skupini, v kateri je 8–9 pacientov. Program traja do šest tednov, le izjemoma dalj
časa, če je potrebna daljša detoksikacija. Oddelek torej nudi varno, primerno
opremljeno terapevtsko okolje, kjer so vse aktivnosti in življenje organizirani
tako, da vzpodbujajo doseganje ciljev programa. Te cilje si delijo tako pacienti kot
terapevti. Če jim pacient morda zaradi svoje pasivnosti ne more slediti ali prelomi
pravila oddelka ali se obnaša na način, ki pomeni resno grožnjo ostalim, je
zaprošen, da oddelek zapusti (www.psih-klinika.si/index.php?id=132).
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5.2.6 Oddelek za intenzivno podaljšanje zdravljenja in rehabilitacijo
Največja verjetnost recidiva (ponovnega jemanja droge) obstaja v prvih tednih po
vzpostavitvi abstinence. Podaljšano zdravljenje/rehabilitacija zmanjša možnost
recidiva v tem visoko rizičnem obdobju, izboljša kvaliteto obravnave in omogoča
pacientom višjo stopnjo stabilnosti in s tem višjo kvaliteto življenja. Program
zdravljenja na Oddelku za intenzivno podaljšano zdravljenje omogoča tudi
dodatno psihiatrično in psihoterapevtsko obravnavo pacientom, ki imajo
odvisnost kot spremljajočo psihično motnjo, zagotovi kontinuiteto obravnave in
omogoči lažji prehod med detoksikacijo in življenjem v skupnosti. Zmanjša
možnost recidiva ter omogoča vpogled v vzroke in oblike odvisniškega vedenja in
pomaga razviti spretnosti za uspešno reintegracijo. Na oddelku se začne tudi
intenziven program, ne le zdravstvene, temveč tudi psihosocialne rehabilitacije.
Oddelek je pol odprtega tipa, vsi izhodi so v naprej načrtovani in dogovorjeni ter
potekajo izključno v spremstvu osebja, svojcev in prostovoljcev. Pacienti imajo
po enem tednu možnost poldnevnega izhoda, proti koncu zdravljenja pa
dnevnega in kasneje vikend izhoda. Ob vrnitvi na oddelek se vsakokrat opravi
urinski test in test na prisotnost alkohola v izdihanem zraku (www.psihklinika.si/index.php?id=132).

5.2.7 Dnevni oddelek
Dnevni oddelek je namenjen vsem, ki so vzpostavili abstinenco, ambulantno ali
bolnišnično,

in

potrebujejo

nadaljnjo

intenzivno

obravnavo

za

uspešno

vzdrževanje abstinence in pomoč pri morebitnih pridruženih duševnih motnjah
ter rehabilitaciji. Ostali cilji so usmerjeni predvsem v reintegracijo, rehabilitacijo
in delo z družino. Aktivnosti za doseganje le-teh pa so treningi socialnih
spretnosti, delovna terapija, »gender« skupina, mala skupina, skupina za
izdelovanje načrtov, psihodrama, evalvacijska skupina, muzikoterapija in športne
aktivnosti. Velik poudarek je v smeri širjenja socialne mreže. V ta namen imajo
tudi socialni servis, informacijsko točko in organizirano sodelovanje z različnimi
institucijami in programi (www.psih-klinika.si/index.php?id=132).
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V tem delu

zdravljenja se torej CZOPD povezuje z drugimi sektorji, predvsem s socialnimi
centri, nevladnimi organizacijami ipd.

5.3 PRAVICE IN DOLŽNOSTI PACIENTOV CZOPD
CZOPD navaja naslednje pravice in dolžnosti svojih pacientov:

- redno obiskovanje in aktivnost na vseh terapevtskih dejavnostih, katerih se brez
predhodnega dogovora ne sme zapuščati;
- pravica do osebnega spoštovanja, zasebnosti in zaupnosti in da razen
posameznika in tistih, za katere to sam želi, nihče ne izve, da je na zdravljenju;
- pravica do individualnega svetovalca, s pomočjo katerega skupaj s timom
terapevtov v CZOPD izdelajo individualni plan zdravljenja in rehabilitacije;
- pravica do vsakega posebnega zdravljenja in zdravil, ki niso v nasprotju s
filozofijo zdravljenja v CZOPD, in da si o oblikah zdravljenja (tudi zdravilih)
primerno poučen, tako o prednostnih in stranskih učinkih ter tudi odmerkih
zdravila;
- pravica zapustiti oddelek po predhodni najavi svojemu terapevtu 24 ur pred
odhodom z oddelka. Ta omejitev (24 ur) je zato, ker se marsikdo v naglici odloči
zapustiti oddelek, kasneje pa se mogoče premisli;
- pravica do pritožbe, najprej vodji oddelka, nato predstojniku CZOPD oz.
direktorju Psihiatrične klinike. Če posameznik ni zadovoljen s posamezno
rešitvijo, ima dostop tudi do vseh drugih pritožbenih poti, ki so uveljavljene v
zdravstvu in v skupnosti;
- na vsakem oddelku je tudi nabiralnik, v katerega lahko posameznik odda
pohvale, pritožbe in pobude glede zdravljenja v CZOPD, veseli pa so tudi
tovrstnih ustnih sporočil (net CZOPD);
-

