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POMEMBNO JE, DA SE KEPA VALI NAPREJ
(RAZMIŠLJANJA O NEKATERIH VIDIKIH TERENSKEGA IN
ETNOGRAFSKEGA DELA NA STIGMI1)
Dušan Nolimal

Ko sem se leta 1989 vrnil iz ZDA in ponovno začel s sluţbovanjem na
Inštitutu za varovanje zdravja (takratnem Univerzitetnem zavodu za
zdravstveno varstvo RS), se je nekega dne pri meni oglasil Slavko Gorjup z
zamislijo o razvoju samopomoči, metadonskega vzdrţevanja in terenskega
dela na področju drog v Sloveniji. S seboj je pripeljal skupino bolj ali manj
rehabilitiranih uţivalcev drog, ki so na Inštitutu za varovanje zdravja za
dobro leto našli prostore za razvoj zametka društva Stigme. To ne bi bilo
mogoče, če dejavnosti ne bi podprla takratna direktorica Dunja Piškur
Kosmač, ki je ţe takrat pokazala veliko razumevanje za zaščito v zdravju
posebno ogroţenih skupin prebivalstva in preprečevanja širjenja nalezljivih
bolezni med uţivalci drog.
Moram povedati, da je zametek skupine, ki je v začetku devetdesetih let
razvila program izmenjave brizg in igel ter terensko delo, nastal ţe v okviru
prvega neuradnega metadonskega vzdrţevalnega programa v Sloveniji, ki ga
je vodila Vesna Novak v Vojniku v letih 1987 - 1989/90. Mislim, da je k
aktivizmu in entuziazmu uţivalcev drog veliko prispevalo odklonilno
stališče Republiškega strokovnega kolegija za psihiatrijo do metadonskega
vzdrţevanja. Pacienti dr. Novakove so se v zvezi z groţnjo, da jim bo
STIGMA je nevladna organizacija za samopomoč uţivalcev drog s programi za
preprečevanje škode uţivanja drog in širjenja aidsa in drugih infekcijskih bolezni.
Od leta 1991 je Stigma organizirana kot društvo z različnimi “ harm-reduction”
projekti. Kot naučinkovitejši so se izkazali naslednji projekti: program izmenjave
brizg in igel, svetovanja preko telefona, projekt zaloţništva in distribucije
informacijskega materiala za uţivalce drog, projekt uvajanja terenskega zbiranja
podatkov in etnografije drog. Organizacija tesno sodeluje z sorodnimi
organizacijami v svetu, zlasti s projetom “Safe” iz Denverja in “Lifeline” iz
Manchesterja. Svetovna zdravstvena organizacija je delo Stigme večkrat
priporočila kot dober model za razvoj zametkov samopomoči uţivalcev drog in
programov izmenjave brizg in igel drugje v srednji in vzhodni Evropi.
1
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odvzeta ta oblika zdravljenja najprej obrnili na “Odbor za druţbeno
zaščito norosti,“ ki ga je vodil Vito Flaker s svojo skupino. Odbor je
zasvojencem pomagal problem predstaviti v javnosti in veliko prispeval, da
leta 1991 ni prišlo do popolne prepovedi metadonskih vzdrţevalnih
programov v Sloveniji. To je bilo prvič, da so se ogroţeni uţivalci
nedovoljenih drog v Sloveniji javno izpostavili in pričeli s civilnimi
akcijami. Skupina je tako sproţila procese destimatizacije in demargilizacije
zasvojencev drog. O problematiki drog so pričeli novinarji pisati bolj
objektivno, a še vedno ne dovolj. Do podobnih civilnih iniciativ je prišlo na
Obali, kjer je razvoj terenskega dela vodil pokojni Oskar Kaič ob podpori
Milana Kreka iz Regionalnega zavoda za zdravstveno varstvo Koper.
Tako je v okviru dejavnosti Inštituta za varovanje zdravja RS in
njegovega območnega zavoda v Kopru, prišlo do tesnega sodelovanja med
socialnimi medicinci in aktivisti bodočega društva z avtentičnimi
izkušnjami s področja drog na terenu. Cilj socialnih medicincev je bil jasen s terenskim raziskovalnim delom priti do dognanj o vplivu dejavnikov
tveganja in zaščite na uţivanje drog ter doseči, da bi z ukrepi odstranili
negativne vplive in zmanjšali škodo. Cilj aktivistov Stigme je bil prav tako
jasno izraţen v civilni iniciativi za organizacijo samozaščitne skupine
uţivalcev drog, ki bo delovala “na terenu“ in “legalizaciji“ metadonskega
zdravljenja.
Z ozirom na področje - povezano z vbrizgovanjem drog v Sloveniji - smo
imeli na začetku pred očmi zlasti naslednje tri vidike:
 kako povečati varnost vbrizgovanja drog pri uţivalcih in varnost pri
spolnih kontaktih;
 kako povečati število vbrizgovalcev, ki bi ilegalno uţivanje heroina
zamenjali z legalnimi substitucijskimi drogami;
 in kako povečati število tistih uţivalcev, ki bi bili deleţni preventivnih
ukrepov in zdravljenja.
Pobuda za ustanovitev društva Stigma je dozorela leta 1990, ko je bila
Stigma tudi formalno ustanovljena. Številni uţivalci so si pridobili veliko
izkušenj pri samoorganizaciji in samozaščiti. Njihov aktivizem ni dosegel le
tega, da smo dobili prvo organizacijo uţivalcev drog v Sloveniji (in tudi v
vsej vzhodni Evropi). Vzporedno s Stigmo je bila na Obali ustanovljena
samozaščitna skupina Komet s podobno strategijo in nalogami, in ki jo je
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vodil Oskar Kaič. V praksi je bila v prvih letih terenska strategija Stigme in
Kometa tako peripatetična (programi izmenjave brizg in igel) kot
domiciliarna (delo na domovih uţivalcev ) in v manjši detaširana (poulično
delo, delo po gostinskih lokalih, na koncertih... ). Komet, ki nikoli ni imel
lastnih prostorov, je zlasti razvil terensko delo na domu, ki se je izvajalo z
rednimi obiski na domu pri prijateljih, znancih in znanih strankah projekta
(tudi z obiski na domovih “dealerejev” in v prostorih, kjer so se vbrizgavale
droge). Zaradi pomankanja finančnih sredstev je delo skupine danes zamrlo.
Vzporedno z “outreach“ dejavnostmi smo razvijali tudi epidemiološki in
etnografski vidik dela in razvili več mestnih in nacionalnih projektov (“
Droge in nasilje,” “Deskriptivna epidemiologija cestnih uţivalcev
drog,“ “Terensko raziskovanje uţivanja nedovoljenigh drog “, “Higiena
igel“, “ Ocenjevanje razširjenosti problema heroina v Sloveniji “ ).
Rehabilitirani člani Stigme in Kometa so pri tem bili ključni člani vseh
terenskih projektov Inštituta za varovanje zdravja RS in Zavoda za
zdravstveno varstvo Koper. Brez njih bi raziskovalci teţko vstopali na
“skriti teren” uţivanja drog. V naših strokovnih člankih neimenovani člani
samozaščitnih organizacij so nam pomagali odpirati vrata v to tvegano
okolje s pomočjo kontaktov z nezdravljenimi uţivalci. Bistveno so
pripomogli k razvijanju verodostojnosti in zaupanja, ki sta bila nujno
potrebna pri zbiranju podatkov. Z Milanom Krekom sva si zastavljala
vprašanje, če lahko v majhni Sloveniji na ta način zajamemo vse
potencialno rizične skupine vbrizgovalcev drog (metoda “sneţne kepe“).
Kepa se namreč preneha kotaliti, ko so doseţeni bolj osrednji člani skupine.
Idealno bi bilo kontinuirano raziskovanje in pomoč ne le ţe identificiranim
mreţam, ampak iskanje novih mreţ uţivalcev drog. Pomembno je, da se
"kepa" vali naprej.
Leta 1991 je program Stigme podprla tudi Svetovna zdravstvena
organizacija in ga proglasila kot model za razvoj zametkov samopomoči
uţivalcev drog in programov izmenjave brizg in igel drugje v srednji in
vzhodni Evropi.
Decembra 1992 smo se na povabilo Svetovne zdravstvene organizacije trije
strokovnjaki iz Slovenije udeleţili delavnice o “politiki in programih na
področju drog v drţavah srednje Evrope”, ki je bila v Torunu na Poljskem.
Na srečanju se je pokazala velika potreba po mednarodnem sodelovanj na v
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tistem času povsod še zelo kontraverznem področju. “harm-reduction-a“,
zlasti v drţavah s pomanjkljivimi izkušnjami. Izpostavili smo pomen
nevladnih organizacij in s tem v zvezi mednarodni skupnosti prvič
predstavili program Stigme v obliki modela za celotno drţavo. Eden od
rezultatov te udeleţbe je bil dogovor o multilateralanem sodelovanju med
drţavami srednje Evrope na področju drog in aidsa ter podobnih organizacij
kot je Stigma. Pripravili smo predlog razvoja preventivnih programov za
vbrizgovalce drog, ki so ga dokončno razvili kolegi iz Češke republike
(“Harm-reduction programme for the Czech Republic and Slovenia“).
Koordinacijo terenskega in drugega dela na Stigmi pa je po izginotju Slavka
Gorjupa prevzel Dare Kocmur.
V okviru Stigme se je poleg samozaščitnih dejavnosti razvilo več terenskih
programov zmanjševanja škode, zlasti program izmenjave brizg in igel
programi svetovanja, vključno s svetovanjem preko telefona
(“peripatetično” terensko delo) ter terensko delo na ulici (“detaširano”
terensko delo) in domovih uţivalcev drog (“domicilno“ terensko delo).
Stigma je v obdobju 1991-1994 delovala predvsem pod okriljem “Odbora za
druţbeno zaščito norosti,“ po njeni reorganizaciji leta 1996 pa deloma sodi
tudi pod okrilje Fondacije za aids - “Robert.“
Najnovejši mednarodni projekt Stigme z Lindesmith centrom iz New
Yorka in terensko organizacijo “Safeline” iz Manchestra se vodi pod
naslovom “Vzdrţevanje in razvoj terenskega in etnografskega dela na
Stigmi.“ V okviru projekta smo dodatno usposobili tri terenske delavce.
Projekt zdruţuje delo s skritimi populacijskimi skupinami in epidemiološkoetnografsko zbiranje podatkov. Ima jasno določeno organizacijsko strukturo,
jasno opredeljen obseg, jasno opredeljene cilje projekta. V projektu poleg
članov društva Stigme in delavcev Inštituta za varovanje zdravja na
področju drog in aidsa, sodelujejo posamezni domači in tuji raziskovalci in
skupine, katerih dejavnost je usmerjena k ciljem zmanjševanja škode
projekta, ki so razvojni in raziskovalni.
Med ključne cilje projekta sodijo zlasti: razvoj terenskega in etnografskega
dela v okviru ţe obstoječih dejavnosti Stigme, ter posebej vzdrţevanje in
razvoj programa izmenjave brizg in igel, izboljšava kvalitete evidentiranja
in razvoj kvalitativnega raziskovanja s “skritimi“ populacijskimi skupinami,
motivacija zasvojencev, strokovnjakov in laikov za promocijo programov
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zmanjševanja škode, razvoj epidemiološkega spremljanja in evalvacija vseh
aktivnosti na Stigmi glede na mednarodne standarde, publiciranje
preventivnega gradiva ter krepitev mednarodnega sodelovanja. V ta namen
je novo predsedstvo Stigme, skupaj s sodelavci v tujini, ţe izdelalo
preliminarni predlog razvoja nekaterih dejavnosti in skupin na Stigmi.
Tako kot v večini drţav z neizoblikovano politiko do obravnave škodljive
uporabe drog, je tudi v Sloveniji pričakovati, da bodo bolj konservativni in
represivni posamezniki in skupine poskušali oteţevati razvoj društev
uţivalcev drog, dostopnost do pribora za uţivanje drog in nekatere
intervencije zmanjševanja škodljive uporabe drog. O tej politiki in strategiji
smo se v okviru sodelovanja Slovenije s Skupino Pompidou pogovarjali
ţe junija 1996 na Otočcu ob Krki. Predstavniki štirih ključnih ministrstev
(Ministrstva za zdravstvo, Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve,
Ministrstva za notranje zadeve in Ministrsva za pravosodje ) ter nekateri
drugi ključni posamezniki in skupine smo skupaj z evropskimi strokovnjaki
ponovno pretehtavali moţnosti za razvoj terenskega intervencijskega in
raziskovalnega dela v Sloveniji. Na srečanju smo sprejeli pomembna in
obvezujoča priporočila, ki jih je kot poseben dokument, objavil tudi Svet
Evrope.
Na srečanju smo precej razpravljali o politiki dostopnosti igel in brizg ob
grozeči epidemiji HIV v Sloveniji. Zdi se, da pri nas situacija na področju
okuţb s tem virusom ni alarmantna, je pa alarmantna situacija glede okuţb z
virusom hepatitisa C med osebami, ki si droge vbrizgavajo. V tem kontekstu
smo si bili edini, da je danes pomembneje, da se preprečujejo okuţbe z
virusi z okuţenimi iglami, kot da se preprečuje dostopnost do pribora za
vbrizgavnje. Širjenje okuţb s HIV, ki je lahko posledica skupne uporabe
okuţenega pribora za injiciranje, se lahko prekine z uporabo sterilnih
brizgalk, ali še bolje z abstinenco injiciranja drog, ne glede na razloge za
uporabo drog.
Pred skoraj devetimi leti sem sprejel dodatno nalogo socialnomedicinske
pomoči in supervizije samozaščitne skupine uţivalcev drog. To so bila
kratka predavanja v manjših skupinah, občasna udeleţba na sestankih
predsedstva in nekaterih delovnih skupin društva, zdravniška pomoč
posameznikom, strokovna pomoč pri pripravi informacijskih materialov in
pomoč pri terenskem zbiranju podatkov, evalvaciji dela ter uveljavljanju te
nevladne organizacije doma in v tujini. Delovno obveznost sem sprejel z
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zanimanjem, manj z optimizmom, saj sem se na društvu srečaval z
prezgodaj ostarelimi nekoristnimi člani druţbe, z mladeniči in mladenkami z
dolgoletno odvisniško kariero, kaotičnim ţivljenjskim stilom in heroinsko
otopelostjo.
Med njimi je bilo veliko stalnih kleintov policije in sodišč, veliko pa je bilo
tudi osamelih, brez slehernih pravih človeških odnosov, socialno
umirajočih. To pa ne pomeni, da ni moţno narediti ničesar. Javno mnenje do
te populacije je pri nas zelo agresivno. Heroinska (in druga) zasvojenost pa
ni le krivda posameznika, ampak je to tudi socialna bolezen, tudi druţbeni
obrambni mehanizem. Uporabniki nedovoljenih drog so izredno močno
izpostavljeni svojevrstnim boleznim tudi zaradi posebnega druţbenega
statusa (preganjanje različnih dejanj v zvezi z nabavo in uporabo drog,
vključno s poskusi zmanjševanja dostopnosti npr. pribora za injiciranje
zvišuje tveganje za različne okuţbe... ). Torej smo ob “neozdravljivemu
dţankiju” lahko še mnogi drugi “sokrivi” za njegov propad. Tudi zato mu je
druţba dolţna človeško stati ob strani in mu pomagati čim bolj zmanjševati
tveganja in škodo nezdravega ţivljenskega stila. Veliko mojih prizadevaj v
zvezi z delom s Stigmo je bilo na začetku namenjenih prav procesom
destigmatizacije in demarginalizacije uţivalcev nedovoljenih drog.
Prizadevanja, da bi člane društva informiral in izobrazil tudi s področja
nekaterih socialnomedicinskih pristopov in terenskega dela, so se za
nekatere člane izkazala kot terapevtska - v skladu z tezo, da je sodelovanje v
procesih preventivnega dela in pomoči drugim zasvojencem tudi del
reševanja lastne problematike. Intervencije, ki so jih razvijali aktivni čalni
Stigme so temeljile predvsem na delu znotraj prostorov društva, kjer so
posamezniki sami "poiskali pomoč" in manj na aktivnem doseganju in
navezovanju stikov s ciljnimi skupinami zunaj društva.
Skupen cilj dela je bil, skupaj z ostalimi, zajeziti vdor aidsa med člane
društva, uţivalce drog zunaj društva in skupnost. Manj pa je bilo
psihohigienskega preventivnega delovanja, to je, skrbi za osebnostno in
duhovno rast ter za oblikovanje usklajenih medčloveških odnosih, kar pa
končno tudi ni prioriteta nizkopraţnih programov, ki se izvajajo v okviru
Stigme. Stigma se tudi ni prizadevala za razvoj metod iskanja in pomoči
posameznikom in skupinam ţe na začetku kariere, pred prehodom na bolj
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škodljive oblike uţivanja drog. Njeno delo je bilo vedno namenjeno
uţivalcev drog na robu in dnu druţbe.
Zanimivo je, da so aktivnosti članov društva Stigme močno zamrle z
uveljavitvijo metadonskih vzdrţevalnih programov pri nas. Večina aktivnih
članov društva so postali pasivni metadonski pacienti. Kot, da bi
metadonska terapija okoli katere je Stigma nastala, uspavala njihov
aktivizem ter druga preventivna in statusna prizadevanja.
Z izkušnjami dela socialnih medicincev s skupinami za samopomoč
uţivalcev drog iz začetka devetdesetih let skušamo danes v Sloveniji
nadzorovati vzorce uţivanja in obnašanje skrite rizične populacije, ki si
droge injicira ter tudi tako preprečiti širjenje škodljive uporabe drog in aidsa
v naši drţavi. Menim, da bi morala biti ena od prioritet dela Stigme v
prihodnjih letih tudi pogostejše usmerjanje na vbrizgovalce drog izven
društva. Potrebno bo revitalizirati zamrle samozaščitne skupine in
pomagati organizirati nove ter identificirati in vzpostaviti stik z novimi
skupinami uţivalcev drog in s tem razširiti moţnost učinkovite intervencije.
Zlasti bi kazalo obnoviti preučevanje številnih zdravstvenih in nezdravstvenih problemov, ki jih imajo injicirajioči uporabniki drog,
odstranjevanje rizikov zanje izven matičnih prostorov Stigme ter
okrepiti posredovanje za ustrezno zdravstveno, socialno in pravno
varstvo ogroţenih posameznikov in skupin. Preţivetje nevladnih
organizacij kot je Stigma in kot je bil Komet ter razvoj novih oblik
terenskega dela v Sloveniji pa bo odvisno predvsem od dolgoročne
(mestne in nacionalne vladne) podpore in vlaganja v terenske kadre. Za
uspešno terensko delo bo še naprej nujna tudi udeleţba usposobljenih
socialnih in zdravstvenih delavcev, ki imajo dodatno izobrazbo za
terensko delo. Socialni medicinci pa bomo s svojo dejavnostjo še naprej
opozarjali in pridobivali za sodelovanje uporabnike drog ter pristojne
strokovne in vladnih organov za opravljanje uspešnega
socialnomedicinskega preprečevanja in terenskega dela na področju
drog.
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INJICIRANJE
PODATKOV

DROG

IN

TERENSKO

ZBIRANJE

Dušan Nolimal

UVOD
Ni lahko preučevati uţivanja drog in z njimi povezanih problemov znotraj
obstoječih zdravstvenih in socialnih institucij, še teţje pa se zdi to na terenu,
to je v okolju kjer uporabniki drog ţivijo, delajo, se zabavajo... Zato je za
delo na terenu nujno razviti in uporabiti pristope, ki se v očeh
konvencionalne epidemiologije morda zdijo neortodoksni, celo
neznanstveni (1,2).
Namen zbiranja informacij na terenu pa ni le v pridobivanja ustreznega
znanja. Npr. prav s pomočjo terenskega epidemiološkega in etnografskega
dela, so prišli do ugotovitev , da se okuţba s HIV med populacijo
injicirajočih uţivalcev drog lahko širi preko skupne uporabe igel in brizg ter
s spolnimi odnosi (3,4,5). V prvem primeru se nanaša samo na skupno
uporabo drog, medtem ko se v drugem primeru nanaša na vse spolne
partnerje in ne vključuje le uţivalce drog.
Poleg zbiranja podatkov za opisovanje narave in obsega “skritega”
problema, potrebujemo terenske epidemiološke podatke tudi v zvezi z npr.:
uvajanjem zdravstveno-vzgojnega terenskega dela, načtrrtovanjem terenski
zdravstvenih in socialnih sluţb za uţivalce drog s teţavami, razvijanje
preventivne in “harm-reduction” strategije in seveda v zvezi z vrednotenjem
naših posegov na terenu.
INJICIRANJE DROG V ZDA IN EVROPI
V Evropi in ZDA injicirajoči uţivalci drog tvorijo drugo največjo skupino
znotraj evidentiranih primerov aidsa (6). V Evropi je javljeno število
primerov aidsa med injicirajočimi uţivalci drog naraščalo dvakrat hitreje kot
med homoseksualci in biseksualcih (7). Preučevanje pogostosti okuţb s
HIV-om pri tistih, ki si vbrizgavajo drogo, kaţe na velike geografske

10

variacije med deţelami, znotraj nacionalnih meja in tudi med področji v
istih mestih.
V poznih 80-ih letih so spoznali, da je spolni stik med osebami, ki si drogo
vbrizgavajo ("vbrizgovalci") in heteroseksualnimi "nevbrizgovalci",
pomembna pot prenosa virusa HIV med seropozitivnimi injicirajočimi
uţivalci drog in populacijo, ki si ne vbrizgava drog (3). Številne raziskave
so pokazale, da ima večina injicirajočih uţivalcev drog spolne odnose.
Raziskovalci so začeli raziskovati moţnost heteroseksualnega širjenja HIVa
prek injicirajočih uţivalcev drog. Več kot polovica seksualnih stikov
uporabnikov drog je bila s partnerji "nevbrizgovalci" drog in sicer so imeli
moški pacienti več takih odnosov kot pacientke (8). Podobne rezultate so
objavili tudi drugi raziskovalci .
Terenski podatki pogosto kaţejo, da si večina moških uţivalcev drog išče
partnerke, ki ne uţivajo droge (9). Verjetno si moški izberejo partnerke, ki
ne uţivajo drog, zato, ker se jim zdijo uţivalke drog neprivlačne. Dejstvo,
da so prostitucija, uţivanje drog in okuţba s HIVom med seboj povezani,
lahko marsikatere moške uţivalce odvrne od spolnih odnosov z ţenskami, ki
uţivajo drogo. Uţivalci drog imajo bolj pogosto spolne odnose z
neuţivalkami in pri tem je uporaba kondoma zelo redka. Neuporaba
kondoma pa je najpogostejši dejavnik, ki ogroţa varnost partnerja, ki ne
uţiva drog.
Do vseh teh ugotovitev pa so se strokovnjaki dokopali preko zahtevnega
terenskega zbiranja podatkov in ustrezne analitične metodologije. Velja
načelo, da je potrebno tudi intervencije terenskega dela stalno vrednotiti, da
bi lahko ugotovili, v kolikšni meri so učinkovite in uspešne. Zato kvalitetni
terenskih projektov v tujini vsebujejo notranji nadzorni sistem izvajanja
projekta. Cilj nadzora je zagotoviti sprotno ocenjevanje stopnje
učinkovitosti pri doseganju začrtanih ciljev in nalog. Najpomembnejša
vprašanja v tem notranjem ocenjevanju terenskega dela so npr.:
 Kolikšna je bilo število nedosegljivosti uporabnikov drog?
 Kolikšna je bila stopnja njihovih potreb po pomoči?
 Koliko dejanske pomoči so bili uporabniki deleţni ?
 Kakšne in kako velike spremembe so nastopile v zvezi z intervencijo (ali
brez nje )? in druge.
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TERENSKO DELO V SLOVENIJI
Terensko delo, ki ga pri nas uvajajo različne vladne in nevladne
organizacije, se je v tujini pokazalo kot zelo uspešno pri zmanjševanju
tveganja in škode v zvezi z uţivanjem drog. S tem v zvezi bi si tudi pri nas
morali bolj prizadevati, da bi terensko delo omogočilo operacionalizacijo
dveh pomembnih epidemiološko-terapevtskih konceptov: večjega števila
obravnavanih in zgodnejšega obravnavanja. Zato povsod iščejo
privlačnejše programe terenske pomoči za različne skupine uţivalcev drog
(npr. delikventno mladino, zapornike, prostitutke, homoseksualce, itd.).
Prvi pogoj za prenehanje skupne uporabe pribora za injiciranje so ustrezne
informacije in motivacija ciljne populacije ter primerna dostopnost pribora.
Tako se tudi pri nas spreminja koncept dostopnosti do pribora za injiciranje
za uţivalce drog. Praktični ukrepi za izboljšanje dostopnosti obsegajo
povečevanje raznolikost izbir, od prostega razdeljevanja brizgalk in igel
preko programov izmenjav do moţnosti neomejenega kupovanja po - z
zakonom - določeni ceni na prodajnih mestih v lekarnah. Glede na porast
odvrţenih brizgalk in igel, ki jih najdejo na javnih mestih, bi morali dati
prednost programom izmenjave. Kazalo bi razmisliti tudi o uvajanju
avtomatov, iz katerih bi bile uţivalcem igle in brizge dostopne 24 ur na dan.
Skupina raziskovalcev, ki deluje v okviru projekta razvoja programov na
Stigmi, je ţe izdelala nekatere smernice za terensko delo pri nas. Smernice
smo izdelali bolj na podlagi pregledovanja tujih izkušenj kot lastnih
izsledkov, saj je kvalitetnih terenskih raziskav na področju injiciranja drog
in spolnosti med vbrizgovalci pri nas zelo malo.
V smernicah smo posebej obdelali poglavja o pripravah na terensko delo, o
dejavnikih tveganja in zaščite, o potrebnih veščinah terenskega delavca, o
pomenu opazovanja z udeleţbo in pravilnega vstopa na teren. V
nadaljevanju objavljamo povzetek teh poglavij, ki jih bomo publicirali v
okviru priročnika društva Stigme za terensko delo.
O POTREBNOSTI SODELOVANJA UŢIVALCEV DROG
Sodelovanje uţivalcev drog, ki so iskali pomoč v okviru dejavnosti
Stigme, pa tudi tistih, ki niso nikoli uporabljali njenih storitev, je pomagalo
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vzpostavljati in vzdrţevati potrebno zaupanje pri drugih uţivalcih in je
bilo nujno za naš vstop na teren in s tem v zvezi uspešnost intervencij in
zbiranja podatkov (10). Zato je pri intervencijskem in epidemiološkem
pristopu na terenu, ki ga opisujemo v tem poročilu, izredno pomemben
prispevek samih uţivalcev drog. Pri izdelavi poročila, pa tudi pri izdelavi
vprašalnika so sodelovali številni uţivalci drog, ki iz razumljivih razlogov
ţelijo ostati neimenovani. Poudariti velja bogastvo avtentičnih informacij in
idej, ki so nam jih posredovali. Z njihovo pomočjo smo dobili širšo
predstavo o načinu razvoja zasvojenosti in o različnih v to vpletenih
dejavnikih tveganja in zaščite.
O DEJAVNIKIH TVEGANJA IN ZAŠČITE
Ko terenski delavec pripravlja na oceno škodljive uporabe drog v neki
lokalni skupnosti in na pomoč uporabnikom drog, mu bo v pomoč, če si
zapomni tole: ocena mora poskušati odkriti tiste dejavnike, ki povečujejo
tveganje in tiste, ki zmanjšujejo tveganje za škodljivo uporabo drog, pa
tudi ugotoviti naravo in razseţnost škodljive uporabe. Tveganje je npr.
večje, če uţivalčevi prijatelji uporabljajo droge in če so droge poceni in
lahko dostopne... Tveganje je npr. manjše, če policija ustrezno ukrepa in
prilagaja svoje ukrepe potrebam javnega zdravstva, če so splošno znani
škodljivi učinki uporabe drog in načinov uţivanja... Ocena teh dejavnikov je
bistvena, čeprav so čas in sredstva terenskega delavca pogosto zelo omejena.
Brez takšne ocene tudi teţko prepričujemo ključne ljudi o potebnosti
terenskega dela. Terenska ocena daje informacijo o razseţnosti problema in
o spremembah, ki se morajo zgoditi v skupnosti (npr. kakšen odstotek
kriminala in nesreč je povezan z uporabo drog ). S temi informacijami lahko
vplivamo na oblikovalce javnega mnenja in vodje različnih sluţb in
institucij (npr. na policiste in socialne delavce). Dobra informacija s terena
je osnova za ustrezno vplivanje na druţbo (npr. o potrebnosti zagotovitve
lahke dostopnosti igel in brizg). Sluţi nam tudi v zvezi z vrednotenjem
drugih ukrepov na področju drog nasploh.
ZBIRANJE PODATKOV KOT SPLOŠNA VEŠČINA TERENSKEGA
DELAVCA
Osnovne splošne veščine terenskega drelavca na področju terenskega
zbiranja podatkov o problematiki drog so naslednje (11):
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spoznati in oceniti zdravstvene in socialne probleme, ki so povezani z
uporabo alkohola, tobaka in drugih drog;
dognati razseţnost in naravo teh problemov, odnos do njih v lokalni
skupnosti in vse obstoječe in moţne vire, ki bi jih bilo moč uporabiti pri
razvoju delovnega načrta;
določiti prioritete pri uvajanju epidemioloških pristopov;
najti načine za beleţenje sprememb.

