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Uvod
V knjigi, ki je pred vami, se bomo ukvarjali s preventivo na
področju rabe in zlorabe drog. Natančneje: z mestom staršev v
različnih politikah do drog in z različnimi strokovnimi izhodišči v
preventivi pred rabo drog. Zakaj se bomo ukvarjali z drogami in
zakaj s starši? Kratki vprašanji, ki zahtevata daljša odgovora.
Najprej skušajmo odgovoriti na vprašanje: zakaj se bomo ukvarjali
z vprašanjem rabe drog in preprečevanjem le-te?
Odgovor je zato, ker se je starostna meja, pri kateri se mladostniki
oz. otroci srečajo z drogo, pomaknila navzdol in ker se krog
uporabnikov drog1 (tako rednih kot eksperimentatorjev) veča, tako
da so to teme, ki so v zadnjih letih v okviru različnih strok in
medijev postale žgoče tudi pri nas. Vprašanje, ki je vedno znova
aktualno, pa se glasi, kako preprečiti (zlo)rabo drog? Pravzaprav se
v tem vprašanju skrivata dve vprašanji: kako preprečiti rabo, in še
bolj realno vprašanje: kako preprečiti zlorabo drog? V (tuji)
strokovni javnosti se vse pogosteje slišijo glasovi tistih, ki se
1

V ZDA so na osnovi raziskav ugotovili, da je bila v 70. letih povprečna starost
mladih ob prvem stiku z marihuano 19 let, v 90. pa 17 let. Leta 1999 je bila
povprečna starost fantov ob prvi rabi marihuane 16,4 let, za dekleta pa 17,6 let.
Pri tem pa je kar 2 milijona Američanov, starih 12 let ali več, leta 1999 prvič
poskusilo kaditi marihuano; to je sicer manj kot leta 1998 – okoli 2,5 milijona
Američanov – toda še vedno več kot leta 1989 in leta 1990, ko je to število
doseglo 1,4 milijona Američanov (Gfroerer 2002, str. 1). V slovenskem
prostoru podatkov o povprečni starosti otrok in mladostnikov ob prvem stiku z
marihuano nimamo. Podatki raziskav ESPAD iz leta 1995 in leta 1999, ki
prikazujejo rabo drog med dijaki prvega letnika srednjih šol, pa kažejo, da se je
leta 1995 10 % anketiranih mladostnikov (povprečna starost 15 let in 9
mesecev) že srečalo z marihuano. Več kot polovica tistih, ki so jo že uporabili,
je to storila v starosti 15 let ali več. Četrtina je to storila pri 14 letih, desetina pri
13 letih, preostalih 3,6 % pa prej (Stergar 1999, str. 19). Podatki iz raziskave
ESPAD, izvedene leta 1999, pa kažejo, da je marihuano kadilo že 24 %
anketiranih mladostnikov (leto rojstva 1983). Od tega jih je v starosti 12 let ali
manj prvič uporabilo marihuano 3 %, pri 13 letih 12 %, s 14 leti 35 % in s 15
leti 45 % mladostnikov (Stergar 2001, str. 50). Ti podatki kažejo, da se tudi v
slovenskem prostoru število uporabnikov drog med mladostniki povečuje ter da
se povprečna starost ob prvi rabi drog niža.
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zavedajo, da je rabo drog potrebno sprejeti kot dejstvo, zato
sprašujejo (le še), kako preprečiti zlorabo oz. kako preprečiti
škodljive posledice, ki lahko izhajajo iz (zlo)rabe drog? Že v tem
odstavku smo navedli nekaj pojmov, ki kažejo, da so v strokovnem
prostoru pojmi, ki jih uporabljamo, različno pojmovani ter
definirani2. Poleg pojmov droge, preventiva, raba in zloraba so ti
pojmi še: psihoaktivne substance, zasvojenost in odvisnost. Z
definiranjem teh se bomo ukvarjali toliko, kolikor je njihov pomen
pomemben za razumevanje tega besedila. Verjetno pa ni potrebno
posebej poudarjati, da je opredelitev vsebine posameznih pojmov
odvisna od teoretskega okvira interpretacije rabe drog, iz katerega
izhajamo. Z izbiro teoretskega okvira določamo tudi zasnovo
preventivnega dela in vsebino odgovorov na vprašanja: katere cilje
skušamo s preventivo doseči, kako reagirati, komu je preventivno
delo namenjeno, kakšen tip intervencije je potreben itd.
S stališča obravnave posameznih pojmov bomo v besedilu skušali
pokazati, da je v opredeljevanje vpisan medicinski pristop
obravnave rabe in zlorabe drog, to pa pomeni, da je raba drog
pojmovana kot bolezen, uporabnik drog pa kot bolnik. Raba drog
je torej vezana na predpostavko, da obstoja na individualno
eksistenco vezana patologija, ki je razlog, da posameznik seže po
drogah in jih uporablja. Pojav te patologije, ki jo vključujejo
dejavniki tveganja za rabo drog, pa je potrebno s preventivo
preprečiti, ovirati oz. posameznika (ob)varovati pred njo. To pa
pomeni, da je medicinski pristop vpisan tudi v preventivo rabe in
zlorabe drog.

2

Flaker (2002, str. 16) navaja, da nekateri poudarjajo, da je v zvezi z drogami
potrebna poenotena terminologija, vendar se sam ne strinja s tem, saj meni, da
je po navadi iz konteksta precej razumljivo, za kaj gre. Zato predlaga le
natančno izražanje, s katerim se lahko izognemo nejasnostim; vendar pa to ni
toliko vprašanje terminologije kolikor konceptualne jasnosti. Sami menimo, da
natančna opredelitev pojmov ni le stvar natančnosti, saj je pomen posameznih
pojmov odvisen od teoretskega okvira interpretacije rabe drog, od te pa so
odvisni tudi politika do drog in koncepti preventive v okviru le-te. Na določen
način na to opozarja tudi Flaker, ko pravi, da »/.../ različnost terminologij ni le
stvar sloga, temveč tudi odsev tega, kako gledamo na droge« (ibid, str. 17).
Sami menimo, da bi terminologija morala odsevati konceptualno jasnost.
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Prevladujoče preventivne ukrepe, s katerimi skušajo države
zaščititi državljane pred rabo oz. pred možnimi posledicami rabe,
lahko razdelimo na ukrepe, ki si prizadevajo za zmanjševanje
ponudbe in povpraševanja po drogah, in/ali na ukrepe, ki si
prizadevajo za zmanjševanje tveganj in škode, ki lahko nastane z
rabo drog. Oba modela ukrepov, na katerih temeljijo politike do
drog posameznih držav, pa svojo utemeljenost »opravičujeta« s
strokovnimi pogledi na rabo drog in preprečevanje le-te. Med
obema modeloma je bistvena razlika v definiranju ciljev, ki jih
politike do drog z uveljavljanjem posameznih ukrepov želijo
doseči. V besedilu bomo predstavili konkretne politike do drog v
posameznih državah3, ki so utemeljene z različnimi strokovnimi
pogledi. Skušali bomo analizirati modele ukrepov, ki v njih
prevladujejo. Ob tem bomo analizirali še na njihovi podlagi
utemeljene politike preventive v razvitem svetu in mesto
preventive v teh politikah. Že tu pa moramo poudariti, da politike
do drog in tudi politike preventive, ki zadeva rabo drog, izhajajo iz
strokovnih pogledov, ki utemeljujejo njihove cilje in poti do
doseganja teh ciljev.
V svetu srečujemo v politikah do drog dva cilja, ki sta utemeljena z
različnimi strokovnimi izhodišči. Prvi cilj je ohranjanje popolne
abstinence posameznika – k njemu stremijo politike, utemeljene v
modelu ukrepov za zmanjševanja povpraševanja in/ali
zmanjševanja ponudbe drog. Drugi cilj pa je zmanjševanje tveganj
in škode, ki lahko nastane zaradi rabe drog – k njemu stremijo
politike, utemeljene v modelu ukrepov za zmanjševanje tveganj in
škode. V prvem primeru gre za popolno prohibicijo rabe drog, saj
so droge pojmovane kot ena izmed največjih groženj družbeni
stvarnosti. V drugem primeru je raba drog pojmovana kot realno
dejstvo, ki se mu ne moremo popolnoma izogniti, zmanjšamo pa
lahko njene individualne in družbene negativne posledice. V
prvem primeru so strokovna izhodišča, ki opravičujejo prohibicijo
rabe drog, izpeljana predvsem iz negativnih individualnih in
3

Analizirali bomo politiko Organizacije združenih narodov, Združenih držav
Amerike, Evropske unije in znotraj nje politiko Nizozemske, Švedske in
Slovenije ter politiko Avstralije.
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družbenih zdravstvenih posledic rabe drog, zaradi katerih je rabo
drog potrebno prepovedati. Tudi v drugem primeru – na določen
način sicer presenetljivo – je argument enak, se pravi varovanje
zdravja posameznika. Vendar ta model temelji na spoznanju, da
zdravja posameznika in družbe ne bo izboljšala prepoved rabe
drog, temveč ukrepi, usmerjeni v zmanjšanje tveganj in škode
zaradi morebitne rabe drog. Oba modela ukrepov oz. oba tipa
politik do drog in politik preventive torej druži skrb za zdravje
posameznika in družbe. Pri tem pa gre prvi tip politike v skrbi za
zdravje posameznika in družbe v nekaterih primerih (npr. ZDA in
Švedska) tako daleč, da uporabnike drog kriminalizira.
Menimo, da obravnava rabe drog in oblikovanje politike do drog
ter politike preventive do rabe drog s stališča javnega zdravja ne
daje zadovoljivega odgovora na vprašanje o utemeljenosti pravice
države, da posega v rabo drog med državljani. Še posebej je to
vprašljivo takrat, ko politika uporabnike drog kriminalizira,
vprašljivo pa je tudi, ko ti posamezniki niso kriminalizirani.
Postavlja se namreč vprašanje, kaj politike do drog in politike
preventive predstavljajo v odnosu do človekovih pravic. Menimo
namreč, da se k ohranjanju abstinence naravnane politike do drog
(ki kriminalizirajo uporabnike drog), če jih obravnavamo v okviru
koncepta človekovih pravic, izkažejo kot vprašljive. Vprašljivo pa
je tudi prizadevanje za zmanjševanje tveganj in škode, če ga
utemeljujemo le s skrbjo za zdravja posameznika. Obe usmeritvi se
s sklicevanjem na zdravje posameznika namreč znajdeta na skupni
točki. Samo po sebi umevno je namreč, da ščitita posameznika, ki
uporablja droge, pred njim samim. S tem pa mu odvzameta status
svobodnega in odgovornega subjekta. Vendar moramo opozoriti,
da navedeno velja za odrasle osebe. V popolnoma drugi luči pa
moramo obravnavati politike do drog in politike preventive, ko gre
za otroke in mladostnike, ki še nimajo statusa odgovornega
subjekta. Zato bomo, ko bomo predstavljali posamezne politike do
drog, osvetlili tudi vprašanje odnosa med politikami do drog in
človekovimi pravicami.
Na politike do drog in njene cilje v posameznih državah vpliva več
dejavnikov. Menimo, da bomo z analizo konkretnih politik do drog
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lahko pokazali, da v svetu prevladuje pogled na preventivo kot
dejavnost, katere cilj je popolna abstinenca posameznika. Ta cilj pa
države skušajo doseči z različnimi ukrepi, ki temelje na prohibiciji
rabe drog. Ob tem pa v delu razvitih evropskih držav in delu
ameriške in avstralske strokovne javnosti začenja prevladovati
pogled, ki rabo drog sprejema kot dejstvo, ki ga utemeljuje s tezo o
normalizaciji (rekreativne) rabe drog (glej Newcomb 1988, Parker
1998). Ukvarja pa se z vprašanji, kako preprečiti rabo in zlorabo
drog ter predvsem, kako zmanjšati tveganja nastanka škodljivih
posledic, ki lahko izhajajo iz rabe drog, oz. kako preprečiti
odvisnost in zasvojenost. Preventiva na področju rabe in zlorabe
drog4 odgovor na ta vprašanja bolj ali manj uspešno intenzivno išče
zadnjih 20 let. Odgovori pa se v okviru oblikovanja politike in
konceptov preventive gibljejo v odvisnosti od ciljev, ki jih s
preventivo želimo doseči. Pri tem je treba poudariti, da sta cilja
politik do drog arbitrarna ter se po našem mnenju ne izključujeta
med seboj, temveč dopolnjujeta. Vendar velik del politik
preventive, ki vztraja pri ohranjanju abstinence kot cilju preventive,
izključuje zmanjševanje tveganja in škode, nasprotno pa pri tem ne
velja. To pomeni, da v svetu ni politike preventive pred rabo drog,
ki bi si prizadevala le za zmanjševanje tveganj in škode, ampak si
vse prizadevajo tudi za ohranjanje abstinence.
Tu pa se nam odpira še drugo vprašanje: zakaj starši in njihovo
mesto v politikah do drog in različnih strokovnih izhodiščih
preventive pred rabo drog? Zato ker predpostavljamo, da različne
zasnove oz. modeli ukrepov, na katerih temeljijo politike do drog, z
različno definiranimi cilji preventive različno določajo tudi mesto
staršev v njih. Naša predpostavka temelji na izhodišču, da politike,
ki si prizadevajo za ohranjanje abstinence, želijo doseči ta cilj z
vsemi možnimi sredstvi (tudi s kriminalizacijo rabe drog), zato se
osredotočajo na vse posameznike in družbene skupine, v zadnjem
obdobju pa še posebej na starše. Politike, ki kot svoj cilj
opredeljujejo tudi zmanjševanje tveganj in škode, ki lahko nastane
4

V nadaljevanju besedila bomo uporabljali izraz »preventiva pred rabo drog«, ki
je jezikovno pravilen, vendar pa ne odraža v celoti vsebine, ki jo želimo s
pojmom zajeti. Ob njem bi morali uporabljati še izraz »preventiva pri rabi
drog«, kar pa bi zapletlo berljivost besedila.
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z rabo drog, rabo drog namreč razumejo kot osebno izbiro
posameznika. Rabe drog sicer ne podpirajo in jo skušajo z
različnimi ukrepi preprečiti, ob tem pa skušajo posameznika
opremiti s spoznavnim in vedenjskim aparatom, ki mu bo ob
morebitni odločitvi za droge omogočil, da bo ta raba čim manj
tvegana tako za posameznika kot za družbo. Te politike tako ne
poudarjajo pomena vloge staršev kot dejavnika preventive, to pa
ne pomeni, da v praksi in strokovnem prostoru ni opredelitev
njihovega mesta v preventivi. Razlika je torej predvsem v tem, da
tega mesta staršev ne določa politika do drog, in v vsebini
preventivnih dejavnosti, namenjenih staršem. Poenostavljeno bi
lahko zapisali, da te politike preventive niso usmerjene k vzgoji
staršev.
Kakšno vlogo imajo torej v politikah preventive starši? Menimo, da
je njihova vloga v tesni zvezi s cilji, ki jih politika preventive želi
doseči. Pri iskanju odgovora na to vprašanje pa moramo pogledati
tudi v preteklost oz. zgodovino razvoja preventive pred rabo drog.
V iskanju odgovora na vprašanje, kako preprečiti rabo in zlorabo
drog, so se namreč osrednji prostor in ciljne skupine, do katerih naj
bi segale preventivne dejavnosti, spreminjali, bolje rečeno, precej
razširili. V preteklosti je bil osrednje mesto delovanja preventive
(srednje) šolski prostor preventive, danes pa ni več tako.
Preventiva se ne usmerja več le k mladostnikom, temveč tudi k
otrokom v predšolskem in osnovnošolskem obdobju ter staršem.
Razlog za to pa je vpisan v tezi, da naj bi bila neuspešnost šolskih
programov preventive povezana tudi z dejstvom, da začenjajo
preventivni programi potekati prepozno. Zanimivo je, da to
stališče ni nekaj novega. Z njim se prvič srečamo že v 50. letih
prejšnjega stoletja, ko je prevladalo mnenje o potrebi po preventivi
v šolskem prostoru. Avtorji, ki so se ogrevali za premik izvajanja
preventive na mlajše otroke in starše, so menili, da je večjo
pozornost potrebno nameniti usposabljanju staršev za preventivo,
saj naj bi vzgojni stili staršev zelo vplivali na to, ali bo otrok
pridobil sposobnosti, ki določajo, ali bo pozneje droge zlorabljal ali
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ne.5 Preventivne dejavnosti naj bi zato usmerjali na starše, izvajati
pa naj bi se začeli, ko so njihovi otroci stari od 5 do 8 let.6 Saj
»Nihče ne more nadomestiti družine« (How to be ... 2002, str. 1).
Glede na navedeno so torej starši postali eden najpomembnejših
dejavnikov v preventivi pred rabo in zlorabo drog, s tem pa poleg
otrok in mladostnikov ena izmed pomembnejših ciljnih skupin
delovanja preventive.
Sami menimo, da je spreminjanje ciljnih skupin, ki jim je
namenjena preventiva in širjenje izvajanja preventive od »šolskih«
otrok in mladostnikov na mlajše otroke in starše, po eni strani
resda povezano z neuspešnostjo šolskih preventivnih programov
in s tem iskanjem »učinkovitejših« rešitev, po drugi strani pa je ta
premik v skladu s procesom »vzgajanja staršev«7, ki se je v
ameriški družbi začel že v 50. letih prejšnjega stoletja (glej Lasch
1986 in 1992). V tem procesu so začeli nastajati številni priročniki
za starše, ki so vsebovali vzgojna navodila na temo »kako pravilno
vzgajati«, saj so verjeli, da bo »/.../ »vzgajanje staršev« izboljšalo
kvaliteto skrbi za otroka /.../« (Lasch 1992, str. 188).
Ko v prostoru »vzgajanja staršev« oz. v prostoru vzgojnih navodil,
ki so namenjena staršem, skušamo najti vzgojna navodila, ki so
5

6

7

Ta opozorila izhajajo predvsem iz evalvacij preventivnih programov, ki so
pokazale, da so imeli mladostniki, ki so uporabljali droge, že v otroštvu, tj. v
starosti od 7 do 10 let, razvite te osebnostne lastnosti: pomanjkanje
samozaupanja, nezmožnost za oblikovanje zdravih razmerij z drugimi ljudmi ter
emocionalne poškodbe. Te osebnostne poteze naj bi izhajale iz dejstva, da ti
otroci v zgodnjem otroštvu niso bili deležni primerne pozornosti in skrbi
staršev, njihove matere pa so bile »/.../ hladne, kritične, dominantne in niso
skrbele za zadovoljevanje otrokovih potreb« (How to be ... 2002, str. 1).
V ameriškem prostoru je ta starostna meja postavljena celo nižje. Preventivne
programe za starše naj bi izvajali že v času nosečnosti.
Sam proces »vzgajanja staršev« izhaja iz poskusov revizije Freudove teorije v
evropskem prostoru ter vulgarizacije Freudove teorije in populariziranja
napredne vzgoje v poznih 30. in 40. letih prejšnjega stoletja ter iz reformske
pedagogike. Proces »vzgajanja staršev« v ameriški vzgoji je posledica
družbenih sprememb, ki terjajo določen tip libidinalnega ustroja posameznika.
Vzgojna ravnanja, ki jih vzpodbujajo in usmerjajo različna družbeno
posredovana vzgojna navodila, pa vzpostavljajo tak tip osebnosti, ki ga
določena družba potrebuje za svojo reprodukcijo (glej Salecl 1991, Lasch 1992,
Žižek 1987, Kovač Šebart 2002).
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usmerjena na preprečevanje rabe in zlorabe drog, lahko opazimo,
da so te vsebine v ameriške priročnike za starše začele počasi
prodirati šele v obdobju, ko so droge dobile status družbenega
problema (v 70. in prvi polovici 80. let prejšnjega stoletja, zelo
intenzivno pa v drugi polovici 80. let ter v 90. letih). V evropskem
prostoru pa so se težnje po vključevanju staršev v preventivo
pojavile v začetku tega stoletja.8 Med ameriškim in evropskim
prostorom pa je opazna razlika v starosti otrok, ki jim je preventiva
namenjena. Ameriška preventivna praksa se je premaknila na
mlajše otroke (že v prenatalno obdobje) oz. njihove (bodoče) starše,
v evropskem prostoru pa je poseganja preventive v zgodnja
obdobja otrokovega razvoja veliko manj, čeprav Evropski
spremljevalni center za droge in odvisnost od drog (European
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, v nadaljevanju
EMCDDA9) že poudarja, da »/.../ se mora preventiva začeti prej
/.../ in mora biti del vsakodnevnega življenja družin, šol in
podobnih institucij« (Burkhart 2000, str. 12). Ameriški avtorji so
premik, ki smo ga omenili, utemeljili s tem, da se otroci od
zgodnjega otroštva (angl. infancy) do adolescence »/…/ učijo
odgovornega vedenja od staršev ali drugih odraslih oseb.10 Kar
počnejo starši – pravila, ki jih postavijo, vedenje, ki ga cenijo,
8

To po našem mnenju dokazuje tezo, da ameriški obrazci počasi prodirajo tudi v
preostali svetovni in evropski prostor.
9
EMCDDA je ena od enajstih neodvisnih agencij, ki jih je ustanovila Evropska
unija. Nastala je zato, da bi delovala na različnih področjih obravnave drog.
Agencija je bila ustanovljena leta 1999, operativno pa je začela delati leta 1995;
sedež pa ima v Lizboni. Njeno poslanstvo je zagotoviti državljanom Evrope,
politikom in vsem tistim, ki se ukvarjajo z drogami, podatke, ki jih potrebujejo
za oblikovanje primernih dejavnosti v zvezi z drogami (About us 1999).
10
Resnick (1997) opozarja, da je v ameriškem prostoru zaradi socialnih in
družbenih sprememb pomembno prepoznavanje dejstva, da tradicionalne ideje
o vlogi staršev niso več ustrezne, saj se je starševstvo spremenilo in vključujejo
samske in ločene starše, razširjene družine, za nekatere otroke pa vzgojitelje,
učitelje in mentorje. Sami bomo v tem delu besedila uporabljali izraza starši in
družina, saj zaradi pragmatičnih razlogov ni mogoče uporabljati ustreznejšega
pojma, ki označuje vse osebe, ki skrbijo za otroka v prvih letih življenja (ni
namreč nujno, da so to otrokovi biološki starši). Ustreznejši bi bil pojem
otrokovi prvi pomembni Drugi, saj z njim zajamemo vse pomembne osebe v
otrokovem življenju, ki so zadolžene za njegovo socializacijo (Berger in
Luckmann 1988, str. 123).
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čustva, ki jih gojijo – vse to zagotavlja osnovo za otrokovo
prihodnost« (Resnick 1997, str. 832). Kot kaže vsebina sodobnih
vzgojnih navodil, le-ta narekujejo staršem drugačna ravnanja, kot
so jih narekovala vzgojna navodila iz 50. let (in pozneje) in jih
navaja Lasch (1986). V ameriških vzgojnih navodilih za starše ni
več priporočil, kot je npr. priporočilo, da je potrebno »/.../ delovati
v skladu z otrokovimi potrebami /.../« (Lasch 1986, str. 184),
temveč o tem, kako otrokom postaviti meje med dovoljenim in
nedovoljenim vedenjem, poudarek pa je tudi na tem, da (glede
uporabe drog in alkohola)11 šteje ravnanje staršev, ne pa njihove
besede.
V strokovno analizo preventive pred drogami je predvsem v
ameriškem prostoru torej vpisan neki obrat. Preventiva pred rabo
drog z vso jasnostjo kaže, da je posledica navodil, ki so afirmirala
permisivne vzgojne koncepte, vzpostavitev učinkov, ki so drugačni
od načrtovanih in zaželenih. Kaže, da se tudi zato vzgojna navodila
za starše, kar zadeva preventivo rabe in zlorabe drog, vračajo k
vzgojnim modelom, ki vključujejo ukrepe, kot so »vzpostavljanje in
izvajanje jasnih pravil vedenja«, »učenje standardov dobrega in
slabega«, ki jih v ameriški strokovni literaturi in priročnikih
označujejo s pojmom »postavljanje meja« (glej Growing Up …
1998, str. 10–11). Enako se k »vzpostavljanju meja med dovoljenim
in nedovoljenim, dobremu in slabemu« vrača tudi preventiva v
ameriškem šolskem prostoru, ko išče rešitev za zmanjšanje
»problema drog«.
V nasprotju z ameriško politiko preventive, ki si prizadeva zgolj za
ohranjanje abstinence, pa v politikah preventive, ki si prizadevajo
tudi za zmanjševanje tveganj in škode, ne merijo na »vzgajanje
staršev za pravilno vzgojo«. Staršev pravzaprav te politike
preventive ne obravnavajo. V strokovnih priporočilih in praksi
preventivnih dejavnosti pa srečamo spodbujanje izobraževanja
staršev in seznanjanje z različnimi dejstvi o rabi drog. Predvsem pa
11

Čeprav menimo, da je tudi alkohol droga, ločeno uporabljamo izraza droge in
alkohol, ker v ameriškem prostoru oba pojma uporabljajo skorajda dosledno
ločeno. Še več, Busheve strategije politike do drog v nasprotju z Clintonovo
alkohola niti ne omenjajo (več o tem v nadaljevanju).
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priporočila poudarjajo, da morajo starši postaviti pravila o rabi
drog in da morajo preučiti svoja ravnanja, ki zadevajo rabo drog.
Sami menimo, da je tako, ker model zmanjševanja tveganj in škode
računa na odgovorno odločanje posameznika. Pri tem
posamezniku postavlja meje med dovoljenim in nedovoljenim
vedenjem, vendar tistega posameznika, ki prestopi mejo, ne
označuje kot deviantnega. Odgovornost pri odločanju pa je možna
le v kontekstu, ki posamezniku daje védenje o tem, »kaj je prav in
kaj narobe«. Država pa se v tem kontekstu ne vmešava v vzgojno
funkcijo staršev, ki so prvi odgovorni za to, da otroka naučijo, kaj je
prav in kaj narobe.
Po eni strani je torej v spreminjanju ciljnih skupin, ki jim je
namenjena preventiva, opazen premik od poudarjanja pomena
preventive v šoli na poudarjanje pomena preventive v družini, ki je
v skladu s procesom »vzgajanja staršev«, hkrati pa je v strokovnih
izhodiščih oblikovanja preventive pred rabo drog, ki poudarjajo
pomen teh dveh vzgojno-socializacijskih področij, vpisano tudi
dejstvo, ki ga je pripoznala tudi politika do drog, in sicer, da
pomembni Drugi prek modelov družinske vzgoje oz. socializacije
vzpostavljajo osebnostno strukturo posameznika, ki jo druge
institucije le krepijo (Kovač Šebart 2002).12 Menimo, da so to
spoznanje v politiko preventive pred drogami (za zdaj) vključile le
politike, ki so naravnane k ohranjanju abstinence. Zdi se, da so te
politike prepričane, da bodo z vzgajanjem staršev preprečile rabo
drog pri njihovih otrocih. Sami menimo, da obstaja precejšnja
verjetnost, da bo v prihodnje na podoben način opredeljeno tudi
mesto staršev v politikah do drog, ki si prizadevajo za
zmanjševanje tveganj in škode, saj so te težnje že opazne na
globalni ravni.
12

Avtorica pri tem opozarja, da bi bila ta teza nezadostna, če ne bi upoštevali, da
družina ni naddružbena institucija in da družba prek drugih institucij posega v
družino, vpliva na njen vzgojno-socializacijski model, jo s tem obvladuje,
preobraža in normalizira. To pa z drugimi besedami pomeni, da obrazci, ki se
vzpostavljajo v drugih institucijah, povratno vplivajo na vzgojno-socializacijske
modele prvih pomembnih Drugih oz. družine. Od institucij, ki poleg družine
opravljajo vzgojno-socializacijsko funkcijo, je najpomembnejša šola, saj je
pomembno oporišče, prek katerega poteka poseganje v družino (glej ibid).

I. Pojmi, ki zadevajo področje obravnave rabe in zlorabe drog
V strokovni in poljudni literaturi najdemo množico izrazov, ki
označujejo snovi, ki vplivajo na vedenje in počutje posameznika:
droge, mamila, psihoaktivne snovi oz. substance, psihotropne
snovi, opojna sredstva itd. V zadnjem času pa je v strokovni
literaturi v uporabi skorajda izključno izraz droga. Prav tako
najdemo mnogo izrazov, ki opisujejo sam proces vnosa droge v
telo – raba oz. uporaba, uživanje, tvegana raba, škodljiva raba in
zloraba. Kar nekaj pojmov pa označuje osebo, ki uporablja droge:
toksikoman, narkoman, odvisnik in zasvojenec, ter dva pojma, s
katerima označujemo skrajno posledico uporabe drog, to sta
zasvojenost in odvisnost. V tem poglavju bomo predstavili različne
pomene teh pojmov in skušali oblikovati definicije posameznih
pojmov, ki jih bomo uporabljali v nadaljevanju besedila.

I.1 Droge
Odgovor na vprašanje, kaj so droge, je le na videz preprost. Z
različnimi definicijami tega pojma se srečamo ne le v strokovni
literaturi, definicijo dodatno zapletejo tudi uradni dokumenti, ki
urejajo področje drog. Konvencije Združenih narodov (in prevodi
konvencij v slovenski jezik), ki obravnavajo droge (1961, 1971,
1988), namreč uporabljajo pojme, ki niso v skladu z učinki
substanc, ki jih uvrščajo k posameznim pojmom. Problemi z
definiranjem pojmov pa so vidni tudi, ko jih prevedemo v
slovenski jezik. V Enotni konvenciji o mamilih (angl. Single
Convention on Narcotic Drugs) iz leta 1961 (Ur. l. SFRJ, 1964, št. 2)
je v slovarju izrazov »droga« opredeljena kot »/…/ vsaka
substanca, na spisku I in II13, naravna ali sintetična.« Izraz

13

Na listo I sodijo substance, ki nimajo medicinske in znanstvene uporabnosti
(npr. meskalin, psilocibin, MDMA oz. ekstazi, …), na listo II substance, ki
imajo nekaj uporabnosti v medicini (npr. amfetamini), na listo III substance z
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»narkotična droga« oz. »mamila« (slovenski prevod), ki je
uporabljen v naslovu Konvencije, ni definiran. Konvencija o
psihotropnih snoveh iz leta 1971 (angl. Convention on
Psychotropic Substances 1971, Ur. l. SFRJ 1973, št. 40) s pojmom
»psihotropne snovi«14 označuje »/…/ vse substance, naravne ali
sintetične ali vsak naraven material na listi I, II, III in IV.« Nekaj let
pozneje pa Konvencija zoper nezakonit promet z mamili in
psihotropnimi snovmi iz leta 1988 govori o »narkotičnih drogah« in
»psihotropnih substancah«. »Narkotične droge« v slovarju definira
kot »vse /.../ substance naravne in sintetične na spiskih I in II«,
»psihotropne snovi« pa kot »vse substance, naravne ali sintetične
ali iz kateregakoli naravnega materiala na listi I, II, III in IV« (ibid).
Pri tem konvenciji (1971 in 1988) uporabljata izraz narkotične droge
oz. v slovenskem prevodu »mamila«, čeprav vse droge nimajo
narkotičnega oz. omamnega učinka. Pojem narkotična (oz. opojna)
droga je najprej označeval opij in njegove derivate (morfin, kodein).
Ko pa so odkrili sintetične droge, ki delujejo podobno kot morfin,
se je pojem narkotične oz. opojne razširil tudi nanje. Vendar imajo
tudi nekatere druge snovi podobne negativne zdravstvene in
socialne posledice kot narkotične droge, čeprav nimajo opojnih
učinkov. Liga narodov in nato OZN sta te snovi uvrstile v okvir
istih konvencij. V isti okvir so torej uvrščene substance, ki imajo
učinek nasproten od opojnega, npr. koka in kokain, ki imata
spodbujevalni učinek. Vse države, ki so podpisale konvencije, pa
so morale prevzeti tudi njihovo terminologijo in ji prilagoditi svojo
zakonodajo. Tako so nekatere »neopojne« droge postale »opojne«,
ne da bi za to obstajala kakršnakoli farmakološka osnova (glej
Kušević 1987, str. 28–29).
Čeprav Konvencije uporabljajo omenjene sporne izraze, pa v
uradnih dokumentih OZN iz novejšega časa srečujemo tudi pojem
znatno medicinsko uporabnostjo in na listo IV substance z veliko medicinsko in
znanstveno uporabnostjo (glej Konvencija o psihotropnih substancah 1971).
14
Psihotropne substance so snovi, ki stimulirajo ali pomirjajo delo centralnega
živčnega sistema (psihostimulatorji in psihodepresorji). Halucinogene substance
pa so substance, ki delujejo na možgane tako, da spremenijo psihično delovanje
(razburjenost, spanje, opažanje in reagiranje, gibanje, razmišljanje itd.; glej
Kušević 1987, str. 30).
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»droge«. Tako Deklaracija o smernicah za zmanjševanje
povpraševanja po drogah (angl. Declaration on the Guiding
Priciples of Drug Demand Reduction) iz leta 1998 v samem naslovu
uporabi pojem »droge« ter ga v opombi posredno definira, ko
pravi, da »/.../ izraz zmanjševanje povpraševanja po drogah
označuje programe, usmerjene v zmanjševanje povpraševanja med
uporabniki narkotičnih drog in psihotropnih substanc /.../.
Distribucija teh narkotičnih drog oz. mamil in psihotropnih
substanc je prepovedana z zakonom ali omejena na medicinsko in
farmacevtsko uporabo« (glej Declaration on the Guiding Priciples
of Drug Demand Reduction 1998, str. 1). V samem besedilu pa
Deklaracija ne uporablja pojma »droge«, temveč »narkotične droge
(mamila) in psihotropne substance«. Iz tega torej lahko sklepamo,
da pojem »droga« označuje vse narkotične droge (v slovenskem
prevodu mamila) in psihotropne substance. OZN se torej še ni
odpovedala uporabi neustreznih pojmov, čeprav je v strokovni
literaturi izraz »mamila«, kot je že leta 1986 pisal Milčinski, že
popolnoma opuščen, saj je neustrezen – vse droge namreč nimajo
omamnega učinka na uživalca (glej Milčinski 1986, str. 11). Če bi
želeli klasificirati droge glede na njihov učinek, bi moral izraz
»droge« vsebovati poleg izraza »narkotične droge in psihotropne
substance« še pojem psihoaktivne substance, saj bi le tako v
definicijo strokovnega izraza zajeli vse vrste drog z njihovimi
različnimi učinki. Zadeva pa se še dodatno zaplete, če upoštevamo
dejstvo, da tudi psihotropne substance sodijo med opojne droge
(mamila), ker delujejo na centralni živčni sistem. Vendar jih
mednarodna klasifikacija različno klasificira. V bistvu imata pojma
»psihoaktiven« in »psihotropen« enak pomen, kljub temu pa je
Komisija za opojne droge pri OZN predlagala, da bi izraz
»psihoaktivne substance« sprejeli kot skupen naziv za opojne
droge (narkotike oz. mamila) in psihotropne substance (glej
Kušević 1987, str. 31). Nejasnosti z opredelitvami osnovnega pojma
je torej veliko.
Da je izraz »narkotične droge« oz. mamila ostal v uradnih
dokumentih OZN, je odgovorna Ameriška nacionalna komisija za
marihuano in zlorabo drog, ker je uporabo neprimernega pojma že
leta 1972 utemeljila z »dejstvom«, da je bila »/.../ beseda
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»narkotik« očiščena znanstvenega pomena in namesto tega postala
sinonim za družbeno neodobravane droge« (National Commision
on Marihuana and Drug Abuse 1972, str. 17). Tako k narkotikom
oz. mamilom po konvencijah implicitno sodijo substance, kot so
marihuana, kokain, stimulansi in psihadeliki, torej substance, ki
nimajo narkotičnega učinka. Izjema je alkohol, ki po konvencijah,
kljub opojnim učinkom, ne sodi med prepovedane droge. Sama
uporaba neprimernih poimenovanj pa kaže, da je uporabljena
»uradna« terminologija prej kot z objektivnimi lastnostmi drog
povezana z ideološkimi interpretacijami in s subjektivno
sankcioniranimi kategorijami, ki nimajo izvora v objektivnih
značilnostih posameznih vrst drog (glej Arnao 1987). Natančna
definicija pojma »droga« je torej otežena že po formalni plati, zato
ne preseneča dejstvo, da sam izraz različni avtorji različno
obravnavajo.
Sama beseda droga je arabskega izvora in sicer izhaja iz besede
»dova« (Verbinc 1982, str. 159), tj. »surovina mineralnega,
rastlinskega ali živalskega izvora za izdelavo ali pripravo zdravil«
(Tavzes 2002, str. 241). Po farmacevtski opredelitvi so droge snovi,
ki niso hrana, njihove kemične in fizikalne značilnosti pa
spremenijo strukturo ali funkcijo v živem organizmu (glej Ray 1978
v Schilit 1991). Droge, ki jih vnesemo v telo, imajo torej
farmakološki učinek, zato med droge sodijo tudi aspirin, tobak in
alkohol. Ker imajo droge poleg farmakoloških tudi psihoaktivne
učinke (ki so lahko tudi posledica farmakološkega učinkovanja
droge), je Shaferjeva komisija psihoaktivno drogo15 definirala kot
»/.../ vsako snov, ki lahko spremeni mentalne funkcije in
individualno vedenje tako, da povzroči funkcionalne in fiziološke
spremembe centralnega živčnega sistema« (National Commision
on ... 1972, str. 49). Zaradi zaužitja te substance »/.../ nastopi /.../
neka duševna sprememba, na katero lahko opozarjajo objektivni
znaki ali pa jo je moč le subjektivno doživeti« (De Boor 1965 v
Milčinski 1975, str. 7). Za razumevanje pojma droga je torej
15

Skovanka »psihoaktivna droga« ni najbolj posrečena, saj imajo vse droge
učinek na mentalne funkcije oz. počutje posameznika, torej na njegovo psihično
stanje med uporabo. Zato bomo sami uporabljali pojem »droga«.
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bistveno, da vemo, da s tem pojmom označujemo »/.../ snovi, ki
delujejo na človekovo duševnost« (Milčinski 1986, str. 11). Glede na
navedene definicije so torej droge vse snovi, ki zaradi vplivanja na
centralni živčni sistem spreminjajo posameznikovo duševno stanje,
oz. vse snovi, ki lahko, ko jih vnesemo v organizem, spremenijo
percepcijo, kognitivno stanje ali motorične funkcije posameznika.
V navedenih definicijah izraza droge je v ospredju poudarjanje
sprememb v psihološkem oz. duševnem stanju posameznika, ki so
posledica učinkovanja droge na posameznikov centralni živčni
sistem. Poudarek je torej predvsem na farmakološkem učinkovanju
substance. Vendar je pomanjkljivost take definicije po našem
mnenju predvsem v tem, da na posameznikov centralni živčni
sistem vplivajo tudi druge snovi in stanja, ki pa jih ne uvrščamo
med droge. Npr. čokolada je snov, ki ima določene vplive na
počutje posameznika – dviguje raven serotonina v telesu, tak
učinek pa ima tudi ekstazi. Spremembe vedenja in telesnih funkcij
lahko povzroči tudi stres (npr. avtomobilska nesreča), podoben
učinek pa imata tudi velika količina kofeina in kokain. In še bi
lahko naštevali. Zato razlikovanje med substancami, ki so droge, in
substancami, ki to niso, le na ravni razlike v njihovem
farmakološkem vplivanju na posameznika ni zadostno in ustvarja
določene nejasnosti. Ali kot pravi Goode: »Ni učinka, ki bi bil
skupen vsem »drogam« in bi obenem razlikoval droge od
»nedrog«. Nekatere droge imajo močne psihoaktivne učinke –
vplivajo na delovanje razuma, druge imajo malo ali nič vpliva na
mentalne procese. Nekatere droge imajo medicinsko vrednost,
druge nimajo nikakršne medicinske vrednosti. Nekatere droge so
strupene – že zelo majhna količina lahko človeka ubije, toksičnost
drugih pa je izjemno nizka. Nekatere droge zelo hitro ustvarijo
toleranco /.../, druge počasi ali pa je sploh ne. Nekatere droge so
»adiktivne« – povzročijo fizično odvisnost, druge ne. Ne obstaja
domnevna značilnost, ki bi jo lahko aplicirali na vse substance, ki
jih pojmujemo kot droge« (Goode 1972, str. 26). Farmakološki
pristop torej ne daje dokončnega odgovora na vprašanje, kaj so
droge. Če na to vprašanje skušamo odgovoriti s stališča družbe oz.
kulture, se odgovor na vprašanje, kaj je to droga, še bolj zaplete, saj
je »/.../ skoraj vse lahko poimenovano »droga«. Nič ni značilno za
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nobeno fizično ali biološko substanco, kar bi iz nje naredilo drogo
ali ne. Ista substanca se lahko imenuje droga v enem socialnem
kontekstu, v drugem pa ne. /.../ Če pogledamo na droge na
splošen vsestranski način, lahko vidimo, da ni toliko substanca
tista, ki ustvari drogo, kot je partikularna družbena definicija«
(Barber 1967, str. 34). Droga je torej preprosto nekaj »/.../ kar je
bilo s stališča določenega družbenega segmenta arbitrarno
definirano kot droga /.../ za stvar, ki jo poimenujemo droga /.../
ni nujno, da ima specifične farmakološke učinke. Pomembno je to,
da ljudje »mislijo« ali »verjamejo«, da je nekaj, kar tako
poimenujejo, droga« (Knipe 1995, str. 22).
Da bi se izognili pomanjkljivostim definicij drog, ki izhajajo iz
farmakološkega pristopa, Knipe predlaga približek celostne
definicije drog. Tako je po njegovem droga »vsaka substanca zunaj
telesa, ki ni hrana (angl. non-food substance) in katere skupne
definicije vključujejo prepričanje posameznikov o zmožnosti
spreminjanja »normalnih«16 telesnih funkcij17, ko so zaužite« (ibid,
str. 23). Torej so droge vse snovi, ki jih posameznik uporabi zato,
da bo spremenil »normalno« delovanje lastnega telesa. Po njegovi
definiciji snovi, ki so namenjene za zdravljenje bolezni (npr.
diuretiki, penicilin, inzulin itd.) niso droge, saj za ljudi, ki te snovi
uživajo, velja, da stanje njihovega telesa ni »normalno«. V tej točki
se avtor približa definiciji Svetovne zdravstvene organizacije (angl.
World Health Organization, v nadaljevanju: WHO), ki droge
definira kot vse snovi, ki se uporabljajo za nemedicinske namene.
Med droge tako sodijo tudi alkohol, nikotin, kofein, torej snovi, ki
jih posameznik uporablja zato, ker je prepričan, da bo uporaba
spremenila njegove fizične in psihološke funkcije.
Knipova definicija drži v tem smislu, da je opredelitev tega, kar
poimenujemo droge, arbitrarna, saj je ista snov v različnih družbah
različno razumljena (npr. alkohol v zahodnih in alkohol v
islamskih kulturah, hašiš v islamski kulturi in hašiš v zahodni
16

Pri tem avtor poudarja, da sta »normalno« in »normalnost« družbeno
konstituirana pojma (glej ibid, str. 25).
17
Gre za fizične in psihološke funkcije (glej ibid, str. 24).
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kulturi), poudari pa tudi pomen vpliva prepričanj na to, kako bo
določena droga učinkovala na posameznika.18 Kot pozitiven
premik v njegovi definiciji bi lahko šteli, da skuša poenotiti
pojmovanje drog v okviru kulturnega konteksta in se izogniti
vrednostnim konotacijam19, ki so lahko povezane z opredelitvijo
pojma droga.
Pojem droga je torej različno razumljen in definiran. S
farmakološkega stališča je zanimiv vpliv drog na človekov
organizem, z medicinskega pa učinek uporabe droge na človekovo
zdravje. S sociološkega stališča je pomembno proučevanje teh
substanc s stališča družbene interakcije med posameznikom in
skupino, ki ji posameznik pripada, ter celotno družbo. Pojem droge
je tako večdimenzionalen. Sestavljajo ga, kot opozarjata Klavora in
Tomšič (glej 1995, str. 27), tri komponente: substanca, posameznik
ter družbeno in kulturno okolje. Že Becker (glej 1963 in 1969) je
opozoril, da je uživanje drog psiho-socialen proces, saj se mora
uživalec naučiti uživati droge, to pa lahko naredi le tako, da se
vključi v določeno skupino in njeno kulturo. V tej skupini se nauči
uporabljati drogo, interpretirati posamezne dogodke, občutke in
izkušnje, povezane z uporabo drog. Tak pogled na droge ne zanika
pomena farmakoloških ali psiholoških učinkov drog na človekovo
telo, zanika le, da le sami farmakološki učinki droge determinirajo
človekovo vedenje, saj »/.../ odzivi na droge niso naravni, temveč
prej determinirani z dejavniki, ki so zunajsomatski /.../« (Knipe
1995, str. 93). Dokaz za to je tudi dejstvo, da je v začetnem obdobju
navzočnost določene droge na trgu več »psihičnih« poškodb in več
interpretacij, da gre pri določenih doživetjih za psihično stisko ali
psihotično epizodo, kot potem, ko se droga »udomači«, torej takrat,
18

Gre za vpliv pričakovanj na posameznikovo reakcijo ob zaužitju določene
droge, ki so v veliki meri »priučene« (več o tem Becker 1963 in 1969, Zinberg
1984, Goldberg 1999).
19
Ena od definicij pojma droge, ki po našem mnenju vsebujejo vrednostne
konotacije: »Droge so sredstva, ki zaradi svoje kemične sestave in učinkov na
človeški organizem razdiralno vplivajo na človekovo bio-psiho-socialno
ravnovesje in njegovo celovito zdravje – telesno, duševno, čustveno, socialno,
družbeno, duhovno in osebno. Spreminjajo človekovo samopodobo in
posledično samovrednotenje ter samospoštovanje« (Berčič 1999, str. 20).
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ko se uporabniki droge naučijo interpretirati učinke, poskrbeti za
varno uporabo in znajo ravnati z njenimi učinki. Gre za dejavnike v
kulturi uporabnikov, ki vsebuje varovalne mehanizme, ki »/.../
poleg znanja, kako priti do mamila in ga zaužiti, vsebuje tudi
definicije značilnih učinkov, značilnega poteka izkušnje, trajanja
učinkov /.../« (Becker 1969, str. 164). Učinki drog torej izhajajo tudi
iz socialnih interakcij z drugimi in ne le iz farmakoloških
značilnosti droge. Pomeni so torej naučeni. Da bi bili socialno
signifikantni, jih moramo deliti z drugimi.
Sami bomo zaradi vsega navedenega s pojmom droga v
nadaljevanju besedila označevali vse substance, ki lahko po vnosu
v človeški organizem spremenijo percepcijo, kognitivno vedenje ali
motorične funkcije posameznika, spremembe pa so določene s
farmakološkimi značilnostmi substance same ter ponotranjenimi
pričakovanji posameznika in družbe v zvezi z učinki te substance.20

I.2 Uporaba oz. raba in/ali zloraba drog
V strokovni literaturi pogosto opazimo nedosledno uporabo
pojmov uporaba oz. raba drog in/ali pojma zloraba drog. Pri tem
pa je pojem zloraba drog pogosto sinonim za zasvojenost (glej
Zinberg 1997, str. 39). S skorajda izključno uporabo pojma zloraba
drog (angl. drug abuse) se srečujemo v ameriški strokovni
literaturi, le redki avtorji pa uporabljajo tudi pojem raba drog (angl.
drug use). Zdi se, kot da raba drog sploh ne obstaja. Tudi
nadvladni dokumenti (npr. vse konvencije in drugi dokumenti
OZN), ki urejajo področje drog – uporabljajo le pojem zloraba21.
Težava z definiranjem pojma pa je predvsem v tem, da pojem
zloraba ni natančno definiran, saj različni avtorji nimajo enotnega
pogleda na vprašanje, kdaj raba postane zloraba oz. že vsako rabo
20

Naša definicija drog ne izhaja iz opredelitve družbeno dovoljenih in
nedovoljenih drog, saj je ta (tako kot naša opredelitev) arbitrarna. Če bi izhajali
iz te delitve, bi predmet obravnave ne bil alkohol, ki je pravzaprav prva droga, s
katero se v evropski in ameriški kulturi srečajo otroci in mladina.
21
Organizacija Združenih narodov je leta 1987 odsvetovala uporabo pojmov, kot
sta »rekreativna raba drog« in »odgovorna raba drog« (glej UN DND 1987).
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drog pojmujejo kot zlorabo22. Ob uporabi pojma zloraba pa, kot
opozarja Zinberg (1997, str. 39), trčimo še na en problem – izraz
zloraba je zelo splošen, saj označuje tisto, karkoli že oseba, ki izraz
uporablja, misli, da je slabo. Izraz ima torej negativno konotacijo.
Zato problem z opredeljevanjem pojma ni le semantične narave,
temveč ima širše posledice, saj se zdi, kot da »/.../ semantična
stališča postulirajo ekvivalenco med »zlorabo« in »rabo ilegalnih
substanc« in s tem idejo, da so posledice uporabe ilegalnih substanc
nujno patološke /.../« (Arnao 1987, str. 1).
Sam pojem zloraba drog je bil prvič v zgodovini uporabljen v
ameriški javnosti za označevanje rabe kokaina pri črncih z Juga
(glej Musto 1987 in 1998, Helmer 1975 v Zinberg 1997, Escohotado
1999). Sprva naj bi izražal rasne in razredne predsodke, kar zadeva
uporabnike kokaina črne polti, ne pa skrbi zaradi nevarnih učinkov
kokaina. Pozneje so izraz uporabili tudi za kajenje opija med
kitajskimi Američani, pojem pa je znova izražal strah pred
zaničevano manjšino (glej ibid). Na formalni ravni pa je pojem
»zloraba drog« uvedel ameriški Harrisonov zakon o narkotikih iz
leta 1914, ki je poleg kokaina in opija vključil tudi heroin in morfij.
Zakon je uporabo vseh nepredpisanih opijatov23 označil kot
kriminalno dejavnost, čeprav je predtem uporaba teh snovi
pomenila le »slabo navado« (glej Zinberg 1997, Musto 1998,
Escohotado 1999).
Svetovna zdravstvena organizacija je bila verjetno prva medicinska
organizacija, ki je vzpostavila razliko med dobro in slabo uporabo
drog. Kot dobro je označila uporabo drog v primeru zdravniško
predpisane rabe, slabo uporabo drog pa kot tisto, ki je ne predpiše
zdravnik. WHO meni, da skorajda ni snovi, ki jo vnesemo v telo, ki
pri nekaterih posameznikih ne bi imela zadovoljujočega ali
22

Pri tem pa npr. mladi občasno rabo drog (npr. enkrat oz. nekajkrat mesečno) ne
razumejo kot zlorabo, temveč le kot rabo. Med raziskovalci pa ni konsenza o
tem, koliko ponovitev uporabe drog v določenem časovnem obdobju postane
zloraba (glej Rosenbaum 1996, str. 9).
23
Paradoksalno je zakon med narkotike kljub nasprotovanju stroke uvrstil kokain,
ki ni opiat, temveč stimulator centralnega živčnega sistema (Zinberg 1997,
Escohotado 1999).
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prijetnega učinka, ki uporabnike sili v nadaljevanje rabe snovi do
same zlorabe. Zlorabo pa so definirali kot čezmerno in trajno rabo
snovi, ne da bi bila medicinsko upravičena (glej Eddy 1965 v
Zinberg 1997, str. 51). Leta 1969 je Strokovna skupina za
zasvojenost z drogami pri WHO »zlorabo drog« definirala kot
»/.../ vztrajno ali občasno ekscesivno rabo drog, ki je
nekonsistentna ali nepovezana s sprejemljivo zdravstveno prakso«
(Young 1971, str. 42). Medicinski koncept je leta 1972 uporabila tudi
ameriška psihiatrična organizacija, le da ga je nadgradila z
opredelitvami, ki niso znanstvene narave, temveč pomenijo
prilagajanje definicije prevladujoči kulturi in zakonodaji: »Velja
splošno pravilo, da ohranimo izraz zloraba za prepovedano,
nemedicinsko rabo omejenega števila substanc, po večini drog, za katere
je značilno, da spreminjajo mentalno stanje na način, ki je na
podlagi socialnih norm ali v zakonodaji označen kot neprimeren,
nezaželen, škodljiv, ogrožajoč ali vsaj neskladen s kulturo«
(Glasscote 1972, str. 43). Mednarodna zdravstvena organizacija je
nekaj let pozneje (1975) ugotovila, da se pojem zloraba uporablja
arbitrarno in neznanstveno: »Pojem zloraba drog potrebuje nekaj
razjasnitev /.../ Res na prikladen, toda ne zelo natančen način
indicira, da je prvič, nespecifična droga uporabljena na nespecifičen
način in v nespecifični količini /.../, in drugič, da tako rabo
nekateri posamezniki ali skupine presojajo kot napačno (ilegalno
ali amoralno) in/ali škodljivo za uporabnika ali družbo oziroma
oba. To, kar eni lahko poimenujejo »zloraba drog«, drugi ne
pojmujejo tako /.../. Zato se je treba temu pojmu izogibati«
(Kramer 1975 v Arnao 1987, str. 1).
Nezadovoljstvo z opredelitvijo temeljnih pojmov je narekovalo
njegove revizije. Tako je WHO na deseti reviziji Mednarodne
klasifikacije bolezni nadomestila kategorijo »zloraba« s »škodljivo
rabo«, »čezmerno rabo« pa s »tvegano rabo«. »Tvegana raba drog«
je definirana kot »/.../ občasno, ponavljajoče se ali nepretrgano
poseganje po kakšni psihoaktivni snovi, ki jo spremlja tveganje
okvare telesnega ali psihičnega stanja v prihodnosti, vendar do
okvare še ni prišlo, medtem ko je škodljiva raba uživanje
psihoaktivne snovi, ki že povzroča okvare zdravja, vendar pa
uživalec še nima znakov odvisnosti od psihoaktivne snovi« (Ziherl
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1992, str. 115). Vendar sam izraz »zloraba« ostaja. V univerzitetnem
učbeniku Psihiatrija ga Z. Čebašek opredeljuje nekoliko drugače,
ko pravi, da »zloraba označuje dolgotrajnejše uživanje določene
psihoaktivne snovi. Izraz se uporablja za opis tveganega načina
uživanja te snovi (poveča se tveganje za zdravje) in za opis
škodljivega načina rabe, ko je zaradi uživanja te snovi že povzročena
okvara zdravja« (Čebašek 1999, str. 137). Izraz »zloraba« torej
vključuje tako tvegano kot škodljivo rabo drog. Pri tem pa je, kot je
vidno iz definicije »tvegane rabe«, vsaka raba drog tvegana.
Vendar zadeva le ni tako preprosta. Raba drog je obstajala že v
preteklosti. Vztrajanje pri zgornjih definicijah pa bi pomenilo
zanikanje dejstva, da je »/.../ uporaba raznovrstnih psihotropnih
sredstev (snovi, ki vplivajo na duševnost) /.../ v zgodovini
povezana z mnogimi religioznimi, obrednimi, družbenimi dejanji.
V večini kultur je potekalo uživanje droge strogo po spoštovanih
običajih, ki so določali priložnost, ob kateri je bilo drogo dovoljeno
zaužiti, vrsto in količino droge, čas, način uživanja, pa tudi ljudi, ki
jim je bilo jemanje droge dopuščeno. Celoten obred uživanja
psihotropne snovi je bil odvisen od tega, kakšen simboličen pomen
oziroma kakšno funkcijo je droga v neki kulturi prevzela. Uživanje
droge po pravilih in na način, ki je bil v neki kulturi uveljavljen, ni
nosilo uživalcem praktično nobene nevarnosti. V takšnem primeru
droga ne zmoti funkcioniranja organizma, niti duševne dejavnosti,
niti ne vedenja v škodo človekove družbene veljave« (Milčinski
1986, str. 13). Zanikali bi torej dejstvo, da je tveganje ob rabi drog
prej kot s samo rabo substance povezano s simbolnim pomenom
rabe substance in kulturnim okvirom te rabe.
V citatu, ki smo ga zapisali, srečamo kar tri pojme, s katerimi avtor
označuje proces vnosa droge v posameznikovo telo: uporaba,
uživanje in jemanje. S temi pojmi označuje proces
uporabe/uživanja24 drog, ki je družbeno sprejemljivo, tj. uživanje
»/.../ vsaj nekaterih psihotropnih drog v majhnih količinah in ob
24