v prostore CZOPD je prepovedano vnašanje psihoaktivnih snovi in prav

tako je prepovedano na CZOPD ali v njegovi okolici ne uporabljati ali preprodajate
drogo. Poskusu tovrstnega vedenja ali vedenju samemu, kakor tudi verbalni ali
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fizični agresiji ter kriminalnemu vedenju v CZOPD ali okolici, sledi takojšnja
prekinitev zdravljenja v CZOPD (www.psih-klinika.si/index.php?id=114).

V okviru CZOPD je normalno tisto, kar je v skladu s pravilom oz. pacient se mora
podrediti pravilom, ki veljajo v Centru , sicer sledijo vnaprej določene sankcije. S
tem želijo doseči, da bi pacienti postali odgovorni subjekti. Predpostavljajo, da je
za odvisnika pomembno, da spremeni – normalizira svoje vedenje, oz. da se
disciplinira. Iz tega vidika dajejo velik poudarek disciplini, ki jo pomagajo
vzdrževati pravila. Osebje je pozorno na vsak odklon od postavljenih pravi, se pravi
norm, in ga s »kaznijo« skuša korigirati in s tem ozavestiti v posamezniku. Ob
neupoštevanju pravil je pacient lahko izključen iz zdravljenja v Centru.

5.3.1. NAČELO ZAUPNOSTI
Vsi zaposleni na CZOPD spoštujejo zaobljubo o varovanju poklicne skrivnosti ter
osebnih podatkov v skladu z zakonom o varovanju podatkov. V kolikor pacienti
tekom zdravljenja spregovorijo o stvareh, ki po presoji terapevta resno ogrožajo
pacientovo varnost, varnost drugih ali materialnih stvari, lahko terapevt po svoji
presoji ali v dogovoru s timom prelomi dogovor o zaupnosti in ustrezno ukrepa
(npr. odpust iz oddelka) pacienta pa o tem obvesti. CZOPD ne daje po telefonu
nikakršnih informacij o pacienti. Od pacientov pa se pričakuje, da informacij, ki
jih v času zdravljenja dobijo od drugih pacientov in o terapevtih, ne širijo izven
centra,

k

temu

pa

jih

obvezuje

tudi

terapevtski

dogovor

(www.psih-

klinika.si/index.php?id=114). V nadaljevanju bomo to lahko preverili pri analizi
terapevtskega dogovora za izvenbolnišnično skupino svojcev.
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5.4. TERAPIJA
Metode in tehnike zdravljenja odvisnosti od drog se med seboj prepletajo. Zlasti
so uspešne, če jih vodi psihoterapija.59 Danes se pri zdravljenju odvisnosti največ
uporabljajo

vedenjska

ali

behavioristična

terapija,

vedenjsko

spoznavna

(kognitivna) terapija, partnerska in družinska terapija ter dve novi metodi, in sicer
relaksacija in trening socialnih spretnosti. Psihoterapija, individualna ali
skupinska, ima pomembno vlogo pri analiziranju vzrokov odvisnosti in
razumevanju njihovih posledic za odvisnika, v cilju postopnega premagovanja
občutka bolečine in izgubljenosti, ter pomaga pri spoznavanju stvarnosti
posameznikove odvisnosti in na koncu učenje spretnosti in sposobnosti za
nadvladovanje krize, stresa (Vukčević in Prelc 2003, str. 51).