Terensko raziskovanje se ne nanaša na posebno metodo, ampak na kontekst
v katerem raziskava poteka - na teren torej. Večina terenskih metod izhaja iz
klasične antropologije in kvalitativnih metod sociologije in fenomenologije.
Metode na terenu variirajo odvisno od narave in namena raziskave, zbrane
pa so okrog opazovanja raziskovalca. Opazovanje z udeleţbo je nujna
kombinacija opazovanja in neformalnih pogovorov in nestrukturiranih
intervjujev, uporabljajo pa se tudi vprašalniki z odprtimi vprašanji (t.j.
vprašanji, ki ne zahtevajo DA ali NE odgovorov). Najpomembnejša
komponenta je seveda opazovanje, zmoţnost videnja (ne samo gledanja) in
razumevanja tistega, kar se na terenu dogaja - skratka zmoţnost empatije. V
antropologiji je bilo mnogo razprav o dobrih in slabih straneh premajhne ali
prevelike empatije - tim. sindroma "going native," kar pomeni, da se
raziskovalec lahko tako poistoveti s skupino raziskave, da do nje nima
nobene distance. Idealno stanje je seveda ravnovesje med vpletenostjo in
distanco, to ravnovesje pa je odvisno od mnogoterih dejavnikov, ne
nazadnje od osebnosti, predispozicij in naravnanosti raziskovalca. Terenski
delavec je lahko član skupine ali je z njo tesno povezan, lahko pa je tujec.
Do katere mere je raziskovalec opazovalec, do katere pa udeleţenec, je
ponovno odvisno od narave terena. Od "čistega opazovanja," ki spominja na
laboratorijsko opazovanje do "čistega pripadanja" v primeru, ko je predmet
raziskave na primer druţina tistega, ki raziskuje. Vmes je mnogo variant
opazovanja in udeleţbe. Raziskovalec mora biti odprt, vsrkovati dogajanje,
ne da bi ga to popolnoma prevzelo. Zmoţnost vpogleda, videnja z
razumevanjem, se povezuje s samorazumevanjem, z zmoţnostjo
razlikovanja lastnih reakcij od reakcij drugih. Če je opazovalec kdaj bil ali je
uţivalec drog, potem stvari vidi drugače kot tisti, ki nikdar ni bil uţivalec.
Razumevanje, kako stvari osebno vplivajo na raziskovalca in kako se
njegove reakcije razlikujejo od rekcij drugih, je občutljivost, ki jo mora
raziskovalec razviti. Zmoţnost empatije je sposobnost vţiveti se v
kompleksnost situacij, tudi če opazujemo samo določeno ponavljajoče
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dejanje. Metoda opazovanja z udeleţbo zahteva, da se posamezni terenski
delavci oz. par terenskih delavcev vključi v sceno, najpogosteje v skupino
uţivalcev drog in beleţi svoja opaţanja.
Primeri moţnih informacij, ki jih dobimo z opazovanjem z udeleţbo:
Navajam nekaj primerov informacij, ki jih lahko dobimo na ta način (11).
 terenski delavec lahko pri izmenjevalcih igel in brizg oceni zdravstveno
stanje in drugo problematiko uporabnikov
 terenski delavec lahko na zabavi oceni, koliko ljudi uţiva droge in vozi;
 terenski delavec na oddelku zapora lahko opiše način, kako osebje
obravnava uporabo drog in kakšne nasvete dobijo zaporniki, ki droge
uporabljajo;
 terenski delavec v diskotekah in drugih zabaviščih lahko zabeleţi
količino in vrsto zauţitih drog v prostorih ali zunaj njih;
 terenski delavec lahko opazuje navade in rituale v zvezi z vbrizgavanjem
droge (glej poglavje o ritualih med uţivalci drog v tem poročilu).
Glavna prednost takega pristopa je neposredno opazovanje obnašanja. Ni
potrebe po naslanjanju na vtise ali govorice. Opazovanje mora biti
nevsiljivo, opazovalec pa mora biti v skupini sprejet. Zbrani podatki se
nanašajo na vzorce obnašanja. Paziti moramo, da posamezniki niso
prepoznavni v nobenem pisnem poročilu. Opazovalec naj poroča čim
pogosteje in poskuša natančno beleţiti, kaj se dogaja. Včasih je potrebno
sceno zapustiti, da bi opazovanja lahko zabeleţili. Celotni zapis opazovanja
udeleţenca glede uporabe drog lahko vključuje naslednje informacije
(podroben opis informacij, ki bi jih kazalo zbirati na terenu je v poglavju o
“terenski evidenci“ :
 opis okolja in vpletenih ljudi (npr. program izmenjave brizg in igel
delovno mesto, bar);
 koliko uţivalcev je pod vplivom alkohol ali določene droge in koliko
ne?
 informacija o ceni in dostopnosti droge;
 kako droge uţivajo (npr.: kadijo, ţvečijo, inhalirajo)?
 ali uporaba droge vodi do kakšnih problemov (npr.: nesreče, nasilje)?
 obstaja kak vodja ali vzornik? Ali nekatere uţivalce drog spodbujajo, da
zauţijejo več, kot so nameravali?...
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Ta metoda dela ima tudi omejitve, ker zajema določena socialna okolja, ki
so lahko neznačilna. Vendar omogoča opazovalcu, da postane del tega
dogajanja in si ne ustvarja slike le iz govoric in poročil iz druge roke.
Metoda dopolnjuje informacije, zbrane na druge načine.
VSTOP NA TEREN
Časovni okvir terenske raziskave je odvisen od narave in namena projekta.
Kulturne študije lahko trajajo nepretrgoma nekaj let, pri aplikativnih
študijah pa načrtovalci potrebujejo relativno hitre rezultate. Dinamično
spreminjanje problematike drog po eni strani zahteva raziskave, ki bi v
relativno kratkem času zagotovile vsaj osnovne nastavke za moţnost
načtovanja preventivnih intervencij, po drugi strani pa je ravno zaradi
spreminjanja in dinamike fenomena smiselno načrtovati dolgotrajno
intervalno raziskovanje.
Priprave na teren sestavljajo iskanje zunanjih in notranjih virov (11).
Zunanji viri so dokumenti, publikacije in ţe obstoječe etnografske študije.
Notranji vir pa so informatorji, ki ne le svetujejo, ampak v primeru
raziskovanja drog največkrat tudi omogočijo vstop na teren. Informatorji
imajo dostop in uvid v notranjo strukturo skupine, zato lahko raziskovalca
vanjo vpeljejo. Ključne informatorje, sposobne refleksije, je potrebno izbrati
zelo previdno, da ne povzročimo antagonizmov v skupini. Informator
raziskovalcu pomaga do podatkov, ki bi mu bili sicer nedostopni, vendar je
te podatke potrebno verificirati, v terenskih zapisih pa naj bo jasno
označeno, katere informacije je posredoval informator.
ZAKLJUČEK
Na terenu je treba spoštovati načelo "širokega spektra pristopov" (11). Med
pomembnejše aktivnosti terenskih delavcev na področju drog sodijo zlasti
informiranje o tveganjih v zvezi z uţivanjem drog in spolnostjo, nudenje
sterilnih brizg in igel, nudenje kondomov, prepričevanje za zdravljenje ter
razdeljevanje publikacij z ustrezno vsebino. Pri tem pa ne smemo pozabiti,
da je potrebno naše intervencije terenskega dela stalno vrednotiti glede
na učinkovitost in uspešnost. Potrebujemo pa tudi “sveţe” informacije o
novih drogah in načinih njihovega uţivanja, da bi se lahko ustrezno
pripravili in organizirali.
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Preliminarna opazovanja terenskih delavcev, ki delujejo v okviru projektov
nevladne organizacije Stigme, so pokazala, da se je tveganje za prenos
okuţb v zvezi s souporabo igel in brizgalk v zadnjih letih zmanjšalo. Naš
odziv na probleme v zvezi z injiciranjem drog in aidsom pa zanemarja
tveganja v zvezi s spolnim vedenjem, pri tistih, ki si droge vbrizgavajo. Pri
tem je pomembno, da uţivalce drog ne gledamo kot na edini potencialni vir
okuţb ali kot most infektivnosti, ker to zanika odgovornost vsega
prebivalstva, ne glede ali so uporabniki drog ali ne, za njihovo lastno
vedenje.
V Sloveniji moramo nujno dodelati in strokovno ovrednotiti vse programe
zmanjševanja škode, vključno s terenskimi programi izmenjave rabljenih
brizg in igel ("rabljeno za sterilno"). V času, ko so sredstva za dejavnosti na
področju drog omejena, si ne moremo več privoščiti neovrednotenih in
(morda) neučinkovitih programov pomoči. Zato moramo izvedljivost in
uspešnost naših prizadevanj ocenjevati tudi s sledenjem trendov indikativnih
in spremljajočih pojavov. Z ustreznim identificiranjem vloge specifičnih
dejavnikov tveganja in zaščite bomo lahko preizkusili ciljno orientirano
prevencijo in druge intervencijske strategije. Mislim, da bi morala v zvezi s
povedanim, odločilnejšo vlogo odigrati Ministrstvo za zdravstvo,
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve in Urad za droge pri
mestni občini Ljubljana, ki financirajo večino terenskih projektov v
Sloveniji. Odobreni terenski (tako kot drugi) projekti bi morali biti
ovrednoteni s pomočjo zapisov dejavnosti oz. z izpolnjevanjem obrazcev o
navezanih stikih. V deţelah s tradicijo terenskega dela na področju drog so
se uveljavili standardizirani obrazci, ki jih izpolnimo za vsak na novo
vzpostavljeni stik in za vsakim uporabnikom droge, s katerim obnovimo
stik. Obrazce o navezanih stikih ponavadi izpolnijo terenski delavci po
vrnitvi v pisarno. Neizogibno je tudi, da se na področju terenskih aktivnosti
lotimo lastnih posebnih epidemioloških in etnografskih raziskav .
Na podlagi kvalitetnih epidemioloških podatkov bi lahko poiskali
najprimernejše rešitve za naš prostor. Pravočasna, sistematična in na
epidemioloških rezultatih temelječa terenska zdravstvena vzgoja s posebnim
poudarkom na varnem vbrizgavanju in spolnem vedenju ter posredovanju za
ustrezno zdravstveno, socialno in pravno varstvo, je danes še vedno
najučinkovitejše in dolgoročno sredstvo pomoči uţivalcem drog.
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OSNUTEK POROČILA S SEMINARJA SKUPINE
POMPIDOU "TERENSKO DELO, SKRITE POPULACIJE
IN ETNOGRAFSKE RAZISKOVALNE METODE" NA
OTOČCU JUNIJA 19962
1. Sodelujoči
Na izobraţevalnem seminarju so sodelovali strokovnjaki s področja drog v
Sloveniji, vključno s predstavniki Ministrstva za zdravstvo, Ministrstva za
delo, druţino in socialne zadeve, Ministrstva za notranje zadeve, Inštituta za
varovanje zdravja in Odbora za izvajanje nacionalnega programa
preprečevanja zlorabe drog RS. Poleg naštetih so bili prisotni še
predstavniki NGO, ki izvajajo delo na terenu oz. načrtujejo podobne
projekte v okviru drţavnih in regionalnih inštitutov za javno zdravje ter
raziskovalci. Povabljeni so bili tudi predstavniki medijev.
V vlogi opazovalcev so se tečaja udeleţili sekretar Nacionalnega odbora za
droge s hrvaškega Ministrstva za socialno skrbstvo in dva strokovnjaka za
prevencijo in obravnavo iz Splita in Reke.
Tečaja so se kot predavatelji udeleţili Sarah Crosby3 (MASH project,
Manchester), Paul Griffiths (National addiction centre, London), Peter
Blanken in Cas Barendregt (IVO Research Institute, Rotterdam). Sekretariat
skupine Pompidou je predstavljala Dagmar Hedrich.
2. Cilji
Cilji tečaja so bili naslednji: pregled razpoloţljivih sluţb ter raziskovalnih in
nadzornih dejavnosti; predstavitev primerov projektov dela na terenu in
analiza le teh z vidika njihove pomembnosti in moţnosti uporabe v
Sloveniji; podroben uvod v tehnične vidike proučevanja skritih skupin
uporab nikov drog, npr. postopkov izbiranja vzorcev, ocenjevanja
razširjenosti, in etnografskega dela z injicirajočimi uporabniki drog. Cilji
srečanja so bili:
2

Pompidou Group: Outreach, hidden population, and ethnographic research
methods. Draft report. Strasbourg 1996.
3
Njen prispevek je objavljen v tej številki MREŢE DROG.
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ugotavljanje moţnosti za razvijanje dejavnosti dela na terenu v Sloveniji
in
ugotavljanje prioritetnih področij za raziskovanje razširjenosti in
vzorcev uporabe drog izven institucionalnih okvirov v Sloveniji.

3. Splošne ugotovitve
Izobraţevalni tečaj skupine Pompidou smo organizirali v sodelovanju s
strokovnjaki Ministrstva za zdravstvo, Inštituta za javno zdravje ter Odbora
za izvajanje nacionalnega programa preprečevanja zlorabe drog.
Srečanje je odprl Dušan Nolimal, stalni dopisnik skupine Pompidou za
Slovenijo, ki je podal kratek uvod v poloţaj zlorabe drog in razširjenost
HIV/AIDSa v svoji drţavi, ter spregovoril o trenutnem poloţaju dela na
terenu in raziskovanja med injicirajočimi uporabniki drog4. Tokom tečaja so
te informacije različni udeleţeni strokovnjaki dopolnili s podrobnimi
predstavitvami politike drog in epidemiologije. Predavatelji iz skupine
Pompidou so sodelovali s prispevki o teoriji in praksi dela na terenu ter s
predstavitvijo raziskovalnih projektov ter projektov terenskega dela iz
Velike Britanije in Nizozemske.
Vesna Kerstin Petrič (Ministrstvo za zdravstvo) je predstavila pregled dela
na terenu v Sloveniji. Leta 1994 so uvedli dva projekta. Dejavnosti so se
polagoma začele mnoţiti, ko so končno leta 1995 organi, ki sprejemajo
odločitve, dosegli političen konsenz, da so uporabniki drog z ozirom na
okuţbo HIV najbolj ranljiva skupina. Čeprav je bilo (in še je) število
okuţenih nizko, so bile v tej skupini zelo pogoste druge virusne infekcije,
kar kaţe na zelo tvegano obnašanje. Od lanskega leta slovenske zdravstvene
oblasti dajejo prioriteto zagotavljanju izobraţevanja (bodočim) ekipam dela
na terenu. Sestavile so tudi plan dejavnosti za obdobje 1996/97: eden od
udeleţencev skupine Pompidou DRSTP iz Slovenije se je v Veliki Britaniji
izobraţeval za specializirane projekte dela na terenu in bo letos načrtoval in
izvajal nacionalne izobraţevalne programe. S podporo WHO/Eura so
ustanovili dvojni projekt izmenjave strokovnega znanja med Slovenijo in
Češko. Lindesmith Centre iz New Yorka se je odločil finančno podpreti
nevladno organizacijo STIGMA pri projektih dela na terenu med
injicirajočimi uporabniki drog v Ljubljani. Ustanovili so tudi skupino za
4

Njegov prispevek sledi temu poročilu.
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koordinacijo dela na terenu. Z namenom osveščanja javnosti so organizirali
več tiskovnih konferenc in objav v medijih. Tudi ta izobraţevalni tečaj je
del teh dejavnosti.
Marija Cahunek Ţunec, sekretarka Nacionalne komisije za droge na
Hrvaškem je udeleţence spomnila, da imajo v njeni drţavi dolgo tradicijo
dela na terenu z delinkventi. Nedavno so na nacionalni ravni organizirali
seminar o delu na terenu z uporabniki drog, na katerem so ta pristop
predstavili socialnim delavcem. Drţavni načrt dejavnosti predvideva
regionalno organizirane centre za socialno skrbstvo kot potencialne bodoče
sedeţe dela na terenu z uporabniki drog, ki naj bi zaţiveli po končanem
izobraţevanju osebja. Zahvaljujoč podpori Centra Lindesmith iz New Yorka
(fundacija Soros - Open Society Institute) se je uvodno izobraţevanje ţe
začelo v Slavoniji. V naslednjih dveh tednih bo sledilo izobraţevanje v
Zagrebu, načrtujejo pa ţe tudi tretji izobraţevalni sklop. Center Lindesmith
je tudi ţe zagotovil sredstva za hrvaški program zamenjave igel.
4. Zaključki in spremljanje
Udeleţenci so na delavnicah razpravljali in ugotavljali prioritetne
kratkoročne in dolgoročne cilje raziskovanja ter praktičnega dela na terenu.
Pogovarjali so se tudi o tem, ali naj zdruţijo delo na terenu in etnografske
raziskave. Naslednje teme so bile: znotraj katerih ustanov naj bodo locirane
sluţbe, oz. ali je bolje, da so le te neodvisne; s katerimi skupinami in v
katerih krajih je nujno začeti; kakšno usposobljenost naj bi imel delavec na
terenu; kateri organi naj bi zagotavljali sredstva za delo na terenu, kako te
organe prepričati, in katere prioritete je potrebno pri financiranju postaviti;
kako sodelovati s policijo, ki je pred kratkim ustanovila posebne enote,
usposobljene za preventivno delo v skupnostih (britanski bobby model);
kako nastopiti v javni razpravi, v kateri še vedno prevladuje strah, da z
zamenjavo igel in drugimi ukrepi zmanjševanja škode dajemo potuho
uporabnikom drog.
Udeleţenci so bili mnenja, da je v Sloveniji nujno potrebno podpirati
obstoječe sluţbe terenskega dela in ustanavljati nove, ki bi ponujale
zamenjavo igel in druge usluge, povezane s prevencijo HIVa/AIDSa. V
drugih delih drţave so potrebne nizkopraţne sluţbe zdravstvenega skrbstva.
Poudarili so, da je predvsem potrebno ustanavljati praktične projekte, v
katere naj se v okviru moţnosti vključijo raziskovalne komponente, pri
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čemer je potrebnno paziti, da ne bi z začetkom projektov zamujali zaradi
nabavljanja dragih oz.kompleksnih komponent, potrebnih za raziskavo. Kar
zadeva spremljanje, so udeleţenci predlagali izdajanje biltena o delu na
terenu. Predlagali so tudi, da bi prevedli publikacijo skupine Pompidou
"Delo na terenu z uporabniki drog: principi in praksa" (Outreach Work with
Drug Users: Principles and Practice) avtorja Tima Rhodesa (1966), ki so si
ga udeleţenci lahko ogledali5. Predlagali so tudi organizacijo nadaljnjih
izobraţevalnih srečanj na nacionalni ravni. Prvo tako srečanje naj bi
septembra 1997 organiziral Joţe Hren, ki se je izobraţeval v okviru skupine
Pompidou DRSTP6. Omenjeno publikacijo naj bi prevedli in nato o njej
razpravljali na srečanju.
5. Evalvacija
Evalvacija je pokazala, da so udeleţenci seminar sprejeli kot pomemben in
informativen, izrazili pa so potrebo po nadaljnjem bolj poglobljenem
izobraţevanju. Še posebej so prosili za informacije o ugotavljanju
kvalitete/evalvaciji sluţb dela na terenu. Na srečanjih, ki bodo v prihodnosti
potekala na nacionalni ravni, se je potrebno soočiti s problemom, kako
motivirati terenske delavce, da bi sprejeli modele dela na terenu. Slišati je
bilo tudi kritike, da je bila udeleţba ključnih ljudi z Ministrstev in organov,
ki sprejemajo odločitve, nizka. Kar zadeva organizacijo seminarja, so očitki
leteli na dejstvo, da je bilo prevajanje organizirano le za določene dele
seminarja, kar je marsikateremu udeleţencu onemogočilo, da bi podrobno
spremljal predstavitve in diskusijo (teţave so imeli mnogi domači in vsi tuji
udeleţenci).
6. Pozornost medijev
Eden od ciljev lokalnih organizatorjev je bilo informiranje javnosti o delu na
terenu in dvigovanje osveščenosti, da je na tem področju potrebnih še več
projektov. Organizatorji so povabili dva strokovnjaka iz medijev in
poskrbeli za tiskovno konferenco ob zaključku srečanja. Zahvaljujoč
ustreznim pripravam, je bilo srečanje v tisku in na televiziji zelo odmevno.

Prevod priročnika je objavljen v tej številki MREŢE DROG.
Poročilo Joţeta Hrena o tem izobraţevanju je objavljeno v tej številki MREŢE
DROG.
5
6
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OTVORITVENI NAGOVOR
Dušan Nolimal7

Od zgodnjih 90. let je uporaba heroina v Sloveniji porasla do epidemijskih
razseţnosti. Trenutno ocenjujejo, da je med dvema milijonoma drţavljanov
2000 do 4000 uporabnikov heroina. Pričakuje se, da se bo število
uporabnikov heroina v prihodnosti še povečalo. Uporaba heroina se pojavlja
v vseh druţbenih slojih. Med mlajšo populacijo je največ uporabnikov
heroina v starostni skupini od 20-30 let. Medtem ko je bila uporaba heroina
doslej pojav, omejen na večja mesta (Ljubljana, Maribor, Koper), nekateri
podatki kaţejo, da se širi tudi med populacijo drugih mest in podeţelja.
Večina uporabnikov si droge injicira, manjšina pa droge vdihava in kadi.
Znano je, da je injiciranje drog faktor velikega tveganja okuţbe s HIV-om.
Izkušnje s terena kaţejo, da je raven tveganega obnašanja z ozirom na
okuţbo s HIV-om med injicirajočimi uporabniki drog nedopustno visoka.
Odkrili smo tudi 50-60% seroprevalenco hepatitisa C v nekaterih manjših
vzorcih metadonske obravnave.
Primere HIVa in hepatitisa B in C redno obravnavajo v naših zdravstvenih
sluţbah, ni pa veliko znanega o številu okuţenih med skrito populacijo. Kot
lahko sklepamo iz anekdotskih poročil, so veščin, ki omogočajo varnejšo
uporabo drog, med mladimi uporabniki heroina v Sloveniji zelo redke.
Pomankljive so tudi informacije glede spolnega obnašanja pripadnikov teh
skupin.
Trenutna HIV seroprevalenca med populacijo v metadonski obravnavi je
nična. To dokazuje le, da HIV še ni vstopil v mreţe injicirajočih
uporabnikov drog v Sloveniji. Tega seveda ne smemo jemati kot
pomirjujočo okoliščino: ko se virus pojavi, se lahko eksplozivno razširi.

7

Stalni dopisnik skupine Pompidou za Slovenijo.
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S pomočjo hitrega in agresivnega uveljavljanja programov za zmanjševanje
škode, usmerjenih k posebnim populacijam, ki si injicirajo droge, lahko
preprečimo razvoj epidemije HIVa znotraj teh populacij.
Če ţelimo zbrati potrebne podatke o načinu in razširjenosti injicirajoče
uporabe različnih drog, razširjenosti HIVa med populacijo v obravnavi in
tisto zunaj nje ter o njihovem tveganjem obnašanju, potrebujemo več
dejavnosti epidemiološkega in etnografskega raziskovanja.
Delo na terenu, zdravstvena vzgoje uporabnikov drog, usmerjena v
zmanjševanje škode, ter raziskave na terenu v Sloveniji še niso razviti, oz.
so obstoječe dejavnosti še v povojih. Znanje in izkušnje tistih, ki sprejemajo
politične odločitve in zagotavljajo obravnavo, pa so dokaj omejene.
Pričakujemo, da se bo na hitro povečala potreba po identifikaciji tistih
rizičnih populacij, ki jih obstoječi programi in sluţbe ne pokrivajo na
ustrezen način. Če ţelimo biti kos tej potrebi, moramo spodbujati nastanek
skupin samopomoči. Za sodelovanje moramo pridobiti tudi sluţbe
osnovnega zdravstvenega skrbstva, zdravnike splošne prakse ter socialne
delavce, ki izvajajo dejavnosti na terenu.
Potrebno bi bilo spremeniti sedanjo zakonodajo in odstraniti prepreke, ki
oteţujejo razvoj v zmanjševanje škode usmerjenega v dela na terenu.
Iluzorno je pričakovati, da bi lahko popolnoma izkoreninili uporabo heroina
in drugih nezakonitih drog. Moţno pa je epidemijo heroina kontrolirati in
zajeziti ter tako omejiti njene negativne posledice - med katerimi je
epidemija HIV najhujša - s pomočjo uveljavljanja pragmatske politike
"zmanjševanja škode".
Taka politika mora usmeriti pozornost tudi na zagotavljanje "nizkopraţnih"
sluţb dela na terenu uporabnikom drog. Intervencije, ki so usmerjene
predvsem v uveljavljanje zakonov, so za cilje javnega zdravja drugotnega
pomena. Policijske intervencije naj se v splošnem omejujejo na pregon
velikih preprodajalcev drog. Programi zamenjave igel so lahko učinkoviti le
v, če se policija ne vmešava. Sodelovanje med sluţbami, ki imajo različne
poglede in vloge, je lahko zelo teţko in jemlje veliko časa, vendar se na
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koncu izkaţe, da je tako sodelovanje dobro tako za sluţbe same kot za
skupnost.
Ta seminar lahko na različne načine prispeva k razvoju učinkovitega
pristopa do problema droge v Sloveniji in na Hrvaškem. Ti načini so
naslednji:
1. Lahko pomaga pri ozaveščanju o pomembnosti dela in raziskav na
terenu in izboljša znanje in veščine ljudi, ki sprejemajo politične
odločitve ter strokovnjakov, ki se ukvarjajo z vsebinami, povezanimi z
drogo ter z uporabniki.
2. Lahko ponudi udeleţencem najnovejše smernicev zvezi s principi in
prakso dela na terenu z uporabniki drog in s posebnimi skupinami, kot
so na primer seksualni delavci/delavke.
3. Lahko pomaga pri izmenjavi informacij o uporabi drog in AIDSu med
strokovnjaki iz skupine Pompidou ter strokovnjaki iz Slovenije in
Hrvaške.
4. Identificira prioritete in podpre ustanavljanje novih projektov terenskega
dela, ki nudijo zamenjavo igel in druge usluge, usmerjene v prevencijo
HIVa, nizkopraţno zdravstveno oskrbo in druţbeno podporo, obenem pa
sistematično zbirajo informacije o načinu ter razširjenosti uporabe drog
ter obnašanjih, ki vsebujejo tveganje okuţbe s HIVom.
5. Spodbuja pragmatično politiko drog, usmerjeno v javno zdravje, v kateri
je poudarek na delu in znanstvenem raziskovanju na terenu.
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TERENSKO DELO S SEKSUALNIMI DELAVKAMI IN
DELAVCI8
Sarah Crosby

Uvod
Predstavitev temelji na izkušnjah in delu Manchester Action on Street
(MASH, Manchesterska akcija na cesti), organizacije prostovoljcev, ki
ponuja inovativno spolno zdravstveno oskrbo za ulične prostitutke v
Manchestru (Severozahodna Anglija).
Najpomembnejši princip, ki ga upoštevajo izvajalci tega projekta, je princip
zmanjševanja škode. Le to je znotraj konteksta MASHa usmerjeno v
zdravstvena tveganja, ki so povezana z nezdravo in/ali injicirajočo uporabo
drog. S tega zornega kota zmanjševanje škode lahko razumemo kot vrsto
intervencij, načrtovanih za zmanjšanje potencialne škode, ki jo ulični seksualni delavci in delavke utrpijo zaradi svojih vzorcev jemanja drog in spolne
aktivnosti. MASH ne pričakuje, da bodo stranke, ki uporabljajo njegove
storitve, spremenile svoj ţivljenski slog do te mere, da bodo v najkrajšem
času prenehale z injiciranjem drog in prosituiranjem. Zato se je MASH
odločil za pragmatski pristop z nudenjem moţnosti za prakticiranje varnejše
spolnosti in varnejše uporabe drog. To pomeni zagotavljanje kondomov in
čistega pribora za injiciranje, ta dejavnost pa je posledično povezana s
poskusom zmanjševanja z zdravjem povezane škode, ki se ji izpostavljajo
prostitutke, skupnost, v kateri ţivijo, in širša druţba.
Mnogi avtorji so ţe izrazili zaskrbljenost zaradi povezave med prostitucijo,
uporabo drog in širjenjem HIVa. S povezavo uporabe drog in prostitucije so
se ukvarjali Goldstein, 1979, Day et al., 1988, Kinnell, 1989, MorganThomas, 1990, o tveganjih, ki jih ta povezanost vsebuje ter o ravneh okuţbe
s HIVom pa pišejo Goldberg et al., 1988, Barnard et al., 1990,
McKeganey&Barnard, 1992, Faugier et al., 1992. Zbrani podatki opozarjajo,
da se seksualne delavke soočajo s potencialno večjim tveganjem z okuţbo
8

Outreach with sex industry workers. Tipkopis.
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HIV, ter da je pri seksualnih delavkah, ki uporabljajo drogo, to tveganje še
znatno večje.
Naša predstavitev se ne bo toliko ukvarjala z zgoraj omenjeno povezanostjo
med prostitucijo, uporabo drog in moţnim širjenjem HIVa, ampak z
razvijanjem primernih strategij za zmanjševanje škode, usmerjenih
specifično v seksualne delavce in delavke, ki uporabljajo droge. Na podlagi
izkušenj, ki jih je MASH zbral s svojim delom, bomo ilustrirali in odprli za
razpravo nekatere vsebine in probleme, povezane z ustanavljanjem lahko
dostopnih, nizkopraţnih sluţb za seksualne delavce v središčih mest.
Ozadje: prostitucija in uporaba drog v Manchestru
Izkušnje, povezane s prostitucijo in uporabo drog so posebej uporabne v
Manchestru, velikem industrijskem mestu na severozahodu Anglije, ki je
bilo v zadnjih dveh desetletjih priča dramatičnemu zatonu tradicionalne
tekstilne industrije ter posledični mnoţični nezaposlenosti in revščini. V
osemdesetih letih se je v Manchestru, podobno kot v drugih britanskih
mestih, zelo povečala uporaba heroina (Pearson, 1987; Parker et al., 1988).
Posledica tega je, da sta še danes v nekaterih delih Manchestra zelo
razširjena injiciranje heroina in uporaba cele vrste drugih drog.
V mestu se je zelo uveljavila tudi "seksualna industrija". Le ta vključuje
tako "ulično" kot "hišno" prostitucijo. V središču mesta so trije predeli
"rdečih luči", imenovani "beats", ki se medsebojno razlikujejo po specifičnih
značilnostih:
 City Centre - posebnost tega predela je v tem, da seksualni delavci in
delavke nudijo svoje storitve na istih mestih. V zadnjih letih so v ta
predel veliko investirali, zato se s strani lokalnih podjetij in trgovin
vrstijo pritiski, naj bi seksualne delavce/delavke "izobčili" iz tega ţe
dodobra uveljavljenega predela "rdečih luči".
 Whalley Range - Ta predel, ki leţi v juţnem delu mesta, ţe desetletja
velja za tradicionalen predel "rdečih luči". Za razliko od City Centra gre
tu v glavnem za stanovanjske soseske s številnimi starimi mogočnimi
viktorijanskimi hišami, ki so jih spremenili v stanovanjske bloke. V
zadnjih letih se s strani stanovalcev vrstijo protesti proti ulični
prostituciji v tem predelu.
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Cheetham Hill - Ta predel se nahaja v severnem delu mesta. Gre za
multikulturno delavsko okolje, z mešanico novejših občinskih zgradb ter
starejših delavskih vrstnih hiš. V tem predelu, ki je od vseh treh
najmirnejši, poteka prostitucija na najniţji ravni.