Sam izraz uživanje ima lahko dva pomena; eden je povezan z užitkom kot
takim, drugi pa z vnosom različnih snovi v organizem po oralni poti. V tem
drugem pomenu bi težko govorili o uživalcih drog, ker vse droge ne vnašamo v
organizem oralno.
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upoštevanju tradicionalnih okvirov glede na vrsto in količino drog
pa tudi čas in kraj uživanja te snovi, (ki je – op. A. H.) vendarle za
človeka nekaj normalnega« (Milčinski 1975, str. 8). Iz definicije
sledi, da je meja med rabo in zlorabo arbitrarne narave, saj je: »od
takega uživanja /.../ le korak do zlorabe, pri kateri se že
uveljavljajo občasno škodljivi učinki snovi, ki jo preveč ali pa
prepogosto uporabljajo« (ibid). Nekaj let pozneje je Milčinski o
zlorabi zapisal, da o njej govorimo takrat, kadar so občasna količina
droge in okoliščine, v katerih je človek drogo zaužil, takšne, da so
človekove telesne in/ali duševne funkcije, s tem pa tudi njegovo
družbeno vedenje, očitno, čeprav le začasno zmoteni (glej Milčinski
1986, str. 13). Milčinski sicer ne poudarja medicinskega pogleda, po
katerem je vsaka uporaba drog za nemedicinske namene zloraba
oz. tvegana in/ali škodljiva raba, vendar njegova definicija zlorabe
ostaja arbitrarna in presplošna, saj ne definira koraka oz. točke, na
kateri raba droge preide v zlorabo.
Turčin uvaja razlikovanje med pojmoma uživanje oz. uporaba in
zloraba ob primeru alkohola. Tako je »občasna uporaba (pitje)
alkohola v različnih družbah ali v hudih trenutkih in v majhnih
količinah /.../ uživanje. Pri tem niso prizadete življenjske funkcije
(govor, koordinacija, zavest). Človek doseže razbremenitev in bolje
se počuti. Če je uporaba alkohola čezmerna, tako da so ob tem tudi
prizadete in spremenjene življenjske funkcije (pijanost), govorimo o
abuzusu (zlorabi) ali intoksikaciji (zastrupitvi). Iz tega stanja se
pacient lahko spontano »vrne« (Turčin 1995, str. 116). Tudi njegova
definicija zlorabe ne definira točke, na kateri naj bi raba drog
postala zloraba. Govori le o količini droge, ki je zopet nedefinirana,
in z njo povezano reakcijo posameznika na drogo, to pa pomeni, da
je že enkratna uporaba droge lahko zloraba.
Kljub tem zelo različnim definicijam in terminološkim nejasnostim
pa je pojem »zloraba« ostal in se uporablja, kot smo omenili, tako v
mednarodnopravnih dokumentih kot strokovnih besedilih.
Menimo, da sam pojem »zloraba« ni najboljši, še posebej, če ob
njem vzporedno ne uporabljamo pojma »raba«. Uporabljen sam,
brez hkratne uporabe pojma raba, namreč implicitno navaja na
misel, da je vsaka raba ilegalnih substanc že zloraba, za to pa ni
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nikakršnega razloga. Tako legalne kot ilegalne substance lahko
namreč uporabljamo ali zlorabljamo. Kot smo pokazali zgoraj, je
problematična tudi uporaba pojmov »tvegana raba« in »škodljiva
raba«, zato bomo sami uporabljali pojem raba drog za občasno
poseganje po psihoaktivnih substancah, ki v prihodnosti sicer
lahko povzroči okvare psihičnega, telesnega in socialnega stanja
posameznika, ni pa to nujno. Te posledice so namreč odvisne od
tega, kako raba drog poteka pri konkretnem posamezniku. S
pojmom zloraba drog bomo torej označevali uporabo drog, ki že
ima škodljive psihične, telesne in socialne posledice za
posameznika in družbo.25
Pri tej opredelitvi se opiramo se na Zinbergovo trditev, da pojem
zloraba drog ne more biti opredeljen na splošno. Avtor namreč na
podlagi raziskav ugotavlja, da je pojem potrebno opredeliti za vsak
primer posebej, čeprav se zaveda, da sta tudi oba standarda
meritev, ki ju uvaja pri presojanju vsakega primera, vprašljiva. Gre
za količino uporabe droge (višina in pogostost odmerka) in
kakovost uporabe (način, kako je droga uporabljena, in pogoji za
uporabo, ti vključujejo vzorce uporabe in socialne okoliščine –
koliko, kdaj, kje in s kom posameznik uporablja droge). Kot sam
poudarja, ta merila niso preprosta in neproblematična. Pri izrednih
odmerkih npr. je količina uporabe večinoma primeren standard za
ločevanje uporabe od zlorabe. Ko pa ne gre za izredne odmerke,
sama količina uporabljene droge ne more biti razumljiva in
praktična mera zlorabe droge. Ta standard je namreč laže definirati
na spodnjem polu lestvice kot na zgornjem. Poleg tega pa ni
praktično uporaben pri vseh vrstah droge. Če pogledamo npr.
marihuano – toksičnega odmerka ni in ne povzroča fizične
odvisnosti. Uporabniki, ki marihuano pogosto uporabljajo (angl.
heavy users), pa imajo velike težave pri opuščanju droge. Ko pa jo
opustijo, se ne počutijo slabo, nimajo znakov psihične odvisnosti in
25

V ta okvir sodi tudi preprečevanje tistih škodljivih posledic rabe drog, ki so
rezultat naključja ali neseznanjenosti posameznika s skrajnimi tveganji rabe
drog (npr. smrt zaradi prevelikega odmerka droge, poškodbe ali smrt v
prometnih nesrečah, ki so jih zakrivili uporabniki drog, poškodbe ali smrt zaradi
neupoštevanja varovalnih mehanizmov pri uporabi drog – npr. pitja vode ob
uporabi ekstazija).
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imajo le malo težav pri delu. Ko presojamo kakovost jemanja drog,
pa je potrebno upoštevati zapleteno skupino dejavnikov, pri čemer
so socialne okoliščine pogosto pomembnejše od farmakoloških.
Tako npr. se lahko začetek dolgega pivskega dne zjutraj precej
razlikuje od občasnega jemanja odmerka LSD v istem času.
Uporaba alkohola, ki je pomemben depresor osrednjega živčnega
sistema za »prebujanje«, je jasen znak težav. To bi veljalo tudi za
LSD, če bi bila narava uporabe enako kompulzivna. Toda če je bil
jutranji odmerek skrbno načrtovan in sledijo specifične dejavnosti,
vezane na določene socialne okvire, je kakovost uporabe drog
popolnoma drugačna (glej Zinberg 1997, str. 53–55).
Razlikovanje med rabo in zlorabo drog ima po našem mnenju
bistvene posledice za oblikovanje politike do drog in v tem okviru
predvsem za oblikovanje politike in prakse preventivnih
dejavnosti, saj so le-te lahko usmerjene bodisi v preprečevanje rabe
in zlorabe drog, bodisi le v preprečevanje rabe oz. le v
preprečevanje zlorabe drog.26

I.3 Zasvojenost in odvisnost
Poleg tega, da pojem zloraba drog pogosto uporabljamo kot
sinonim za zasvojenost (angl. addiction), pri opredeljevanju pojma
zasvojenost trčimo še ob eno težavo. Pojem zasvojenost je pogosto
sinonim za pojem odvisnost27 (angl. dependency). Z obema namreč
avtorji označujejo skrajno stopnjo v procesu uporabe drog. Vendar
v strokovni literaturi obstaja ločevanje teh dveh pojmov po vsebini.
Oba pojma pa sta definirana v odvisnosti od stroke, ki ju
obravnava. Za nekatere je »zasvojenost z alkoholom, tobakom in
drugimi drogami /.../ bolezen nezdravega življenjskega stila, ne
26

Opredelitev posameznih pojmov pa še dodatno zaplete t. i. nova družbena
realnost, tj. normalizacija rekreativne rabe drog, ki tudi na empirični ravni
dokazuje, da raba drog ni enaka zlorabi ter da je možna nadzorovana raba drog
(več o tem v nadaljevanju).
27
Za alkohol npr. Turčin zapiše, da v primeru, ko »/…/ postane pitje alkohola
redno in oseba ne more več brez njega, govorimo o zasvojenosti ali odvisnosti«
(1995, str. 16).
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pa psihiatrično obolenje« (Nolimal 1997, str. 94), drugi pa govorijo
o odvisnosti kot bolezni, o uživalcih psihoaktivnih snovi pa kot o
bolnikih (glej Tušak 1999, str. 94–109).
Pri obravnavi tega pojma je zanimiva analiza pojavljanja pojma
zasvojenost v zgodovini. Do prvih let preteklega stoletja ta izraz v
ameriškem prostoru namreč ni obstajal, čeprav so že obstajali
posamezni primeri pretirane rabe alkohola in drugih drog
(predvsem opija in morfija). 28 Tradicionalno so za te vrste uporabe
drog, kot kaže Levine, uporabljali pojem »slabe navade« (angl. bad
habit), zanje pa naj bi bili odgovorni posamezniki sami. S
prodiranjem gibanj za zmernost in razvojem prohibicijske retorike,
ki je zadevala uporabo alkohola, pa so, kot kaže Levine (1979, str.
6), že začeli uporabljati pojme kot sta »bolezen duha« ali »bolezen
volje«. Skratka pojme, ki v današnjem jeziku pomenijo »izgubo
nadzora«. Zanimivo je, da se je s premikom iz obravnavanja
pretiranega uživanja alkohola in opija kot vprašanja izbire zaradi
lastnega užitka, med letom 1910 in 1920, začelo obravnavanje
problematične uporabe drog, kot bolezni, ki je kompulzivne
narave, izraz zasvojenost pa so začeli uporabljati v zvezi z
neodobravano uporabo nekaterih drog, tako, kot je danes v
uporabi izraz »zloraba drog«. Ta premik so sprožili zdravniki
skupaj z duhovniki, ki so pravzaprav uvedli »ideologijo gibanja za
zmernost«. Čezmerno uživanje alkohola ni bilo več slaba navada,
temveč osrednje gibalo, ki je posamezniku onemogočalo
»normalno« uporabo alkohola, posameznikovo notranje občutenje,
tj. hrepenenje po alkoholu, ki se mu ni mogoče upreti. Individualna
odgovornost za lastna dejanja ni možna ob nečem, kar je močnejše
28

Uporaba morfija v nemedicinske namene in zasvojenost z njim se je v
ameriškem prostoru močno razširila po državljanski vojni. Zasvojenost je bila
znana kot »vojaška bolezen«, razumljena pa je bila bodisi kot nedoločena
bolezen bodisi kot znak šibkosti značaja, ne pa kot degeneracija (glej Zinberg
1997, str. 43). Proti koncu 19. in na začetku 20. stoletja pa je uporaba zdravil z
visoko vsebnostjo opiatov povzročila večjo razsežnost zasvojenosti med
prebivalstvom (glej Lindesmith 1965 v Zinberg 1997, str. 43). Opiati so veljali
za »božje zdravilo«, zasvojenosti z njimi niso odobravali, a so jo tolerirali.
Uporabnice morfija, t. i. »morfinistke«, so bile pretežno belopolte ženske s
podeželja, ki jim je kljub zasvojenosti uspelo delovati v družbi. Bile so deležne
usmiljenja in ne zaničevanja (glej Brecher 1972 v Zinberg 1997, str. 43).

38

PREPREČEVANJE RABE IN ZLORABE DROG

od posameznika, zato je substanco, ki onemogoča vzpostavitev
lastne odgovornosti, potrebno označiti kot adiktivno. S tem je
uživalcu drog odvzeta odgovornost, posameznik pa postane žrtev
substance (glej Levine 1979, str. 15).
Še danes pa definicija pojma »zasvojenost« vsebuje izvorno
definicijo »triade zasvojenosti«, ki jo je leta 1912 opisal Towns (glej
ibid): to so stopnjevana želja oz. hlepenje po učinkovini,
povečevanje tolerance in odtegnitveni sindrom ob prenehanju
uporabe droge. Ti elementi so vidni v definiciji zasvojenosti in
navajenosti, ki jo je oblikovala WHO leta 1957: »Zasvojenost z
drogo je stanje periodične ali kronične intoksikacije, ki jo povzroča
ponavljajoče se jemanje droge (naravne ali sintetične). Značilnosti
zasvojenosti vključujejo: (i) vsepremagujočo željo ali potrebo
(kompulzivno) po nadaljnjih odmerkih droge in pridobitvi te droge
za vsako ceno; (ii) nagnjenost k povečanju odmerka; (iii) psihično
(psihološko) in splošno fizično odvisnost od učinkov droge; ter (iv)
škodljive učinke na posameznika in družbo« (Young 1971, str. 42).
Navajenost na droge pa je definirana kot »/.../ stanje, ki je
posledica ponavljajočega se jemanja droge. Značilnosti navajenosti
vključujejo: (i) željo, ki ni kompulzivna, po nadaljevanju jemanja
droge, da bi si izboljšali počutje, ki ga sama droga ogroža; (i)
majhna nagnjenost k povečevanju odmerka – ali pa te sploh ni; (iii)
določena stopnja fizične odvisnosti od učinkov droge, vendar brez
fizične odvisnosti in odtegnitvenega sindroma; (iv) škodljivi učinki
delujejo, če sploh, pretežno na posameznika« (ibid).
V teh dveh definicijah je »zasvojenost« označena kot fizična
odvisnost in toleranca, »navajenost« pa kot fizična odvisnost brez
tolerance. Pojem »zasvojenost« je v definiciji torej sinonim za
(fizično) odvisnost. Ko je WHO nekaj let pozneje (1965) izdelala
koncept odvisnosti na podlagi svoje definicije zlorabe drog, je
opredelila »odvisnost« kot »/.../ psihično in včasih tudi fizično
stanje, ki je rezultat interakcije med živim organizmom in drogo;
označujejo ga vedenjski in drugi odzivi, ki vedno vključujejo
prisilo, da bi jemali droge kontinuirano ali občasno, da bi izkusili
njene fizične učinke in se včasih izognili nelagodju, ko telo ne dobi
odmerka. Toleranca je lahko navzoča, ali pa tudi ne« (WHO
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Bulletin 1965, št. 32). V tej definiciji je pojem zasvojenost
nadomestil pojem odvisnost. Najnovejša mednarodna klasifikacija
bolezni pa v okviru naslova Duševne in vedenjske motnje zaradi
uporabe psihoaktivnih substanc govori o »sindromu odvisnosti od
...« (glej Ziherl 1992, str. 115).
Pogled na definicije zasvojenosti oz. odvisnosti v dokumentih
WHO nam kaže, da pojma nista enoznačno opredeljena. V prvih
definicijah (1957 in 1964) je pojem »odvisnost« uporabljen za
označitev fizične odvisnosti kot eden izmed elementov definicije
zasvojenosti. V zadnjem obdobju pa je pojem »zasvojenost«
nadomestil pojem »sindrom odvisnosti od ...«. Vsem definicijam,
bodisi »zasvojenosti« bodisi »odvisnosti«, pa ostaja skupno, da
izhajajo iz omenjene »triade zasvojenosti«. Skupno pa jim je tudi to,
da, kot opozarjajo različni avtorji (glej Arnao 1987, Zinberg 1984,
Goldberg 1999, Lindsmith 1969 itd.), definicije vsebujejo različne
protislovne trditve, ki ne vzdržijo kritične strokovne presoje.
I.3.1 Kritika definicij pojmov zasvojenost in odvisnost
Temeljita kritika opredelitev in uporabe pojmov zasvojenost in
odvisnost se pojavi pri Zinbergu (1984), ki je na osnovi analize
definicij »zasvojenosti« WHO iz leta 1957 in 1965 opozoril, da
zasnova »zasvojenosti« ne vzdrži znanstvene kritike in je zato
psevdoznanstvena. Definicije izhajajo iz »triade zasvojenosti«. Dva
izmed elementov te triade po njegovem mnenju ne vzdržita
znanstvene analize. Nemogoče je namreč točno določiti
»stopnjevano željo po substanci« oz. »vsepremagujočo željo ali
potrebo (kompulzivno)« iz definicije iz leta 1957 oz. »vedenjske in
druge odzive, ki vedno vključujejo kompulzivno potrebo po
drogah« (definicija iz leta 1965). V definiciji zasvojenosti in
navajenosti iz leta 1957 (ki smo jo omenili) se kot problematično
kaže definiranje želje oz. hlepenja po drogi: pri zasvojenih naj bi
namreč šlo za kompulzivno željo, pri navajenosti pa le za posledico
preproste želje. Vprašanje pa je, ali je odziv posameznikovega
telesa na to, da mu je droga odtegnjena, res bolj boleča izkušnja kot
izkušnja nezadovoljenega hlepenja oz. hrepenjenja po drogi, ki je
ne spremlja telesna navezanost na drogo. Vprašanje pa je tudi, kaj
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je »kompulzivna želja« in kaj je »preprosta želja« ter kako ju
razlikovati.
Druga opredelitev, ki ima atribute ideološkega, ne pa
znanstvenega govora, je opredelitev pojma »toleranca«. Koncept
rastoče tolerance je bil več let razumljen kot neposredna
aritmetična progresija, vendar raziskave kažejo, da se posamezniki,
čeprav vsi izkusijo rastoče fiziološko prilagajanje učinkovini, ki jo
uporabljajo, med seboj dejansko zelo razlikujejo v sposobnosti za
prenašanje različnih količin učinkovine, pri tem pa nekateri kljub
veliki količini uporabljene substance ne razvijejo tolerance29.
Toleranca tako v resnici pomeni biološko sposobnost za prenašanje
povišanja odmerka30 (glej Zinberg 1997, str. 47). Toleranca pa se
zelo razlikuje tudi med posameznimi drogami. Pri prvih poskusih
z marihuano lahko mnogo ljudi uporabi veliko količino droge, a
občutijo le malo ali nič učinka (glej Becker 1963). Ko pa se naučijo
uporabljati drogo oz. ko se naučijo, kako priti do zaželenega
učinka, ostanejo pri določeni količini droge, ta pa se prav malo
razlikuje pri posameznikih. Na osnovi raziskovanja je Zinberg
ugotovil, da uporabniki marihuane po dolgem obdobju redne
uporabe niso težili k povečanju odmerka, mnogi so odmerek celo
zmanjšali. Enako se je pokazalo pri uporabnikih halucinogenov,
uporabniki barbituratov in drugih pomirjeval pa so potrebovali
vedno večje odmerke, da bi dosegli določen učinek, a le do
določene točke (glej Zinberg 1997).
V definicijah odvisnosti pa po Zinbergovem mnenju bodejo v oči
tudi druge netočnosti. Težko je namreč ločevati med telesno in

29

Zinberg pri tem poudarja, da je koncept »doseganja istega učinka« zelo težko
opredeliti ali meriti, saj gre pri ugotavljanju učinka za subjektivne ocene (glej
Zinberg 1997, str. 47).
30
Da ta trditev drži, kažejo tudi Goldbergove ugotovitve, da na ulicah v ZDA in
Veliki Britaniji najdemo le še malo heroina, saj je v snovi, ki je v prodaji kot
heroin, le še 5% heroina, preostalo pa so glukoza in druge nepsihoaktivne
substance. Tako je toleranca uporabnikov heroina izredno nizka. Zato so
posledice preveliki odmerki in smrti, ko dobijo v roke razmeroma čist heroin
(glej Goldberg 1999, str. 27).
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psihično odvisnostjo31. Telesna odvisnost je definirana kot stanje, ki
ga opredeljuje pojav fizičnih simptomov, ko je jemanje drog
prekinjeno, vendar se različni telesni simptomi pojavijo tudi, ko se
posameznik sooči z drugimi izgubami (npr. smrt ljubljene osebe).
Zato Zinberg pravi, da je »razen v skrajnih primerih /.../
pravzaprav nemogoče meriti stopnjo, do katere psihološki
dejavniki opredeljujejo ali obarvajo fizične simptome« (1997, str.
46). Dejstvo pa je, da bi lahko definicijo, ki kot mero za zlorabo
droge uporablja telesno odvisnost, uveljavili tudi pri snoveh in
vedenju, ki so daleč od prepovedanih drog, npr. za kadilce, pivce
kave ipd. (glej ibid).
Da je telesna odvisnost preohlapen in nezadosten pojem za
definiranje fenomena zasvojenosti (angl. dependency), je ugotovil
tudi Lindsmith. Avtor meni, da je tako kot uživanje drog tudi
odvisnost ali zasvojenost psihosocialen proces. Definicija, ki pri
opredelitvi fenomena zasvojenosti izhaja le iz telesne odvisnosti,
izključuje tiste, ki so sicer zasvojeni, pa v tistem trenutku niso
telesno odvisni (npr. džanki v zaporu), vključuje pa tiste, ki so
telesno odvisni, pa ne hlepijo po drogi (npr. bolniki, ki jim morfij
lajša bolečine). Prav hrepenenje (angl. craving) pa je specifično za
zasvojene uporabnike drog. Lindsmith meni, da hrepenenje ni
posledica želje po užitku, ki je sicer eno izmed gonil uživanja drog,
vendar pa pogosto pojenja prav na stopnji zasvojenosti. To pomeni,
da ostaja edini skupni imenovalec hrepenenja po drogi lajšanje
abstinenčnih težav. Posameznik postane po Lindsmithu zasvojen,
ko doživi abstinenčne težave, jih kot take konceptualno prepozna
ter se tako nauči hrepeneti po drogi, s ponavljanjem te izkušnje pa
pridobi stališča in vedenje zasvojenca (glej Lindsmith 1969, str.
176–191). Zasvojenost je torej družbeno posredovan proces, v
31

Milčinski psihično (duševno) odvisnost definira kot »očaranost« z drogo.
Vendar obstajajo droge, pri katerih je treba uporabljeno količino povečevati, da
se pojavi enak učinek – večanje tolerance. Videti je, kot da človeku droga
postaja organsko potrebna, ob njeni odtegnitvi pa nastanejo abstinenčna
znamenja oz. kriza. Prav abstinenčni pojavi (telesne funkcije so hudo prizadete)
pa so temeljna značilnost fizične (telesne) odvisnosti. Prizadetosti telesnih
funkcij pri psihični odvisnosti ni, zato ob odvzemu droge ni hudih telesnih
reakcij (glej Milčinski 1986, str. 13–15).
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katerem posameznik prepozna, se nauči in ponavlja izkušnjo
uporabe drog, ki mu lajša abstinenčne težave.
S tega stališča je vprašljiv tudi koncept »škodljivega učinka« droge.
V zgodovini ob primeru alkohola lahko vidimo, da je bila ta droga
vse do leta 1916 del uradne farmakopeje32, ob primeru marihuane
pa, kako je prepoved določene snovi bolj kot z dokazanimi
negativnimi posledicami uporabe substance povezana z drugimi
razlogi.
Prvič je bila marihuana formalno zakonsko prepovedana leta 1937
v ZDA s Harrisonovim zakonom. Interpretacije, ki iščejo vzrok za
prepoved, pa se ne morejo nasloniti na ugotovitve znanstvenih
raziskav o škodljivih učinkih te substance, zato se naslanjajo na
ideološke in interesne dimenzije (več o tem Dennis in Barry 1991,
Reinarman 1994, Escohotado 1999). V sodobni družbi se marihuana
ponovno vrača kot zdravilo za posameznike z nekaterimi vrstami
raka, aidsom in drugimi boleznimi. Od leta 1970 je marihuana v
ZDA uvrščena na listo I kontroliranih substanc, torej uradno nima
nobene zdravstvene vrednosti. To pomeni, da vsaj v obliki kajenja
ni splošno uporabna. Vendar se THC, to je aktivna snov v
marihuani, predelana v tablete, z zdravniškim receptom uporablja
za zdravljenje slabosti, ki nastaja pri določenih oblikah zdravljenja
raka in za bolnike z aidsom (glej Marijuana: Facts for Teens 2002).
Federalna zakonodaja tega sicer ne dovoljuje, vendar je osem
ameriških zveznih držav: Aljaska, Kalifornija, Kolorado, Maine,
Nevada, Oregon in Washington že sprejelo zakonodajo, ki
omogoča pacientom, da uporabljajo marihuano v zdravstvene
namene. Štirinajst drugih ameriških držav pa dovoljuje pacientom,
da uporabljajo marihuano v državnih terapevtsko-raziskovalnih
programih, sedem držav pa dovoljuje pacientom posedovanje
medicinsko predpisane marihuane. Vendar federalni zakon
prepoveduje zdravnikom, da bi marihuano predpisovali za
zdravstvene namene (glej Norman - Eady 2001, str. 1). Medicinska

32

Alkohol so predpisovali zdravniki za zdravljenje različnih bolezni (glej Inglis
1975, str. 146).
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Podobna je zgodba z MDMA – ekstazijem, ki so ga uporabljali v
psihiatriji. Vse naštete in tudi druge droge (opij, morfij, heroin) so v
preteklosti uporabljali kot zdravilo za lajšanje bolečin, ki je bilo
uporabniku dostopno v prosti prodaji v lekarnah in na drugih
mestih (glej Escohotado 1999). Uporaba in preizkušanje teh drog v
medicinske namene pa sta danes popolnoma prepovedana (npr.
MDMA) ali pa jih je dovoljeno uporabljati pod zdravniškim
nadzorom. Vendar prepoved uporabe (tudi preizkušanja v
zdravstvu) ne pomeni, da je njihov »škodljivi učinek« tudi
znanstveno dokazan. Možno je, da je večina teh drog povezana s
škodljivimi učinki, niso pa nujno njihov vzrok. To pa seveda ne
pomeni, da ne morejo povzročiti škodljivih učinkov, toda to velja
tudi za dovoljene droge.33 Pri tem pa je, kot opozarja Zinberg,
škodljivost posamezne droge (dovoljene ali nedovoljene) vedno
povezana z vrsto spremenljivk, kot so odmerek, trajanje jemanja,
zdravje uporabnika ter psihološki učinek pravne opredelitve
zlorabe ter socialno sprejetega prepričanja o zlorabi34. V povezavi z
Lindsmithovim modelom zasvojenosti pa v oči bode tudi dejstvo,
da sama droga in njena škodljivost nista dovolj za definiranje oz.
nastanek zasvojenosti, saj le-ta nastane v psihosocialnem procesu
in ni le posledica farmakološkega učinkovanja substance.
33

V svetu je okoli 2 % populacije odvisne od alkohola (glej Common Myths
About Drugs 2001). Pogosto uporabljeni kazalec škode, ki jo alkohol povzroča
posameznikom, je smrtnost zaradi kroničnih bolezni jeter in ciroze kot
posledice pretirane rabe alkohola. V evropskem prostoru je tako med 0,3 (na
Islandiji) do 68,2 (v Moldaviji) primerov smrti na 100.000 prebivalcev
pripisanih cirozi jeter. Z več kot 40 smrtnimi primeri na 100.000 prebivalcev se
Slovenija (skupaj z Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko) uvršča v vrh lestvice
umrljivosti zaradi kroničnih bolezni jeter ali ciroze. V evropskem prostoru je
Slovenija na drugem mestu (za Litvo) po številu smrtnih nesreč zaradi uporabe
alkohola. Kar 28 % prometnih nesreč je posledica alkoholiziranosti udeležencev
v prometu, na Norveškem pa recimo »le« 7 % (glej Harkin 1997, str. 57–77).
34
Ob besedi »džanki« vsi »vidimo« telesno in psihično propadlega posameznika,
vendar se pri tem ne zavedamo, da so nekateri znaki, ki to sliko opredeljujejo,
povezani s samo prepovedjo uporabe drog (Young 1971, Goode 1972, Goldberg
1999, Flaker 2002).
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Zinbergova (glej 1997, str. 49) raziskava povsem zanika trditev, da
odvisnost nastane zaradi periodičnega jemanja droge, saj so
sodelujoči v njegovi raziskavi, ki so v določenem časovnem času
redno jemali droge, razvili sposobnost, da so jih tudi za dolgo
obdobje pustili na polici, preden so jih zopet uporabili, čeprav bi
drogo radi uporabili; njihova odložitev rabe je v nasprotju z
definicijo odvisnega vedenja. Do podobnih ugotovitev je prišel
Goldberg (1999), ki je na osnovi raziskave ugotovil tudi to, da kljub
razviti zasvojenosti posameznik lahko popolnoma preneha
uporabljati heroina (več o tem v nadaljevanju). Da bi se
zasvojenosti znebili, tako ni nujno potrebno zdravljenje, dovolj je
odločitev posameznika za to dejanje oz. moč ravnanja.

I.4 Tipologije uporabnikov drog
Zagate z opredeljevanjem pojmov »raba drog« in »zloraba drog«
ter definiranjem zasvojenosti oz. odvisnosti skušajo nekateri avtorji
preseči z izdelavo tipologij; tako razvrščajo uporabnike drog glede
na kontinuum različnih faz oz. stopenj uporabe drog. Tipologije
izhajajo iz intenzivnosti uporabe drog oz. »/.../ iz intenzitete
vključenosti v družbene procese, povezane z uživanjem drog.
Praviloma spremljajo različne stopnje kariere uživalca in so v
analitičnem smislu pripravne bodisi za spremljanje prehodov iz
enega načina uživanja na drugi oziroma za spremljanje razvoja
vloge uživalca bodisi za razlikovanje med različnimi skupinami
uživalcev glede na njihove praktike uživanja« (Flaker 1999, str.
809). Vendar pri različnih tipologijah rabe drog (glej Zinberg 1984,
Kušević 1987, Inciardi 1992, Goldberg 1999, Kastelic 2004) zaradi
gradacije oz. stopnjevanja, kot opozarja Flaker (glej 2002, str. 12), ni
vedno jasno, ali gre za stopnje ali tipe uporabe drog. Drugače pa
nam te faze pomagajo pojasniti, ali gre pri uporabnikih drog za
rabo ali zlorabo drog ter kot posledica za zasvojenost oz./ali
odvisnost.
Zinberg (glej 1984, str. 7) opredeljuje rabo drog na podlagi
kontinuuma med kontroliranim uporabnikom oz. kontrolirano
rabo na eni strani in kompulzivnim uporabnikom na drugi strani.

I. Pojmi, ki zadevajo področje obravnave rabe in zlorabe drog

45

Vendar ima tudi kompulzivni uporabnik vedno do določene meje
nadzor nad rabo drog. Ameriški sociolog Inciardi (glej 1992, str. 95)
razlikuje štiri kategorije uporabnikov drog: eksperimentatorji,
socialnorekreativni uporabniki drog, vključeni uporabniki in tisti,
ki disfunkcionalno zlorabljajo droge. Gre torej za tipe uporabnikov
drog, ki se nahajajo v kontinuiranem procesu od rabe k zlorabi
drog, zloraba pa je šele zadnja stopnja uporabe drog, ko postane
raba drog kompulzivna (Zinberg) oz. ko posameznik v družbi ne
deluje več funkcionalno.
Goldberg (glej 1999, str. 20–21) uporabnike drog razvršča na
stopnjo, ko raba drog ne pomeni nič, in stopnjo na kateri imajo
droge prednost v življenju. Z izrazom »problematični uporabnik«
označuje posameznike, ki so si dovolili, da igra psihoaktivna
substanca najpomembnejšo vlogo v njihovem življenju. Z izrazom
»rekreativni uporabnik« označuje posameznike, za katere je raba
drog le ena od vzporednih plati njihovega življenja. Njegova
definicija rekreativnega uporabnika je podobna Zinbergovi ter
Peelejevi, ki pravi, da je rekreativni uporabnik drog posameznik, ki
»/.../ podreja svojo željo po drogi drugim vrednotam, dejavnostim
in medosebnim odnosom. Ko so ti uporabniki vključeni v druge
dejavnosti, ki jih cenijo, ne hrepenijo po drogi in ne kažejo znakov
krize zaradi prekinjene rabe drog« (Peele 1985, str. 8). Pogostost
rabe droge torej ni najpomembnejša značilnost oz. zadovoljivo
merilo za definiranje rabe in zlorabe drog, saj je z določenimi
pogoji možno redno uporabljati droge, ne da bi to oviralo
posameznikovo delovanje. V družbah, v katerih so droge dostopne,
socialno sprejemljive in poceni, jih lahko uporabljajo na ta način.
Tako primer Nizozemske, kjer je marihuana bolj ali manj socialno
sprejemljiva droga, kaže, da je možno vsak dan uporabljati droge
(v tem primeru marihuano) z minimalnimi družbenimi ali
ekonomskimi posledicami (glej Goldberg 1999, str. 21).
Kastelic (glej 2004, str. 102–105) obravnava faze uživanja drog pri
mladostnikih kot proces, ki od prve faze, tj. eksperimentiranja, po
korakih oz. naslednjih fazah nujno vodi k zadnji fazi, tj. odvisnosti.
Faze, ki jih obravnava, so opredeljene glede na motiv, zakaj
mladostnik uporablja drogo. V prvi fazi, tj. »fazi
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eksperimentiranja«,
mladostnik
drogo
uporablja
zaradi
radovednosti in hlepenja po vznemirjenosti, navadno pa tudi
zaradi pritiska vrstnikov. Zahrbtnega učinkovanja droge pa se
mladostnik, kot pravi Kastelic, ne zaveda. V naslednji fazi, »fazi
socialne rabe«, mladostnik drogo uživa, kadar se želi zgledovati po
skupini vrstnikov. V tej fazi mladostnik droge že kupuje, vendar jih
jemlje le občasno, navadno ob koncu tedna. Ob ponavljajočih se
poskusih uživalec pridobiva izkušnje, kako droga vpliva na
čustvovanje in vedenje, zato so ključni motiv za uporabo drog v
naslednji fazi, tj. »fazi instrumentalne rabe«, ko gre za iskanje
posebnih čustvenih in/ali vedenjskih stanj. Mladostnik drogo
uživa zaradi hedonističnih ali kompenzacijskih motivov. V tem
obdobju pa se že lahko začnejo pobegi od doma, kraje denarja ipd.
Naslednja, tj. »habitualna faza«, se razlikuje od predhodne
»instrumentalne faze rabe drog« po pogostosti uživanja ter
simptomih bolezenske odvisnosti. Ključno za to fazo je prilagajanje.
Čustveno stanje se po prenehanju učinkovanja drog ne normalizira,
temveč se pojavijo rahle depresije, težave v koncentraciji, motnje
pri spanju in nemir. O motivu v tej fazi Kastelic ne piše, pač pa
lahko iz opisa faze sklepamo, da motiv narekuje droga sama oz.
»normalizacija« posameznikovega psihičnega in fizičnega stanja ob
pomoči droge. Uživalec se sicer zaveda nastajanja odvisnosti in si
postavlja meje, a se jih ni sposoben držati. Toleranca raste. Pri
drogah, ki povzročajo telesno odvisnost, pa se ob odtegnitvi
pojavijo bolezenski odzivi organizma. V »kompulzivni fazi – stanju
obsedenosti z drogami« – je uživalec že docela odvisen od droge in
obseden z željo po njej. Kljub temu še vedno skuša občasno
nadzorovati uživanje droge, po navadi neuspešno. V zadnji fazi, tj.
fazi »odvisnosti«, pa je uporabnik že obsesivno navezan na drogo;
je agresiven in depresiven, vzdražljiv in apatičen.
Kasteličeva tipologija faz uporabe drog vsebuje po našem mnenju
nekatere pomanjkljivosti in nejasnosti. V prvih treh fazah obstajajo
notranji motivi posameznika za uporabo drog, v naslednjih fazah
pa ni več tako – motiv narekuje droga sama, posameznik pa s tem
nima popolnoma nobenega nadzora nad lastnim delovanjem. Ta
nadzor vse bolj izgublja iz faze v fazo – avtor posamezniku
popolnoma odreka možnost nadzorovanja uporabe drog in zanika
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možnost zavestne odločitve za drugačno, tj. »tvegano ravnanje«.
Zanemari dejstvo, da obstajajo tudi druge možnosti: večina
posameznikov z drogo eksperimentira v socialnih okvirih zaradi
hedonističnih ali kompenzacijskih motivov. Torej gre bolj za okvire
in načine uporabe drog, kot pa za faze rabe drog. Ob navajanju
motivov za rabo drog navaja Kastelic tudi »pritisk vrstnikov«, ki ga
strokovna literatura pogosto navaja kot motiv za uporabo drog
med mladostniki. Raziskave pa kažejo, da ni tako. Večina mladih
se prvič sreča z drogo – alkoholom v družinskem krogu. Ob tem
pa, zanimivo, pozabljamo, da je potrebna nepretrgana raba droge,
da postane posameznik od nje odvisen in da je, četudi je, pogojno35
rečeno, prva raba povezana s »prisilo«, vprašanje ali je tudi drugič,
tretjič ... tako. Četudi je nekdo prvič poskusil drogo, ker ga je nekdo
»prisilil«, nastanka odvisnosti ne moremo pripisati temu, temveč
posameznikovi odločitvi za nadaljnjo uporabo drog (Common
Myths About Drugs 2001).
Vprašljivo je tudi razlikovanje med motivi v prvih treh fazah, saj se
lahko med sabo prepletajo – čeprav je motiv za uporabo drog npr.
hedonistične narave, lahko poteka kot eksperiment (prva faza po
Kastelicu) ali kot socialni dogodek (druga faza po Kastelicu). Motiv
sam in okolje, v katerem raba droge poteka, pa nam prav nič ne
povesta o pogostosti uporabe drog, ki je lahko eno izmed meril
ugotavljanja, ali gre za rabo ali zlorabo drog. Iz njegove tipologije
tudi ni mogoče razbrati, ali gre za faze, ki so povezane z nujnim
prehajanjem iz ene v drugo, ali pa se posameznik v kateri od faz
lahko ustavi ali vrne na predhodno fazo – predvsem pa v fazo brez
uporabe drog.
Uporabnejša in jasnejša je tipologija Flakerja (glej 1999, str. 213);
povzel oz. sestavil jo je s križanjem tipologij različnih avtorjev.36
35

Pogojno zato, ker se tudi ob »pritisku« posameznik na končni stopnji sam
odloči, ali bo drogo uporabil ali ne.
36
Flakerjeva tipologija v največji meri sloni na Kuševićevi (glej 1987, str. 197–
203) tipologiji: eksperimentatorji pokusijo drogo, vendar ne nadaljujejo, čeprav
se lahko zgodi, da v določenih okoliščinah to spet storijo; rekreativni uživalci,
ki občasno ali celo redno v določenih časovnih razmikih uživajo drogo;
funkcionalni odvisniki, ki uživajo določeno drogo, so od nje odvisni, vendar pa
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Gre za to tipologijo37: neuživalci, priložnostni (občasni, naključni)
uživalci – eksperimentatorji, redni uživalci, odvisni uživalci,
zasvojeni in džankiji.
Ker Flaker v tipologiji opozarja na nekaj pomembnih dilem v zvezi
z definiranjem posameznih tipov uživalcev, ki so vezane na vlogo
posameznika v družbi, jih bomo na kratko predstavili. Sama
tipologija uporabnikov drog in odgovori na dileme, ki jih tipologije
odpirajo, so namreč v tesni zvezi z načrtovanjem strategije
preventive – predvsem z oblikovanjem ciljnih skupin, ki naj bi jim
bila preventiva namenjena.
Prva dilema se tako odpira že pri opredelitvi neuživalcev drog.
Vprašanje je namreč, ali v ta tip lahko uvrščamo tudi tiste
posameznike, ki so že kdaj uporabili drogo ali bili z njo celo
zasvojeni. Če namreč vzamemo za kriterij količino zdaj zaužite
droge, ti posamezniki sodijo v ta tip, vprašanje pa je, ali je ta
kategorija lahko tudi končni ali vmesni položaj – tu pa se srečamo s
stereotipom »enkrat džanki, vedno džanki«. Vendar nekatere
raziskave in izkušnje dokazujejo, da zasvojenost in »džankizacija«
nista nepovratna procesa (glej ibid, str. 214). Med priložnostne
(občasne, naključne) uživalce – eksperimentatorje – Flaker uvršča
v družbi normalno funkcionirajo; disfunkcionalni odvisniki, ki so odvisni od
droge in ne funkcionirajo več normalno; droga ima v njihovem življenju
osrednji pomen; družbenotradicionalni uživalci, ki živijo v kulturah, v katerih je
uživanje drog del življenja (npr. koka v Andih, opij v Indiji, ...); terapevtski
uživalci, ki uživajo droge kot zdravila, navadno pod zdravnikovim nadzorom, in
jih kot zdravila tudi dojemajo, ter nekonformisti, ki drogo uživajo kot način
odpora proti obstoječim vrednotam (npr. hipiji in marihuana). Vendar v okviru
tipologije, kot poudarja Flaker (glej 1999, str. 213), o stopnjevanju količine
droge, lahko govorimo le pri prvih štirih tipih, pri preostalih treh pa ne gre za
razvrščanje na lestvici. Zadnji trije tipi so po našem mnenju razvrščeni bolj
glede na motive za uživanje droge v okviru obstoječih družbenih razmer. Flaker
v svojem predlogu tipologije združuje obstoječe tipologije v niz tipov, ki
upoštevajo količino uporabljene droge. Hkrati pa njegova tipologija temelji na
posameznikovem sprejemanju identitete uživalca in prevzemanju te vloge (glej
ibid).
37
Flaker sicer govori o tipologiji uživalcev heroina in drugih opiatov, iz besedila
pa ni mogoče razbrati, ali je ta tipologija uporabna tudi za uporabnike drugih
tipov drog.
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posameznike, ki drogo uporabljajo občasno, in tiste, ki drogo
uživajo, ko imajo priložnost. »Motivacija in načini uživanja so
lahko raznovrstni, v kulturo uživanja so lahko vključeni bolj ali
manj, skupno naj jim bi bilo le to, da je vzorec uživanja naključen
oz. kaotičen /.../. Lahko pa je ta faza /.../ daljša ali sploh edina«
(ibid). V kategorijo rednih uživalcev sodijo posamezniki, ki drogo
uživajo redno (v ustaljenih časovnih vzorcih; bolj ali manj izražena
namera ali pripravljenost, da bo posameznik znova zaužil drogo), a
ne razvijejo odvisnosti ali zasvojenosti. Pri tem tipu uživanja ne gre
za tipologijo motivacije ali kulture uživanja – posameznik lahko
redno uživa mamilo zaradi povsem rekreativnih ali terapevtskih
vzgibov. Naslednji tip uživalca je odvisni uživalec, to je uživalec, ki
po Lindsmithovi klasifikaciji, ki smo jo omenili, ne sodi med
zasvojence. Pri tem tipu ne gre le za uživalce, za katere je to le
prehodna faza, temveč tudi za tiste, ki se svoje odvisnosti ne bodo
nikoli zavedeli ter bodo svoje abstinenčne težave interpretirali
drugače (npr. bolniki, rekreativni uživalci). Ob tem tipu
uporabnika drog se postavlja tudi upravičenost vprašanja
psihološke odvisnosti, saj je človek psihološko lahko odvisen od
česarkoli (npr. od dela); pri tem tipu je še posebej pomembna
odvisnost od dejavnosti, ne pa od substance. Zato je vprašljiva tudi
delitev na telesno in psihično odvisnost, saj »dualizem med telesno
in duševno odvisnostjo oz. zasvojenostjo verjetno vpeljujejo v
diskusijo o mamilih prav zaradi potrebe, da bi pojasnili vztrajanje
pri uživanju tistih substanc, ki nimajo takih učinkov, pa vendar jih
le težko razlikujemo od kake druge dejavnosti, ki lahko zasvoji,
med njimi tudi od takih, ki imajo v naši kulturi zelo pozitiven
predznak – delo, ljubezen in znanje« (ibid). Flaker zato zavrača
pojem psihološka odvisnost, saj nam ne pove nič novega – govori o
normalnih procesih, ki niso nujno vezani na uživanje drog. Ob
pojem psihološka odvisnost postavlja pojem navada, kot
samodejno dejavnost, ki prinaša zadovoljitev določenega motiva.
»Morda je psihološka odvisnost (nasproti zasvojenosti) prav to in
lahko postane zasvojenost v trenutku, ko zaradi nelagodja ob
izostanku
zadovoljitve
dejavnosti
fetišiziramo
in
konceptualiziramo kot agens zadovoljitve. Ta proces seveda ni
samo psihološki, ampak je tudi socialen« (ibid, str. 215). Kot
zasvojene Flaker definira tiste, ki so se naučili pohlepa po drogi, ko
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so prepoznali svoje abstinenčne težave in s ponavljanjem te
izkušnje pridobili stališča in vedenje zasvojenega, vendar
zasvojenost bistveno ne vpliva na vsakdanje družbeno in družabno
življenje posameznika – gre torej za funkcionalno zasvojenost.
Zadnji tip, džanki oz. disfunkcionalni uživalec, pa je tip, ki mu
droga postane najpomembnejša stvar na svetu in ne more več igrati
drugih vlog, ne da bi ga zaznamovala dominantna vloga džankija –
gre torej za socialno degradacijo in propadanje posameznika ter
večjo strukturiranost vloge.
Flaker tipologijo opredeljuje kot dinamično; to pomeni, da so
mogoči prehodi iz enega tipa v drugega, pri tem pa je tudi možno,
da se posameznik ustavi v določeni fazi oz. tipu uživanja drog ter
da obstajajo tudi retrogradni premiki oz. »nazadovanja« v
zgodnejšo fazo. Možna je tudi regresija na stopnjo neuživanja drog.
Tipologija sloni na empirično preverjenih dejstvih, kvantitativni
podatki pa podpirajo tezo, da gre za koncentrične kroge uživanja
drog, za katere je značilno, da se z večanjem intenzitete vloge
uživalca in dejanskega uživanja drog manjša število pripadnikov
določenega tipa uživanja drog (glej ibid, str. 236). To tako rekoč
pomeni, da delež odvisnih in zasvojenih uporabnikov drog
predstavlja le manjši delež populacije uporabnikov drog, in
potrjuje tezo, da raba določene droge ne vodi nujno v zasvojenost
in odvisnost38.
Literatura iz 90. let pa pogosto uporablja pojem rekreativna raba
drog – govorimo torej o rekreativnih uporabnikih drog. Pojem
označuje rabo drog, ki je »/…/ kontrolirana, namenjena zabavi in
doseganju užitkov predvsem v prostem času in ki ni povezana z
zasvojenostjo, socialnim odrinjenjem in propadom« (Dekleva 1999,
str. 11). Dekleva splošen izraz »rekreativno« povezuje s športnimi
in drugimi dejavnostmi v prostem času. »Gre za neintenzivno in
manj zahtevno, čeprav lahko razmeroma kontinuirano in pogosto
dejavnost, ki pa je posamezniku predvsem v užitek in zadovoljstvo
38

Tako Anthony s sodelavci (1994 v Caulkins 2005, str. 9) ocenjuje, da postane
klinično odvisnih od alkohola 32 % tistih, ki so poskusili alkohol, 23 % tistih, ki
so poskusili heroin, 17 % tistih, ki so poskusili kokain, 15 % tistih, ki so
poskusili kaditi tobak, in 9 % tistih, ki so poskusili marihuano.
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in ga re-kreira, to je, ponovno ga naredi sposobnega oz. ga
usposobi za uspešno delovanje v polju ne-prostega, torej
obveznega delovnega časa« (ibid, str. 170).
Z izrazom rekreativna raba drog pa označujemo ne le pogostost
uporabe drog, saj se »izraz /…/ nanaša na kvalitativno drugačen
vzorec uporabe, na drugačen socialno-ekonomsko-kulturnopolitičen kontekst uporabe ter na drugačno teoretsko razlago
narave take uporabe drog« (ibid). Izraz se praviloma nanaša na
»plesne« droge, ki jih druži ne samo njihova kemična struktura ali
farmakološko ozadje, temveč predvsem način in vzorec uporabe ter
specifičen kulturni kontekst, ki jih osmišlja. Gre torej za nove
kulturne in najbolj splošne normativne vsebine in izhodišča
sodobnih družb (glej Dekleva 1999, str. 171).
V kvantitativnem smislu se na empirični ravni pojav novega vzorca
uporabe drog kaže v povečevanju števila mladih ljudi, ki so že
imeli izkušnje z ilegalnimi drogami, načrtujejo, da jih bodo
poskusili, ali pa se jim to zdi povsem mogoče. Naslednje
značilnosti so povečana stopnja osebnega sprejemanja uporabe
drog, spreminjanje ocen o škodljivosti uporabe drog v obliki večje
strpnosti, povečana strpnost do uporabe ilegalnih drog med
vrstniki in višje ocene o pogostosti uporabe drog med vrstniki (glej
ibid, str. 170).
Če sledimo Flakerjevi tipologiji, je umestitev posameznika v
določen tip uporabnika drog odvisna od mesta posameznika v
družbi in njegove interpretacije njegove rabe drog. Iz tega lahko
sklepamo, da je umestitev posameznika k določenemu tipu
uporabnika drog povezana predvsem z njegovim ravnanjem glede
rabe drog in njegovo interpretacijo tega ravnanja – to nam konec
koncev dokazuje tudi t. i. rekreativna raba drog. Ob načrtovanju
politike in izvajanju preventivnih dejavnosti pred rabo in zlorabo
drog bi torej morali upoštevati vse te dejavnike in preventivne
dejavnosti oblikovati v skladu s tipologijo (ne)uporabnikov drog.
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I.5 Preventiva – stopnjevanje terminološkega kaosa
Analiza pojmov raba/zloraba, odvisnost/zasvojenost ter prikaz
različnih tipologij uporabnikov drog nam je pokazala, da navedeni
pojmi v različnih prispevkih pogosto niso definirani in jih avtorji
uporabljajo raznoliko in ponekod celo samoumevno. Definicije teh
pojmov pa so v večini primerov vezane na medicinski koncept
obravnave problema. Raznolikost v uporabi pojmov ter njihova
vezanost na medicinski koncept se pokaže kot ovira pri odločitvah
za oblikovanje strategije preventivnih dejavnosti in programov.
Opredelitev pojmov vedno vpliva na politiko in prakso
preventivnih dejavnosti, saj je vprašanje, v kaj preventivo
usmerimo in kaj želimo preprečiti. Je to raba ali zloraba drog oz. ali
želimo s preventivo zmanjšati povpraševanje po prepovedanih
drogah, sámo uporabo drog (ohranjanje abstinence39 kot cilja
preventive) ali pa predvsem problematično rabo drog oz.
(zdravstvenih) tveganj zaradi rabe drog ali pa želimo s preventivo
preprečiti nastanek odvisnosti in zasvojenosti.
Opredelitve pojmov, ki jih srečujemo, ko je govor o preventivi, nam
seveda ne ponujajo enoznačnega odgovora na zastavljeno
vprašanje. Ko namreč govorimo o preventivi, se npr. v ameriškem
prostoru srečamo le z uporabo pojma »preventiva pred zlorabo
substanc« (angl. substance abuse prevention), ter izjemoma s
pojmom »preventiva pred rabo drog« (angl. drug use prevention).
Pokazali pa smo že, da pojmov raba in zloraba ne moremo enačiti.
Dodatno pojmovno nedoslednost in raznolikost opredelitev v
strokovnem prostoru utrjuje uporaba pojmov: »preventiva na
področju drog« (angl. drugs prevention), »preventiva pred zlorabo
drog« (angl. drug abuse prevention) ter pojmov »primarna
preventiva« (angl. primary prevention), »edukacija o drogah«
(angl. drug education) ter »preventivna edukacija« (angl.
preventive education). V nadaljevanju bomo skušali opredeliti te