Vzpostavitev kontakta s pacientom, razumevanje njegove krize in nudenje zanj
optimalne pomoči, so najpomembnejši elementi psihoterapije. Zagovarja se
integralni pristop k psihoterapiji odvisnika od drog. Terapevt mora biti odprt do
odvisnika od drog. Le-ti so namreč zelo vase zaprti, pogosto manipulirajo in
lažejo, težko izražajo svoja občutja, ki se nabirajo v njih itd., zato jih mora
terapevt pripraviti na izražanje in komuniciranje, razbiti njihove obrambne
pregrade in pridobiti njihovo zaupanje. Pomembno vlogo igrajo tako imenovane
»kreativne« igre, ki pomagajo posamezniku spoznati, da je važno živeti v
sedanjosti in ne v preteklosti. Preko iger in delavnic, v katerih odvisnik sodeluje,
raziskuje svoje sposobnosti, se uči spoznavati svoje želje in občutke (Vukčević in
Prelc 2003, str. 49).

Vsaka psihoterapevtska skupina ima svoja pravila delovanja. V vseh skupinah pa
vztrajajo , da odvisnik na zdravljenju ne smejo uporabljati droge in da prihaja
trezen na skupine. V primeru ponovne uporabe droge (tako imenovanega

59

Psihoterapija se pretežno ukvarja z vzroki, ki so privedli do odvisnosti pri posamezniku,
socioterapija pa se več ukvarja z obnašanjem posameznika v življenju in skupini (Vukčević in
Prelc 2003, str. 51).
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»recediva«), se od posameznika pričakuje, da pred začetkom sestanka obvesti
terapevta in da bo o tem odprto spregovoril na skupini. V kolikor posameznik
ponudi drogo drugemu članu skupine, se to strogo kaznuje. Prav tako mora vsak
član skupine informirati terapevte o članih skupine, za katere ve, da uporabljajo
droge. Člani skupine morajo pod nadzorom dajati urin na pregled vedno, kadar to
zahtevajo terapevti oz. pred skupino (Vukčević in Prelc 2003, str. 50).

5.4.1. SKUPINSKA TERAPIJA

Skupinska terapija je osrednji in bistveni del zdravljenja v CZOPD. Čeprav so
načini dela in cilji v vsaki od skupin nekoliko drugačni (glej podroben opis
skupin), imajo nekatere pomembne skupne lastnosti:
-

Z medsebojnimi stiki se spodbuja samozavedanje.

-

Posameznik v skupini primerja stališča o sebi in drugih. Lažje in bolje
prepoznava svoje vzorce vedenja, razmišljanja in čustvovanja in jih poskuša
s pomočjo sopacientov in terapevtov spremeniti.

-

Skupina mu pomeni zrcalo, v katerem lahko pregleda pretekle izkušnje in
razmisli o morebitnih vzrokih svojega razmišljanja, čustvovanja in vedenja
ter išče nove možnosti. Zelo pomembno je, da se posameznik ob skupini
nauči nenehno opazovati ter obvladovati svoje vedenje, način razmišljanja in
občutke.

-

Terapevtsko (skupno) okolje kmalu postane dovolj varno in zaupno, da lahko
posameznik v njem preizkusi in izboljša socialne veščine, komunikacijo z
drugimi člani skupine, se nauči obvladovati, prevzemati odgovornost ter
razvijati vzajemnost v medsebojnih odnosih.

-

Terapevti,

ki

vodijo

skupine,

z

dogajanjem

v

skupini

vzpodbujajo

posameznika k želeni spremembi. Vsako aktivnost posameznika v skupini in
zunaj poizkušajo uporabiti kot koristno izkušnjo tako za posameznika kot za
druge člane skupine (www.psih-klinika.si/index.php?id=132).
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Oblike skupinske terapije so: sestanki terapevtske skupnosti, mala terapevtska
skupina, »gender« skupine, psihodrama, skupine s svojci, skupina za preventivo
recediva60,

skupina

izobraževalna

za

skupina

učenje
z

socialnih

zdravstvenim

veščin,

izobraževalne

tehnikom,

skupine,

samoizobraževanje,

kinezioterapija, likovne aktivnosti, glasbena terapija, biblioterapija, gibalno
izrazna terapija, fitness, tae-bo, avtogeni trening, okupacijske dejavnosti,
dejavnost po dogovoru, večerne skupine z zdravstvenim tehnikom, skupina za
krepitev pozitivnega

samospoštovanja,

skupina

s

psihologom

(mišljenje,

čustvovanje) (www.psih-klinika.si/index.php?id=132).

Zdravljenje odvisnosti je za pacienta neprijetno, saj se mora preko psihoterapije
soočiti z mnogimi neprijetnimi resnicami o sebi. Spoznati mora mnoge probleme,
ki jih je do takrat potlačil v podzavest, in spremeniti mora svoje dotedanje
obnašanje (Vukčević in Prelc 2003, str. 50). Terapevt naj bi pomagal pacientu, da
bi se dokopal do nekaterih ključnih spoznanj o svojem odnosu do življenja in s
tem

do

vpogleda

v

svoj

stil

življenja.