Številni drugi predeli "rdečih luči" se nahajajo tudi zunaj mestnega središča,
predvsem v manjših satelitskih mestih v okolici Manchestra.
Novejši podatki policije kaţejo, da na področju, imenovanem Greater
Manchester (mestno središče in okolica) vsak teden ponuja seksualne
storitve pribliţno 300 ţensk. Uradna statistika to potrjuje: v središču in
predmestjih Manchestra so med januarjem in decembrom 1995 278 ţensk
obtoţili "kršenja morale". Zelo verjetno je, da je realna številka še precej
večja.
Razvoj sluţbe MASH
V okolju, znotraj katerega obstoji prostitucija, se pojavljajo številni
problemi, povezani z zdravjem. V tej predstavitvi bomo spregovorili o tem,
kako je neka določena prostovoljna sluţba poskušala obravnavati te
probleme ter o tem, kako je v okviru širše strategije zmanjševanja škode
premagovala institucionalne, kulturne in druge ovire.
MASH se je razvil zahvaljujoč pobudi številnih delavcev, ki so delali na
terenu v manchesterskem Cityju. Le ti so bili zaskrbljeni zaradi
senzacionalističnih medijskih poročil, ki so prikazovala prostitutke kot
"rezervoar okuţbe s HIVom". Neformalno delo na terenu s seksualnimi
delavkami in izsledki študije, ki jo je financiralo Ministrstvo za zdravje
(Faugier et el., 1992), so kazali na dejstvo, da je bila ta skupina popolnoma
odmaknjena od zdravstvenih sluţb, ki se jih posluţuje večina prebivalstva.
Delavci, ki so se nameravali posvetiti tej nalogi, so se jeseni l.1990 udeleţili
vrste srečanj, na katerih so določili temeljna načela delovanja MASHa. Z
manjšo denarno podporo in vozilom, ki so ga delavcem posodile lokalne
oblasti, so februarja 1991 lahko začeli s terenskim delom. Od vsega začetka
je MASH deloval kot prostovoljna sluţba (s statusom karitativne
dejavnosti), pred kratkim pa je postal "druţba z omejeno odgovornostjo".
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V okviru koncepta zmanjševanja škode je bil njen cilj zagotavljanje uslug,
ki naj bi prispevale k spolnemu zdravju ter preprečevale okuţbe z virusom
HIV. MASH deluje v osrčju mestnega predela "rdečih luči" tri večere v
tednu (torek, sreda in četrtek od osmih zvečer do enih zjutraj). Od julija
1995 ima MASH svoje prostore v posebej v ta namen prirejeni avtomobilski
prikolici in zagotavlja naslednje storitve:
 nasveti in informacije v zvezi z zmanjševanjem škode,
 kondomi, lubrikanti in spermicidne kreme,
 testiranje nosečnosti,
 sluţba urogenitalne medicine (gum),
 zamenjava igel,
 pomoč posebej v zvezi z drogami usposobljene babiške sluţbe,
 pomoč specializiranih delavcev na področju drog, vključno s takojšnjo
oceno potreb in moţnosti obravnave,
 povezava z osnovnim zdravstvenim skrbstvom in drugimi ustreznimi
sluţbami,
 osebje, ki lahko prevzame vlogo pravnih zastopnikov strank,
 napotitve v ustrezne sluţbe in organizacije,
 pomoč usposobljenega osebja za obravnavo manjših poškodb, prva
pomoč in zdravstveni nasveti.
Naštete storitve so sestavni del splošne strategije za zmanjševanje škode.
Posebnost, ki v prostore MASHa privablja stranke, je prostor, kjer se
seksualni delavci in delavke lahko ustavijo in popijejo skodelico čaja. S
pomočjo takega pristopa postanejo storitve, ki jih MASH ponuja, strankam
takoj dostopne, MASH pa lahko izvaja vse zgoraj naštete intervencije za
zmanjševanje škode.
Ekipo sestavljajo polno zaposleni delavec na terenu in trije usposobljeni
prostovoljci. Pri projektu sodeluje še cela vrsta delavcev v ustreznih
sluţbah, vključno s strokovnjaki za obravnavo drog. To zagotavlja potrebno
strokovno znanje pri obravnavi vsakega primera. Sluţba MASH stopi vsak
večer v stik s 50-60 strankami in lahko ponudi takojšnje informacije,
nasvete in napotitve, pa tudi kontinuirano podporo in pravno zastopstvo.
Program zamenjave igel ima trenutno več kot 200 registriranih strank in je
eden med najbolj obiskanimi v mreţi 22 menjalnic, ki delujejo v mestu.
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Vsebine, povezane z razvojem sluţbe
Na začetku so bili zakonsko predpisani organi zelo previdni glede
financiranja tako inovativnih sluţb, zato so projekt MASH ustanovili na
osnovi zelo skopega proračunskega deleţa. Zagonski kapital, ki so mu ga
dodelili, je znašal 1000 funtov, poleg tega pa so mu omogočili še uporabo
vozila. Osebje je delovalo na prostovoljni osnovi, zaloge igel in kondomov
pa so zagotavljale lokalne zdravstvene oblasti. Izkušnja MASHa jasno kaţe,
da je potem, ko tako zadevo na majhni ravni postavimo na noge in začne
delovati, veliko laţje prepričati pristojne organe, da je vredno projekt
finančno podpreti.
Sluţba MASH je delovala ţe skoraj eno leto, ko je končno dobila sredstva, s
katerimi je lahko polno zaposlila enega delavca. Kljub temu je projekt v
vsem tem času uspeval zagotavljati strokovne in zanesljive storitve. Čeprav
so jim kasneje začeli sredstva redno dodeljevati in se je sluţba bolj in bolj
razvijala (trenutno MASH polno zaposluje tri delavce), je pridobivanje
primernih sredstev financiranja izredno mukotrpen proces, v katerem
izvajalci projekta po nepotrebnem trošijo energijo. Teţava je še v tem, da
jim sredstva dodeljujejo kratkoročno, kar jim onemogoča dolgoročno
načrtovanje.
Kako privabiti in obdrţati stranke
Če je iskanje in zagotavljanje sredstev prva ovira, ki jo je potrebno
premagati, je pridobitev in obdrţanje strank naslednji in prav tako
pomemben problem. Ključnega pomen pri tem je, da je nudenje uslug
kompatibilno z ţivljenskim slogom potencialne skupine klientov (kaotičnih
uporabnikov različnih vrst drog, ki delajo pozno v noč). Prav zaradi tega si
je MASH izbral lokacijo v osrčju predela "rdečih luči" ter je ţe od samega
začetka deloval kot nizkopraţna, lahko dostopna sluţba. Seksualne delavke
in delavci ter uporabniki drog lahko uporabljajo vse storitve, ki jih sluţba
ponuja, preprosto tako, da vstopijo v njene prostore, ne da bi se jim bilo
potrebno predhodno naročati. MASH ponuja popoln seznam storitev in
opreme, ki so dostopne na licu mesta, brez ovir, s katerimi se stranke
navadno srečajo, ko imajo opravka z drugimi zakonsko predpisanimi
sluţbami za obravnavo drog. Delovni čas sluţbe klientom ustreza, čeravno
morda ne odgovarja zaposlenemu osebju. Prav zaradi tega je MASH v
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edinstvenem poloţaju, kar zadeva vzpostavljanje stikov in dolgotrajnih
odnosov z velikim številom uporabnikov drog, ki ne uporabljajo nobenih
drugih sluţb. Osebje v MASHu nudi storitve v suportivnem in
neobsojajočem okolju, ta edinstvena pozicija pa mu omogoča, da kliente
laţje pripravi do tega, da se odločajo za prakse, usmerjene v zmanjševanje
škode.
V relativno kratkem času njegovega obstoja, je MASH postal glavni
ponudnik uslug za seksualne delavce/delavke v Manchestru, ki uporabljajo
droge. Trenutno ta sluţba stopi v stik s 100-150 klienti tedensko.
MASH predstavlja posebno uspešen model dela na terenu, saj pokriva
tradicionalno "teţko dosegljivo" skupino uporabnikov drog, ţenske. Uradne
statistike kaţejo, da je razmerje med ţenskami in moškimi, ki uporabljajo
programe zamenjave drog v Manchestru, 1:4. V sluţbi zamenjave igel, ki
deluje znotraj MASHa pa se je izkazalo, da njihove storitve uporablja eneko
število moških in ţensk (University of Manchester Drug Misuse Research
Unit - Enota za raziskovanje zlorabe drog, 1994). V tem smislu je delovanje
MASHa v skladu z nedavnim priporočilom vlade, naj sluţbe za obravnavo
drog postanejo bolj prijazne za ţenske, katerim je potrebno omogočiti
dostop do zdravnikov in svetovalcev za ţenske teţave, potrebno pa jim je
tudi zagotoviti moţnosti načrtovanja druţine (ACMD, 1989). Učinkovito
delo na terenu, posebej tisto s "teţko dostopno" populacijo, kot so to
seksualni delavci/delavke, so označili kot ključno komponento pri
doseganju izboljšanja zdravja uporabnikov drog ter zmanjševanja tveganja
okuţbe s HIVom. Svetovalni odbor za zlorabo drog (Advisory Council on
the Misuse of Drugs - ACMD) ugotavlja:
kar zadeva prevencijo HIV, lahko največ dosežemo z večjim poudarkom
na kratkotrajnih stikih z uporabniki drog, ki ne uporabljajo nobenih
služb. To pomeni, da mora delo na terenu nastopati "na frontni liniji", s
poudarkom na kratkih stikih z mnogimi, raje kot na številnih stikih s
stalnimi strankami (ACMD, 1993).
Z ozirom na potencialno kaotične ţivljenske sloge nekaterih seksualnih
delavcev/delavk, ki uporabljajo droge, je za vsako sluţbo pomembno, da
vzpostavi določeno raven doslednosti, če ţeli privabiti kliente in jih tudi
obdrţati. Seksualni delavci/delavke predstavljajo zelo mobilno populacijo,
informacije o projektu pa se v glavnem širijo preko ustnega sporočila. Prav
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zaradi tega je zanesljivost neke sluţbe ključnega pomena za njen uspeh.
Izvajalci projekta MASH so se zato odločili, da bodo ne glede na dejstvo, da
zaposlujejo v glavnem prostovoljce, delali vsak večer po urniku, ki so si ga
zastavili. MASH zagotavlja strokovno sluţbo zdravstvenega skrbstva,
storitve pa namenoma nudijo v okolju, ki ne spominja na zdravniško
ambulanto. Ta način nudenja storitev ustvarja visoko raven verodostojnosti
pri seksualnih delavcih/delavkah, njegovo uspešnost pa dokazuje dejstvo, da
poleg stalnega dotoka novih strank MASH vzdrţuje dolgoročne stike z
"osrednjo" skupino uporabnikov.
Pomembno je tudi spoznanje, da HIV ne predstavlja posebno visoke
prioritete v vsakdanjem ţivljenju večine seksualnih delavcev, moških ali
ţensk, uporabnikov ali neuporabnikov drog. Nujnejše zadeve, ki jih veliko
bolj neposredno občutijo, so na primer način, kako naj se izognejo aretaciji,
pomanjkanje denarja, socialna varnost, stanovanjski problem, še posebej pa
nasilje s strani t.i. "punters", moških klientov (Synn Stern, 1992, Greenet el.,
1993, Kinnell, 1993, McKegany&Barnard, 1996). Zaradi tega se MASH ne
kaţe navzven kot projekt za preprečevanje AIDSa. Osebje se s klienti
pogovarja o celi vrsti problemov in šele nato, ko s stranko vzpostavi določen
stik, preide v razgovoru na bolj specifične vsebine, povezane s spolnim
zdravjem in drogo. Zaupanje, ki ga doseţejo s takim pristopom, omogoča
delavcem, da kasneje izvajajo bolj usmerjene intervencije, ne da bi se jim
stranke zaradi tega odtujile.
Lahko dostopno osnovno zdravstveno skrbstvo
MASH kot projekt, usmerjen v ulico, poskuša pribliţati osnovno
zdravstveno skrbstvo skupini strank, ki ima navadno zelo malo stikov, če
sploh katere, z zdravstvenimi sluţbami, ki jih uporablja večina prebivalstva.
Pogostokrat se dogaja, da intervencija MASHa predstavlja za stranko prvi
stik s takimi sluţbami. Prav zaradi tega MASH seksualnim
delavcem/delavkam ne predstavlja HIVa in uporabe drog kot edine vsebine,
ki so zanje pomembne. Še posebej tisti seksualni delavci/delavke, ki
jemljejo droge, imajo pogosto tudi drugačne zdravstvene teţave, vključno z
okuţbami, ki so povezane z injiciranjem, na primer hepatitisom B in C,
abscesi, septikemijo, trombozo ţil, koţnimi infekcijami, teţavami z zobmi,
amenorejo ter problemi, ki izvirajo iz slabe prehrane. MASH nudi zdravst-
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vene nasvete v veliko širšem okviru, znotraj katerega so zajete napotitve in
svetovanja, ki zadevajo celo vrsto drugih vsebin, od socialnih, pravnih,
finančnih, pa vse do splošnih zdravstvenih problemov. S pomočjo polno
zaposlenega delavca na terenu, ki opravlja naloge napotitve in spremljanja,
poskuša MASH svoje stranke pripraviti do tega, da uporabljajo tudi bolj
formalne sluţbe, ki jih uporablja širša druţba (npr. sluţbe za obravnavo drog
v skupnostih, zdravnike splošne prakse in klinike). Delavci upajo, da bodo
njihove stranke na ta način pozabile ne morebitne slabe izkušnje s temi
sluţbami v preteklosti.
Raziskave tudi jasno dokazujejo, da se seksualne delavke, še posebno tiste,
ki jemljejo droge, velikokrat okuţijo s prenosljivimi spolnimi boleznimi
(Darrow, 1984, Plant, 1990, McKeganey&Barnard, 1992, Ward et al.,
1993), zato tudi bolj tvegajo okuţbo s HIVom. Kot smo ţe prej poudarili, je
veliko teh ţensk popolnoma brez stikov z obstoječimi formalnimi sluţbami,
še posebej s sluţbami urogenitalne medicine (Kinnell, 1989, Faugier et al.,
1992, Green et al., 1993, Gossop et al., 1994). Preglednica, ki so jo v
MASHu sestavili leta 1994, kaţe, da 78% strank ni imelo nobenih stikov z
zdravnikom splošne prakse, le 14% strank pa je bilo povezanih s skupinami
za obravnavo drog v skupnostih. Te podatke potrjuje tudi nedavni pregled,
ki ga je izvedla enota za raziskovanje zlorabe drog v severozahodni regiji.
Le ta je pokazal, da pribliţno 60% strank sluţb za zamenjavo igel v
Manchestru nima nobenega stika z drugimi sluţbami za obravnavo drog
(Donmall in Millar, 1995).
Ker so se v MASHu zavedali slabe dostopnosti formalnih zdravstvenih
sluţb, so v avgustu 1993 začeli z zagotavljanjem svoje lastne nočne sluţbe
urogenitalne medicine (GUM), ki je bila posebej namenjena seksualnim
delavcem/delavkam. Sredstva za zaposlitev delavke, usposobljene za GUM
in druţinsko načrtovanje so prispevale regionalne zdravstvene oblasti.
Sluţba GUM trenutno deluje na isti način kot ostale, kar pomeni, da stranke
sprejemajo in obravnavajo brez predhodnega najavljanja. Sluţba omogoča
preglede, testiranje prenosljivih spolnih bolezni, svetovanje in testiranje
HIVa, testiranje Hepatitisa B in cepljenje, testiranje nosečnosti, odvzem
brisov materničnega vratu, kontracepcijo (vključno s kontracepcijo v nujnih
primerih) ter splošne nasvete o spolnem zdravju. Ta sluţba daje tudi
napotnice za prekinitev nosečnosti in lahko po potrebi v najkrajšem času
uredi vse v zvezi s hospitalizacijo. Sluţba GUM s svojimi specifičnimi

33

nalogami predstavlja veliko inovacijo. V drugih delih Velike Britanije so
podobne sluţbe zelo redke.
Pri velikem številu strank, ki obiskujejo sluţbo GUM, ugotovijo prenosljive
spolne bolezni in jih tudi ustrezno obravnavajo. Zahteve po testiranju HIVa
in cepljenju proti hepatitisu B so v stalnem porastu. Razvoj sluţbe GUM je
MASHu omogočil, da je razširil vsebine zmanjševanja škode v svojem delu,
istočasno pa se je lahko odzval na potrebe svojih strank po osnovnem
zdravstvenem varstvu. Obstojijo pa še nekateri vidiki delovanja, ki jih bo v
prihodnosti še potrebno razviti, npr. dejstvo, da seksualni delavci (moškega
spola) uporabljajo storitve sluţbe GUM manj kot so pričakovali, pa tudi
dejstvo, da se veliko strank po opravljenem testiranju ne vrne, da bi prevzelo
rezultate testov.
Odnosi s policijo
Za uspeh projekta MASH so ključnega pomena dobri odnosi, ki so jih
razvili s policijo. Pogovori z oddelkom nravstvene policije so se začeli ţe v
zgodnjem obdobju delovanja projekta.
V skladu z usmeritvijo policije v zvezi s sluţbami za zamenjavo igel v
Manchestru, so MASHu zagotovili, da policijski usluţbenci ne bodo
vstopali v prostore sluţbe, razen v primerih, ko bodo imeli nalog za aretacijo
kakega posameznika ali ko bodo iskali osebo, ki je zagrešila resen prekršek.
Ta neformalen, toda zavezujoč dogovor, je bil bistvenega pomena za uspeh
projekta. Zavedati se namreč moramo, da ima policija, bolj kot vsaka druga
organizacija, vse moţnosti, da zatre vsako pobudo dela na terenu, enostavno
s tem, da je vseskozi prisotna. Pomembna je bila tudi odločitev, da bodo
policijo obveščali o vsem novem v zvezi z zagotavljanjem uslug. Ko so na
primer odprli novo sluţbo v Whalley Rangu, so dobili podporo tamkajšnjega
divizijskega inšpektorja. Kot smo ţe prej omenili, so pri projektu dobro
vedeli, da stanovalci v tem predelu ostro nasprotujejo prisotnosti seksualnih
delavk/delavcev. Zavedali so se, da je lahko podpora s strani policije
bistvenega pomena, če bi MAShov projekt v tej coni postal tarča
nezadovoljnih krajanov.
MASH je za policijo organiziral celo nekaj izobraţevalnih/informativnih
sestankov. Začetni pogovori s policijo so se vrteli okrog vprašanja, ali
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dejavnost MASHa lahko vpliva na vlogo policije pri uveljavljanju zakonov,
kasneje pa se je izkazalo, da policisti niso veliko vedeli o zmanjševanju
škode in vsebinah, povezanih s HIVom. Na njihovo zahtevo je MASH
pripravil vrsto izobraţevalnih sestankov, ki so se jih udeleţili vsi pripadniki
oddelka nravstvene policije v mestnem središču.
S to pobudo so ţeleli doseči štiri cilje: prvič, informiranje policistov o
vsebinah, povezanih z uporabo drog, HIVom in pojmom zmanjševanja
škode; drugič, informiranje krajevnih policistov o delovanju MASHa, še
posebej pa demistificiranje nekaterih govoric, ki so kroţile v zvezi s
projektom; tretjič, uvrstitev dela, ki ga MASH opravlja, v kontekst širše
strategije zmanjševanja škode, povezane z drogo; in četrtič, ponovno
poudariti dejstvo, da se z dejavnostmi, usmerjenimi v zmanjševanje škode,
ne ţelijo vmešavati v delo policije ali jo ovirati. Na izobraţevalnih sestankih
so policistom zagotovili, da MASH ne bo funkcioniral kot zatočišče za
posameznike, ki so naredili resne prekrške ali za osebe, ki jih išče policija.
Vsi, ki delajo znotraj projekta, med delom nosijo identifikacijske oznake, da
bi se s tem izognili nepotrebnim zasliševanjem s strani policije. Te oznake
so posebej koristne za delavce moškega spola, ki bi jih drugače lahko
pomotoma aretirali zaradi nagovarjanja k prostituciji. Izobraţevalni sestanki
so se izkazali za koristne tudi z vidika odnosov z javnostjo, saj se je odnos
policistov do delavcev v projektu bistveno izboljšal. Zaradi tega je bilo tudi
policistov, ki so prihajali v prostore sluţbe iz gole radovednosti, veliko
manj. Policisti so celo začeli ţenskam, ki so jih aretirali ali opozorili,
priporočati obisk MASHa.
MASH je s policijo sodeloval tudi pri poskusih spodbujanja ţensk, ki so bile
ţrtev spolnega ali fizičnega napada, naj dogodek prijavijo. Ţenske, ki so bile
ţrtve takih napadov, lahko dogodek prijavijo pri za to določeni policistki, ki
je posebej usposobljena za obravnavo primerov na ustrezen sprejemajoč
način. Policija je celo pristala na dogovor, da v primerih, ko ţenska ne ţeli
dogodka prijaviti osebno na policiji, lahko to stori v MASHu, ki bo nato, na
ţrtvino ţeljo, posredoval informacije policiji v anonimni, standardizirani
obliki. Take informacije trenutno ţenske, ki obiskujejo MASH, obravnavajo
na bolj neformalen način: na oglasno desko v prostorih sluţbe beleţijo
informacije o nevarnih klientih, ki sluţijo kot opozorilo kolegicam.
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Čeprav so izkušnje MASHa potrdile, da je sodelovanje z lokalno policijo
moţno in tudi koristno, je potrebno poudariti, da so se podobne pobude
začele razvijati šele v zadnjih letih, ko so na mnogih policijskih oddelkih
začeli sprejemati dejavnosti, usmerjene v zmanjševanje škode. Predvsem
višji usluţbenci manchesterske policije še vedno gledajo na zmanjševanje
škode kot na verodostojen pristop, katerega rezultat je lahko zniţanje števila
kraj, ki jih zagrešijo uporabniki drog, da bi si priskrbeli sredstva za nakup
drog (dokument o strategiji manchesterske policije, brez datuma).
Nekomercialna uporaba kondomov
Obstaja vse več dokazov, da seksualne delavke nerade uporabljajo kondome
v "privatnih" spolnih odnosih, kar je v nasprotju s visoko ravnjo uporabe
kondomov v komercialnih spolnih odnosih. Razlogi za nizko nekomercialno
uporabo kondomov so dobro dokumentirani (Day/Ward, 1990, Morgan
Thomas, 1990, Faugier et al., 1992, Barnard, 1993, Gossop et al., 1994,
McKeganey & Barnard, 1996). Ti podatki, ki kaţejo na nizko raven uporabe
kondomov v heteroseksualnih odnosih, so za MASH pomembni. Delavci v
projektu so v stiku z mnogimi partnerji prostitutk, predvsem za to, ker na
manchesterski prostitutski sceni ni prav veliko zvodnikov. Veliko ţensk dela
samostojno, veliko pa je tudi takih, ki s svojim zasluţkom financirajo
nakupe droge svojim seksualnim partnerjem. Mnogi od teh moških so
registrirani klienti v MASHovi sluţbi zamenjave igel in se veliko zadrţujejo
v prostorih sluţbe, medtem ko njihove partnerke delajo.
Odnos domačnosti in zaupanja, ki ga delavci v MASHu na ta način
vzpostavijo s partnerji prostitutk, jim velikokrat omogoči, da se z njimi
zapletejo v pogovore o varnejši spolnosti v osebnih odnosih, ne da bi klienti
imeli občutek, da jim grozijo ali da jih poučujejo. Delavci v projektu se
zavedajo, da nosi spolni odnos brez uporabe kondoma med prostitutko in
njenim partnerjem simbolni pomen, saj se prav po tem razlikuje od "posla z
gumo", zato se previdno izogibajo sodbam ali komentarjem o posameznikovem osebnem spolnem ţivljenju. Na podoben način lahko tečejo tudi
razgovori o skupni uporabi pribora za injiciranje (ki običajo poteka s
seksualnim partnerjem, pa tudi z drugimi ljudmi). Mc Keganey in Barnard
(1992) opozarjata, da je skupna uporaba injekcijskega pribora sestavni del
nekaterih subkultur, ki uporabljajo droge.
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Intervencije obravnave drog
Pribliţno 75% vseh seksualnih delavk, s katerimi je MASH v stiku, si
injicira droge. Število je višje od tistih, ki jih beleţijo podobne sluţbe v
drugih mestih (Day, Ward/Harris, 1988, Kinnell, 1989, Morgan Thomas et
al., 1989). Razlog je predvsem v tem, da ima MASH stike predvsem z
uličnimi prostitutkami, ki v večji meri redno uporabljajo droge kot tiste, ki
ne delajo na ulici. Droga, po kateri najbolj posegajo, je heroin, uporabljajo
pa tudi crack-kokain, amfetamine, Tomazepam in metadon. Mnoge ţenske
se ukvarjajo s prostitucijo prav zaradi potrebe, da si s tem zasluţijo denar za
droge.
Uporabnikom neopiatskih drog MASH trenutno ne more ponuditi nobene
realne moţnosti obravnave, zato se pri delu z njimi osredotoča predvsem na
zmanjševanje škode. Relativno velik deleţ strank, ki uporabljajo program
zamenjave igel, je uporabnikov amfetaminov. Le ti navadno nimajo stikov z
nobeno drugo sluţbo in uporabljajo le storitve (zamenjave igel), ki jih
ponuja MASH. V zadnjem času v MASHu opaţajo porast uporabe crack
kokaina, ki je postal v mestnem središču zelo lahko dostopen. Velik deleţ
njihovih klientov uporablja crack skupaj z drugimi uličnimi drogami.
Zaenkrat še niso uspeli raziskati, koliko uporabnikov drog v drţavi jemlje
crack. V MASHu, kot tudi v drugih sorodnih projektih, se zavedajo, da je
problem cracka zaskrbljujoč, še posebej zato, ker so seksualni delavci in
delavke pripravljeni delati več ur, imeti spolne odnose z večjim številom
strank in celo večkrat privoliti v seks brez kondoma, da bi si lahko privoščili
nakup cracka.
Kar zadeva predpisovanje metadona je situacija v mestu bolj urejena.
MASH je vzpostavil dobre povezave z obstoječimi sluţbami za obravnavo
drog v skupnosti. Mnoge formalne sluţbe pa so za našo skupino klientov
precej nedostopne. Odprte so le v uradnih urah in običajno zahtevajo od
strank, da se predhodno naročijo. Zaradi tega se je MASH odločil za
pogajanja z mestnimi sluţbami primarnega zdravstvenega varstva, da bi
nekateri od njihovih specialistov sodelovali v projektu. Pogovori so bili
uspešni, tako da MASH trenutno nudi redne specialistične nasvete in informacije glede vsebin, kot je na primer varnejše injiciranje, poleg tega pa na
licu mesta ugotavljajo moţnosti in primernost za različne obravnave (npr.
predpisovanje metadona). Za tiste kliente, ki ţelijo redno dobivati metadon,
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uredijo spremljanje v lokalnih sluţbah za obravnavo drog. Pri MASHu se
sicer zavedajo, da recept metadona ni magična rešitev, zaradi katere se bodo
ţenske, ki uporabljajo opiate, nehale ukvarjati s prostitucijo. Metadon lahko
pripomore le k temu, da ţenske nekoliko razbremeni, saj jim ni treba imeti
spolnih odnosov s tako velikim številom klientov, da bi zasluţile zadosti
denarja za drogo. Vzporedno s tem se pa zmanjša tudi verjetnost, da bi se
zaradi omenjenega pritiska odločile za nevarne prakse (Matthews. 1990,
Bell, Hall & Byth, 1992).
Čeprav se je stanje v zvezi z dostopnostjo metadonske obravnave v
Manchestru precej izboljšalo, je potrebno še bolj poenostaviti dostop do
sluţb, ki predpisujejo metadon, na način, ki se bo prilagajal različnim
potrebam prostitutk - uporabnic drog.
Zaključek
V tej predstavitvi smo opisali splošne principe strategije zmanjševanja
škode, na katerih temelji delovanje projekta MASH in ki so uporabne pri
delu s seksualnimi delavci in delavkami. Pri tem je pomembno, da
posvetimo posebno pozornost specifičnemu ţivljenskemu slogu in
drugačnim potrebam te skupnosti ter odporu, na katerega lahko naleti ta
vrsta dela na terenu (ulici).
Odpor do tovrstnega zagotavljanja uslug lahko prihaja iz različnih strani: od
politikov, policije, organov, ki naj bi te dejavnosti financirali, lokalnega
prebivalstva, strokovnjakov, ki s ne strinjajo s pristopom zmanjševanja
škode. Pomembno je, da se soočimo z obstojem teh ovir, obenem pa se
moramo zavedati, da jih lahko s pravilnim pristopom tudi premagamo. Ko
nam uspe sluţbo postaviti na noge, je zelo verjetno, da bo odpor izginil ali
pa se vsaj zmanjšal. Še posebej pomembno je, da skrbno pripravimo temelje
vsakega načrtovanega projekta. V pripravljalni fazi moramo imeti natančno
določene cilje. Vodstvo projekta in delavci se morajo dobro razumeti.
Ključnega pomena so tudi povezave med različnimi sluţbami, ki so
obstajale ţe v preteklosti.
Res pa je, da uspeh sluţbe ne bo odvisen toliko od odnosa z drugimi
sluţbami, kot od sposobnosti delavcev, da pritegnejo določeno število
seksualnih delavcev/delavk in uporabnikov drog. Če ţeli projekt uresničiti
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svoj končni cilj - zmanjševanje škode, mora svojo klientelo tudi obdrţati, to
pa lahko doseţe tako, da izpolnjuje široko paleto kriterijev.
Zaradi stigmatizacije prostitucije, seksualni delavci in delavke ne zaupajo
formalnim sluţbam. To še posebej velja za prostitutke z otroki, ki ţivijo v
stalnem strahu, da jim bodo socialne sluţbe odvzele otroke kljub
priporočilom vlade, da "uporaba drog sama po sebi... nikoli ne predstavlja
razloga za ločevanje otrok od staršev" (ACMD, 1988). Če torej ţelimo
izvajati dejavnosti znotraj tega konteksta, je nujno potrebno, da definiramo
temelje, na katerih bo projekt deloval. Sluţba, ki bo neodvisna od formalnih
oblik zdravstvenega in socialnega srbstva, se bo populaciji, kateri je
namenjena, zdela bolj dostopna.
Ključnega pomena je, da se sluţba nahaja v bliţini kraja, kjer seksualni
delavci/delavke delajo, ter da njen delovni čas ustreza delovnemu času
klientov (v poznih nočnih urah). Končno je potrebno, da je sluţba preprosto
dostopna, da je prijazna do uporabnikov ter da je dovzetna za potrebe te
pogosto marginalizirane in nezaupljive populacije.
Idealno bi bilo, če bi bili v projekt vključeni specialisti za obravnavo drog in
HIVa ter delavci, ki obvladajo raznovrstno problematiko, npr. za delo z
nekdanjimi uporabniki drog, delo z mladoletniki, delo v skupnostih. Širok
spekter strokovnjakov bi pripomogel k temu, da bi bila sluţba dostopna,
neogroţujoča in prijazna do klientov. Delavci v projektu se morajo zavedati
in se prilagoditi dejstvu, da se seksualni delavci in delavke, ki uporabljajo
ali ne uporabljajo droge, medsebojno razlikujejo v delovni praksi in
ţivljenskem slogu. Obstajajo celo razlike med uličnimi seksualnimi
delavci/delavkami, ki delajo v različnih predelih "rdečih luči" znotraj istega
mesta. Pomembno je, da projekt ponudi čimveč storitev na istem mestu:
GUM, testiranje in svetovanje HIV, storitve, ki jih pokriva zdravstveno in
socialno skrbstvo, babiško sluţbo.
Na ţalost ne poznamo nobenih priročnih receptov, ki bi zagotavljali uspeh
strategije zmanjševanja škode, usmerjene v seksualne delavke in delavce.
Ali, kot je ugotovil Green:
Ulična prostitutka je kompleksen fenomen, za katerega so poenostavljene
ocene in rešitve neuporabne" (Green et al., 1993: 331)
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Izkušnje v Veliki Britaniji in v drugih drţavah pa vsekakor kaţejo, da so
taki projekti na tem tako občutljivem področju učinkoviti in da dajejo
rezultate, ki jih je moţno dokazati tako kvantitativno kot kvalitativno
(Kleinegris, 1991, van Beck et al.,, 1993).
S to predstavitvijo smo ţeleli predvsem poudariti, da zmanjševanja škode ne
smemo obravnavati kot ločeno teoretično filozofijo, saj ga s tem omejujemo.
Zmanjševanje škode lahko dejansko vpliva na splošno kvaliteto ţivljenja
klientov le v primeru, če ustrezne sluţbe uspejo pritegniti veliko število
uporabnikov drog, ki v teh sluţbah zadovoljujejo svoje specifične potrebe.
Izkušnja MASH dokazuje, da s takim pristopom lahko pritegnemo veliko
število "teţko dosegljivih" seksualnih delavcev/delavk ter uporabnikov drog,
ter ustvarimo okolje, v katerem se bodo le ti počutili dovolj sproščene, da se
bodo lahko pogovarjali o vsebinah uporabe drog in spolnosti, kar v končni
fazi resnično lahko spremeni njihov odnos do tvegane uporabe drog in
spolnosti.
V petih letih delovanja je MASH odločilno vplival na izboljšanje zdravja te
pogosto marginalizirane in stigmatizirane skupine uporabnikov drog ter je
jasno dokazal, da je moţno tudi v neformalnem okolju zagotoviti visoko
kvalitetne, strokovne storitve.
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POROČILO O VSEBINI IZOBRAŢEVANJA V OKVIRU
"DRUG DEMAND REDUCTION STAFF TRAINING
PROGRAM"
Joţe Hren