39

Abstinenca (lat. abstinentia) po Tavzesu (glej 2002, str. 5) pomeni vzdržnost
npr. v pitju, spolnosti, kajenju. Figurativno pa beseda pomeni treznost (glej
Verbinc 1976, str. 23).
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pojme, pred tem pa moramo odgovoriti na vprašanje, kaj sploh
pomeni preventiva oz. preprečevanje40?
Beseda »preventiva« izhaja iz latinske besede »praeventiva«, ki ima
dva pomena, in sicer preventivno zdravstvo, higiena ter
preventivni pripomoček (glej Verbinc 1979, str. 570). Latinska
beseda »praevenire« pa pomeni nekaj, kar pride prej, torej pomeni
delovanje za preprečevanje pričakovanega problema (glej
Cavalcanti ibid, str. 2). Beseda preventiven (lat. praeventivus)
pomeni: ki preprečuje, ki varuje, varnosten. Preventiva pomeni
pripomoček ali ukrep za odvračanje česa škodljivega in nevarnega
(glej Tavzes 2002, str. 922). V dobesednem pomenu je torej
preventiva pred rabo drog preprečevanje rabe drog, preden se le-ta
pojavi. To je, kot opozarja L. Cavalcanti (glej ibid), svojevrstni
nesmisel, saj preventiva časovno deluje prej, preden se pojavi
problem oz. preprečuje nekaj, kar naj bi se (mogoče) zgodilo.41 Ker
gre za vnaprejšnje preprečevanje nečesa nezaželenega, avtorica
poudarja, da preventiva vsebuje »/…/ vnaprej ustvarjeno mnenje
o posameznikih ali organizacijah ali stvareh z nezaželenimi
konotacijami nezaupanja /…/« (ibid).
Preventiva torej preprečuje nastanek določenega pojava oz.
vedenja, ki je družbeno nezaželeno, a zanj ni nujno, da se bo
zgodilo (v našem primeru je to raba oz. zloraba drog). Preventiva
preprečuje samo možnost nastanka nezaželenega pojava oz.
vedenja. Da pa bi možni pojav oz. možno vedenje preprečila,
preventiva vnaprej predvidi, posledica katerih dejavnikov je lahko
pojav oz. vedenje, nato pa skuša preprečiti sam nastanek teh
dejavnikov. V preventivo je torej vpisna kartezijanska logika
40

V priročniku za preventivo z naslovom »Preprečevalstvo po priročniku:
alkohol, droge in tobak: kako olajšati preprečevalčev vsakdan« (2000), ki ga je
uredil Van der Stel, v slovenski jezik pa prevedel Branko Gradišnik, je
prevajalec slovenil pojem preventiva kot preprečevalstvo. Sami menimo, da je
taka skrb za »čistost« slovenskega jezika neprimerna, saj gre pri uporabi pojma
preventiva za terminus technicus.
41
Iz tega dejstva izhajajo tudi problemi z evalvacijo učinkov preventivnih
dejavnosti, saj ni mogoče ugotoviti, ali smo z izvajanjem preprečili problem, če
se ta sploh ne pojavi (glej Cavalcanti ibid).
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vzroka in posledice, ki je pravzaprav sproducirala medicinski
model preventive. Le-ta se je oblikoval konec 19. stol. po
Passteurjevem odkritju, da so nalezljive bolezni posledica oz.
učinek določenega vzroka (Cavalcanti 1994, str. 3). Za bolezen
lahko najdemo vzrok, spoznamo njene simptome oz. učinke in
način širjenja, ki je povezan z vzrokom. Ta linearna logika nastanka
in širjenja nalezljivih bolezni, prenesena v preventivo pred rabo oz.
zlorabo drog, tako ustvarja medicinski pristop v preventivi; ta tako
išče in skuša zatreti vzroke rabe in zlorabe drog, ovira mehanizme
širjenja rabe oz. zlorabe drog in ščiti populacijo pred možnim
nastankom »bolezni«. Vzroki rabe in zlorabe drog pa so v tem
modelu t. i. dejavniki tveganja začetka rabe drog, t. i. dejavniki
zaščite pa ščitijo populacijo pred nastankom »bolezni«. Populaciji,
ki je zaradi kakršnih koli razlogov označena kot rizična, preventiva
namenja posebno pozornost.
Vendar je, kot opozarja L. Cavalcanti, prenašanje linearnega
modela preventive s področja medicine na socialno področje
vprašljivo, saj je socialna realnost veliko bolj zapletena kot
zdravstvena (glej ibid). Kljub temu opozorilu pa je dejstvo, da je bil
medicinski model preprosto prenesen na socialno področje. V njem
dejavniki tveganja in dejavniki zaščite niso le medicinskega,
temveč tudi socialnokulturnega izvora (npr. revščina, socialna
izključenost), kljub temu pa v polju preventive delujejo na enak
način kot medicinski dejavniki (npr. adiktivnost tobaka). Učinek
delovanja nezaželenih dejavnikov, ne glede na njihov izvor, je
sama raba oz. zloraba drog. Raba drog je torej simptom, načini
širjenja rabe drog pa so povezani z različnimi dejavniki tveganja;
posledice rabe drog so potem vidne kot »bolezen odvisnosti«. Raba
drog je torej vezana na predpostavko o obstoju določene patologije,
vezane na individualno eksistenco, ki je razlog, da posameznik
seže po drogah in jih uporablja (glej Fojan 1999, str. 25). Pojav te
patologije, ki je vsebovana v dejavnikih tveganja rabe drog, pa je
potrebno s preventivo preprečiti, ovirati oz. posameznika
(ob)varovati pred njo.
Prenašanje ideje medicinskega modela preventive na družbeno
področje – v politiko, socialo, pravo in kazensko zakonodajo – je
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imelo v 19. stoletju močan vpliv (glej Kodelja 1995a), področje
vzgoje in izobraževanje pa je imelo v tem okviru privilegiran vpliv
oz. »/…/ sama vzgoja in izobrazba sta bili pojmovani kot
prevencija /…/. Vzgoja in izobrazba sta veljali za enega
najpomembnejših dejavnikov prevencije«42 (Kodelja 1995a, str. 67).
Medicinski model preventive v prostoru vzgoje in izobraževanja
ima torej korenine globoko v preteklosti, njegov izraz pa je viden še
danes ne le v samem pojmovanju preventive, temveč tudi v
pojmovanju ciljev in vsebin preventive. Navedeno dejstvo potrjuje
tudi pogled v slovenski prevod priročnika z naslovom
»Preprečevalstvo po priročniku: alkohol, droge, tobak: kako olajšati
preprečevalčev vsakdan« (2000), ki ga je izdala Pompidujeva
skupina pri Svetu Evrope, uredil pa Van der Stel. Priročnik je
napisan za ljudi »/…/ ki se poklicno ukvarjajo s preprečevanjem
/…/. V to skupino sodijo zdravniki, učitelji, šolski ravnatelji,
policisti /…/« (ibid, str. 11). Med drugimi je torej priročnik
namenjen tudi šolskemu prostoru, vsebina in cilji preventive pa so
ne glede na poklicno skupino, ki se s preprečevanjem ukvarja,
enaki. Van der Stel (2000) pojem (primarne) preventive opredeljuje
kot »/…/ posege, ki prehitevajo vznik zdravstvenega problema. Ti
posegi trgajo mrežo vzročnih povezav, ki obdajajo zdravstveni
problem, s tem da eliminirajo po enega ali več členov te mreže«
(ibid, str. 37). Cilj preventive je torej onemogočiti nastanek
zdravstvenega problema. Nekaj, kar je pojmovano kot zdravstveni
problem, je že s tem označeno najmanj kot neprijetno, predvsem pa
kot slabo, kot »zlo«. Preventiva je torej vse od nastanka pa do
danes usmerjena na preprečevanje možnega »zla«. Nastanek
možnega »zla« preprečuje tako, da »/…/ se deloma ukvarja z

42

Vrtce so tako pojmovali kot preventivne ustanove, ki poskušajo obvarovati pred
pregrehami, napakami in deformacijami nedolžne otroke, ki so brez staršev ali
pa odraščajo v družinah, ki niso sposobne vzgajati in izobraževati svojih otrok.
Osnovne in poklicne šole naj bi dale primerno izobrazbo nižjim slojem
prebivalstva in jih s tem rešile nevednosti, postopaštva in drugih pregreh.
Obenem pa bi jim morale dati izobrazbo, ki bi jih pripravila za delavno in
težavno življenje (glej Kodelja 1995a).
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vplivanjem na vedenje in poglede tarčne43 skupine. V ta namen je
treba ljudi motivirati oziroma jih »napeljati«, da zaobrnejo svoj
življenjski slog v zaželeno smer« (ibid). To pomeni, da preventiva
želi vplivati na razvijanje posameznika tako, da bo izbral zaželen
življenjski slog, tj. brez rabe oz. zlorabe drog. Predvsem pa je cilj
preventive »/…/ izboljševati splošno telesno in duševno zdravje«
(ibid) oziroma »/…/ promovirati zdrav življenjski stil kot primarni
cilj /…/« (Declaration on the International … 1988, str. 18). Iz tako
pojmovane preventive sledi, da posamezniki, ki uporabljajo droge,
nimajo zdravega življenjskega sloga, torej niso »zdravi«. To tezo
dodatno utrjuje tudi popularni pomen besede preventiva, izražen v
sintagmi »bolje preventiva kot kurativa«, ki kaže neposredno
povezanost med preventivo in zdravljenjem bolezni, to pa »/…/
ustvarja vez med realnostjo slabosti in bolezni ter idejo preventive«
(Cavalcanti 1994, str. 2).
Preventiva rabe drog glede na Van der Stelovo definicijo torej želi
doseči te cilje: preprečiti nastanek zdravstvenega problema,
oblikovati tak tip osebnosti, ki »zlu« ne bo podlegel, ter
promovirati zdrav načina življenja. V procesu doseganja teh ciljev
pa »/…/ imata ključno vlogo vzgoja in informiranje. Cilj je lahko
neposredno spodbujanje zaželjenega vedenja: na primer tega, da
človek neha ali da sploh ne začne kaditi, ali pa da si recimo
»izgrajuje« osebnost. Slednje se lahko nanaša na mero, do katere je
kdo zmožen nadzorovati svoje vzgibe in voljan prevzemati
odgovornost za svoje vedenje in posledice pri drugih« (Van der
Stel 2000, str. 37). Vzgoja in informiranje sta torej ključni metodi
preprečevanja rabe drog, pridružuje pa se jima še promocija
zdravja. Pri tem je vzgoja pojmovana kot »/…/ oblikovanje
značajnosti pri mladih /…/« (ibid), ki je posredni cilj preventive,
nameravani rezultat pa »/…/ zdržnost od drog« (ibid). Cilj vzgoje
v preventivi44 je torej določen način vedenja, medtem ko »/…/
znanje in informacija lahko vodita v vedenjske spremembe le, če se
čustveno usidrata« (ibid, str. 19). Na prvi pogled znanje in
43

Gre za ciljno skupino. Pojem tarčna je v besedilo uvedel prevajalec Branko
Gradišnik.
44
Vendar avtor ne pove na kakšen način vzgoja poteka.
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informacije torej po avtorjevem mnenju sama po sebi ne vodita v
spremembo vedenja. Vendar stvar ni tako preprosta, saj v
nadaljevanju besedila avtor piše, da sta znanje in informacije temelj
»/…/ ki omogoča ljudem, da racionalno razsojajo o spreminjanju
vedenja. Tako je informiranje pravzaprav »/…/ spodbujanje
zaželenega vedenja /…/« (ibid, str. 37). Ker gre tako pri vzgoji, kot
pri informiranju za spodbujanje zaželenega vedenja, menimo, da v
tem primeru uporaba pojmov vzgoja in informiranje zamegljuje
odgovor na vprašanje, kaj preventiva pravzaprav je. Tako
vzgajanje kot informiranje namreč spodbujata zaželeno vedenje.
Menimo, da je Van der Stelovo opredeljevanje preventive eden
izmed dobrih primerov nejasnosti v zvezi z opredeljevanjem
preventive pred rabo drog. Predvsem pa njegova opredelitev kaže
na probleme, pomembne za pedagoški prostor, ki jih prinašata
nekonsistenta uporaba in razmejevanje pojmov. Nekonsistentnost
njegovih opredelitev se jasno pokaže, ko terminologijo, ki jo
uporablja, umestimo v pedagogiko. Če se namreč naslonimo na
Strmčnika (2001), razlika med védenjem in znanjem ni toliko v
samem procesu spoznavanja kot v namenih izobraževanja. »Pri
védenju (informiranju – op. A. H.) gre za /…/ bolj teoretične, pri
znanju pa za bolj praktične informacije, sposobnosti in spretnosti«
(2001, str. 62). Vendar ima tudi védnost vpliv na človekovo
delovanje, saj so »védnosti /…/ namenjene predvsem
razumevanju človeka samega in objektivnega sveta ter
razmišljajočemu in kritičnemu reagiranju na sodobne pojave«
(ibid). Pri znanju gre za konkretne instrumentalne, funkcionalne,
ravnanjske in praktične cilje, ki so »/…/ bolj tipični za praktične
sposobnosti, spretnosti in navade« (ibid). Ne glede na to, za kakšne
rezultate učenja gre – za védenje ali znanje, pa imajo ti rezultati
skupne
formativne
moči,
predvsem
višje
sposobnosti
problemskega, ustvarjalnega in kritičnega mišljenja (glej ibid). S
tem pa imajo zagotovo vpliv tudi na ravnanje posameznika45. To
pa je tudi cilj preventive, kot jo skuša (neposrečeno) opredeliti Van
der Stel.
45

Kazalo pa bi opozoriti še ne dejstvo, da se »/…/ pri večini spoznanj prepletata
teoretično védenje in praktično znanje« (ibid).
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Osrednje mesto v Van der Stelovem poskusu definiranja
preventive pa zavzema promocija zdravja. Avtor sam je sicer ne
definira. WHO pa promocijo zdravja definira kot »/…/ proces
usposabljanja ljudi za dvig nadzora nad zdravjem in izboljšanje
zdravja. Da bi dosegli popolno fizično, mentalno in socialno dobro
počutje (angl. well-being), morata biti posameznik in skupina
sposobna identificirati in realizirati aspiracije, zadovoljiti potrebe
ter spremeniti ali obvladati okolje. Torej je zdravje pojmovano kot
vir vsakodnevnega življenja, ne pa cilj življenja. Zdravje je pozitivni
koncept poudarjanja socialnih in osebnih virov ter fizičnih
zmožnosti. Zato promocija zdravja ni le odgovornost
zdravstvenega sektorja, temveč gre prek meja zdravega
življenjskega stila k dobremu počutju« (Ottawa Charter … 1986, str.
1). Opredelitev pojma promocija zdravja je zelo široka, saj
promocija zdravja »/…/ podpira osebni in socialni razvoj
posameznika z zagotavljanjem informacij, zdravstveno vzgojo
(angl. education for health) in krepitvijo življenjskih veščin«
(Ottawa Charter … 1986, str. 2). Promocija zdravja torej ni le
promoviranje vsebin s področja zdravja, temveč tudi vzgoja in
informiranje, ki ju Van der Stel poleg promocije zdravja že tako ali
tako uvršča med posebne metode preprečevanja rabe drog.
Zaradi navedenega bi se težko strinjali z Buismanovo trditvijo, da
je bila primarna preventiva dolgo časa »/…/ sinonim za javno
vzgojo in izobraževanje o drogah, ker so ju navdihovali koncepti
zdravstvene vzgoje in pozneje promocija zdravja« (Buisman 1995,
str. 1). Avtor meni, da so v preteklosti rabo oz. zlorabo drog skušali
preprečiti z različnimi metodami – predvsem informiranjem,
vzgojo in promocijo zdravja46, njihov cilj pa je bil abstinenca
posameznika. Vendar v sodobni preventivi ni več tako. Programi
so seveda še vedno usmerjeni k ohranjanju abstinence, toda
preventivna edukacija se je usmerila predvsem v »/…/
oblikovanje in razvoj osebnosti mladih ljudi, zato si prizadeva, da
bi jih navdihovala za življenjske cilje in izzive, ki jih bodo srečali.
46

Očitno pa to pojmovanje velja še danes, saj Buisman metode oz. orodja
preventive pojmuje enako kot Van der Stel.
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To pa ima precej širše implikacije kot preventiva problemov
povezanih z zdravjem« (Buisman 1995, str. 2).
Res je, da so se preventivni programi usmerili na »oblikovanje
osebnosti« posameznika, toda kljub temu menimo, da Buisman ni
dosleden, ko meni, da preventiva ni več sinonim za javno zdravje,
saj že na osnovi doslej obravnavanih virov lahko zapišemo, da so
koncepti zdravstvene vzgoje in promocije zdravja še vedno močno
vpisani v preventivo rabe in zlorabe drog. Pravzaprav so izhodišče
preventive, tudi če si prizadevajo za oblikovanju osebnosti, saj je
njihov cilj oblikovanje »zdrave« osebnosti, tj. osebnosti, ki ne
uporablja drog.
Tu pa se nam odpira še en vidik oz. problem opredeljevanja
preventive. Pazljivo branje nam namreč pokaže, da smo doslej
povzemali vire, ki informiranje, vzgojo in izobraževanje ter
promocijo zdravja opredeljujejo kot različne metode preventive
(npr. Van der Stel, Buisman47). Vendar s tem zapletov pri
obravnavanju preventive še ni konec. Dodatno pomen pojma
preventiva zamegljujeta pojma »edukacija o drogah« in
»preventivna edukacija«. Sta s tema dvema pojmoma označeni dve
različni stvari ali gre le za terminološko neusklajenost? In kakšno
mesto imajo vzgoja, informiranje in promocija zdravja48 v
»edukaciji o drogah« in »preventivni edukaciji« in v čem se ta dva
pojma razlikujeta od pojma (primarna) preventiva? Vprašanje pa je
tudi, ali mogoče tako »preventivna edukacija« kot »edukacija o
drogah« v pojmu edukacija ne zajemata tako vzgoje kot
informiranja in promocije zdravja!? Zaradi uporabe pojma
edukacija v obeh skovankah bi lahko sklepali, da se pojma
47

Na navedena avtorja ter na L. Cavalcanti se naslanjamo predvsem zato, ker so
njihova besedila nastala v okviru nadvladnih organizacij (v prvem primeru
Sveta Evrope in v drugih dveh UNESCO). To pomeni, da se v besedilih
srečujemo z opredelitvami, ki se kažejo tudi v uradnih stališčih teh organizacij.
48
Sami bi ločevanje navedenih pojmov, kot ga srečujemo pri Van der Stelu, težko
sprejeli, saj menimo, da vzgojo kot proces oblikovanja posameznikove
osebnosti težko ločimo od informiranja. Tudi informiranje je namenjeno
posamezniku, predvsem njegovemu ravnanju, ki pa je povezano z njegovo
osebnostjo.
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uporabljata v povezavi s šolskim okoljem ter vključujeta tako
vzgojo kot izobraževanje oz. ju ne ločujeta. Vendar nam analiza
njunega pomena ponuja drugačne odgovore. Pojma sicer srečujemo
v virih, ki obravnavajo preventivo v šolskem okolju (npr.
Cavalcanti, Van der Stel in Buisman). Pojma pa ne merita le na
šolsko okolje, saj je pojem »preventivna edukacija« pojmovan širše,
in sicer kot preventiva skozi edukacijo (angl. prevention through
education). Ta poteka »/…/ v primernih socialnih, ekonomskih in
kulturnih okoljih /…/.« (Declaration on the International … 1988,
str. 18), torej v »/…/ šoli in zunaj nje /…/« (ibid, str. 19). Pri tem
pa je vzgojno-izobraževalni proces potrebno organizirati tako, da
bo vodil k vključevanju programov edukacije o drogah. Edukacija
o drogah pa je lahko uspešna le, če jo pojmujemo kot aktivnost in
socialni proces, ki mora biti izvajan na načrtovan in sistematičen
način« (Buisman 1995, str. 6). Toda, ali lahko govorimo o edukaciji
o drogah oz. o preventivni edukaciji tudi zunaj šolskega okolja?
Buisman meni, da prav tam, saj »/…/ sta edukacija o drogah in
informiranje lahko uporabnejša za starše, vzgojitelje, učitelje in
druge ključne osebe, ki so v stiku z mladimi, kot za mlade same«
(ibid, str. 2). Če to pojmovanje postavimo ob njegovo pojmovanje
preventivne edukacije, lahko zaključimo, da je preventivna
edukacija enaka vzgoji, ki si prizadeva za razvoj take osebnosti
posameznika, ki ne bo uporabljal drog, edukacija o drogah pa je
povezana z posredovanjem znanja in védnosti o drogah.
Pri opredeljevanju pomena posameznih pojmov je treba upoštevati
tudi Unescov Program preventivne edukacije (angl. Preventive
Education Programme), ki preventivo pojmuje širše kot
preprečevanje same zlorabe (o rabi ta definicija ne govori) drog, saj
»preventiva pred zlorabo drog ne pomeni le opremljanje
posameznikov, da bi le-ti znali ravnati s tem problemom. Tako jim
omogoča razvoj sposobnosti za mišljenje in izbiranje ter jim
pomaga, da se povezujejo s preteklostjo in v prihodnost pri
vključevanju njihovega fizičnega in socialnega okolja. Preventiva
mora zagotoviti vire, potrebne za razvoj posameznikovega
izražanja, vzpostavljanje dialoga in preseganje brezbrižnosti«
(UNESCO 1993 v Cavalcanti 1994, str. 3). Preventiva je torej
dejavnost, ki dosega cilj, tj. preprečitev zlorabe drog predvsem z
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izoblikovanjem posameznikove osebnosti. Pri tem pa je »/…/
edukacija orodje preventive /…/« (Cavalcanti 1994, str. 2). Vendar
je edukacija »/…/ brez hkratnega učenja nekaterih sposobnosti in
veščin vprašljiva preventivna strategija« (Cavalcanti 1994, str. 16).
Tako opredeljena preventivna torej edukacijo enači le s
posredovanjem informacij, ki pa nimajo vpliva na oblikovanje
posameznikovih sposobnosti in veščin, velja pa tudi nasprotno –
veščine in spretnosti nimajo nič opraviti z informacijami.
Seveda pa zadeva ni tako preprosta, v istem viru namreč lahko
preberemo trditev, da novi pragmatični pristop pri preventivi
zlorabe drog zahteva »/…/ edukacijo in informiranje, ne pa
predvsem posredovanje znanj, ki nimajo nikakršnega učinka na
vedenje – »učenje za biti«« (ibid, str. 3–4). Tu se postavlja
vprašanje, kaj sta torej edukacija ter informiranje, če ne vključujeta
posredovanja znanj oz. s katerim pojmom torej Unesco opredeljuje
posredovanje znanj.
Definicija preventivne edukacije v nadaljevanju govori o »učenju za
biti«. Nanj pa imajo velik vpliv: »Socialne aktivnosti v sferi
umetnosti, glasbe in športa (ki – op. A. H.) so zaželene metode
komunikacije, ki ne povzročajo le zadovoljstva, temveč /…/
promovirajo avtentičen pristop, kreativnost in zagotavljajo
možnosti za navezovanje stikov z drugimi in zagotavljanje
solidarnosti« (UNESCO 1993 v Cavalcanti 1994, str. 3). Definicija
»učenje za vedeti« ločuje od »učenja za biti«. Tu pa je točka, pri
kateri v argumentaciji poleg nejasne razmejitve posameznih
pojmov in izključujočega definiranja le – teh zbode v oči njena
podobnost s kritikami šole, ki naj bi »/…/ preveč poudarjala
spoznavne plati izobraževanja in informativne cilje na račun
vzgojne in socialne funkcije šole in formativnih ciljev. /…/
tradicionalna šola le izobražuje in ne vzgaja ter premalo poudarja
razvoj osebnosti, stališč, sposobnosti ipd.« (Kovač Šebart 2002, str.
39–40). Šolo je treba spreminjati tako, da bo manj poudarka na
»učenju za vedeti« ter več na »učenju za biti«. Tako je tudi
preventivna edukacija sinonim za vzgojo in izobraževanje, pri
čemer sta vzgoja in izobraževanje dve ločeni entiteti. Vzgoja je tako
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pojmovana kot razvoj sposobnosti in osebnosti posameznika,
izobraževanje pa le kot posredovanje védnosti.
Bistvena pomanjkljivost koncepta preventivne edukacije (brez
upoštevanja dejstva, da se preventiva »zajeda« v vsako poro
življenja) je torej v tem, da pojmi niso natančneje opredeljeni, med
njimi pa ni jasnih razmejitev. Še več. Unesco uvaja tudi pojem
emocionalna edukacija, ki je bistvena tehnika preventivne
edukacije, njen cilj pa je vplivati na emocionalni razvoj
posameznika ter s tem »/…/ na najpomembnejšo dimenzijo
človekovega razvoja: čustvenost« (Cavalcanti 1994, str. 20). To
praktično pomeni promocijo samovrednotenja, osebnostnih
zmožnosti in zmožnosti za odnose z drugimi (glej ibid); to so
sposobnosti in veščine, ki naj bi preprečile rabo drog. Izhajajo torej
iz teze, da védenje, ki ga posameznik dobi v procesu informiranja,
ne zadošča za doseganje zaželenega preventivnega učinka. Da bi
védenje samo delovalo preventivno, mora biti povezano z učenjem
veščin in razvijanjem sposobnosti posameznika, le tako bo lahko
vplivalo na njegovo vedenje (Cavalcanti 1994, str. 15).
Menimo, da (slovenska) pedagoška teorija skuša preseči nakazani
razcep med vzgojo in izobraževanjem49, saj razmejitev teh dveh
pojmov ni tako zelo preprosta. Pripisovati izobraževanju, da nima
formativne moči, je zavajajoče. Preprosto je nemogoče le vzgajati
ali le izobraževati, saj ima vzgojne učinke »/…/ lahko že
uporabljena metoda izobraževanja /…/« (Kodelja 1995b, str. 122).
Kot poudarjajo avtorji (glej Kodelja 1995b, Javornik in Šebart 1991a,
Kovač Šebart 2002), tudi Herbartov koncept vzgojnega pouka
poudarja prav vzgojo z izobraževanjem, posredovanjem védnosti
pri posameznih učnih predmetih.
Na podlagi doslej povedanega opozarjamo, da je glede na
definiranje pojma »preventiva« avtorjem skupen cilj ohranjanje
abstinence posameznika, torej prohibicija kot prevladujoči pristop.
Kako cilj doseči, pa je že drugo vprašanje. Odgovori na vprašanje,
»kako«, navajajo različne metode: z informiranjem, vzgojo,
49

Več o tem Kodelja 1995b in Kovač Šebart (2002).
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promocijo zdravja, vzgojo in izobraževanjem, emocionalno
edukacijo … V strokovni literaturi sicer prevladuje enoten pogled,
da je edukacija najpomembnejše orodje preventive, vendar
obstajajo razlike v razumevanju le – te, saj je enkrat pojmovana kot
vzgoja in informiranje, drugič kot posredovanje védnosti ter
oblikovanje spretnosti in veščin, tretjič pa tudi kot promocija
zdravega načina življenja. Kaj je torej preventiva? Je to »preventiva
pred rabo drog« (angl. drug use prevention) in/ali »preventivna
edukacija« (angl. preventive education) in/ali celo »preventiva
pred drogami« (angl. drug prevention)? Vse naštete pojme lahko
najdemo v enem samem viru, ne da bi bili pomeni razmejeni (glej
Buisman 1995, str. 2–5).
In kakšno mesto ima v preventivi edukacija o drogah? Sam pojem
v besedilih, ki smo jih obravnavali doslej, ni jasno definiran.
Omenili pa smo, da ga na osnovi Buismanovih opredelitev lahko
enačimo s posredovanjem védenj in znanj. Pojem mogoče najbolje
opredeljujeta Coggans in Watson (1995, str. 1), ki pravita, da »/…/
imajo ključno vlogo v preventivi pred zlorabo drog edukacijski
posegi«. »Edukacija o drogah« ni le stvar šolskega prostora, saj
poteka tudi v lokalnih skupnostih ter sredstvih javnega obveščanja
(glej ibid). V njenem okviru pa avtorja navajata različne pristope:
informiranje, razvijanje vrednot in veščin, usposabljanje za
razvijanje odpornosti, alternativni pristop in pristop vrstniških
skupin (glej ibid). Pri tem je pristop, ki temelji na posredovanju
informacij oz. /…/ »čistega znanja« (ki ga po navadi pojmujemo
kot dejstva ali znanstvene informacije) /…/ neučinkovit oz.
kontraproduktiven, kadar je njegov cilj preprečiti rabo drog pri
mladih /…./« (ibid, str. 9). Ta pristop je, kot kaže učinkovit, kadar
je njegov cilj zmanjševanje škode ob morebitni rabi drog50 (glej ibid,
str. 10). Pristopa, ki sta označena kot pristop »vrednot in veščin« ter
pristop »usposabljanja za razvijanje odpornosti«, temeljita na
razvoju veščin: sprejemanje odločitev, reševanje problemov ter
druge socialne veščine (glej ibid, str. 9–13). »Alternativni« pristop je
50

Ko avtorja obravnavata ta pristop, posebej poudarjata, da sta znotraj tega
pristopa ohranjanje abstinence in zmanjševanje škode dva različna cilja (glej
ibid).
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po navadi usmerjen na skupnost in želi izboljšati socialno okolje z
razvijanjem možnosti za preživljanje prostega časa ter dejavnosti
povezanih z delom in dejavniki, v zvezi s kakovostjo življenja (glej
ibid, str. 13). »Pristop vrstniških skupin« pa je usmerjen na
pomembno vlogo, ki jo ima v socializaciji mladih ljudi interakcija z
vrstniki (glej ibid).
Podrobneje se prikaza navedenih pristopov ne bomo lotili, saj
menimo, da že ta kratki povzetek kaže, da je »edukacija o drogah«
pojem, ki tako, kot ga obravnavata Coggans in Watson, pravzaprav
zajema celotni spekter dejavnosti, ki potekajo v zvezi s preventivo
pred (zlo)rabo drog. Pravzaprav preventivo pred (zlo)rabo drog
avtorja enačita z »edukacijo o drogah«, ki jo pojmujeta predvsem
kot dejavnost, ki vnaprej preprečuje samo zlorabo drog. Pri tem pa
avtorja opozarjata, da je v okviru javnega zdravja in promocije
zdravja vprašljiva ustreznost sodobne teorije, ki podpira javno
zdravstveno prakso, saj bi bilo bolje, da bi promocija zdravja »/…/
šla v korak s popularno kulturo, ne pa proti njej« (Backett 1992 v
Coggans in Watson 1995, str. 3). To praktično pomeni, da bi
»edukacija o drogah« bolj kot z medicinskimi, morala iti v korak s
kulturnimi dejavniki rabe drog, predvsem pa bi morala upoštevati
»/…/ socializacijo rabe drog in načine, na katere se manifestira v
mladinski kulturi« (ibid).
Podobno na socialne razsežnosti rabe drog opozarja že omenjena
Unescova definicija preventive oz. preventive skozi edukacijo.
Sami menimo, da kljub težnjam po širjenju preventive s področja
medicine na področje socialnega, medicinski pristop še vedno
ostaja globoko vpisan v preventivo, kar nam dokazuje tudi analiza
tipologije preventive (več o tem v nadaljevanju). Prevlada
medicinskega pristopa pri opredeljevanju preventive je vidna na
treh ravneh: na ravni, na kateri temelji pojmovanje preventive, na
ravni ciljev, ki jih preventiva želi doseči in na ravni vsebin, ki jih
preventivne dejavnosti vsebujejo. Na ravni pogleda na preventivo
gre za utemeljenost preventive v kartezijanski linearni logiki
vzroka in posledice. Na ravni ciljev je medicinski pristop viden v
opredeljevanju promocije zdravja kot cilja preventive, na ravni
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vsebin pa v temah51, ki si prizadevajo za promocijo zdravja (npr.
obravnava škodljivosti rabe drog za telesno zdravje). Na ravni
ciljev je tako edini cilj zdrava oseba, ta je v tem primeru sinonim za
osebo, ki ne uporablja drog. Vprašljivo pa je, ali posameznik res ne
more biti »zdrav«, če uporablja droge, še posebej se to vprašanje
zastavlja, če zdravje opredelimo tako, kot ga opredeljuje WHO, to
je kot fizično, mentalno in socialno dobro počutje. Droge so namreč
tudi sredstva, ki eno ali drugo zvrst »zdravja« podpirajo ali celo
omogočajo52. Na ravni vsebin pa vidimo kot problematično
predvsem poudarjanje pomena posameznikovega telesnega in
mentalnega dobrega počutja, ki naj bi ju raba drog nujno rušila, ter
povezanost rabe drog z nastankom bolezni. Pri tem pa je zanimivo,
da pojmovanje, ki enači rabo oz. zlorabo drog z boleznijo,
zanemarja dejstvo, da se posameznik za rabo drog odloči sam,
bolezni (npr. viroze) pa si ne izbere sam, lahko pa seveda z
načinom življenja izzove njen nastanek.
I.5.1 Tipologija preventivnih ukrepov
Na področju preventive rabe drog je še nedavno v evropskem
prostoru prevladovala ta tipologija preventive: primarna,
sekundarna in terciarna (glej Hren 2005, Tomori 1995, Buisman
1995, Ziherl 1992). V zadnjih letih pa se v evropskem prostoru
srečujemo z uveljavljanjem ameriške tipologije preventive, ki
preventivo deli na univerzalno (angl. universal prevention) in
selektivno (angl. selective prevention) oz. indikativno (angl.
indicated prevention) (glej Drug use amongst vulnerable young
people 2003, Annual report … 2003, Letno poročilo … 2004).
Vendar pa pri opredeljevanju in razmejitvi preventive trčimo ob
problem, saj avtorji različno opredeljujejo iste pojme oz. istim
pojmom pripisujejo različne cilje. Tako M. Tomori primarno
preventivo definira kot preventivo, ki »/.../ vključuje in povezuje
različne dejavnosti s ciljem zmanjševanja splošne ogroženosti s
strani drog, temelji tudi na dejstvu, da je možnost zlorabe drog
51

Podrobneje tem s področja zdravja, ki so vsebovane v preventivnih programih,
ne bomo obravnavali, ker to ni predmet naše razprave.
52
Npr. marihuana kot zdravilo za bolnike z nekaterimi vrstami raka in aidsom.
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odvisna od celotnega načina življenja in vrednostnega sistema ljudi
/.../« (Tomori 1995, str. 73). V tej definiciji ni jasno, ali je cilj
primarne preventive tudi preprečevanje rabe drog, saj avtorica
govori le o zlorabi. Tudi definicija sekundarne preventive nam ne
odgovori na to vprašanje, saj je sekundarna preventiva »/.../
usmerjena na tiste posameznike in skupine, ki so iz tega ali onega
razloga s strani drog še posebej ogroženi« (Tomori 1995, str. 73). V
te skupine, po mnenju avtorice, še posebej sodijo rizični
mladostniki in mladi iz subkulturnih okolij, vendar v definiciji ni
jasno, ali droge že uporabljajo/zlorabljajo ali ne. O tem lahko
sklepamo le na osnovi definiranja terciarne preventive, kot
preventive, ki »/.../ zajema osebe, ki jih je droga že zasvojila«
(ibid). Sekundarna preventiva je torej usmerjena le na
problematične oz. rizične skupine in posameznike, ki droge (še) ne
uporabljajo. Primarna preventiva pa je usmerjena na celotno
populacijo in skuša preprečiti rabo drog nasploh.
Primerjava definicij pojmov primarna, sekundarna preventiva in
terciarna preventiva, kot jih definira M. Tomori, in pojmov
univerzalna, selektivna in indikativna preventiva pa pokaže, da
avtorica, ko govori o primarni preventivi, pravzaprav za
definiranje uporabi definicijo univerzalne preventive, ko pa govori
o sekundarni, uporabi definicijo selektivne in indicirane
preventive, nato pa ju združi v en sam pojem. Za terciarno
preventivo pa v okviru univezalne, selektivne in indikativne
preventive ne najdemo sopomenke53. Univerzalna preventiva je
namreč po definiciji usmerjena na celotno populacijo (npr. na
celotno šolsko ali lokalno skupnost). Njen cilj je preprečiti ali
odložiti prvo rabo drog na poznejše starostno obdobje. Pri
doseganju tega cilja si univerzalna preventiva pomaga z
informiranjem in senzibiliziranjem54 celotne populacijo z
medijskim kampanjami na lokalni in nacionalni ravni, s programi
53

V ameriškem prostoru bi bilo to verjetno zdravljenje, v evropskem pa
zmanjševanje tveganj in škode.
54
V tem kontekstu izraz senzibiliziranje označuje povečevanje občutljivosti za
nekaj. Vendar je uporaba tega izraza v tem kontekstu problematična, ker je
senzibiliziranje pravzaprav lahko šele posledica informiranja oz. seznanjenosti z
nečim – za nekaj ne moremo biti občutljivi, če ne vemo, da to obstaja.
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šolske preventive in programi za krepitev vloge družine.
Selektivna preventiva pa je usmerjena na specifične skupine, pri
katerih je verjetnost oz. tveganje za nastanek problemov,
povezanih z rabo drog, večje. Usmerjena je na celotne skupine ljudi
(npr. na celotne družine, skupnosti) ne glede na stopnjo tveganja
posameznika v skupini. Namen selektivne preventive je preprečiti
zlorabo drog s krepitvijo dejavnikov zaščite (npr. samovrednotenja,
zmožnosti reševanja problemov ipd.) in učinkovitim spopadanjem
z dejavniki tveganja v okolju, v katerem se uporabljajo droge.
Indikativna preventiva pa je usmerjena na visoko rizične
posameznike (glej ibid, str. 1, Mendes 1999, str. 17, Letno poročilo
… 2004, str. 24). Gre torej za preventivo, katere cilj je preprečitev
zlorabe drog v splošni in posebnih populacijah oz. pri t. i.
posebnih, tj. rizičnih posameznikih.
Vsebinsko drugače kot M. Tomori, pa pojme primarna, sekundarna
in terciarna preventiva opredeljuje Hren (2005). V okvir primarne
preventive uvršča preventivne strategije, ki imajo za cilj odpravo
uživanja drog, torej zmanjševanje pogostosti tega pojava ne glede
na vrsto droge, način uživanja ali tipologijo uživalcev. Sekundarna
preventiva se ukvarja z zmanjšanjem prevalence55 rabe drog v
družbi in zmanjševanjem škode, ki lahko nastane zaradi rabe drog.
Namenjena je osebam, ki že imajo težave zaradi rabe drog. K
sekundarni preventivi sodijo različne oblike socialnomedicinskih
intervencij, zdravljenja in rehabilitacije. Njihov cilj je zmanjšanje
problemov zaradi drog ter zmanjšanje škode, ki jo lahko droge
prinašajo posamezniku in družbi. Namen terciarne preventive je
doseči in ohraniti določeno stopnjo socialnih kompetenc
uporabnikov drog in sodelovanje pri samourejanju. Med cilje
terciarne preventive lahko uvrstimo izogibanje negativnim
učinkom marginalizacije, stigmatizacije, institucionalizacije in
predsodkov ter pomoč pri resocializaciji (npr. pri izobraževanju in
zaposlovanju). Te dejavnosti so namenjene predvsem odvisnim od

55

Prevalenca rabe drog je merilo, ki pove, koliko uporabnikov drog je v državi ali
skupnosti in kako so razvrščeni v populaciji (glej Measuring prevalence …
2002, str. 1).
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drog, ki imajo zaradi odvisnosti zdravstvene in socialne težave,
torej disfunkcionalnim uživalcem (glej ibid).
Kljub tej razdelitvi preventivnega delovanja na tri stopnje oz. tipe
pa so vsi trije tipi med seboj nujno povezani in prepleteni. Pogosto
so tudi ciljne skupine, ki so jim namenjene, lahko deležne več
različnih oblik preventive. Izobraževalni programi lahko, na
primer, tudi nekatere odvisnike motivirajo za zdravljenje, torej
spadajo v sekundarno preventivo. Tako kot so povezani vsi trije
sklopi preventive, sta tesno povezana tudi preventiva in
zdravljenje. Zgodnje zdravljenje ali strokovna obravnava, denimo,
lahko ustavita uporabo drog in preprečita nastajanje hujših
zdravstvenih in socialnih posledic. Večje število zasvojenih, ki bi se
odločili za zdravljenje, bi zmanjšalo tudi število uživalcev, to pa bi
oslabilo subkulturo, povezano z drogami. Na drugi strani pa
uspešna preventiva zmanjšuje potrebo po zdravniškem
posredovanju (glej ibid).
Hren navaja, da je cilj primarne preventive odprava uporabe drog
ne glede na vrsto droge, način uživanja ali tipologijo uživalcev.
Vendar se pri tej opredelitvi primarne preventive zalomi na nekaj
točkah, npr. glede na vrsto drog – vprašanje je, katere substance
uvrščamo med droge. Že prej smo omenili, da različne kulture
različne substance opredeljujejo kot snovi, katerih uporaba je
prepovedana (npr. alkohol v islamskih državah). Tako opredeljena
primarna preventiva naj bi bila torej usmerjena tudi na posamezne
droge, ki imajo v nekaterih kulturah popolnoma legitimen status
(npr. koka v Andih). Preventiva pa bi bila, kot posledica usmerjena
na tip uživalcev, ki jih Kušević (glej 1987, str. 200) uvršča med
družbeno tradicionalne uporabnike drog. Glede na način uživanja
pa bi primarna preventiva zajela tudi terapevtske uživalce drog
(glej Kušević 1987, str. 200–201), ki po navadi uživajo droge kot
zdravilo pod zdravniškim nadzorstvom in jih tako tudi dojemajo.
Cilj tako opredeljene primarne preventive je po eni strani t. i.
»družba brez drog«, vendar je to milo rečeno neuresničljiv cilj, po
drugi strani pa vsako uporabo drog razume kot nezaželeno, če že
ne deviantno. Tako opredeljena primarna preventiva implicitno
navaja na misel, da je vsaka raba drog tudi zloraba. To tezo potrjuje
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tudi Buismanova (1995, str. 2) definicija primarne preventive, kot
preventive, ki »/…/ hoče preprečevati pojav motenj, procesov ali
problemov.« Enako lahko rečemo tudi za delitev preventive na
univerzalno, selektivno in indicirano, saj so pri tem ciljne skupine
preventive različne, cilj pa je enak – preprečitev zlorabe drog.
Zaradi opisanih postavk definiranja preventive menimo, da sta obe
doslej obravnavani tipologiji neustrezni. Obe tipologiji namreč kot
cilj razumeta preprečitev zlorabe drog, ob tem pa se tipologija,
opredeljena glede na ciljne skupine, ki jim je namenjena
(univerzalna, selektivna in indicirana) ukvarja zgolj s
preprečevanjem zlorabe drog, druga tipologija preventive
(primarna, sekundarna, terciarna) pa se ukvarja tudi z vprašanjem
preprečevanja negativnih posledic morebitne rabe drog, vendar
zgolj v kontekstu sekundarne, ne pa tudi primarne preventive.
Menimo, da je pri opredeljevanju preventive ustreznejša oz.
uporabnejša tipologija, ki se naslanja na različne stopnje ciljev, ki
jih s preventivo želimo doseči, kot preventiva, ki je opredeljena
glede na različne ciljne skupine. Zakaj? Zato ker s preventivo
želimo doseči niz različnih ciljev, ki so sicer lahko skupni različnim
obravnavanim skupinam. Sami se zato zavzemamo za
opredeljevanje primarne preventive kot preventive, ki absolutno
preprečuje nastanek odvisnosti in zasvojenosti, ne pa le rabo drog
samo po sebi, čeprav je tudi to eden od njenih ciljev. V tem
kontekstu je primarna preventiva usmerjena na zmanjševanje
tveganj in predvidene škode, ki bi lahko nastala z uporabo drog,
pri tem pa je nastanek odvisnosti oz. zasvojenosti skrajna točka,
posledice zlorabe drog so namreč vidne tako na individualni kot na
družbeni ravni. Sekundarna preventiva je v tem kontekstu
razumljena kot omejevanje trajanja in težavnosti posameznih
motenj, povezanih s problematično rabo drog, terciarna preventiva
pa kot omejevanje stranskih zdravstvenih in družbenih posledic
zasvojenosti in odvisnosti – ko postaneta prevladujoči stanji (glej
Nadelmann 1997, Drucker 1995, Bayer 1993, Musto 1987). Pri tem je
potrebno opozoriti, da tveganja in škode ne pojmujemo le v
medicinskem, temveč tudi v socialnem smislu.
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Primarno preventivo pojmujemo kot zajetje vseh dejavnosti, s
katerimi si prizadevamo zmanjševati povpraševanje po drogah, ter
v širšem smislu kot preventivo, ki vsebuje ukrepe za zmanjševanje
tveganj in preprečevanje škodljivih posledic morebitne uporabe
psihoaktivnih substanc. Gre za vse dejavnosti, ki nam omogočajo,
da bi bila škoda, ki lahko nastane pri uporabi drog, čim manjša.
Tak pristop označujemo kot zmanjševanje tveganj. Pri tem s
pojmom zmanjševanje tveganj označujemo vse »/.../ politike ali
programe, ki se osredotočajo na zmanjševanje tveganj nastanka
škode, ki izhaja iz rabe alkohola ali drugih drog« (Demand
Reduction ... 2000, str. 64). Ti ukrepi preprečujejo oz. znižujejo
možnost nastanka morebitne oz. pričakovane škode, povezane z
uporabo drog. Ta cilj je v preventivi pravzaprav najbolj vprašljiv,
zagotovo pa najbolj realističen, saj upoštevaje stanje, tj. rabo drog,
skuša zmanjševati negativne posledice rabe oz. zmanjšuje tveganja,
da bi škoda sploh nastala. Gre torej za preventivo, katere cilj ni le
absolutno preprečevanje rabe drog, temveč preprečevanje nastanka
škodljivih posledic rabe drog in predvsem preprečevanje nastanka
zasvojenosti in odvisnosti.56 Tako pojmovana primarna preventiva
(v nadaljevanju: preventiva), ki zajema tudi tiste, ki droge že
uporabljajo, po mnenju nekaterih avtorjev že posega v sekundarno
preventivo (glej Evaluating Drug Prevention in the European
Union 1998, Nadelmann 1997). Ker menimo, da vsaka raba drog še
ni zloraba in da obstaja razlika med rabo in zlorabo drog, primarne
preventive ne pojmujemo le kot absolutnega preprečevanja rabe
56

Kot smo že omenili, ko govorimo o preventivi npr. v ameriški politiki do drog,
najdemo le uporabo pojma »zloraba« ter ob njem pojem »preventiva zlorabe
drog« (angl. substance abuse prevention). Pri tem pa ameriške študije
ugotavljajo, da manj kot 3 % 12- do 14- letnikov in 12 % 15-do 17-letnikov
zaužije čez 80 % alkohola, ki ga v celoti zaužije njihova starostna skupina –
preventiva pred zlorabo pa je namenjena celotni populaciji mladih, ki alkohola
ne uživajo ali pa ga le v manjših količinah in občasno, torej bi pri njih prej kot o
zlorabi, lahko govorili o rabi alkohola (Report of the Task Force ... 2001, str. 7).
Kazalo bi torej razmisliti o smiselnosti preventive pred zlorabo alkohola, kadar
mislimo na populacijo, ki alkohol uživa občasno. Za celotno populacijo pa bi
bila verjetno bolj smiselna preventiva pred rabo alkohola z elementi ukrepov za
zmanjševanje tveganja in ukrepov za zmanjševanje škodljivih posledic rabe za
tisti del populacije, ki alkohol že zlorablja, ter tudi za tiste, ki ga le uporabljajo,
a morajo biti seznanjeni s tveganji in škodljivimi posledicami rabe alkohola.
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drog, temveč tudi kot preventivo, ki skuša preprečiti nastanek
vsakršnih tveganj in škode, povezanih z rabo drog, tudi odvisnost
in zasvojenost. Sekundarno preventivo pojmujemo kot omejevanje
trajanja in težavnosti motenj, ki nastajajo zaradi rabe drog, in
terciarno kot omejevanje zdravstvenih in družbenih posledic
odvisnosti od drog oz. zasvojenosti z njimi.
S tako opredeljeno tipologijo preventive se skušamo izogniti
nevarnosti medikalizacije rabe drog, še posebej preventive. Kot
smo že poudarili, rabo drog pojmujemo kot občasno poseganje po
substancah, ki v prihodnosti sicer lahko povzroči okvare
psihičnega, telesnega in socialnega stanja posameznika, ni pa to
nujno. Medicinski pristop pa izhaja iz nujnosti nastanka teh okvar.
S tako opredelitvijo pa se skušamo izogniti tudi nevarnosti
stigmatizacije »posebnih« družbenih skupin in »rizičnih«
posameznikov, do katere lahko privede tipologija preventive, ki
temelji na opredelitvi ciljnih skupin, ki jim je preventiva
namenjena.

II. Modeli ukrepov, na katerih temeljijo politike preprečevanja rabe in
zlorabe drog in pristopi, vpisani v
njih
V politikah posameznih držav do drog prevladujeta v svetu dva
modela, in sicer model ukrepov za zmanjševanje ponudbe in model
ukrepov za zmanjševanje povpraševanja. Zadnji se je razvil potem,
ko je postalo jasno, da politika zmanjševanja ponudbe drog ne
dosega zaželenih učinkov. Ob tem pa se je v 70. letih začel razvijati
tudi model ukrepov za zmanjševanje škode, ki je posledica
spoznanja, da tako zmanjševanje ponudbe kot zmanjševanje
povpraševanja po drogah ne dosegata zaželenih učinkov, tj.
ohranjanja popolne abstinence. Med ukrepe za zmanjševanje
ponudbe sodijo: cene in davki, omejitev dostopa do psihoaktivnih
substanc (npr. delna ali popolna prohibicija57, monopoli, kontrola
dostopa, določanje dni in ur prodaje ipd.), ukrepi na področju
javne varnosti (npr. na delovnem mestu in v prometu) ter grožnja s
kaznijo (glej Evaluating Drug Prevention in the European Union
1998, str. 17). To so ukrepi, ki naj bi z otežitvijo dostopa do
posameznih drog zmanjšali ali preprečili uporabo, k ukrepom, ki
jih v večji meri uporablja pristop zmanjševanja povpraševanja po
drogah, pa sodi predvsem preventiva, ki je usmerjena k ohranjanju
abstinence ali vsaj k čim poznejšemu prvemu stiku mladih z drogo.
Ko analiziramo politike posameznih držav do drog, moramo
poudariti, da se v posameznih državah modeli prepletajo. Ni
57

Prohibicija (lat. prohibitio iz prohibere prepovedati) označuje 1.
prepovedovanje, prepoved; 2. (zakonska) prepoved proizvodnje in prodaje
alkoholnih pijač (glej Tavzes 2002, str. 930). Prohibicija drog torej pomeni
zakonsko prepoved proizvodnje, prodaje in tudi uporabe drog. Izhaja iz
predpostavke, da bo dostopnost drog bistveno zmanjšana, če bo uporaba
razglašena za ilegalno, torej protizakonito. Morebitni uporabniki si morajo
namreč še dodatno prizadevati, da bi prišli do droge na črnem trgu. Nekateri
uporabniki pa prenehajo uporabljati droge, ker je njihovo početje protizakonito.
Zato lahko prohibicija zmanjša skupno porabo drog (glej Gossop 1992, str. 73).
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države, ki bi svojo politiko do drog utemeljevala le z enem samim
modelom oz. strokovnim okvirom (npr. le z modelom ukrepov za
zmanjševanje ponudbe). Lahko pa govorimo o tem, da v politikah
vendarle prevladuje kateri od modelov oz. da posamezne politike
skušajo uravnotežiti vse tri modele ukrepov. Na splošno pa bi
lahko zapisali, da glede na cilj, ki si ga politika postavlja v odnosu
do drog, govorimo o dveh temeljnih modelih: modelu prohibicijske
politike in modelu politike zmanjševanja škode, ki rabo drog
sprejema kot dejstvo. V politikah usmerjenih v prohibicijo,
prevladujejo ukrepi za zmanjševanje ponudbe drog, dopolnjeni s
politiko ukrepov za zmanjševanje povpraševanja po drogah, v
politikah, ki rabo drog sprejemajo kot dejstvo, pa prevladujejo
ukrepi za zmanjševanje povpraševanja po drogah, povezani oz.
nadgrajeni z ukrepi za zmanjševanje škode. Pri tem pa ne manjkajo
tudi ukrepi za zmanjševanje ponudbe drog.
Kot bomo pokazali v nadaljevanju, je zanimivo, da v državah, v
katerih prevladuje prohibicijska politika in v tem okviru ukrepi za
zmanjševanje ponudbe drog, postajajo starši osrednja ciljna
skupina politike do drog oz. preventive. Še posebej je to očitno v
Združenih državah Amerike (v nadaljevanju: ZDA); država
»narekuje« staršem, kako naj vzgajajo svoje otroke, da le-ti ne bodo
uporabljali drog. Politike, ki temeljijo na ukrepih za zmanjševanje
povpraševanja po drogah in ukrepih za zmanjševanje tveganj in
škode, starše sicer (manj intenzivno) vključujejo v koncept
preventive, vendar jim ne predpisujejo, kako naj vzgajajo otroke,
da ne bodo uporabljali drog. Zdi se, da so politike do drog, ki želijo
svoje cilje doseči predvsem z zmanjševanjem ponudbe drog, našle
rešitev za »problem drog« v družini oz. starših. Iskanje rešitev za
»problem drog« so tako iz prostora družbenega preusmerile v
prostor »zasebnega«.
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II.1 Model ukrepov za zmanjševanje ponudbe drog in
model ukrepov za zmanjševanje povpraševanja po
njih
Na področju preventive rabe drog je vse do 70. let prejšnjega
stoletja prevladovalo prepričanje, da bo zmanjševanje ponudbe
vplivalo na preprečevanje uporabe drog58 (glej Golderg 1999). To
prepričanje so utrjevale študije Bejerota (1970, 1975), ki je evalviral
švedski pristop pri zmanjševanju ponudbe prepovedanih drog.
Ocenil je, da liberalni zakoni povečujejo, represivni pa znižujejo
rabo drog in z njo povezane probleme, saj je »/…/ dostopnost
drog najpomembnejši dejavnik širjenja zlorabe drog« (Bejerot 1975,
str. 153). Danes avtorju očitajo, da je do takih sklepov prišel na
osnovi vprašljive metodologije in interpretacije rezultatov raziskav
(glej Bühringer in Künzel 1998, str. 21). Da so njegove ugotovitve
vprašljive, kaže tudi analiza liberalno in represivno naravnane
politike do drog posameznih držav. Kot primera modela
liberalnejše ureditve politike do drog lahko navedemo Nizozemsko
in Avstralijo, saj tam oblikujejo politiko zmanjševanja škode v
povezavi s politiko zmanjševanja povpraševanja po drogah. Tako
so usmerjeni ne le na abstinenco, ampak tudi na zmanjševanje
škode, ki lahko nastane zaradi rabe drog. Na drugi strani lahko
predstavimo primer Švedske in ZDA, v katerih prevladuje model
represivno naravnane politike do drog, ki temelji na politiki
zmanjševanja ponudbe in povpraševanja, cilj pa je s prohibicijo
ohranjati popolno abstinenco. Oba prevladujoča modela pa
vključujeta tudi elemente drugih. Verjetno ni odveč ponovno
poudariti, da je tudi mesto staršev v obeh tipih politike do drog
različno. V t. i. liberalno naravnanih politikah do drog staršem
država ne predpisuje, kako naj vzgajajo otroke, da ne bodo
uporabljali drog, t. i. represivne politike do drog pa so staršem
dodelile posebno mesto v politiki države do drog (več o tem v
nadaljevanju).