Zato

je

potrebno

izhajati

iz

najpomembnejšega: iz ocene posameznikovega dojemanja dobrih plati uporabe
heroina in drugih drog (plusi). Ta pogled je potrebno na drugi strani soočiti z
njegovim pogledom na manj dobre in zanj slabe strani uporabe drog (minusi).
Priti je potrebno do ugotovitve kako je pacient zadovoljen s svojim življenjskim
stilom v sedanjosti, kako je bil zadovoljen v preteklosti in kakšno zadovoljstvo si
obeta v prihodnje. Potrebno ga je spodbujati k ugotavljanju, kateri sploh so
njegovi življenjski problemi. Sooči se ga z ugodnostjo in s ceno morebitnega
nadaljnjega enakega obnašanja in mu pomaga zgraditi kognitivni pregled sedanje
situacije. Pomaga se mu osvetliti področja, ki ga bolj skrbijo in ali ima o njih
zmotne predstave. Bodoče spremembe vedenja naj načrtuje sam, pomembno pa
je, da ga terapevt pri tem podpira.
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Za kronične bolezni je značilno, da se posameznik nauči ravnati s svojo boleznijo, čemur je
namenjena skupina Preventiv recediva. Danes se je strokovni pogled na recediv (ponovitev)
bolezni odvisnosti močno spremenil. Ponovna uporaba drog ne pomeni več terapevtskega
neuspeha, ampak stopničko v razvoju, na kateri pacient ponavlja življenjsko lekcijo in lahko izide
iz krize ponovitve bolezni modrejši za mnoga spoznanja o sebi, življenju in setu (Čuk Rupnik 2003,
str. 42).

126

V posamezniku je potrebno vzpodbuditi samokontrolo, in sicer z uvajanjem
sledečih postopkov:
-

pomoč posamezniku pri realističnem ocenjevanju prednosti in slabosti
uporabe drog in morebitne opustitve le teh;

- pomoč pri doseganju in uvidu, da je opuščanje drog proces, ne pa dejanje »vse
ali nič«;
-

pomoč pri uvidu, da je kontrolirana raba drog že sestavina življenjskega stila,
ki je uspeh v pravi smeri;

- pomoč pri klientovi oceni sedanjega življenjskega stila, glede na življenje, za
katerega si prizadeva;
-

pomoč pri oblikovanju postopne strategije za dosege kvalitete življenja, za
katerega si prizadeva (Čuk Rupnik 2003, str. 42).

Bistvenega pomena za dobro terapevtsko delo je, da se ohranja dostojanstvo
človeka v terapiji. V zdravljenju bolezni odvisnosti je najpomembnejši dejavnik
čas. Zato je potrebno omogočiti pacientom tudi v obdobju, ko drog (še) niso
sposobni opustiti, da z njimi živijo ob čim manjši nevarnosti za svoje in tuje
življenje (prav tam).

Posameznik mora biti motiviran za zdravljenje. Položaj odvisnika v družbi
determinirajo družina, njegovo mesto in status v družini, njegov položaj med
družbo – kolegi, mesto v šoli ali na delu, odnos policije in sodstva do njega ipd.
Pomembno je, da se po zdravljenju posameznik ne vrne v družbo odvisnikov in
da nadaljuje s šolanjem oz. z delom. V programu zdravljenja se spodbuja delo in
odgovornost, pacientom so dodeljene določene obveznosti, zadolžitve so
hierarhično porazdeljene. Vsak posameznik naj bi torej nekaj doprinese v
zdravljenje. Cilj je sprememba vedenja – naučiti se odgovornega ravnanja
(Vukčević in Prelc 2003, str. 50).
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5.5. ANALIZA TERAPEVTSKEGA DOGOVORA ZA
IZVENBOLNIŠNIČNO TERAPEVTSKO SKUPINO SVOJCEV
Večina dokumentov, kot so pravila na posameznem oddelku, hišni red,
terapevtski dogovori za paciente ipd. na CZOPD-ju je interne narave in niso
dostopni širši javnosti. Edini dostopni dokument je terapevtski dogovor za izven
bolnišnično terapevtsko skupino svojcev, ki je naveden v nadaljevanju besedila.