UVOD
V času od 19. februarja do 5. maja sem se udeleţil programa usposabljanja z
naslovom "Demand reduction staff training programme" (Usposabljanje za
strokovnjake na področju zmanjševanja povpraševanja po drogah). V prvem
delu, ki je bil teoretičen, smo bili vsi udeleţenci skupaj v Torinu, Italija.
Organizator usposabljanja, Pompidou skupina, v sodelovanju z ILO,
UNDCP in WHO je v izvedbeno strukturo uvrstil sledeče drţave iz srednje
in vzhodne Evrope: Albanijo, Bulgarijo, Češko, Estonijo, Madţarsko,
Latvijo, Litvo, Romunijo, Slovaško, Poljsko, Rusijo ter Slovenijo. Ciljna
skupina so bila praktiki na področju problematike drog, ki so neposredno
vključeni v delo v sferah prevencije, zdravljenja, rehabilitacije ter šolstva in
policije. Iz naše drţave sva se usposabljanja udeleţila dva predstavnika,
poleg mene še mag. Bogdan Polajner.
Glavni cilji usposabljanja so bili:
 usposobiti udeleţence z izkušnjami in znanji na področjih prevencije,
zdravljenja ter rehabilitacije z namenom, da bodo ta znanja in izkušnje
implementirana na nacionalnem nivoju;
 vzpodbuditi na nacionalnem nivoju razvoj obstojočih aktivnosti na
področju zmanjševanja povpraševanja;
 vzpodbuditi komunikacijo znotraj nacinalnega okvira med praktiki ter
snovalci strategij;
 formiranje strokovnih mreţ med udeleţenci usposabljanja ter drţavami
gostiteljicami.
V teoretičnem delu, ki je potekal v Torinu so nam različni predavatelji
predstavili njihove izkušnje, znanja in teţave, ki jih imajo pri delu na
sledečih področjih:
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Prevencija;
Zmanjševanje škode, ti področji nam je predstvil J. Mengde iz
Nizozemske;
 Zgodnja intervencija - predavanje R. Ivesa iz V. Britanije;
 Načrtovanje ter vodenje projektov;
 Evalvacija projektov - predavanji R. Howarda iz V. Britanije;
 Zdravljenje bolezni odvisnosti - M. Krokar iz Švice;
 Rehabilitacija in reintegracija uporabikov drog - G. Eckstein iz Nemčije;
 Nacionalno načrtovanje in regionalni informacijski centri - N.P.
Svensson iz Norveške;
 Metode poučevanja - A. Flick, E. Wickstrom iz Švedske.
Podrobnejši opisi ter materiali iz predavanj so na voljo pri piscu poročila.
Po dvotedenskem zelo intezivnem teoretičnem delu, smo se udeleţenci
razdelili po interesnih skupinah in odpravili na praktični del usposabljanja v
različne severno in zahodno evropske drţave. Sam sem odšel v Veliko
Britanijo, s ciljem spoznati delovanje angleških nevladnih sluţb na področji
problematike drog, nizkopraţnih modelov z uporabljeno filozofijo "harm
reduction", zlasti pa še s ciljem spoznavati razvoj in potek terenskega dela
("outreach") v praksi.
KRATEK OPIS BRITANSKE SOCIALNO POLITIČNE REALNOSTI
Prvi teden smo v Londonu obiskali različne drţavne in nevladne institucije
in urade, ki se ukvarjajo z obravnavano tematiko. Predstavili so nam
delovanje vladnih institucij na področjih zdravstva, šolstva in policije.
Spoznali smo krovno nevladno organizacijo na področju nedovoljenih drog SCODA, ki se ukvarja z financiranjem različnih projektov, njihovim
evalviranjem ter publiciranjem. Zaradi obsega in pomena dela, ki ga
opravljajo, predstavljajo tudi pomembno strokovno referenco na področji
drog v Britaniji. Obiskali smo še nekaj projektov, ki se izvajajo v Londonu
imajo pa tudi širši pomen: HEA, APA CABLE STREET PROJECT,
TOWER HAMLETS, TACADE.
Britanija ima dolgo tradicijo demokratičnih institucij in enako dolgo
tradicijo dobro organiziranih in visoko mobiliziranih interesnih skupin.
Skozi različna obdobja sta oba institucionalna sektorja - zasebni in drţavni -
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razvila pogosto tudi tesni simbiotski odnos. V Britaniji je v praksi teţko
napraviti jasno distinkcijo med drţavnimi in zasebnimi akterji aktivnosti.
Cel sistem administracije temelji na predpostavki, da bodo zasebne
organizacije sodelovale v ponudbi in razvijanju javnih storitev. Podobno
obstaja tudi dolga tradicija volonterskih organizacij, ki zagotavljajo
pomemben deleţ storitev v tehnološko visoko razviti drţavi. Ne glede na to
je bivša predsednica vlade ga. Thatcher smatrala, da je sistem zastarel in da
se mora drţava obrniti k modelu samopomočnih skupin in volonterskih
organizacij. Namen je bil doseči umik odločilne vloge drţave.
Največji paradoks teh sprememb je, da se Britanija sooča z povečano
stopnjo intevencij drţave na mnogih področjih delovanja. Kritiki opisujejo
obdobje vladanja Margaret Thatcher kot čas, v katerem nobena institucija ni
mogla brez “Udarca z ročno torbico” premierke. Večina področij druţbe je
bila temeljito "obdelana" s strani vlade, destabilizirana in nato reformirana.
Vlada je delovala v skladu z minimalno tezo, da vse ne gre tako kot bi
moralo, da so spremembe nujne - da obstaja deficit reform.
Cilj vseh spremeb je bil, spremeniti organizacijsko strukturo v zasebnem in
drţavnem sektorju in zagotoviti, da bi bila sredstve drţave locirana v skladu
z novimi, navadno trţnimi principi.
Na področju problematike drog izgleda britanski model pribliţno tako:
Zaradi velike razpršnosti in premajhnega uvida v različne moţnosti, ki jih
imajo uporabniki drog pri reševanju svoje problematike, so bile na pobudo
Home Office ustanovljene DRUG PREVENTION INITIATIVE v vseh
regijah Angllije in Škotske. Namen DPI je zdruţevanje in povezovanje vseh
iniciativ, ki se na področju določene regije ukvarjajo s problemom drog. V
okviru regije se tako ustanovijo DRUG ACTION TEAM, ki imajo
povezovalno in informativno funkcijo. Znotraj DAT imenujejo člani tega
tima DRUG REFERENCE GROUP, v kateri so eminentni predstavniki
stroke in lokalne oblasti. DPI z določenimi finančnimi sredstvi podpirajo
celotno shemo.
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NEVLADNE ORGANIZACIJE - KAKO VSE SKUPAJ IZGLEDA V
PRAKSI?
BRISTOL DRUGS PROJECT (BDP)
Poslanstvo projekta je: Zmanjšati ali preprečiti škodo, ki jo povzročajo
droge lokalni skupnosti, druţinam in posameznikom, z delom s tistimi, ki
droge jamljejo z namenom nadzora jemanja droge in vzpodbujanja končanja
le - tega.
Termin "zmanjševanje škode", je centralen pri delu s strankami.
Zmanjševanje škode je definirano kot zmanjševanje dejavnikov, ki vplivajo
na osebno socialno in emocionalno delovanje.
Škoda v skupnosti zaradi drog se izraţa skozi:
 kriminal in strah pred njim,
 tveganje za zdravje - poškodbe z injekcijami,
 razširjenost HIV in drugih spolno prenosljivih bolezni,
 vpliv drog na prihajajoče generacije.
Škoda v druţinah:
 slabšanje zdravstvenega, čustvenega in mentalnega zdravja,
 slabšanje druţinskih odnosov, zlasti z odvisnim otrokom,
 nemoč, zmedenost roditelja odvisnika.
Škoda za posameznika:
 slabšanje zdravstvenega, emocionalnega in duševnega zdravja,
 slabšanje stanovanjske, finančne in zaposlitvene varnosti,
 slabšanje socialnih stikov,
 aktivnosti v smeri višanja kriminalitete,
 širjenje HIV in drugih bolezni,
 smrt zaradi overdoziranja,
 stigmatizacija in odtujenost od druţbe.
Glavni povdarki pri deli BDP so:
 zagotavljanje visoke stopnje zaupnosti za vse uporabnike storitev,
 spoštovanje vsakega posameznika ob zaupanju v moţnost spremembe,
 neobsojajoč in nezapovedujoč pristop,
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 zavezanost k spreminjanju diskriminacije in predsodkov,
 zavezanost k iskanju najboljših rešitev.
KAKŠNE STORITVE PONUJA BDP?
1. Temeljne storitve (core service):
 Drop-in,
 helpline,
 izmenjava igel,
 delitev kondomov,
 svetovanje,
 druţinska podporna skupina,
 dnevni center,
 skupnostno delo,
 napotitve na zdravljenje,
2. Sektor terenskega dela:
"Prenašanje pisarniškega dela" na ceste mesta. Delavci s seboj nosijo
injekcije, kondome in različno informativno gradivo o ne-varnosti jemanja
drog. Na terenu delajo tudi s prostitutkami - spolnimi delavkami.
3. Kazensko pravni sektor:
Svoje storitve ponujajo lokalnim zaporom in ponujajo alternative pogojno
obsojenim v sodelovanju s sodišči.
4. Volonterski sektor:
Letno usposobijo do deset prostovoljcev, ki se zaveţejo, da bodo vsaj leto
dni enkrat tedensko pomagali pri delu v projektu. Deleţni so
osemtedenskega usposabljanja. Glavne teme so: vedenje o drogah, HIV,
veščine svetovanja in enake moţnosti. Nekateri prostovoljci imajo za sabo
lastno izkušnjo jemanja drog, drugi ne. Sprva delajo le na telefonu in dropin. Sčasoma pa prevzemajo čedalje pomembnejša dela v projektu. Mnogi od
bivših volonterjev so sedaj redno zaposleni v tem ali drugih projektih po
Angliji.
Vse štiri sektorje logistično podpira administrativni oddelek.
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OUTREACH - TERENSKO DELO
ZGODOVINA
Terensko delo so najprej razvili v ZDA ob koncu petdesetih let, kot odgovor
na problem cestnih tolp. Člani mladinskih tolp so prisilili delavce v
ustreznih sluţbah, da so se preselili na vogale cest in v igralnice biljarda, če
so hoteli obdrţati stik z njimi in jih - ne nazadnje - tudi nadzirati.
V šestdesetih letih so prenesli terensko delo v Anglijo. Nova gibanja mladih,
rokerji, modsi, hipiji, so zahtevali drugačen pristop. Odpirali so mladinske
klube kot
enote socialnih, cerkvenih, zasebnih organizacij, kjer so mladim ponujali
moţnost, da so tam kadili, poslušali glasbo, pili čaj in kavo ter ohranjali svoj
cestni image. Na terenu, po cestah, soseskah, pa so delavci teh centrov vabili
mlade, naj jih obiščejo.
V sedemdesetih letih so se specializirane institucije na področju drog
zavedle problema, da veliko število uporabnikov nelegalnih drog ne
uporablja njihovih storitev. Ti strokovnjaki so se ozrli na izkušnje
mladinskih klubov in njihovega načina dela. Večina tega dela je bila
koncentrirana v velikih mestih.
Osemdeseta leta so prinesla epidemijo heroina v različnih predelih Britanije.
Novi odvisniki so bili zelo normalni ljudje. Edini skupni značilnosti pri
večina sta, da jemljejo heroin in so brezposleni. Šele povezave velikega
števila intravenoznih uporabnikov drog z nevarnostjo okuţbe z HIV so
sproţile skrb in interes druţbe in s tem tudi za terensko delo. Stališče je bilo,
da je terensko delo lahko ena od metod za povečanje stikov z odvisniki in s
tem za njihovo osveščanje. Vendar pa samo terensko delo ne zadošča.
Specializirana organizacija na področju problematike drog bi morala
ponujati vsaj še:
 izmenjavo igel,
 metadonsko terapijo,
 zavetišče,
 dnevni center,
 detoksikacijski center,
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osebje z "dobrim odnosom",
pravni nasveti in informacije o socialnem ter zdravstvenem zavarovanju,
splošno zdravstveno oskrbo,
nasvete za varno uporabo drog,
terapevtske skupnosti,
kvalitetno svetovanje,
praktične aktivnosti za zabavo in učenje,
skupino samo za ţenske,
strokovnjake ki ne govorijo le "socialnodelavskega jezika" in se potem
čudijo, zakaj stranke buljijo v njih. Za večino ljudi pomeni suport nekaj
kar se dogaja na nogometnih igriščih,
 servis, ki je namenjen vsem uporabnikom drog.
Nevarnost okuţbe z virusom HIV pa ni edini razlog uvajanja terenskega
dela v prakso. Ravno tako je pomembno spoznanje, da ima kontakte z
organiziranimi sluţbami le majhen odstotek odvisnikov. Seveda pa delo
terenskih delavcev močno variira glede na kraj in ciljno skupino, kjer ga
izvajajo. Delo v velikih mestih ali v ruralnih okoljih zahteva drugačne
pristop. Tudi delo z ţenskami zahteva specifičen odnos in metode. Edina
skupna lastnost pri vseh je, da mora ciljna skupina, s katero ţeli terenski
delavec delati, le-tega sprejeti.
POSTATI TERENSKI DELAVEC
 Veščine v medosebnih odnosih so pomembnejše od formalne izobrazbe te veščine se naučijo v vsakodnevnem ţivljenju in ne na različnih
seminarjih. Veliko laţje je nekoga, ki uţiva v delu z ljudmi "iz vseh
vetrov", naučiti pisati poročila, kot pa usposobljenega "pisarniškega"
strokovnjaka naučiti pristopa k uporabnikom drog.
 Terensko delo pomeni vstop na področje strankinega sveta v strankinem
jeziku.
 Da bi se izognili medsebojnemu nezaupanju, posamezne organizacije
zaposlujejo kot terenske delavce bivše odvisnike.
 Ta politika je pozitivna glede na učinkovitost terenskega dela.
 Bivši odvisniki pri svojem delu potrebujejo zelo skrbno supervizijo in
vodenje.
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IZVAJANJE TERENSKEGA DELA
 Praktično izvajanje pomeni odločitev, kako stopiti v stik s ciljno skupino.
 Praviloma naj bi terensko delo izvajali v paru, v praksi pa je pogosto
drugače; v tem primeru je ves čas potrebno imeti v mislih osebno
varnost, tudi pri načrtovanju programa in metod dela.
 Stiki s ciljno populacijo se lahko napravijo "na suho" ali po metodi
"sneţne kepe".
 Metoda sneţne kepe je primernejša, ker nekdo iz "scene" priporoči
terenskega delavca; koristno je ponuditi tej ključni osebi neko oblike
nagrade, ker je vzpostavila stik s svojimi prijatelji.
 Če je cilj ustvarjanje novih kontaktov z odvisniki, je prava metoda dela minimalna intervencija.
VODENJE TERENSKEGA DELA
 Vodje projekta kot tudi terenski delavci morajo biti fleksibilni in
pripravljeni sprejeti razumljivo tveganje.
 Pomanjkanje proţnega vodenja je glavni vzrok vseh frustracij; jasen
namen in cilji so vselej pomembna naloga vodenja. Program terenskega
dela je lahko pogosto nepredvidljiv in se lahko konča precej drugače, kot
je bilo načrtovano. Pomembno je, da so bili začetni cilji dogovorjeni po
razpravi in primerno razjasnjeni z namenom preprečiti nerealna
pričakovanja vseh.
 Supervizija naj bi omogočila delavcem čas za refleksijo na njihovo delo
in za povezovanje z drugimi projeki in posamezniki.
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TERENSKO DELO Z UPORABNIKI DROG: NAČELA IN
IZVAJANJE9
Tim Rhodes

I. SPODBUJANJE SPREMEMB VEDENJA
Pričujoča navodila predstavljajo povzetek teorije in prakse terenskega dela z
uporabniki drog. Oblikovana so tako, da jih lahko uporabljajo ljudje,
odgovorni za razvoj, uvajanje in izvajanje prevencije širjenja virusa HIV in
zdravstvene vzgoje med uporabniki drog.
ZAVZEMANJE ZA ZDRAVO VEDENJE
Terensko delo je metoda zdravstvene vzgoje in olajševanja dostopa do
storitev. Cilj terenskega dela, kot tudi drugih intervencij, je uvajanje
zdravega načina vedenja, in sicer na tri načine:
 s povečevanjem zavedanja o tveganju za zdravje,
 s spodbujanjem k spremebam, ki predstavljajo odmik od tveganega
vedenja,
 z ohranjanjem pozitivnih sprememb vedenja.
Uvodoma je treba povedati, da se terensko delo dopolnjuje z drugimi javnozdravstvenimi dejavnostmi. Ne nadomešča, podvaja ali izničuje potrebo po
drugih intervencijah ampak nastopa le kot njihovo dopolnilo. Terenskega
dela ne smemo obravnavati kot nekakšnega zagotavljanja hitrih rešitev ali
trenutnega čudeţnega zdravila za reševanje teţav s spodbujanjem sprememb
vedenja. Terensko delo je namreč koristen sestavni del širše strategije
promocije zdravega načina ţivljenja, kar pomeni, da metode terenskega dela
niso obvezne za vse ustanove. Ali je terensko delo nujno ali ne, pa je
odvisno od natančnega ocene potreb posebnih ciljnih skupin in od
učinkovitosti drugih, ţe obstoječih intervencij (glej poglavje V).

9

Outreach work with drug users: principles and practice. Council of Europe
Pompidou Group, Strasburg, 1996.

49

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA SPREMEMBE VEDENJA
Na pospeševanje zdravega vedenja vplivajo različni individualni, druţbeni
in materialni dejavniki. Cilj zdravstvenih intervencij je spodbujanje in
ohranjanje sprememb, ki vodijo k zdravemu vedenju, dejavniki, ki vplivajo
na te spremembe, pa delujejo predvsem na štirih ravneh. To so ravni
individualnega, medosebnega (npr. drugi posamezniki), druţbenega (npr.
mnenje vrstnikov) in širšega druţbeno-političnega okolja (npr. kazenskopravna politika).
Na vedenjske spremembe vplivajo številni individualni in druţbeni
dejavniki, zato je treba pri intervencijah spodbujati in ohranjati spremembe
tako pri posameznikih kot tudi v druţbi. Učinkovita strategija pospeševanja
zdravega načina ţivljenja mora spodbujati spremembe v vedenju
posameznikov, hkrati pa tudi vplivati na medosebno dogovarjanja o
vedenjskih vzorcih med posamezniki, znotraj vrstniških skupin, in vplivati
na "vrednote" glede zdravja in uporabe drog v skupnosti in v širšem
druţbeno-političnem okolju.
POSAMEZNIKI
Na vedenjske spremembe vplivajo posameznikovo poznavanje in
prepričanje zdravju nevarnih in tveganih oblik vedenja, njegova ţelja in
motiviranost za spreminjanje lastnega vedenja in moţnosti, ki jih ima za
uresničitev sprememb vedenja.
ODNOSI MED POSAMEZNIKI
Posameznikova prizadevanja k spremembam vedenja so odvisna od
prepričanj in dejanj drugih posameznikov. Uporaba kondomov, na primer,
ne zadeva le posameznikove izbire, ampak je odvisna od medosebnega
dogovora med, ponavadi, dvema posameznikoma.
SKUPNOST
Na posameznikova prizadevanja k spremembam vedenja vplivajo tudi
mnenja in navade druţbenih skupin, katerim ta posameznik pripada. Na
njegovo vedenje lahko vplivajo vrednote vrstniške skupine. Če obstaja med
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mladostniki močna navada skupne uporabe brizgalk, na primer, je za
posameznika teţko izvedljivo prizadevanje proti takšnemu tveganemu
vedenju.
DRUŢBENO-POLITIČNO OKOLJE
Na posameznikovo in skupinsko prizadevanje za spremembe vedenja lahko
vplivajo tudi širše druţbene in politične razmere. V okoljih s kazenskimi
zakoni o drogah ali absolutističnim prepričanjem o nujnosti popolne
vzdrţnosti od drog, lahko, na primer, nastopijo teţave pri spodbujanju
premikov v smeri k zmanjševanju škodljivih posledic uporabe drog. Ravno
tako lahko v druţbah s splošnim zategovanjem zdravstvenih virov nastanejo
večje teţave pri spodbujanju vedenjskih sprememb, še posebej v okoljih,
kjer skušajo reševati probleme zaradi drog predvsem z restriktivno kazensko
zakonodajo.
SPREMINJANJE POSAMEZNIKA
Zaţelene so spremembe posameznikove zavesti, prepričanj, namer in
motivacij.
SPREMINJANJE ODNOSOV MED POSAMEZNIKI
Zaţelene so spremembe posameznikove samoučinkovitost in veščin
medosebnega dogovarjanja.
SPREMINJANJE SKUPNOSTI
Zaţelene so spremembe znotraj mladostniške vrstniške skupine in pri
"vrednotah", ki vplivajo na vedenje posameznikov.
DRUŢBENO-POLITIČNE SPREMEMBE
Zaţelene so spremembe v zakonodaji in politiki do drog in v organiziranosti
zdravstvenih storitev.
Učinkovite strategije pospeševanja zdravega ţivljenja, katere del je tudi
terensko delo, morajo spodbujati in ohranjati spremembe na različne načine.
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Izbira določenih metod intervencij in intervencij je pri terenskem delu
odvisna od vrste in narave zaţelene spremembe. Najučinkovitejše strategije
pospeševanje zdravja sestavljajo različni dopolnjujoči se intervencijski
pristopi, oblikovani tako, da spodbujajo spreminjanje na različnih ravneh in
ne zgolj pri posameznikovi zavesti, prepričanjih in vedenju.
SPREMINJANJE K "ZDRAVEMU" UŢIVANJU DROG
Ni vrste drog, katerih uporaba ne bi imelo škodljivih posledic. Droge so
lahko škodljive za posameznika in njegovo zdravje, pa tudi za skupnost in
javno zdravje. V tistih skupnostih, na primer, kjer sta močno prisotna
uporaba drog in kriminal, povezan z drogami, nastopajo škodljive posledice
uporabe drog tako pri uporabnikih pa tudi pri ljudeh, ki drog ne uporabljajo.
Zato je pomembno vzpostaviti intervencijsko strategijo skupaj s prednostno
listo ciljev in nalog. Ti cilji, ki so lahko hkrati tudi cilji terenskega dela, so:
 preprečevanje začenjanja uporabe drog,
 preprečevanje začenjanja injeciranja drog,
 spodbujanje opuščanja uporabe drog, predvsem injeciranja,
 zmanjševanje škodljivih posledic uporabe drog.
Izsledki raziskav so pokazali, da bodo imele intervencije večji učinek pri
uvajanju teh sprememb, če bodo pri navezovanju stikov z uporabniki drog
pragmatične in če se bodo pri nudenju storitev prilagajale potrebam
uporabnikov drog. Ravno tako pa morajo nuditi takojšnjo prednost javnemu
zdravju pred medicinskimi ali zakonskimi vidiki uporabe drog. Iz pričujočih
navodil je razvidno, da ponuja terensko delo eno izmed najbolj pragmatičnih
in prilagodljivih intervencijskih metod v javnem zdravstvu.
KLJUČNE TOČKE
 Terensko delo je koristen del širše strategije pospeševanja zdravja.
 Zgolj spreminjanje posameznikovega znanja in prepričanj ne zadostuje.
 Spremembe so zaţelene pri "vrednotah" o zdravem ţivljenju znotraj
vrstniške skupine.
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II. TERENSKO DELO: OSNOVNA NAČELA
TERENSKO DELO
Cilj terenskega dela je doseganje določene ciljne skupine. Medtem ko
večina drugih intervencij temelji na delu znotraj svojih prostorov in se
zanaša na to, da bodo posamezniki sami "poiskali pomoč", pa terensko delo
skuša navezati stike s ciljnimi skupinami zunaj svojih prostorov. Terenski
delavci ne čakajo, da bodo posamezniki, ko bodo ugotovili, da imajo teţave
z zdravjem ali druge teţave zaradi drog, sami poiskali pomoč, ampak jih
poiščejo in jim ponudijo informacije in storitve neposredno v skupnosti. To
pomeni, da terenski delavci s svojimi dejavnostmi uporabnika drog poiščejo
ţe na začetku kariere, pred prehodom na bolj škodljive oblike uporabe drog.
Terensko delo na področju virusa HIV je označeno kot:
Dejavnost v skupnosti, katere najpomembnejši cilj je zagotvaljanje
izboljšanja zdravja in zmanjševanje tveganja širjenja virusa HIV.
Namenjena je posameznikom in skupinam, ki jih obstoječi servisi ne
morejo učinkovito doseči.
RAZLOGI ZA VZPOSTAVITEV TERENSKEGA DELA
Ključni vzroki za izvajanje terenskega delo so:
 obstoječe intervencije niso učinkovito dosegle ciljne skupine,
 obstoječe intervencije ne nudijo storitev, ki jih potrebujejo ciljne
skupine.
V številnih evropskih mestih večji del uporabnikov drog ne naveţe stika z
obstoječimi sluţbami, ki temeljijo na delu znotraj svojih prostorov. Pri teh
uporabnikih so tudi najpogostejše različne oblike tveganega vedenja.
Terensko delo je nujno na primer tam, kjer obstoječa organizacija, ki se
ukvarja z zamenjavo igel, ne uspe razdeliti zadostnega števila čistih igel
oziroma jih ne ponuja tistim uporabnikom, pri katerih je skupna uporaba
pribora za vbrizgavanje najbolj prisotna. V takšnih primerih je treba
poskrbeti za večjo dostopnost obstoječih sluţb, obenem pa doseči tiste
uporabnike drog, ki nimajo izkušenj ali ţelje, da bi navezali stik s katerokoli
ustanovo, ki deluje zgolj v prostorih agencije.
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Ključen namen terenskega dela z uporabniki drog je torej doseči
posameznike, ki niso v stiku s programi preprečevanja okuţb z virusom HIV
in s programi zmanjševanja škodljivih posledic uporabe drog, pa bi takšno
pomoč najbolj potrebovali. Najmanj učinkovito terensko delo je tisto, ki
navezuje stike z ljudmi, ki so ţe povezani z različnimi ustanovami in ki ne
potrebujejo storitev terenskih delavcev (TD). Na ţalost je bil to največji
neuspeh terenskega dela.
CILJNE SKUPINE TERENSKEGA DELA
Terensko delo je najbolj učinkovito takrat, ko natančno določi populacije, s
katerimi ţeli navezati stike in razloge, zakaj ravno s temi določenimi
populacijami. Le v pogojih, ko ni dejansko nikakršne druge ponudbe
storitev, zadostuje določitev ciljne populacije s tako širokim pojmom kot je
"intravenski uporabniki drog" ali "uporabniki poţivil".
Prednostne ciljne skupine je treba določiti na podlagi potreb posameznikov
po storitvah in ne preprosto zaradi njihovega poloţaja "uporabnika drog" ali
"intravenskega uporabnika drog", ali celo zato ker jih je laţe poiskati.
Prepogosto namreč terenski delavci navezujejo stike s tistimi, ki jih je
"najlaţe sodeči". Vendar pa to ni bistvo terenskega dela.
Izbira ciljne skupine je odvisna od lokalnih razmer, vendar pa so primeri
znotraj splošne skupine uporabnikov drog naslednji:
 mladi, ki si droge vbrizgavajo (n. pr. mlajši od 25 let),
 nekdanji ali novi intravenski uporabniki (n. pr. če si droge vbrizgavajo
manj kot tri leta),
 občasni ali rekreativni intravenski uporabniki,
 intravenski uporabniki poţivil,
 ţenske, ki si droge vbrizgavajo,
 intravenski uporabniki, pripadniki etničnih manjšin,
 dolgotrajni intravenski uporabniki, ki še niso navezali stikov s servisi10.
Terensko delo bi moralo dati prednost le obnavljanju stikov z istimi
posamezniki po preteku določenega časa, če ti nimajo dostopa do drugih
lokalnih vzgojnih in preventivnih storitev. Ekipa terenskega dela, ki
10

... to je s sluţbami in organizacijami, ki nudijo različne relevantne storitve.
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obnavlja stike z uporabniki drog, ki obiskujejo tudi druge servise, se
denarno ne izplača.
Osnovni namen terenskega dela je navezati nove stike z uporabniki drog, ki
storitve najbolj potrebujejo. Če med izvajanjem projekta ne moremo
prikazati, da nam uspeva vzpostaviti zadovoljiv deleţ novih stikov, potem to
pomeni, da ne izpolnjujemo osnovnih ciljev terenskega dela - doseganje
skritih skupin uporabnikov drog. Če ne uspemo navezovati novih stikov,
potem to pomeni, da potrebujemo drugačne intervencijske strategije ali celo
zamenjavo ciljne skupine.
TERENSKO DELO IN SPREMEMBE VEDENJA
Osnovni razlog za navezovanje stikov s "skritimi" uporabniki drog je
spodbujanje sprememb k varnejšemu vedenju. To lahko doseţemo na dva
glavna načina:
 z zagotavljanjem vzgojnega in preventivnega gradiva neposredno v
skupnosti ali
 z napotitvami v agencije, ki delujejo znotraj svojih prostorov in izvajajo
terapevtske in pomočne storitve.
Ti dejavnosti se med seboj dopolnjujeta (glej tabelo 2.1.). To pomeni, da
spremembe vedenja spodbujamo:
 neposredno v skupnosti z zdravstveno vzgojo in preventivo;
 posredno, tako da posameznike spodbujamo k navezovanju stikov z
ustanovami, ki delujejo znotraj svojih prostorov.
Funkcijo terenskega dela moramo razumeti veliko širše kot zgolj
vzpostavljanje stikov med posamezniki in agencijami, ki delujejo znotraj
svojih prostorov. Mnogi izmed uporabnikov drog ne potrebujejo pomoči ali
ne ţelijo pristopiti k servisom. Cilj terenskega dela ne bi smel biti
spreminjanje uporabnikov drog v "paciente" ampak ustrezno zagotavljanje
pomoči ali storitev v skladu z zdravstvenimi potrebami.
Mnogi servisi za odvisnike v evropskih drţavah niso bili naklonjeni
uvajanju inovativnih sprememb. Obstaja namreč preveliko zanašanje na
agencije, ki delujejo znotraj svojih prostorov in pretirano nasprotovanje
razvijanju programov terenskega dela, ki bi se resnično odvijali v skupnosti.
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To pa omejuje učinkovitost in ovira dostopnost storitev za teţko dosegljive
skupine. Zavzemanje za inovativne načine navezovanja stikov z uporabniki
drog prek terenskega dela tako zahteva tudi zavzemanje za ocenitev
dostopnosti in ustreznosti obstoječih servisov, ki delujejo znotraj svojih
prostorov.
Slika 2.1.
Terensko delo

Napotitev

Neposredna sprememba

Posredna sprememba

Terensko delo, ki ţeli učinkovito spodbujati neposredne spremembe v
skupnosti, mora razjasniti cilje in izide, ki jih ţeli doseči (glej poglavje VI).
Projekti terenskega dela pa pogosto postanejo zgolj terenski farmacevti, saj
zgolj razdeljevanje preventivnega gradiva ne ne zadovoljuje potreb ciljnih
skupin. Razdeljevanje kondomov, igel in brizgalk jih sicer oskrbuje s
tehničnimi pripomočki za spreminjanje vedenja, kar pa - samo po sebi - še
ne pomeni, da se bo vedenje res spremenilo.
Primer terenskega dela v Chicagu je pokazal, kako ponavljanje sporočil za
zmanjševanje tveganja pomaga pri trajnejšemu utrjevanju priporočenih
sprememb vedenja. Če so sporočila o spremembah vedenja pogosta, pri tem
pa se spreminja tudi način njihovega predstavljanja, je bolj verjetno, da se
bodo spremembe vedenja zgodile, kot pa če informacije o zmanjševanju
škode posredujemo brez takšnih rednih, ponavljajočih se utrjevanj.
Terenski delavci bi kot izučeni informatorji morali poiskati vzroke, ki
vplivajo na povečevanje tveganega vedenja in pri tem uporabnike drog
spodbujati k premagovanju ovir na poti k zaţelenim spremembam vedenja.
Takšen cilj zahteva ugotavljanje potreb posameznikov s pomočjo novih ali
pa ţe obstoječih oblik navezovanja stikov.
Med ključnimi vprašanji so:
 ali posameznik uporablja sredstva za zaščito proti virusu HIV?
 če ne, zakaj ne?
 kateri dejavniki in okoliščine ovirajo njihovo uporabo?
 kako te okoliščine spremeniti?
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Cilj terenskega dela je doseči čim več "skritih" uporabnikov drog, da bi tako
zagotovili sredstva in obenem vplivali na: a) spodbujanje sprememb
vedenja; in b) ohranitev doseţenih sprememb. Ključna vloga terenskega dela
je razdeljevanje pripomočkov za zmanjševanje škodljivih posledic uporabe
drog, vendar pa to ni edina vloga terenskega dela.
Pomembno je vedeti, da ima terensko delo lahko včasih omejen vpliv na
spremembe vedenj, še posebej, ker so bile vsebine terenskega dela pogosto
zelo hitro in nenatančno načrtovane. Obseg sprememb, ki jih lahko terensko
delo doseţe neposredno v skupnosti, je lahko v nekaterih okoljih omejen, še
posebej pa takrat, ko obstajajo potrebe po po bolj usmerjenem svetovanju in
informiranju. V teh primerih je zaţelena nadaljnja napotitev, še posebej
takrat, ko lahko terenski delavci med uporabniki drog spodbudijo zanimanje
za zmanjševanje ali popolno prenehanje uporabe drog.
Zgornja dejstva nakazujejo na nujnost tesnega sodelovanja in napotitvenih
povezav med terenskimi delavci in drugimi lokalnimi organizacijami. Bolj
kot etika dela v "podzemlju" - ta bi lahko povzročila nepotreben razkorak
med terenskim delom in servisi, ki delujejo znotraj agencije11 - je
pomembno sodelovanje med vsemi organizacijami in s tem oblikovanje
široke mreţe storitev. Terensko delo mora zadrţati svojo "neodvisnost" in
"ulično verodostojnost", vendar pa lahko to uresniči tudi brez izgube
podpore ali sodelovanja drugih območnih organizacij.
Primer projekta terenskega dela, ki je vzpostavil dobre povezave z
obstoječimi agencijami, je bil program Coupon v New Yerseyu. Projekt je
navezoval stike z uporabniki drog, ki pred tem še nikoli niso obiskovali
nobenega izmed terapevtskih programov, in razdeljevali letake za takojšnje
(brezplačno) zdravljenje odvisnosti. V mnogih centrih za zdravljenje
odvisnosti je namreč čakalna doba zelo dolga, kar je marsikaterega
uporabnika, ki je ţelel pomoč, odvrnilo od zdravljenja. Terenski sistem
razdeljevanja kuponov za zdravljenje je, skupaj z drugimi storitvami,
spodbudil k iskanju pomoči tiste uporabnike drog, ki so bili običajno "skriti"
vsem organizacijam.