58

To prepričanje še posebej izražajo konvencije, ki urejajo področje drog na
nadvladni ravni (več o tem v nadaljevanju).
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Bühringer in Künzel (1998, str. 15), ki obravnavata različne politike
do drog in z njimi povezane preventivne politike, sta zapisala, da je
bila v 70. letih prejšnjega stoletja dejavnost usmerjena v zdravljenje
odvisnikov. Zato je bila tudi večina finančnih in drugih virov
usmerjena v izboljševanje različnih oblik zdravljenja odvisnosti od
drog. Zanimanje za preventivno delovanje pa je bilo po njegovem
mnenju omejeno zaradi nerazumevanja dejavnikov, ki lahko
vplivajo na zlorabo drog posameznikov v lokalni skupnosti in
družbi. V 80. letih pa se je osrednja pozornost politik do drog
usmerila k preventivi. Ta obrat je bil povezan z ugotovitvijo, da je
učinkovitost zdravljenja odvisnikov manjša od pričakovane, in
epidemiološkimi podatki, ki so kazali na rast števila uporabnikov
drog59 (glej ibid).
Zasnove preventivnih dejavnosti, ki temeljijo na ukrepih za
zmanjševanje povpraševanja po drogah, so se, čeprav ni bilo
znanstveno utemeljenega vedenja o metodah preprečevanja, tj. o
modelu ukrepov za zmanjševanje povpraševanja po drogah, začeli
oblikovati že v 50. letih, ko so bila na konferencah OZN (1953 in
1959) oblikovana prva načela preventivnih dejavnosti:
a) spremeniti je treba stališča do drog in razširjati informacije o
drogah;
b) preventiva ne sme biti usmerjena le na droge, temveč tudi na
celotno osebnost posameznika;
c) opazovanje tega, kar počnejo starši, ima pomemben vpliv na
otrokovo rabo alkohola, tako pozitivnega kot negativnega;
č) v pozitivnem družinskem okolju ne nastajajo problemi, ki so
povezani z rabo alkohola (glej ibid, str. 21).
Kot vidimo, so ta načela usmerjena na problem alkohola, to pa je v
veliki meri povezano z dejstvom, da se problem rabe drugih drog
pojavi šele v prihodnjih desetletjih. Premik od politike ukrepov za
zmanjševanje ponudbe k ukrepom za zmanjševanje povpraševanja
59

Ob tem avtor zanemarja dejstvo, da se je model ukrepov za zmanjševanje
ponudbe izkazal kot neučinkovit in da so se vsi restriktivni ukrepi, ki so skušali
zmanjšati ponudbo drog na trgu, izkazali kot neučinkoviti (več o tem Goldberg
1999, Schaler 1998).
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po drogah pa se je kljub opozorilom nadvladnih organizacij iz 50.
let pojavil šele v 70. letih preteklega stoletja. Navedena načela
preventivnih dejavnosti iz 50. let tako predstavljajo zasnove
preventive, ki se je začela uveljavljati pozneje. Toda zanimivo:
preventiva se je sprva bolj kot na družino usmerila na
institucionalni vzgojno-izobraževalni prostor. J. Künzel - Böhmer
(1994) navaja tri faze v razvoju politike ukrepov za zmanjševanje
povpraševanja po drogah. V prvi fazi je preventiva temeljila na
širjenju informacij, utemeljenih na moralnih načelih, poznavanju
dejstev in širjenju strahu pred drogami. V drugi fazi so bile
poudarjene vrednote, ki so izhajale iz koncepta lastne vrednosti.
Razvijali so pozitivne alternative rabi drog. V tretji fazi je
preventiva poudarjala poznavanje dejavnikov tveganja in
dejavnikov zaščite pred zlorabo drog (glej ibid).
Te tri faze pa so vpisane tudi v uradne dokumente OZN. Tako je
leta 1979 OZN izdala poročilo o ukrepih za zmanjševanje
povpraševanja po prepovedanih drogah. Poročilo, ki povzema
glavne ugotovitve raziskav tistega časa, poudarja ne le potrebo po
evalvaciji, temveč tudi po uravnoteženju dejavnosti, ki zmanjšujejo
ponudbo in povpraševanje v preventivnih dejavnostih. Poudarjena
je potreba po izobraževanju javnosti o alternativah rabi drog,
potreba po oblikovanju programov, ki mladostnikom pomagajo pri
premagovanju njihovih problemov in potreba po vključitvi
preventive pred zlorabo drog v zdravstveno vzgojo. Deset let
pozneje (1989) je na Dunaju potekalo srečanje ekspertne skupine za
zmanjševanje zlorabe drog (angl. Expert Group on Drug Abuse
Reduction), kjer so se zavzeli za uravnoteženje ukrepov
zmanjševanja ponudbe in povpraševanja ter za promocijo
pozitivnih alternativ rabi drog. Zavzeli so se za to, da bi bile tudi
legalne droge vključene v preventivne programe, obenem pa je
skupina zahtevala kritično evalvacijo informativnih dejavnosti, ki
temelje na zbujanju strahu in usmeritev k strokovni evalvaciji
dolgoročnih programov preventive, ki so namenjeni šolam, staršem
in širši skupnosti (Künzel - Böhmer 1994, str. 21–22).
Zgodnja 80. leta so bila torej obdobje intenzivnega konceptualnega
razvoja preventive, obenem pa tudi leta, ko so se začeli razvijati
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novi preventivni programi in evalvacija le-teh. Tako lahko o
preventivi kot znanstveno utemeljeni dejavnosti govorimo šele v
nekaj zadnjih desetletjih. Vendar le pogojno, saj evalvacije različnih
programov kažejo, da so preventivni programi pogosto dejavnosti
ad hoc brez ustrezne znanstvene osnove.
S tem, da je začel prevladovati model ukrepov za zmanjševanje
povpraševanja po drogah, se je začela preventiva v precejšnji meri
obračati na šolo. Preventivno delovanje je bilo osrediščeno na
substanco, cilj preventive pa je bil (in je še vedno) svet brez drog
oz. popolna abstinenca; to pa se je izkazalo za neuresničljiv oz.
utopičen cilj. Cilj preventivnih dejavnosti naj bi bil popolnoma
odvrniti posameznika od uporabe drog (glej Buisman 1995, str.
1–4).
Sodobni preventivni programi temeljijo na modelu ukrepov za
zmanjševanje povpraševanja po drogah, ki izhaja iz Deklaracije o
zmanjševanju povpraševanja po drogah (angl. Declaration on the
Guiding Priciples of Drug Demand Reduction 1998). Evropski
center za spremljanje drog in odvisnosti od drog (EMCDDA) tako
zmanjševanje povpraševanja po drogah definira kot »/.../ zajetje
vseh dejavnosti znotraj zdravstvenega, socialnega, izobraževalnega
in kazenskega sistema, katerih namen je preventiva pred rabo drog
/.../« (Annual Report on the State of the Drugs Problem in the
European Union 1998, str. 11). Cilj zmanjševanja povpraševanja po
drogah je tudi zmanjševanje škodljivih socialnih in zdravstvenih
posledic uporabe drog (glej ibid).
Ta definicija že širi prostor preventive, saj po njej preventiva ni
usmerjena le k ohranjanju abstinence, temveč tudi k zmanjševanju
škodljivih posledic rabe drog. K razmisleku, da to ni tako
preprosto, nas vodi citat: »Da bi bila zmeda ob opredeljevanju
preventive še večja, sta poskrbela tudi koncept zmanjševanja škode
in oblikovanje argumentov, ki izhajajo iz človekovih pravic tudi pri
uživanju drog. Koncept zmanjševanja škode zajema dejavnosti, ki
si prizadevajo, da bi uživanje drog imelo čim manj neugodnih
osebnih in družbenih posledic, torej ne zahtevajo popolne
abstinence. Upoštevaje človekove pravice pa se postavlja vprašanje
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pravice posameznika do uživanja drog. V tej luči preventiva ni več
preventiva zlorabe, temveč promocija določenih oblik rabe drog, ki
imajo malo škodljivih posledic ali jih sploh nimajo« (Evaluating
Drug Prevention in the European Union 1998, str. 18). Širitev
opredelitve preventive je tako le navidezna oz. pri istem
strokovnem telesu naletimo na nasprotujoča si pogleda na namene
oz. cilje preventive. Natančneje: isto strokovno telo med ukrepe za
»zmanjševanje povpraševanja po drogah« na enem mestu vključi
tudi ukrepe za zmanjševanje škodljivih socialnih in zdravstvenih
posledic uporabe drog, na drugem mestu pa te ukrepe označi kot
»promocijo določenih oblik rabe drog«.
Preventivne dejavnosti naj bi variirale od dejavnosti, ki so
namenjene večjim skupinam ljudi, do pomoči in obravnavanja
individualnih uporabnikov drog. Ukrepi za zmanjševanje
povpraševanja po drogah pa naj bi po njihovem mnenju postavili v
ospredje izboljšanje in okrepitev posameznikove individualne
odgovornosti, socialnih kompetenc in življenjskih veščin (angl. life
skills) (Demand Reduction at …1999). Pri tem pa države Evropske
unije ne pozabljajo na model ukrepov za zmanjševanje ponudbe.
Kot enega izmed pomembnih ciljev evropske strategije v zvezi z
drogami za obdobje 2005–2012 navajajo zagotavljanje visoke ravni
varnosti za splošno populacijo z dejavnostmi, povezanimi s
pridelavo drog in prometu z drogami prek državnih meja ter
širitvijo prekurzorjev60 (glej EU Drugs Strategy 2005–2012, str. 3).
Kot ugotavlja J. Künzel - Böhmer (1994, str. 22), so se v zadnjih 50
letih preventivni pristopi odvijali bodisi v okviru ukrepov za
zmanjševanje ponudbe drog bodisi v okviru ukrepov za
zmanjševanje povpraševanja po njih, v zadnjih letih pa se
preventiva po njenem mnenju zopet počasi obrača nazaj k
ukrepom za zmanjševanje ponudbe drog. Ta zadnji premik naj bi
izhajal iz spoznanja, da mora moderna preventiva uporabljati vsa
sredstva, kar jih je na voljo, da bi preprečila rabo drog. V
60

Lat. praecursor iz praecurrere – prehiteti, prednik. V biokemiji predstopnja pri
nastajanju zapletenih kemijskih spojin (glej Tavzes 2002, str. 918), v našem
primeru gre torej za kemične snovi, iz katerih s kemijsko obdelavo nastane nova
spojina oz. droga.
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nadaljevanju bomo ob analizi konkretnih politik do drog v
posameznih državah skušali pokazati, da bi težko pritrdili tezi J.
Künzel - Böhmer, saj bi prej kot o »vračanju« k ukrepom za
zmanjševanje povpraševanja po drogah lahko govorili o
prevladovanju enega od modelov ukrepov in dopolnjevanju le-tega
z enim ali obema obstoječima modeloma ukrepov pri
preprečevanju rabe drog.

II.2 Model ukrepov za zmanjševanje tveganj in škode
Model ukrepov za zmanjševanje škode je v preventivi nov.
Njegove zasnove v ZDA segajo v 70. leta prejšnjega stoletja, ko je
bil pristop pri uvajanju odgovorne rabe alkohola prenesen tudi v
odnos do prepovedanih drog, čeprav je Urad za preprečevanje
zlorabe substanc (angl. Office for Substance Abuse Prevention)
rabo pojma »odgovorna raba« zavrnil. Leta 1984 je britanska vlada
sprejela dva alternativna cilja za preventivne programe v zvezi z
rabo drog: zmanjševanje rabe in »zmanjševanje škode«. Potem pa
so to strategijo začeli uporabljati še drugod v Evropi, Avstraliji in
po letu 1994 v ZDA in Kanadi (glej Duncan 1994).
Vendar pa se tudi ob obravnavi tega modela srečamo z
nejasnostmi, ki otežujejo enoznačno obravnavanje. Model
zmanjševanja škode namreč ni enotno definiran. Še več, v zvezi z
njim vlada temeljno nelagodje. Nejasnosti in nelagodje v zvezi s
tem modelom lahko najbolje ponazorimo s primerjavo Letnega
poročilo o stanju na področju drog v Evropski uniji in na
Norveškem iz leta 2002 s poročilom iz leta 2004.
Tako npr. Letno poročilo o stanju na področju drog v Evropski
uniji in na Norveškem 2002 (angl. Annual report on the state of the
drugs problem in the European Union and Norway 2002) v analizi
odzivov držav članic na problem drog o ukrepih za zmanjševanju
škode piše le v delu, v katerem obravnava preventivo v
rekreativnem okolju in preventivo pred nalezljivimi boleznimi, ki
so lahko posledica uporabe drog (Annual report ... 2002, str. 33–34).
Pri tem poročilo poudarja, da preventiva v rekreativnem okolju,
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kar zadeva koncept, delno prekriva področje med preventivo in
zmanjševanjem tveganja, ki nastaja z rabo drog, ter s tem pogosto
sproža med seboj konfliktne ideološke funkcije. V večini držav
članicah EU so ti projekti uvrščeni v »sekundarno preventivo«
(npr. Norveška, Finska, Nemčija, Belgija ...), drugje pa želijo to
področje konceptualizirati kot »zmanjševanje tveganj«. Kot primer
navajajo Veliko Britanijo; tam so, denimo, izdali uradna navodila
za varen ples. Cilj navodil je preventiva pred problemi, povezanimi
z drogami na plesnih zabavah (angl. dance party). Z navodili želijo,
kolikor je mogoče, zmanjšati zdravstvene težave, ki bi lahko bile
posledica uporabe drog (glej ibid, str. 33). K zmanjševanju škode v
okviru preventive pred nalezljivimi boleznimi naj bi tako
pripomogli ukrepi, ki preprečujejo širitev bolezni, kot sta aids in
hepatitis C (npr. menjava igel za odvisnike oz. zasvojene s
heroinom, varne sobe za vbrizgavanje ipd.).
Tudi Letno poročilo o stanju na področju drog v Evropski uniji in
na Norveškem 2004 (v nadaljevanju: Letno poročilo) v analizi
odzivov držav članic na problem drog o ukrepih za zmanjševanje
škode ne poroča v posebnem poglavju. Še več. Izraz zmanjševanje
škode v poročilu zasledimo le na enem mestu in sicer, ko je govor o
javnem zdravju61 v okviru razvoja politik in zakonov, povezanih z
drogami. Poleg tega pa poročilo ob pojmu zmanjševanje škode
uporablja pojem zmanjševanje tveganj, ne da bi pojasnilo vsebinsko
razliko med obema pojmoma (glej ibid, str. 15). S temi nejasnostmi
se srečujemo, čeprav je leta 2003 svet ministrov EU sprejel
priporočilo z naslovom Preprečevanje in zmanjševanje škode za
zdravje, ki jo povzroča odvisnost od drog (v nadaljevanju:
Priporočilo62). Kot poroča Letno poročilo, so številne države članice
61

O medikalizaciji rabe in zlorabe drog smo že pisali. Dejstvo, da se na ravni EU
z zmanjševanjem škode ukvarjajo zgolj v okviru ohranjanja javnega znanja, pa
to tezo še dodatno potrjuje: kot da morebitna raba drog lahko škodi le
posameznikovemu in javnemu zdravju, popolnoma pa so zanemarjene
morebitne socialne posledice rabe drog (npr. nezaposlenost, izključitev in
stigmatizacija uporabnikov drog itd.).
62
Na ministrskem srečanju držav članic EU februarja 2003 v Atenah, na katerem
so ministri pripravljali izhodišča za 46. konferenco komisije za narkotične
droge OZN. Grčija je kot takratna predsednica EU pozvala k odprtemu dialogu
o drogah, ki naj bi pomagal poiskati pragmatične in učinkovite politike do drog,
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ugotovitve iz priporočila že vključile v svoje nacionalne strategije,
vendar pa iz samega Letnega poročila to ni vidno (glej ibid).
Priporočilo pravi, da si morajo države članice za zagotovitev visoke
ravni zdravstvenega varstva za cilj javnega zdravja zastaviti
preprečevanje odvisnosti od drog63 in zmanjšanje s tem povezanih
tveganj. Hkrati opazimo priporočilo, da naj države članice za
precejšnje zmanjšanje pogostosti nastanka škode za zdravje zaradi
uživanja drog (HIV, hepatitis B in C ter tuberkuloza, smrtni
primeri) kot sestavni del svojih celovitih politik za preprečevanje in
zdravljenje odvisnosti zagotovijo »/…/ vrsto različnih storitev in
prostorov, katerih cilj je zmanjševanje tveganja.« (ibid) Kaj so
tveganja, tu ni definirano.
V Letnem poročilu je kljub navajanju priporočil primerjalno
gledano precej manj podatkov o ukrepih za zmanjševanje škode,
kot jih je bilo v Letnem poročilu o stanju na področju drog v
Evropski uniji in na Norveškem 2002. Tako leta 2004 lahko
zasledimo le kratko obravnavo programa zamenjave igel in brizg
ter varnih sob za uporabnike drog, ki pa sta uvrščena med
nizkopražne programe zdravljenja odvisnosti (glej ibid, str. 12) –
torej v terciarno preventivo. To pa sta zagotovo programa, ki sodita
v okvir ukrepov za zmanjševanje škode. Kljub priporočilu
ministrov bi torej težko rekli, da Letno poročilo sistematično
pokriva področje zmanjševanja škode, nasprotno, namenja mu še
manj prostora kot poročilo iz leta 2002.
ki ne bi temeljile na ideologijah, temveč na sodobnih izkušnjah in znanosti.
Države članice EU so se strinjale, da potrebujemo konvencije OZN o drogah,
vendar le-te niso nespremenljive, temveč morajo odsevati razvoj prakse. V tem
smislu morajo izražati tudi zagotavljanje ukrepov za zmanjševanje škode,
alternativne kazni in dekriminalizacijo rabe drog. Grčija je predlagala
ustanovitev posebne medresorske komisije, ki bi preučila odnos med
zmanjševanjem škode in konvencijami OZN ter predlagala ustrezne
prilagoditve obstoječemu zakonodajnemu okviru nadzora drog (glej EU
Presidency joins ... 2003).
63
Pri tem je zanimivo, da si za cilj določajo preprečevanje odvisnosti od drog, ne
pa preprečevanje rabe in zlorabe drog. Verjetno gre za nedoslednost pri uporabi
pojmov, ki pa, kot smo že zapisali, utrjuje pojmovno zmedo na obravnavanem
področju.
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V evropskem prostoru torej prevladuje opredeljevanje modela
zmanjševanja škode kot modela, ki ne sodi na raven primarne
preventive (z izjemo Anglije). Še več. Zadnje Letno poročilo o
stanju na področju drog v Evropski uniji in na Norveškem 2004
umešča te ukrepe zgolj v terciarno preventivo. Kljub temu pa se v
ameriškem strokovnem ter avstralskem strokovnem in političnem
prostoru srečujemo s prizadevanji za sprejemanje ukrepov za
zmanjševanje škode v primarno preventivo.64 V avstralskem
prostoru so oblikovali politiko do drog, ki vključuje vse vrste
ukrepov. Svojo politiko označujejo kot politiko minimaliziranja
škode. Model sprejema dejstvo, da ljudje so in bodo uživali droge,
zato je treba uvesti ukrepe za zmanjševanje škodljivih učinkov,
povezanih z rabo drog. Ta model resno ločuje dvoje – rabo in
zlorabo drog. Rabo različnih drog (alkohol, nikotin, zdravila ...)
obravnava kot del vsakodnevnega življenja posameznika in jo
ločuje od zlorabe, ki prinaša številne škodljive posledice. Ker »/.../
je raba drog univerzalen pojav v različnih družbah in /.../ iz nje
izhajajo številne koristi, si abstinence kot siceršnjega cilja
preventive rabe drog za mlade ljudi ne moremo zamisliti in ga ne
moremo zagotoviti, zato je kot cilj na ravni posameznika
nesprejemljiv« (Moore 1991, str. 33). Zato si je smiselno prizadevati
za zmanjševanje tveganj in škode, ki so lahko posledica rabe drog.
Model zmanjševanja škode tako vnaša v preventivo nove elemente.
Širi namreč strategijo od cilja, naravnanega k ohranjanju popolne
abstinence, torej od absolutnega preprečevanja rabe drog (s
preprečevanjem bodisi ponudbe bodisi povpraševanja), k čim
manjši zlorabi drog (torej absolutno preprečevanje nastanka
odvisnosti in zasvojenosti) in zmanjševanju škode, ki lahko nastane
ob rabi in zlorabi drog. »Zmanjševanje škode sprejema kot dejstvo,
da raba drog obstaja kljub vsemu trudu, da bi jo preprečili, in tudi
naprej bo tako. Priznava tudi, da ukrepi, ki so namenjeni
preprečevanju rabe drog, pogosto nenamerno vplivajo na
64

Natančnejši bi bil sicer izraz »zmanjševanja tveganj«, vendar ga avtorji ne
uporabljajo. Ko govorijo o zmanjševanju škode, v ta pojem vključujejo tudi
zmanjševanje tveganj, da bi škoda sploh nastala.

84

PREPREČEVANJE RABE IN ZLORABE DROG

povečanje škode, povezane z rabo drog. Strategijo pogosto
imenujemo tudi omejevanje škode (angl. damage limitation),
zmanjševanje nezgod (angl. casualty reduction) ali zmanjšanje
škode na najmanjšo mero (angl. harm minimization)« (Duncan
1994, str. 281).
Če povzamemo: z različno terminologijo in koncipiranjem same
vsebine modela se torej srečujemo tudi pri zasnovi zmanjševanja
škode. Izraz »zmanjševanje škode« je v svetu resda uveljavljen,
vendar opredeljevanje vsebine ni enoznačno. Tako nekateri avtorji
z izrazom »zmanjševanje škode« označujejo le ukrepe, ki se
nanašajo na zmanjševanje škodljivih posledic rabe drog (npr.
preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni), za druge pa je
»zmanjševanje škode« pristop v okviru primarne preventive rabe
drog, katerega cilj je čim manj škodljivih posledic morebitne rabe
drog (npr. dehidracija na plesnih zabavah), za tretje pa je
»zmanjševanje škode« povezano z absolutnim preprečevanjem
nastanka odvisnosti in ne le s preprečevanjem rabe drog kot ciljem
preventive.
V evropskem kontekstu politike, ki temeljijo na modelu
zmanjševanja povpraševanja po drogah, sicer vključujejo ukrepe za
zmanjševanje škode, vendar šele v okviru sekundarne oz. terciarne
preventive. Na ravni primarne preventive teh ukrepov ne
vključujejo (glej Letno poročilo … 2004, Annual report ... 2002,
2001, 1999). Preventiva, ki izhaja iz strategije zmanjševanja škode,
je v tem smislu tudi precej širše zastavljena, saj ob ohranjanju
abstinence kot cilja preventive, sprejema dejstvo, da nekateri
posamezniki uporabljajo droge. Skuša zmanjšati tveganje, da bi
škoda nastala oz. si prizadeva preprečiti škodljive posledice, ki bi
lahko nastale zaradi rabe drog.
Kot smo že omenili, sta se glede na cilje preventive v svetu v
grobem oblikovali dve zasnovi. V evropskem prostoru preventiva
temelji na zmanjševanju povpraševanja po drogah, dopolnjujejo pa
jo ukrepi za zmanjševanje ponudbe drog. V ameriškem prostoru pa
v zvezi s preventivo lahko na deklarativni ravni govorimo
predvsem o povezovanju zmanjševanja ponudbe in povpraševanja
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po drogah, vendar v konkretni politiki do drog prevladujejo ukrepi
za zmanjševanje ponudbe drog, ukrepe za zmanjševanje škode pa
ostro zavračajo (več o tem v nadaljevanju). Tudi koncepti
preventive v evropskem prostoru ne zanemarjajo ukrepov za
zmanjševanje ponudbe, vendar je poudarek na uravnoteženju z
ukrepi za zmanjševanja povpraševanja po drogah. Obema
konceptoma preventive pa je skupno, da si prizadevata za popolno
abstinenco, vendar s to razliko, da se v Evropi prevladujoči model
bolj naslanja na preprečevanje rabe drog z različnimi preventivnimi
dejavnostmi, za ameriški koncept pa je značilno, da izhaja iz
predpostavke, da bo prohibicija podprta z ukrepi za zmanjševanje
ponudbe drog vplivala na manjše povpraševanje po njih. Temu so
prilagojeni tudi ukrepi politike do drog.
Po konceptu, ki vključuje le ukrepe za zmanjševanje ponudbe
in/ali zmanjševanje povpraševanja, je cilj preventive vnaprejšnje
preprečevanje rabe drog (z zmanjševanjem ponudbe in
povpraševanja), torej ohranjanje popolne abstinence. Ker pa je
popolna abstinenca nerealen cilj, menimo, da je bolj sprejemljiv
koncept zmanjševanja škode na najmanjšo mero (ali kot ga
poimenujejo nekateri avtorji, zmanjševanja škode), ki poleg
absolutne abstinence kot cilj preventive vključuje tudi
zmanjševanje motivacije posameznika za uporabo drog na
najmanjšo možno mero, takrat, ko posameznik po drogi že seže, pa
na zmanjševanje tveganja nastanka škode, ki lahko nastane zaradi
rabe drog. To zasnovo bi tako lahko označili kot tisto, ki zajema
najširše področje ukrepov preventive, saj so vključeni ukrepi za
zmanjševanja
ponudbe,
zmanjševanje
povpraševanja
ter
zmanjševanje tveganj in škode. Ta zasnova pa najširše opredeljuje
tudi cilje preventive: lahko bi govorili o kontinuumu ciljev.
Ohranjanju popolne abstinence se pridružuje preprečevanje
nastanka odvisnosti oz. zasvojenosti ter zmanjševanje tveganj, da
bi nastala določena škoda. Ta model torej temelji na spoznanju, da
raba drog poteka od »nerabe« drog, do eksperimentalne rabe drog
in potem zlorabe drog oz. odvisnosti in zasvojenosti. Cilji
preventive pa so oblikovani glede na tipe rabe drog.
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Glede na cilje preventivnih dejavnosti bi torej lahko govorili o dveh
pristopih: prvem, katerega cilj je ohranjanje popolne abstinence, in
drugem, ki kot realno dejstvo vključuje tudi možno rabo drog.
Pogojno bi lahko govorili o dveh politikah, in sicer o politiki, ki si
prizadeva za »izničenje rabe drog« in politiki, ki si prizadeva za
»zmanjševanju tveganj in škode, povezane z morebitno rabo drog«.
Pri tem pa politika »zmanjševanja tveganj/škode« vključuje tudi
»zmanjševanje rabe«, vendar ne za vsako ceno65 (glej Caulkins
1997, str. 1143–1150). V tem smislu zasnove preventive pred rabo in
zlorabo drog izhajajo iz teh dveh ciljev, ki pa med strokovnjaki
odpirata številne dileme, zaradi katerih ni enoznačne opredelitve
tega, kaj naj bi preventiva pravzaprav zajemala, praktične
posledice te »napetosti« pa so vidne v politikah posameznih držav
do drog.
Na osnovi analize pojmov, ki zadevajo rabo in zlorabo drog, ter
predstavitve modelov ukrepov, na katerih temeljijo posamezne
politike do drog, lahko ugotovimo, da se v tem prostoru
pravzaprav srečujemo z dvema med seboj izključujočima
pristopoma, ki imata velik vpliv na samo oblikovanje politike do
drog. Ker se bomo v nadaljevanju ukvarjali z različnimi politikami
do rabe in zlorabe drog, bomo najprej opredelili temeljne
značilnosti teh dveh diskurzov. Gre za prohibicijski in
protiprohibicijski pristop.

II.3 Pristopi, vpisani v modele ukrepov, na katerih
temeljijo politike do drog
Doslej smo ob obravnavanju posameznih pojmov, ki zadevajo rabo
in zlorabo drog, ob analizi obeh pojmov trčili na prevladujočo
medicinsko obravnavo pojmov. Ob analizi modelov, ki so temelj za
oblikovanje posameznih politik do drog, pa smo ugotovili, da se
obravnavani modeli razlikujejo predvsem v opredeljevanju cilja:
ohranjanje popolne abstinence ali zmanjševanje tveganj in škode, če
65

Oba koncepta pa se po našem mnenju bistveno razlikujeta prav zaradi
temeljnega razcepa v pojmovanju posameznika kot (ne)odgovornega bitja.
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do rabe drog pride. V prvem primeru gre za popolno prohibicijo
rabe drog, v drugem pa je raba pojmovana kot realno dejstvo, ki se
mu ne moremo popolnoma izogniti. Gre torej za dva različna
pristopa. Prvi je prohibicijski, drugi pa je nastal kot kritika prvega
in ga lahko označimo kot kritičnega oz. protiprohibicijskega.
Prohibicijski pristop je konstituiran na podlagi stališča, da je
»uporaba drog zlo oz. bolezen«, njegova referenčna točka pa je
»družba brez drog« (glej Fojan 1999, str. 22). Protiprohibicijski
pristop »problem drog« definira kot rezultat in posledico
prohibicijskega pristopa in pristopa pri obravnavi rabe drog (glej
ibid). Čeprav po navedbah D. Fojan (1999, str. 22) obstajajo tudi
drugačne delitve pristopov, bomo sami zaradi obširnosti tematike
poudarili le že omenjeno možno delitev pristopov, saj bo za nas ta
pristop uporaben ob obravnavi konkretnih politik do drog.
Tako prohibicijski kot protiprohibicijski pristop pa nista monolitna,
temveč notranje razslojena. Gre za raznolikost argumentov, s
katerimi avtorji utemeljujejo svoj pogled na prepoved rabe drog.
Tako se prohibicijski pristop po Peelovem mnenju deli na
kaznovalnega oz. kazenskopravnega in medicinskega, kritični oz.
protiprohibicijski pa na libertinskega in socialnega (model socialne
blaginje) (Peele 1996 v Fojan 1999, str. 24). Arnao (1993) meni, da
znotraj protiprohibicijskega pristopa opazimo tudi druge pristope,
ki so v tesni povezanosti z različnimi disciplinarnimi in kulturnimi
pogledi avtorjev. Tako navaja, da se protiprohibicijski pristop deli
na kriminalističnega, na pristop, ki upošteva osebno svobodo,
kulturnega, medicinskega ter ekonomskega. Vsak od teh pa izhaja
iz specifičnega pogleda na posledice prohibicijskega pristopa. Tako
npr. pristop, ki upošteva »osebno svobodo«, temelji na pogledu, da
s kriminalizacijo rabe drog prohibicija kaznuje »zločin brez žrtev«,
saj je raba drog zasebna zadeva vsakega posameznika (glej Arnao
1993). Medicinski pristop pa temelji na predpostavki, da
prohibicijska zakonodaja prepušča uporabnika drog ter družbo
tveganju, da bo ogroženo zdravje, zato je »zmanjševanje škode«
primerna alternativa prohibiciji drog (glej ibid).
V kazenskopravnem modelu, ki je eden izmed pristopov znotraj
prohibicijskega pristopa, je droga sredstvo, ki povzroča odvisnost,
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družbene in kriminalne ekscese ter osebni in moralni propad, zato
se prepoved pridelovanja, preprodaje in posredno ali neposredno
uporaba ter pregon in kazensko preganjanje uživalcev zdijo
najustreznejši odgovor na »problem drog«. Ta model v prvi vrsti
kot razlog za uporabo drog vidi ponudbo, zato razvija predvsem
ukrepe za preprečevanje rabe drog. V kazenskopravnem modelu je
uporabnik drog obravnavan kot racionalen subjekt, ki je zavestno
kršil pravno normo, zato mora biti kaznovan. V okviru sinteze
kazenskega in medicinskega modela pa je uporabnik drog
predvsem bolnik (glej Fojan 1999, str. 25).
Medicinski model je v okviru prohibicijskega pristopa oblikovan
na (hipo)tezi o »biološki preddispoziciji odvisnosti« oz., kot smo že
omenili, predpostavki o obstoju z individualno eksistenco
povezane patologije, ki je razlog, da posameznik uporablja drogo.
V tem modelu je raba drog pojmovana kot bolezen. S tem pa je
»/…/ subjektu odvzeta odgovornost/krivda za njegovo vedenje,
kar ima za posledico postopno humanizacijo obravnave, ki jo gre
razumeti v Foucaultovem smislu. Z moderno sintezo
kazenskopravnega in medicinskega pristopa k pojavu je terapija
postala pomembno dopolnilo in v nekaterih primerih alternativa
zaporni kazni« (Fojan 1999, str. 26). Medicinski model prepoznamo
tudi v protiprohibicijskem pristopu. Prohibicijski pristop želi rabo
drog popolnoma izničiti, drugi pa priznava realnost njenega
obstoja. Njuna skupna točka pa je zdravje: prvi model želi
preprečiti rabo drog, ki jo enači z zlom oz. boleznijo, v drugem
pristopu (med drugimi) pa prepoznamo stališče, da prohibicijska
zakonodaja prepušča zdravstvenemu tveganju tako posameznika
kot družbo, zato je zmanjševanje (zdravstvene) škode alternativa
prohibiciji (glej Arnao 1993, str. 1). Model zmanjševanja tveganj in
škode tako kaj hitro lahko zdrsne na isti točki – to je v pojmovanju
rabe drog kot zdrave oz. nezdrave. Zato je ta pristop v okviru
protiprohibicijskega pristopa po našem mnenju nezadovoljiv, če ne
širi interpretacije rabe drog tudi z izbiro posameznika.
Obema, tako medicinskemu kot kazenskopravnemu modelu
znotraj prohibicijskega pristopa, pa je skupno, da zanikata možnost
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nadzorovane uporabe psihoaktivnih substanc, drogam pa
pripisujeta lastnosti, ki jih droge same po sebi po večini nimajo.
Kot antiteza prohibicijskemu pristopu se je razvil kritični oz.
protiprohibicijski model, ki je po Peelu (glej Fojan 1999) notranje
razslojen na libertarni model in model socialne blaginje. Njun
temeljni namen je normalizacija obravnave rabe drog. Tako
zagovorniki
libertarnega
modela
postavljajo
osebno
odločitev/izbiro kot razlog posameznikove uporabe drog, model
socialne blaginje pa vidi vzrok uporabe drog v socialni deprivaciji
posameznikov. Libertarni model vidi rešitev v prosti prodaji drog
na trgu, model socialne blaginje pa vidi rešitev v materialnem
opolnomočenju deprivilegiranih družbenih skupin, kar naj bi
dosegli z ukrepi politike socialne blaginje (glej Fojan 1999, str. 29–
32). Menimo, da modela ne ponujata zadostnega razloga za
pojasnitev rabe drog, predvsem pa za rešitev »problema drog«.
Nobeden ne daje zadovoljujočega odgovora, ko libertarni model
soočimo z dejstvom, da bi prosta prodaja drog brez ustreznih
omejitev lahko povzročila številne negativne učinke (več o tem glej
Schaler 1998), model socialne blaginje pa z dejstvom, da je raba
drog pojav, ki ni vezan le na deprivilegirane družbene skupine,
temveč ga srečamo tudi v privilegiranih. Zgodovina rabe drog
kaže, da je razlika med privilegiranimi in deprivilegiranimi
družbenimi skupinami le v tem, katero vrsto drog uporabljajo (več
o tem Escohotado 1999). To razliko v sodobni (ameriški) družbi
opažamo še danes: kokain je droga privilegiranih družbenih slojev,
crack, tj. sintetični kokain, pa revnejših slojev (glej ibid, str. 142).
Čeprav smo modele, ki se pojavljajo znotraj prohibicijskega in
kritičnega oz. protiprohibicijskega pristopa predstavili zelo
shematično, menimo, da je na njihovi osnovi ter na podlagi analize
modelov ukrepov, na katerih temeljijo posamezne politike do drog,
vidno, da je bistvena razlika med modeli vidna v interpretaciji rabe
drog in posledicah te rabe; ta razlika pa vpliva tudi na
interpretacijo preventive rabe in zlorabe drog. Tako model
zmanjševanja ponudbe in model zmanjševanja povpraševanja po
drogah temeljita na predpostavki, da je »uporaba drog zlo ali
bolezen«; njegova referenčna točka je t. i. družba brez drog, ki je
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tudi temeljni cilj preventivnih dejavnosti. Model zmanjševanja
tveganj in škode pa temelji na predpostavki, da je raba drog vedno
obstajala in da se ji tudi v prihodnje ne bo mogoče izogniti, zato je
bistveni cilj preventive zmanjševati tveganja in škodo, ki lahko
nastane zaradi morebitne rabe drog. Predvsem pa ta model temelji
na predpostavki, da je raba drog stvar osebne izbire. Posameznik
ima torej mandat, da se sam odloči, ali bo droge uporabljal ali ne.
Izbira je prepuščena njemu. Bistvena razlika med pristopoma je
torej v pojmovanju drog, umestitvi v družbeno stvarnost in
pojmovanju posameznikove pravice do uporabe. Kako se to kaže v
posameznih politikah do drog, pa si bomo ogledali v nadaljevanju
besedila.

III. Analiza konkretnih politik do
drog, ki izhajajo iz različnih modelov oz. zasnov obravnave rabe
in zlorabe drog
V letih med 1989 in 1999 so bile oblikovane nacionalne politike do
drog v 66 državah, 41 držav pa je svoje nacionalne politike
razvijalo ali izoblikovalo že desetletje predtem (glej Overview
2002). Politiko do drog ureja mednarodni sistem nadzora nad
drogami, ki deluje v okviru Organizacije združenih narodov66 (v
nadaljevanju: OZN). Kljub globalnemu nadzoru nad drogami so se
v svetu oblikovali različni pristopi pri urejanju tega vprašanja.
Politika do drog je lahko v vsaki državi drugačna, skupni
imenovalec vseh pa je po Sengersovem (1993, str. 68) mnenju
kontrola drog s sistemom represije, ki zadeva uporabo/zlorabo
drog in promet z drogami (tj. kultivacija, pridelava, obdelava,
transport, trgovina, financiranje, izvoz, uvoz in prodaja na drobno).
V nadaljevanju bomo predstavili sistem nadzora nad drogami v
okviru OZN, potem bomo predstavili konkretne politike do drog v
ZDA, Evropski uniji (v nadaljevanju: EU) ter treh njenih članicah
(Nizozemski, Švedski in Sloveniji) in v Avstraliji. Najprej bomo
obravnavali politiko OZN do drog, nato pa politiko ZDA, ki so
vodilna svetovna sila v »vojni proti drogam«67, s svojo politiko do
drog pa skušajo prodreti v celotni svetovni prostor in ga obvladati.
V evropskem prostoru se kljub poskusom skupnega nastopa oz.
oblikovanja politike do drog v okviru EU srečujemo z različnimi,
V številnih državah (tudi državah članicah Evropske unije) temelji politika do
drog na dveh konvencijah Združenih narodov: Enotni konvenciji o mamilih
(1961, popravki 1971) ter na Konvenciji o psihotropnih substancah (1971). Obe
izhajata iz predpostavke, da narkotiki in psihoaktivne snovi, ki jih seznama
konvencij zajemata, povzročajo zasvojenost, škodijo zdravju in predstavljajo
veliko nevarnost za družbo v celoti (glej Sengers 1993, str. 68).
67
Pojem »vojna proti drogam« je prvi uporabil ameriški predsednik Nixon leta
1971 (več o tem v nadaljevanju). Od tedaj je v redni uporabi v ameriški politiki,
javnosti in različnih strokah.
66
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lahko bi zapisali diametralno nasprotnimi politikami v državah
članicah ter kot posledica z razlikami v politikah in konceptih
preventive. Avstralsko politiko do drog bomo obravnavali zaradi
politike, ki je na določen način izjemna.
Pregled po državah nam bo omogočil spoznati razlike med
politikami do drog v teh in drugih državah68, torej tudi vpogled v
pristope in zasnove preventive, ki jih ustvarjajo te politike. Še
posebej pa nas bodo v nadaljevanju zanimali različni strokovni
pogledi in pristopi ter zasnove preventive, ki vključuje starše, ki jih
(med drugim) prinašajo oz. utemeljujejo razlike v politikah
posameznih držav do drog.

III.1 Globalni sistem nadzora nad drogami in globalna
politika do drog
Sistem nadzora nad drogami v svetu ureja OZN69. Politike nadzora
nad drogami v posameznih državah pa so bolj ali manj usklajene z
mednarodnopravnimi dokumenti, ki urejajo nadzor nad drogami.
Pregled mednarodnih konvencij (ki so zavezujoče za države
podpisnice) in drugih uradnih dokumentov OZN kaže, da »/.../
mednarodne konvencije /.../ bolj poudarjajo ukrepe za nadzor
ponudbe drog kot katerikoli drug preventivni ukrep« (Gossop
1992, str. 62). Konvencije namreč temeljijo na prepričanju, da bo
zmanjševanje ponudbe drog zmanjšalo dostopnost drog in
povečalo njihovo ceno. S tem se bo zmanjšala poraba drog. Popolna

68

Za vrstni red predstavitve posameznih politik smo se odločili po načelu od
splošnega h konkretnemu, torej od nadvladne politike (OZN) k politikam
posameznih držav. V tem okviru pa smo se odločili, da politiko ZDA postavimo
na prvo mesto kot politiko s težnjami po njeni globalizaciji (več o tem v
nadaljevanju).
69
Mehanizmi nadzora zlorabe drog tako potekajo v različnih organih OZN (UN
Division on Narcotic Drugs, International Narcotics Control Board, ECOSOC;
Commision on Narcotic Drugs, UNDFAC, WHO – Expert Committee on Drug
Dependence) ter v evropskem in svetovnem prostoru: skupina Sveta Evrope
Pompidou, EMCDDA, Interpol, carinski koordinacijski svet) (Sengers 1993,
str. 69).
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ali delna prohibicija drog naj bi zmanjšala pogostnost uporabe
drog, torej tudi probleme, ki so povezani z rabo drog (glej ibid).
Ukrepe za zmanjševanje ponudbe drog urejajo konvencije, ki jih je
sprejela OZN. Enotna konvencija o mamilih (angl. Single
Convention on Narcotic Drugs) iz leta 1961 (Ur. l. SFRJ, 1964, št. 2),
ki vključuje tudi Mednarodno konvencijo o opiju iz leta 1912, je
najpomembnejši mednarodni dogovor. Po mnenju Gossopa (glej
ibid) pa je tudi najbolj izrazit primer pristopa pri obravnavi drog,
ki daje težo predvsem nadzoru nad ponudbo drog. Ta konvencija
niti ne omenja ukrepov za zmanjševanje povpraševanja po drogah,
vsebuje pa natančen popis ukrepov za spremljanje, proizvodnjo,
predelavo in uporabo drog ter trgovino z njimi. Uvaja tudi težnjo
po zmanjševanju proizvodnje drog na najmanjšo mero, ki naj bi
zadoščala za medicinske, znanstvene in industrijske namene.
Podoben je pristop tudi v Konvenciji o psihotropnih substancah iz
leta 1971 (angl. Convention on Psychotropic Substances 1971, Ur. l.
SFRJ 1973, št. 40). Konvencija predpisuje ukrepe za preprečevanje
zlorabe farmacevtskih proizvodov in drugih narkotičnih
psihoaktivnih substanc, ki niso predmet nadzora te konvencije.
Večina pristopov pri nadzoru nad drogami, ki jih predpisuje, je
namenjena kontroli proizvodnje in distribucije drog. Le v enem od
členov so omenjene preventivne, vzgojno-izobraževalne in
informativne dejavnosti, ki sodijo k ukrepom za zmanjševanje
povpraševanja po drogah70 (glej ibid, str. 1208, člen 20). Ti ukrepi
so namenjeni predvsem »/.../ tistim osebam, ki jih je uporaba drog
že »prizadela«, ter osebam, ki se ukvarjajo z zdravljenjem tistih, ki
zlorabljajo psihoaktivne substance« (ibid). Namenjeni pa so »/.../
po potrebi tudi osebam, ki opravljajo poklic, ki terja, da si pridobijo
znanje o problemih, ki jih povzročata zloraba psihotropnih
substanc in njeno preprečevanje, ter da širijo znanje med množice,
če je nevarnost, da se zloraba teh substanc zelo razširi« (ibid).
Dejstvo, da se konvencija le obrobno ukvarja z vprašanjem
70

Konvencija ločuje preventivo, vzgojo in izobraževanje ter informiranje. Ne
pojasnjuje pa, kakšne so razlike med njimi. Postavlja se namreč vprašanje, kako
je pojmovana preventiva, če ne vključuje npr. vzgoje in izobraževanja ali
informiranja.
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preprečevanja povpraševanja po drogah, po našem mnenju kaže,
da droge v tedanjem obdobju niso bile zaznane kot resen družbeni
problem, saj je v členu jasno zapisano, da se ti ukrepi izvajajo, le
»če je nevarnost, da se zloraba teh substanc zelo razširi«, druga
možna interpretacija pa je, da so pisci konvencije izhajali iz
prepričanja, da bodo imeli ukrepi v zvezi z nadzorom nad
proizvodnjo in distribucijo drog dovolj velik učinek na
preprečevanje same rabe drog.
Obe konvenciji se torej skoraj v celoti nanašata na ukrepe za
zmanjševanje ponudbe drog. Obravnavi problematike je
namenjena tudi Konvencija OZN zoper nezakonit promet z mamili
in psihotropnimi snovmi iz leta 1988 (angl. United Nations
Convention Against Illict Traffic in Narcotic Drugs and
Psychotropic Substances, Ur. l. SFRJ, 1990, št. 14). Vzroke za
enostransko obravnavo ukrepov za nadzor nad rabo drog bomo
obravnavali v nadaljevanju, tu naj le še opozorimo, da tezo, da se
mednarodna skupnost ukvarja predvsem z ukrepi za zmanjševanje
ponudbe drog, potrjuje tudi dejstvo, da je bila šele leta 199871
sprejeta Deklaracija o smernicah za zmanjševanje povpraševanja po
drogah (angl. Declaration on the Guiding Priciples of Drug
Demand Reduction 1998), ki pa za države članice OZN ni
zavezujoč dokument. Deklaracija ugotavlja, da zloraba drog
prizadeva družbo na vseh ravneh, zato mora biti tako usmerjena
tudi politika zmanjšanja povpraševanja po drogah. Obenem
deklaracija ugotavlja, da so si in da si bodo vlade na vseh področjih
in ravneh prizadevale, da bi zatrle nezakonito proizvodnjo in
razpečevanje drog ter trgovino z njimi, vendar mora pristop pri
reševanju problema uporabe drog »/.../ zajemati nadzor nad
ponudbo in zmanjšanjem povpraševanja, ki se vzajemno krepita
/.../« (Declaration on ... 1998, str. 2). OZN torej priznava potrebo
po uravnoteženosti ukrepov za zmanjševanje ponudbe in
povpraševanja po drogah72, način pa je stvar politike posamezne
države. Poleg uravnoteženosti ukrepov pa deklaracija predlaga
71

Generalna skupščina OZN je istega leta sprejela tudi politično deklaracijo, ki si
je za cilj zadala svet brez drog do leta 2008.
72
Deklaracija v besedilu niti ne omenja ukrepov za zmanjševanje škode.
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tudi partnerstva med vladnimi in nevladnimi organizacijami,
učitelji, mladinskimi organizacijami itd., ki so bistvenega pomena
za oceno problema ter ustrezno politiko na področju ukrepov za
preprečevanje povpraševanja po drogah. V okvir teh partnerstev
pa naj bi bili vključeni tudi starši (glej ibid, str. 4).
Ob sprejetih konvencijah in deklaracijah imajo vlade tudi svoje
lastne politike do drog. Nekaterim vladam zadoščajo kontrolni
mehanizmi, ki jih predpisujejo konvencije, druge pa ob tem
sprejemajo še svoje kontrolne mehanizme, ki so še strožji od
predvidenih v konvencijah73 (npr. ZDA). Nekatere vlade (npr.
nizozemska, avstralska, belgijska, švicarska) v svoje politike do
drog vključujejo ukrepe, ki niso povsem v skladu s sprejetimi
konvencijami (npr. dekriminalizacija rabe marihuane na
Nizozemskem, legalizacija marihuane za osebno uporabo v
Belgiji74, varne sobe za vbrizgavanje drog in heroin na recept v
Švici ter marihuana kot zdravilo na recept na Nizozemskem in v
Kanadi itd.). Ti ukrepi po večini sodijo med ukrepe za
zmanjševanja škode, vendar ta model ni vključen v globalni sistem
politike do drog. Še več: Mednarodna komisija za nadzor nad
narkotiki (angl. International Narcotics Control Board - INCB), kot
eden izmed organov OZN v svoja letna poročila že vrsto let
vključuje mnenje, da določene prakse (npr. heroin na recept, sistem
coffee shop na Nizozemskem, uporaba pojma »raba drog«) niso v
skladu s konvencijami OZN ter ogrožajo njihov pomen in
interpretacijo (glej Polak 2002, str. 2). OZN je že leta 1996 »zaprla
vrata« ukrepom za zmanjševanje škode oz. preučevanje njihovih
učinkov, saj »/.../ bi take raziskave lahko zagovornikom
legalizacije drog pošiljale napačno sporočilo« (Jelsma 2002, str. 3).
73

To možnost predvideva tudi Konvencija OZN proti nezakonitemu prometu z
mamili in psihotropnimi snovmi iz leta 1988, ki v 24. členu pravi: »Podpisnica
lahko sprejme ukrepe, ki so strožji ali ostrejši od tistih, ki jih določa ta
konvencija, če so po njenem mnenju taki ukrepi zaželeni ali nujni za
preprečevanje ali zatiranje nezakonitega prometa« (ibid, str. 28). Konvencija pa
ne omenja možnosti sprejemanja milejših ukrepov.
74
Marca 2003 je belgijski parlament legaliziral rabo marihuane. Posameznik ima
lahko pri sebi do 5 gr marihuane, lahko jo tudi uporablja, vendar tako, da ne
moti javnega reda in miru (glej Belgium to … 2003).
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Kar zadeva razmere v svetu lahko kljub različnim pristopom pri
oblikovanju politike do drog v posameznih državah govorimo o
prevladujoči politiki prohibicije, ki jo skuša OZN doseči s
prevladujočimi ukrepi za zmanjševanje ponudbe drog ter v zadnjih
letih s pozivanjem k uravnoteženju ukrepov za zmanjševanje
ponudbe in povpraševanja po drogah (glej Declaration on ... 1998).
V tem smislu Levin (glej 2001, str. 1) poudarja tezo o globalni
prohibiciji drog, saj je v vseh državah tega sveta katera od drog
prepovedana. Vendar obstajajo razlike v tem, katere droge so
prepovedane, in v tem, kakšno kaznovalno politiko imajo države
do uporabnikov drog. Vse države kriminalizirajo produkcijo in
prodajo marihuane, kokaina in opiatov. Dodatno večina držav
kriminalizira produkcijo in prodajo drugih psihoaktivnih substanc,
izjema so omejene količine teh substanc za medicinske namene
(npr. morfija). Večina držav, poleg večjih, kriminalizira tudi
posedovanje malih količin kake od prepovedanih substanc,
običajno gre za količino 28 gramov ali manj, vendar različne države
različno obravnavajo take prestopke. V ZDA je to kaznivo dejanje,
v Sloveniji pa je po sedaj veljavni zakonodaji posedovanje droge za
osebno uporabo prekršek75. Na podlagi različnih pristopov Levin
ob obravnavi posameznih politik do drog govori o prohibiciji drog
kot kontinuumu med »kriminalizirano prohibicijo drog« in
»dekriminalizirano prohibicijo drog« (glej ibid, str. 1–2). Menimo,
da bi njegovo tezo lahko dopolnili, da umestitev politike do drog v
katerega izmed polov kontinuuma določa predvsem prevladujoča
zasnova (zmanjševanja ponudbe, zmanjševanja povpraševanja
in/ali zmanjševanja škode) v politiki do uporabe drog v državi.
Tako v države, v katerih je poudarek politike do drog na ukrepih
za zmanjševanje ponudbe, ukrepi na ravni politike kriminalizirajo
uporabnike drog (npr. ZDA, Švedska), v državah, v katerih pa
politika do rabe drog temelji na ukrepih za zmanjševanje
povpraševanja in škode, ukrepi politike uporabnike drog
dekriminalizirajo (npr. Nizozemska, Avstralija, Slovenija).
Zanimivo pa je, da se v teh dveh okvirih razlikujejo tudi pogledi
politike na to, kako lahko preventivno delujejo starši. V politikah,
75

33. člen Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in obravnavi
uživalcev prepovedanih drog (Ur. l. RS, št. 98/1999).
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ki uporabnike drog kriminalizirajo, so, kot bomo pokazali v
nadaljevanju, starši pojmovani kot poglavitni dejavnik tveganja oz.
zaščite pri odločitvi njihovih otrok, ali bodo uporabljali droge ali
ne. Ob tem pa so tudi posredno ali neposredno kriminalizirani, če
njihovi otroci droge uporabljajo.