Na CZOPD-ju vodijo več različnih skupin svojcev uporabnikov drog, katerih
sodelovanje v procesu zdravljenje je izredno pomembno in jih zato v dogovoru s
pacientom skušajo pritegniti v zdravljenje oz. pacienta motivirati, da uvidi potrebe
po njihovem sodelovanju. Eden izmed ciljev zdravljenja odvisnika je namreč tudi,
kako izboljšati odnose v odvisnikovi družini in vnaprej načrtovati kako lahko
družina pomaga svojemu odvisniku. Pomembno je, da se odvisnik v času
zdravljenja oz. po končanem zdravljenju ponovno vključi v svojo družino, pri
čemer mu pomagajo strokovnjaki. Pri tem je treba upoštevati, da se pričakovanja
odvisnika in družine diametralno razlikujejo. Družina običajno zahteva, da
posameznik takoj preneha z uporabo droge. Najpomembneje je odvisnika
pripraviti, da začne z zdravljenjem. Tako odvisnik kot njegova družina se morajo
rešiti občutkov krivde, samoobtoževanja, samo nespoštovanja in poskušati
razumeti dinamiko razvoja odvisnosti (Vukčević in Prelc 2003, str. 50).
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TERAPEVTSKI DOGOVOR
ZA IZVENBOLNIŠNIČNO TERAPEVTSKO SKUPINO SVOJCEV
Želimo vam pomagati pri zdravljenju vaših družinskih članov.

Ker gre za način zdravljenja, pri katerem je izredno pomembno, da imamo jasne
dogovore, predvsem, da se terapevti, pacienti in svojci jasno dogovarjamo in
držimo dogovorov, vas seznanjamo z naslednjim terapevtskim dogovorom, ki ga,
prosimo, podpišite, če ga želite sprejeti.

Predvsem je pomembno, da se v skupino vključujete prostovoljno, da se
zavedate odgovornosti, ki jo imate do samega sebe, do drugih članov v skupini in
terapevtov zato, kaj se bo na skupini dogajalo.

O vseh morebitnih nejasnostih se lahko pogovorite s terapevti.

To je terapevtski dogovor med:

In terapevtoma, ki vodita izvenbolnišnično terapevtsko skupino.

1.

V skupino se vključujem prostovoljno in se zavedam odgovornosti, ki jo
imam do samega sebe, drugih članov skupine in terapevtov za to, kaj se bo
v skupini dogajalo.

2.

Aktivno se bom udeleževal/-a vseh terapevtskih aktivnosti v skupini.

3.

Z željo pomagati sebi in svojim bom v skupino prihajal/-a redno in točno.
Na podlagi tega bodo izdane dovolilnice za obiske, hkrati pa dobim tudi
možnost dopisovanja.

4.

V primeru opravičljive odsotnosti bom pravočasno obvestil/-a terapevta.

5.

Vsi podatki o ostalih članih skupine, tudi njihova imena, so zaupni. Ne bom
širil/-a teh podatkov ali dopustil/-a, da se podatki o soudeležencih skupine
in dogajanju na skupini širijo izven skupine.
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6.

Bistvo zdravljenja na oddelku je skupinska terapija, kljub temu pa ima vsak
pacient svojega ključnega delavca, pri katerem lahko dobi informacije, a le
s privolitvijo pacienta.

7.

V skupini se ne bom vedel/vedla nasilno do sebe niti do udeležencev v
skupini ali do terapevtov.

8.

Če se zavedam, da imam težave z alkoholom, drogo oziroma kakršnokoli
drugo psihoaktivno snovjo, bom o tem obvestila terapevta oziroma bom
pristal/-a na urinski test in/ali alkotest. V takem stanju se skupine ali obiska
ne bom udeležil/-a.

9.

V času zdravljenja svojcev na CZOPD se bom držal/-a pravil, ki veljajo na
oddelku in katerih kršenje predstavlja prekinitev zdravljenja svojca na
oddelku.

10.

Obiski so možni po 14. dnevih zdravljenja svojca na oddelku. Dopisujete si
lahko takoj po sprejemu.

11.

Pri obisku bom na željo osebja poleg dovolilnice pokazal/-a tudi osebni
dokument.

12.

V času, ko bom obiskoval/-a svojca na oddelku, ne bom na oddelek
prinašal/-a hrane, pijače in drugih stvari, ki jih prepovedujejo pravila na
oddelku.

13.

Zaradi obračunavanja storitev je potrebno prvič na skupino prinesti tudi
zdravstveno izkaznico.

14.

Telefonski pogovori z mobilnim telefonom iz oddelka niso dovoljeni.