11

V originalu “agency-based services”.
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RAZMERJE MED CILJI IN NALOGAMI
Zelo pomembno je, da neposredni in posredni način spreminjanja
obravnavamo kot dva dopolnjujoča se načina. Tudi končna ocena nam bo
pokazala, da je lahko terensko delo učinkovito pri pospeševanju sprememb
vedenja in pri nudenju neposrednih storitev v skupnosti, ravno tako pa lahko
spodbuja spremembe z nadaljnjimi napotitvami. Izkazalo se je, da projekti
terenskega dela, ki zagotavljajo preventivne storitve neposredno v
skupnosti, na primer, povečujejo povpraševanje uporabnikov drog po
zdravstvenih uslugah. Zdravstvena vzgoja, ki temelji na pouličnem delu, se
tako dopolnjuje z napotitvenim delom.
Natančnejše razmerje med strategijama neposrednega in posrednega
spreminjanja vedeneja je odvisno od lokalnih razmer. Vendar pa se kaţe
tendenca naraščanja izvajanja tako preventivnih programov, pa tudi
programov skrbi za zdravje neposredno v skupnosti. Mnoge terenske sluţbe
zaposlujejo bolnišnično osebje, ki predstavljajo nekakšne "satelitske"
oziroma "poulične klinike". Te delujejo popolnoma zakonito. Dober primer
takšnega pristopa je terensko delo na Nizozemskem, kjer skušajo zadovoljiti
posameznikove primarne potrebe po skrbi za zdravje, obenem pa tudi
posebne potrebe, vezane na okuţbe z virusom HIV in na zdravstveno
vzgojo. Potujoči metadonski avtobusi nudijo moţnosti splošnih medicinskih
pregledov in oskrbe, hkrati pa nudijo tudi poulično metadonsko
vzdrţevanje. Projekt izhaja iz prepričanja, da je bolje ponuditi takšne
storitve neposredno v skupnosti, kot pa čakati, da se bodo uporabniki
odločili in poiskali pomoč v različnih agencijah.
Da bi dobili pravo lokalno razmerje med strategijama neposrednega in
posrednega spreminjanja vedenja, je treba zastaviti naslednja vprašanja:
 v kolikšni meri je cilj terenskega dela povečevanje stopnje iskanja
pomoči v obstoječih organizacijah, ki delujejo znotraj svojih prostorov?
 v kolikšni meri je cilj terenskega dela zagotavljanje storitev zdravstvene
vzgoje neposredno v skupnosti?
 v kolikšni meri je cilj terenskega dela zagotavljanje zdravljenje
odvisnosti in splošna medicinska oskrba, oboje neposredno v skupnosti?
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KLJUČNE TOČKE:
 Terensko delo lahko doseţe posameznike, ki nimajo stikov z
obstoječimi servisi.
 Terensko delo ponuja zaščitna sredstva in spodbuja spremembe vedenja.
 Terensko delo z napotitvijo spodbuja iskanje pomoči v različnih
ustanovah in servisih.

III. TERENSKO DELO, USMERJENO
SKUPINAM: OSNOVNA NAČELA

K

VRSTNIŠKIM

TERENSKO DELO, USMERJENO K VRSTNIŠKIM SKUPINAM
Ena izmed različic terenskega dela je usmerjena k vrstniškim skupinam. Ta
oblika dela se od običajnega terenskega dela razlikuje v dveh smereh. Prvič,
cilj terenskega dela, ki je usmerjeno k vrstniškim skupinam je
vzpostavljanje sprememb vedenja znotraj značilne vrstniške mreţe
uporabnikov drog; in drugič, cilj terenskega dela te vrste je vzpostavljanje
sprememb prek vrstniškega poučevanja12. Pri tem so dejavni terenski
delavci, ki so "bliţnji"13 in imajo "vrstniški status"14 znotraj ciljne skupine.
Terensko delo, usmerjeno k vrstniškim skupinam, včasih poimenovano tudi
"bliţnje terensko delo" lahko opišemo takole:
Terensko delo, ki ga izvajajo posamezniki znotraj svojih lastnih
vrstniških skupin in socialnih mrež.
Ko so terenski delavci "bliţnji" s skupinami, s katerim ţelijo navezati stik,
jih imenujemo tudi "bliţnji terenski delavci" (BTD). V okviru terenskega
dela z uporabniki drog so to ponavadi nekdanji ali zdajšnji uporabniki.
Tudi tradicionalni projekti terenskega dela uporabljajo BTD-je. Vendar pa
projekti terenskega dela, usmerjenega k vrstniškim skupinam zaposlujejo
BTD-je izključno za delo z uporabniki iz njihove lastne vrstniške skupine. V

V izvirniku - “peer education”.
V izvirniku - “indigenous”.
14
V izvirniku - “peer status”.
12
13
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tem primeru lahko BTD-ji delujejo tudi kot vrstniški vzgojitelji15 (VV). VVje - to so BTD-ji ali uporabniki drog, ki poučujejo svoje vrstnike - lahko
opredelimo kot:
Člane vrstniške skupine ali družbene mreže, ki prek terenskega dela in
skupaj z drugimi člani svoje vrstniške skupine ali družbene mreže,
zagotavljajo zdravstveno-vzgojne storitve.
BTD-ji lahko tudi spodbujajo svoje vrstnike k vzgoji njihovih vrstnikov. To
pomeni, da BTD posreduje svojim vrstnikom zdravstveno-vzgojno
sporočilo, prek teh posrednikov naveţe stik z drugimi vrstniki in tako
naprej, dokler niso nasičeni vsi posredniki v vrstniški skupini ali druţbeni
mreţi. To podeljuje BTD-ju dodatno vlogo:
Posrednega člena svoje vrstniške skupine ali družbene mreže, ki svoje
vrstnike spodbuja, da tudi sami delujejo kot vrstniški vzgojitelji.
Izraza "bliţnji terenski delavec" (BTD) in "vrstniški vzgojitelj" (VV) se
prekrivata. V pričujočih navodilih se izraz "BTD" nanaša na kateregakoli
TD (terenskega delavca), ki ima poloţaj bliţnjega, izraz "VV" pa se nanaša
na BTD-je, ki izvajajo vzgojo s svojimi najbliţnjimi vrstniki. To pomeni, da
lahko BTD-ji delujejo tako v klasičnem terenskem delu kot tudi pri
projektih terenskega dela, usmerjenega k vrstnikom, vendar pa takrat, ko
delajo za projekte terenskega dela z vrstniškimi skupinami, delajo izključno
kot vrstniški vzgojitelji.
RAZLOGI ZA IZVAJANJE TERENSKEGA DELA, USMERJENEGA K
VRSTNIKOM
Razlogi za izvajanje terenskega dela, usmerjenega k vrstniškim skupinam so
enaki tistim za izvajanje običajnega terenskega dela:
 obstoječe intervencije ne dosegajo učinkovito ciljnih skupin,
 obstoječe intervencije na izvajajo storitev, ki jih ciljne skupine
potrebujejo.
Vendar pa obstaja še en dodaten razlog za izvajanje terenskega dela,
usmerjenega k vrstnikom. Običajno terensko delo je namreč lahko omejeno
na dva načina:
15

V izvirniku - “peer educators”.
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terenski delavci doseţejo omejeno število uporabnikov drog,
terenski delavci spodbujajo omejeno količino vedenjskih sprememb pri
posameznikih.
Ključni vzrok za izvajanje terenskega dela, usmerjenega k vrstniškim
skupinam, je v tem, da ima vse moţnosti za premagovanje omejitev
običajnega terenskega dela:
 VV-ji lahko doseţejo vse uporabnike drog v svoji vrstniški skupini ali
druţbeni mreţi,
 VV-ji lahko spodbudijo spremembe vedenja v skupini in pri
posameznikih.
Vsaka od teh točk je razloţena v nadaljevanju.
DOLOČANJE CILJNE VRSTNIŠKE SKUPINE
Stopnja uspešnosti običajnega terenskega dela je predvsem odvisna od
števila posameznih uporabnikov drog, s katerimi terenski delavec uspe
navezati stik. Ker je običajno terensko delo največkrat intervencija,
usmerjena k stranki in temelji na stiku "eden na enega" med terenskim
delavcem in uporabnikom drog, je celotno število stikov odvisno od
"aritmetičnega" napredovanja skozi ciljno skupino. Če bi ţeleli doseči vse
skrite uporabnike drog, bi moral vsak uporabnik navezati neposredni stik
vsaj z enim terenskim delavcem. Očitno je neučinkovito in nepraktično
pričakovati, da bo terenski delavec navezal stik z vsemi uporabniki drog
znotraj določene ciljne skupine.
V praksi se največkrat zgodi, da terenski delavec naveţe stike z uporabniki
katere je "najlaţe doseči" in s katerimi je sam zmoţen navezati stike. Veliko
uporabnikov pa pri tem ostane skritih celo najbolj izkušenim terenskim
delavcem. Sem so všteti tudi uporabniki drog, ki se ne kaţejo v javnosti, kar
je lahko značilnost številnih ruralnih območij ali mest, kjer ni ulične scene,
povezane z drogami.
V nasprotju z običajnim terenskim delom je lahko terensko delo, usmerjeno
k vrstnikom, bolj učinkovito pri navezovanju stikov z uporabniki drog, ki jih
terenski delavci ne uspejo doseči. Ker je cilj VV-jev spodbujanje svojih
vrstniških posrednikov, da tudi sami delujejo kot VV-ji drugim vrstnikom,
ni nujno, da bi moral vsak uporabnik drog navezati neposredni stik s
projektnim delavcem. Namesto da se zdravstveno-vzgojna sporočila
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prenašajo med terenskimi delavci in njihovimi posredniki, se širijo med
kakršnim koli številom vrstniških vzgojiteljev, ki so pripravljeni izvajati
terensko delo. Kot bomo videli v nadaljevanju, je cilj takšnega dela
"geometrično" napredovanje skozi ciljno skupino.
Cilj terenskega dela je doseči vse uporabnike drog znotraj določene skupine,
ki potrebuje pomoč. Vse kaţe, da terensko delo, usmerjeno k vrstnikom,
učinkoviteje dosega večje število uporabnikov drog kot običajno terensko
delo, to pa še posebej takrat, ko skušajo vrstniški vzgojitelji spodbujati svoje
vrstniške posrednike, da tudi sami delujejo kot vrstniški vzgojitelji.
Pregled terenskega dela na nacionalni ravni v Veliki Britaniji je pokazal, da
so bili projekti, ki so zaposlovali BTD-je, uspešnejši pri navezovanju stikov
z uporabniki drog kot tisti projekti, ki niso zaposlovali BTD-jev. Tudi
severnoameriška raziskava je pokazala, da BTD-ji laţje pristopajo k ciljnim
skupinam in da navezujejo stike bolj učinkovito kot terenski delavci, ki
nimajo poloţaja "bliţnjega". Evalvacija v Vzhodnem Connecticu pa je
pokazala, da so s terenskim delom, usmerjenim k vrstnikom - s
spodbujanjem posrednikov v dejavnost vrstniškega vzgojitelja, navezali
stike z veliko večjim številom uporabnikov drog kot terensko delo, ki je
uporabilo BTD-je, ki niso spodbujali svojih posrednikov, da bi delovali kot
vrstniški vzgojitelji.
TERENSKO DELO, USMERJENO K VRSTNIŠKIM SKUPINAM, IN
SPREMINJANJE VEDENJA
Izsledki raziskav so pokazali, de je doseganje sprememb vedenja pri
posameznikih odvisno od tega, ali je te spremembe posredovala oziroma
spodbudila vrstniška skupina. Izkazalo se je, da je to značilno za vedenje,
povezano z uporabo drog, kot tudi za vedenje pri spolnih stikih.
Vrednote vrstniške skupine so pomembne, saj imajo velik vpliv na tisto, kar
je sprejeto kot "normalno" individualno ali skupinsko vedenje. Prepričanja
in navade posameznikov, kot tudi učinkovitost intervencij, katerih cilj je
spreminjanje vedenja posameznikov, je tako do neke mere odvisno od
vrednot, prepričanj in navad posameznih vrstniških skupin ali druţbenih
mreţ.
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Izsledki raziskav nakazujejo, da je pripravljenost posameznika za uporabo
kondomov precej večja, če tudi vrstniška skupina podpira ali sprejema
uporabo kondomov. Če "varnostne vrednote" so, potem posameznikom
olajšajo spodbujanje sprememb vedenja, hkrati pa tudi pripomorejo k
ohranitvi sprememb, ko so bile te doseţene. Če takšne vrednote ne
obstajajo, potem čaka posameznike "teţko delo" pri predlaganju,
spodbujanju in doseganju sprememb vedenja.
Ob intervencijah, ki temeljijo na prepričanju, da obstaja potreba po
spreminjanju vrednot znotraj vrstniških skupin, so ugotovili, da se je
posameznikom na splošno laţe prilagajati vrednotam in da jim je teţe te
vrednote kršiti. Zato je treba uvesti vrednoto varnega uporabe drog in
spolnega vedenja. Pri intervencijah terenskega dela je zelo pomembno
spodbujati spremembe pri vrednotah vrstniških skupin, ki bi omogočile
ukinjanje tveganega vedenja. Spodbujati pa je treba tudi sprejemanje
vrednot, ki bi med vrstniškimi skupinami podpirale varnejšo uporabo drog
in varnejšo spolnost (glej poglavje I).
Cilj najbolj običajnega terenskega dela, usmerjenega k posameznikom, je
spreminjanje posameznikove poučenosti, njegovih prepričanj in vedenja.
Takšno terensko delo pa ima zelo omejene zmogljivosti pri spodbujanju
sprememb skupinskega vedenja. Obenem pa je dokaj neučinkovito tudi pri
spreminjanju "vrednot" vrstniških skupin in druţbenih mreţ glede uporabe
drog in tveganega vedenja. Terensko delo, ki je usmerjeno k vrstniškim
skupinam, spodbuja "geometrično" napredovanje znotraj določenih
vrstniških skupin in druţbenih mreţ uporabnikov drog, zato ima pri
spreminjanju prepričanj vrstniške skupine več moţnosti kot običajno
terensko delo.
Terensko delo, usmerjeno k vrstniškim skupinam, uporablja vrstnike, ki tudi
drugim posredujejo vzgojno-zdravstvena sporočila. To pomeni, da ima večji
vpliv kot običajno terensko delo. Medtem ko običajno terensko delo
navezuje stike z izoliranimi posamezniki, pa terensko delo, usmerjeno k
vrstniškim skupinam, navezuje stike s posamezniki, ki so povezani znotraj
določene vrstniške skupine. Ker je cilj terenskega dela, usmerjenega k
vrstniškim skupinam, razširjanje zdravstveno-vzgojnih sporočil znotraj
celotne vrstniške skupine ali mreţe, naj bi takšno delo povzročilo
spremembe prepričanj in vedenja celotne skupine. Medtem ko je cilj
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običajnega terenskega dela spreminjanje vedenja posameznikov, je cilj
večjega dela terenskega dela, usmerjenega k vrstniškim skupinam,
spreminjanje vedenja skupin.
STRATEGIJE TERENSKEGA DELA PRI SPREMINJANJU VEDENJA
Tradicionalno terensko delo

Terensko delo, usmerjeno k
vrstniškim skupinam
geometrično napredovanje
njen domet so skupine
posameznikov
popolno pokritje vrstniških skupin
spremembe vedenja celotne skupine

aritmetično napredovanje
ciljna skupina so posamezniki
delno pokritje vrstniških skupin
spreminjanje vedenja posameznikov

Terensko delo, usmerjeno k vrstniškim skupinam, se razlikuje od običajnega
terenskega dela. Obe vrsti sta obliki "terenskega dela". Vendar pa lahko
običajno terensko delo največkrat razvrstimo v splošni model "Terenskega
dela, usmerjenega k posameznikom", medtem ko spada terensko delo,
usmerjeno k vrstniškim skupinam, v splošni model "Terenskega dela,
usmerjenega k skupnosti". Te in druge ključne točke terenskega dela so
opisane v poglavju III.
KLJUČNE TOČKE:
 Terensko delo, usmerjeno k vrstniškim skupinam, spodbuja spremembe
vrednot vrstnikov (mladostnikov) glede uporabe drog.
 Cilj terenskega dela, usmerjenega k vrstniškim skupinam, je
spreminjanje skupinskega vedenja in vedenja posameznikov.
 Cilj terenskega dela, usmerjenega k vrstniškim skupinam, je
spreminjanje skupnosti.

IV. VRSTE TERENSKEGA DELA
Obstajajo številne različne vrste terenskega dela in številne različne vrste
dejavnosti terenskega dela. Te so navedene v nadaljevanju tega poglavja, ki
razlaga tri osnovne vrste terenskega dela in opisuje dve različici modela
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intervencij terenskega dela ("terensko delo, usmerjeno k posameznikom" in
"terensko delo, usmerjeno v skupnost").
VRSTE TERENSKEGA DELA
Poznamo številne vrste dejavnosti, ki jih lahko poimenujemo "terensko
delo". Če upoštevamo razlago, ki smo jo opisali v poglavju II, je terensko
delo katerakoli dejavnost, ki nudi vzgojo in storitve "tveganim" skupinam.
To je tistim skupinam, ki jih intervencije obstoječih servisov, ki delujejo
znotraj svojih prostorov, učinkovito ne dosegajo.
Večje število različnih vrst strategij terenskega dela v posameznem
lokalnem območju omogoča učinkovitejše navezovanje stikov s ciljnimi
skupinami in s tem tudi večjo dosegljivost različnih storitev. Zato je zelo
pomembno določiti, katere posebne strategije terenskega dela bodo imele
najboljši odziv, nato pa izbrati kombinacijo strategij terenskih intervencij, ki
se bodo med seboj skladno dopolnjevale. Denarno se ne izplača, na primer,
oblikovati dve različni strategiji terenskega dela, ki dosegata enako ciljno
skupino z enakimi sporočili in storitvami.
Kot bomo pokazali v nadaljevanju, obstajajo tri osnovne vrste terenskega
dela. To so ulično terensko delo, peripatetično terensko delo in terensko delo
na domu.
 Ulično terensko delo poteka brez vsakršnega stika z agencijo in se
dogaja na primer na ulicah, v barih, kavarnah, klubih, zasedenih stavbah
(squat), "sobah za vbrizgavanje", ţelezniških postajah in tako naprej.
Cilj uličnega terenskega dela dela je uvajanje sprememb bodisi
neposredno ali posredno, kot je opisano v poglavju II.
 Terensko delo na domu se odvija na domovih ciljnega prebivalstva. V
predelih, kjer ni ulične uporabniške scene, lahko mnoge uporabnike
poiščemo kar na njihovih domovih ali domovih drugih uporabnikov.
Terensko delo na domu se izvaja z rednimi obiski na domu pri ţe znanih
strankah projekta, lahko pa tudi z obiski na domovih razpečevalcev in v
privatnih "sobah za vbrizgavanje".
 Peripetetično terensko delo se odvija v agencija, katerih delo je
usmerjeno k skupnosti ali v organizacijah, kakršne so na primer zapori,
mladinski domovi, servisi za izmenjavo brizgalk, javne hiše, šole in tako
naprej. Namesto k posameznikom, se takšno terensko delo usmerja k

65

organizacijam, v katerih lahko naveţe stike s ciljnimi skupinami.
Peripetetično terensko delo omogoča razdeljevanje vzgojnozdravstvenih sporočil večjemu številu ljudi, obenem pa je namenjeno
izobraţevanju delavcev in osebja, ki nudijo nadaljnje storitve.
V praksi je terensko delo pogosto sestavljeno iz vseh treh strategij uličnega, peripetetičnega in dela na domu. Ustrezno razmerje pa je odvisno
od lokalnih pogojev. V ruralnih področjih in manjših mestih, na primer, je
verjetno večja potreba po terenskem delu na domu in manjša potreba po
uličnem terenskem delu. V mestih z visoko stopnjo kazenskega pregona, se
kupovanje, prodaja in uporaba drog največkrat odvija po domovih. To je
lahko vnovič razlog za terensko delo na domu. V takšnih območjih lahko
tipičnemu nočnemu terenskemu delu dodamo še ulično terensko delo,
obiske na domovih, pa tudi načrtovane obiske barov, klubov in drugih
"zbirališč" v skupnosti.
VRSTE STORITEV, KI JIH PONUJA TERENSKO DELO
Natančno razmerje med storitvami terenskega dela je odvisno od ciljev
lokalnih projektov. Odvisno pa je tudi od narave obstoječih storitev, ki so ţe
na voljo uporabnikom drog, in od stopnje njihove uspešnosti. Običajne vrste
storitev terenskega dela so:
 Razdeljevanje kondomov. Večina projektov, ki izvajajo ulično terensko
delo delo, razdeljujejo različna vrste kondomov, med katerimi so
kondomi za vaginalne in oralne spolne odnose.
 Razdeljevanje injekcijskega pribora. Večina projektov, katerih ciljna
skupina so intravenski uporabniki drog, razdeljuje igle in brizgalke. V
mnogih mestih, še posebej tam, kjer nimajo primernega servisa za
izmenjavo brizgalk, je to eno izmed najvaţnejših nalog terenskega dela.
Nekateri projekti razdeljujejo tudi sterilno vodo (za izdelavo raztopine
droge in izpiranje brizgalk), ţlice (za segrevanje in pripravo raztopine
droge), gobice (za čiščenje mesta injeciranja) in bombaţne filtre (za
ločevanje nečistih snovi pri pretakanju v brizgalko). Izsledki raziskav so
pokazali, da se lahko virusa HIV in hepatitisa C prenašata s skupno
uporabo filtrov, ţlic in skupno vodo za izpiranje brizgalk, zato je
razdeljevanje teh predmetov postalo za mnoge terenske delavce ravno
tako pomembno kot razdeljevanje igel in brizgalk. Natančna izbira
razdeljenega brizgalnega pribora je odvisna od lokalnih razmer med
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uporabniki drog. V področjih, na primer, kjer je razširjeno injeciranje
oralnega metadona (n. pr. v nekaterih avstralskih mestih), se v projektih
odločajo za razdeljevanje posebnih brizgalk, ki omogočajo laţje
pretakanje iz valja ene brizgalke v drugega, in brizgalke z velikimi valji
(10 ali 5 miligramskimi), ki jih potrebujejo za pripravo mešanice droge
(metadona za oralno uporabo, temazepama...).
Razdeljevanje razkuţila. V mestih kjer kazenska zakonodaja
prepoveduje razdeljevanje injekcijskega pribora, lahko projekti
terenskega dela razdeljujejo majhne stekleničke razkuţila za domačo
uporabo, ki omogoča intravenskim uporabnikom čiščenje uporabljenih
igel, brizgalk, posod za vodo in ţlic. Takšna je obča praksa v nekaterih
severnoameriških mestih (Npr. San Francisco in New York), ameriški
Nacionalni inštitut za zlorabo drog (NIDA) pa je izdal celo navodila,
kako pravilno razkuţiti igle in brizgalke. V navodilih piše, da je treba
igle in brizgale dvakrat oplakniti z razkuţilom, nato pa še z vodo (skupaj
trikrat), postopek traja vsakič vsaj trideset sekund (znano kot metoda "2
X 2 X 2"). Razkuţevanje sicer nima tolikšnega učinka pri preprečevanju
okuţb zaradi krvi, kot ga ima injeciranje s sterilnim priborom, zato ga
priporočam samo kot strategijo preprečevanja okuţb z virusom HIV v
tistih območjih, kjer sterilne novo pakirane igle in brizgalke niso lahko
dosegljive.
Zdravstveno-vzgojna literatura. Skoraj vsi projekti terenskega dela
razdeljujejo neke vrste zdravstveno-vzgojne zloţenke. Ta je odvisna od
ciljne skupine in od namena intervencij. Zloţenke, ki so namenjene
intravenskim uporabnikom drog, morajo vsebovati opise varnejših
načinov priprave in njeciranja drog, pri projektih razdeljevanja razkuţila
pa še navodila za pravilno čiščenje injekcijskega pribora. Številni
projekti razdeljujejo tudi literaturo o varnejši uporabi drog, ki se ne
vbrizgavajo, kot so na primer ecstasy, amfetamini, kokain in crack.
Izredno priljubljena oblika zdravstveno-vzgojne literature med projekti
terenskega dela so tudi stripi oziroma risanke za odrasle, in revije,
napisane in oblikovane posebej za uporabnike drog.
Samopomočna literatura. Projekti terenskega dela lahko izdelujejo tudi
samopomočno literaturo, ki jo razdeljujejo uporabnikom drog. Pogosto
jo napišejo nekdanji ali zdajšnji uporabniki drog, pomaga pa pri
vzpostavljanju varnejših načinov uporabe drog, varnejše spolnosti,
strategij za iskanje pomoči, strategij za večjo dostopnost zdravstvenih
storitev in strategij za zmanjševanje in prenehanje uporabe drog (tako
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kot, na primer, "detoksikacija doma"). Samopomočna literatura lahko
uporabnike tudi spodbuja k zdruţevanju v podporne (samopomočne)
skupine, ki se zavzemajo za spremembe politike in zakonodaje do
uporabe drog in zdravljenja odvisnosti.
Napotitvena literatura. Večina projektov terenskega dela razdeljuje
majhne vizitke ali zloţenke, na katerih so opisane moţnosti za
navezovanje stikov v lokalni mreţi pomoči in storitev. Ti podatki so še
posebej pomembni, saj izsledki raziskav kaţejo, da večji del
uporabnikov drog šele takrat poišče pomoč v agenciji, ki deluje znotraj
svojih prostorov, ko postanejo njihove teţave zaradi uporabe drog ţe
zelo obseţne. Napotitvena literatura se največkrat nanaša na: druge
projekte povezane z drogami in terenskim delom; zamenjavo brizgalk;
centre, kjer lahko opravijo testiranje zaradi spolnih bolezni ali virusa
HIV; servise, kjer nudijo uporabnikom pomoč in nasvete; pomoč pri
iskanju zatočišča.
Mobilne enote terenskega dela. Uporaba mobilnih enot terenskega dela
lahko omogoči večjo ponudbo storitev, še posebej v ruralnih območjih
in v mestih, kjer se še ni oblikovala ulična scena. Kot dodatek storitvam,
ki smo jih navedli zgoraj, lahko mobilne enote terenskega dela
zagotavljajo: splošno preverjanje zdravja; storitve za zagotavljanje
spolnega zdravja; testiranje zaradi spolnih bolezni in virusa HIV in
svetovanje; predpisovanje metadona.
Testiranje okuţenosti z virusom HIV. Medtem ko večji del projektov
terenskega dela za preprečevanje okuţb z virusom HIV nudi nasvete o
moţnostih testiranja okuţbe z virusom HIV in pomagajo pri napotitvah
v centre, kjer te teste izvajajo, pa v nekaterih projektih izvajajo testiranje
in svetovanje na ulici. Te metode so še dokaj poredko izvajajo, ponujali
pa naj bi jih predvsem projekti, ki uporabljajo mobilne enote terenskega
dela.
Dnevni centri terenskega dela. V nekaterih mestih so zatočišča (drop-in)
znotraj agencij ustanovili v tistih območjih, kjer izvajajo tudi ulično
delo. Gre za lahko dostopna zatočišča (pogosto so odprta tudi ponoči) za
uporabnike, s katerimi naveţejo stike prek uličnega terenskega dela. V
dnevnih centrih je lahko dostopna še splošna medicinska pomoč,
testiranje okuţenosti z virusom HIV in svetovanje.
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TERENSKO DELO, USMERJENO K POSAMEZNIKOM,
TERENSKO DELO, USMERJENO K SKUPNOSTI

IN

Kot smo omenili ţe v poglavju III, obstajata dva različna modela terenskega
dela. To sta "terensko delo, usmerjeno k posameznikom" in "terensko delo,
usmerjeno k skupnosti" (tabela 4.1). Običajno terensko delo lahko
najverjetneje razvrstimo v splošni model terenskega dela, usmerjenega k
posameznikom. Naslavlja se na posameznike, njegov cilj pa je spodbujanje
spreminjanja obstoječega vedenja posameznikov (glej poglavje II in III).
Terensko delo, usmerjeno k vrstniškim skupinam pa lahko razvrstimo v
splošni model terenskega dela, usmerjenega k skupnosti, namenjeno je
določenim vrstniškim skupinam ali druţbenim mreţe uporabnikov drog,
njen cilj pa je spreminjanje vrednot in vedenja določenih skupin. (poglavje
III).
Slika 4.1.: K skupnosti ali k posameznikom usmerjeno terensko delo.
TERENSKO DELO, USMERJENO
K POSAMEZNIKOM
naslavlja se na posameznike na
podlagi odnosa eden na enega
cilj je spreminjanje vedenja
posameznikov

TERENSKO DELO,
USMERJENO K SKUPNOSTI
naslavlja se na "skupnosti" ali
mreţe uporabnikov drog
cilj je spreminjanje skupnostnega
vedenja