III.2 Združene države Amerike
Sodobna ameriška politika do drog izhaja iz politike, ki ima izvor v
zgodnjih 20. letih prejšnjega stoletja, zato moramo, da bi jo lahko
razumeli, pogledati v zgodovino.
III.2.1 Zasnove sodobne ameriške »vojne proti drogam«
Vse do zadnjih let 19. stoletja so bile droge v ameriški kulturi
zaznane kot sredstva, ki lajšajo vsakodnevno življenje. Čezmerna
uporaba drog je bila pojmovana kot »slaba navada« (angl. bad
habit). Od začetkov 20. stoletja pa do leta 1940 so droge začeli
razumevati kot nevarne substance, ki imajo zasvojitvene lastnosti
in jih je zato potrebno strogo nadzorovati. V 60. in 70. letih
preteklega stoletja je v odnosu do drog prevladal bolj strpen
pristop, sledilo pa je obdobje popolne nestrpnosti do drog, ki traja
še danes (glej Musto 1998, str. 17). Musto opozarja, da so bila
obdobja nestrpnosti do drog tako polna strahu in jeze, da so zapisi
iz časov, bolj naklonjenih drogam, izbrisani iz javnega spomina ali
pa so postali nekoristna referenca pri oblikovanje politike do drog
(glej ibid). Različni avtorji (glej Escohotado 1999, Musto 1998,
Inciardi 1991, Inglis 1975, Levine 1979), ki se ukvarjajo z analizo
uporabe drog v ameriški zgodovini, na osnovi analize v sodobnosti
zamolčanih virov ugotavljajo, da je bila pripisana nevarnost
uporabe drog v Ameriki v tesni zvezi s tem, katera skupina76 ljudi
76

Vzrok za tako pojmovanje in reakcijo avtorji utemeljujejo s prihodom velike
množice migrantov v ZDA in rastjo mest, na kar so nekateri gledali z
nezaupanjem. Različne droge so celo začeli »enačiti« z različnimi skupinami
tujcev. Tako so opij »enačili« s Kitajci in korupcijo, ki so jo pripisovali
njihovim otrokom. Kokain je postal povezan s spolnimi zločini črncev,
marihuana je bila povezana s prihodom mehiških priseljencev, alkohol pa z
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je določeno drogo uporabljala, ne pa z realnimi nevarnostmi, ki jih
uporaba drog prinaša posamezniku.
Do leta 1905 je imelo ameriško prebivalstvo na voljo več kot 28.000
farmacevtskih izdelkov, ki so vsebovali psihoaktivne substance. V
neomejenih količinah so te izdelke prodajali zdravniki, lekarne,
pošte, na voljo je bila tudi kataloška prodaja (glej Young 1961, str.
19–23). V tem obdobju so se na trgu že pojavili prvi hipnotiki,
kmalu za njimi barbiturati, snovi, ki so povzročale zasvojenost tako
kot morfij in heroin. Tako so bile ob začetku 20. stoletja vse
poznane droge že na voljo, spremljala jih je široka reklama, pri tem
pa »/…/ zasvojeni z opijem, morfijem ali heroinom – zmerni in
ekscesni uporabniki – niso pritegnili pozornosti časopisov in revij
ter sodnikov in policije. Niso bili predmet obravnave, ki bi
vključeval pravno, politično ali družbeno etiko« (Escohotado 1999,
str. 75). Obenem so v ameriški družbi obstajala opozorila, da je
uporaba drog pregreha tudi takrat, ko je občasna in razumna, ker v
realnosti ne gre le za pregreho, temveč tudi za kriminal in
nalezljivo bolezen, zato je uživanje alkohola in drugih drog
potrebno prepovedati (glej ibid).
Escohotado tezo, da prohibicija v Ameriki ni imela podlage v rasti
števila problemov, povezanih z rabo drog in rastjo števila
uporabnikov drog, podpira s podatki iz leta 1905. Tega leta je
ameriški kongres oblikoval posebno komisijo, ki je ocenila število
»uporabnikov« opija v ZDA. Ocenila je, da v Ameriki verjetno
200.000 ljudi (0,5 % tedanjega prebivalstva) uporablja opij, ob tem
pa je ocenjevala, da bo ta delež zaradi povečevanja uvoza opija
narasel. Opij in morfij so večinoma uporabljale osebe srednjih let in
starejši iz srednjega razreda, ki so bili dobro socialno integrirani in
so jim zdravniki svetovali uporabo opija, uporabljali pa so ga že
desetletje ali več. Uporabniki kokaina so bili mlajši posamezniki, ki
prav tako niso kazali znamenj ekscesnega vedenja. V letih med
nemoralnostjo Židov in Ircev. Vse te skupine ljudi so označili kot pogane,
papiste, morilce Boga in so bili moralno in ekonomsko inferiorni. Druge
psihoaktivne substance, kot so barbiturati, niso bile predmet identifikacije z
marginalnimi ali priseljenskimi socialnimi skupinami, zato so jih moralni
reformatorji ignorirali (glej ibid).
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1906 in 1914 so v zvezni državi Virginiji, ki je imela največ
uporabnikov kokaina, zabeležili dve osebi, ki sta prišli na kliniko
zaradi zdravljenja zasvojenosti. Poročilo ni omenjalo niti smrti
zaradi prekoračitve doz niti kriminala, ki bi bil posledica uporabe
drog (glej Escohotado 1999, str. 80).
Leta 1919 je kongres znova preveril število uporabnikov drog;
takrat so jih že poimenovali z izrazom zasvojenci (angl. addicts).
Ocenil je, da je v Ameriki 238.000 zasvojencev, to pa pomeni, da se
je delež uporabnikov opija glede na povečanje števila prebivalstva
glede na leto 1905 zmanjšal. Čeprav je bil opij dosegljiv v lekarnah,
ni bilo niti smrti zaradi prevelike doze niti ni kazalo, da bi uporaba
droge povzročila širjenje kriminala med uporabniki. Ker pa je bila
Amerika že v ognju prohibicije, je število uživalcev delovalo
»grozljivo«. Da bi »problem drog« rešili hitreje, so se ogrevali za
preprečevanje dostopa do drog. Posledica tega je bilo povečanje
tihotapljenja drog, spremenila pa se je tudi struktura zasvojencev.
Iz kroga posameznikov srednjega sloja, starih povprečno 40 let,
brez kriminalne preteklosti, se je raba drog razširila med precej
mlajše ljudi z nižjimi dohodki, ki so pogosto že imeli kriminalni
dosje in zveze s črnim trgom (glej Escohotado 1999, str. 80).
Korenine prohibicije drog, kot so kokain, morfij in heroin v ZDA,
segajo v obdobje prohibicije alkohola. Leta 1920 so sprejeli
Volstedov zakon (t. i. »dry law«), ki je prepovedoval sleherno
prodajo alkohola, veljal pa je vse do leta 1933. Zakon je ustvaril pol
milijona novih prestopnikov in povzročil širjenje korupcije na vseh
ravneh družbenega življenja. Več škode kot koristi je povzročil tudi
v javnem zdravju. Naraslo je število ljudi, ki so imeli hude
zdravstvene težave zaradi uživanja metilnega alkohola (paraliza,
slepota, smrt). Razširil se je organizirani kriminal, ki se je sprva
ukvarjal s tihotapljenjem alkohola, pozneje pa se je razširil tudi na
tihotapljenje drog. Največje koristi od prohibicijske politike so
imele mafijske združbe, ki so si med seboj razdelile monopol nad
kršitvijo zakonodaje, pivci pa so lahko izbirali le med
obiskovanjem prepovedanih lokalov in obiski zdravnikov, ki so jim
lahko predpisali drage alkoholne pijače – viski, konjak ali vino –
kot zdravilo (glej Escohotado 1999, str. 82). Mafijske združbe so si
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razdelile območja svojega vpliva, saj je bilo po ukinitvi prohibicije
alkohola jasno, da ji bo sledila prohibicija heroina. Posel z njim je
trajal vse do leta 1939, ko ga je ogrozila prihajajoča druga svetovna
vojna. Escohotado navaja, da je posel ponovno postavila na noge
povezava med mafijo in ameriško tajno službo (CIA). Mafija naj bi
v zameno za posel s heroinom pomagala pri invaziji ameriške
vojske na Sicilijo. V poznejših letih pa je sodelovanje med agencijo
CIA in mafijo v protikomunističnem boju povzročilo, da so iz
jugovzhodne Azije v Ameriko prihajale velike količine opija (glej
Escohotado 1999, str. 101–103).
Po ukinitvi prohibicijske zakonodaje v ZDA pa so še vedno
obstajali ilegalna mreža za promet in trgovanje z drogami ter
institucionalni mehanizmi, ki so bili oblikovani za izvajanje
represije nad uporabniki drog, ostala je tudi skupina predanih
uporabnikov drog. Vendar pa so raziskave, ki so jih opravili okoli
leta 1930, pokazale, da raba opija ni bila v nasprotju z opravljanjem
družinskih, družbenih in delovnih dolžnosti. Kot pravilo je veljalo,
da posameznik, ki pod zdravniškim nadzorstvom dnevno
uporablja opij celo trideset ali celo šestdeset let, dobro socialno
deluje (glej Escohotado 1999, str. 85). Uporaba droge torej
posameznikom po Escohotadu ni onemogočala »normalnega«
delovanja v družbi ter ni pomenila prave osnove za uvedbo
prepovedi določene droge. Pač pa je prohibicija drog ustvarila črni
trg in s tem razmere za nastajanje in širjenje kriminala v zvezi z
drogami.
III.2.2 Ameriška politika oblikuje svetovno politiko do drog
Prohibicijskim gibanjem, ki so se v ZDA ogrevala za popolno
prepoved alkohola, so se pridružila tudi zdravniška in
farmacevtska društva, ki so v tem videla priložnost za doseganje
nadzora nad drogami. Po Escohotadovem mnenju (glej 1999, str.
78) pa se je zveza med terapevti in prohibicionisti izkristalizirala v
prohibicijski zakonodaji, a ne le v okviru ZDA, temveč je imela
veliko vlogo tudi v ekspanziji ameriške moči po vsem svetu.
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Amerika je denimo zaradi lastnih interesov pomagala Kitajski v
njenem boju proti opiju77. Po eni strani je na Kitajskem veliko
investirala, hkrati pa se je s priseljevanjem Kitajcev v ZDA srečala
tudi z njihovo rabo opija. Strah pred širitvijo mednarodne trgovine
z opijem in rabe v ZDA je sprožil zamisel o mednarodnem nadzoru
nad drogami – z zmanjševanjem pridelave opija na Kitajskem in v
Indiji naj bi bil rešen »problem« opija v ZDA (glej ibid).
Levine (2001) opozarja, da je neuspeh ameriške prohibicije alkohola
povzročil ukinitev prohibicijske zakonodaje leta 1933, zgodba o
prohibiciji drog pa je imela popolnoma drugačno smer. Problem
opija v ZDA je denimo ameriška vlada skušala reševati tudi z
vplivanjem na oblikovanje svetovne politike do drog. Pri tem je
iskala zaveznike tudi v evropskem prostoru, vendar evropske
države niso takoj privolile na ameriške rešitve. Prva mednarodna
konferenca o problematiki drog je bila organizirana v Šanghaju leta
1906 (glej Inglis 1975, str. 155). Na njej so sprejeli prva priporočila
proti rabi drog za nemedicinske namene. Ameriška delegacija pa je
bila na konferenci razočarana, saj zaradi nasprotovanja evropskih
držav ni dosegla »resolucije« kot bolj zavezujočega dokumenta,
temveč le »priporočilo«. Tik pred začetkom prve svetovne vojne
(1914) pa je bila podpisana Haaška konvencija, ki je predlagala
»nadzor nad proizvodnjo in distribucijo opija, morfija in kokaina«.
Ta dogovor je bil po koncu vojne vključen v Versajsko pogodbo
(1919) in je dajal državam pravico in dolžnost, da bedijo nad
legitimno rabo določenih drog (glej Escohotado 1999, str. 78–79).
Amerika se tedaj ni strinjala s – po njihovem mnenju – »mehko«
regulacijo rabe drog, ki je predpisovala le nadzor razdeljevanja
opija, morfija in kokaina v lekarnah ter zahtevala zdravniški recept
za vsak preparat, ki je vseboval visoko koncentracijo navedenih
77

Opij so uporabljali za zdravstvene namene že v rimskih časih. Tudi v 14.
stoletju so zdravniki za zdravljenje uporabljali opij. Da je ta droga v družbi
postala nekaj, kar ima veliko uporabno vrednost, je zasluga Paracelsa,
zdravnika in alkimista, ki je deloval v 16. stoletju in »iznašel« lavandum,
zdravilo, ki se je potem znašlo na policah lekarn po vsem svetu (glej
Escohotado 1999, str. 45–48).

102

PREPREČEVANJE RABE IN ZLORABE DROG

drog (glej ibid, str. 89). Tudi na ženevski konferenci leta 1925
Ameriki ni uspelo z idejo, da bi po vsem svetu omejili pridelavo
opija in koke, zato so njeni predstavniki konferenco protestno
zapustili. Je pa konferenca prinesla novost – prvič v zgodovini je bil
oblikovan organ, katerega dolžnost je bil nadzor nad trgom drog,
druga novost pa je bila uvedba mehanizmov za nadzor nad
heroinom in marihuano.
Ameriški duh prohibicije je v svetovno zakonodajo dokončno
prodrl šele leta 1936 s konferenco v Ženevi, ko so določili letne
količine drog za legalno rabo drog v državah, posebnemu komiteju
pa so dali tudi nalogo, da se »/.../ bori proti zasvojenosti«
(Escohotado 1999, str. 90). S pravnega stališča je bila ta konferenca
nekaj posebnega – prvič v zgodovini so načelo nadzorovane
ekonomije prenesli na mednarodno raven ter obsegli vse faze:
pridelavo in predelavo droge ter trgovino z njo (glej Inglis 1975, str.
175). Besedilo konvencije je vse države obvezovalo, da uvedejo
posebno policijsko službo, in jih zavezovalo, da kaznujejo z
zaporno kaznijo ne le preprodajalce ilegalnih drog, temveč tudi
tiste, ki drogo le posedujejo (glej Escohotado 1999, str. 90).
S tem je ameriški način obravnave uporabnikov drog postal
prevladujoč tudi v drugih državah sveta. Leta 1948 je OZN
prohibicijo rabe drog označila kot svojo prednostno nalogo.
Uresničila jo je v obliki konvencij, ki jih je sprejela, in s tem utrdila
sedanji sistem globalne prohibicije drog (glej Levine 2001, str. 4).
Dodamo lahko, da konvencije niso bile namenjene le utrditvi
sedanjega sistema globalne prohibicije drog, temveč so pomenile in
še pomenijo tudi oviro za uvajanje sprememb v politikah do drog
(npr. legitimno vključevanje ukrepov za zmanjševanje škode v
svetovno politiko do drog).
III.2.3 »Vojna proti drogam«
V ameriškem prostoru so bila štiri obdobja intenzivnega ukvarjanja
vlade z zlorabo drog, in sicer: 1909–1923, 1951–1956, 1971–1973 ter
v 80. letih, v obdobju predsednika Reagana (glej Courtwright 1998,
str. 83). »Problem drog« je obravnavala tudi politika drugih
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ameriških predsednikov. Vendar pa v – pogojno rečeno – peto
obdobje intenzivnega ukvarjanja ameriške vlade z drogami lahko
po našem mnenju uvrstimo obdobje predsednika Busha ml., ki je v
politiko do drog zopet vnesel »duha vojne«.
Obdobja intenzivnega ukvarjanja ameriške vlade z drogami se
deloma ujemajo s širjenjem rabe drog različnih vrst,78 deloma pa
tudi s samo usmerjenostjo ameriške politike, ki je tudi s politiko do
drog reševala odprta vprašanja v odnosih z različnimi političnimi
režimi v drugih delih sveta (več o tem v nadaljevanju). Za ta
obdobja je bilo značilno tudi spreminjanje politike do drog. Gre za
bolj permisivne politike do drog, ki so ločevale droge med seboj in
dajale preventivi in zdravljenju prednost pred kaznovanjem, ter za
bolj represivne politike, ki so uvajale hude represivne ukrepe ne le
proti preprodajalcem, temveč tudi uporabnikom drog (glej Reuter
1993, str. 19).
Inciardi (glej 1991, str. 9–11) ugotavlja, da je od sprejetja
Harrisonovega zakona79 v letu 1914 zvezni pristop pri nadzoru nad
drogami vključeval različne ukrepe, ki naj bi zmanjšali ponudbo
prepovedanih drog in povpraševanje po njih. Sprva so strategije pri
zmanjševanju povpraševanja in ponudbe temeljile na klasičnem
zastraševalnem modelu: zakonodaja in kazenske sankcije naj bi
preprečevale, da bi posamezniki uporabljali droge.
Pozneje (v 60. letih prejšnjega stoletja) se je temu izhodišču
pridružilo pojmovanje, da je odvisnike potrebno zdraviti, izvajati
preventivo in izobraževanje za tiste, ki drog ne uporabljajo. Zvezni
sklad za programe boja proti drogam v ZDA je v letu 1969 narasel
iz 81 milijonov USD kar na 760 milijonov v letu 1974. Na začetku so
78

Po koncu druge svetovne vojne, ki sta ji sledili ekonomska rast in hitra
urbanizacija, se je problem drog začel povečevati. V 50. letih so se v mestih
pojavili heroinski odvisniki, v 60. pa se je zloraba drog iz mest razširila tudi na
primestno okolje. V 70. letih je svoje naredila psihadelična revolucija,
heroinska epidemija je ostala na isti ravni, rasla je uporaba marihuane, zopet se
je pojavil kokain. V 80. letih pa so se drugim drogam pridružile sintetične droge
(glej Inciardi 1991, str. 8–9).
79
Zakon je prepovedal prodajo narkotikov brez zdravniškega recepta.

104

PREPREČEVANJE RABE IN ZLORABE DROG

dodatna sredstva namenili zdravljenju in preventivi – s 54
milijonov USD v letu 1970 so prešli na 147 milijonov USD v letu
1971, stroški za represijo pa so narasli s 43 milijonov USD le na 66
milijonov (glej Reuter 1993, str. 19).
Programi preventive in zdravljenja pa so se izkazali kot
neučinkoviti, zato se je v 70. letih preteklega stoletja ponovno
pojavila težnja po oblikovanju programov, ki naj bi uničili trgovce
z drogami, zato so pričeli v programe vključevati poleg policije
tudi vojsko (glej Inciardi 1991, str. 11). Predsednik Nixon je bil prvi
ameriški predsednik, ki je leta 1971 razglasil »vojno proti drogam«
predvsem z usmerjenostjo politike proti razpečevalcem drog, droge
pa je označil kot »/…/ javnega sovražnika številka ena /…/« ter
pozval k »/…/ popolni ofenzivi /…/« (Nixon v Wisotsky 1991,
str. 103). Njegovo delo so nadaljevali predsedniki Ford, Carter in
Reagan (glej Besteman 1991, str. 130). Nixon je več denarja namenil
represivnim aparatom države (policiji, vojski in carini), ki so se
ukvarjali z izkoreninjanjem pridelave in prodaje drog. V zveznem
proračunu za leto 1975 je bilo za boj proti drogam namenjenih 684
milijonov USD, od tega 45 % represivnim aparatom države; delež
je leta 1971 znašal 30 % (glej Reuter 1993, str. 19).
Poleg tega da je Nixon oklical »vojno proti drogam« v ameriškem
prostoru, pa je boj proti drogam uveljavil tudi kot temeljni element
svoje zunanje politike in veliko pozornosti namenil programu
nadzora nad pridelavo maka v Turčiji80. Njegova administracija si
je prizadevala, da bi poostrili Enotno konvencijo o mamilih iz leta
1961, to pa je tudi uspelo s sprejetjem konvencije leta 1971. V 70.
letih je bila tako večja pozornost ZDA usmerjena k oblikovanju
represivnih ukrepov znotraj in zunaj ameriških meja, da bi s tem
preprečili ponudbo drog na ameriškem trgu.

80

Nixon je turškim generalom dal zeleno luč za zadušitev demokracije v Turčiji v
zameno za 30 milijonov USD na leto in obljubo, da bodo ustavili vso legalno
pridelavo opija v svoji državi. Dobiček od pridelave opija je tedaj v Turčiji
znašal okoli 300 milijonov USD letno, pridelava opija pa je zaposlovala na
desettisoče kmetov (glej Escohotohado 1999, str. 130).
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Po mirnejšem vmesnem obdobju politike do drog pa se je v 80. letih
zgodba z »vojno proti drogam« ponovila. Predsednik Reagan je v
zgodovini znan kot predsednik, ki je v radijskem nagovoru
državljanom oktobra 1988 začel vojno z besedami: »Razpoloženje
do drog v tej državi se spreminja in to je čas za nas. Ni opravičila
za droge – niti za trde niti za mehke niti za katere druge. Droge so
slabe in mi jih bomo pregnali« (Reagan v Wisotsky 1991, str. 103).
Obdobje vladavine Reagana je bilo tudi obdobje, ki je »vojni proti
drogam« dodalo novo razsežnost – t. i. ničto toleranco81. Ničta
toleranca temelji na teh predpostavkah:
1. če ne bi bilo tistih, ki droge zlorabljajo, ne bi bilo problema z
drogami,
2. trg drog ne oblikuje le njihova ponudba, temveč tudi
povpraševanje po njih,
3. zloraba drog je slabo dejanje,
4. uporabniki drog nimajo moči, da bi se uprli vplivu drog in
pritisku vrstnikov,
5. večina uporabnikov prepovedanih drog se lahko odloči
prekiniti rabo drog; če tega ne storijo, morajo za to odgovarjati,
6. individualna svoboda ne vključuje pravice do osebnega
uničevanja,
7. toleranca do drog mora biti omejena na ničlo (glej Inciardi 1991,
str. 11).
Tako so bili v času predsednika Reagana sprejeti številni ukrepi
predvsem za preganjanje uporabnikov drog ter ukrepi usmerjeni v
zmanjševanje ponudbe drog, ki naj bi omogočili to, kar »/.../ je

81

S tem pojmom so sprva označevali zaseganje dragih plovil s strani obalne straže
in carinske službe. V teh so našli majhne količine marihuane. Obalna straža je
tako zasegla npr. oceanografsko ladjo, vredno 60 milijonov USD, ker so na njej
našli ogorek cigarete z marihuano. Ladjo so pozneje vrnili, vrnili pa so tudi
druge zaplenjene čolne, politika pa je postala še ostrejša. Ničta toleranca naj bi
imela dve komponenti, po eni strani naj bi šlo za odgovornost uporabnikov
drog, ki so bili pojmovani kot neposredni udeleženci v organiziranem kriminalu
že zato, ker so uporabljali droge (saj brez uporabnikov ni preprodajalcev), po
drugi strani pa za zastraševanje (glej Reuter 1993, str. 29–39).
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potrebno storiti, da droge ne bi več ogrožale nikogar82« (Reagan v
Wisotsky 1991, str. 103).
Retorika, ki v obravnavo drog vključuje izrazoslovje povezano z
vojno, se je v ameriškem prostoru zopet pojavila ob začetku 21.
stoletja. Predsednik ZDA Bush ml. je po – vsaj na ravni retorike –
mirnejšem obdobju politike do drog znova »napovedal vojno«, saj
po njegovih besedah droge ogrožajo »/.../ vse – vse, kar je
najboljše v /.../ državi. Iz produktivnih državljanov ustvarjajo
odvisnike. Šole spreminjajo v prostore, v katerih vladata nasilje in
kaos. Otroška igrišča postajajo prostori kriminala« (Bush Says ...
2001). Predsednik je torej uporabljal prispodobe, ki so po našem
mnenju bližje opisom razmer na vojnih področjih kot razmer, ki
prevladujejo v ameriškem družbenem prostoru. Pregled strokovne
literature s to temo namreč ne potrjuje predsednikove teze o
spremenjeni vlogi otroških igrišč, zato bi lahko rekli, da gre za
govorna dejanja, ki merijo na učinek izrečenega na poslušalca (glej
Kunst Gnamuš 1988). Retorika »vojne proti drogam« namreč
ustvarja močne socialne vezi znotraj skupnosti in krepi občutke
solidarnosti ter enotnosti med pripadniki. Za sodobno ameriško
politiko sovražno okolico poosebljajo islamski skrajneži, saj
»Američani morajo vedeti, da trgovina z drogami financira nasilje,
vzdržuje terorizem ter da teroristi uporabljajo dobiček, ki ga
prinašajo droge za financiranje celic, ki pobijajo /.../. Če se boste
odpovedali drogam, se boste pridružili boju proti terorizmu v
Ameriki« (Bush, ibid). Vendar predsednik ni govoril o tem, da so
se s finančnimi sredstvi, ki jih je prinašala pridelava drog in
trgovanje z njimi, financirali tudi režimi, ki jih ameriška politika
podpira (več o tem v nadaljevanju). Sodobno ameriško oz. globalno
vojno proti drogam označujejo objekti, ki »/.../ jih je težko ali celo
82

Temu, kar je bilo potrebno storiti, so bila namenjena tudi precejšnja finančna
sredstva. V 80. letih so namreč sredstva, ki so jih zvezne oblasti namenjala boju
proti drogam, vrtoglavo naraščala. Stroški za represijo, zdravljenje in
preventivo so narasli z 1,1 milijarde dolarjev v letu 1981 na 3,3 milijarde v letu
1988. V letih 1981–1986 se je delež sredstev, namenjenih zdravljenju, nenehno
zmanjševal. Od leta 1986 pa so se sredstva za preventivo zmerno povečevala. V
letu 1988 je bilo preventivi namenjenih 454 milijonov dolarjev ali 14 % vseh
sredstev (glej Reuter 1993, str. 20–21).
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nemogoče konkretizirati in izslediti. Zaradi njihove nevidne narave
neposredna zveza med delovanjem /…/ »višjih sil« ter zločinskim
dejanjem ne more biti neposredno preverjena. Dejavniki
družbenega prisiljevanja imajo torej sorazmerno proste roke,
njihovih pomot pa ni moč dokazati« (Jambrek 1992, str. 235). In še
več, retorika sodobne vojne proti drogam skuša podedovane
ideološke norme nadomestiti z »racionalnim« vpogledom in
pozivanjem posameznikov k zavestnemu samoobvladovanju, ki bo
preprečilo uporabo drog. Busheva politika je tako spretno povezala
terorizem in droge ter v ameriško družbo vnesla element
homogenizacije, saj »družba lahko živi le, če med njenimi člani
obstaja dovolj velika homogenost /.../« (Durkheim 1981, str. 40).
Posledice represivno naravnane politike do drog, ki kriminalizira
uporabnike drog, so vidne na različnih področjih ameriškega
življenja. Eno izmed najočitnejših je kaznovalna politika. Tako se v
ameriških zaporih iz leta v leto povečuje število oseb, zaprtih
zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogami. V obdobju med
letoma 1980 in 1996 se je število zapornikov, ki prestajajo kazen v
ameriških zaporih zaradi preprodaje, distribucije in posedovanja
drog, potrojilo (glej Belenko 1998, str. 53). V zaporih v ZDA je okoli
59,9 % oseb, ki so kaznovane za običajno, nenasilno preprodajo
drog (glej Akida 1997, str. 607). Če rast števila zapornikov lahko
pripišemo uspešnosti ameriške policije, pa vendarle bode v oči
podatek o številu oseb, ki so kaznovane z zaporno kaznijo le zaradi
posedovanja droge (v Sloveniji, kot smo že omenili, to ni kaznivo
dejanje, temveč prekršek). Tako se v ZDA od leta 1977 pa do leta
1995 delež oseb, ki so bile aretirane zaradi posedovanja marihuane
(in ne zaradi gojenja in preprodaje drog ali prometa z njimi), giblje
med 79 in 87 %. Večino oseb aretiranih zaradi posedovanja
marihuane, so npr. leta 1995 aretirali zaradi posedovanja manjših
količin marihuane za osebno rabo (86 %). Zvezni zakon za te vrste
kaznivega dejanja predvideva kazen od 1.000 do 10.000 dolarjev in
zaporno kazen do enega leta. V nekaterih zveznih državah pa naj
bi bilo za to kaznivo dejanje možno izreči tudi dosmrtni zapor83
(glej Zimmer 1997, str. 40–42). Izločevanje posameznikov iz družbe
83

Avtor ne navaja, katere zvezne države so to.
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– zapiranje – je v tem primeru svarilo zoper asocialno vedenje, a
kot kažejo podatki o uporabi drog med mladino in odraslimi
državljani, zaporne kazni ne prinašajo zaželenega učinka – to je
zmanjšanja »problema drog«84.

III.2.4 Sodobna ameriška strategija proti drogam
Zakonodajna osnova za oblikovanje ameriške politike do drog je
zakon o celostni preventivi zlorabe drog in kontroli (angl.
Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act), ki
vsebuje zakon o kontroliranih substancah (angl. The Controled
Substances Act) iz leta 1970. Leta 1988 pa je federalni zakon proti
zlorabi drog (angl. Anti-Drug Abuse Act) kot cilj ameriške vladne
politike postavil »Ameriko brez drog« (angl. Drug-Free America).
Na osnovi tega zakona so uvedli Urad za nacionalno politiko do
drog (angl. Office of National Drug Policy). Naloga Urada je
določitev prioritet in ciljev za nacionalni nadzor drog, redno
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Da ameriška politika do drog ni v celoti uspešna – če izhajamo iz njenega cilja,
tj. »Amerika brez drog«, kažejo predvsem podatki o številu uporabnikov drog.
Leta 1996 je skoraj 25 % anketiranih srednješolcev v zadnjem mesecu
uporabilo marihuano, manj kot 10 % pa kako drugo prepovedano drogo (glej
National Drug Control … 2002, str. 13), podatki za leto 2001 pa kažejo, da je
22 % anketiranih srednješolcev v zadnjem mesecu uporabilo marihuano (glej
Marijuana Abuse 2002, str. 2). Število anketiranih srednješolcev, ki so v
zadnjem mesecu uporabili marihuano, se v obdobju petih let sicer ni zvišalo,
nasprotno, celo zmanjšalo se je za nekaj odstotkov (3 %). Vprašanje pa je, ali se
bo zmanjševanje nadaljevalo. Podatki o rabi marihuane v ZDA med celotno
populacijo (starost več kot 12 let) namreč ne kažejo zmanjševanje rabe drog. Po
ocenah je bilo leta 1995 v Ameriki okoli 9,8 milijona prebivalcev, starih več kot
12 let, ki so kadili marihuano (77 % vseh, ki uporabljajo droge, so bili
uporabniki marihuane), leta 2001 pa je Nacionalna raziskava zlorabe drog v
gospodinjstvih (angl. National Household Survey on Drug Abuse) pokazala, da
marihuano uporablja 8.3 milijona Američanov. To predstavlja 37 % populacije
v starosti nad 12 let, to pa praktično pomeni, da vsak četrti Američan uporablja
marihuano. Katero od prepovedanih drogo pa je v mesecu pred raziskavo
uporabilo 15,9 milijona Američanov, ali 7,1 % populacije, ta delež pa je leta
2000 znašal 6,3 % populacije. Uporabe marihuane v splošni populaciji je bilo
sicer manj, kazalo pa se je povečanje uporabe drugih drog (npr. ekstazi,
amfetamini). Uporaba drog v splošni populaciji se je torej povečala.
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posodabljanje nacionalne strategije za nadzor nad drogami in
spremljanje izvajanja strategije. Na osnovi tega zakona je bilo do
leta 1997 v ZDA oblikovano sedem uradnih verzij Nacionalne
strategije nadzora drog (angl. The National Drug Control Strategy).
Leta 1997 pa je administracija predsednika Clintona pripravila,
predsednik Clinton pa je sprejel in s podpisom potrdil desetletno
Nacionalno strategijo nadzora nad drogami (v nadaljevanju:
Clintonova strategija), ki jo Urad za nacionalno politiko do drog
spremlja in dopolnjuje vsako leto. V nadaljevanju bomo zato ob
predstavitvi dolgoročne Clintonove strategije predstavili
dokumente ameriške nacionalne strategije, ki jih je v zadnjih letih
pripravila Busheva administracija, potrdil in podpisal pa jih je
predsednik Bush. Glede na to, da gre za administraciji dveh
različnih političnih opcij, bi upravičeno lahko pričakovali, da se
bodo spremenili tudi cilji in prevladujoči ukrepi za doseganje teh
ciljev v okviru politike do drog.
III.2.4.1 Cilji ameriške strategije do drog
Vse strategije v ZDA, ki so zadevale droge, so kot osrednji cilj
nadzora nad drogami definirale »Ameriko brez drog« ter
poudarjale, da je preventiva pred rabo drog, alkohola in tobaka
med mladimi pomemben cilj. Različnim strategijam je skupno prav
to, da so prepoznale dejstvo, da »/.../ noben posamičen pristop ne
more rešiti naroda pred zlorabo drog. Dosežen je bil konsenz, da
morajo biti preventiva, izobraževanje in zdravljenje dopolnjeni z
ukrepi za zmanjševanje ponudbe drog v tujini, na domačih mejah
in znotraj države« (The National Drug Control Strategy 1997, str.
4).
Predsednik Clinton je v pismu kongresu ZDA ob sprejemanju
dolgoročne strategije zapisal, da je zmanjšanje rabe drog v ZDA v
zadnjih desetletjih uspeh, ki je pokazal, da »/.../ zloraba drog ni
neozdravljiva družbena bolezen« (Clinton v ibid, str. iii). Kljub
temu pa je skrb zbujajoče dejstvo, da »/.../ se zloraba drog med
mladimi Američani še vedno širi /.../. Zato je prvi cilj strategije
motivirati ameriško mladino, da bi zavrnila ilegalne droge in
zlorabo substanc« (ibid). Ob tem pa mora ameriška politika »/.../
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povečati varnost državljanov z znatnim zmanjšanjem kriminala in
nasilja, povezanega z drogami /.../. Kazenskopravni sistem mora
zmanjšati povpraševanje po drogah – ne pa ga podaljševati ali
tolerirati« (ibid, str. iii–iv). Tedanji ameriški predsednik je zapisal,
da morajo biti »ameriške zračne, zemeljske in morske meje /.../
zaščitene pred grožnjo drog. Ves napor za zmanjševanje pritoka
drog pa mora biti usmerjen v zmanjševanje količin drog, ki pridejo
v Združene države« (ibid, str. iv). Zato ameriška nacionalna
strategija ni usmerjena le v ameriški prostor, saj je potrebno
»vztrajati pri uničevanju tujih in domačih virov ponudbe drog.
/.../ Delo z narodi, ki so vir ali omogočajo tranzitno pot za droge,
lahko v veliki meri zmanjša tujo ponudbo drog« (ibid). Clinton je
torej poudaril, da morajo preventivo dopolnjevati ukrepi
kaznovalne politike in ukrepi za zmanjševanje ponudbe drog, saj je
»/.../ prva naloga vlade zaščititi državljane. Ameriška ustava
zavezuje državo, da podpira javno dobro, ustvarja branik pred
vsemi grožnjami, tujimi in domačimi. Ilegalne droge predstavljajo
tako grožnjo« (ibid, str. 3). Pri tem je zanimivo, da je v preambuli
Clintonove strategije navedba besed prvega ameriškega
predsednika Jeffersona: »Skrb za človeško zdravje in srečo, ne pa
njegovo uničevanje, je prva in edina legitimna skrb dobre vlade«
(Jefferson v ibid). Pri tem pa je zamolčano, da je Jefferson leta 1782
zapisal tudi: »Kot kaže, težnja, da bi delovanje duha kakor
aktivnost telesa prepustili nadzoru zakonov, ni zadostno zatrta.
Legitimne moči vlade segajo le do dejavnosti, ki škodijo drugim85«
(Jefferson v Escohotado 1999, str. 59). Že pred nekaj stoletji je torej
Jefferson odgovoril na vprašanje, ali ima država pravico posegati v
posameznikovo telo oz. v pravico, da posameznik vanj vnese tisto,
kar sam želi (več o tem v nadaljevanju). Njegove ideje pa danes
interpretirajo iztrgane iz konteksta na način, ki zamolčuje del
njegovih pojmovanj in poudarja le tistega, ki je uporaben pri
opravičevanju določene politike do drog.
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Tako pojmovanje je Jefferson povzel od Montesquieuja, ki je že nekaj desetletij
pred Jeffersonom zapisal, da obstaja nekaj, kar razvedri posameznika bolj kot
alkohol ali branje Senekove literature. Montesquieu je zapisal, da nihče več ne
govori o Satanovih rastlinah ali se sklicuje na dvojnost droga/norost.
Legitimnost rabe drog vidi v rabi za zabavo, kot tudi za obredne namene (glej
Escohotado 1999, str. 59–60).
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Clintonova strategija je skušala končati s politiko »vojne proti
drogam«; tako geslo »vojna proti drogam« označuje kot »/.../
zavajajoče. Od vojne pričakujemo, da se bodo končale. Zloraba
drog je nepretrgan izziv; v trenutku, ko bomo verjeli, da smo
zmagovalci, ter bomo opustili naš trud, se bo zloraba drog zopet
začela. Ob tem Združene države ne bijejo vojne proti svojim
državljanom, med katerimi je mnogo žrtev zlorabe drog. Tem
posameznikom moramo pomagati, ne pa jih uničiti« (ibid, str. 5).
Namesto gesla »vojna proti drogam« je Clintonova strategija
uvedla retoriko bolezni, saj pravi, da je »/…/ primernejša analogija
za problem drog, rak /.../. Boj proti širjenju je nujen, tako kot je
sočustvovanje z bolniki /..../. Bolečino moramo blažiti, medtem ko
napadamo vzroke« (ibid, str. 5–6).
Predsednik Bush pa se v nasprotju s Clintonom znova vrača k vojni
retoriki, ko govori o drogah. To retoriko opravičuje z moralnimi
razlogi: »Rabo drog moramo znižati zaradi pomembnega
moralnega razloga: sčasoma droga posameznika oropa njegovega
dostojanstva in osebnosti. Prepovedane droge so sovražniki ambicij
in upanja. Ko se bojujemo proti drogam, se bojujemo za duše naših
sodržavljanov« (Bush v 2002 National Drug Control Strategy86).
Clintonova dolgoročna strategija poudarja pet strateških ciljev
ameriške politike do drog:
1. ameriško mladino je potrebno izobraziti in ji omogočiti, da bo
zavračala ilegalne droge, kot tudi alkohol in tobak;
2. z bistvenim zmanjšanjem kriminala in nasilja, povezanega z
drogami, je potrebno povečati varnost ameriških državljanov;
3. zmanjšati je potrebno zdravstvene in socialne posledice uporabe
ilegalnih drog;
4. zaščititi je treba ameriške zračne, zemeljske in morske meje pred
drogami;
5. uničiti tuje in domače vire ponudbe drog (The National Drug
Control Strategy 1997, str. 30–31).
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Ker nam je bila ta strategija dostopna le v elektronski obliki, pri navajanju ne
moremo navajati tudi strani, ker je vsako poglavje strategije poseben dokument,
ki obsega stran ali dve.
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Pogled v Busheve letne nacionalne prednostne naloge pa pokaže,
da Busheva strategija na prvem mestu ohranja preventivo med
mladimi, saj je potrebno »rabo drog zatreti že v kali« (angl.
Stopping Use Before it Starts). Druga prednostna naloga je
zdravljenje uporabnikov drog, tretja pa »motenje trga drog«, torej
ukrepi za zmanjšanje ponudbe drog (glej 2002 National Drug
Control Strategy, National Drug Control Strategy: Update 2005).
Vendar Busheva strategija poudarja, da gre v celoti le za dva cilja:
spreminjanje posameznikovega vedenja, da bi zmanjšali rabo drog
in zasvojenost ter uničenje trga ilegalnih drog. Ta dva elementa
strategije se namreč dopolnjujeta, sta v simbiozi oz. sta dve strani
istega kovanca. Tako npr. zdravljenje odvisnikov zmanjšuje
kriminal, zakonodajna prisila pomaga usmeriti uporabnike v
zdravljenje, programi zdravljenja pa krčijo probleme zakonodajne
prisile, s tem da omejujejo trg prepovedanih drog. Preventiva lahko
zaustavi rabo drog, preden se ta pojavi, ter s tem zmanjša probleme
zdravstvenega ter pravosodnega sistema, saj »preventivni
programi najbolje delujejo v okolju, v katerem mladi dobivajo jasna
sporočila proti prepovedanim drogam in je kršenje zakonov
kaznovano« (2002 National Drug Control Strategy).
Med dolgoročnimi cilji strategije in uresničevanjem le-teh torej ni
bistvene razlike. Razlike pa se pojavijo na ravni operacionalizacije
ciljev in vrste drog, ki jih strategiji opredeljujeta kot droge, katerih
rabo je potrebno preprečevati. Busheva strategija v nasprotju s
Clintonovo postavlja številčno ovrednotene cilje87. Tako si je leta
2002 Busheva strategija zastavila te cilje: v dveh letih doseči
zmanjšanje rabe prepovedanih drog med 12- do 17-letniki za 10 %
ter zmanjšanje rabe prepovedanih drog med odraslimi, starejšimi
kot 18 let, za 10 %. V petih letih pa naj bi strategija za 25 % znižala
rabo prepovedanih drog med 12- do 17-letniki ter za enak delež
med odraslimi, starejšimi kot 18 let (glej 2002 National Drug
Control Strategy). Napredovanje do cilja merijo glede na podatke
Nacionalne raziskave o zlorabi drog v gospodinjstvih iz leta 2000.
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Clintonova strategija sicer analizira rabo drog med državljani (glej The National
Drug Control Strategy 1997, str. 9–24) in še posebej gibanja v rabi drog med
mladimi (glej ibid, str. 13–15), vendar ne pove, kakšni so cilji strategije za
zmanjšanja števila uporabnikov drog.
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Zanimivo pa je, da Busheva strategija pri zmanjševanju
povpraševanja po drogah med prepovedane droge, katerih rabo
oz. zlorabo želi znižati, ne vključuje spremljanja rabe alkohola in
tobaka88, čeprav sta za mladostnike prepovedani drogi, Clintonova
strategija pa je poudarjala tudi potrebo po zmanjšanju rabe teh
dveh drog. Vprašanje, zakaj je Clintonova strategija med droge
uvrščala tudi legalne substance (ilegalne za mladoletne osebe), ki
jih Busheva strategija ne uvršča na spisek drog, proti katerim se je
potrebno boriti, bi zahtevalo natančnejšo analizo. Omenimo naj le
enega izmed pogledov, ki se pojavlja ob analizi tega vprašanja.
Dejstvo je namreč, da je prav raba alkohola med ameriškimi
mladostniki velik problem (glej Ellickson 1996, Hays 1996).
Raziskovalec na Centru za raziskave in razvoj področja vzgoje in
izobraževanja (angl. Center for Educational Research and
Development) Brown na osnovi analize edukacije o drogah v
ameriškem prostoru ugotavlja, da le-ta »/…/ jasno dokazuje, da
imajo na učinkovitost programov edukacije o drogah /…/ velik
vpliv interesne skupine politikov, vključenih v edukacijo o drogah.
/…/ Jasno je postalo, da obstaja velik spekter interesnih skupin,
vključno, a ne izključno iz tobačne industrije. V vlogi interesnih
skupin so tudi vlada ZDA ter raziskovalci, ki sedijo na srečanjih in
evalvirajo svoje lastne programe, ki vplivajo na edukacijo o
drogah« (Brown 2001, str. 1).
Možna pa je tudi druga razlaga. V Bushevih strategijah za leto 2004
in 2005 so namreč tudi podatki o zmanjšanju rabe alkohola med
mladimi. Tako zadnji podatki raziskave z naslovom »Spremljanje
prihodnosti« (angl. Monitoring the Future) kažejo, da se je raba
alkohola zmanjšala za 8% (National Drug Control Strategy 2005,
str. 3), kar pa seveda pomeni, da predsednikov cilj zmanjšanja rabe
vseh prepovedanih drog (zanimivo, kot že rečeno, v strategiji
mednje alkohol ne sodi) za 10 % ni bil dosežen. Soočenje z
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Tako v vseh letnih strategijah ob navedbi ciljev Busheve politike do drog v
opombi opazimo zapis, da »v te ocene ni zajeta raba alkohola in tobačnih
proizvodov, čeprav so za mlade prepovedani« (2002 National Drug Control
Strategy) oziroma, da »raba alkohola in tobačnih izdelkov, čeprav je raba med
mladimi ilegalna, ni zajeta med »katerokoli prepovedano drogo«« (National
Drug Control Strategy 2004, str. 3).

114

PREPREČEVANJE RABE IN ZLORABE DROG

dejstvom, da je zmanjšanje rabe alkohola med mladimi »trd oreh«,
pa mogoče prinaša izključitev zmanjšanja rabe alkohola iz
nacionalne strategije. Verjetno pa bi bilo realno iskati vzrok za to,
da zmanjšanje rabe alkohola ni vključeno v nacionalno strategijo, v
odgovoru na vprašanji, kaj so droge in kaj naj bi bile oz. katera
droga naj bi bila tista, ki deluje kot »temeljni kamen« za rabo
drugih drog.
Clintonovi in Bushevim strategijam pa je skupno to, da na besedni
ravni poudarjajo pomen ukrepov za zmanjševanje povpraševanja
po drogah in uravnoteženje z ukrepi za zmanjševanje ponudbe
drog (glej The National Drug Control Strategy 1997, str. 29 in 32,
2002 National Drug Control Strategy, National Drug Strategy 2003,
2004 in 2005). Pogled v razrez finančnih sredstev, predvidenih za
posamezne cilje v posameznih strategijah pa pokaže, da je večina
finančnih sredstev usmerjena prav v ukrepe za zmanjševanje
ponudbe drog, veliko manj pa v ukrepe, ki vključujejo zdravljenje
odvisnikov, ter najmanj v ukrepe za zmanjševanje povpraševanja
po drogah. Tako je bilo leta 1997 največ sredstev, tj. 35 %,
usmerjenih v programe zmanjševanja kriminala, povezanega z
drogami in nasilja (5.519 mio. USD). Tak delež je skorajda dosegala
skupna vsota sredstev, namenjenih ukrepom za zmanjševanje
ponudbe drog (3.456 mio. USD), ter sredstev, namenjenih ukrepom
za preprečevanje vstopa drog prek ameriške meje (1.588 mio. USD);
skupaj je znašal 5.044 mio. USD. Zmanjševanju povpraševanja po
drogah je bilo namenjeno le 1.763 mio. USD, ali 11 % celotnih
sredstev (glej The National Drug Control Strategy 1997). Nič
drugačno pa ni stanje v fiskalnem obdobju 2004–2006. Celotni
proračun za nadzor nad drogami v tem obdobju znaša kar
približno 11.867 mio. USD, pri tem pa je le približno 1.582 mio.
USD namenjenih ministrstvu za izobraževanje (549.4 mio. USD) in
ministrstvu za zdravje in socialo (987.7 mio. USD). Vsa preostala
sredstva so namenjena ministrstvu za obrambo (953.3 mio USD),
ministrstvu za nacionalno varnost (cca. 2.417 mio. USD),
ministrstvu za pravosodje (2.541 mio. USD) itd. (glej National Drug
Control Strategy 2005, str. 61). Na osnovi teh podatkov torej lahko
ugotovimo, da je večina finančnih sredstev predvidena za
financiranje represivnega aparata države (policija, vojska, carina,
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tožilstvo, zapori) oz. ukrepov za zmanjševanje ponudbe drog,
veliko manj pa vladnim (in nevladnim) ukrepom za zmanjševanje
povpraševanja po drogah (glej The National Drug Control Stategy
1997, str. 65, National Drug Control Strategy 2005, str. 61). Res je,
da k (nedosegljivemu) cilju, tj. k zavračanju rabe drog med
mladimi oz. izkoreninjenju le-te, lahko pripomorejo tudi ukrepi, ki
zadevajo ponudbo drog, vendar izkušnje kažejo, da z njimi cilj
dosegajo bistveno slabše kot z ukrepi za zmanjševanje
povpraševanja po drogah. Tem pa je v Bushevi politiki namenjenih
precej manj sredstev.
III.2.4.2 Kaj manjka v ameriški strategiji
Kljub besednemu zavzemanju za integracijo različnih pristopov pri
obravnavi drog tako Clintonova kot Busheve strategije popolnoma
izključujejo iz okvira integracije različnih plati obravnave rabe drog
ukrepe za zmanjševanja škode.89 Še več. O ukrepih za zmanjševanje
škode Clintonova strategija sploh ni govorila, ustavila se je le ob
vprašanju legalizacije drog; temu je namenjen stavek v uvodnem
besedilu predsednika, v katerem piše da »/.../ sodobna gibanja za
legalizacijo drog otrokom pošiljajo napačna sporočila« (Clinton v
The National Drug Control Strategy 1997, str. iv). Busheva
strategija iz leta 2002 pa ukrepe za zmanjševanje škode enači z
zahtevo po normalizaciji in legalizaciji rabe drog. Tako v okvir prve
prednostne naloge v njegovi strategiji sodi boj proti »teroristom iz
naslanjača« (2002 National Drug Control Strategy). S tem izrazom
je označeval strokovnjake, ki se zavzemajo za »normalizacijo«
89

Pri tem je zanimivo, da so v 70. letih analize pisnih virov, ki so obravnavali
rabo drog, pokazale premik v usmeritvi preventive pred rabo drog. Analiza, ki
jo je pripravila NIDA (angl. National Institute on Drug Abuse) leta 1975, je
pokazala, da se je v preventivi dogajal premik v opredeljevanju cilja te
dejavnosti. Preventiva se je namreč usmerila v preprečevanje zlorabe drog in
odvisnosti, njen cilj ni bil več le ohranjanje abstinence. Cilj preventive je bil
tudi preprečevanje nastajanja problematičnih posledic, povezanih z rabo drog –
torej zmanjševanje škode, čeprav tega pristopa takrat nihče ni tako poimenoval.
Na to, da se je v 80. letih ameriška politika do drog, kar zadeva preventivo pred
rabo in zlorabo drog, zopet usmerila zgolj k ohranjanju abstinence, pa so imeli
velik vpliv starši oz. združenja staršev (glej Beck 1998, str. 25–26, Stoker 2001,
str. 4).
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politike do drog, predvsem pa strokovnjake, ki se zavzemajo za
legalizacijo uporabe marihuane za medicinske namene in za
vpeljavo ukrepov za zmanjševanje škode v ameriško politiko do
drog (glej ibid). Normalizacija in legalizacija rabe drog, ki jo ti
»teroristi« zagovarjajo, po njegovem mnenju oz. mnenju njegove
administracije temelji na napačni predpostavki, da mora družba
zato, ker bodo nekateri ljudje neizogibno sprejemali napačne
odločitve, tem ljudem dajati možnost za različne izbire in plačati za
posledice teh izbir. Vendar bi bile posledice legalizacije drog
uničujoče – predvsem širjenje rabe drog, ob tem pa »/.../ tako
»zmanjševanje škode« ter prizadevanje za legalizacijo drog
predstavlja neizogibno uničenje socialne politike. Administracija bo
zato tem idejam nasprotovala« (ibid). Da je res tako, kaže tudi
pogled v vse Busheve strategije, ki so nastale v naslednjih letih.
Tako ukrepe za zmanjševanje škode obravnava le še Strategija iz
leta 2003, v strategijah iz leta 2004 in 2005 pa omembe tega
področja ni. Zanimivo pa je še, da leta 2003 Busheva administracija
ni govorila več o legalizaciji, temveč o dekriminalizaciji rabe drog.
Kot prvi protiargument dekriminalizaciji rabe drog je v Strategiji
2003 navedeno dejstvo, da sta v ZDA preventiva in zdravljenje
najbolj razvita na svetu, enako tudi medicinske raziskave na tem
področju. Drugi protiargument pa pravi, da je ironično trditi, da
»/…/ »zmanjševanja škode« predstavlja pravi javno zdravstveni
pristop. Nobene politike ne moremo jemati resno, če v imenu
splošnih koristi priporoča rabo drog. Natančno to pa je učinek
ukrepov za zmanjševanje škode, kakršen je npr. dekriminalizacija
rabe marihuane. Bolj kot droga postaja dostopna, sprejemljiva in
poceni, večje število ranljivih mladih pritegne« (ibid, str. 40–41).
Ob tem je potrebno dodati, da je v ZDA pogosto izenačevanje med
tistimi, ki se zavzemajo za uvajanje ukrepov zmanjševanja škode,
in tistimi, ki se zavzemajo za legalizacijo in/ali dekriminalizacijo
rabe drog, čeprav gre za popolnoma različne stvari – zasnova
zmanjševanja škode namreč ne predpostavlja legalizacije drog,
temveč išče načine, kako zmanjšati škodljive posledice rabe drog,
ne da bi od uporabnika drog zahtevali abstinenco (glej Levine 2001,
str. 9–10). Prav tako pa dekriminalizacija rabe drog ni enaka
legalizaciji rabe drog. Kljub vsemu pa ameriška uradna politika,
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kot smo že pokazali, o ukrepih za zmanjševanje škode ne želi niti
slišati.
Busheva strategija sicer poudarja, da je potrebno zmanjševati
škodo, ki je povezana z rabo drog, vendar »/.../ mora biti enako
jasno, da je to lahko narejeno le na način, ki ne bo povečal rabe
drog in spodkopaval preventivnega truda« (2002 National Drug
Control Strategy). Pri tem pa ima pomembno vlogo vsak Američan,
zato je potrebno »/.../ vzpostaviti norme, ki ponovno uveljavljajo
pomen odgovornosti in dobrega državljanstva, ter zatreti
pojmovanje, da je raba drog povezana s »stremljenjem svobodnih
državljanov, ki razpolagajo sami s seboj, k sreči«« (ibid). V tem
kontekstu imajo torej ukrepi za zmanjševanje škode predznak
ukrepov, ki spodbujajo rabo drog. Državljani, ki uporabljajo droge,
pa niso dobri državljani.
Tu pa smo pri eni bistvenih ugotovitev glede razlik oz. podobnosti
med Clintonovo in Bushevimi strategijami. Kljub različnim
ideološkim oz. političnim usmeritvam obeh predsednikov med
njunima politikama ni velike razlike. Kot je mogoče razumeti iz
besedila vseh strategij, ki obravnavajo ukrepe za zmanjševanje
škode, le-ti niso razumljeni kot ukrepi, ki lahko pripomorejo k
preprečevanju rabe drog. Clintonova strategija se z različnimi
teoretskim izhodišči obravnavanja rabe drog oz. zasnovami
ukrepov za preprečevanje rabe drog sicer obširneje ne ukvarja oz.
le poudarijo potrebo po njihovi uravnoteženosti, Busheva strategija
iz leta 2002 pa že v uvodnem delu poudarja, da obstajajo različni
pogledi na reševanje problema preprečevanja rabe drog. Nekateri
strokovnjaki se »/.../ ogrevajo za ekskluzivno osredotočanje na
ukrepe za zmanjševanje ponudbe drog, drugi vztrajajo, da je
rešitev v zdravljenju problematičnih uživalcev drog, tretji pa trdijo,
da je ključ v preventivi. Vendar imajo vsi delno prav, zato narod
potrebuje pošteno delo za združitev teh strategij« (ibid). Že prej pa
smo pokazali, kako težnjo po uravnoteženju različnih strategij
izraža razdelitev finančnih sredstev, ki so namenjena za
posamezna področja ukrepov oz. zasnov preprečevanja rabe drog.
Če je za nadzor nad drogami v proračunu 61.3 % sredstev
namenjenih vojski, policiji, zaporom, mednarodnim programom
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boja proti drogam, stroškom obveščevalnih služb itd. ter 38,7 %
zdravljenju in preventivi (glej National Drug Control Strategy 2005,
str. 49), potem bi o uravnoteženosti težko govorili. Še težje pa bi o
»uravnoteženosti« govorili ob ugotovitvi, da v skladu s
predstavljeno politiko do drog ZDA na zvezni ravni ukrepom za
zmanjševanje škode sploh ne namenjajo finančnih sredstev. Še več.
V zadnjih dveh letih v strategijah teh ukrepov niti omenjajo ne več.
Razprava o zmanjševanju škode je (trenutno) na ravni državne
politike do drog zaključena.
III.2.4.3 Posledice ameriške strategije do drog
Zapisali smo že, da je bil ameriški vpliv odločilen pri oblikovanju
vsebine uradnih dokumentov OZN. Omenili smo tudi, da ameriške
nacionalne strategije nadzora nad drogami svojih ukrepov ne
omejujejo le na ZDA, temveč posegajo tudi v druge države. Tako
ne gre le za vojno »proti Američanom«, ki uporabljajo droge. Po
Levinovem (2001, str. 5) mnenju je ameriška politika do drog zunaj
ameriških meja včasih opravičilo za različne vojaške in policijske
dejavnosti ZDA, s katerimi država zagotavlja vojaško pomoč
nedemokratičnim vladam v Latinski Ameriki pod krinko »boja
proti drogam«. S tem pa gre tudi za »globalno vojno«.90
In zakaj se je ameriška ideja o prohibiciji drog razširila in utrdila po
vsem svetu? Levine (2001, str. 9) odgovarja, da za to obstaja več
razlogov. Prvi med njimi izhaja iz politične in ekonomske moči
ZDA. Drugi razlog je v tem, da so različne svetovne vlade
90