Podpis člana skupine:

Podpis terapevtov:

V Ljubljani,____________
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Iz zgoraj navedenega terapevtskega dogovora za izvenbolnišnično skupino
svojcev je moč razbrati naslednje:

Poved »Želimo vam pomagati pri zdravljenju vaših družinskih članov.« in
organiziranje skupine za svojce, kaže na to, da na CZOPD-ju skušajo vključiti v
zdravljenje odvisnika tudi njegove najbližje in jim pomagati razumeti samo
bolezen odvisnosti.

»Ker gre za način zdravljenja, pri katerem je izredno pomembno, da imamo jasne
dogovore, predvsem, da se terapevti, pacienti in svojci jasno dogovarjamo in
držimo dogovorov …« Na CZOPD-ju torej obstaja jasen sistem pravil, ki se ga
morajo držati tako osebje kot pacienti in njihovi svojci, ki želijo sodelovati pri
zdravljenju. Na Centru želijo pri posamezniku doseči odgovorno ravnanje preko
oblikovanja dogovorov, pravil in držanja le-teh. Sodelovanje na skupini je
prostovoljno, na kar kaže naslednja izjava: »Predvsem je pomembno, da se v
skupino vključujete prostovoljno, da se zavedate odgovornosti, ki jo imate do
samega sebe, do drugih članov v skupini in terapevtov in za to, kaj se bo na
skupini dogajalo.«

Terapevtski dogovor zajema naslednje postavke:
»Aktivno se bom udeleževal/-a vseh terapevtskih aktivnosti v skupini.« Torej ko
se posameznik odloči za sodelovanje v skupini in podpiše dogovor, mora aktivno
sodelovati in ne le pasivno prisostvovati skupini.

»Z željo pomagati sebi in svojim bom v skupino prihajal/-a redno in točno. Na
podlagi tega bodo izdane dovolilnice za obiske, hkrati pa dobim tudi možnost
dopisovanja.« Pri sodelovanju v skupinah torej ne gre le za pomoč odvisniku,
temveč tudi za pomoč svojcem samim. Redno sodelovanje na skupinah je pogoj
za možnost obiska pacientov. Le-ti so torej strogo omejeni in prav tako ostali
načini komuniciranja z »zunanjim« svetom.
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»Vsi podatki o ostalih članih skupine, tudi njihova imena, so zaupni. Ne bom širil/a teh podatkov ali dopustil/-a, da se podatki o soudeležencih skupine in
dogajanju na skupini širijo izven skupine.« Ta postavka svojce obvezuje
zaupnosti pridobljenih podatkov in tako ščiti tudi njih same pred zlorabo, kar
posledično zmanjša strah pred stigmatiziranostjo, vidnostjo, zaradi sodelovanja
pri zdravljenju bližnjih na CZOPD-ju.

»V skupini se ne bom vedel/vedla nasilno do sebe niti do udeležencev v skupini
ali do terapevtov.« Agresivno vedenje je prepovedano.

»Če se zavedam, da imam težave z alkoholom, drogo oziroma kakršnokoli drugo
psihoaktivno snovjo, bom o tem obvestila terapevta oziroma bom pristal na
urinski test in/ali alkotest. V takem stanju se skupine ali obiska ne bom udeležil.«
Svojcem je prav tako prepovedano biti pod vplivom kakršnekoli psihoaktivne
substance in prav tako se jih lahko pred skupino ali obiskom preveri z urinskim
testom oz. alkotestom.

»V času zdravljenja svojcev na CZOPD se bom držal pravil, ki veljajo na oddelku
in katerih kršenje predstavlja prekinitev zdravljenja svojca na oddelku.« Na
oddelku torej veljajo določena pravila tako za paciente kot za svojce. Njihova
kršitev se kaznuje s prekinitvijo zdravljenja. Na oddelek ni dovoljeno prinašati
hrane, pijače in drugih stvari. Prav tako niso dovoljeni pogovori z mobilnim
telefonom, iz česar je moč sklepati, da pacientom na oddelku ne smejo imeti pri
sebi mobilnih telefonov, na kar kažeta naslednji postavki: »V času, ko bom
obiskoval svojca na oddelku, ne bom na oddelek prinašal hrane, pijače in drugih
stvari, ki jih prepovedujejo pravila na oddelku.« in »Telefonski pogovori z
mobilnim telefonom iz oddelka niso dovoljeni.«