SPREMINJANJE
POSAMEZNIKOV
spreminjanje prepričanj in vedenja
posameznikov

SPREMINJANJE SKUPNOSTI
spreminjanje vrednot in vedenja
celotnih skupnosti

Obstajata dva zelo dobro opisana primera terenskega dela, usmerjenega k
skupnosti, ki bosta koristna za nadaljevanje naših navodil. Prvi je Model
bliţnjega vodje (MBV), drugi pa Vrstniško vodeni model (VVM).
Model bliţnjega vodje (MBV) so razvili na univerzi v Illinoisu, Chicago.
Tako kot tudi drugi modeli, ki so jih razvili v Youth Environment Servisu v
San Franciscu, je projekt zaposlil bliţnje terenske delavce (BTD-je), da bi
navezali stike s svojimi vrstniki - uporabniki drog. Takšno delo temelji na
prepričanju, da so BTD-ji mnenjski vodje, ki vplivajo na oblikovanje
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vrednot znotraj svojih vrstniških skupin. Izbrani so - na podlagi predhodnih
etnografskih raziskav - zato, ker jim uporabniki drog bolj zaupajo in ker
imajo velik vpliv na mnenja vrstniških skupin.
Model bliţnjega vodje (MBV) si prizadeva povzročiti spremembe - znotraj
skupin ali "podkulturne spremembe" - znotraj druţbenih mreţ uporabnikov
drog. Ključna načela MBV so:
navezati stik in izbrati ključne mnenjske voditelje, ki bodo postali BTD-ji
 BTD- ji naveţejo stike s ciljnimi skupinami,
 BTD-ji obnovijo stike s ciljnimi skupinami na terenu,
 BTD-ji spreminjajo strategije navezovanja stikov s ciljnimi skupinami,
 BTD-ji se naslavljajo na druge ključne mnenjske voditelje znotraj ciljnih
skupin,
 BTD-ji spodbujajo druge ključne mnenjske voditelje, da tudi sami
postanejo BTD-ji.
Priročnik intervencij za Chicaški model bliţnjega vodje, ki ga je izdelal
Wayne Wiebel s svojimi kolegi, je izšel v zaloţbi United States Department
of Health and Human Services pri Nacionalnem inštitutu za zlorabo drog
(NIDA), Oddelek za druţbene raziskave (Community Research Branch),
5600 Fisher Lane, Rockville, MD 20857, United States of America.
Vrstniško vodeni model (VVM) je nastal med intravenskimi uporabniki
drog na Connecticutski Univerzi. Tudi ta model vključuje v svoje delo
BTD-je, vendar ti niso nujno ključni mnenjski vodje neke vrstniške skupine.
Namesto tega zaposluje katere koli uporabnike, ki delujejo kot vrstniški
vzgojitelji (VV) znotraj njegove ali njene skupine oziroma druţbene mreţe.
Osnova tega dela je prepričanje, da je treba vso vrstniško skupino preţeti z
intervencijskimi sporočili, in sicer tako, da čim večje število uporabnikov
drog spodbudijo, da prevzamejo vlogo VV-ja. V nasprotju z MBV pa tu
izbira VV-jev ni odvisna od presoje etnografov o njihovem ključnem
poloţaju znotraj vrstniške mreţe. Pomembno je, da imajo nekaj stikov z
drugimi uporabniki drog in da lahko poučujejo svoje vrstnike o uporabi
drog.
Cilj VVM je povzročiti posredne spremebme v skupini s spodbujanjem
socialne razpršitve intervencijskih sporočil skozi vrstniško skupino. Ključna
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načela temeljijo na sistemu nagrajevanja VV-jev, ki je odvisno od tega, kako
učinkoviti so pri poučevanju svojih vrstnikov:
 terenski delavci (TD) naveţejo stik z uporabnikom drog,
 TD-ji posredujejo uporabnikom drog prilagojena intervencijska
sporočila,
 TD-ji spodbujajo uporabnike drog, da nastopijo kot vrstniški vzgojitelji
(VV),
 VV- ji posredujejo svojim vrstnikom prilagojena intervencijska
sporočila,
 VV-ji izročijo svojim vrstnikom tri desetdolarske kupone, ki so
vnovčljivi ob obisku servisa,
 VV-ji prejmejo plačilo za vsakega vrstnika, ki se oglasi v servisu,
 ob obisku servisa pri vsakem izmed vrstnikov preverijo znanje, ki jim ga
je pred tem posredoval VV,
 VV-ji prejmejo plačilo, ki je odvisno od tega, kako učinkovito je poučil
svoje vrstnike,
 nove VV-je izberejo pri tistih, ki so vnovčili svoje kupone v servisu,
 nove VV-je zaprosijo, naj posredujejo intervencije in kupone svojim
vrstnikom.
Vrstniško vodeni model (VVM) terenskega dela sta razvila Robert
Broadhead and Douglas Heckathorn z oddelka za sociologijo na Univerzi v
Connecticutu. Model so ţe ovrednotili s primerjavo terenskega dela,
usmerjenega k vrstniški skupini, z običajnim terenskim delom. Prvi izsledki
raziskave so pokazali, da je vrstniško vodeni model dosegel večje število
uporabnikov drog kot običajni terenski delavci.
Medtem ko VVM redno finančno nagrajuje za spodbujanje vključevanja
vrstnikov, bi lahko model v drugih mestih ali drţavah uporabljali tudi z
drugačnim, nefinančnim nagrajevanjem. Če povzamemo: modela bliţnjega
vodje in vrstniškega vodenja, zagotavljata (kot modela terenskega dela,
usmerjenega k skupnosti) dva preizkušena primera strategij spreminjanja
skupinskega vedenja. Naslavljata se na uporabnike drog in njihove vrstnike.
KLJUČNE TOČKE:
 Poznamo tri osnovne vrste terenskega dela: ulično; na domu;
peripetetično
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Storitve terenskega dela so kombinacija razdeljevanja znanja, gradiva in
pripomočkov za uvajanje sprememb vedenja
Cilj terenskega dela, usmerjenega k skupnosti, je spreminjanje
skupinskih vrednot in vedenja

V. UVAJANJE IN VODENJE TERENSKEGA DELA
Poznamo štiri različne faze uvajanja terenskega dela. Te so:
 ugotavljanje potreb,
 načrtovanje ciljev intervencij, namenov in strategij,
 izbira, pritegovanje in izobraţevanje terenskih delavcev,
 navezovanje stikov na terenu in vodenje intervencij.
Vsako izmed teh faz opisujemo v nadaljevanju.
UGOTAVLJANJE POTREBE PO TERENSKEM DELU
Načrtovanje terenskega dela zahteva natančno oceno potreb. Tako kot vsaka
druga intervencija, je tudi ugotavljanje potreb najlaţe izvedljivo v okviru
analize lokalnih razmer. Cilj takšne analize je razbrati stopnjo in naravo
teţav, ki jih povzročajo droge, in ugotoviti, do kolikšne mere so obstoječi
servisi učinkoviti pri preprečevanju teţav, povezanih z uporabo drog.
Ker je cilj terenskega dela zagotavljanje storitev uporabnikom drog, ki jih
obstoječi servisi učinkovito ne doseţejo, so osnovna vprašanja pri
ocenjevanju potreb za terenskego delo naslednja:
 do kolikšne mere uporabniki drog niso povezani z obstoječimi servisi?
 koliko pomoči dejansko ti uporabniki drog potrebujejo?
To pomeni, da imamo dve ravni ocenjevanja potreb. Prva zadeva
razširjenost in naravo teţav, ki jih povzroča uporaba drog, drugo pa se
nanaša na razširjenost in naravo obstoječih storitev za uporabnike drog.
Obstajajo trije osnovni viri informacij, ki ustrezajo tema dvema ravnema. To
so:
 Kvantitativni podatki o teţavah zaradi uporabe drog. Uradni podatki, ki
so jih zbrali lokalni zdravstvene in pravosodne ustanove ter različne
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epidemiološke študije, predstavljajo osnovne podatke, ki so nujno
potrebni za opis obsega in narave lokalnih teţav zaradi uporabe drog.
 Kvantitativni podatki o uporabi storitev. Spremljanje podatkov projektov
znotraj lokalne skupnosti, v centrih za zdravljenje odvisnosti,
mladinskih servisih, v centrih za testiranje virusa HIV in v svetovalnih
centrih, zagotavlja ugotovitve o obsegu in naravi storitev, ki jih
uporabnikov drog uporabljajo.
 Podatki o uporabi drog in uporabi storitev, ki smo jih pridobili z
opazovanjem. Najpomembnejši pri ocenjevanju potreb po terenskem
delu so podatki o spremembah vzorcev uporabe drog in o vzorcih iskanj
pomoči pri uporabnikih drog. Te podatke priskrbijo "pomembni
informatorji" - uporabniki drog; ljudje, ki imajo stike z uporabniki drog
v lokalni skupnost; osebje v centrih za zdravljenje in pomoč
odvisnikom; osebje v policijskih in pravosodnih sluţbah; zdravstveni
raziskovalci in epidemiologi.
Če viri to dovoljujejo, je ocenjevanje potrebe po terenskem delu najbolje
izvedljivo z etnografsko raziskavo. Pri tem ni nujna zaposliti etnografa,
ampak jo lahko izvedejo terenski delavci sami. Osnovni nameni
etnografskega ocenjevanja potreb in zbiranja podatkov pri ključnih
informatorjih so:
 odkriti skupine, ki jih obstoječi servisi ne doseţejo učinkovito,
 odkriti različne druţbene skupine in njihove potrebe po storitvah,
 odkriti ključne spremembe v lokalnih vzorcih uporabe drog,
 odkriti lokacije, kjer se zbirajo uporabniki drog,
 odkriti lokacije, na katerih se odvija promet in uporaba drog,
 odkriti vzorce razdeljevanja storitev in njihove dostopnosti,
 odkriti lokacije, kjer so storitve najbolj potrebne.
Takšne raziskave tudi pokaţejo, kako pomembno vlogo imajo ključni
informatorji pri ocenjevanju potreb po terenskem delu. Ključni informatorji,
med katerimi so nekdanji in zdajšnji uporabniki drog, pa tudi osebje
različnih agencij, so najpomembnejši vir podatkov o trenutnih spremembah
vzorcev uporabe drog, o tem, kako kako druţbeni dejavniki in ţivljenjski
stili vplivajo na vzorce uporabe drog in o tem, kakšne vrste terenskega dela
bi bile nujne za vzpodbujanje sprememb. Če je le mogoče, bi morale ocene
o nujnosti terenskega dela vključevati etnografske raziskave.
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Pomembno pa je tudi vedeti, da lahko terensko delo ţe samo po sebi odigra
pomembno vlogo pri ocenjevanju potreb. Med vlogami terenskega dela je
tudi ugotavljanje sprememb vzorcev uporabe drog in podatkov o tem,
kolikšne so potrebe uporabnikov po storitvah. Terensko delo lahko
uporabimo tudi za informiranje drugih servisov o njihovih ciljnih skupinah,
o vzrokih, zakaj uporabniki drog ne iščejo pomoči in o spremembah, ki bi
vplivale na večjo dosegljivost njihovih storitev. V lokalnih skupnostih, kjer
imajo uporabniki drog na voljo le malo intervencij, lahko s pomočjo
terenskega dela izvedemo oceno potreb in s tem prispevamo k razširitvi
ponudbe storitev.
CILJI, NALOGE IN STRATEGIJE
Evalvacija terenskega dela mora imeti poseben poudarek na ugotavljanju
jasnih ciljev in nalog. Projekti z nedosledno opisanimi nalogami terenskega
dela bodo imeli teţave pri določanju prednostnih ciljnih skupin oziroma
tistih skupin, ki storitve res najbolj potrebujejo. Znotraj široko zastavljenega
cilja navezovanja stikov s skupinami, ki jih obstoječe storitve ne dosegajo
učinkovito, morajo projekti terenskega dela natančno določiti še naslednje
naloge:
 natančno določeno skupino uporabnikov drog, s katero ţelimo navezati
stik,
 lokacijo in geografsko območje, ki ga ţelimo pokriti,
 preventivno gradivo, ki ga bomo razdeljevali,
 izvajanje zdravstvene vzgoje in svetovanja,
 napotitve k organizacijam, ki delujejo v agenciji,
 spreminjanje določenih oblik vedenja,
 kazalce rezultatov in natančno določeni rezultati, ki jih ţelimo doseči.
Načrtovanje intervencijske strategije je odvisno od izsledkov raziskave
lokalnih potreb. Pri pripravah je treba nujno določiti tudi obliko intervencije.
To je pomembno predvsem zato, ker imajo različni slogi terenskega dela
tudi različne naloge. Projekti, ki se ukvarjajo s terenskim delom,
usmerjenim k skupnostim in tisti, ki se ukvarjajo z vrstniškimi skupinami,
na primer, imajo dokaj drugačne naloge in zaţelene rezultate kot tisti
projekti, ki izvajajo terensko delo, usmerjeno k posameznikom ali običajno
terensko delo (glej poglavje IV). Med ključna vprašanja pri načrtovanju
intervencijskega oblikovanja sodijo:
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ali bi moralo terensko delo spodbujati napotitve v obstoječe servise?
ali bi moralo terensko delo izvajati storitve neposredno v skupnosti?
ali obstaja moţnost, da terensko delo, usmerjeno k skupnosti, vpliva na
spremembe vedenja?
kateri dejavniki ovirajo razvoj storitev v skupnosti?
ali lahko ciljne skupine doseţemo brez uporabe vrstniških vzgojiteljev?
ali potrebujemo spremembe pri vrednotah znotraj vrstniške skupine in v
skupnosti?

ORGANIZACIJA TERENSKEGA DELA
Ključne organizacijske vsebine terenskega dela so: osebje; izobraţevanje in
supervizija; varnost pri delu; organizacijska struktura. V nadaljevanju bomo
te vsebine opisali.
OSEBJE
Uspeh terenskega dela je pogosto odvisen od kakovosti osebja, ki ga izvaja.
Izbira in privabljanje terenskih delavcev je ključen dejavnik učinkovitosti
terenskega dela pri doseganju skritih skupin uporabnikov drog in pri
zagotavljanju zdravstvene vzgoje, nasvetov in prevencije.
Pri privabljanju terenskih delavcev ni kakšnih strogih pravil.
Najpomembneje je upoštevati značilnosti ciljnih skupin z ozirom na
uporabo drog, starost, spol, spolne navade in etnično pripadnost, in osebno
zmoţnost učinkovitega navezovanja stikov s ciljnimi skupinami. Stiki
terenskega dela se ponavadi navezujejo v okoljih, za katere je značilno
nezaupanje ali dvom. Najpomembnejše odlike učinkovitega terenskega
delavca z vidika ciljne skupine so torej zaupanje, spoštovanje in
verodostojnost. Pomembne odlike z vidika uspeha intervencije pa so
zmoţnost izvajanja učinkovite zdravstvene vzgoje in spodbujanje sprememb
vedenja. Terenske delavce morajo uporabniki drog spoštovati in jim zaupati,
obenem pa morajo biti tudi uspešni zdravstveni vzgojitelji.
Večji del evropskih projektov zaposluje kombinacijo osebja z značilnosti
"bliţnjega" (nekdanji ali zdajšnji uporabnik drog) in profesionalnega osebja.
Prednosti zaposlovanja bliţnjih delavcev (BTD) - kar bi lahko bile tudi
slabosti pri zaposlovanju ne-bliţnjih delavcev - so:
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imajo razumevanje in izkušnje zaradi teţav z drogami,
poznajo različne oblike zdravljenja odvisnosti in nudenja pomoči,
imajo dostop do skritih skupin uporabnikov drog,
so pripadniki vrstniške skupine, zato jih ciljne skupine spoštujejo, jim
zaupajo in verjamejo,
razumevanje vrednot uporabnikov drog, njihove kulture in besednjaka,
skupen zanimanje s ciljnimi skupinami po pomoči in podpori.

Slabosti zaposlovanja BTD-jev so:
 s tem, ko postanejo BTD-ji lahko izgubijo spoštovanje in vrstniški
status,
 nevarnost, da se vnovič vrnejo v kulturo vedenje uporabnikov drog,
 nevarnost sporov s profesionalnimi terenskimi delavci o pristopih k
terenskemu delu,
 moţnost, da v terenskem delu vidijo predvsem primarno terapevtsko in
ne vzgojno vlogo,
 moţno pomanjkanje bliţine z organizacijsko strukturo zdravstvenih
storitev.
Ključni dejavniki odločanja pri zaposlovanju osebja za izvajanje terenskega
dela so: zmoţnost za učinkovito izobraţevanje, komunikativnost, zaupanje,
spoštovanje in verodostojnost v odnosu do ciljnih skupin; razumevanje
teţav, ki jih povzroča uporaba drog. Priporočljivo je, da je ekipa terenskih
delavcev sestavljena iz kombinacije osebja z "bliţnjim" ali vrstniškim
statusom in profesionalnega osebja za delo v skupnosti.
Raziskovalci tudi predlagajo, da bi morali projekti terenskega dela, ki
skušajo navezati stike s ciljnimi skupinami, skušati zaposliti BTD-je (bliţnje
terenske delavce) bodisi kot polno zaposlene v večji skupini terenskih
delavcev, bodisi kot zaposlene s skrajšanim delovnim časom ali kot
prostovoljne delavce. V drţavah, kjer obstajajo kakršne koli prepovedi
oziroma omejitve pri zaposlovanju uporabnikov ali nekdanjih uporabnikov
kot zdravstvenih delavcev s polnim delovnim časom, je treba dobro
razmisliti, kako BTD-je vključiti v terensko delo.
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Običajen razlog za nevključevanje nekdanjih uporabnikov drog med BTD-je
je vrnitev v odvisnost. Ker se vrnitve k drogam dogajajo tako med BTD-ji
kot tudi med drugimi nekdanjimi uporabniki, so raziskovalci ugotovili, da
vrnitev k drogi pri BTD-jih ni tako značilen pojav, kot bi na prvi pogled
lahko kazalo. Najpomembneje je, da projekti zagotovijo izobraţevanje in
podporo pri preprečevanju vrnitve k drogi. Če se vrnitev zgodi, to še ni
nujen razlog za prekinitev zaposlitve. Kljub vsemu pa lahko poraz pri
učinkovitem preprečevanju vračanja k drogam dejansko prizadane zmoţnost
nemotenega delovanja.
Projekti, ki zaposlujejo BTD-je, morajo imeti primerno organizacijo in
podporo. Mnogim projektom manjka učinkovita organizacijska struktura,
predvsem pri spremljanju dela BTD-jev. Pri zaposlovanju BTD-jev je treba
tako dobro preučiti štiri ključne zadeve:
 kakšne so pravice in pogoji dela za BTD-je?
 ali obstaja moţnost, da trenutna uporaba drog ovira delo?
 ali obstaja supervizija, ki bi lahko preprečila vrnitev k drogi ali
problematično uporabo drog?
 ali lahko izkušeni BTD-ji nudijo oporo novim BTD-jem?
Dejanska velikost skupine terenskih delavcev je seveda najbolj odvisna od
danih moţnosti. Medtem ko mnogi projekti preţivijo le z enim terenskim
delavcem, zaposlenim s polnim delovnim časom, pa večina raziskav
priporoča najmanj dva takšna delavca. Optimalno število zaposlenih v
projektu je odvisno od razširjenosti in narave teţav zaradi uporabe drog.
Finančno se najbolj izplačajo takšni načini organiziranja terenskega dela,
kjer terenski delavci, zaposleni s polnim delovnim časom koordinirajo in
nadzorujejo delo majhnih skupin delno zaposlenih ali prostovoljnih
delavcev, med katerimi je bliţnje in ne-bliţnje osebje.
IZOBRAŢEVANJE IN SUPERVIZIJA
Terensko delo je psihično, duševno in čustveno zahtevno delo. Mnogi
terenski delavci pričajo o lastnem "pregorevanju", kar dokazuje, da je nujno
pripraviti ustrezno uvajanja in izobraţevanja, pa tudi nadzor pri samem
izvajanju terenskega dela.
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Severno ameriške raziskave so pokazale nujnost vsestranskega uvajalnih in
izobraţevalnih programov za nove BTD-je, ki naj bi trajali od enega do
štirih tednov. Ti programi naj bi zagotavljali kombinacijo:
 praktičnega urjenja skozi nadzorovano uvajanje v terensko delo,
 praktičnega urjenja v terenskem delu in zmoţnostih navezovanja stikov,
 praktičnega urjenja pri podajanju informacij in nasvetov,
 praktično urjenje za preprečevanje vrnitve k drogam,
 izobraţevanje o uporabi drog ter o zdravstvenih, pravnih in gmotnih
teţavah,
 izobraţevanje o nadaljnjih napotitvah,
 izobraţevanje o zaupnosti (varovanju podatkov) in človekovih pravicah.
Po končanem uvajanju se nekateri projekti odločajo še za šestmesečno
poskusno delo na terenu. Po obdobju uvajanju izvajajo nadzor nad novimi
terenskimi delavci največkrat starejši delavci, bodisi tisti, ki so odgovorni za
organiziranje manjše skupine terenskih delavcev ali tisti, ki so odgovorni za
vsakodnevno izvajanje projekta. Zelo pomembno je, da imajo vodje
terenskega osebja izkušnje pri izvajanju terenskega dela in izkušnje pri delu
s ciljnimi skupinami.
PRAVICE IN VARNOST PRI DELU
Terensko delo poteka v potencialno nevarnih razmerah. Varnost je zato
pomemben del organiziranja terenskega dela, tako za delavce kot tudi za
stranke. Varnost strank vključuje zaščito anonimnosti ali zaupnost in zaščito
pred drugimi, na primer policijo in informatorji. Zagotovitev zaupnosti je
nujna pri navezovanju terenskih stikov in pri nadaljnjih napotitvah, pa tudi
pri beleţenju podatkov o terenskih stikih.
Terenski delavci so varnejši, če jih je več. Skoraj vsi projekti priporočajo,
naj terenski delavci delujejo v skupini, najpogosteje v parih. Pa vendar je
včasih nujno, bodisi zaradi finančnih omejitev ali zaradi logističnih teţav, da
terenski delavec dela sam. Delo v paru je koristen način zagotavljanja
največje varnosti, vendar pa to terenskih delavcev ne sme zavirati pri
samostojnem delu, če je to potrebno.
Zelo pomembno je tudi poučevanje terenskih delavcev o moţnostih
zmanjševanja nevarnosti, ki jim grozi, in obstoj učinkovitega mehanizma za
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iskanje pomoči, če bi jo potrebovali. Ena izmed takšnih strategij je
posedovanje mobilnih telefonov, izkaznic in nujne telefonske številke, ki
obratuje 24 ur na dan.
Številni terenski delavci ne vedo povsem natančno, kakšne so njihove
pravice pri delu oziroma kakšen je njihov pravni poloţaj in zdravstveno
zavarovanje. Kot sestavni del splošne organizacijske strukture morajo
projekti načrtovati tudi ukrepe ob moţnih policijskih aretacijah terenskih
delavcev ali pri poškodbah pri izvajanju terenskega dela. Podatki namreč
kaţejo, da pogoji in pravice pri delu vplivajo na počutje osebja. Pred
pridobivanjem terenskih delavcev morajo projekti sprejeti pisna pravila in
napotke o sledečih zadevah, ki se navezujejo na varnost delavcev in pravice
pri delu:
 profesionalna zavezanost k "sprejemljivemu" terenskemu delu,
 pravice pri delu, vključno z varnostjo in zavarovanjem,
 anonimnost in zaupnost podatkov o strankah,
 pravni poloţaj strank in delavcev.
IZVAJANJE TERENSKEGA DELA
Obstajajo trije glavni načini navezovanja terenskih stikov. Ti so:
 "Hladni stiki". Terenski delavec navezuje stike na "hladno" - z ljudmi, ki
jih ni pred tem še nikoli srečal - in skuša z njimi navezati nekakšen
pogovor. Takšno navezovanje stikov zahteva precej zaupanja pa tudi
poznavanja lokalnih razmer znotraj scene uporabnikov drog. Le tako so
lahko ti "hladni" stiki varni in doseţejo prave ciljne posameznike.
Izsledki raziskav so pokazali, da uspejo projekti, ki dajejo prednost
hladnim stikom, navezati boljše stike s ciljnimi skupinami kot tisti
projekti, ki se nagibajo k drugačnim metodam.
 "Naravni stiki". To so stiki, do katerih pride po naravni poti. Ponavadi
jih doseţemo tako, da postanemo znani ciljni skupini, saj se zadrţujemo
v tistih krajih, kjer se zbirajo ciljni posamezniki. Takšni stiki zahtevajo
več časa kot hladni stiki, vendar tako laţe doseţemo zaupanje, še
posebej če so terenskega delavca spoznali ključni ciljni posamezniki.
 "Stiki s pomočjo sneţene kepe". Splošna oblika terenskih stikov, še
posebej če vrstniški vzgojitelji delujejo kot del terenske skupine. Osnova
takšnih stikov je predstavitev terenskih delavcev ključnim ciljnim
posameznikom. Predstavitev naj bi se zgodila potem, ko je ţe
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zagotovljeno nujno zaupanje. Na začetku porabimo za navezovanje
takšnih stikov veliko časa, ko vzpostavimo začetne stike z uporabniki
drog, pa terenskemu delavcu omogočimo "izpeljavo sneţene kepe" skozi
mreţo uporabnikov drog.
Terenski delavci, še posebej tisti, ki so v tem poslu novinci, ponavadi ne
znajo dobro razporejati svojega časa. Tudi vodje projektov terenskega dela
so včasih kritični do sposobnosti terenskih delavcev pri razporejanju časa.
Kot del izvedbe nadzora nad osebjem bi moral projekt razviti jasna navodila
in opise nalog terenskih delavcev. Ta bi morala opredeliti:
 določitev časa terenskega dela in drugih dnevnih dejavnosti,
 pripravljenost navezovanja stikov z novimi in obnavljanja stikov s
starimi strankami,
 obveznosti do nadzora, administrativnih opravil in vodenja,
 obveznosti pri spremljanju in proučevanju projekta.
VODSTVENA STRUKTURA
Terensko delo mora biti učinkovito vodeno. Poleg privabljanja,
izobraţevanja in nadzorovanja osebja je zelo pomembna tudi vodstvena
struktura.
Terenskemu delu pogosto primanjkuje jasne strukture moţnosti poklicnega
napredovanja. Pogosto menjavanje osebja, deloma tudi zaradi pomanjkanja
moţnosti napredovanja, pomeni, da terenskemu delu velikokrat manjkata
kontinuiteta in učinkovitost. Zelo natančno je treba določiti tudi
nagrajevanje osebja in moţnosti za napredovanje in razvoj kariere. Ključna
vprašanja pri nagrajevanju terenskih delavcev vsebujejo naslednje pogoje:
 ali terenski delavec dosega ciljne skupine?
 ali je terenski delavec učinkovit pri navezovanju novih stikov?
 ali terenski delavcev zagotavlja učinkovito zdravstveno vzgojo in
svetovanje?
 ali terenski delavec učinkovito deluje pod različnimi pritiski?
 ali terenskemu delavcu zaupajo in ali ga spoštujejo sodelavci in
uporabniki drog?
 ali je terenski delavec učinkovit pri razporejanju svojega časa?
 ali ima terenski delavec vodstvene oziroma organizacijske sposobnosti?
 ali je terenski delavec pripravljen napredovati v svoji karieri?
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Nekateri projekti terenskega dela so finančno neučinkoviti, ker se preveč
zanašajo na zaposlovanje delavcev s polnim delovnim časom, ki nimajo
statusa bliţnjega ali prednostnega dostopa do skritih skupin uporabnikov
drog. Terensko delo se finančno najbolj izplača takrat, ko je med osebjem
največ zaposlenih s skrajšanim delovnim časom ali zgolj za vodenje skupin,
in takrat, ko za doseganje najteţe dosegljivi strank zaposlimo BTD-je in
vrstniške vzgojitelje. Kot smo zapisali v poglavju II, je pri izvajanju
terenskega dela najvaţneje prav doseganje čim večjega števila uporabnikov
drog, ki so skriti obstoječim izvajalcem storitev.
Skupine terenskih delavcev bodo najverjetneje dosegle večje število skritih
uporabnikov drog, če bodo vsebovale terenske delavce, zaposlene za polni
delovni čas, ki bodo odgovorni za koordiniranje in nadzor nad manjšo
skupino terenskih delavcev s skrajšanim delovnim časom ali prostovoljnih
vrstniških vzgojiteljev. To je verjetneje finančno bolj učinkovito kot
izvajanje terenskih stikov, ki jih izvajajo sami terenski delavci s polnim
delovnim časom.
Projekti terenskega dela morajo učinkovito sodelovati z lokalnimi
zdravstvenimi organizacijami. Del funkcije terenskega dela je dopolnjevanje
obstoječih storitev z: (a) spodbujanjem nadaljnjih napotitev; in (b) izdelavo
priporočil za bolj dosegljive oblike nudenja storitev. Projekti terenskega
dela bi morali biti neodvisni ali "nedotakljivi" od obstoječih servisov,
vendar bi morali biti tudi koordinirani na lokalni ravni. Kjer je to izvedljivo,
bi moralo obstajati osrednje telo terenskega dela, ki bi koordiniralo delo
vseh terenskih delavcev in terenskih skupin v lokalnem območju. V njem bi
bili predstavniki vseh lokalnih projektov terenskega dela in predstavniki
zdravstvenih organizacij. Cilj takšnih forumov je zmanjšanje podvajanja in
večanje sodelovanja med agencijami.
Na ravni projektov, usmerjenih k posameznikom, je treba nujno vzpostaviti
učinkovit sistem napotitev med agencijami. Del vloge terenskega dela je
spodbujanje uporabnikov drog k navezovanju stikov z agencijami, ki
delujejo znotraj svojih prostorov. To lahko doseţemo s protokoli
napotitvenega sodelovanja, pa tudi s pomočjo sistema kuponov, ki
zagotavlja, da bo tisti, ki smo ga napotili, po pomoč tudi res prišel.
Kjer je izvedljivo, bi morali projekti terenskega dela sodelovati tudi s
policijo in pravnimi sluţbami, to pa zaradi preprečevanja morebitnega
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policijskega nadlegovanja terenskih delavcev in njihovih strank. Dogovore s
policijo je najbolje izvesti ţe pred začetkom intervencij, poudariti pa bi
morali naslednje:
 pomen terenskega dela za javno zdravstvo
 da terensko delo ne bo motilo ali se vmešavalo v delo policije
 potrebo po seznanjenosti policije o terenskih delavcih in njihovih
dejavnostih.
KLJUČNE TOČKE:
 terensko delo je treba razviti na podlagi ocene potreb,
 z ocenjevanjem potreb bi morali zbrati podatke pri ključnih
informatorjih, med katerimi so tudi uporabniki drog,
 terensko delo zahteva jasno definirane cilje in naloge,
 bliţnji terenski delavci imajo ključno vlogo v terenskem delu,
 pridobivanje osebja, izobraţevanje in nadzor morajo biti sistematični in
neprekinjeni,
 projekt potrebuje jasno napisana navodila o pravicah in varnosti pri delu,
 organizacija terenskega dela mora biti finančno učinkovita in mora
vključevati sodelovanje na lokalni ravni.

VI. VREDNOTENJE TERENSKEGA DELA
Vse intervencije terenskega dela je treba vrednotiti, da bi lahko ugotovili, v
kolikšni meri so učinkovite in uspešne. Opisali bomo tri vrste vrednotenja: s
tekočim spremljanjem16, z ugotavljanjem rezultatov in ugotavlajnajem
poteka.
SPREMLJANJE PROJEKTA
Vsi projekti morajo vsebovati notranji sistem spremljanja terenskega dela in
izvajanja projekta. Cilj kontroliranja je zagotoviti sprotno ocenjevanje
stopnje učinkovitosti pri doseganju začrtanih ciljev in nalog.