Clintonova in Busheve strategije velik del finančnih sredstev namenjajo za
izvajanje ukrepov za zmanjševanje ponudbe drog tako znotraj kot zunaj
ameriških meja. Zunaj ameriških meja ameriška vojska sodeluje pri uničevanjih
nasadov koke v Boliviji, Kolumbiji in drugih južnoameriških državah ter na
Karibskih otokih v boju proti marihuani. Američani so po 11. septembru 2001
okrepili vojno proti drogam, saj je, kot smo že omenili, vojna proti drogam
pojmovana tudi kot vojna proti terorizmu. Samo v Boliviji je tako do 1. januarja
2002 11.000 oboroženih ameriških vojakov v spopadih s kmeti, ki so gojili
koko, ranilo več sto in ubilo sedem kmetov. Pri tem pa ti kmetje le tretjino
pridelka namenijo prodaji na ilegalnem trgu, preostala količina pridelane koke
je namenjena tradicionalni uporabi in zdravljenju, ki sta v andski kulturi v
navadi že tisočletja (Oomen 2002, str. 1–2).
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ugotovile, da jim podpiranje prohibicije drog ponuja dobro krinko
za uporabo policijske in vojaške moči za različne dejavnosti, ki niso
povezane le z drogami.91 Tretji razlog je po Levinovem mnenju v
tem, da so vlade, mediji, šole, policija, vojska in verske organizacije
ugotovile, da je boj proti drogam in ideologija usmerjena proti njim
uporabno orodje retorike, politike in financ. Kot četrti razlog navaja
dejstvo, da je prepričanje o podporni moči države, ki je značilna za
20. stoletje, oblikovala vojno proti drogam, kot eno izmed topik, s
katerimi se lahko strinjajo politiki različnih ideoloških oz. političnih
usmeritev.92 In kot zadnje navaja dejstvo, da se politika prohibicije
drog kaže kot legitimni projekt OZN, čeprav zgodovina kaže, da ni
tako.
Podobno kot je ocenjena politika ZDA do drog zunaj njenih meja,
nekateri avtorji ocenjujejo tudi politiko do drog znotraj njenih meja.
Po mnenju najpomembnejše ameriške nevladne organizacije z
imenom Koalicija za politiko do drog (angl. Drug Policy Alliance),
politika do drog v ZDA temelji predvsem na kazenskoprisilnem
modelu. Zadnjih 30 let so osnovni cilji ameriške politike do drog
usmerjeni v prepoved rabe drog, odvzem svobode, preganjanje in
zapiranje uporabnikov drog in razpečevalcev kontroliranih
substanc.93 Kritiki ameriške politike do drog poudarjajo, da je v
celoti gledano večina javnih virov tako na zvezni ravni kot na ravni
posameznih držav namenjena zakonodajni prisili (angl. law
enforcment), manj kot 40 % virov pa je namenjenih preventivi,
91

Tako so npr. ZDA v programu »Kolumbija« tej državi ponudile pomoč v obliki
vojaškega osebja in opreme za boj proti drogam. Leta 2000 je senat podprl
pomoč Kolumbiji v višini 1,3 milijarde USD ter s 500 vojaki in 60 helikopterji,
katerih sodelovanje naj bi bilo omejeno le na vojno proti drogam. Nekaj
mesecev pozneje je senat zaprosil zunanjo ministrico M. Albright za dovoljenje,
da bi ta sredstva uporabili tudi za boj proti kolumbijski gverili. Prošnja je bila
odobrena (glej Drug War Facts 2001, str. 86).
92
Utemeljenost te teze po našem mnenju potrjujejo predstavljene ameriške
strategije.
93
Sami menimo, da preganjanje trgovcev z drogami samo po sebi ni vprašljivo,
vprašljivo pa je, s kakšnimi sredstvi tako preganjanje poteka. Prav stališče do
preganjanja tistih, ki proizvajajo droge in tistih, ki z njimi trgujejo, je ena izmed
bistvenih točk, v kateri se razlikuje pogled EU in ZDA na ukrepe za
zmanjševanje ponudbe drog (več o tem v nadaljevanju).
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vzgojno-izobraževalnim programom in zdravljenju. Ob tem v ZDA
raste število posameznikov, ki so aretirani zaradi kriminala,
povezanega z drogami. Skoraj 25 % od 2 mio. prebivalcev ZDA, ki
so v ameriških zaporih, je obsojenih zaradi drog, večina le zaradi
posedovanja marihuane. Poleg tega pa različni federalni in zvezni
zakoni posameznikom, ki so bili vpleteni v prestopke v zvezi z
drogami, odrekajo pravico do stanovanj, posojila za študij,
federalna sredstva zanje in njihove otroke in celo volilno pravico94
(glej ibid). Zaradi vsega navedenega kritiki ameriške vojne proti
drogam ocenjujejo, da v njej ne gre za vojno proti drogam, temveč
vojno proti družinam ter vojno za ustavne pravice (glej Overview
2002).
Da gre za »vojno proti ameriškim družinam«, kritiki utemeljujejo z
dejstvom, da je bilo v ameriških zveznih in federalnih zaporih leta
1999 zaprtih okoli 721.500 oseb, ki so bili starši mladoletnih otrok.
64 % zaprtih staršev je pred zaporom živelo skupaj z otroki. Zaradi
zaporne kazni enega od staršev je bilo tako prizadetih okoli 336.300
gospodinjstev z majhnimi otroki (glej Mumola 2000, str. 1).
Ministrstvo za pravosodje pa ocenjuje, da ima okoli 2,8 % vseh
ameriških otrok, starih manj kot 18 let, vsaj enega od staršev v
zaporu. To v številkah pomeni 1.941.796 otrok. Eden od 40 ima
zaprtega očeta, eden od 359 pa mater (glej Greenfield 1999, str. 8).
Starši, ki so obsojeni zaradi drog, lahko izgubijo skrbništvo nad
svojimi otroki, ne glede na njihovo zmožnost za opravljanje vloge
dobrih staršev. Osebe, ki so bile obsojene zaradi drog, tudi ne
morejo posvojiti otrok (glej Barriers to ... 2003).
Leta 2000 so na konferenci o človekovih pravicah posebej poudarili,
da gre za »vojno proti ustavnim pravicam«, saj ima obravnavanje
prestopkov v zvezi z drogami tudi rasistične razsežnosti.
94

Posamezniki, ki so bili obsojeni zaradi drog, se po prestani kazni soočijo s
širokim spektrom ukrepov kaznovalne politike, ki jim omejuje dostop do
dejavnosti socialnih služb. Volilna pravica je odvzeta osebam na prestajanju
kazni v 62 državah, v 10 državah pa je ta pravica odvzeta posameznikom po
prestani kazni, in sicer v državah: Alabama, Delawer, Florida, Iowa, Kentucky,
Mississipi, Nevada, New Mexico, Virginia in Wyoming (glej Barriers to …
2003).
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Afroameričani predstavljajo 12 % delež celotne populacije in 13 %
populacije uporabnikov drog. Čeprav so za vse prestopke v zvezi z
drogami kazni enake, ne glede na barvo kože storilca, je bilo 38 %
oseb, aretiranih zaradi drog, Afroameričanov, med obsojenimi
zaradi drog pa je njihov delež 59 %. Kazni, ki jih dobivajo, so višje
od kazni, ki jih dobivajo Američani bele polti (glej Welch 2000, str.
7).
Levine (glej 2001) zato meni, da v primeru ZDA lahko govorimo o
»kriminalizirani prohibiciji drog«, saj imajo, gledano v svetovnem
merilu, ZDA najbolj kaznovalno naravnano politiko do
uporabnikov drog. Nasprotno pa nizozemsko politiko do
uporabnikov drog označuje kot najbolj dekriminalizirano. Da
ameriška politika do drog res kriminalizira uporabnike drog,
dokazuje dejstvo, da temelji na kazenski zakonodaji, policijskem
preganjanju in zapiranju ljudi, ki uporabljajo specifične
psihoaktivne substance. Ameriška zakonodaja namreč določa
obvezne zaporne kazni za posedovanje, rabo in razpečevanje
prepovedanih drog.95
Menimo, da glede na povedano lahko privzamemo Levinovo tezo
o tem, da prohibicija v ZDA kriminalizira uporabnike drog. Izkaže
pa se, da gre pri njej za prevlado ukrepov za zmanjševanje
ponudbe drog, pri čemer ukrepi za zmanjševanje povpraševanja po
drogah ostajajo pomembni bolj ali manj na besedni ravni. Da teza
drži, kažejo po našem mnenju že podatek o finančnih sredstvih,
namenjenih za izvajanje posameznih vrst ukrepov, in pa različni
ukrepi, ki so bili v zadnjih letih uveljavljeni v ameriški kaznovalni
95

Leta 1986 so v ZDA sprejeli obvezno minimalno kaznovalno zakonodajo, ki
sodnike obvezuje, da dodelijo določene kazni vsem, ki so obsojeni zaradi drog.
Obvezna kazen temelji na treh dejavnikih: vrsti droge, količini droge in številu
prejšnjih obsodb. Kazen si lahko posameznik zniža le tako, da organom pregona
zagotovi »bistveno pomoč«, tj. informacije o drugih osebah, ki preprodajajo
droge. Po mnenju Drug Policy Alliance pa je prav zagotavljanje informacij tisti
dejavnik, ki pojasnjuje, zakaj je na federalni ravni med obsojenci le majhen
delež »velikih rib«, saj je le 5,5 % vseh obtožencev v zvezi s kokainom in 11 %
obtožencev v zvezi z vsemi drogami dilerjev na višji ravni. »Manjše ribe«
pomembnih informacij pač nimajo, zato svojo kazen odsedijo (glej Mandatory
Minimum Sentences 2002).
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politiki do drog. Amerika je namreč storila še korak naprej od
mandatornih zapornih kazni za prestopke, povezane z drogami.
Ustavno sodišče je marca 2002 sprejelo odločitev, da so družinski
člani uporabnika drog lahko nasilno pregnani (deložirani) iz
stanovanja v javni lasti, četudi niso niti vedeli, da njihov družinski
član uporablja droge (glej Entire Families ... 2002). To dejstvo po
našem mnenju nedvomno dokazuje tezo, da prohibicija drog v
ameriškem primeru neposredno kriminalizira tudi starše otrok, ki
uporabljajo droge, saj jih kaznuje za dejanja njihovih otrok. Velja pa
tudi narobe, te vrste ukrepi kriminalizirajo tudi otroke
uporabnikov drog. Starši pa so kriminalizirani tudi posredno. Za
»prestopke otrok« so v ameriškem prostoru namreč kriminalizirani
in kaznovani starši tudi takrat, ko gre za vprašanje državnega
štipendiranja njihovih otrok. Leta 1998 je namreč ameriški kongres
sprejel amandma, ki vsem študentom, ki so imeli opraviti z drogo,
onemogoča prejemanje zvezne štipendije, posojila za študij in
finančne pomoči za delo. Tako je v akademskem letu 2001–2002 to
pravico za eno ali več let izgubilo 48.629 študentov. Po tem zakonu
že to, da študenta enkrat zalotijo, da ima drogo, pomeni, da leto po
obsodbi ne bo prejemal federalne pomoči. Za drug prestopek,
povezan s posedovanjem droge, ali prvi prestopek preprodaje
droge, je študent kaznovan z odvzemom štipendije za dve leti. Za
več prestopkov, povezanih s posedovanjem droge, pa je študent
kaznovan s trajnim odvzemom federalne štipendije, razen če se
zdravi (glej Student-Aid Drug Law ... 2002). Najbolj seveda ta
ukrep prizadene študente iz delavskega in srednjega razreda, ki
potrebujejo finančno pomoč za študij na postsekundarni stopnji. Ti
posamezniki so dvakrat kaznovani za isto dejanje – z zaporno
kaznijo in odvzemom štipendije.96 V tem primeru so posredno
kaznovani tudi njihovi starši, saj morajo sami poiskati finančna
sredstva za financiranje študija svojih otrok; to še posebej
prizadene revne starše. K ukrepom, naravnanim k represiji, bi
lahko uvrstili tudi odločitev vrhovnega sodišča, da srednje šole
lahko zahtevajo testiranje rabe drog med dijaki, ki se udeležujejo
96

Zanimivo je, da ukrep ni namenjen študentom, ki pretirano uživajo alkohol,
čeprav je prav pretirana raba alkohola največji problem v ameriških kampusih
(glej Higer Education Act 2002).
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zunajkurikularnih dejavnosti (pevski zbor, glasbena skupina,
športne dejavnosti itd.). Vrhovno sodišče je presodilo, da s takim
testom šole ne kršijo pravice dijakov do zasebnosti (glej US: Wire:
High Court Upholds ... 2002). Tako ameriška strategija za leto 2003
že vključuje testiranje za mlade v srednjih in višjih šolah in
zagotavlja finančna sredstva97 za izvajanje. Programi testiranja so
namenjeni odkrivanju tistih študentov, ki potrebujejo zdravljenje
ali svetovanje, hkrati pa tiste študente, ki še ne uporabljajo drog,
prepričujejo, da jih ne bodo uporabili. Namen testov v šoli ni
kaznovati študente, ki uporabljajo droge, saj bo, če bodo ti
študentje začasno suspendirani ali izključeni iz šole, če jih ne bodo
usmerili na zdravljenje »/.../ skupnost soočena z valom
izključenih, kar pa je na dolgi rok bolj resen problem« (National
Drug Controle Strategy 2003, str. 12, National Drug Control
Strategy 2005, str. 19). Zato administracija testiranje razume bolj
kot preventivno orodje, ki je idealen del celostne šolske
preventivne strategije (glej ibid); je dopolnilo in ni nadomestek za
preostali trud, ki naj bi zmanjšal rabo drog med mladimi (glej
National Drug Control Strategy 2005, str. 19). Ali bodo ukrep v šoli
izvajali, je odvisno tako od šole same kot od zvezne države, v
kateri je šola. V prvih dveh letih financiranja tega programa se je za
izvajanje odločilo 79 ameriških srednjih in višjih šol, vendar
administracija pričakuje, da bo s povečanjem finančnih sredstev za
ta program »/…/ več šol imelo dostop do tega močnega orodja«
(National Drug Control Strategy 2005, str. 16). Zanimivo pa je, da
ameriška strategija ta ukrep finančno podpira kljub ugotovitvam
raziskave, ki jo je financirala sama. Raziskava na vzorcu 76.000
študentov višjih šol je namreč pokazala, da testiranje nima vpliva
na zmanjšanje rabe drog med študenti. Pokazala ni nobene
statistične razlike v stopnji rabe drog med študenti šol, ki so uvedle
politiko testiranja, in študenti šol, ki te politike niso uvedle (glej
Rosenbaum 2003a). Da testiranje v šolah nima zaželenih učinkov,
pa kažejo tudi druge raziskave (glej Yamaguchi 2003, Gunja 2004).
A ta program kljub temu ostaja »močno orodje« preventive.
97

Temu je bilo leta 2003 namenjenih okoli 8 mio. USD (glej National Drug
Control Strategy 2003). V naslednjih letih pa je ta delež še naraščal, leto 2004 je
znašal 32 mio. USD, leta 2006 pa bo znašal 25.4 mio. USD (glej National Drug
Control Strategy 2005, str. 16).
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Analiza politike ZDA do drog pa kljub skupni zvezni strategiji ni
tako zelo preprosta. Na praktični ravni jo namreč otežuje dejstvo,
da v ZDA nastajajo nasprotja med zveznimi in državnimi zakoni,
saj vlade nekaterih držav lahko sprejemajo zakone, ki niso v skladu
z zveznim zakonom. Zato je politika posameznih ameriških držav
lahko v nasprotju z zvezno politiko. Politike posameznih držav so
tako bolj liberalno naravnane. Od leta 1996 je tako 9 zveznih držav
(Kalifornija, Aljaska, Nevada, Washington, Kolorado, Havaji,
Oregon, Maine, Vermont) z referendumom sprejelo odločitev o
legalizaciji uporabe marihuane za medicinske namene (glej Florida
Stocbroker Marks ... 2002, Caulkins 2005, str. 31). V različnih
državah pa poteka državljanska iniciativa za sprejetje zveznega
zakona, ki bi omogočil uporabo marihuane za medicinske
namene98, kar zvezna zakonodaja prepoveduje99 (glej United States
2002). V nekaterih državah pa se srečamo z represivnimi ukrepi, ki
v zvezni zakonodaji niso predvideni. Tako je bilo nedavno v državi
New Mexico mogoče preiskovanje dijakov s psi, ki izsledijo droge.
Ukrep je bil na predlog Ameriške zveze za civilne svoboščine (angl.
American Civil Liberties Union) preklican, ostalo je le preiskovanje
dijaških omar v šolah s pomočjo psov. Šolske oblasti pa dijake
preverjajo na druge načine, npr. z opazovanjem njihovega vedenja
(glej Drug Dogs ... 2001).100

98

Gre za Predlog 36 oz. pobudo »Zdravljenje namesto zapora«, ki so jo leta 2000
v Kaliforniji sprožili George Soros, Peter Lewis in John Sperling. Razširila se je
še na države Michigan, Ohio in Florida. Predlagatelji žele doseči referendum o
medicinski uporabi marihuane ter omogočanju zdravljenja namesto zaporne
kazni za tiste uporabnike drog, ki so prvič ali drugič obsojeni zaradi kaznivega
dejanja, povezanega z drogami (glej Rusche 2002).
99
Kljub temu pa v ZDA že od leta 1978 na zvezni ravni teče projekt preizkušanja
uporabe marihuane v medicinske namene. Država tako oskrbuje bolnike z
marihuano. Leta 1991 je sicer projekt prekinila, ker se je povpraševanje zelo
povečalo, vendar sedem bolnikov še vedno dobiva marihuano na zdravniški
recept (glej Florida Stocbroker Marks ... 2002).
100
Kako daleč lahko gredo represivni ukrepi, pa kaže primer šole v zvezni državi
Južna Karolina. Šolska uprava je na šolo poklicala policijo, ker je sumila, da
dijaki posedujejo droge. Policija je dijake obkolila, vanje usmerila puške in
preiskala njihove šolske omarice. Pri tem drog niso našli (glej Rosenbaum
2003b).
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Represivni ukrepi na šolah imajo svoje opravičilo v ničti toleranci,
ki je osrednji temelj politike ZDA do drog. Vendar ta politika nima
popolne podpore. Tako je Zveza staršev in učiteljev (angl. Parent –
Teacher Association, v nadaljevanju: Zveza) zvezne države
Kalifornije sprejela resolucijo z naslovom »Zloraba substanc:
alternative k ničti toleranci« (angl. Student Substance Abuse:
Alternatives to Zero Tolerance), ki ugotavlja, da ima ničta toleranca
nasprotne učinke, saj kaznuje študente, ne da bi se trudila
spremeniti njihovo vedenje. Kljub ničti toleranci raba drog med
ameriško mladino vztraja, zato Zveza vse organe na ravni zvezne
države poziva, da oblikujejo programe, ki bodo vključevali
preventivo, zdravljenje, izobraževanje in podporo101 namesto
obvezne izključitve iz šole kot odgovora na zlorabo drog v šoli (glej
Student Substance Abuse … 2003).
Glede na povedano menimo, da ameriški pristop ostaja naravnan
na izvajanje represivnih ukrepov, ki naj bi predvsem z ukrepi za
zmanjševanje ponudbe drog preprečili rabo drog med ameriškimi
državljani.102 Ta težnja je v ameriškem prostoru navzoča ne glede
na to, katera politična opcija je na oblasti in kljub deklariranemu
uravnoteženju zasnov ukrepov v politiki do drog v posameznih
politikah do drog oz. poudarjanju pomena ukrepov za
zmanjševanje povpraševanja po drogah. Še več. Ukrepi ameriške
politike do drog kriminalizirajo uporabnike drog kot tudi njihove
družine.
101

Zveza meni, da izključitev iz šole že zaradi eksperimentalne ali rekreativne
rabe drog ni prava rešitev. Logična rešitev je v preventivni dejavnosti, da do
rabe drog ne bi prišlo, če pa se to zgodi, pa naj bi bilo potrebno zdravljenje.
Sami menimo, da v primerih eksperimentalne in rekreativne rabe drog
zdravljenje posameznika ni potrebno, potrebno pa je ob zasvojenosti oz.
odvisnosti. Za vse uporabnike drog Zveza meni, da je potrebno razviti
izobraževalne in podporne programe (npr. svetovanje) ter si prizadeva za
vključenost teh v izobraževalni sistem (glej ibid).
102
Podatki o finančnih sredstvih, namenjenih za uresničevanje strategije,
potrjujejo to tezo. Že od leta 2001 ostaja višina sredstev, namenjenih
preventivi, nespremenjena. Finančna sredstva, namenjena zdravljenju
odvisnosti, se povečujejo vsako leto le za malenkost, sredstva, namenjena
zmanjševanju ponudbe, pa se vsako leto povečajo (glej National Drug Control
Strategy fy 2006).
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III.3 Evropska unija
V evropskem prostoru in še posebej v okviru držav članic
Evropske unije103 (v nadaljevanju: EU) ne obstaja enotna oz. skupna
politika do drog. V tem prostoru – tako kot drugod v svetu – ne
obstajata teoretični skrajnosti – politika popolne prohibicije drog na
eni strani in neomejena legalizacija drog na drugi strani – obstaja
pa širok spekter praktičnih rešitev, ki se bolj ali manj približujejo
enemu ali drugemu polu (Böllinger 2002). Teoretično morajo vse
države članice EU upoštevati mednarodne konvencije OZN iz leta
1961, 1971 in 1988. Na osnovi teh konvencij EU definira tudi
prepovedane droge (glej Communication from the ... 1999, str. 4).
Vendar na praktični ravni nastajajo razlike v interpretacijah teh
konvencij tako na državni kot regionalni in lokalni ravni104 in
napetosti med tem, kar je zapisano v konvencijah, ter nacionalnimi
politikami do drog. Najbolj eksplicitno so te napetosti vidne v
klasifikaciji posameznih drog. Nizozemska v nasprotju s
konvencijami OZN razvršča droge v skupini »mehkih« in »trdih«
drog, Španija ločuje med substancami, ki povzročajo škodo
zdravju, in tistimi, ki je ne. Velika Britanija razvršča droge v tri
razrede – razred A so najbolj kontrolirane droge (MDMA, LSD,
kokain in heroin), razred B (kodein), razred C pa najmanj
kontrolirane droge (steroidi, antidepresanti, marihuana105). Ob tem
V tem delu besedila se bomo osredotočili le na politiko do drog držav članic
Evropske unije kot enotne politične tvorbe. Natančneje pa si bomo ogledali
politiko do drog treh članic EU. Nizozemske in Švedske, ker sta znotraj
enotnega okvira držav članic EU primera z diametralno nasprotnima
politikama ter našega prostora, torej Slovenije.
104
Primer teh razlik najbolje ponazarja sprejetje Frankfurtske resolucije, ki so jo
leta 1990 podpisala štiri evropska mesta: Amsterdam, Frankfurt, Hamburg in
Zurich. Resolucija je delno nastala kot izraz nestrinjanja mest s politiko do
drog v njihovih državah, ter s prevladujočo politiko do drog v vropskem
prostoru. Zato podpisnice zahtevajo temeljito spremembo politike do drog.
Med drugim zahtevajo ločitev mehkih in trdih drog, uvajanje ukrepov za
zmanjševanje škode (npr. razdeljevanje sterilnih igel, varnih sob ipd.) ter
boljšo koordinacijo med mesti, regijami in državami. Predvsem pa podpisnice
zahtevajo spremembo koncepta politike do drog v evropskem prostoru (glej
Frankfurter Resolution 1990).
105
Julija 2002 je minister za notranje zadeve na podlagi mnenja ekspertov
parlamentu predlagal reklasifikacijo marihuane iz skupine B v skupino C.
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pa ima Velika Britanija tudi listo za medicinsko aplikacijo drog, a
na njej ni marihuane. Skladno s konvencijami pa droge klasificirajo
Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Luksemburg,
Portugalska, Španija, Švedska (glej Auster 2000, str. 2) ter Slovenija.
Med državami članicami EU torej prihaja do različnosti in
nasprotovanj že v osnovnem izhodišču – tj. v odgovoru na
vprašanje, kaj so prepovedane droge.
EU že od leta 1980 poudarja potrebo po skupnem pristopu držav
članic v politiki do drog, vendar se kljub temu državam članicam
na tem področju še ni uspelo uskladiti. Prizadevanja, da bi politiko
do drog uskladili in jo prenesli v prakso, so bila doslej namreč že
večkrat zavrnjena. Tako ostaja oblikovanje politike do drog držav
članic EU v domeni posameznih držav106, nanjo pa imata evropski
parlament in svet ministrov kaj malo vpliva (glej European Union
2002). Nacionalne strategije do drog v državah članicah so namreč
različne. V zakonodajah držav članic obstaja določena stopnja
konvergence glede preprodaje drog in socialnega pristopa pri
problemu odvisnosti. Razlike pa so vidne tudi v zakonodajah, saj
predvidevajo različne kazni za enaka dejanja (npr. posedovanje
drog za osebno uporabo) v zvezi z drogami; označena so kot
prekrški ali kazniva dejanja (več o tem v nadaljevanju).
Brykman (1998, str. 13–14) ugotavlja, da med državami članicami
EU nastajajo napetosti takoj, ko se postavijo vprašanja, kot je npr.
vprašanje dovoljevanja ali prepovedovanja osebne rabe drog ali
legalne distribucije drog osebam, odvisnim od drog. Ob iskanju
odgovorov na ta vprašanja se namreč pojavijo različni moralni in
Parlament je v začetku leta 2004 potrdil to spremembo, zato ima v Veliki
Britaniji posedovanje marihuane enak status kot posedovanje steroidov ali
zdravil, ki jih ni predpisal zdravnik, npr. pomirjeval. Posameznik, ki poseduje
marihuano, je zgolj opozorjen, ne pa aretiran (glej Cannabis Reclassification
2002, str. 2). Sredi volilne parlamentarne kampanje marca 2005 pa so se zopet
pojavile težnje po ponovnem razmisleku o umestitvi marihuane na listo B (glej
Reefer Reversal ... 2005).
106
V obdobju med 1987–1997 so bile v prostoru EU sprejete štiri nacionalne
strategije do drog, v letih 1998–2002 pa je bilo sprejetih vsaj 25 strateških
dokumentov na regionalni in nacionalni ravni v državah članicah EU (glej
Strategies and coordination ... 2002, str. 15).
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kulturni pomisleki, zaradi katerih uskladitev politike EU do drog
ni možna, razen, ko je potrebno zapolniti kako zakonsko praznino,
kot npr. v primeru sintetičnih drog107. Avtor meni, da sta edini
možnosti sodelovanja na lokalni ravni ter promocija boljšega
razumevanja tega, katere politike so učinkovite in s katerimi pogoji
(glej ibid).
EU na politiko do drog v posameznih državah članicah lahko
vpliva predvsem na dveh področjih. Prvo sega na področje zdravja
in razvoja, ki je zajeto v t. i. prvem stebru Evropske pogodbe (angl.
EU Treaty). Skupne dejavnosti držav članic v okviru prvega stebra
niso zavezujoče, dovolj je, da jih izvaja večina držav članic. Člen
152 Evropske pogodbe določa, da bo v opredelitvi in izvajanju vseh
politik in dejavnosti EU zagotovljena visoka stopnja zaščite
človeškega zdravja. Člen poudarja nujnost zmanjševanja škode, ki
jo droge povzročajo zdravju, vključno z obveščanjem in preventivo
(glej The Treaty on …, Title XII, Article 152). Ta člen bi torej lahko
interpretirali kot člen, ki države članice EU usmerja k vključevanju
ukrepov za zmanjševanje škode v nacionalne politike do drog.
Vendar pregled strategij držav članic kaže, da imajo le-te »/.../
različne poglede na to, kaj je zmanjševanje škode, razlike pa so
opazne tudi v prednosti, ki je pripisana politikam za zmanjševanje
škode v posameznih državah« (Strategies and coordination ... 2002,
str. 32).
Drugo področje, na katerem EU vpliva na oblikovanje politike
posameznih držav članic do drog, pa so sodstvo in notranje
zadeve, obe področji sodita v tretji steber Evropske pogodbe. Njen
29. člen predpisuje, da je cilj EU državljanom zagotoviti visoko
stopnjo varnosti na področju svobode in sodstva. Ta cilj je potrebno
doseči s preprečevanjem kriminala in bojem proti njemu. V tem
107

Evropska unija je leta 1997 sprejela sklep o skupnih dejavnostih držav članic,
povezanih s sintetičnimi drogami. Skupne dejavnosti, ki jih koordinira
EMCDDA, obsegajo izmenjavo informacij, ocenjevanje tveganja in nadzor nad
novimi sintetičnimi drogami. Države članice EU so skupno odločitev o
izvajanju teh dejavnosti sprejele v okviru tretjega stebra (sodelovanje na
področju zakonodaje in notranjih zadev) Evropske pogodbe (glej Report on the
risk assessment ... 1999, str. 5).
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kontekstu je omenjena nezakonita trgovina z drogami (glej The
Treaty on …, Title XII, Article 29). Za izvajanje skupnih dejavnosti
iz tega stebra pa je potrebno soglasje vseh držav članic.
Čeprav so države članice EU doslej že večkrat poudarile potrebo
po uskladitvi politike do drog na različnih področjih, pa je EU to
doslej delno uspelo le v okviru tretjega stebra. Proces integracije
držav članic EU in kot posledica izginjanje mejnih kontrol je
namreč odprlo nove možnosti za trgovanje z drogami in nove
možnosti za pranje denarja, pridobljenega z nezakonitim
prometom z drogami. V tem kontekstu se je politika do drog v EU
uskladila z Amsterdamsko pogodbo, ki je začela veljati leta 1999.
Gre predvsem za sodelovanje med organi pregona in pravosodja;
Amsterdamska pogodba namreč očrtuje politiko delovanja znotraj
meja EU ter definira nujnost usklajenega sodelovanja med
posameznimi državami članicami.108
Države članice EU imajo tako poenoteno politiko do drog, kar
zadeva organe pregona, vendar le pri preganjanju organiziranega
kriminala, povezanega z drogami. Nobena od pogodb namreč
držav članic EU ne zavezuje, da morajo poenotiti svojo politiko
tudi na ravni sodnih ukrepov proti uporabnikom in posedovalcem
drog ter trgovcem z njimi (obstaja npr. težnja, da bi v okviru EU
vzpostavili enotno najvišjo kazen za trgovanje z drogami). Tako se
v državah članicah srečujemo z zelo raznoliko zakonodajno in
108

Gre za: 1. podporo sodelovanju na ravni EU med policijo, carino in drugimi
organi pregona držav članic,
2. omogočanje, da Evropol v petih letih po datumu začetka veljavnosti
Pogodbe (tj. leta 2004 – op. A. H.) olajša priprave in spodbudi koordinacijo
med državami članicami,
3. širjenje novih preiskovalnih tehnik, sodelovanje med organi pregona držav
članic in preiskovanje in dokumentiranje kaznivih dejanj, povezanih z drogami,
4. spodbujanje h krepitvi pravnega reda na področju pravosodja in notranjih
zadev,
5. upoštevanje razmer, v katerih lahko policijski in sodni organi delujejo v
drugi državi v povezavi in v dogovoru z organi te države, zlasti v skladu s
Schengensko konvencijo,
6. omogočanje in pospeševanje sodelovanja sodstva v kaznivih zadevah v zvezi
z drogami (glej Treaty of Amsterdam 1999).
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sodno prakso pri obravnavanju uporabnikov in posedovalcev
drog.109 Doslej poenotenje kazni v okviru tretjega stebra še ni
uspelo (glej Progress Report on ... 2001, str. 7, Illicit drug use …
2005).
V okviru prvega stebra pa je Amsterdamska pogodba določila
nekaj skupnih izhodišč, ki se dotikajo politike do drog:
1. v vseh politikah in aktivnostih mora biti zagotovljena zaščita
človeškega zdravja;
2. zagotoviti je treba širše medsektorske dejavnosti na področju
drog;
3. na splošno morajo biti dejavnosti javnega zdravstva usmerjene v
izboljšanje javnega zdravja, preprečevanje obolevnosti in bolezni
ljudi ter izogibanje virom nevarnosti za človekovo zdravje;
4. izražena je zahteva po raziskavi vzrokov in preprečevanju
glavnih zdravstvenih nadlog;
5. sodelovanje s pobudami, katerih namen je izmenjava izkušenj in
najboljših praks za boj proti izključitvi posameznikov, ki
uporabljajo droge iz družbe.
Pogodba torej države članice zavezuje k vsaj minimalnemu
sodelovanju kar zadeva javno zdravje. Z napotilom na sodelovanje
pri »preprečevanju obolevnosti in bolezni ljudi in izogibanju virom
nevarnosti za človekovo zdravje« (glej ibid) pa vsaj posredno
odpira možnosti za uvedbo ukrepov za zmanjševanje škode v
programe javnega zdravja, se pravi tudi na področje rabe in
zlorabe drog (glej ibid).
Korak k uskladitvi politik do drog v EU pa naj bi pomenila tudi
ustanovitev EMCDDA110 leta 1993, ki naj bi oblikoval znanstveno
Šest držav članic (Ciper, Francija, Finska, Grčija, Luksemburg in Švedska)
rabo drog v kazenski zakonodaji obravnava kot kriminalni prestopek (angl.
criminal offence), štiri države (Estonija, Španija, Latvija in Portugalska) kot
administrativni prestopek (angl. administrative offence), druge države članice
pa rabe drog ne sankcionirajo neposredno, pač pa posredno, saj prepovedujejo
posedovanje drog (več o tem Illicit drug use … 2005).
110
Glej opombo 9.
109
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osnovo, na kateri bi lahko zgradili skupno evropsko politiko do
drog. Vendar agenciji to doslej ni uspelo. Vzrok za to pa naj bi tičal
v dejstvu, da je vezana na analizo informacij, ki ji jih posredujejo
vlade posameznih držav. Te informacije pa niso vedno zanesljive,
saj »/.../ so rezultati nacionalnih politik do drog drugačni od tistih,
ki bi jih posamezne vlade želele predstaviti« (glej European Union
2002, str. 1). Problem pa je tudi v tem, da so podatki, ki prihajajo v
agencijo, »/.../ zastareli že, ko pridejo /…/, k njihovi zastarelosti
pa pripomore tudi čas, ki je potreben za analizo teh podatkov«
(Olszewski 2000, str. 4). Tako na osnovi analize teh podatkov ni
mogoče oblikovati takojšnjega ustreznega odziva politike na nove
probleme v zvezi z drogami (npr. na pojav nove vrste sintetičnih
drog).
Skupno osnovo za obravnavo problemov, povezanih z drogami,
naj bi prispevala Strategija EU v zvezi z drogami (angl. EU Drugs
Strategy, v nadaljevanju: Strategija EU) in iz nje izpeljani Akcijski
načrt (angl. Action Plan),111 ki ga evropska komisija sprejme vsakih
pet let. V nadaljevanju si bomo podrobneje ogledali Strategijo EU
na področju drog 2005–2012 (angl. EU Drugs Strategy 2005–2012, v
nadaljevanju Strategija EU 2005), ki jo bomo na nekaterih mestih
primerjali s Strategijo EU na področju drog 2000–2004 (angl. EU
Drugs Strategy 2000–2004, v nadaljevanju: Strategija EU 2000).

111

Akcijski načrt podrobneje določa dejavnosti, ki jih je potrebno opraviti v
obdobju veljave strategije EU. Načrt naj bi bil vodnik dejavnosti EU za
naslednje obdobje, da bi lahko upoštevali strategijo EU v zvezi z drogami.
Zagotovil pa naj bi tudi trdno podlago za njeno oceno. V tem kontekstu je
predvideno, da bi ocenjevalci pregledali, v kakšnem obsegu so vsi prizadeti
uresničevali akcijski načrt v zvezi z drogami, in tako ocenili, v kakšnem
obsegu je bil izpolnjen, s tem pa določili primernost same strategije EU (glej
European Union Action Plan ... 2000, str. 2–3). Na tem mestu akcijskega
načrta, ki spremlja Strategijo EU za obdobje 2005–2012, ne bomo podrobneje
obravnavali. Opozorimo naj le na to, da je na osnovi zadnje strategije nastal
Akcijski plan za obdobje 2005–2007, sledil pa mu bo Akcijski načrt za obdobje
2009–2011. Leti 2008 in 2012 pa sta namenjeni evalvaciji upoštevanja
akcijskega načrta za vsako obdobje (EU Drugs Strategy 2005 …, str. 4).
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III.3.1 Strategija EU na področju drog 2005–2012
Strategija EU 2005 opredeljuje splošne in glavne cilje politike do
drog, glavne značilnosti pristopa EU do drog, mesto ukrepov za
zmanjševanje povpraševanja po drogah ter ukrepe za zmanjševanje
ponudbe drog. Obravnava pa tudi dve področji, ki zadevata vsa
področja, obravnavana v Strategiji EU 2005, tj. mednarodno
sodelovanje ter področje informacij in evalvacije.
III.3.1.1 Načela in splošni cilji Strategije EU na področju drog
Strategija EU 2005 temelji na »/…/ osnovnih načelih zakonodaje
EU in v vsakem pogledu podpira temeljne vrednote Unije:
spoštovanje človeškega dostojanstva, svobodo, demokracijo,
enakost, vladavino zakona in človekovih pravic« (EU Drugs
Strategy 2005 …, str. 1). Njen cilj pa je »/…/ zaščititi in izboljšati
dobrobit (angl. well-being) družbe in posameznika, zagotavljati
visoko raven varnosti splošni populaciji ter uravnotežen in
integriran pristop pri problemu drog« (ibid).
V nasprotju s prejšnjo strategijo112 nova strategija opredeljuje le dva
splošna cilja v zvezi z drogami. Prvi je prispevati k doseganju
visoke ravni zaščite zdravja, dobrobiti in socialne kohezije z
dopolnjevanjem dejavnosti držav članic pri zmanjševanju
zdravstvene škode, vključno z informiranjem in preventivo. Drugi
cilj pa je zagotoviti visoko raven varnosti splošni populaciji z
dejavnostmi proti široko razvejani pridelavi drog, mednarodnim
trgovanjem z drogami in prekurzorji ter z intenziviranjem
preventivnih dejavnosti proti kriminalu, povezanemu z drogami
(glej ibid, str. 2). Poudarek je torej na ukrepih za zmanjševanje
povpraševanja po drogah in ponudbe drog, še posebej pa je
potrebno poskrbeti za vzpostavljanje povezav med obema vrstama
ukrepov (glej ibid, str. 4).
Evropska unija v Strategiji EU 2005 posebej poudarja potrebo po
mednarodnem sodelovanju na področju drog, zunanja politika EU
112

Strategija EU 2000 je vsebovala 11 splošnih ciljev (glej ibid).
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na tem področju pa mora biti jasna in učinkovita (glej ibid, str. 5).
EU torej ne odreka možnosti širjenja svojega vpliva oz. politike do
drog prek meja EU. Ta cilj sicer srečamo tudi v ameriških
strategijah v zvezi z drogami, vendar se je EU tega vprašanja lotila
na nekoliko drugačen način, saj se eksplicitno zavezuje, da bo njeno
delovanje usmerjeno v »/.../ zagotavljanje alternativnih oblik
preživljanja /…./« v državah proizvajalkah drog ter v »/…/
uporabo kolektivnega znanja, načela vedeti-kako (angl. know-how)
in v strokovnost pri ravnanju s tretjimi državami na področju
drog« (ibid, str. 11). EU s tem sledi že pred leti uveljavljenim
smernicam za sodelovanje z državami, proizvajalkami drog, saj je
oblikovala alternativni program pomoči državam, proizvajalkam
drog, še posebej latinskoameriškim. Program poteka v dveh
smereh. Po eni strani spodbuja gojenje nadomestnih kmetijskih
rastlin v državah (npr. v Kolumbiji, Boliviji, Peruju, Ekvadorju,
Venezueli in državah Srednje Amerike), v katerih je gojenje koke
bistvenega pomena za preživetje prebivalcev, po drugi strani pa s
posebno pogodbo omogoča uvoz kmetijskih pridelkov iz teh držav
na evropski trg (glej Joyce 1996, str. 1).
EU se torej ni odrekla ukrepom, ki si prizadevajo za zmanjšanje
ponudbe drog (uničenje drog, preden dosežejo uporabnike, in
uničenje trgovcev z drogami, ki poskrbijo, da droge prestopijo
državne meje), ubrala je le drugačno taktiko kot ZDA. Tako za
ZDA kot za EU je pomembno, da se z ustreznimi ukrepi zmanjša
ponudba drog v okviru njunih meja, vendar ta cilj skušata doseči z
različnimi sredstvi. Omenili smo že, da ZDA svojo politiko do drog
oblikujejo predvsem podlagi ukrepov za zmanjševanje ponudbe
drog, v prostoru EU so ti ukrepi drugačni kot v ZDA. Ob tem pa se
evropski prostor bolj kot ameriški usmerja k oblikovanju ukrepov
za zmanjševanje povpraševanja po drogah.
Strategija EU 2005 tako navaja, da bo »/…/ intenzivirala
dejavnosti pri uresničevanju ukrepov za zmanjševanje
povpraševanja po drogah« (ibid, str. 6). V tem kontekstu bo skušala
doseči »konkreten« rezultat, in sicer »merljiv razvoj in izboljšanje
učinkovitega in integriranega celostnega, na znanju temelječega
sistema preventive, zdravljenja in zmanjševanja škode v državah
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članicah, pri tem pa pripomoči k pomembnemu zmanjšanju
povpraševanja po drogah in škode, povezane z drogami« (EU
Drugs Strategy 2005 …, str. 6). V tem zapisu »zbodeta v oči«
predvsem dve stvari. In sicer: Strategija EU svojega cilja
kvantitativno ne vrednoti in drugič, poudarja tudi pomen ukrepov
za zmanjševanje škode, saj v okvir ukrepov za zmanjševanje
povpraševanja po drogah umešča tudi ukrepe za zmanjševanje
škode; tega v prejšnji strategiji nismo opazili.113
Glede prve točke lahko rečemo, da Strategija EU 2005 ne pove, kaj
sta »merljiv razvoj« in »izboljšanje«, tako da ostajata abstraktni
kategoriji.114 Prav tako ostaja na abstraktni ravni, ko definira
prednostne naloge v okviru ukrepov za zmanjševanje
povpraševanja po drogah (glej ibid, str. 7). Prva je izboljšanje
učinkovitosti in argumentiranosti preventive pred drogami (angl.
drugs prevention) in ozaveščanje o tveganjih, povezanih z
drogami, v obliki širjenja zanesljivih, visoko kakovostnih
informacij med mladimi in posebnimi ciljnimi skupinami. Druga
naloga je izboljšati dostop do programov zdravljenja, vključno s
psihosocialno pomočjo. Obravnava zdravstvenih problemov, ki
izvirajo iz rabe dovoljenih in nedovoljenih drog, pa mora postati
sestavni del zdravstvene politike skupnosti. Tretja se dotika
zmanjševanja škode, saj govori o »povečevanju dostopnosti
intervencij za zmanjševanje škode, ki bi lahko bile integrirane v
nacionalne možnosti zdravljenja. V tem pogledu bi moral biti

113

Strategija EU 2000 se z ukrepi za zmanjševanje škode posebej ni ukvarjala,
čeprav jih je na posameznih mestih omenila (glej EU Drugs Strategy 2000 …).
114
Omenili smo že, da se tudi ameriška strategija izogiba kvantitativni opredelitvi
zmanjšanja povpraševanja po drogah. Tej opredelitvi pa se npr. ni izognila
nacionalna strategija Velike Britanije iz leta 1998 z naslovom »Tackling Drugs
Together to Build a Better Britain«. Cilj strategije je bil zmanjšati število
mladih uporabnikov heroina in kokaina na polovico (glej ibid). Vendar se od
sprejetja strategije do leta 2002 število uporabnikov drog v Veliki Britaniji ni
zmanjšalo, prav nasprotno, število uporabnikov drog je zelo naraslo –
predvsem uporabnikov ekstazija in cracka. Zato je Blairova vlada revidirala
nacionalno strategijo ter si kot cilj zadala vsaj ohranjanje, če ne zmanjšanje
ravni uporabe drog med mladimi (glej Updated Strategy … 2002).
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poseben poudarek na preventivi pred okužbo z virusom HIV in
drugimi okužbami« (ibid).
Glede druge točke lahko zapišemo, da Strategija EU 2005 v
nasprotju z ameriško strategijo – in kot že zapisano, v nasprotju s
Strategijo EU 2000 – ne izključuje oz. se ne izogiba omenjanju
ukrepov za zmanjševanje škode, nastale zaradi rabe drog.
Predvsem pa poudarja, da bi morali »/…./ preventivni ukrepi,
različne možnosti zdravljenja in zmanjševanje škode biti
zagotovljeni na integracijski način« (ibid, str. 6). Ob tem pa je
potrebno zapisati, da je predstavljeni zapis o vključevanju ukrepov
za zmanjševanje škode v Strategiji EU 2005 vendarle pospremljen z
nelagodjem, saj je v njej posebej poudarjeno, da ima preventiva
prednost pred zdravljenjem, zdravljenje pred zmanjševanjem
škode in zmanjševanje škode pred zmanjševanjem zdravstvenega
tveganja za uporabnika drog in družbo kot celoto na najmanjšo
možno mero (glej ibid). Da je tako, ne čudi, saj imajo države članice
EU, kar zadeva ukrepe za zmanjševanje škode, različne pristope
(več o tem v nadaljevanju), ta zapis pa verjetno skuša »miriti
duhove«, ki nasprotujejo vključevanju ukrepov za zmanjševanje
škode v okvir politik do drog.
III.3.1.2 Glavne značilnosti odnosa EU do drog
Kot smo že zapisali, Strategija EU 2005 poudarja, da je odnos EU
do drog integriran, uravnotežen in multidisciplinaren. V prvi vrsti
pa je usmerjen v zmanjševanje povpraševanja po drogah in
ponudbe drog. K zmanjševanju povpraševanja po drogah pa
vključuje preventivo, zdravljenje in zmanjševanje škode. Zanimivo
pa je, da cilj ukrepov za zmanjševanje povpraševanja po drogah v
Strategiji EU 2005 sploh ni omenjen. Le na enem mestu je omemba,
da je cilj omejevanje zdravstvene škode za posameznika in družbo,
ki lahko nastane zaradi rabe drog (glej ibid, str. 6). Tako se
Strategija EU 2005 na določen način izogiba prohibicijski logiki,
obenem pa z omejevanjem škode, ki lahko nastane zaradi rabe
drog, zgolj na (individualno in družbeno) zdravje ter z
izključevanjem osebne in družbene škode, ki lahko nastane zaradi
rabe drog, oži prostor ukrepov za zmanjševanje škode zgolj na
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področje medicine in s tem dodatno utrjuje medikalizacijo ukrepov
za zmanjševanje povpraševanja po drogah.
Opozoriti pa je treba še na eno značilnost oz. pomembno razliko
med Strategijo EU 2000 in Strategijo EU 2005. Pri prvi smo se
namreč srečevali s terminološkim kaosom (glej EU Drugs Strategy
2000 …). Tako je bilo v njej (čeprav redko) mogoče opaziti uporabo
pojma raba drog (angl. drug use), večinoma pa smo v njej opazili
zapise o zlorabi drog (angl. drug abuse) ter preventivi pred zlorabo
drog (angl. prevention of drug abuse) oz. preventivi pred
odvisnostjo (angl. prevention of drug dependence). S tem je
Strategija EU 2000 enačila dve različni stvari, tako da je nastajal
vtis, da preventiva v zvezi z drogami drog sploh ne obstaja. Pogled
v Strategijo EU 2005 pa pokaže, da se je v prostoru EU zgodil nek
premik, saj se je piscem Strategije EU 2005 skorajda uspelo izogniti
terminološkemu kaosu. V njej je namreč dosledno v uporabi pojem
raba drog oziroma uporabniki drog (angl. drug users). Ob tem pa v
njej nekajkrat srečamo pojem preventiva in le enkrat pojem
preventiva pred odvisnostjo (glej EU Drugs Strategy 2005 …, str. 6).
Sam pojem preventiva v njej ni definiran, predvsem pa ni natančno
definirano, kaj preventiva preprečuje. Iz zapisa o preprečevanju
odvisnosti, ki se v Strategiji EU 2005 pojavi enkrat, bi lahko
sklepali, da je cilj EU preprečevanje nastanka zasvojenosti in
odvisnosti, ne pa same rabe drog. Vendar bi bil tak sklep zagotovo
preuranjen, saj zanj nimamo nikakršnih (drugih) dokazov.
III.3.2 Nizozemska politika do drog
Nizozemska politika do drog »buri duhove« že nekaj desetletij,
predvsem zato ker je na Nizozemskem dovoljena prodaja manjših
količin marihuane v t. i. coffee shopih115 že od leta 1976. Tega leta je