»Zaradi obračunavanja storitev je potrebno prvič na skupino prinesti tudi
zdravstveno izkaznico.« Zdravljenje svojcev na CZOPD-ju prav tako poteka pod
okriljem zdravstvene službe. Za brezplačno sodelovanje je potrebno imeti urejeno
zdravstveno zavarovanje v nasprotnem primeru so storitve plačljive.
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Na koncu terapevtskega dogovora se mora svojec podpisati, s čimer se zavezuje
k upoštevanju postavk navedenih v dogovoru, v nasprotnem primeru pa je lahko
izključen iz zdravljenja.
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SKLEP
V prvem poglavju diplomske naloge smo spoznali, da se je sam pojem droge
skozi zgodovino spreminjal. Njegovo pojmovanje je tako odvisno od obdobja in
vede, s pomočjo katere droge preučujemo. Gre za večdimenzionalen pojem, ki ga
je moč razpeti med tri komponente: substanca – posameznik – družbeno in
kulturno okolje. Tudi pojma raba in zloraba drog ne moreta biti opredeljena na
splošno, temveč ju je potrebno opredeliti za vsako konkretno situacijo, primer oz.
za vsakega posameznika posebej. Govorimo o tako imenovanih družbenih
konstruktih posameznih pojmov. Prev tako je s pojmoma bolezen – zdravje oz.
normalno – patološko.

V drugem poglavju smo se seznanili z odvisnostjo od drog in dejavniki tveganja
za zlorabo drog. Spoznali smo, da je odvisnost rezultat številnih dejavnikov, ki se
med seboj prepletajo. Nemogoče je določiti točno določen vzrok, saj je življenje
posameznika na katerikoli točki rezultat preteklih odločitev in vplivov okolja.
Govorimo lahko le o tem, da če je posameznik izpostavljen enemu ali več izmed
dejavnikov tveganja, obstaja statistično gledano večja verjetnost za rabo drog kot
pri drugih (»neizpostavljenih«) posameznikih. Za razlago vzrokov nastanka
odvisnosti tako ni dovolj le preučevanje individuuma, temveč tudi družine in
okolja iz katerega izhaja.

Teorije nastanka odvisnosti se med seboj razlikujejo glede na to, katerim
dejavnikom tveganja dajejo večji poudarek. Biološke teorije nastanka odvisnosti
zagovarjajo tezo, da gre pri odvisnosti za spremembe v delovanju možganov, in
da zato posameznik ne zmore sam prekiniti z odvisnostjo, temveč potrebuje
zunanjo pomoč. Posameznika tako pojmujejo kot objekt, ki ni sposoben
odgovornega odločanja. Na drugi strani pa teorije izbire pojmujejo odvisnost kot
stvar izbire in predisponirajo etična načela posameznika pred biološkimi
okvarami. Posameznika pojmujejo kot subjekt.
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V tretjem poglavju smo podrobneje obravnavali polje deviantnega in družbene
norme. Pokazali smo, kako je medicina, zlasti psihiatrija, vstopila v polje
deviantnega skozi totalne institucije in prevzela normalizacijsko funkcijo v družbi
oz. kako se je razvijal in uveljavil medicinski diskurz v polju deviantnega. V
današnji družbi so odvisniki od drog opredeljeni kot deviantne osebe. V
medicinskem diskurzu je odvisnost pojmovana kot bolezen, se pravi odklon od
zdravja. Status bolnika pa zahteva, da bolnik spozna svoje stanje kot
»odklonsko« glede na »normalno stanje – zdravje. Odpovedati se mora
določenim pravicam, ki pripadajo zdravim osebam. Prevzame neke vrste
nedoletni status, ki mu nalaga določene obveznosti in omejitve (na primer
popolna abstinence od psihoaktivnih substance) in se mora pogosto odpovedati
svojemu običajnemu življenjskemu slogu. Psihiatrizacija zdravljenja odvisnosti
temelji na prepričanju, da je odvisnost kronična bolezen možganov, čeprav
znanstvena diskusija o naravi odvisnosti še ni končana.