16

V izvirniku - “monitoring”.
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Najpomembnejša vprašanja v internem ocenjevanju terenskega dela so:
 kolikšna je bila stopnja nedosegljivosti strank s strani obstoječih
storitev?
 kolikšne so bile stopnje potreb strank po pomoči?
 kolikšna je bila stopnja pomoči, ki so jo stranke prejele?
 kako velike spremembe so nastopile?
Najpomembnejši kazalci rezultatov izvajanja projekta vsebujejo:
 deleţ novih stikov s tistimi, ki doslej še nikoli niso bili v nobeni izmed
lokalnih ustanov,
 deleţ obnovljenih stikov z ljudmi, ki po prvih stikih niso poiskali
pomoči,
 deleţ stikov znotraj določene ciljne skupine,
 deleţ uspešnih napotitev k lokalnim agencijam, ki delujejo znotraj svojih
prostorov,
 deleţ obnovljenih stikov, ki kaţejo na spremembe vedenja.
Te kazalce lahko dopolnimo s kazalci poteka, kot so:
 lokacija, trajanje in vrsta stika,
 vrsta storitve (zdravstvena vzgoja, preventiva),
 vrsta napotitve.
Projekti ponavadi zgornje podatke preverjajo s pomočjo zapisov dejavnosti
ali z izpolnjevanjem obrazcev o navezanih stikih. To so ponavadi
standardizirani obrazci, ki jih izpolnimo za vsak na novo vzpostavljeni stik
in za vsako stranko, s katero obnovimo stik. Obrazce o navezanih stikih
ponavadi izpolnijo terenski delavci po vrnitvi v pisarno. Ponavadi
zadostujejo obrazci, ki jih bomo prikazali v poglavju VII17:
 obrazec za vsak novi stik
 obrazec za vsak obnovljen stik
 obrazec o tedenski dejavnosti

Poglavje VII, ki prinaša vzorce treh tipičnih obrazcev za spremljanje in
vrednotenje terenskega dela smo v tem prevodu izpustili.
17
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VREDNOTENJE REZULTATOV
Vrednotenje vpliva in rezultatov terenskega dela je zelo teţavno. Takšno
vrednotenje ponavadi zahteva določene vire, obstaja pa tudi lestvica
praktičnih in metodoloških teţav, zaradi katerih so ocene vpliva terenskega
dela pogosto nerealistične. Kljub temu pa bi morali vsebovati vsi projekti
izvajati tudi meritve vpliva svojiih intervencij.
Ţe na začetku bi morali imeti projekti natančno določene cilje, namen in
pričakovane rezultate svojih intervencij. Jasen namen je nekakšna osnova za
določanje primernih kazalcev ustreznosti izidov, ki jih je mogoče
kontrolirati ţe med potekom terenskega dela. Poleg kazalcev ustrezne
izvedbe projekta, ki smo jih ţe prikazali, lahko meritve vplivov vsebujejo
tudi:
 strankino izjavo o tveganem vedenju, povezanim z uporabo drog,
 strankino izjavo o uporabi drog in z njimi povezanimi teţavami,
 strankino izjavo o iskanju pomoči,
 strankino telesno in duševno zdravje,
 strankino poloţaj v zvezi HIV, HBV, HCV in s spolnimi boleznimi.
Kjer je mogoče, bi morale biti te meritve vplivov vtkane med interne
postopke beleţenja in spremljanja. Kjer viri dopuščajo, lahko izvedemo
zunanja ovrednotenja vplivov pred in po raziskavi.
VREDNOTENJE POTEKA
Medtem ko je cilj vrednotenja izsledkov pridobiti oceno posledic terenskih
intervencij oziroma njihovih vplivov, pa z vrednotenjem poteka pridobimo
oceno dejavnikov, ki so vplivali na doseganje ali nedoseganje začrtanih
izidov. Najpomembnejša področja za vrednotenje poteka so:
 dejavniki, ki so vplivali na način navezovanja stikov,
 dejavniki, ki so vplivali na način izvajanja storitev,
 dejavniki, ki so vplivali na ohranjanje zanimanja stranke,
 dejavniki, ki so vplivali na celotno izvajanje in organiziranje projekta.
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Vsi projekti bi morali v interni sistem spremljanja vgraditi tudi beleţenje
poteka. Kot dodatek k postopkom spremljanja, ki smo jih opisali zgoraj,
bomo navedli še:
 izpolnjevanje vsakdanjega dnevnika o stikih na terenu,
 zbiranje dokumentarnih dokazov o razvoju projekta.
Kjer viri dopuščajo, vsebujejo dodatne metode kontrole postopka še:
 pogovore s klienti, s katerimi je osebje terenskega dela navezalo stik,
 pogovore s klienti, s katerimi osebje terenskega dela ni navezalo stik,
 pogovore z osebjem terenskega dela in organizatorji projekta,
 opazovanje terenskega dela in delovanja projekta.
KLJUČNE TOČKE:
 vsi projekti bi morali spremljati izvajanje in učinkovitost,
 vsi projekti bi morali spremljati stopnjo doseganja izidov,
 vsi projekti bi morali ocenjevati dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost.
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PREVENCIJA ZLORABE DROG IN KULTUR18
Tema "prevencija zlorabe drog in kultur" je zelo široko obdelana v številki
PEDDRA, ki jo drţite v rokah. Eden od razlogov, ki nas je vodil pri tej
izbiri, je nujnost, da se učinkovita, spoštljiva prevencija, prilagaja
druţbenokulturnemu okolju, v katerem jo izvajamo. Danes je potrebno
razmišljati o konkretnih, specifičnih posledicah te splošne usmeritve na
področju izobraţevanja in kulture, ne glede na to, ali je govora o legalnih ali
ilegalnih drogah.
V mednarodnem letu domorodnih ljudstev sveta (1993) je Mednarodni
program za nadzor drog pri OZN (United Nations International Drug
Control Programme - UNDCP), organ, ki je zadolţen za koordinacijo
nadzora drog v ZN, objavil knjiţico z naslovom "Domorodci in zloraba
drog" (Indigenous people and Drug Abuse, glej spodnji članek). V knjiţici
beremo, da "so droge nedvomno od vekomaj bile del kulturnih zanimanj in
dejavnosti. Toda šele z pridobitvijo tehnologij, s katerimi je bilo moţno
prečistiti in koncentrirati aktivne sestavine rastlin in njihovo pripravo, so
bile droge izločene iz celovitega kulturnega okolja, v katerega so bile
vraščene, in se spremenile v nadlogo". Zaradi tega se poudarja vloga drog v
kulturi in vloga kultur pri nadzoru drog. S to mislijo hočemo poudariti
potrebo, da mednarodna skupnost sprejme dejstvo, da so kulture, ki imajo
nadzor nad drogo, vredne spoštovanja. Z ojačevanjem kulturnih
mehanizmov nadzora nad uporabo drog bi se povečale moţnosti za
učinkovito prevencijo zlorabe. Knjiţica UNDCP razlaga dve zahtevi
Zdruţenih narodov: zaščito pravic domorodnih ljudstev in mednarodni
nadzor nad drogami. Obe zahtevi sta legitimni, njuno sočasno uresničevanje
pa je nezdruţljivo. Mednarodne konvencije so droge, ki jih tradicionalno
uporabljajo domorodna ljudstva, uvrstile v seznam narkotikov. Snovi, ki se
znajdejo na tem seznamu, je prepovedano proizvajati, prodajati in
uporabljati v nemedicinske namene. V zadnjih letih dvajsetega stoletja se bo
morala mednarodna skupnost koherentno odzvati na te dve nezdruţljivi
zahtevi.

18
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Svetovni trg in migracije so večino deţel spremenili v kulturne mozaike,
znotraj katerih kroţijo "tuje" substance, se pravi substance, ki prihajajo iz
tujih deţel. Razvijanje učinkovitega preventivnega izobraţevanja v tem
kontekstu pomeni, da moramo spoštovati in ceniti posebne značilnosti vsake
kulture, vključno z manjšinskimi kulturami, ki so posledica migracij.
"Izobraţevanje za prevencijo zlorabe drog naj se torej opira na kulturo", je
moto "tranzverzalne" teme, ki vse ostale teme pokaţe v drugačni luči.
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UNDCP:
DROG19

DOMORODNA

LJUDSTVA

IN

ZLORABA

Generalna skupščina Zdruţenih narodov je leto 1993 proglasila za
"Mednarodno leto domorodnih ljudstev". Tema tega leta, "Domorodna
ljudstva - novo partnerstvo", naj bi krepila zamisel o novem in pravičnem
partnerstvu med drţavami in njihovimi domorodnimi ljudstvi ter poudarila
njihove pravice ("pravice ljudstev do samoodločbe in do naravnih dobrin;
pravico do lastne kulture, religije in jezika"). Mednarodni program nadzora
nad drogami pri ZN (UNDCP) je ob tej priloţnosti izdal knjiţico
"Domorodna ljudstva in zloraba drog" (Indigenous People and Drug Abuse).
V knjiţici najprej najdemo definicijo "domorodnih ljudstev". Čeprav ne
obstoji univerzalno sprejeta definicija domorodnih ljudstev, poznamo štiri
pomembnejše elemente, ki so tem ljudstvom skupni: ljudstva so prvotno
obstajala na danem teritoriju, ne prevladujejo nad drugimi skupinami,
njihova kultura se razlikuje od kulture drugih skupin, njihovi pripadniki se
sami identificirajo kot domorodni. Ocenjuje se, da te manjšine sestavlja
pribliţno 300 milijonov ljudi, ali 5% svetovnega prebivalstva, in da ţivijo v
pribliţno 70 drţavah.
Kulturna dediščina človeštva
Skozi tisočletja tesnih stikov z naravo, ki jih je obdajala, so domorodci
spoznali lastnosti mnogih rastlin, med drugim takih, ki spreminjajo stanja
zavesti. Uporaba psihotropnih substanc, ki so jih pridobivali v svojem
neposrednem okolju, je bila aktivno vključena v njihovo druţabno,
religiozno in kulturno ţivljenje. Domorodne skupnosti so tradicionalno
upravljale in posvojile celo vrsto psihotropnih rastlin. Ne glede na to, ali je
šlo za jedenje halucinogenih gob, ki so spreminjale stanje zavesti in
omogočile stik z duhovnim svetom, ali za starodavno uporabo opija za
lajšanje bolečin, ali za uporabo listov koke kot poţivila oz. močnega
sredstva za zmanjšanje apetita, ali kot simbola andske identitete med
religioznimi rituali in ceremonijami, so te snovi igrale veliko vlogo v
kulturnem ţivljenju domorodnih ljudstev. Čeprav so jih v glavnem
19
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uporabljali v religiozne ali zdravstvene namene, so droge pogosto delovale
kot dejavnik, ki je povezoval člane neke skupine, skupnosti ali ljudstva.
Uporaba teh tradicionalnih drog je vplivala in še danes vpliva na razvoj
celotnega človeštva. V knjiţici najdemo podatek, da večino pribliţno 7000
naravnih spojin, ki jih uporablja sodobna medicina, ţe več stoletij
uporabljajo tradicionalni zdravitelji. Večino farmacevtskih proizvodov
rastlinskega izvora delajo iz zdravilnih rastlin, ki rastejo v deţelah, v katerih
ţivijo domorodna ljudstva.
Droge: orodje kulturne nadvlade in ekonomske odvisnosti
Tokom cele zgodovine so se domorodna ljudstva srečevala z drogami, ki so
prihajale od zunaj in ki so jih skupine, ki so hotele prevlado na področju, oz.
kolonizatorji, pogosto premišljeno uporabili, da bi nevtralizirali in
podjarmili šibkejše etnične skupine. Zunaj kulturnega konteksta in
druţbenih norm, ki jih je postavila njihova tradicija, imajo sodobne droge,
kot je na primer destilirani alkohol, na te manjšine uničevalen učinek.
Razširjenost zlorabe netradicionalnih drog med njihovimi pripadniki je tem
specifičnim kulturam pogostokrat zadala zadnji udarec. S teţnjami po
globalizaciji svetovnega trga postaja v zadnjih dvajsetih letih ta poloţaj še
slabši. Domorodna ljudstva, ki so bila samozadostna, postajajo bolj in bolj
odvisna od trţne ekonomije. Ljudstva, ki ţivijo v odmaknjenih predelih in
jih druţbeni razvoj skoraj ne prizadeva, so veliko bolj občutljiva za
geopolitična in trgovinska neravnovesja. Ta ljudstva se pogosto znajdejo
pod prisilo, pri čemer gre velikokrat za vprašanje preţivetja, da gojijo
rastline, iz katerih se izdeluje sodobne droge, kot sta heroin in kokain.
Domorodna ljudstva na ta način postajajo bolj in bolj vpletena v trgovino z
nezakonitimi drogami, pri čemer je človeška in ekološka škoda, ki jo utrpijo,
veliko večja od koristi. Proizvodnja nezakonitih pridelkov ima posledice na
lokalni ravni, na primer povečanje povpraševanja, pri čemer postajajo
domorodci ţrtve sodobnih oblik odvisnosti, kot je injiciranje heroina in
kajenje koke.
Sodelovanje na temeljih recipročne izmenjave
Pred dvajsetimi leti je UNDCP začel s prvimi pilotskimi projekti, s katerimi
je nameraval v regijah, kjer se pridelujejo nezakoniti pridelki, le te zamenjati
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z nadomestnimi pridelki, na primer kavo. Koncepti takih programov so se v
zadnjih letih precej spremenili. Danes ne predvidevajo le proizvodnje
nadomestnega pridelka, ampak tudi trţenje ter izobraţevalne in zdravstvene
vsebine. Evalvacija prvotnih pobud je pokazala, da zamenjava nezakonite
rastline z zakonito ni dovolj: "V okoljih, kjer so opijevec uspešno
nadomestili z drugimi pridelki, so začeli vaščani, prvotni pridelovalci opija,
uporabljati pretihotapljeni heroin". Če hočemo izkoreniniti ekonomijo
droge, moramo v prizadetih regijah pospeševati integriran, skladen razvoj.
Izkušnje so pokazale, da je potrebno obe spremenljivki v enačbi drog ponudbo in povpraševanje - obravnavati istočasno. Zaradi tega je UNDCP
začel izvajati programe izobraţevanja, ozaveščanja in prevencije, namenjene
proizvajalcem nezakonitih drog, ter programe obravnave in reintegracije, ki
so ţe takoj na začetku pokazali pozitivne rezultate.
Z izzivom, ki ga predstavlja problem domorodnih ljudstev, se bo potrebno
šele spopasti, saj se povpraševanje po drogah povečuje, njihova proizvodnja
pa se širi v nove predele in nove drţave. Avtorji knjiţice poudarjajo, da
izvajanje programa ne bi bilo mogoče brez sodelovanja med drţavnimi
oblastmi, domorodnimi ljudstvi in svetovno skupnostjo. UNDCP opozarja,
da predstavlja eksperiment, ki ga izvajajo med domorodci, alternativo proizvodnji in uporabi drog, zato je popolnoma odvisen od kvalitete vzajemne
izmenjave s temi skupnostmi. Programi sodelovanja so po eni strani
prispevali k emancipaciji domorodcev ter k procesu nacionalne integracije,
po drugi strani pa je izvajanje projektov mednarodno skupnost obogatilo z
dragocenimi izkušnjami, ki jih bo lahko koristno uporabila v drugih
situacijah. Mnogi so ţe spoznali, da bomo morali upoštevati pojem
"skladnega razvoja", če bomo ţeleli preţiveti. To pomeni, da bo moral
ekonomski razvoj spoštovati okolje; za mnoga domorodna ljudstva je to
pojem, ki je ţe od vekomaj sestavni del njihove kulture.
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A.R.I.A.
"LOUIS
PASTEUR":
ALKOHOLIZMA V BRETANIJI20

PREVENCIJA

Epidemiološke študije regionalne razširjenosti alkoholizma v Franciji so
pokazale na očiten paradoks: alkoholizem je manj pogost v vinorodnih
regijah kot v krajih, kjer ne gojijo vinske trte. Med slednjimi izstopa
Bretanija21, ki ima velike teţave z alkoholizmom.
Zdruţenje za raziskavo in inovacije v zvezi z alkohologijo "Louis Pasteur"
(Association pour la Recherche et les Innovations en Alcoologie22) je začelo
raziskovati ta paradoks. Odkrili so, da umetnost kolektivnega in druţabnega
uţivanja vina, ki se je razvila v vinorodnih regijah, socialno regulira
uporabo alkohola. Z drugimi besedami, regionalna tradicija uţivanja vina je
sestavni del kulture, ki določa norme uporabe in torej tudi preprečuje
zlorabo.
V Zdruţenju so vzeli kulturno tradicijo zmernega pitja kot izhodiščno točko,
na podlagi katere so nato razvili vrsto inovacij na področju prevencije
zlorabe alkohola. Le te zadevajo izobraţevanje, pa tudi praktično delo in
predavanja. Nov način razumevanja prevencije se ne zavzema za svet brez
alkohola in ne poudarja škodljivosti uţivanja, ampak se usmerja v vzorce
pitja in v kulturno pogojenost kontrolirane ali nekontrolirane uporabe na
določenem območju.
Akulturacija in alkohol
Po mnenju vodje zdruţenja, dr.Guya Cara, ne drţi, da so Bretanci od
vekomaj sloveli kot alkoholiki. Porast alkoholizma je postal opazen šele
proti koncu 19.stoletja in je bil tesno povezan s postopno kulturno
asimilacijo Bretancev.

20
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V Bretaniji izdelujejo dve alkoholni pijači iz jabolk: jabolčnik in calvados.
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Keltska tradicija, katere sestavni del so Bretanci, ne pozna vsakdanjega
uţivanja alkohola. Kelti so alkohol uporabljali le ob priloţnostnih
praznovanjih, ko so opitost dovoljevali in jo tudi kolektivno nadzorovali. Za
latinski model, ki ureja vzorce pitja v vinorodnih regijah, je zmerno dnevno
uţivanje alkohola pri jedi normalno, pijanost pa obsojanja vredna. Gre torej
za dva različna vzorca pitja, ki sta del različnih kulturnih sistemov.
S francosko revolucijo l.1789 so se na tem področju začele dogajati velike
spremembe: sistema sta trčila drug ob drugega, začela se je moderna doba in
z njo asimilacija Bretanije s strani Francije (v bretonskih šolah so morali
začeti učiti francoski jezik). Občutek "kulturne sramote" se je razširil med
Bretonci, ki so internalizirali "pariški prezir" do njihove kulture. To sramoto
so "utopili" v "slabi mešanici" obeh kulturnih tradicij pitja. Čezmerna,
praznična, priloţnostna keltska pivska tradicija ter latinski vzorec
vsakodnevnega, zmernega pitja sta se zdruţila v prakso vsakodnevne
opitosti, ki je ena od oblik alkoholizma.
"Zelo pomembno je, da se je v zadnjih petnajstih letih število smrti zaradi
alkoholizma zmanjšalo za polovico", pravi dr.Caro. "To je znak, da se je
Bretonska kultura začela ponovno prebujati, kar ne nazadnje dokazuje tudi
ponovna uvedba dvojezičnega pouka v šolah". Potrebna je torej intervencija
na kulturni ravni; v bretanskem primeru se je potrebno izogniti zmedi, ki jo
povzroča zdruţevanje obeh modelov. Alkohol mora postati nekaj
vsakdanjega (latinski model), kar bomo dosegli z izobraţevanjem o kulturi
in pokušanju vina, obenem pa je potrebno ohraniti kolektivno vedenje o
opijanjevanju (keltski model), ki na praznovanje gleda kot na sredstvo
prevencije.
Načini konzumiranja alkohola so kulturno pogojeni ter se v posameznih
kulturah razlikujejo. Ko se kulture srečujejo, lahko pride do sprememb,
nesporazumov, nereda. Spomnimo se opustošenja, ki ga je alkohol razsejal
med andskimi in severnoameriškimi ljudstvi, katerih tradicije niso poznale
te psihotropne substance, v obdobju, ko so se morali soočiti s politiko
evangelizacije in teţnjami po ekonomski integraciji kolonialne druţbe.
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Bretanija in Languedoc-Roussillon
Za prevencijo alkoholizma je ključnega pomena obdobje adolescence, ko
potekajo procesi identifikacije mladostnikov z odraslimi. Če adolescentu
prepovemo pitje alkohola, le ta lahko prepoved interpretira kot sporočilo "ne
odrasti" ter začne nalašč kršiti to prepoved, ki se mu zdi neutemeljena. Za
učinkovito prevencijo tudi ni dovolj nudenje informacij in nasvetov. Na
osnovi analize tega problema je zdruţenje razvilo inovativen način
izobraţevanja. Da bi mladim pomagali pri pridobivanju znanja in odraslega
odnosa do pitja in alkoholizma, so začeli izvajati "akcijski program za
preprečevanje teţav z alkoholom med mladimi". Program temelji na
proučevanju in primerjanju dveh zelo različnih regij, Bretanije in
Languedoca, ter dveh pijač, vina in jabolčnika. V sklopu projekta se je nekaj
mladih Bretancev, ki obiskujejo kmetijsko srednjo šolo, z vrstniki, ki so
prihajali iz deţele Languedoc, udeleţilo trgatve. Učitelji, ki v kmetijski šoli
poučujejo enologijo, so jih seznanili s pokušanjem vin, srečali pa so se tudi s
proizvajalci vin. Primerjali so vzorce pitja po lokalih v obeh deţelah.
Pogovarjali so se z zdravniki in policaji, ki so jim razloţili, kako se problem
alkoholizma kaţe v vsakdanjem ţivljenju ljudi (bolezni, avtomobilske
nesreče) ter diskutirali o preprečevanju tega pojava. Program, ki je temeljil
na konkretnem in občutljivem pristopu, je potekal v obliki tečajev, ki so se
zvrstili na obeh prizoriščih. Le ti so vključevali skupinsko delo, intervjuje,
preglede ter iniciacijo v originalne načine izraţanja (video, razstave). Ob
koncu programa so lahko udeleţenci svoja opaţanja prenesli drugim
adolescentom in odraslim, mediji pa so poskrbeli, da je za akcijo zvedela
tudi širša javnost.
Do uporabnika prijazen pristop k alkohologiji
Multidisciplinarna ekipa, ki izvaja prevencijo alkoholizma, gradi svoj
pristop na osnovi povezave med pivskimi vzorci in alkoholizmom.
Preventivne programe izvajajo v podjetjih, pa tudi v sklopu drugih iniciativ,
kot so boljša prometna varnost, kulturne dejavnosti, izobraţevanje
adolescentov. Prevencijo izvajajo tudi v obliki posredovanja informacij in
sporočil širši javnosti ter preko izobraţevanja splošnih zdravnikov, socialnih
delavcev itd. Njihov pristop do alkoholizma je prijazen do uporabnika, za
razliko od drugih programov, ki poudarjajo abstinenco ter alkoholu odrekajo
vsak kulturni pomen. Ta inovativni pristop je dvakratno strog: po eni strani
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temelji na teoretičnem in praktičnem spoštovanju vrednot, ki jih ljudje
povezujejo s pitjem alkohola, še posebej vina (prijetno počutje
posameznika, druţine ali druščine, povezava z religioznimi rituali); po drugi
strani pa program nudi objektivne informacije o problemih, povezanih z
alkoholom, brez pretiravanja in brez podcenjevanja, pri čemer poudarja tudi
potrebo po abstinenci in po organizirani strokovni pomoči za alkoholike.
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OD ALKOHOLIZMA DO PRIMERNEGA PITJA23
Knjiga "De l'alcoolisme au bien boire" (Od alkoholizma do primernega
pitja), ki je pred kratkem izšla v dveh zvezkih in zdruţuje pribliţno sto
razprav različnih avtorjev, je pomemben in koristen pregled za vse tiste, ki
se ţelijo seznaniti s celovitim pristopom do pivskih vzorcev in alkoholizma.
Knjiga predstavlja korak naprej pri obravnavanju tega problema, tako z
vidika znanja kot z vidika dejavnosti, ki jih je potrebno razviti na tem
področju.
Sprejeti izziv kompleksnega
Problem alkohola je zelo kompleksen, saj v njem igrajo veliko vlogo
druţbenokulturni dejavniki (starost, spol itd.) ter geografski dejavniki
(lokalni, regionalni, nacionalni itd.). Področja znanja, ki se jih ta
problematika dotika, so mnogotera: vpletene so številne stroke, ki pa
redkokdaj najdejo skupen jezik. Pogosto se tudi dogaja, da se teorija in
praksa ne moreta uskladiti. Dr.Guy Caro se je odzval na izziv
multidisciplinarne študije tega problema in organiziral mednarodno
konferenco z naslovom "Maniere de boire et problemes d'alcool: pour une
socio-anthropologie de la complexite", ki se je vršila v Rennesu januarja
1987. Metodološki prispevek sociologa Edgarja Morina (direktorja
Francoskega nacionalnega centra za znanstvene raziskave) na temo
kompleksnosti je še dodatno spodbudil multidisciplinarno razpravo ter
iskanje sinteze, ki je bila končni cilj pobude.
"Od alkoholizma do primernega pitja" je zbirka razprav z omenjene
konference. Avtorji številnih razprav so raziskovalci in akademiki z
različnih področij (zgodovina, psihoanaliza, antropologija, psihologija,
sociologija, etnologija, socialno delo, ekonomija itd.), najdemo pa tudi
zdravnike in posameznike, ki pripadajo raznim zdruţenjim oz. ki se pri
svojem strokovnem delu soočajo tudi s takimi problemi (npr. enologi,
strokovnjaki v proizvodnji pijač itd.). Vsi prispevki so jasno in koherentno
predstavljeni, zaradi česar je knjiga zelo pregledna. Sedem glavnih poglavij
odgovarja sedmim delavnicam, ki so bile sestavni del konference:
23
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Zgodovina alkohola,
Akulturacija in alkoholizem,
Alkoholiki in odvisniki od drog: od uporabe do zlorabe zakona,
Varnost na cesti, delovno okolje in problem alkohola,
Načini prekinjanja navade pitja alkohola,
Strokovne strategije intervencije in raziskovanja,
Enologija, vino in zdravje.

Na začetku poglavij so povzetki posameznih razprav in predstavitve
predavanj, kratki pregledi pa bralcu pomagajo poiskati področja, oz.
tranzverzalna vprašanja, ki ga zanimajo.
Od abstinence do pokušanja vina
Raziskovalci in delavci na področju alkohologije so odnos med kulturo in
alkoholom pogosto zanemarjali. S tem, ko so v preventivnih in terapevtskih
dejavnostih poudarjali medicinsko in psihiatrično znanje, so potiskali v
ozadje druţbenokulturne dejavnike. Na drugi ravni pa je moralistično
pridigarski odnos do te teme, še posebej tisti, ki je imel korenine v
manihejstvu in je uţivanju alkohola osporaval vsako kulturno vrednost,
pripeljal do redukcionizma ter poenostavljenih rešitev.
Knjiga "De l'alcoolisme au bien boire" ponovno vzpostavlja povezavo med
"biološkim", "socialnim" in "kulturnim" in tako postavi te prakse na glavo.
Ne obravnava le problema alkohola, ampak se ukvarja s pivskimi vzorci v
Franciji in v svetu.
S tem, ko se problema loteva z zornega kota kompleksnosti in raznolikosti,
knjiga ponovno vzpostavlja pomembnost druţbenokulturne dimenzije
uţivanja alkohola in alkoholizma. Ta celovit pristop pomeni, da ne moremo
več ignorirati vloge, ki jo pivski vzorci, razumljeni kot vrednote, igrajo v
identiteti določene kulture oz. pri akulturaciji neke druţbene skupine. Eden
od člankov identificira druţabnost kot prvo vrednoto, ki je povezana z
uţivanjem alkohola v pristaniških mestih; če ta druţbenokulturni dejavnik
zanemarimo, si pri zdravljenju alkoholizma nakopljemo velike teţave.
Upoštevanje kulturne dimenzije alkohola je lahko tudi zelo koristno v
preventivnem delu. Ena od razprav na primer govori o tem, kako lahko pri
preventivnem delu z mladimi s sodelovanjem enologa organiziramo
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pokušnjo vin, s čemer bomo učinkovito utrjevali kulturne vrednote in s tem
dosegli preventivni učinek.
Alkoholizem in kulturna identiteta
Več razprav se ukvarja s poskusom razumevanja različnih kulturnih
odnosov in praks v zvezi z uţivanjem alkohola, ki jih srečamo pri različnih
ljudstvih in druţbenih skupinah. Pisci kritično analizirajo razvoj in
spremembe, ki so jih ti odnosi doţiveli, ter motnje, ki iz tega izvirajo,
obenem pa tudi ponujajo moţne rešitve. Eno celo poglavje je posvečeno
analizi procesov kulturne asimilacije, ki povzročajo ali pogojujejo probleme
z alkoholizmom. Negacija kulturne identitete neke skupine, nekega ljudstva
ali druţbenega sloja lahko resno prispeva k razvoju alkoholizma, podobno
kot se je zgodilo z Bretanci, Indijanci v Severni in Juţni Ameriki ter v
novejšem času v nekaterih afriških drţavah. Pisci analizirajo tudi fenomen
izseljevanja in priseljevanja, ki je prav tako neposredno povezan z pojavom
alkoholizma. Kulture, ki zagovarjajo abstinenco od alkohola, še posebej
islam in hinduizem, nimajo nobenih tradicionalnim norm, kar zadeva
uporabo alkohola. S širitvijo svetovnega trga so tudi pripadniki teh kultur
izpostavljeni specifičnim problemom v zvezi z alkoholizmom.
Raznolikost prispevkov v knjigi ţe sama po sebi poudarja potrebo po
upoštevanju druţbenokulturnih dejavnikov, pri čemer pa ne smemo pozabiti
na njihovo povezanost z biološkimi faktorji. Knjiga bo nedvomno pritegnila
raziskovalce in tiste, ki na tem področju sprejemajo odločitve. Raziskovanje
tega širokega polja teoretičnega znanja je vseskozi povezano z druţbenim in
kliničnim eksperimentiranjem ter z delom na terenu (prevencija, obravnava
itd.).
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E.P.I.C.: ŢENEVSKI EKSPERIMENT
PREVENCIJE IZKLJUČITEV24