115

To je prostor, v katerem lahko z natančno določenimi pogoji prodajajo mehke
droge, ne smejo pa točiti in prodajati alkoholnih pijač (Questions and Answers
... 2002, str. 20). V letih 1997–2000 na Nizozemskem se je pokazal padec
števila coffee shopov za 31 %. Leta 1997 jih je tako na Nizozemskem delovalo
1179, leta 2000 pa 813 v 103 občinah; to pa je 19-odstotni delež vseh občin v
državi (glej Progress Report … 2001, str. 27–28). Število coffee shopov pa se
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namreč Nizozemska sprejela zakon o narkotikih (angl. Narcotic
Act), ki ločuje med drogami, ki predstavljajo nesprejemljivo
tveganje za javno zdravje (t. i. trde droge – heroin, kokain, ekstazi
in amfetamini), ter t. i. mehke droge116, ki pomenijo manjše
tveganje za zdravje (glej Planije 2000, str. 1). Cilj nizozemske
politike ločevanja med mehkimi in trdimi drogami je ločevanje trga
obeh tipov drog. Z ločitvijo trgov pa prihaja tudi do ločitve
uporabnikov, tako da kot posledica uporabniki mehkih drog ne
prihajajo v stik z uporabniki trdih drog (glej Questions and
Answers ... 2002, str. 4).
Prav v tej delitvi pa je bistvena razlika med nizozemsko in
politikami drugih držav do drog, to pa je tudi točka, pri kateri
OZN najbolj pritiska na Nizozemsko z očitki o kršenju
mednarodnih konvencij. To politiko namreč OZN označuje kot
nesprejemljivo, celo uničevalno, saj »/.../ ruši načela mednarodne
zakonodaje nadzora nad drogami, v kateri je jasno zapisano, da
mora biti raba drog omejena na medicinske in znanstvene namene.
/.../ coffee shoopi na Nizozemskem, ki prodajajo marihuano za
nemedicinske namene, so v nasprotju s konvencijo iz leta 1961«
(Progress Report ... 2001, str. 48). Tako stališče v uradnih
dokumentih INBC117 oz. dokumentih OZN zasledimo vse od
sprejetja nizozemske zakonodaje, ki je droge razdelila na t. i. trde in
mehke.
Kljub pritiskom OZN in ZDA118 pa Nizozemska vztraja pri svoji
politiki do drog. Opravičilo za svoje vztrajanje ima tako rekoč
še vedno zmanjšuje, tako da jih je bilo marca 2005 na Nizozemskem 750
(Dutch Coffee Shops … 2005).
116
Na Nizozemskem velja prepričanje, da ti drogi nista vstopni drogi za uporabo
trdih drog. Marihuano pojmujejo kot stimulans, podoben alkoholu (glej Jansen
1996, str. 169).
117
INCB je Mednarodna komisija za narkotične droge (angl. International
Narcotic Control Board). To je neodvisno telo, ki je odgovorno za spremljanje
skladnosti predpisov posameznih držav, članic OZN, s predpisi OZN o drogah
in prekurzorjih. Spremlja tudi uvajanje teh predpisov v nacionalne zakonodaje
(glej Progress Report ... 2001, str. 48).
118
Več o oblikah pritiska različnih agencij iz ZDA na nacionalne vlade v Cohen
(1997).
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zapisano v konvenciji iz leta 1961, ki v členu 36 predpisuje, da je
»/.../ izvajanje konvencije lahko omejeno na osnovi principov, ki
so bistveni del nacionalne suverenosti« (Enotna konvencija o
mamilih 1961, str. 126–127). In na te principe se Nizozemska
sklicuje. Podobno je v Schengenski pogodbi, ki države članice EU
zavezuje k spoštovanju mednarodne konvencije, a obenem
priznava nacionalno suverenost. Potrditev za izvajanje take politike
pa na Nizozemskem vidijo tudi v podatkih o številu uporabnikov
ter številu odvisnikov od drog. V dokumentu z naslovom »Drugs
Policy in the Netherlands: Continuity and change« (v nadaljevanju:
Drugs Policy in ... 1995), ki ga je nizozemska vlada sprejela leta
1995 in ga lahko označimo kot strategijo te države v obravnavi rabe
drog, so zapisali, da je politika, ki jo Nizozemska izvaja zadnjih
dvajset let, uspešna, saj njen rezultat ni »/.../ skrb zbujajoče širjenje
rabe drog med mladimi.119 Še več, uporabniki mehkih drog se ne
nagibajo k temu, da bi eksperimentirali s trdimi drogami, kot sta
heroin in kokain /.../. Uporabe heroina in kokaina na
Nizozemskem je malo, pa še ta se zmanjšuje« (Drugs policy in ...
1995, str. 61).
Nizozemska svojo politiko do drog opredeljuje kot politiko, ki
dekriminalizira rabo drog. Pri tem pa dekriminalizacija ne pomeni,
da so droge dovoljene, temveč da »/.../ droge ostajajo ilegalne,
toda uporaba drog in do določene stopnje posedovanje drog ni
preganjano kot kriminalno dejanje« (Grapendaal 1996, str. 235). To
pomeni, da policija in urad državnega tožilca ne preganjata
posameznikov, ki posedujejo trdo drogo za osebno uporabo,

119

Prav argument, da je dostopnost mehkih drog na trgu (v t. i. coffee shopih) tisti
dejavnik, ki povzroča širjenje rabe drog med mladimi, je pogosto slišati kot
argument nasprotnikov nizozemske politike do drog. Vendar podatki pokažejo
nekoliko drugačno sliko. Reprezentativne nacionalne raziskave o rabi
marihuane med šolsko mladino (v starosti od 12 do 18 let) so v letih od 1988
do 1996 sicer pokazale širjenje rabe te droge – raba se je s 4 % v letu 1988
dvignila na 14 % v letu 1996 med fanti in z 2 % na 8 % med dekleti – vendar
strokovnjaki tega ne pripisujejo dostopnosti te droge v t. i. coffee shopih (v
njih sicer velja prepoved prodaje drog osebam, mlajšim od 18 let), temveč
dejstvu, da se je raba drog razširila v vsej Zahodni Evropi in v ZDA, čeprav
druge države ne poznajo coffee shopa kot institucije (glej Planije 2000, str. 2).
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preganjata pa posameznike, ki jo preprodajajo in/ali trgujejo z njo
(glej ibid).120
Uporaba drog na Nizozemskem ni kaznivo dejanje, uporabnike
trdih drog pa skušajo čim bolj obravnavati kot bolnike, ne pa kot
kriminalce. Zato skušajo z različnimi ukrepi omejiti tveganja in
škodo, ki jo povzročajo droge ter vključiti odvisnike v družbo (glej
ibid). Prav tako ni kaznivo dejanje oz. prekršek posedovanje ter
gojenje marihuane za osebno rabo oz. je kaznivo le, če je količina
droge večja kot 30 gramov (zaporna kazen do 1 meseca),
posedovanje manjše količine, npr. 5 gramov, pa ni preganjano (glej
Auster 2000, str. 3). Čeprav sta uporaba in posedovanje določene
količine droge za osebno uporabo legalna, pa ne moremo govoriti o
legalizaciji drog, saj obstajajo številni mehanizmi, ki omejujejo
njihovo rabo in posedovanje. Lahko govorimo o dekriminalizaciji
rabe drog ter legalizaciji prodaje marihuane v obliki t. i. sistema
coffee shopov in nadzora nad njo. Teoretično je uporaba marihuane
namreč omejena na te kraje, drugod je namreč prodaja marihuane
prepovedana121 (glej ibid).
Na Nizozemskem politika do drog izhaja iz predpostavke, da mora
biti trgovanje z drogami kaznovano. Uporabo drog morata
120

Dejavnost nizozemske policije je usmerjena predvsem na preprodajalce drog.
Da lahko policija nekoga preišče, morajo po zakonu obstajati objektivni
individualizirani razlogi (sum o kaznivem dejanju). Že navzočnost na kraju, ki
je znan po tem, da se tam uporabljajo droge, je zadosten razlog za policijsko
preiskavo kogarkoli na tem kraju. Gre torej za premik od individualnega suma
k splošnemu sumničenju. Preiskava in aretacija uporabnikov drog nista
namenjeni sami sebi; izvedejo ju ne zaradi samega posedovanja droge za
osebno uporabo, temveč zato, ker policiji omogočata zbiranje informacij o
preprodajalcih. Ko nekaj prič zatrdi, da je nekdo preprodajalec, velja po
pravilih vrhovnega sodišča, da pri tej osebi v resnici ni potrebno najti droge, da
ga lahko obsodijo. To pa lahko privede do različnih manipulacij sodnega
sistema (glej Silvis 1997, str. 226).
121
Prodaja marihuane na teh točkah je urejena s pravili, ki jih morajo lastniki teh
lokalov upoštevati: poleg tega, da je omejena količina droge, ki jo lastnik sme
skladiščiti, in količina, ki jo sme prodati posamezniku (5 g), so prepovedani
oglaševanje, prodaja trdih drog, prodaja marihuane mlajšim od 18 let, lokal pa
ne sme biti vzrok za kaljenje javnega reda in miru v okolici (glej Drug Policy
in … 2003, str. 1).
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obvladovati in preprečevati preventiva ter zdravljenje, ne pa
stigmatizacija in izolacija uporabnikov drog in odvisnikov, ki sta
posledica preganjanja in zapiranja. Ker na rabo drog vpliva precej
dejavnikov, preganjanje in nasilje ne zmanjšata povpraševanja po
drogah. Poleg tega pa na Nizozemskem rabo drog v primerjavi z
zlorabo alkohola pojmujejo kot manj resen problem, čeprav je oboje
obravnavano kot bolezen. Eksperimentiranje z drogami pojmujejo
kot normalno fazo v življenju mladih in končno, odvisnike
pojmujejo kot stranke oz. bolnika in ne kot kriminalce (glej
National Report on the Drug Situation in The Netherland 2001, str.
107).
Osrednja cilja nizozemske politike do drog sta »/.../ preventiva in
zmanjševanje škode, ki jo povzroča raba drog skupnosti in
posamezniku /.../«, zato veliko pozornosti namenjajo boju proti
negativnim zdravstvenim učinkom rabe drog122, obenem pa
skušajo zmanjšati neprijetnosti (angl. nuisance),123 ki jih uporaba
drog povzroča širši javnosti (glej ibid, str. 61). Politika do drog na
Nizozemskem izhaja iz spoznanja, da bodo droge ostale, zato se
usmerja na štiri pomembna področja: preventivo in zdravljenje,
zmanjševanje škode pri uporabnikih drog, zmanjševanje ponudbe

122

Nizozemska politika do drog je oblikovana predvsem v imenu zdravja; uporaba
drog je v okviru te politike pojmovana kot normalen problem, eden mnogih
zdravstvenih problemov, s katerimi se sooča družba. Znotraj tega konteksta je
kriminalizacija rabe drog pojmovana kot škodljiva (glej Goldberg 1999, str.
222).
123
Nizozemski in iz tujine prihajajoči odvisniki povzročajo neprijetnosti v
skupnosti (kriminal, motenje javnega reda in miru). Odvisniki so na
Nizozemskem udeleženi v 10–20 % vseh kriminalnih dejanj, pri tem pa
precejšen del kaznivih dejanj v zvezi z lastnino izvedejo odvisniki, ki so
pogosto povratniki – krivi so skoraj za eno tretjino kaznivih dejanj te vrste
(vlomi, kraje avtomobilov ipd.). Še posebno mesto pa imajo v okviru
preprečevanja teh neprijetnosti policija in lokalne skupnosti (glej Drugs Policy
in ... 1995, str. 20–22). Ti organi morajo poskrbeti za »/.../ izboljšanje vedenja
odvisnikov. Dejstvo, da uporaba drog sama po sebi ni kriminalno dejanje, še ne
pomeni, da lahko odvisniki izvršujejo kazniva dejanja, povezana z lastnino, se
agresivno vedejo ali s svojim vedenjem povzročajo nered v skupnosti« (ibid,
str. 64).
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drog in vzdrževanje javnega reda (glej National Report on the
Drug Situation in The Netherland 2001, str. 8).
Nizozemska politika do drog torej izhaja iz dejstva, da so droge
(sicer nezaželeni) del realnosti, rabo pa skuša preprečiti z
različnimi ukrepi zmanjševanja ponudbe in povpraševanja.
Vključuje pa tudi ukrepe za zmanjševanje škode, pri čemer izhaja
iz osnovne predpostavke, da ima po eni strani posameznik pravico
uporabljati droge in pravico do tega, da je odvisnik, po drugi strani
pa je posameznik sam odgovoren za svoje (psihično) zdravje in
socialno vedenje (glej Goldberg 1999, str. 221). Nizozemska politika
do drog torej posameznika, ki uporablja droge, pojmuje kot
odgovornega posameznika. Pri tem izhaja iz prepoznanja dejstva,
da je problematična uporaba drog omejen in obvladljiv socialni in
(javni) zdravstveni problem moderne družbe, ne pa problem
kriminala (kot npr. v ZDA). Njen osrednji cilj je zmanjšati
probleme, ki lahko nastanejo zaradi rabe drog oz. »/.../
nadzorovati škodo, ki je lahko povzročena človekovemu zdravju«
(Drugs policy in ... 1995, str. 15).
Poleg dekriminalizacije, ločevanja med trdimi in mehkimi drogami
ter politike, ki temelji na zasnovi ukrepov zmanjševanja škode, pa
je za nizozemsko politiko do drog po mnenju različnih avtorjev
(glej Goldberg 1999, Marshall 1996, Wever 1996) bistven tudi
koncept normalizacije, saj je politika usmerjena k »/.../
nadzorovani integraciji fenomena drog v družbo /.../, in sicer na
način, ki eksplicitno meri na odstranjevanje razburljivih,
dramatičnih in deviantnih podob rabe drog in uporabnikov drog«
(Marshall 1996, str. 207). Koncept normalizacije temelji v izhodišču,
da je rabo drog potrebno omejevati, toda ne s kriminalizacijo
uporabnikov, temveč z drugimi ukrepi. Normalizacija predstavlja
»/.../ določeno obliko kompromisa med legalizacijo in prohibicijo
drog na eni strani ter »vojno proti drogam« na drugi strani« (ibid,
str. 208). Učinek te vrste politike do drog pa je verjetno tudi
spremenjen pogled javnosti na rabo drog in uporabnike drog, tako
»so se /…/ ljudje po eni strani do neke mere navadili na določene
oblike rabe drog, po drugi strani pa odvisnost od drog vse manj in
manj pojmujejo kot opravičilo za povzročanje škode drugim«
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(Drugs policy in ... 1995, str. 15). Tudi v tej točki so torej uporabniki
drog pojmovani kot odgovorni subjekti.
V letnem poročilu za leto 2001 so na Nizozemskem zapisali, da
»/.../ uporabniki mehkih drog že dolgo niso več razumljeni kot
grožnja družbi« (National Report on the Drug Situation in the
Netherland 2001, str. 16). V središču nacionalne politike do drog pa
je delna depenalizacija marihuane. Kritiki tega pristopa menijo, da
uporaba mehkih drog pomeni vstopnico za rabo trdih drog.
Vendar nizozemska vlada te argumente zanika, saj meni, da »ne
obstaja neposredni način, ki bi dokazal ali zavrnil, da je
razločevanje med mehkimi in trdimi drogami nepotrebno, pri tem
pa razpoložljivi podatki na Nizozemskem podpirajo različni
politiki do obeh vrst drog« (ibid).
Normalizacija rabe drog torej pomeni, da droge niso posebna
družbena zadeva, temveč je o njih potrebno razpravljati odprto
brez čustvenih odtenkov. Uporabniki drog tako niso kriminalci ali
odvisni bolniki, temveč normalni državljani, ki imajo normalne
potrebe in jim morajo biti ponujene normalne možnosti. Primarna
pozornost politike do drog v okviru njene normalizacije ni le
popolno preprečevanje odvisnosti, temveč tudi izboljšanje
odvisnikovega fizičnega in socialnega počutja. Odvisniki so bili
prej pojmovani kot pošasti, ki ogrožajo skupnost, sedaj pa tako kot
brezposelni nizozemski državljani (glej Engelsmann 1989, str. 215–
217).
III.3.3 Švedska politika do drog
V nasprotju z Nizozemsko pa na Švedskem droge pojmujejo kot
najresnejši družbeni problem, zato je posledično državna politika
do drog brezkompromisna (Sweden 2002) oz. kot jo označujejo
Švedi, »/.../ v celoti gledano restriktivna124« (National Report
Sweden 2001, str. 9). Pomemben cilj švedske politike pa je doseči,

124

Nekateri avtorji Švedski celo očitajo, da je njena politika totalitarna (glej Yates
1998) oz. jo označijo kot represivno (glej Lafreniére 2002).
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»/…/ da bi vprašanje drog bilo politična prioriteta /…/«
(National Action Plan … 2002, str. 6).
Restriktivna politika na Švedskem se pojavlja od 80. let dalje, od
tedaj pa »švedska politika do drog ostaja nespremenjena in njen
predvsem vizionarski cilj je, tako kot je bil v preteklosti, družba
brez drog« (ibid). To je »/.../ cilj, ki izraža družbeno stališče do
narkotičnih drog: ne sprejema integracije narkotičnih drog v
družbo125, zato je cilj družba, v kateri zloraba drog ostaja
nesprejemljiva oblika vedenja /.../. Družba brez drog je vizija, ki
izraža optimizem in pozitiven pogled na humanost: silen napad
drog je možno obvladati« (Drug Policy: the Swedish Experience
1995, str. 11). Pogled na droge in njihovo mesto v družbi torej, ki je
diametralno nasproten nizozemskemu, blizu pa je pogledu ZDA.126
Švedska se je v restriktivno politiko do drog začela usmerjati po
sprejetju zakona o narkotikih leta 1968127, z novimi amandmaji pa je
postajala vse bolj restriktivna – od leta 1988 je raba drog na
Švedskem kaznivo dejanje, zakon pa predpisuje tudi prisilno
zdravljenje odvisnikov128 (Sweden 2002). Zakon so leta 1993 še
poostrili129, rezultat poostritve pa je viden v velikem povečanju
števila oseb, ki so bile aretirane zaradi nepomembnih prestopkov v

125

To lahko pomeni tudi, da švedska družba posameznikov, ki narkotične droge
uporabljajo, ne želi integrirati.
126
Lindgren npr. meni, da švedska politika do drog le povzema ameriško retoriko
vojne proti drogam (glej Lindgren 1990).
127
Predtem (v letih 1965–1967) pa je bila ena prvih evropskih držav, ki je
dovoljevala zdravnikom predpisovanje amfetaminov na recept vsem tistim, ki
so trdili, da so odvisni od njih. Pogoste zlorabe sistema pa so bile povod za
spremembo švedske politike (Jones 2001, str. 4).
128
Možen ukrep je tudi prisilna odstranitev uporabnika drog iz njegovega/njenega
doma. Prisilno zdravljenje se v praksi uporablja vse manj, razlog pa je v tem,
da stroške za to zdravljenje nosijo socialne službe občin, ki pa zaradi
omejevanja sredstev za to področje dobivajo vedno manj denarja (glej Sweden
2002).
129
Kazen za rabo drog se je povečala na 6 mesecev zapora. Policija pa lahko
aretira vsakogar, za katerega misli, da je pod vplivom drog, in ga prisilno
odvede na odvzem krvi in urina (glej Yates 1998, str. 2).
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zvezi z drogami.130 Izkazalo se je, da je med aretiranimi veliko
takih, ki so bili že dobro znani po tem, da droge zlorabljajo (angl.
drug abusers),131 toda policija je lahko odkrila tudi prej neznane
mlade osebe, ki zlorabljajo droge, to pa je bil tudi »/.../ eden
najpomembnejših razlogov za sprejetje ostrejše zakonodaje /.../«
(National Report Sweden 2001, str. 13). Zakonodaja torej omogoča
državi, da izsledi in preganja ne le osebe, ki so povzročitelji
kriminalnih dejanj zoper lastnino, javni red in mir ipd., temveč tudi
uporabnike drog, ki z drogo le eksperimentirajo oz. jo uporabljajo
občasno, čeprav ne kršijo drugih zakonov, razen zakona, ki
prepoveduje samo rabo drog.
Ker se je na Švedskem kljub restriktivni politiki do drog sredi 90.
let začela širiti raba drog med mladimi, je zaradi vse glasnejše
javne in strokovne kritike politike leta 1998 oblikovala ekspertno
komisijo za narkotične droge (angl. The Swedish Commission on
Narcotic Drugs), ki naj bi revidirala švedsko politiko do drog. Njen
mandat je bil prediskutirati, revidirati in oblikovati možne rešitve
za izboljšanje vladne dejavnosti, usmerjene v družbo brez drog. Na
osnovi poročila komisije z naslovom »Križišča 2000« (angl. »The
Crossroads 2000«) je vlada januarja 2002 izdelala in sprejela
Nacionalni akcijski načrt za narkotične droge 2002–2005 (glej
Strategies and coordination ... 2002, str. 161). Na osnovi mnenja
ekspertne komisije je vlada zapisala, da »/…/ mora švedska
restriktivna politika do drog ostati nespremenjena in se še okrepiti.
130

Leta 2000 je bilo v švedskih zaporih zaradi rabe drog zaprtih več kot 5000
oseb. Oseba, ki je v zaporu zaradi rabe drog, pa lahko podpiše tudi »pogodbo o
zdravljenju«. To pogodbo lahko podpišejo le osebe, ki zlorabljajo droge in so
motivirane za zdravljenje, drugi pogoj pa je, da so zaradi zlorabe drog storili
neko manjše kaznivo dejanje (dejanje, za katero sta predpisani manj kot dve
leti kazni). Te osebe dobijo pogojno kazen in gredo na zdravljenje (glej
Country Profile – Sweden 2001).
131
Na Švedskem za osebe, ki uporabljajo droge, uporabljajo izraz »drug abuser«,
kar bi se v slovenskem prevodu glasilo »zlorabnik drog«. Tega izraza v
slovenskem pravopisu ni, zato bomo sami uporabljali izraz »osebe, ki
zlorabljajo droge«. Opozorimo naj še na to, da se v uradni dikciji na Švedskem
v zvezi z drogami uporablja le terminologija, ki uporabnike drog označuje kot
tiste, ki drogo zlorabljajo. Pojmi: raba drog, rekreativna, občasna ali
neproblematična raba drog v švedskih dokumentih ne obstajajo.
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Noben argument ali dejstvo ne dokazuje, da bi politika manjše
družbene obrambe pred zlorabo drog in trgovino z drogami
kakorkoli izboljšala stanje posameznikov, ki drogo zlorabljajo, ali
družbe kot celote« (National Action Plan… 2002, str. 1; v
nadaljevanju Nacionalni akcijski plan). Tako ostaja osrednji švedski
cilj še vedno – družba brez drog.
Cilji švedske politike v zvezi z uporabo drog so »/.../ zmanjšanje
eksperimentalne rabe drog in novačenja novih uporabnikov, /.../
prepričati več uporabnikov, da bi se odpovedali svoji navadi, /.../
(ter – op. A. H.) zmanjšanje ponudbe drog« (National Action Plan
... 2002, str. 3). Švedska politika torej meri predvsem na
preprečevanje rabe drog z ukrepi za zmanjševanje povpraševanja
po drogah ter ukrepi za zmanjševanje ponudbe drog. Ti ukrepi pa
si morajo »/.../ prizadevati, da bi se eksperimentalna raba drog
omejila na najmanjšo možno mero, tako da bi se zmanjšalo
novačenje novih oseb, ki bodo zlorabljale droge« (A Preventive
Stategy ... 1998, str. 2). Država mora podpirati opuščanje navade
tistih, ki drogo zlorabljajo, saj je »/.../ osvoboditev od drog /.../
osnovno načelo skrbi zanje« (ibid). Cilj obravnavanja odvisnikov
od drog je torej le ohranjanje in doseganje popolne abstinence.132
Kar zadeva zmanjševanje ponudbe drog pa je potrebno upoštevati,
da »ponudba drog vpliva na stališča ljudi. V družbah, v katerih so
droge lahko dostopne, so stališča do drog bolj permisivna kot v
družbah, kjer je ponudba omejena« (ibid). Zato Švedi v svoji
politiki do drog veliko stavijo na oblikovanje javnega mnenja, ki ne
podpira rabe drog.
Švedski model politike do drog skuša uravnotežiti preventivo,
nadzor in zdravljenje, vendar v okviru skupnega cilja, tj. družbe
brez drog (glej National Report Sweden 2001, str. 39). Zato ne sme
čuditi, da med njenimi cilji ni težnje po uvedbi ukrepov za

132

Možnost prisilnega zdravljenja odvisnikov je Švedska vzpodbujala predvsem z
zdravljenjem v terapevtskih komunah, umaknjenih na kmečka območja. Z
zmanjševanjem finančnih sredstev pa so pričeli oblikovati nove ambulantne
oblike zdravljenja. Nizkopražne programe zdravljenja (npr. z metadonom) pa
na Švedskem izvajajo le kot eksperiment (glej Lafreniére 2002, str. 8).
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zmanjševanje škode133, ki lahko nastane zaradi uporabe drog, v
politiko do drog. Še več, po švedskem mnenju je »/.../ omejevanje
ciljev politike do drog na »zmanjševanje škodljivih učinkov drog«
kapitulacija pred trgovino z drogami /.../« (A Preventive Stategy
... 1998, str. 1). V praksi pa ukrepi za zmanjševanje škode pomenijo
prakso, ki znižuje pričakovanja družbe in sankcionira
marginalizacijo določenih družbenih skupin (glej ibid). Pač pa
švedska politika temelji na uravnoteženju iniciativ, pri katerih bo
zmanjševanje povpraševanja po drogah podprto z ukrepi, ki
zmanjšujejo dostopnost drog in nasprotno (glej National Action
Plan ... 2002, str. 3).
Čeprav Švedska politika do drog govori o uravnoteženju pobud za
zmanjševanje povpraševanja in ponudbe drog ter v skladu s tem
oblikuje svoje cilje, pa je zanimivo, da v Nacionalnem akcijskem
načrtu za obdobje 2002–2005 največjo pozornost namenja
preventivi, vlogi nacionalnega koordinatorja v politiki do drog,
posebnim pobudam v zaporih ter lokalni pobudi, policiji ter
oblikovanju javnega mnenja proti drogam (glej National Action
Plan ... 2002, str. 1–2).
III.3.4 Slovenska politika do drog
Slovenija je politiko do drog začela oblikovati, ko je postala
samostojna država. Ob osamosvojitvi je postala pravna naslednica
vseh mednarodnih dokumentov, ki jih je ratificirala nekdanja
država.134 Že leta 1992 pa je sprejela Nacionalni program135 ter v
133

O zmanjševanju škode v letnem poročilu Švedske (glej National report
Sweden 2001, str. 13) v delu, v katerem govori o politiki do drog, ni niti
besede. V delu, v katerem poročajo o konkretnem delu na terenu, pa poročajo
o treh projektih nevladnih organizacij, ki si prizadevajo za zmanjševanje
škode, potekajo pa v večjih mestih (glej ibid, str. 42–43). Ti programi so torej
omejeni in nimajo politične podpore.
134
Gre za Enotno konvencijo o mamilih iz leta 1961 (Uradni list SFRJ, št. 2/1964
– Mednarodne pogodbe), Konvencijo o psihotropnih snoveh iz leta 1972
(Uradni list SFRJ, št. 40/1973), Protokol o spremembah in dopolnitvah Enotne
konvencije o mamilih iz leta 1972 (Uradni list SFRJ, št. 3/1978 – Mednarodne
pogodbe), Konvencije zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi iz
leta 1988 (Uradni list SFRJ, št. 14/1990 – Mednarodne pogodbe). Kot
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naslednjih letih večje število zakonov in podzakonski aktov, ki
urejajo rabo, proizvodnjo in promet z njimi.136 V letu 2000 pa je
Slovenija v skladu s smernicami Evropske unije začela pripravljati
novi nacionalni program. Tako je bila v državnem zboru Republike
Slovenije 27. februarja 2004 sprejeta Resolucija o nacionalnem
programu na področju drog 2004–2009 (v nadaljevanju: Resolucija).
Ključne sestavine Resolucije so bile ugotovljene na podlagi analize
stanja na institucionalni in neinstitucionalni ravni jeseni leta 2000.
Analizo stanja je pripravljalo več kot šestdeset strokovnjakov,
predstavnikov različnih ministrstev, posameznih programov,
uporabnikov drog, univerzitetnih profesorjev itd., ki so vsebinsko
pokrili vsa področja obravnave problematike drog. Poleg tega je
načrtovanje nacionalnega programa v zvezi z drogami temeljilo na
upoštevanju področnih nacionalnih programov: socialnega varstva,
samostojna država pa je Slovenija ratificirala mednarodno Deklaracijo o
smernicah za zmanjševanje povpraševanja po prepovedanih drogah iz leta
1998.
135
Nacionalni program preventive pred zlorabo drog je leta 1992 na pobudo
(takratne) Demokratske stranke Slovenije pripravila dr. Martina Žmuc Tomori.
Državni zbor Republike Slovenije ga je obravnaval in sprejel 15. maja 1992.
Pred sprejetjem dokumenta je v slovenski strokovni javnosti potekala javna
razprava, v kateri so se pokazale številne podobnosti in razlike v obravnavi
drog med različnimi političnimi opcijami. Javna razprava je imela omejen
obseg. Najbolj obširna je zabeležena na straneh Časopisa za kritiko znanosti
(1992, št. 146–147).
136
Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev
prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/1999) Sklepa o ustanovitvi Komisije
Vlade RS za droge (Uradni list RS, št. 56/1998, 68/1999), Sklepa o
organizaciji in delovnem področju Urada Vlade RS za droge (Uradni list RS,
št. 56/1998), Kazenskega zakonika RS (Uradni list RS, št. 63/1994 ), Zakona o
izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/2000), Zakona o
predhodnih sestavinah za prepovedane droge (Uradni list RS, št. 22/2000),
Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št.
108/1999, 44/2000). Posredno pa to področje urejajo tudi določila Zakona o
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/1999), Zakona o zbirkah
podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/2000),
Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/1999), Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/1992,
13/1993, 9/1996, 29/1998, 77/1998, 6/1999, 56/1999), Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 54/1992, 56/1992, 13/1993, 42/1994, 1/1999,
41/1999, 36/2000, 54/2000).
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policije in ministrstva za zdravje. Upoštevana so bila tudi določila
sprejetih zakonov, ki opredeljujejo področje drog ali ga zadevajo
(glej Resolucija … 2004, str. 3125). Poleg domačih znanj in izkušenj
je bila pomemben referenčni okvir pri izdelavi nacionalnega
programa Strategija EU 2000, ki je poudarjala potrebo po
nadaljnjem razvijanju celovite, večdisciplinarne, globalne in
uravnotežene strategije v zvezi z drogami v Evropi (glej Resolucija
... 2004, str. 3125). Vendar Resolucija kot poglavitni razlog za
pripravo nacionalne strategije do drog navaja dejstvo, da se je
»/.../ v preteklih letih /.../ povečala ponudba drog, postala je
raznovrstnejša, hkrati s tem se je povečala tudi dostopnost drog,
uporabljati so se začele nove droge. To je povzročilo povečanje rabe
drog med državljani, zaradi česar so se zelo povečale potrebe po
razvoju novih programov zmanjševanja ponudbe drog in
povpraševanja po njih ter programov zmanjševanja škode zaradi
uporabe drog« (ibid).
V nadaljevanju bomo najprej vsaj v grobih obrisih obravnavali
prevalenco rabe drog in veljavno zakonodajo, ki obravnava
uporabnike drog. Nato pa bomo v okviru predstavitve Resolucije
obravnavali mesto preventive ter mesto staršev v njej.
III.3.4.1 Prevalenca rabe prepovedanih drog v Slovenskem
prostoru
Verjetno je odveč opozoriti, da so podatki o razširjenosti uporabe
prepovedanih drog v splošni populaciji in različnih podskupinah
te populacije nujna osnova za izdelavo nacionalnih politik do drog.
Kakovostna informacijska podpora je bistvena pri »/.../
načrtovanju in izvajanju politik držav na področju prepovedanih
drog. Informacijski sistem mora temeljiti na uveljavljenih in
poenotenih metodologijah zbiranja ustreznih, primerljivih in
kakovostnih podatkov137 s področja prepovedanih drog« (ibid, str.
137

Slovenija je kot članica EU dolžna EMCDD pošiljati letna poročila o stanju
drog na svojem ozemlju. To vlogo opravlja Informacijski center za droge
(angl. National Focal Point), ki deluje v okviru Inštituta za varovanje zdravja
RS. Naloga Centra je med drugim določitev enotnega nacionalnega okvira,
znotraj katerega se zbirajo različni podatki o drogah in rabi drog.
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3128). Vendar Slovenija še nima različnih raziskav o rabi drog tako
med splošno kot delnimi populacijami, ki bi bile objektiven in
zanesljiv kazalec rabe drog v naši državi. Podatki, ki jih imamo na
voljo, so večinoma parcialni ali le ocene stanja ter niso primerljivi s
podatki drugih držav. Zato se postavlja vprašanje, koliko je
Resolucija izraz dejanskega stanja na področju rabe in zlorabe drog,
s tem pa so postavljeni pod vprašaj tudi sami cilji politike do drog
v slovenskem prostoru.
V zvezi s prevalenco rabe drog med splošno populacijo v Sloveniji
imamo le podatke iz leta 1994 in 1999, ko so v raziskavo javnega
mnenja vključili tudi vprašanje o rabi drog med splošno populacijo.
Anketirance, stare 18 let in več, so vprašali, ali so v življenju že kdaj
poskusili katero od prepovedanih drog. Leta 1994 je 4,3 %
anketirancev odgovorilo, da so že poskusili prepovedano drogo,
leta 1999 pa je ta delež znašal 10,6 % anketirancev, ki so odgovorili
na to vprašanje. Leta 1999 je 8,8 % anketirancev odgovorilo, da so
poskusili marihuano, 0,6 % anketirancev je poskusilo heroin, 0,8 %
pa kokain (glej Stergar 2002 v Lovrečič 2002, str. 16). Prav tako ni
raziskav, ki bi pokazale, kolikšna je dejanska stopnja problematične
rabe drog in kolikšna je stopnja odvisnosti in zasvojenosti z
drogami med različnimi starostnimi skupinami. Obstaja le ocena,
da je v Sloveniji okoli 9.000 intravenoznih uporabnikov heroina in
približno ne manj kot 15.000 in ne več kot 18.000 rednih
uporabnikov heroina, ki niso nujno intravenozni uporabniki.138 Te
številke predstavljajo okoli 4 odstotni delež celotne slovenske
populacije v starosti od 15 do 30 let (glej Flaker v Lovrečič 2002, str.
16). Ta ocena pa pove kaj malo, saj ni jasno, ali gre le za občasne
uporabnike heroina ali odvisne oz. zasvojene uporabnike. Če bi te
ocene držale za odvisne oz. zasvojene s heroinom, bi bila Slovenija
ena izmed držav v Evropi, ki imajo najvišjo stopnjo odvisnosti.139
138

Avtor je do svoje ocene prišel na podlagi ocen strokovnjakov, ki se ukvarjajo z
zdravljenjem v Ljubljani in okolici, o uporabnikih drog. Te podatke je
primerjal s številom obravnavanih uporabnikov in številom uporabnikov v
programu izmenjave igel, uporabil pa je tudi podatke o kriminalu, povezanem
z drogami, in zdravstveno statistiko iz drugih slovenskih regij (glej ibid).
139
Za države Zahodne Evrope velja, da se v njih stopnja odvisnosti giblje od 0,25
% do 0,4 % prebivalstva (glej Auer 2001, str. 95). Številke, ki jih navaja

150

PREPREČEVANJE RABE IN ZLORABE DROG

Glede objektivnosti in primerljivosti podatkov o prevalenci rabe
drog v slovenskem prostoru so najnatančnejši podatki raziskave
ESPAD140. Ti so primerljivi s podatki raziskave tega tipa v
slovenskem prostoru kot zunaj njega, saj raziskavo po isti
metodologiji izvaja več držav.141 Ta raziskava pa ugotavlja rabo
drog le med 15-letniki, ki so vključeni v sistem izobraževanja.
Podatki raziskav ESPAD iz leta 1995, 1999 in 2003, ki prikazujejo
rabo drog med dijaki prvega letnika srednjih šol, kažejo, da je leta
1995 13,2 % anketiranih mladostnikov (leto rojstva 1979) že
uporabilo z marihuano (glej Stergar 1999, str. 16). Več kot polovica
tistih, ki so jo že uporabili, je to storila v starosti 15 let ali več.
Četrtina jo je poskusila pri 14 letu, desetina pri 13 letu, preostalih
3,6 % pa prej (glej Stergar 1999, str. 19). Podatki iz ESPAD
raziskave, izvedene leta 1999, pa kažejo, da je marihuano uporabilo
24 % anketiranih mladostnikov v navedeni starostni skupini (leto
rojstva 1983). Od tega jih je v starosti 12 let ali manj prvič poskusilo
marihuano 3 %, pri 13 letu 12 %, s 14 leti 35 % in s 15 leti 45 %
mladostnikov (Stergar 2001, str. 50). Leta 2003 pa je marihuano
uporabilo 27,3 % anketiranih mladostnikov v tej starostni skupini
(leto rojstva 1987). Med tistimi, ki so jo poskusili, jih je 1,9 % to
storilo, ko so bili stari 11 let ali manj, 6,9 % pri 12 letih, 17,4 % pri
13, 33,8 % pri 14, in 40,1 % pri 15 oz. 16 letih (glej Stergar 2003).
Širjenje rabe pa je vidno tudi pri drugih drogah (glej Stergar 2001,
Flaker, pa bi pomenile, da 9000 uporabnikov heroina, ki si heroin ubrizgavajo,
predstavlja okoli 0,4 % celotnega slovenskega prebivalstva Če gre tu za delež
odvisnosti, smo na zgornjem delu evropskega povprečja. Številka 15.000 do
18.000 rednih uporabnikov heroina - ki ga ne uporabljajo nujno intravenozno bi pomenila od 0,7 do 0,9 % celotnega prebivalstva. Če gre tudi pri rednih
uporabnikih za odvisnost oz. zasvojenost, bi to pomenilo, da Slovenija krepko
presega evropsko povprečje deleža odvisnikov v celotnem prebivalstvu.
140
ESPAD je evropska raziskava o razširjenosti alkohola in preostalih drog med
šolsko mladino. Anketni vprašalnik meri razširjenost uporabe različnih drog
med srednješolci, natančneje petnajstletniki. Vprašalnik pripravlja skupina
mednarodnih strokovnjakov. Njihovo delo koordinira švedski svet za
informacije o alkoholu in drogah. Prva raziskava je bila izvedena leta 1995,
druga pa leta 1999 (glej Stergar 1999, str. 5).
141
V raziskavi ESPAD 1999 je sodelovalo 30 evropskih držav (glej The 1999
ESPAD Report ... 2000), medtem, ko je v raziskavi ESPAD 2003 sodelovalo
že 35 držav (glej The ESPAD Report … 2003).
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str. 44). Tako je leta 1995 1,2 % anketirancev že poskusilo ekstazi,
leta 1999 pa 4 %, leta 1995 je 0,9 % anketirancev poskusilo heroin,
leta 1999 pa 2 % (glej ibid).
Na prvi pogled je torej vidno širjenje uporabe različnih vrst drog.
Vendar zadeva ni tako preprosta. V Sloveniji namreč nimamo
reprezentativnih podatkov o rabi drog med celotno srednješolsko
populacijo ob koncu srednje šole oz. v starejši starostni skupini
prebivalstva. Na osnovi ugotovitev Dekleve (2003) pa lahko
zapišemo, da kazalci življenjske prevalence uporabe marihuane
med starejšimi dijaki kažejo precejšnjo časovno stabilnost. To
pomeni, da se določen del dijakov odloči za to izkušnjo, vendar je
ta del glede na čas oz. generacijo presenetljivo stabilen (tako je npr.
med dijaki 4. letnikov v desetletnem obdobju narasel s 46,9 na 49,4
%, torej le za 2,5 %). Avtor ugotavlja, da »/…/ ob hkratnem precej
hitrem dvigu življenjske prevalence uporaba marihuane med dijaki
1. letnikov (v obdobju 1995–1999) to pomeni, da se morda ne
spreminja delež ljudi, ki bodo imeli izkušnje z marihuano, pač pa,
da se starost, ko si te izkušnje pridobijo, v zadnjih desetih letih
manjša oz. spušča« (Dekleva 2003, str. 111).
V našem prostoru obstajajo tudi drugi parcialni podatki o rabi drog
med šolsko mladino, vendar so po večini izdelani na tako majhnih
vzorcih, da bi bilo njihove ugotovitve težko posploševati na celotno
populacijo, to pa tudi ni bil njihov osnovni cilj.142 Slabost večine
raziskav, ki so bile izvedene v slovenskem prostoru, pa je tudi v
tem, da ne zajemajo mladih, ki niso vključeni v izobraževalni
sistem ter da longitudinalno ne sledijo spremembam v rabi drog v
populacij (kot delna izjema je omenjena Deklevova raziskava
(2003)).

142

Glej Jerman 1996, Dekleva 1998, Dekleva 1999. Vse te raziskave so bile
izvedene le v Ljubljani.
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III.3.4.2 Zakonodaja, ki obravnava rabo drog v slovenskem
prostoru
Slovenija je po osamosvojitvi sprejela dva zakona, ki obravnavata
rabo drog: Zakonu o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in
o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Ur. l. RS, št. 98/1999; v
nadaljevanju: ZPUPD) ter Zakon o proizvodnji in prometu s
prepovedanimi drogami (Ur. l. RS, št. 108/1999 in 44/2000, v
nadaljevanju: ZPPPD). S predstavitvijo teh dveh zakonov bomo
skušali utemeljiti tezo, da se slovenska politika do drog v okviru
Levinovega kontinuuma politik do drog uvršča med politike, ki
uporabnike drog dekriminalizirajo. Tako stališče potrjuje pogled v
veljavno zakonodajo in različne ukrepe v praksi v zvezi z
obravnavo uporabnikov drog.
Po ZPUPD uporaba prepovedanih drog ni kaznivo dejanje ali
prekršek143. ZPUPD določa ukrepe za preprečevanje uporabe
prepovedanih drog144 in obravnavo uživalcev prepovedanih drog.
Med te ukrepe uvršča informativne, zdravstvenovzgojne in
svetovalne dejavnosti, zdravljenje, socialnovarstvene storitve in
programe za reševanje socialne problematike, povezane z
uživanjem prepovedanih drog, ter spremljanje uživanja
prepovedanih drog (glej ibid, člen 1). Ne predpisuje pa, da morajo
uporabniki prepovedanih drog sodelovati pri izvajanju teh
ukrepov. Zakon torej le sistemsko ureja možne oblike ukrepov za
preprečevanje uporabe prepovedanih drog, same uporabe
prepovedanih drog pa ne sankcionira. Med možne oblike ukrepov
za preprečevanje rabe drog zakon uvršča ukrepe, ki »/.../
dvigujejo kvaliteto življenja in zmanjšujejo uporabo prepovedanih
drog in s tem škodljive posledice uživanja prepovedanih drog«
(ibid, člen 6). Minister za zdravstvo lahko na predlog komisije
vlade RS za droge določi ukrepe, katerih namen je preprečevanje
nalezljivih bolezni ali okvar, ki jih povzroča uživanje prepovedanih
drog (glej ibid, člen 7). Ta dva člena sta torej tudi v slovenskem
143

Posedovanje rabe prepovedanih drog ureja drug zakon (o tem več v
nadaljevanju).
144
Pri tem je uporaba prepovedanih drog definirana kot vsakršno jemanje
prepovedanih drog (glej ibid, člen 2).
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prostoru zakonska osnova za izvajanje ukrepov za zmanjševanje
škode.145
Uporaba drog nikjer ni neposredno definirana kot kaznivo dejanje
ali prekršek, vendar pa je v ZPPPD zapisano, da je »Prepovedana
/.../ posest prepovedanih drog /.../.«146 (ibid, člen 5) in
obravnavana je kot prekršek. S tem je seveda posredno
sankcionirana, a ne kriminalizirana tudi uporaba drog, saj drog ni
mogoče uporabljati, ne da bi jih posedovali. Da je posedovanje
drog definirano kot prekršek in ne kot kaznivo dejanje, lahko
razberemo iz 33. člena ZPPPD, ki obravnava sankcije v zvezi s
posedovanjem drog. V navedenem členu je v prvem odstavku
zapisano, da se »z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 150.000
tolarjev ali z zaporom do 30 dni /.../ kaznuje za prekršek, kdor ima
v posesti prepovedano drogo v nasprotju z določbami tega
zakona.« V drugem odstavku tega člena pa je predpisana denarna
(od 10.000 do 50.000 tolarjev) ali zaporna kazen (do 5 dni) za tiste
osebe, ki imajo v posesti manjšo količino prepovedane droge za
enkratno lastno uporabo147 (glej ibid). V naslednji alineji člen
predpisuje, da je skladno z določbami zakona mogoče bolj milo
kaznovati tistega storilca prekrška iz prvega odstavka tega člena, ki
ima v posesti manjšo količino prepovedane droge za enkratno
lastno uporabo in storilca prekrška iz drugega odstavka, če se
prostovoljno odloči za vstop v program zdravljenja uživalcev
prepovedanih drog ali socialno varstvene programe, ki jih je
potrdil zdravstveni svet ali svet za droge (glej ibid). Vendar zakon
145

Med te ukrepe sodita npr. projekt menjave igel v posebnih prostorih
namenjenih za to ter nameščanje iglomatov na javnih mestih.
146
Zakon določa tudi izjeme. Proizvodnja in posedovanje prepovedanih drog iz
skupine I ter promet z njimi so dovoljeni v znanstvenoraziskovalne in učne
namene, drog iz skupine II in III pa za medicinske, veterinarske, učne in
znanstvenoraziskovalne namene (glej ibid, člen 7).
147
Policija je v letih od 1990 do 1998 zaznala veliko povečanje števila prekrškov
v zvezi z drogami. Leta 1990 je obravnavala 171 prekrškov v zvezi z drogami,
leta 1998 1954 (glej Statistični letopis MNZ 1999, str. 69), leto pozneje pa
1975 prekrškov v zvezi z neupravičeno posestjo prepovedanih drog (glej
Poročilo o stanju ... 1999). Leta 2001 je zaradi neupravičenega posedovanja
prepovedanih drog policija obravnavala 4352 prekrškov (Pirkovič v Lovrečič
2002, str. 26).
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ne definira, kolikšna je količina droge, ki jo zakonodajalec pojmuje
kot manjšo količino za enkratno lastno uporabo. Problematična pa
je po našem mnenju dikcija, ki vse storilce prekrška posedovanja
drog enači z osebami, ki so zasvojene ali od drog odvisne. V členu
namreč ni razlike med občasnimi (rekreativnimi) uporabniki drog
in uporabniki drog, ki so od drog že odvisni in imajo zato osebne
in/ali socialne probleme zaradi uporabe drog. Vsak uporabnik
drog ni odvisnik oz. zasvojenec, zato je po našem mnenju
vprašljiva smiselnost vključevanja oseb, ki droge uporabljajo le
občasno, v programe zdravljenja uporabnikov prepovedanih drog.
Zakon sicer predvideva tudi vključevanje v socialnovarstvene
programe, vendar v slovenskem prostoru še ne poznamo
obravnave uporabnikov drog, kakršno je za te vrste prekrškov v
zvezi z drogami uvedla npr. Portugalska148.
Natančnejši vpogled v zakonodajo, ki ureja pristop države do
uporabnikov drog, nam torej pokaže, da v slovenskem prostoru
lahko govorimo o dekriminalizaciji rabe drog. Uporaba in
posedovanje drog nista kriminalizirana kot npr. v ZDA in na
Švedskem, kjer sta obravnavana in sankcionirana kot kaznivo
dejanje. V tem okviru pa bi bilo za naš prostor verjetno smiselna
izpeljava možnost, ki jo predlaga tudi Resolucija, da bi preučili
smiselnost in učinkovitost kaznovanja posesti prepovedanih drog,
in sicer do količine, ki jo potrebujejo odvisniki za enkratno
uporabo, če druge okoliščine ne kažejo na možnost zlorabe
prepovedanih drog149 (glej Resolucija ... 2004, str. 3134). Menimo,
148

Portugalska je leta 2001 dekriminalizirala uporabo drog, posedovanje pa
začela obravnavati kot prekršek, kaznovan z administrativnimi sankcijami –
npr. z globo ali služenjem skupnosti. Posameznik, ki jih zalotijo pri uporabi
drog, morajo pred lizbonsko komisijo za opozarjanje na odvisnost od drog
(angl. Lisbon Commission for the Deterrence of Drug Addiction); ta jih
obravnava ter po potrebi napoti v zavetišča ali v medicinske programe
zdravljenja (glej Portugal Implements ... 2001).
149
Hkrati s tem je treba smiselno pritegniti skupine strokovnjakov, ki bi
posameznim kršilcem takoj ob odkritem kaznivem ravnanju po potrebi
ustrezno strokovno pomagale. Svet za droge in zdravstveni svet naj bi
imenovala zdravstvene ali socialnovarstvene programe za obravnavo storilcev
prekrškov, ki imajo manjšo količino prepovedane droge za enkratno lastno
uporabo (glej ibid).
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da količine drog za enkratno uporabo ne bi smeli vezati le na
odvisnike, temveč na vse osebe, ne glede na to, v kateri tip
uporabnikov drog spadajo. Zato bi bilo smiselno pojem »odvisniki«
nadomestiti s pojmom »uporabniki drog«.
Na osnovi zapisanega menimo, da veljavna slovenska zakonodaja s
tem, ko dekriminalizira rabo drog, resda dekriminalizira
uporabnike drog, vendar pa obravnava posedovanje drog za lastno
uporabo pred sodnikom za prekrške. Čeprav ne gre za kazenski
pregon, vendarle v resnici postavlja uporabnike drog v položaj, ki
je v primerjavi s položajem »neproblematične« populacije
kriminaliziran. Drugače rečeno, čeprav v Resoluciji ne zasledimo
pojma »legalizacija« posedovanja droge za enkratno lastno
uporabo, pa je govor prav o tem, saj sprašuje o smiselnosti in
učinkovitosti kaznovanja. Sprememba zakonodaje v tem smislu bi
torej verjetno pomenila tudi de facto dekriminalizacijo
uporabnikov drog in legalizacijo posedovanja drog za lastno
uporabo. Če bo do tega prišlo, pa bo seveda država morala
oblikovati različne mehanizme nadzora nad izvajanjem zakonodaje
in natančno predpisati, kaj je količina droge za enkratno uporabo,
kaj pomeni, če je posameznik večkrat »zasačen« s količino za
enkratno uporabo ipd. Potrebno pa bo oblikovati tudi mehanizme
obravnave tistih posameznikov, za katere bi se izkazalo, da so
problematični uporabniki drog.
III.3.4.3 Resolucija o nacionalnem programu na področju drog
2004–2009
V slovenskem prostoru, kot smo že omenili, sodobno politiko do
drog začrtuje Resolucije o nacionalnem programu na področju
drog 2004–2009. Ta enakovredno obravnava ukrepe za
zmanjševanje povpraševanja po drogah ter ukrepe za zmanjševanje
ponudbe drog. To želi doseči s kaznovalno politiko ter
sodelovanjem policije, carine in pravosodja pri preprečevanju
organiziranega kriminala, povezanega z drogami, ter dejavnostih
proti pranju denarja. V okviru obravnave ukrepov za zmanjševanje
povpraševanja po drogah navaja, da se bo posebej posvečala:
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preventivi, zmanjševanju škode zaradi uporabe drog150 ter
zdravljenju in socialni obravnavi uporabnikov drog.151 Slovenski
nacionalni program se v nasprotju z ameriškim in švedskim ni
izognil ukrepom za zmanjševanje škode. V primerjavi s Strategijo
EU 2005 pa te ukrepe obširneje in jasneje umesti v svoj okvir.
Ko opredeljuje cilje, Resolucije navaja cilj, ki naj bi sodil v zasnovo
ukrepov za zmanjševanje povpraševanja po drogah, in sicer »/.../
spodbujati preventivo na področju drog in različne programe
zmanjševanja povpraševanja po drogah in ob tem upoštevati
preventivne dejavnosti kot celostne pristope, ki upoštevajo tudi
sočasno izvajanje ukrepov za preprečevanja uporabe alkohola in
tobaka, da bi tako zmanjševali število novih uporabnikov drog
med mlajšo generacijo in preprečevali prvi stik z drogami ter
zvišali starostno mejo prvega stika /.../« (ibid, str. 3127). Med cilje,
ki temeljijo na zasnovi ukrepov za zmanjševanje škode, lahko
uvrstimo ta cilj: »/.../ podpreti razvoj programov, ki bi pomagali
ohraniti ali znižati število okuženih s HIV in hepatitisoma B in C
ter smrtnih primerov zaradi prevelikih odmerkov; zagotoviti več
kakovostnih programov zdravljenja odvisnosti od drog z uvedbo
različnih pristopov. Zagotoviti je treba hkratno nadgradnjo in
širitev programov zdravljenja v zavodih za prestajanje kazni,
vzgojnih zavodih ter v prevzgojnem domu/.../« (ibid). Za ukrepe,
namenjene zmanjševanju ponudbe drog, pa so cilji definirani

150

Ukrepe oz. programe za zmanjševanje škode Resolucija definira kot programe,
»/.../ s katerimi želimo preprečiti nastanek socialne škode zaradi uporabe drog
ali jo zmanjšati ter preprečiti prenos nalezljivih bolezni in s tem nadaljnje
slabšanje zdravstvenega in socialnega stanja oseb, ki uporabljajo droge. /.../.
Programi zmanjševanja škode nimajo za temeljni cilj doseči abstinenco, ampak
zagotavljati manj tvegano uporabo drog, zmanjšati možnost okužb z različnimi
virusi (HIV, hepatitis) /.../« (ibid, str. 3130).
151
Resolucija dosledno navaja pojem uporabniki drog ter govori o uporabi ter
zlorabi drog, enkrat pa se v besedilu pojavi tudi pojem problematična uporaba
drog (glej ibid, str. 3129). Resolucija se torej že s terminologijo izogiba
stigmatizaciji uporabnikov drog. Lahko bi zapisali, da z dikcijo, ki jo
uporablja, želi pripomoči k manjši socialni izključenosti uporabnikov drog, to
pa je tudi eden izmed njenih ciljev (glej ibid, str. 3127).
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mnogo natančneje (glej ibid, str. 3127).152 Vendar Resolucija skuša
uravnotežiti različne zasnove ukrepov pri obravnavi rabe in
zlorabe drog, čeprav ukrepe za zmanjševanje povpraševanja po
drogah opredeljuje mnogo bolj natančno. Razlog za to je mogoče
tudi v tem, da so cilji utemeljeni z empiričnimi podatki, ki dovolj
natančno izražajo stanje proizvodnje drog in prometa z njimi.
V nekaterih točkah je Resolucija oz. usmerjenost slovenske politike
do drog podobna avstralski politiki do drog. Tudi avstralska
politika do drog se zavzema za uravnoteženje ukrepov za
zmanjševanje ponudbe drog, povpraševanja po drogah in
zmanjševanje škode, povezane z rabo drog. Ob zavzemanju za
ohranjanje abstinence pa se avstralska politika do drog zavzema
tudi za zmanjševanje tveganj in škode, ki lahko nastane zaradi rabe
drog. Ta cilj je tudi v slovenski Resoluciji zapisan pri obravnavi
152

Cilji, ki jih opredeljuje Resolucija so: »/.../ okrepiti dejavnosti proti
organiziranemu kriminalu, prepovedanemu prometu z drogam, pranju denarja
ter proti drugim oblikam kriminala v povezavi z drogami; natančneje zakonsko
opredeliti možnosti alternativnega kaznovanja uporabnikov drog, zlasti za
storilce manjših kaznivih dejanj; okrepiti sodelovanje policije, carine in
pravosodja in njihovo usklajeno sodelovanje v državi in Evropski uniji. Pri
zmanjševanju ponudbe prepovedanih drog si nacionalni program prizadeva
zlasti za dosego teh ciljev: izboljšanje obveščevalnega in analitičnega dela pri
odkrivanju kaznivih dejanj, dvig strokovne ravni znanja organov odkrivanja in
pregona, tesnejše mednarodno sodelovanje pri zmanjševanju ponudbe
prepovedanih drog, zagotavljanje zgodnje prepoznave novih sintetičnih drog,
zmanjšanje nezakonite proizvodnje sintetičnih drog in prometa z njimi,
okrepitev sistema za preprečevanje vnosa drog v zapore in vojašnice,
povečanje dejavnosti policije na lokalni ravni, celovitejše obravnavanje
storilcev kaznivih dejanj v zvezi s prepovedanimi drogami, vzpostavitev
strateške analitike za področje prepovedanih drog, zagotovitev ustreznega
nadzora na mejah zaradi preprečevanja vnosa drog v Slovenijo, okrepitev
dejavnosti proti organiziranemu kriminalu v zvezi z nedovoljenim prometom s
prepovedanimi drogami, okrepitev dejavnosti na področju pranja denarja ter
proti drugim oblikam kriminala v povezavi z drogami, okrepitev sodelovanja
policije, carine in pravosodja in njihovo usklajeno sodelovanje v državi in
Evropski uniji; še naprej nadzirati predhodne sestavine in na tem področju
razviti sodelovanje med carino in policijo ter proizvajalci in prevozniki
predhodnih sestavin, da bi tako zagotovili nadzor nad proizvodnjo predhodnih
sestavin, prometom z njimi in nad njihovim prevozom /.../« (ibid).
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preventive pred rabo drog v šolskem prostoru (več o tem v
nadaljevanju).