V četrtem poglavju smo se seznanili z modeli obravnave odvisnosti in ugotovili,
da so le ti odvisni od pojmovanja drog v določeni družbi. Danes države določajo
socialni kontekst uporabe drog (socialni položaj uporabnikov, odnos družbe do
uporabnikov drog) s prepovedjo, vojno proti drogam in z zdravstveno vejo
oblasti, ki vključuje ustvarjanje zasvojenosti od medicinskih preparatov države.
Obravnava odvisnikov je torej odvisna od politike, ki jo vodi posamezna država.
Le-te pa se opirajo na različne vrednote, prepričanja in interpretacije. Tako imamo
na eni strani prohibicionistične politike do drog, ki temeljijo na paternalističnih
teorijah, ki zagovarjajo intervencijo države v individualno svobodo tudi takrat, ko
posameznik s svojimi dejanji ne ogroža drugih, temveč le sebe, kot je primer
jemanja drog, in na drugi strani liberalne politike do drog, ki zagovarjajo svobodo
polnoletnega posameznika, čigar avtonomijo dojemajo kot nedotakljivo, vsaj
dokler ne ogroža drugih. Prohibicionistične politike temeljijo na medicinskem
modelu pojmovanja odvisnosti kot bolezni – raba drog je enačena z boleznijo, ki
je glavno orožje prohibicijske kazenske zakonodaje, ki rabo drog kriminalizira.
Znotraj omenjene politike igrata najpomembnejšo vlogo kazenskopravni in
medicinski model obravnave odvisnosti. Od tega, katera profesija igra ključno
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vlogo, je odvisno ali je režim pragmatičen ali bolj moralističen in ideološki. Ali je
osredotočen na zmanjševanje škode ali na ohranjanje abstinence. Vendar pa se
je, kot smo spoznali, prohibicionistična politika do drog izkazala za neuspešno,
zato se je kot alternativa v določenih država začela uveljavljati paradigma
zmanjševanja škode, cilj katerih je zmanjševanje tveganj in škode, ki lahko
nastanejo zaradi rabe drog.

Tudi medicina je spoznala, da ne gre brez neomajne želje samega posameznika,
da preneha z rabo drog, zato svojih storitev ne pogojuje več s popolno odpovedjo
drogam. Substitucijska terapija (metadon, substitol, subotex ...) se je vzpostavila
kot strokovni odgovor na stiske odvisnih od drog. Pomeni obliko nadzorovanega
(legalnega) uživanja, država pa hkrati s tem zmanjšuje tveganja za kazniva dejanja
odvisnikov.

Odvisniki od drog so, kot smo že omenili, obravnavani kot deviantne osebe in so
zaradi tega stigmatizirani. Menimo, da posameznik, ki je odvisen od drog, lahko
postane polnopraven član družbe s procesom normalizacije. Le-ta pa je mogoč le
na podlagi spremembe dojemanja uporabe drog in uporabnikov kot deviantnih
posameznikov.

V

zadnjem,

petem,

poglavju

smo

analizirali

zdravljenje

odvisnosti

od

prepovedanih drog v Republiki Sloveniji, natančneje na Centru za zdravljenje
odvisnosti od prepovedanih drog (CZOPD). Naša predpostavka, da je za izstop
posameznika iz vloge odvisnika oz. bolnika potrebna vzpostavitev odgovornosti
posameznika za lastna ravnanja oz. vzpostavitev samonadzora, se je na podlagi
analize dela centra, zlasti terapevtske dela, potrdila. CZOPD si, kljub temu, da
deluje pod okriljem zdravstvene veje oblasti, natančneje psihiatrije, prizadeva
doseči odgovorno vedenje in samonadzor pri posamezniku. CZOPD prisega na
psihoterapijo, zlasti vedenjsko kognitivno, s pomočjo katere sledi cilju, da
spremeni posameznikov življenjski stil. Pri pojmovanju odvisnosti sledijo tako
biološkim teorijam kot psihosocialnim. Tako kot totalne institucije skušajo zajeti
človeka v celoti, se pravi, njegova čustva, vedenje, razum, telo, duhovnost in
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odnose z drugimi, to, poleg psihoterapije, dosegajo z namestitvijo zdravljenja
željnih posameznikov v institucijo zaprtega tipa, ki ima svoja lastna pravila.
Zavedajo se, da gre pri spremembi vedenja za dolgotrajen postopek, ki zahteva
veliko vaje. V ta namen po 14-tedenskem bolnišničnem zdravljenju ponujajo
posamezniku še nadaljevanje zdravljenja v dnevni bolnici. Ves program
zdravljenja temelji na skupinski terapiji, ki se izvaja v obliki številnih skupin, kot
so mišljenje in čustvovanje, trening socialnih spretnosti, psihodrama, delovna
terapija ipd. Vsa sredstva nadzorovanja in kaznovanja so 'preoblečena v
terapevtska oblačila'. Njihova kršitev se kaznuje z odpustom.

Na podlagi analize CZOPD smo spoznali, da dojemajo odvisnost kot bolezen –
odklon od zdravja, ki pa jo je moč zdraviti. Cilj zdravljenja je vzpostavitev
odgovornega posameznika, se pravi posameznika kot subjekta, ki ima moč, da se
svobodno odloča in prevzame odgovornost za svoja ravnanja.
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