SKUPNOSTNE

"Equipe de Prevention et d'Intervention Communautaire" je ţenevsko
zdruţenje za prevencijo zlorabe drog, ki ga vodita dva "ulična vzgojitelja".
EPIC je sestavni del sluţbe, ki nudi informacije in socialno pomoč mladim v
ţenevskem kantonu, vodi pa ga svetovalna in koordinacijska skupina
predstavnikov lokalnih organov, ki skrbijo za socialno pomoč, mladino
in/ali zlorabo drog. Ekipa v svojih dejavnostih uporablja model
skupnostnega, participativnega pristopa. Njihova naloga je dajanje
informacij in zagotavljanje pomoči lokalnim oblastem v ţenevskem
kantonu, ki so zaskrbljene zaradi naraščajoče uporabe psihotropnih substanc
pri mladih, nezaposlenih ljudeh. V praksi to pomeni, da člani ekipe
pomagajo oblastem z analizami problemov, povezanih z drogo, s
podpiranjem lokalnih prevencijskih projektov, z izobraţevanjem delavcev,
ter z napotitvami mladostnikov s teţavami v sluţbe socialnega in
zdravstvenega skrbstva.
Prevencija osamitve in stigmatizacije
Zahteve po intervenciji EPICa prihajajo od različnih strokovnih delavcev
(okrajnih oblasti, socialnih in zdravstvenih centrov, vzgojnih ustanov itd.),
pa tudi od zdruţenj staršev in lokalnega prebivalstva. Naloga ekipe je, da
pomaga kolegom v določenem okraju, lokalnim oblastem ali ustanovam
poiskati konkretne rešitve problemov, povezanih z drogo. EPICovo vodilo
pri izvajanju preventivnih dejavnosti je, da ni potrebno graditi novih struktur
oz. zunanjih projektov, ampak da je treba izkoristiti ţe obstoječa sredstva in
sluţbe. Pri tem je posebej pomembno sklicevanje na občutek odgovornosti
in solidarnosti pripadnikov skupnosti.
EPIC gleda na "probleme z drogo" kot na simptom kompleksne situacije v
določenem okolju. V tovrstni preventivni dejavnosti ne smemo zanemarjati
kompleksnih odnosov do droge, ki so lastni določeni skupnosti. Če te
odnose ignoriramo, obstoji nevarnost, da se bomo zatekli k poenostavljenim
24
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rešitvam: poiskali bomo grešnega kozla ali še ojačali izključevanje, s čimer
bomo le še poslabšali poloţaj. Za EPIC prevencija ni le intervencija na ravni
odnosa proizvod - uporabnik, ampak je veliko širše vprašanje izboljševanja
kvalitete ţivljenja skupnosti, iz katere prihajajo odvisniki od drog. EPICov
pristop je participativen in globalen. Njegove strategije temeljijo predvsem
na jačanju druţbenih struktur in na poudarjanju pomena socialnih vezi in
vlog vseh pripadnikov skupnosti.
Bistveno je delo na slikah in predstavah
Oganizatorji v EPICu poudarjajo, da zahteve po pomoči pri reševanju t.i.
"problemov z drogo", po eni strani kaţejo na zelo različne interpretacije iste
situacije, po drugi strani pa na pomanjljivo komuniciranje med tistimi, ki se
z zadevami soočajo. Obojestransko nerazumevanje, ki ga še podkrepljujejo
negativne predstave, lahko privede do katastrofalnih rezultatov na človeški
in ekonomski ravni.
Prva naloga EPICa je torej ta, da skupaj z vsemi, ki so vpleteni v zadevo,
analizira kolektivne predstave in interpretacije, ki pogojujejo, vzdrţujejo in
celo ustvarjajo probleme z drogo.
Ta proces demistifikacije ima prednost, saj problemi z drogo, še posebej pa
tisti z ilegalnimi drogami, pogosto zakrivajo celo vrsto drugih problemov.
Demistifikacijo predstav izvedejo s sodelovanjem cele skupnosti preko
stikov na terenu, informativnimi sestanki in srečanji, katerih cilj je
izmenjava mnenj. Participativna strategija omogoča, da se postopno ustvari
nek skupen operacijski jezik, ki ga razumejo vsi pripadniki skupnosti, s
katerim se je mogoče pogovarjati o resničnem problemu, ki ga je potrebno
preprečiti oz. razrešiti, npr. potreba po razlikovanju med uporabniki drog in
odvisniki od drog. Le če doseţemo, da bodo vsi problem prečitali na isti
način, se bodo pripadniki lokalne skupnosti soočili s problemom in se
odločili za določene projekte oz. dejavnosti.
Primer
Naslednji primer kaţe, da je z upoštevanjem dejanske kompleksnosti
problema drog v neki lokalni skupnosti, moţno zgraditi bolj racionalno
podobo situacije, kot je tista, ki pripelje do zahteve po pomoči in torej
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omogoči učinkovito intervencijo. V nekaterih situacijah "problem z drogo"
postane kar naenkrat zamegljen ali celo izgine, hkrati pa se pojavijo druge
teţave v skupnosti.
EPIC so zaprosili za intervencijo v primeru kajenja kanabisa v prostorih
nekegega rekreacijskega centra. Center so v tej skupnosti zgradili predvsem
z namenom, da bi mladi v njem aktivno preţivljali prosti čas ter se tako
izognili brezdelju, ki je, po mnenju nekaterih, povezano z jemanjem drog.
Kljub preventivnemu namenu, ki naj bi mu center sluţil, so taisti ljudje ţe
od vsega začetka gledali nanj kot na "kraj, kjer se mladi srečujejo, da bi
jemali droge". Prostori centra so bili neprimerni, saj so si morali obiskovalci
deliti prostore s sosedi. Pogosto je prihajalo do sporov, vzajemnega
nadlegovanja in provokativnega jemanja drog s strani nekaterih mladih, kar
je le podkrepljevalo govorice o tem, da je center "shajališče odvisnikov od
drog". Organizatorji so se le teţko borili proti slabemu slovesu centra.
EPIC je predlagal ustanovitev skupine za analizo in razpravo o poloţaju, v
kateri bi bili zastopani vsi prizadeti: ljudje, ki vodijo center, oblasti, starši,
mladostniki...
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RAZVOJ MREŢE PEDDRO25
Prvo številko biltena PEDDRO smo, skupaj z vprašalniki, članom omreţja
poslali avgusta 1994. Vprašalniki so vsebovali vprašanja o organizacijah in
njihovih dejavnostih, člani pa naj bi vanje vpisali podrobne opise svojih
ciljev in metod ter definirali druţbeno - kulturno okolje, znotraj katerega
izvajajo dejavnosti. Precej napora smo smo vloţili v to, da smo vsem
odgovorili, in ko smo to opravili, je veliko članskih organizacij odločno
izrazilo ţeljo, da bi postale aktivni partnerji v projektu PEDDRO. Uresničili
smo torej prvi cilj: zbrati veliko število članskih organizacij in tako ustvariti
mreţo PEDDRO.
Trenutno ima mreţa več kot sto članov - organizacij iz celega sveta. Vabilo,
naj se nam pridruţi čimveč organizacij, je imelo učinek sneţne kepe.
Številne članske organizacije so nam omogočile stike s potencialnimi
partnerji, ki so nato naredili isto.
Še pred svetovnim forumom nevladnih organizacij (NGO - Non Governemental Organizations) na temo zmanjševanja povpraševanja po
drogah, ki se je odvijal v Bangkoku decembra 1994, smo sestavili seznam
organizacij iz celega sveta, ki se ukvarjajo s prevencijo zlorabe drog s
pomočjo izobraţevanja (vsebina PEDDROvega biltena št.3).Na podlagi tega
seznama smo ugotovili, da se je foruma udeleţila četrtina teh organizacij, ki
so sedaj članice mreţe.
Medtem ko so zbirali sredstva za vzpostavitev mreţe, so sodelujoči v
projektu pomagali pri utrjevanju povezav med številnimi organizacijami in
nekatere med njimi ţe delajo na skupnih projektih.
Direktor nevladne organizacije v Šri Lanki, ki smo ga srečali na forumu v
Bangkoku, nam je povedal, da mu je bila v članku Long Live Controversy
(Naj ţivi kontroverznost, 1. številka Biltena) zelo všeč pedagoška kvaliteta
opisov različnih preventivnih ukrepov proti zlorabi drog. Zato je kopije
članka poslal vsem ravnateljem šol in policijskim komisarjem v svoji deţeli.
Zahvaljujoč kroţenju informacij preko Biltena, smo prepričani, da je bilo
podobnih primerov še več. Če katerega poznate, nam sporočite, da bomo o
tem lahko seznanili tudi naše bralce.
25
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UNESCOV
MEDNARODNI
SEMINAR
O
IZOBRAŢEVALNIH
METODAH
TER
NAČINIH
PREVENCIJE
UPORABE
DROG
V
NJENEM
DRUŢBENOKULTURNEM OKOLJU, PLOVDIV, 9. 16.APRIL 199526
Seminar je organiziralo bolgarsko ministrstvo za izobraţevanje, znanost in
tehnologijo pod pokroviteljstvom UNESCO-a v Plovdivu od 9. do 16. aprila
1995 znotraj okvira UNESCO-vih dejavnosti v preventivni edukaciji.
Udeleţilo se ga je 35 strokovnjakov iz desetih evropskih drţav. Program je
vključeval predavanja, delavnic in seminarje, ki so jih vodili psihologi,
psihiatri in strokovnjaki s področja preventivnih edukativnih metod. Na
delavnicah so sodelovali tudi učitelji in učenci nekaterih šol v Plovdivu.
Razprave so pokazale na nujnost, da se pri prevencijskem delu upošteva
kompleksen skupek elementov znotraj njihovih druţbenokulturnih okolij. V
nasprotnem primeru bo nemogoče rešiti probleme, povezane z drogo. Vsaka
drţava mora razviti tako politiko, ki bo vključevala dejavnosti, usmerjene v
razvoj ustreznih ekonomskih, druţbenih in kulturnih pogojev, s katerimi se
bo moţno spopasti z zlorabo drog. Pri tem je potrebno obračati posebno
pozornost na oblikovanje in razvoj osebnosti, še posebej pri mladih, treba je
usmerjati njihovo obnašanje in jim pomagati pri izgradnji novih in
pozitivnih načinov mišljenja, da si bodo lahko ustvarili sliko o ţivljenju, v
katerem droge ne igrajo nobene vloge.
Zloraba drog, zakonitih in nezakonitih, je psihosocialni fenomen, ki ne
vpliva le na uporabnika, ampak tudi na skupnost. To je pomemben vidik, ki
ga moramo upoštevati v teoretičnih in praktičnih zdravstvenih in
edukativnih preventivnih programih. Poučevanje in izobraţevanje moramo
zdruţiti in vanju vključiti dijake, starše, učitelje, pomoţno osebje, šolske
psihologe in zdravnike.
Poudarili so tudi potrebo po sodelovanju z mediji. Mediji pogosto poročajo
o drogah na senzacionalistični način. Če bi spremenili svoj odnos do te
26
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problematike, bi tudi oni lahko učinkovito podprli preventivno edukacijo v
šolah.
Še posebej pomembno je izobraţevanje strokovnjakov na področju
prevencije. Udeleţenci seminarja so poudarili potrebo, da oblasti, ki
sprejemajo odločitve na področju izobraţevanja, vključijo v univerzitetni
kurikulum tudi specializirane tečaje prevencije za psihologe, zdravnike in
učitelje.
Nacionalne prevencijske strategije naj vključujejo naslednje bistvene
elemente:
1. Analizo zdravstvene vzgoje - ugotavljanje vsebine, temeljne principe,
cilje in naloge.
2. Visoko prioriteto zdravstvene vzgoje na seznamu različnih nacionalnih
vzgojnih in izobraţevalnih programov.
3. Načrtovanje praktičnih intervencij in evalvacijo njihovih rezultatov.
4. Identifikacijo partnerjev in vzpostavitev uporabnih mehanizmov za
koordinacijo na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
5. Načrtovanje in izvajanje programov ter ugotavljanje rezultatov.
Udeleţenci so poudarili, da je bil seminar še posebej koristen za
vzhodnoevropske drţave ter da so organizatorji nedvomno izbrali pravi čas
in kraj. Našteli so nekaj teţav, povezanih s prevencijsko dejavnostjo, ki so
skupne vsem drţavam v tranziciji:
 druţbenoekonomska kriza, v kateri mladi ljudje vedno teţje najdejo
alternativne izpolnitve in rešitve svojih problemov.
 teţnja po uporabi represivnih ukrepov in prelaganje odgovornosti za
teţave na druge, še posebej na zdravstveno skrbstvo.
 odsotnost ustreznih izkušenj kar zadeva metode, postopke in učne
pripomočke pri izvajanju prevencije v šolah znotraj nacionalnih
programov; odsotnost ustreznih mehanizmov, potrebnih za
vzpostavljanje učinkovitega sodelovanja med različnimi stranmi.
Na seminarju so lahko vsi zainteresirani dobili izčrpne informacije in
sodelovali v razpravah. Sodelujoči so se strinjali, da bodo v sodelovanju z
Unescom pripravili konkretne dejavnosti spremljanja programov prevencije
zlorabe drog, ki so vključeni v kontekst zdravstvene vzgoje.
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MREŢA PEDDRO27
Uvod
Aprila 1993 sta Unesco in Evropska komisija ustanovili projekt PEDDRO vzpostavitve informacijske mreţe na področju prevencije drog s pomočjo
izobraţevanja. S tem projektom so se ţeleli odzvati na rastočo potrebo po
izmenjavi informacij o prevenciji zlorabe drog na mednarodni ravni.
Informacijska mreţa je eden od načinov zbiranja podatkov o dejanskem
vplivu preventivnih programov, saj povezuje skupine, ki opravljajo to delo
na vseh koncih sveta, ter nudi dostop do informacij o celi mnoţici
mednarodnih inovativnih pristopov in materialov.
Analiza članstva
Trenutno tvori osrčje mreţe 122 ustanov. Podrobne informacije o teh
ustanovah bomo kmalu lahko prebrali v Imeniku, ki ga pravkar pripravljajo.
Ţe sedaj pa lahko rečemo, da so v omreţju (ki se še vedno razvija) nevladne
(NGO) in vladne (GO) organizacije zastopane v pribliţno enakem številu,
pri obeh skupinah pa prednjačijo ustanove, ki se ukvarjajo z izvenšolskimi
dejavnostmi (out-of-school - OS). Ustanove, ki se ukvarjajo s šolskimi
dejavnostmi (in-school activities - IS), so pri obeh skupinah v manjšini.
Regionalna distribucija članskih ustanov je trenutno precej neuravnoteţena.
Več kot 60% članic prihaja iz Evrope; Severna Amerika sploh še nima
svojih predstavnikov, kar lahko pripišemo zamudi pri pošiljanju vprašalnika
ustanovam v ZDA in Kanadi. Pri PEDDRU se še vedno trudijo pritegniti
čimveč ustanov, še posebno tistih iz arabskih drţav, Azije in Afrike. Njihov
cilj je pokrivati vse drţave, tako kar zadeva regionalno distribucijo članic,
kot tudi distribucijo vladnih in nevladnih organizacij, ki izvajajo šolske in
izvenšolske dejavnosti. Prizadevajo si, da bi okrepili izmenjavo informacij
Jug-Jug in Sever-Jug na področju izobraţevanja s ciljem prevencije zlorabe
drog.

27
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Vabilo novim članom
Uspeh omreţja, kot je PEDDRO, je odvisen od dejavnega in tesnega
sodelovanja vseh, ki delajo na promociji izobraţevanja s ciljem prevencije
zlorabe drog. Ustanove, ki ţelijo sodelovati z Unescom in Evropsko
komisijo pri uresničevanju te naloge, naj stopijo v stik z Izobraţevalnim
programom za prevencijo drog (Programme of Education for the Prevention
of Drug Abuse) na naslovu, ki ga objavljamo na zadnji strani Biltena.
Poslali vam bodo vprašalnik za izvenšolske (OS) ali šolske (IS) dejavnosti.

108

IMENIK28
Število nevladnih organizacij (NGO) narašča, še bolj pomembno pa je
dejstvo, da se obseg in vpliv njihovega delovanja izrazito povečujeta. Res pa
je, da njihove moţnosti spodbujanja razvoja v njihovih deţelah in regijah še
zdaleč niso izrabljene.
Kot smo omenili v prvi številki biltena PEDDRO, pripravljamo svetovni
imenik projektov in programov, posameznikov in organizacij, skratka vseh
članov omreţja PEDDRO, ki so dejavni na področju prevencije zlorabe drog
s pomočjo edukacije. S sodelovanjem Unescovih nacionalnih komisij smo
kontaktirali in poslali vprašalnike pribliţno 1500 ustanovam v 80 drţavah.
Ko nam vprašalnike vrnejo, jih analiziramo, registriramo in naredimo
povzetke, nato pa podatke vnesemo v računalniško bazo podatkov. Na ta
način je moţno, kadarkoli se pokaţe potreba, opise aktivnosti, povzetke
preventivnih projektov in programov ter uporabljene metode ponovno
pregledati in popraviti.
Imenik torej lahko postane pravo orodje komunikacije, saj omogoča
takojšnjo identifikacijo potencialnih partnerjev za pogovore in razprave o
specifičnih metodah in ciljih. Do tega trenutka smo analizirali in obdelali
150 vprašalnikov, ki so jih vrnili člani omreţja.

28

The Directory. Peddro 1995/4, s. 6.

109

VZPOSTAVLJANJE MREŢE DOBRO NAPREDUJE29
Stiki z nevladnimi organizacijami
Projekt PEDDRO je usmerjen tako v šolsko kot izvenšolsko izobraţevanje,
katerega cilj je prevencija zlorabe drog. Kar zadeva izvenšolsko edukacijo,
večino dejavnosti izvajajo nevladne organizacije. Termin nevladna
organizacija pokriva zelo široko polje dejavnosti, v katerem najdemo
organizacije na lokalni ravni, v katerih delata le eden ali dva posameznika,
ter organizacije na mednarodni ravni, ki zdruţujejo več sto delavcev.
Nevladne organizacije se razlikujejo tudi glede usmeritve. Nekatere delajo le
z vladnimi ali mednarodnimi organi, druge pa so vraščene v lokalno
skupnost. Pogosto se dogaja, da se slednje najbolj zavedajo resničnih potreb
prebivalstva in so zaradi tega najprimernejše za izvajanje tistih edukacijskih
procesov s ciljem prevencije, ki so prirejeni za lokalni druţbenokulturni
kontekst. Velikokrat so te nevladne organizacije med najbolj izoliranimi ter
se srečujejo z največjimi teţavami kar zadeva pridobivanje sredstev, čemur
najbolj botruje prav dejstvo, da te organizacije delujejo le na lokalni ravni.
Morebiti bo projekt PEDDRO najbolj koristil prav tem organizacijam, za
katere izstop iz izolacije pogosto predstavlja pogoj za preţivetje. Lahko se
na primer zgodi, da inovativen in izviren pristop, ki ga bo izdelala katera od
teh organizacij, ne bo v soglasju s politiko drog, ki jo izvaja njihova drţava.
V takih primerih bodo povezave z nevladnimi organizacijami drugod po
svetu, ki izvajajo podobne projekte, okrepile njihov poloţaj.
Stiki z regionalnimi mreţami
Omreţje PEDDRO si tudi prizadeva ojačati stike z obstoječimi regionalnimi
omreţji. Navedli bomo nekaj primerov podobnih omreţij in njihove poglede
na tako sodelovanje.
Mednarodni center za prevencijo zlorabe drog v šolah (ICDAPS, direktor
R.Gunasingam, ICDAPS, P.O.Box No.2 Jalan Kelang Lama, 58700 Kuala
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Lumpur, Malaysia) je omreţje, ki ga sestavlja 79 organizacij iz 37 drţav z
vsega sveta. Formalno so ga ustanovili l.1990 kot permanentno mednarodno
organizacijo za vlade, nevladne organizacije, izobraţevalne ustanove,
medije in vse druge pomembne dejavnike. Njihov namen je bil ustvariti
središče, kjer bi se zbirale vse vsebine o zlorabi drog v šolah.
Njihovi bilteni, materiali, dejavnosti, 28 mednarodnih in regionalnih
konferenc ter seminarjev, ki so jih organizirali od leta 1988, so bili zanimivi
in koristni za vse tiste po svetu, ki se zavzemajo za prevencijsko
izobraţevanje proti zlorabi drog. Sestavine programov so posebej
prilagojene strokovnim potrebam edukatorjev in organizacij, ki se
neposredno ukvarjajo z načrtovanjem, izvajanjem, evalvacijo in podporo
politik in programov izobraţevanja o drogah v šoli. S svojimi dejavnostmi je
ICDAPS ustvaril temelje za vzpostavitev učinkovitih omreţij s ciljem
izmenjave informacij, programov in sredstev, pa tudi laţjih izmenjav
gostovanj na mednarodni ravni.
ICDAPS se ţeli zahvaliti Unescu in Evropski komisiji, saj sta z zdruţenimi
sredstvi omogočila izvajanje priporočil Globalnega programa dejavnosti, ki
ga je predlagala OZN. Program si prizadeva doseči zmanjševanje
povpraševanja po drogah z ustanovitvijo svetovne mreţe za izmenjavo
informacij o prevenciji drog s pomočjo izobraţevanja.
Omreţje PEDDRO bo postalo trdnejše, ko se bodo njegovi partnerji
aktivirali in začeli dosegati rezultate širom po svetu.
ICDAPS se ţeli povezati s PEDDROm, da bi na mednarodnem nivoju
skupno uresničila naslednje cilje:
 Načrtovanje študij o prevenciji na mednarodni ravni
 Koordinirano mednarodno izmenjavo sredstev, idej in strategij,
povezanih z vsebinami o drogah v šolah, v katero bi bili vključeni tudi
regionalni centri.
 Ustanovitev in vzdrţevanje centra, kjer bi zbirali vse prevencijske
programe in dejavnosti, povezane z drogo. Funkcije centra bi bile
naslednje:
 spodbujanje in svetovanje v zvezi z izdajanjem vzornih mednarodnih
publikacij ter drugega materiala.
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 zbiranje, evalvacija, širjenje in ugotavljanje uspešnosti učnih načrtov
ter izdajanje priporočil za učitelje, zdravnike, novinarje, direktorje
javnih zavodov, starše in vse, ki so povezani z vsebinami o drogah v
šolah.
 izdelava in vzdrţevanje bibliografije, ki bi jo zgoraj omenjeni center
zbiral in razdeljeval članom.
 zbiranje in širjenje podatkov o vsebinah, povezanih z drogami, ki so
uporabne pri delu s šolsko populacijo.
 izdelava in vzdrţavanje seznama strokovnjakov - edukatorjev,
znanstvenikov in drugih specialistov, ki bi bili v sklopu omenjenega
centra pripravljeni načrtovati in razvijati edukativne programe v
odgovor na specifične zahteve posameznih članic iz različnih drţav.
 organizacija bienalne mednarodne konference o prevenciji zlorabe
drog v šoli, seminarjev/delavnic ter srečanj v vseh regijah.
 pridobivanje finančnih sredstev, potrebnih za uresničevanje ciljev.
 po potrebi organizacija dejavnosti v podporo omenjene akcije.
Pri ICDAPSU upajo, da bo PEDDROva mreţa informacij s področja
prevencije zlorabe drog s pomočjo izobraţevanja pomagala šolam in
skupnostim pri njihovih prizadevanjih za vključevanje koncepta preventivne
edukacije o drogah v proces poučevanja po celem svetu. Z novim globalnim
programom dejavnosti in pristopov proti zlorabi drog bomo dosegli aktivno
sodelovanje vseh partnerjev pri zmanjševanju povpraševanja po drogah.
ICDAPS bi se rad PEDDRU zahvalil za vključitev ICDAPSovih globalnih
aktivnosti v mednarodni kaţipot o ustanovah in strokovnjakih s področja
izobraţevanja za prevencijo zlorabe drog, ki bo v kratkem izšel. Pri
ICDAPSu pozdravljajo odločitev, da bodo v kaţipotu navedene številke
telefonov in telefaksov članov, kar vsekakor poenostavlja komunikacijo.
Všeč jim je tudi pobuda izdajateljev, da bi v kaţipot vključili kratke
povzetke posameznih dejavnosti.
Nujno je, da se vse nevladne organizacije in mediji poveţejo s PEDDROvim
omreţjem članov s ciljem pospeševanja pozitivnih vrednot, povezanih z
zdravim ţivljenjem, kot alternativo zlorabe drog. Ta prizadevanja, ki gredo z
roko v roki z bojem proti nestrpnosti in nasilju, bodo pomagala pri gradnji
kulture miru v srcih vseh ljudi.
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PROGRAM ŠTIPENDIRANJA PRI UNESCU/EK30
Za razvoj in podporo izobraţevalnih in informativnih dejavnosti, povezanih
s prevencijo zlorabe drog, je Unesco v sodelovanju z Evropsko komisijo
razpisal kar nekaj štipendij za izobraţevanje ob delu in raziskave.
Zaradi eksperimentalne narave projekta so se v prvi fazi prijavili na razpis
kandidati iz azijskih, pacifiških in vzhodnoevropskih regij. Komisija za
izbor kandidatov, ki so jo sestavljali predstavniki Unesca in Evropske
komisije, je izmed 50 prijav izbrala 25 kandidatov, ki bodo prejeli
štipendijo.
Štipendije za raziskovalno delo.
Devet štipendij za raziskovalno delo so podelili kandidatom iz Irana,
Nepala, Republike Koreje, Šri Lanke, Tajske, Rusije in Ukrajine.
Namen štipendij za raziskovalno delo na terenu je zbiranje informacij v
zvezi s prevencijo zlorabe drog v drţavi, kjer štipendist ţivi in dela.
Edukatorji / strokovnjaki naj bi predstavili in analizirali cilje in metode, ki
so ključnega pomena za uspeh teh projektov.
Štipendisti naj bi po vnaprej določenih navodilih sestavili poročila, ki jih
bomo objavili v naslednjih številkah PEDDRA.
Štipendije za izobraţevanje ob delu
Šestnajst štipendij za izobraţevanje ob delu so podelili kandidatom iz
naslednjih drţav: Bangladeša, Fidţija, Malezije, Pakistana, Republike
Koreje, ŠriLanke, Tajske, Češke Republike, Estonije, Slovenije in Slovaške.
Namen teh štipendij, ki pokrivajo štirinajstdnevno bivanje v tujini, je ta, da
edukatorji/strokovnjaki pridobivajo znanje iz programov in projektov s
področja prevencije zlorabe drog, ki jih izvajajo organizacije v sosednjih
drţavah. Z izmenjavo izkušenj in idej o projektih, ki jih izvajajo druge
organizacije znotraj iste regije, ki se prav tako ukvarjajo z izobraţevanjem
30
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za prevencijo zlorabe drog, štipendiranec in organizacija, ki ga gosti, dobita
priloţnost, da izboljšata svoj pristop in metode dela v prevencijskem
izobraţevanju, obenem pa tako sodelovanje krepi subregionalno in
regionalno kooperacijo na tem področju.
Tudi ti štipendisti bodo izdelali poročila, ki jih bomo povzeli v prihodnjih
izdajah našega biltena. Kopije poročil bomo poslali vsem članom mreţe ter
drugim ustanovam in posameznikom, ki bodo zanje zaprosili.
Nekaj primerov štipendij
V prvi polovici junija 1995 je Mednarodna svetovna fondacija (Worldwide
International Foundation) v Chiang Maiu (Tajska) gostila dva štipendista iz
Bangladeša in Pakistana, da bi jima olajšala kasnejšo udeleţbo na
Mednarodnem izobraţevalnem seminarju o participatorni komunikaciji pri
smiselnem razvoju. Ta seminar je pokrival vsebine in študije primerov intervencij za prevencijo drog v šolah in skupnostih. Nekaj dni seminarja je bilo
posvečenih oblikovanju učnih vsebin o prevenciji drog. Udeleţenci so si
tudi pobliţe ogledali nekaj prevencijskih dejavnosti, katerih ciljna skupina
so bili navadni ljudje v skupnostih.
Junija 1995 je štipendist iz Slovaške obiskal Mednarodno zdruţenje proti
zlorabi in trgovini z drogami (Association against Drug Abuse and Drug
Trafficking - IAADADT) v Moskvi, v juliju pa je še en slovaški štipendist
gostoval v amsterdamskem inštitutu GG & GD. Program je bil usmerjen v
prevencijo drog, pri čemer je bil poudarek na različnih vidikih problema
droge (obravnava, zmanjševanje škode, intervencije sil javnega reda itd.).
Organizirali so tudi obiske projektov v Moskvi in Amsterdamu ter v
nekaterih drugih nizozemskih mestih.
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BIBLIOGRAFIJA31
Projekt Unesca in Evropske Skupnosti, PEDDRO, je poleg biltena,
mednarodnega kaţipota, štipendij za raziskovalno delo in lastne animacije,
osnoval še mednarodna bibliografijo. Na razpolago je v francoščini,
angleščini in španščini, treh uradnih jezikih projekta PEDDRO. Na voljo so
tudi kompletni prevodi povzetkov in ključnih besed. Bibliografija vključuje
preteţno tekste, ki so nastali po letu 1988, najdemo pa tudi nekaj še vedno
aktualnih starejših besedil. Teksti iz drţav, ki imajo malo ali nimajo nobenih
dokumentarnih virov, so objavljeni ne glede na starost. Bibliografija je
namenjena predvsem ljudem, ki se profesionalno ukvarjajo z zlorabo drog,
raziskovalcem, politikom ter tistim, ki sprejemajo odločitve. Knjiţica lahko
tudi predstavlja pomemben vir informacij za novinarje.
Bibliografija je delo Toxibasa, francoskega mreţe centrov za zbiranje
dokumentov, ki je specializirano za vsebine o drogah. Toxibase, ki je
vključen v program PEDDRO, je pri sestavljanju bibliografije uporabil vse
razpoloţljive svetovne vire informacij: banke podatkov, centre za zbiranje
dokumentov in informacij, knjiţnice, vladne in upravne organe, nevladne
organizacije, ustanove, ki organizirajo preventivne izobraţevalne programe
ter znane osebe, ki delajo na področju prevencije. Večina dokumentov, ki so
našteti v bibliografiji, je v drţavah, kjer so jih objavili, lahko dostopnih. V
primerih, kadar to ne drţi, vam Toxibase postreţe z informacijo, kako priti
do posamičnega dokumenta.
Bibliografija vsebuje veliko zbirko mednarodne literature na temo drog ter
navaja večino mednarodnih znanstvenih publikacij. S širitvijo PEDDROve
mreţe prihajajo na dan novi viri informacij, ki jih bomo pridno izkoristili ter
bibliografijo sproti dopolnjevali. Če bo bibliografija vseskozi upoštevala
nove potrebe, ki se bodo pokazale, lahko postane zelo koristno orodje.
Nekatere teme, ki jih bo potrebno povzeti v prihodnjih verzijah, so:
raziskava in obdelava dokumentov, ki obravnavajo povezavo drog in
AIDSa, pokritje arabskih drţav, ki so trenutno slabo predstavljene, analiza
prevencije zporabe alkohola z ozirom na prevencijo zlorabe drog,
preventivno izobraţevanje otrok. Druge teme, ki jih bo potrebno raziskati v
prihodnosti, so: komparativno proučevanje preventivnih edukativnih
strategij (Sever in Jug), analiza evolucije druţbenoekonomskega konteksta
ter prevencija na delovnem mestu.
Če ţelite prejeti kopijo bibliografije, nam pišite.
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POPRAVKI ŠTEVILK MREŢE DROG 1996/2 IN 1996/3
V obeh prejšnjih številkah revije MREŢA DROG je po pomoti izostalo več
pomembnejših informacij:










Tematsko številko 1996/2 o "terenskem delu" sta skupaj uredila Dušan
Nolimal in Bojan Dekleva. Prvi od obeh je s tem v zvezi za pričujočo
številko (1996/4) pripravil uvodnik, ki se vsebinsko nanaša tudi na
številko 1996/2.
V isti številki (1996/2) nam je za prevod in natis dveh tekstov
("Slovarček temeljnih pojmov ..." in "Iz ustanov na ceste ...") dal
dovoljenje Institute for the Study of Drug Dependance iz Londona, ki se
mu za to iskreno zahvaljujemo. Oba prispevka sta avtorsko zaščitena
(copyright ISDD 1994).
V isti številki so številke strani v obeh kazalih za nekatere prispevke
napisane napačno:
 Članek avtorja J.Faugier-a se začenja na strani 62 in ne na strani 12.
 Članek avtorice L. Pomeroy se začenja na strani 68 in ne na s. 45.
 "Zaključki" seminarja v Bergnu se začenjajo na strani 73 in ne na
strani 56.
 "Slovarček temeljnih pojmov ..." avtorjev T. Rhodesa in G.
Stimsona se začenja na strani 75 in ne strani 56.
V tematski - antropološki - številki 1996/3 nam je dovoljenje za prevod
in natis članka "Amazonska knjiţnica gori" dala ustanova The Sciences.
Članek je bil najprej objavljen v reviji z istim imenom. Članek je
avtorsko zaščiten. Na revijo se lahko naročite na naslovu "The Sciences,
2 East 63rd Street, New York, NY 10021", ali pokličete 1-800-THENYAS. Naročnina znaša za posameznike 21 US$ letno v ZDA in 28
US$ za naročnike izven ZDA.
V isti številki (1996/3) bi moralo pod sliko na strani 78 pravilno pisati:
"Hanscarl Leuner (desno) z Albertom Hofmannom na simpoziju ECSC
v Zuerichu, decembra 1993. Foto: Ivan Valenčič."

Za te in druge napake in tiskarske škrate se bralcem in piscem iskreno
opravičujemo.
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