III.4 Avstralija – politika minimaliziranja škode
Avstralska politika do drog je podobno kot nizozemska v svetu v
nekaj pogledih izjemna. Tudi v njej ne prevladuje le ena od zasnov
ukrepov za preprečevanje rabe drog, obravnavanih v prejšnjem
poglavju, temveč teži k uravnoteženju vseh treh pristopov (glej The
National Drug Strategy … 2004, str. 11, v nadaljevanju Strategija
2004). Drugače kot nizozemska politika do drog pa si ob
uravnoteženju teh ukrepov prizadeva – paradoksalno – za dva
nasprotujoča si cilja. Tako si s politiko ničte tolerance do drog
prizadeva za to, da drog ne bi uporabljal nihče več, obenem pa v
okviru politike minimaliziranja škode za zmanjševanje škode in
tveganj, ki lahko nastanejo z rabo drog.153 Gre torej za dva na videz
izključujoča cilja politike do drog. Po eni strani gre za politiko, ki je
blizu ameriškemu in švedskemu okviru ničte tolerance, tj. družbe,
ki ne tolerira rabe drog154, in po drugi strani za politiko, ki
sprejema dejstvo, da so droge del družbene stvarnosti. Politika
minimaliziranja škode namreč zajema spekter različnih politik in
pristopov, usmerjenih k »/.../ zmanjševanju škode povezane z
rabo drog« (ibid, str. 46), to pa je v temeljnem protislovju s politiko
ničte tolerance. Cilj politike minimaliziranja škode pa je »/.../
153

Načela politike zmanjševanja škode na najmanjšo mero v avstralskem prostoru
razvijajo že od leta 1985 dalje, od tedaj so tudi sestavni del avstralske politike
do drog (glej The National Drug Strategy … 2004, str. 2).
154
V predstavitvi ameriške politike do drog smo poudarili, da je ameriška
federalna zakonodaja v zvezi z drogami precej restriktivno naravnana, vendar
se zakonodajne politike do drog v posameznih državah razlikujejo. S
podobnimi razmerami se srečujemo v Avstraliji. Raba marihuane je v Južni
Avstraliji dekriminalizirana že od leta 1986. Odrasla oseba je za manjši
prekršek v zvezi z drogami kaznovana z opominom. Če v 60 dneh po prejemu
opomina plača kazen, ni sodno preganjana. Zakon ločuje med osebno rabo
marihuane in posredovanjem le-te, pridelavo marihuane in trgovanje z drogo.
Za te prekrške pa zakon predvideva večje kazni. Podobno zakonodajo imajo še
na Severnem teritoriju Viktoriji in Zahodni Avstraliji, na Tasmaniji pa je raba
marihuane kaznivo dejanje (glej Australia 2002).
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izboljšanje zdravstvenih, socialnih in ekonomskih posledic rabe
drog, tako za skupnost kot za posameznika. Zajema širok krog
pristopov, tudi k abstinenci usmerjene strategije. /..../.
Minimaliziranje škode vključuje preprečevanje pričakovane škode
in zmanjševanje dejanske škode in je konsistentno s celostnim
pristopom k škodi, povezani z rabo drog, tudi z uravnoteženjem
med zmanjševanjem povpraševanja po drogah, zmanjševanjem
ponudbe in zmanjševanjem škode« (ibid). Za tako definirane
usmeritve politike minimaliziranja škode pa si politike, katerih cilj
je »družba brez drog«, ne prizadevajo (npr. Amerika in Švedska),
še več, te politike ukrepov za zmanjševanje škode ne vključujejo in
imajo do njih izrazito odklonilen odnos.
Tako definirana politika minimaliziranja škode je v nasprotju s
smernicami politike do drog, ki so jo v Avstraliji začrtali leta 1997 z
dokumentom »Trdo proti drogam!« (angl. Tough on Drugs155, v
nadaljevanju: Smernice). Na osnovi tega dokumenta je leto dni
pozneje Avstralija sprejela Okvir nacionalne strategije do drog
(angl. National Drug Strategic Framework 1998/99–2002/03, v
nadaljevanju: Strategija 1999/98). Maja 2004 pa je Avstralija
sprejela že omenjeni dokument z naslovom Nacionalna strategija
glede drog. Avstralski integrirani okvir 2004–2009 (angl. The
National Drug Strategy. Australia's Integrated Framework 2004–
2009, v nadaljevanju: Strategija 2004). Po osnovni naravnanosti se
obe obravnavani Strategiji razlikujeta od Smernic. Smernice namreč
poudarjajo le uravnoteženje ukrepov za zmanjševanje ponudbe156
in povpraševanja157 po drogah ter navajajo ukrepe za doseganje
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V besedilu bomo obravnavali dokument iz leta 1997 in njegovo revidirano
različico iz leta 2003. Pri tem je potrebno dodati, da revidirana različica ne
spreminja vsebine osnovnega dokumenta, temveč ga le dopolnjuje z
empiričnimi podatki o uspehih avstralske politike do drog.
156
V tem okviru Smernice poudarjajo, da je globalno trgovanje z drogami
največji problem, cilj ukrepov za zmanjševanje ponudbe pa je zagotoviti, da
bodo ukrepi omogočili najboljšo možno osnovo, da bi ukrepi za zmanjševanje
povpraševanja imeli učinek (glej Tough on Drugs ... 1997, str. 4).
157
V okviru ukrepov za zmanjševanje povpraševanja smernice poudarjajo pet
prednostnih področij: zdravljenje uporabnikov prepovedanih drog; preventivo
pred rabo prepovedanih drog, izobraževanje tistih, ki prihajajo v stik z

160

PREPREČEVANJE RABE IN ZLORABE DROG

ničte rabe drog med državljani, v njih pa ni govora o ukrepih za
zmanjševanje škode. Te ukrepe pa obe Strategiji enakovredno
umeščata v uravnoteženo politiko do drog.
Smernice in Strategiji torej izhajajo iz različnih ciljev. Če si politika
ničte tolerance prizadeva za izničenje ali vsaj zmanjšanje rabe drog
v družbi, pa si politika minimaliziranja škode prizadeva za
preprečevanju pričakovane in dejanske škode, ki lahko nastane z
rabo drog. Tako definirane politike do drog v nacionalnih politikah
držav, ki smo jih obravnavali doslej, nismo opazili. Avstralska
politika je po našem mnenju v tem kontekstu zanimiva zaradi dveh
razlogov: prvi razlog izhaja iz dejstva, da gre na ravni politike do
drog za definiranje dveh ciljev (ničta toleranca in minimaliziranje
škode), drugi razlog pa je v tem, da ta politika vključuje ukrepe
zmanjševanja škode, ki lahko nastane z rabo drog. Gre za
distinkcijo med pričakovano in dejansko škodo, ki je po našem
mnenju zelo pomembna, saj v prostor preventive vpeljuje tudi
možnost edukacije za otroke, mladostnike in starše, ki vključuje
elemente zmanjševanja tveganj. Pričakovana škoda je namreč
škoda, ki bi lahko nastala, vendar ni nujno, da bo, gre torej za
tveganje, da bo ta škoda nastala. Da je »pričakovana škoda« v
pomenskem smislu povezana z vnaprejšnjim zmanjševanjem
tveganj, ki so povezana z rabo drog, kaže tudi dejstvo, da je
minimaliziranje škode povezano s »/.../ preprečevanjem in
zmanjšanjem škode, povezane z uživanjem drog, tudi s preventivo,
zgodnjimi intervencijami, specialistično obravnavo, nadzorom nad
ponudbo, varnejšo rabo drog in abstinenco« (Education in schools
2001, str. 1).
Dejstvo, da politika do drog v avstralskem prostoru vključuje tako
ničto toleranco do rabe drog kot minimaliziranja škode, ki lahko
nastane z rabo drog, kaže na realističen odnos do rabe drog v tem
prostoru. Na prvi pogled se oba cilja politike do drog izključujeta,
saj ničta toleranca ne dopušča rabe drog. Njen cilj je ohranjanje
popolne abstinence, medtem ko politika minimaliziranja škode
uporabniki prepovedanih drog ali tveganimi skupinami, spremljanje,
evalvacijo ter raziskovanje (glej Tough on Drugs ... 1997).
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sprejema dejstvo, da bo uporaba drog v družbi vedno navzoča in
da bodo posamezniki, ki bodo zaradi kakršnegakoli razloga
uporabljali droge, imeli na razpolago ukrepe za zmanjševanje
škode, ki jo lahko povzroči raba drog. Lahko bi zapisali, da
avstralska politika do drog izhaja tako iz zaželjenega, kot
dejanskega stanja na področju rabe drog. Tezo, da je tako, dodatno
podpira definicija strategije za zmanjševanje škode, ki jo v
avstralskem prostoru definirajo kot strategijo, ki je oblikovana zato,
da »/.../ zmanjšuje vplive škode, povezane z rabo drog za
posameznika in družbo. Vlada sicer ne dopušča ilegalnega
tveganega vedenja, kot je vbrizgavanje drog, toda priznava, da se
tako vedenje pojavlja. Zato je dolžnost vlade razvijati in uvajati
zakonodajne in javnozdravstveno pristope, ki so oblikovani tako,
da zmanjšujejo škodo, ki jo tako vedenje povzroča« (National Drug
Strategic … 1998, str. 46).
Avstralska vlada strategije za zmanjševanje povpraševanja po
drogah opredeljuje kot strategije, katerih cilj je »/.../ zmanjševanje
pojavljanja škodljive rabe drog, vključno s strategijami,
usmerjenimi k abstinenci, katerih cilj je zmanjšanje rabe drog.
Njihov namen je preprečiti škodljivo rabo drog in škodo, povezano
z rabo drog« (The National Drug Strategy … 2004, str. 21).
Avstralija torej tako kot Nizozemska izhaja iz dejstva, da raba drog
obstaja, čeprav je ne podpira. Oblikuje pa mehanizme, ki si
prizadevajo za to, da bi bile škodljive posledice rabe drog čim
manjše. Obenem pa avstralska vlada podobno kot ameriška in
švedska zagovarja politiko ničte tolerance. Lahko bi rekli, da je
avstralska politika do drog izrazito pragmatična, saj izhaja iz dveh
načel. Lahko bi jo označili kot politiko, ki išče ravnotežje med vizijo
o izničenju rabe drog v družbi ter realnostjo, tj. rabo drog, ki jo
skuša ublažiti s politiko minimaliziranja škode. Zdi se, da je
avstralska politika do drog razcepljena med neprizanesljivostjo do
uporabe drog na splošno in strpnostjo do tistih, ki uporabljajo
droge (z izjemo otrok in mladostnikov).
Da je tako, po našem mnenju potrjuje tudi osrednji cilj oz.
poslanstvo avstralske politike do drog, ki je »/.../ izboljšati
zdravstvene, socialne in ekonomske posledice rabe drog s
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preprečevanjem škodljivih učinkov rabe dovoljenih in
nedovoljenih drog v avstralski družbi« (The National Drug
Strategy … 2004, str. 1). Ob tem osrednjem cilju pa strategija navaja
še te cilje:
1. preprečiti širjenje škodljive rabe drog,158
2. zmanjšati ponudbo in rabo drog v skupnosti,
3. zmanjšati tveganje nastanka kriminalnih dejanj v zvezi z
drogami v skupnosti, nasilje in antisocialno vedenje,
4. zmanjšati tvegana vedenja, povezana z rabo drog,
5. zmanjšati škodo, povezano z rabo drog, tako za posameznika,
družine in skupnost,
6. zmanjšati osebni in socialni razkroj, izgubo življenja in slabo
kvaliteto življenja, izgubo produktivnosti in druge ekonomske
stroške, povezane s škodljivo rabo drog,
7. povečati dostopnost do širokega spektra visoko kvalitetnih
preventivnih in zdravstvenih programov,
8. povečati razumevanje škode, povezane z rabo drog v skupnosti,
9. z raziskovanjem prakse spremljati trende rabe drog in razvijati
delovne organizacije in sisteme,
10. krepiti obstoječa partnerstva in graditev novih partnerstev za
zmanjšanje škode povezane z rabo drog,
11. razviti in krepiti povezave z drugimi strategijami,
12. razviti mehanizme kooperativnega razvoja, prenosa in uporabe
raziskovanja med zainteresiranimi stranmi (glej ibid, str. 5).
Ob pogledu na cilje avstralske strategije lahko opazimo, da kljub
politiki ničte tolerance, izraženi v Smernicah, Strategija 2004 na
prvem mestu navaja cilje, ki jih lahko uvrstimo v okvir zasnove
ukrepov za zmanjševanje škode, povezane z rabo drog.
Enakovredno se jim pridružujejo tudi ukrepi, povezani z
zmanjševanjem ponudbe drog in povpraševanja po njih. Avtorji v
158

Avstralska strategija škodljivo rabo drog (angl. harmful drug use) definira kot
»vzorec rabe drog, ki ima različne socialne, fizične, psihološke, legalne ali
druge posledice za posameznika, ki uporablja droge, ali ljudi, ki živijo s tem
posameznikom ali drugače učinkujejo na dejavnost posameznika, ki uporablja
droge« (ibid, str. 22).
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avstralskem strokovnem prostoru (glej Richardson 1997,
Hawthorne 2001) pa opozarjajo, da gre za bistveno
nekonsistentnost v avstralski politiki do drog. Po eni strani so
namreč prodaja, posredovanje in raba prepovedanih drog
kriminalno dejanje, po drugi strani pa je delitev igel odvisnikom za
vbrizgavanje drog legalno dejanje (glej Richardson 1997). Po
Hawthornu (2001, str. 112) pa je nekonsistentnost še najbolj vidna v
edukaciji o drogah, saj je bil, čeprav »/.../ nacionalna javna retorika
proklamira abstinenčni model, /.../ na ravni držav sprejet model
»zmanjševanja škode« /.../« (Doe 1998, str. 20). Ta je vzel v zakup
dejstvo, da od »edukacije o drogah v šoli ni mogoče pričakovati, da
bo preprečila škodo, povezano z rabo drog« (ibid). Sami menimo,
da je nekonsistentnost, ki jo omenjeni avtorji pripisujejo avstralski
politiki do drog, le navidezna, saj je prizadevanje za doseganje
obeh ciljev sprejemljivo, pravzaprav se cilja dopolnjujeta. Da je
temu tako, pa dokazuje tudi zapis v zadnji avstralski strategiji v
zvezi z drogami za obdobje 2004–2009, ki v okvir preventivnih
pristopov vključuje »/…/ pristope, ki preprečujejo ali odlagajo
pojav rabe drog, kakor tudi ukrepe, ki ščitijo pred tveganji ter
preprečujejo in zmanjšujejo škodo, povezano s ponudbo in rabo
drog« (ibid, str. 6).

III.5 Kaj nam sporoča analiza konkretnih politik do drog
Če skušamo strniti bistvena sporočila tega dela besedila, lahko
zapišemo, da v svetu, kar zadeva preventivo, prevladujeta dve
zasnovi ukrepov, in sicer zasnova ukrepov za zmanjševanje
povpraševanja po drogah in zasnova ukrepov za zmanjševanje
ponudbe drog. Manjši del politik do drog pa vsebuje tudi zasnove
ukrepov za zmanjševanje škode. Ukrepi, ki prevladujejo v različnih
politikah do drog, so seveda v tesni zvezi s cilji, ki jih te politike
želijo doseči. Ugotovili smo, da lahko na splošno govorimo o
ohranjanju abstinence kot poglavitnem cilju politik do drog. Gre
torej za politike, ki so naravnane prohibicijsko. Abstinenco skušajo
države ohranjati z ukrepi za zmanjševanje povpraševanja po
drogah in ukrepi za zmanjševanje ponudbe drog. Kršitev
prohibicije drog pa je v teh državah lahko kriminalizirana ali pa ne.
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V politikah držav, v katerih prevladujejo ukrepi za zmanjševanje
ponudbe drog, je kršitev prohibicije drog kriminalizirana (npr.
ZDA, Švedska). V politikah držav, v katerih so ukrepi za
zmanjševanje ponudbe in povpraševanja uravnoteženi, pa
srečujemo obe »vrsti« reakcij ob kršitvi prohibicije rabe drog (npr.
različne politike v državah članicah EU). Vendar se – ne glede na
kriminalizacijo ali dekriminalizacijo rabe drog – na ravni
empiričnih podatkov obe vrsti ukrepov izkažeta kot neuspešni, saj
ne dosegata zastavljenega cilja, tj. preprečitve rabe drog oz.
ohranjanja popolne abstinence. Še več: kriminalizacija rabe drog
ima stranske, nezaželene učinke, kot je npr. povečan delež
populacije v zaporih (npr. ZDA), krepitev črnega trga in kriminala,
povezanega z drogami ipd.
V državah, v katerih so si za cilj preventive – ob ohranjanju in
doseganju popolne abstinence – določili tudi zmanjšanje tveganj in
škode, ki lahko nastane zaradi morebitne rabe drog, pa svoja cilja
skušajo doseči z uveljavljanjem ukrepov za zmanjševanje škode.
Vendar te ukrepe dopolnjujejo z ukrepi za zmanjševanje
povpraševanja in ponudbe. Tudi v zvezi s temi državami torej
lahko govorimo o prohibiciji drog, vendar je le-ta omejena na
določen del populacije (npr. otroke in mladostnike) oz. na določene
vrste drog (npr. trde droge na Nizozemskem), kršitev prohibicije
rabe drog pa ni kriminalizirana. V teh državah empirični podatki
kažejo, da dekriminalizacija rabe drog ne povzroča širjenja rabe
drog med posamezniki in ne povzroča rasti kriminala, povezanega
z rabo, produkcijo in prodajo drog.
Povedano drugače: države, ki si (med drugim) prizadevajo za
zmanjševanje škode, ki lahko nastane zaradi rabe drog, samo rabo
drog pojmujejo kot dejstvo. Prizadevajo si sicer za to, da bi bila
raba drog med njenimi državljani čim manjša, zato je ne podpirajo,
pač pa iščejo rešitve, ki bi omogočile, da bi bile škodljive
individualne in družbene posledice rabe drog čim manjše.

IV. Politike do drog
človekovih pravic

in

vprašanje

Analiza konkretnih politik do drog nam je pokazala, da v svetu
prevladuje prohibicijska politika do drog, saj je v vsaki od držav –
glede na kulturne razlike – raba kake droge prepovedana. Osnovni
argument, ki ga srečamo pri zagovornikih prohibicije, temelji na
medicinskem modelu pojmovanja odvisnosti kot bolezni – pri
čemer je raba drog enačena z zlorabo oz. z nastankom odvisnosti,
pri kateri »/…/ odvisnik izgubi voljo in kontrolo nad lastnim
vedenjem in življenjem, (ta pogled pa – op. A. H.) sproducira
odvisnika kot navidezno nasprotje racionalnega avtonomnega
individuuma« (Keane 2002, str. 230). Ob tem da je raba drog
enačena z boleznijo, pa je »glavno orožje prohibicije kazenska
zakonodaja« (Lap 1996, str. 1), ki rabo drog kriminalizira (npr.
ZDA in Švedska). Argumentacija, ki jo srečamo ob utemeljevanju
pravice države, da posega v rabo drog in jo celo kriminalizira,
temelji na pojmovanjih, da raba oz. zloraba drog povzroča številne
nezaželene zdravstvene posledice tako posamezniku kot družbi,
poleg tega načenja samo družbeno tkivo, saj je »/…/ odvisnost od
drog fenomen, ki razjeda družbo, ki temelji na organiziranosti
avtonomnih ljudi s svobodno voljo in kritičnega duha« (Van Ree
1996, str. 4). Raba drog torej posamezniku odvzame status
svobodnega subjekta, ki je zmožen racionalno razsojati in
avtonomno odločati. Tovrstna argumentacija pa seveda izzove
številna vprašanja, ki zadevajo tako legalnost kot etičnost, na
katera bomo skušali vsaj delno odgovoriti v nadaljevanju tega
besedila.
Po drugi strani pa se v svetu srečamo s politikami, ki rabe drog
kazensko ne sankcionirajo (večina držav članic EU in Avstralija).
Posameznik, ki uporablja droge, za svojo izbiro v okviru teh politik
ni kaznovan. Te politike se naslanjajo predvsem na mnenje, da
prohibicija »/…/ ogroža svobodo uporabnikov, škodi njihovemu
zdravju in jih vzpostavlja kot marginalizirane in stigmatizirane
subjekte, ki so izključeni iz normativnih kategorij državljanstva, kot
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je npr. »splošna javnost«« (Keane 2003, str. 229). Ob poudarjanju
zdravstvene plati rabe drog pa se v teh politikah srečamo tudi z
vprašanjem, ki zadeva legalnost in etiko – gre za človekove
pravice. Prohibicija drog namreč pomeni »/…/ resno grožnjo
človekovim pravicam« (Arnao 1993, str. 2).
Oba koncepta se torej med seboj izključujeta v različnih pogledih
(pojmovanje drog, pojmovanje rabe drog …), predvsem pa izhajata
iz različnega pogleda na človekove pravice, natančneje na pravico
posameznika do rabe drog. V prohibicijsko naravnanih politikah
človekove pravice oz. pravica posameznika do svobodne izbire
(rabe ali nerabe drog) niso predmet razprave, še več, raba drog je
prepovedana in celo kriminalizirana. Dogaja pa se tudi, da so
zaradi rabe drog kršene različne človekove pravice (npr. v ZDA
pravica do zasebnosti ob urinskih testih v šolah). V politikah, ki so
utemeljene na modelu zmanjševanja tveganj in škode, pa ima,
čeprav temeljijo na zdravstveni percepciji rabe drog, vprašanje
človekovih pravic vsaj posredno osrednje mesto v politiki do
drog.159 Posredno pa te države upoštevajo človekove pravice prav s
tem, da ne sankcionirajo rabe drog posameznika. Posameznik je v
tem kontekstu avtonomen subjekt, ki se sam odloča, ali bo
uporabljal droge ali ne, država pa v njegovo pravico do izbire in
pravico do zasebnosti ne posega oz. posega izjemoma, ko je
ogroženo javno zdravje ali javni red in mir (npr. na Nizozemskem).
Država sicer rabe drog ne podpira, podpira pa ukrepe, ki
zmanjšujejo škodo, ki lahko nastane zaradi rabe drog (npr.
Avstralija, Nizozemska, Slovenija).
Kot opozarjajo različni avtorji (Arnao 1993, Ezard 2001, Keane
2003), medicinski pristop sam po sebi ne daje zadovoljujočega
odgovora na vprašanje, zakaj so droge v sodobni družbi postale
»problem«. Vsaj okviren odgovor lahko dobimo šele z
raziskovanjem legalne osnove in racionalnih utemeljitev prohibicije
kot sistema, ki se ukvarja s prepovedovanjem rabe drog. Analiza
159

Tako npr. Nizozemska, kot smo že ugotovili, svojo politiko zmanjševanja
škode utemeljuje predvsem z javnim zdravjem, ne pa s človekovimi pravicami,
čeprav imajo tudi te svoje mesto v njihovi politiki do drog (predvsem glede
obravnave problematičnih uporabnikov drog).
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legalne osnove, ki smo jo opravili v prejšnjem poglavju, nam je
pokazala, da je prohibicija rabe drog pojmovana kot
najracionalnejši odgovor na »nevarnost« rabe drog, saj raba drog
škodi osebnemu in javnemu zdravju. Vendar je, kot opozarja Lap,
»/…/ očitno, da je prohibicija rabe drog restrikcija posameznikove
svobode s splošno preventivo, ki je upravičljiva zaradi želje, da
zaščitimo javno zdravje« (Lap 1996, str. 1).

IV.1 Meje zaščite (javnega) zdravja kot argumenta za
prepoved rabe drog
Javno zdravje je torej tista značilnost, ki bi bila lahko opravičilo za
prepoved rabe drog, prav to pa vsebujejo tudi politike, ki so strpne
do rabe drog. Ne glede na razloge, s katerimi utemeljujejo
škodljivost prohibicijsko naravnane politike in politiko
zmanjševanja tveganj in škode, pa se del avtorjev (glej Lap 1996,
Van Ree 1999, Hathaway 2000, Keane 2003) pri tem modelu sklicuje
na koncept človekovih pravic, natančneje na pravico posameznika
do rabe drog, ki je utemeljena v pravici posameznika do svobode.
To pravico utemeljujejo z Millovim načelom, da je »/…/ mogoče
upravičeno uporabiti moč nad katerimkoli članom civilizirane
skupnosti proti njegovi volji edinole z namenom, da preprečimo
oškodovanje drugih ljudi. Njegov lastni blagor, telesni in moralni,
ni zadostno opravičilo: nihče ga nima pravice prisiliti, naj nekaj
stori ali opusti, ker bi bilo tako boljše zanj, ker bi ga osrečilo ali ker
bi bil po mnenju drugih to razsodno ali celo pravilno. /…/
Posameznik je družbi odgovoren le za tisti del svojega ravnanja, ki
zadeva druge ljudi, medtem ko je v delu, ki zadeva le njega
samega, njegova neodvisnost upravičeno brezpogojna. Posameznik
je edini vladar nad samim seboj, nad lastnim telesom in duhom«
(Mill 2003, str. 145). Millovo pojmovanje svobode posameznika pa
je vpisano tudi v Deklaracijo o človekovih pravicah; v 3. členu
namreč pravi da ugotavlja, da ima »vsakdo /…/ pravico do
življenja, svobode in osebne varnosti.« V izvajanju pravice do
svobode pa je vsakdo lahko le predmet tistih omejitev, ki »/…/ so
določene le zaradi varovanja, povezanega s priznavanjem in
spoštovanjem pravic in svoboščin drugih in soočenja z zahtevami
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moralnosti, javnega reda ter splošnega dobrega počutja v
demokratični družbi« (Deklaracija o človekovih pravicah, člen 29.2
v Fromberg 1995, str. 10).
To pravzaprav pomeni, da ima posameznik pravico, da svobodno
razpolaga s svojim telesom in duhom, država pa v imenu »dobrih
namenov« nima pravice posegati v posameznikovo svobodo, razen
če bi ta pravica lahko škodovala drugemu. Vendar je, kot meni Van
Ree, popolna uresničitev te ideje v realnosti nemogoča, saj vsako
dejanje »/…/ pomeni tveganje za škodo drugemu« (1999, str. 90).
Vedno bodo namreč obstajale kategorije dejanj, ki bodo
prepovedane, čeprav ne bodo predstavljale neizogibne škode
sodržavljanom, tveganje nastanka škode pa bo pojmovano kot
nesprejemljivo visoko (npr. vožnja z avtomobilom pri visoki
hitrosti). Po eni strani je torej konkretno postavljanje meje med
dejanji, ki zadevajo le posameznika, in dejanji, ki (lahko) prinesejo
škodo drugemu, relativno, tako da je o pravilnosti teh meja, ko so
konkretno opredeljene, vselej mogoče (po)dvomiti, o njih
razpravljati itd. Po drugi strani pa je prednost Millovega
pojmovanja posameznikove pravice, da svobodno razpolaga s
svojim telesom in duhom, po Van Reejevem (ibid) mnenju
izključevanje vsakršnega »paternalizma«, tj. vsakršne zaščite
državljanov s strani države pred njimi samimi. V tej točki se z
avtorjem strinjamo, saj argumenti za prepoved rabe drog slonijo
prav na predpostavki, da je posameznika (in preko tega seveda
družbo) potrebno zaščititi pred škodljivimi posledicami rabe drog.
S tem pa posameznika pravzaprav poskušamo zaščititi pred njim
samim - tudi kar zadeva preizkušanje drugih in drugačnih vidikov
njegovega bivanja160. Kot smo prej zapisali, je na konkretne meje,
kdaj in kako zaščititi posameznika pred njim samim zato, da bi
zaščitili družbo, mogoče imeti (vsaj deloma) različne poglede in jih
konkretno različno ocenjevati. Millova argumentacija pa vendarle
nedvoumno opozarja, da v načelu je oziroma mora obstajati točka,
kjer se družba pri tem mora ustaviti in postaviti mejo vpletanja
160

Droge so namreč tudi sredstvo za raziskovanje nezavednih plati posameznika,
sredstvo za doseganje spiritualnih stanj v različnih religijah ipd. V terapiji pa
uporaba drog npr. ekstazija, pacientu in terapevtu pomaga prodreti v
posameznikovo nezavedno (več o tem glej Holland 2001).
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družbe v prostor posameznika. Od te točke naprej družba
posameznika ne ščiti (pred njim samim). Tudi če ne bi pristali na
Millov argument, da ima posameznik pravico, da ga družba ne
ščiti pred njim samim, pri ti. družbeno sprejemljivih drogah družba
dejansko posameznika ne ščiti pred njim samim oziroma ga ščiti
pred njim samim precej manj, kot je to izraženo v skrbi za zaščito
pri ti. družbeno nesprejemljivih drogah. Mill pa v izhodišče postavi
posameznikovo pravico do svobode in tako obrne sam pogled na
mesto posameznika v družbi: ta ne more biti svoboden, če ga
družba obravnava »kot nedoraslega« oziroma paternalistično.
Odtod sledi poanta načela zmanjševanja škode: tudi družba nima
pravice ščititi posameznika pred njim samim. Zato poseganje v
posameznikovo svobodo ni samoumevno – družba ga mora znati
upravičiti. Vendar argument, s katerim družba lahko upraviči ta
poseg, ne more biti zaščita samega posameznika, marveč le zaščita
družbe. Ali kot zapiše Mill, je »/…/ edini cilj, ki daje človeštvu
pravico do individualnega ali kolektivnega poseganja v svobodo
delovanja kateregakoli svojega člana, samozaščita« (Mill 2003, str.
145).
IV.1.2 Pravica do samozaščite družbe
Skupnost oz. družba torej tudi po Millu ima pravico posegati v
posameznikovo svobodo, ko se želi zaščiti. Vendar enak argument,
tj.
argument
samozaščite
družbe,
najdemo
v
vseh
prohibicionistično naravnanih politikah do drog in z malo
drugačnimi ukrepi podprto tudi v politikah, naravnanih na
zmanjševanje tveganj in škode. Bolj kot vprašanje pravice družbe
do samozaščite je torej vprašanje, s kakšnimi sredstvi se družba
samozaščiti. In prav ta sredstva so po našem mnenju točka, ki
postavlja pod vprašaj prohibicijsko naravnane politike do drog.
Izhajamo namreč iz predpostavke, da ima družba pravico do
samozaščite le, kadar raba drog ogroža varnost njenih članov (npr.
zaščita pred kriminalom, povezanim z drogami), ne pa tudi, ko
posameznik ogroža (le) lastno zdravje, saj je »edina svoboda
vredna tega imena, /…/ svoboda, da stremimo k svoji lastni
dobrobiti na sebi lasten način, vse dokler s tem ne poskušamo
drugih prikrajšati za njihovo blaginjo ali jih ovirati v prizadevanju,
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da bi jo dosegli. Vsakdo je pravi varuh svojega lastnega zdravja,
tako telesnega kot tudi umskega in duševnega« (Mill 2003, str. 148).
Posameznik ima torej pravico uporabljati droge – čeprav obstaja
tveganje, da bo s tem ogrozil svoje zdravje – če s tem ne ogroža
zdravja oz. svobode drugih ljudi. Raba drog namreč poleg
morebitnih tveganj vključuje tudi morebitne koristi za uporabnika
»/…/ nagrado, olajšanje, rekreacijo, okrepitev, (ponovno)
napolnitev. Te koristi niso absolutne, temveč so relativne glede na
tveganja in škodo, ki jo lahko povzroči raba drog« (Gilmore 1996,
str. 3). Tako so tveganja in koristi161 rabe drog povezani z vrsto
droge, posameznikom, ki jo uporablja, in okoljem, v katerem jo
uporablja. Avtor meni, da morajo biti »/…/ koristi uravnotežene s
tveganji in škodo, ki izhajajo iz rabe drog, saj nekatere koristi
odtehtajo škodo, ki je povezana z vztrajno rabo nekaterih drog
(npr. alkohola in tobaka)« (ibid). Gilmore (glej ibid, str. 4) pa
opozarja tudi na tveganja in škodo; so namreč lahko posredna ali
neposredna, saj »socialna konstrukcija rabe drog lahko sproducira
tveganja in škodo, ki niso značilni za samo rabi drog« (ibid). Gre za
tveganja in škodo, ki niso povezana z zdravstvenimi platmi rabe
posamezne droge, temveč z zakonodajnim in javnopolitičnim
odgovorom na rabo drog. Škodo, ki je rezultat družbenega nadzora
nad rabo drog, ne pa same rabe drog, Barnett opredeljuje kot
stigmatizacijo in diskriminacijo uporabnikov drog, vzbujanje
sramu in krivde pri uporabnikih drog, krepitev črnega trga in s tem
onemogočanje dostopa do »čistih« drog, rast cene drog,
pomanjkanje le-teh na trgu ter s tem povezano promocijo kriminala
in nasilja, prisiljevanje uporabnikov, da se povezujejo s populacijo
prekupčevalcev, ki je nagnjena k nasilju in kriminalu ter umikanje
uporabnikov drog v podzemlje zaradi strahu pred odkritjem in
preganjanjem ter obravnava uporabnikov kot kriminalcev (glej
Barnett 1987, str. 102). Gledano s tega stališča torej zakonodajni in
javno politični odgovori na rabo drog sproducirajo škodo, ki je vsaj
enaka, če ne večja od tveganj in škode, ki jo posamezniku prinaša
raba drog. Po Millu se država torej s temi ukrepi zaščiti pred
nečim, kar je sama sproducirala. Še več. Država nima pravice
161

Kot koristi rabe drog navaja npr. rabo koke v Andih. Temu pa bi lahko dodali
tudi rabo marihuane za medicinske namene.
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posegati v svobodo posameznika (v našem primeru v rabo drog) in
ga prisiliti, da nekaj stori ali opusti, ker bi bilo to za posameznika
bolje, lahko pa mu »/…/ ugovarjamo, /…/ z njim razpravljamo,
ga prepričujemo in rotimo, ne pa /…/ ga k nečemu prisilimo ali
mu prizadenemo zlo, če ravna drugače« (Mill 2003, str. 145). Lahko
bi torej rekli, da ima država pravico preprečevati rabo drog, nima
pa pravice posegati v posameznikovo svobodno odločitev o rabi
drog, sploh pa pri tem nima pravice posameznika prisiljevati in mu
povzročati zla. Razlog za to je po Millu utilitarne narave, družba
ima namreč večje koristi od tega, da »/…/ pusti vsakogar živeti
tako, kot je njemu prav, kakor pa bi jih imela, če bi vsakogar silili
živeti tako, kot se zdi prav ostalim« (ibid, str. 148). Država torej
nima pravice posegati v posameznikovo zasebnost.
IV.1.3 Pravica do zasebnosti
Pravica do zasebnosti je »/…/ ena temeljnih človekovih pravic.
/…/ posameznik (ima – op. A. H.) pravico, da svojo zasebnost
varuje in da mu vzpostavljeni pravni mehanizmi omogočajo
varstvo pred nelegalnimi posegi v njegovo osebnostno integriteto
oz. območje zasebnosti« (Štefanc 2003, str. 43).
Zasebnost v literaturi ni enoznačno definirana (glej Štefanc 2003),
sami pa prevzemamo Parentovo definicijo zasebnosti kot »/…/
pravico do nemotenja« (Parent 1983, str. 341), se pravi kot pravico
do tega, da se ljudje ne vmešavajo v naše vedenje, dejanja ipd.
Andrews (2002 v Štefanc 2003, str. 46–47) definira več ločenih, toda
med seboj povezanih konceptov oz. območij zasebnosti, ki bi jih po
Parentu lahko poimenovali kot območja, na katerih ima
posameznik pravico do nemotenja: informacijska, telesna,
komunikacijska in teritorialna zasebnost. Pri tem informacijsko
zasebnost Andrews (glej ibid) pojmuje kot zasebnost, ki se nanaša
na vzpostavitev pravil, ki določajo, kateri podatki o posamezniku
bodo dostopni javnosti in kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za
dostop oz. posredovanje takih podatkov. Telesna zasebnost
pokriva posameznikovo fizično integriteto in ga varuje pred
poseganjem v njegov »fizični jaz«. Komunikacijska zasebnost
varuje posameznika pred nepooblaščenim nadzorovanjem
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njegovih komunikacijskih poti (pošta ipd.). Teritorialna zasebnost
pa posamezniku zagotavlja, da nihče ne posega v njegovo
zasebnost v domačem okolju, omejuje pa tudi posege v njegovo
zasebnost na delovnem mestu ter tudi sicer v javnosti (glej ibid).
Štefanc tem območjem zasebnosti dodaja tudi duševno zasebnost
in pravico posameznika do varovanja pred poseganjem v njegovo
duševno integriteto (glej ibid, str. 47). Če to povežemo z rabo drog,
lahko ugotovimo, da jo lahko kot območje zasebnega pojmujemo
na vseh omenjenih območjih, še posebej pa telesne integritete (npr.
vprašanje pravice do uporabe urinskih testov v šolah in na
delovnem mestu in vprašanje pravice do razpolaganja z lastnim
telesom), območje teritorialne zasebnosti (npr. vprašanje pravice do
uporabe drog v domačem okolju ter vprašanje pravice do vzgoje
otrok v skladu z lastnimi prepričanji) ter območje duševne
zasebnosti (npr. pravica do iskanja in vzpostavljanja drugačnih
stanj zavesti).
Gilmore (1996) meni, da rabo drog lahko pojmujemo kot »/…/
zasebno vedenje, ki je tako, kot je veliko drugih dnevnih
dejavnosti« (ibid, str. 14). Če definicijo pravice do zasebnosti kot
pravice do »nemotenja« povežemo z Gilmorovim pojmovanjem,
lahko zapišemo, da na področju rabe drog zasebnost pomeni, da se
drugi, tj. npr. država, nimajo pravice vmešavati v posameznikovo
rabo drog, tako kot se nimajo pravice vmešavati v njegove
preostale vsakodnevne dejavnosti in področja njegovo zasebnosti,
kot jih navaja Andrews. Gilmor (glej ibid) meni, da lahko
zasebnost, če v definiciji zasebnosti privzamemo značilnosti
avtonomije, definiramo kot »/…/ nadzor posameznika nad
intimnostjo njegove osebne identitete. V najširšem smislu je tako
zasebnost merilo stopnje, ki si jo posameznik lahko privošči v
družbenem in legalnem prostoru, da bi razvil emocionalne,
kognitivne, duhovne in moralne moči avtonomnega subjekta«
(ibid). Zasebnost je pomembna kot povod za spoštovanje ali celo
socialno konstrukcijo moralne osebnosti in vključuje kvalitete, kot
so neodvisno razsojanje, kreativnost in samospoštovanje.
Pojmovanje zasebnosti pravzaprav oblikuje medsebojne odnose
med ljudmi, zato je za politično dimenzijo družbe pomembno, da
spoštuje posameznikovo zasebnost in jo pojmuje kot instrument za
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zaščito pravice do povezovanja, individualne svobode in
omejevanje vladnega nadzora nad mislimi in dejanji
posameznikov. Spoštovanje zasebnosti pa je pri rabi drog
pomembno tudi zaradi zaščite posameznikov pred čezmernim
socialnim pritiskom in sankcijami in je bistvena zato, da ljudje
uživajo socialno svobodo tudi kar zadeva rabo drog (glej Schoeman
v Gilmore 1996, str. 14). V tem kontekstu je opredelitev rabe drog
kot zasebnega vedenja povezana s tem, da jo pojmujemo kot
avtonomno dejavnost, ki se ne razlikuje od drugih vsakodnevnih
dejavnosti. Vendar je, kot opozarja Gilmore (glej ibid, str. 15),
pojmovanje rabe drog kot zasebne zadeve v tesni zvezi s tipom
rabe drog. Tako npr. ob rekreativni rabi drog lažje zagovarjamo
pravico posameznika do zasebnosti kot ob odvisnosti posameznika
od drog oz. zasvojenosti z njimi. Tako je v teh primerih, ko raba
drog ni nevarna za posameznika, škodi pa drugim, upravičeno
poseganje države v pravico posameznika do zasebnosti in njegovo
avtonomijo (npr. nosečnice odvisne od drog).
Millovo načelo popolne suverenosti posameznika nad samim seboj
tako v praksi nikoli ne bo moč popolnoma upoštevati, saj se mora
posameznik, če želi živeti v družbi, podrediti določenim
omejitvam. Zato Van Ree (1999) predlaga preoblikovanje Millovega
načela o svobodi posameznika, in sicer tako, da »/…/ dejanja, ki
inherentno ne povzročajo škode drugim državljanom, ne smejo biti
predmet vse obsežne prepovedi, temveč so lahko le predmet
določenih omejitev« (ibid, str. 90). To praktično pomeni, da ima
posameznik pravico do rabe drog, vendar je ta pravica omejena z
določenimi arbitrarnimi omejitvami. To pa pomeni, da pravica do
rabe drog ni absolutna, prav tako pa ni absolutna pravica do
zasebnosti. Na določen način Van Reejeva reformulacija ne ponuja
ničesar novega, saj je že na ravni analize implikacij svoje teorije v
praksi Mill sam analiziral doseg prepovedi prodaje (in s tem rabe)
alkohola ter strupov (glej ibid str. 225–227). Le ti imajo uporabno
vrednost, lahko pa so tudi sredstvo za izvršitev zločina. Torej
prepovedati trgovanje s strupi? Mill odgovarja, da ne, saj obstajajo
ukrepi, ki preprečujejo zlorabo strupa za zle namene, hkrati pa
omogočijo rabo za dobre namene. Ti ukrepi so: nadzor nad prodajo
(od prodajalca bi npr. zahtevali, naj v dnevnik vpiše točen čas
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nakupa, ime in naslov kupca ter natančno kakovost in količino
prodanega izdelka, namen nakupa in odgovor na to vprašanje ...)162
(glej ibid, str. 234). Po Millovi logiki je »neodtujljiva pravica
družbe, da s preventivnimi ukrepi odvrača zločine proti sebi
samemu, zarisuje jasne meje maksim, da se slabega vedenja, vse
dokler to zadeva le povzročitelja samega, ne sme preprečevati ali
kaznovati. /…/ veliko je dejanj, ki jih, dokler so neposredno
škodljiva zgolj za same akterje, z zakonom ne smemo prepovedati,
ki pa pomenijo kršitev spodobnega vedenja, brž ko so storjena
javno, s čimer preidejo v kategorijo žalitev drugih ljudi in so lahko
kot taka upravičeno prepovedana« (ibid, str. 235). Tako družba
lahko sprejme ukrepe, ki preprečujejo npr. alkoholiku, ki je bil
javno nasilen, da bi se tako vedenje ponovilo. Millovo pojmovanje
torej loči vedenje posameznika v zasebnosti in javnosti. V sodobni
družbi oz. pri avtorjih, ki zagovarjajo pravico posameznika do rabe
drog, le-to utemeljujejo prav s pravico posameznika do zasebnosti.
V prostoru zasebnosti ima posameznik svobodo, da se odloči za
rabo drog. Postavlja pa se vprašanje, ali imajo to pravico prav vsi
pripadniki določene družbe oz. kje so postavljene meje omejitve te
pravice.

IV.2 Vprašanje omejitev rabe drog v kontekstu
človekovih pravic – mladostniki in raba drog
Pogled na omejitve pravice posameznika do rabe drog v strokovni
literaturi ni enoten. Tako Gilmore meni, da je država dolžna
intervenirati, kadar gre za rabo drog pri otrocih163, saj je v tem
primeru »/…/ avtonomija uporabnika drog oslabljena ali
nerazvita /…/« (Gilmore 1996, str. 17). Avtor upravičenost svojega
Čeprav se Mill, ko je pisal o strupih, ni ukvarjal z rabo prepovedanih drog, pa
so ukrepi, ki jih predlaga v zvezi s prodajo strupa, presenetljivo zelo podobni
ukrepom, ki jih zagovarjajo avtorji (glej Szsas 1992a, Szsas 1992b, Taradash
1993, Evans 1998, Schaler 1998), ki predlagajo legalizacijo rabe drog.
163
Avtor uporablja angl. izraz children, torej otroci. Sami bomo v besedilu
uporabljali izraz otroci in mladostniki oz. mladoletne osebe, ker se z rabo drog
po navadi prvič srečajo otroci in mladostniki v najstniških letih, torej osebe, ki
pravnoformalno še nimajo statusa odgovornega subjekta.
162
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mnenja utemeljuje z ugotovitvami raziskav; pokazalo se je namreč,
da so uporabniki, ki so zasvojeni ali droge kompulzivno
uporabljajo, le-te uporabljali že v mlajših letih, in da je manj tistih,
ki so droge začeli uporabljati v poznejših letih, razvilo to vrsto
vedenja (glej ibid). Ob tem pa podatki kažejo tudi na povezavo
med zgodnjo rabo marihuane in poznejšo rabo drugih drog.164
Po drugi strani pa Stoker (1990) poudarja drugačno argumentacijo
oz. pogled na pravico do rabe drog, ki postavlja pod vprašaj samo
preventivo pred rabo drog. Dobesedni odgovor na vprašanje
»Kako si nekdo drzne »preprečiti« drugim rabo drog«, (ibid, str. 1)
se namreč glasi, da te pravice nima nihče, saj je »/…/ poseganje v
osebno svobodo nemoralno« (ibid). Zato je potrebno opolnomočiti
(angl. empowerment) posameznika, to pa pomeni »/…/ svobodo
pri izbiri rabe drog. Ta bi morala biti pravica vsakega posameznika
ne glede na njegovo starost« (ibid). Proces opolnomočenja pa
poteka v prostoru edukacije; tam bi učitelji morali molčati v zadevi
raba/neraba drog ter poučevati o drogah, ne pa proti njim (glej
O'Hare 1988 v Stoker 1990, str. 1), saj je izobraževanje proti drogam
neučinkovito. Čeprav se Stoker sam ne strinja s te vrste
argumentacijo, saj jo označuje kot argumentacijo »privržencev«, pa
je v njej vendarle zrno resnice. Ker je neučinkovito in nemoralno
vztrajati le pri preventivi pred rabo drog, je potrebno narediti
premik v pojmovanju preventive – naučiti uporabnike (ali
morebitne uporabnike), kako kar najbolj zmanjšati škodo, ki lahko
nastane zaradi rabe drog165.
164

15,5 % posameznikov, ki so poskusili marihuano pred 15. letom, je pri 26 letih
ali več poročalo, da so poskusili tudi heroin. Tako je poročalo 6,1 % tistih, ki
so poskusili marihuano med 15. in 17. letom, ter 3,5 % tistih, ki so poskusili
marihuano med 18. in 20. letom. Podobno velja za kokain – tisti, ki so pred 15.
letom poskusili marihuano, so pri starosti 26 let in več poročali o poznejši
uporabi kokaina – uporaba je bila 7-8-krat bolj verjetna, kot pri tistih, ki so
marihuano prvič poskusili pri 21 letih ali pozneje. Ti podatki sicer ne
pomenijo, da bo posameznik, ki uporablja marihuano, nujno prešel na »trde«
droge, pomenijo pa to: mlajši kot je posameznik, ko prične uporabljati
marihuano, večja je verjetnost, da bo pozneje v življenju poskusil tudi druge
droge (glej Gfroerer 2002, str. 162).
165
Avtor sam sicer v prvi vrsti zagovarja preventivo z ohranjanjem abstinence,
vendar le tako preventivo, ki bo »/…/ racionalen in glede učinkovitosti
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Menimo, da je Stokerjeva opredelitev opolnomočenja preozka, ker
ga pojmuje le kot pravico do svobodne izbire, ki je dana
posamezniku ne glede na njegovo starost. Ne upošteva pa dejstva,
da si je to pravico treba šele pridobiti. Posameznik te pravice nima
že od rojstva, temveč si jo pridobi v procesu »/…/ krepitve
socialnega upanja in zaupanja vase in v pravičnost družbenih
institucij, poguma, ki temelji na samo-spoštovanju in samozaupanju ter uzaveščenju družbenih in osebnih ovir /…/« (Kroflič
2004, str. 84). Opolnomočenje kar zadeva rabo oz. nerabo drog je
torej proces, v katerem posameznik pridobiva občutek, da je oseba,
ki je sposobna odločati o svojem življenju. V tem procesu pa imata
ključno vlogo podpora, da svoje odločitve v vsakdanjem življenju
uresniči, ter podpora, da se odloči tako, kot sam misli, da je zanj
najbolj prav. V tem procesu posameznik spoznava družbene in
osebne ovire ter povečuje vpliv na svoje življenje (glej Zaviršek
2002 v ibid). S tako opredelitvijo opolnomočenja pa se močno
približamo opredelitvi I. Bates, ki opolnomočenje v vzgoji in
izobraževanju definira kot »/…/ proces, v katerem posameznik
pridobiva občutek, da je oseba, ki je sposobna odločati o svojem
življenju« (1998, str. 15). Če torej definicije opolnomočenja po
Krofliču, D. Zaviršek in I. Bates združimo ter v prostoru vzgoje in
izobraževanja apliciramo na rabo drog ter otroke in mladostnike,
lahko zapišemo, da gre za proces, v katerem posameznik, tj. otrok
oz. mladostnik, pridobiva zaupanje vase in občutek, da je sposoben
odgovorno odločati o svojem življenju, torej tudi o rabi oz. nerabi
drog. Gre torej za proces individualizacije in razvijanja lastne
odgovornosti. V tem procesu pa je ključna opora tako družinskega
kot institucionalnega vzgojno-izobraževalnega okolja. V šolskem
okolju proces opolnomočenja učencev pomeni premik od
odgovornosti za učenje in delovanje od učitelja k učencu, kar po
mnenju I. Barnes ne pomeni, da poučevanje ni več prenašanje prej
dokazan proces« (ibid, str. 4). Problem te vrste preventive pa je po Van
Reejevem (1996, str. 4) mnenju v tem, da rabo drog človeštvo potrebuje kot
»iracionalen« odgovor na vse večjo racionalizacijo celotne družbe, saj
»organizacija avtonomnih, svobodnih ljudi lahko obstaja le s podporo občasnih
motenj racionalnosti, na kateri je družba utemeljena« (ibid).
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zagotovljenega znanja, temveč pomeni oz. dovoljuje višjo raven
sodelovanja učencev, njihovo izbiro in iniciativo (glej ibid). Proces
opolnomočenja v šolskem okolju krepi širši institucionalni etos in
prevladujoči pedagoški stil, socialno ozadje in prejšnje
izobraževalne izkušnje učencev ter odnos učencev do šole (glej
ibid, str. 22). Opolnomočenje otrok in mladostnikov v zvezi z rabo
drog bi lahko torej podpiralo tako vzgojno-izobraževalno (in
družbeno) okolje, ki podpira odgovoren odnos posameznika do
lastnega telesa in lastnih dejanj (glej Hočevar 2001).
Koncept opolnomočenja pa ne odgovarja na vprašanje, ki je za nas
osnovno: ali imajo mladostniki sploh pravico do rabe drog?
Ugotovili smo že, da odgovori na vprašanje o pravici odraslih in
mladoletnih članov družbe do rabe drog niso enotni. Pravzaprav se
odgovori gibljejo med dvema diametralno nasprotnima poloma.
Na eni strani popolna prohibicija in z njo ohranjanje abstinence kot
edinega cilja preventive, na drugi strani pa zavzemanje za
absolutno pravico do rabe drog, ne glede na starost posameznika.
Torej zavzemanje za popolno avtonomijo subjekta, tudi tistega, ki
pravnoformalno gledano, te avtonomije še nima. Obstaja pa tudi
tretja stran, ki o pravici posameznikov do rabe drog, še posebej
mladostnikov, ne razpravlja, temveč morebitno rabo drog sprejema
kot dejstvo in skuša zmanjšati tveganja in škodo, povezana z njo.
Lahko bi rekli, da gre za pragmatičen odgovor na »problem« rabe
drog, ki sprejme kot dejstvo, da si je kak posameznik, ki sicer še
nima statusa odgovornega subjekta, vzel pravico, ki mu kot
takemu še ne pripada.
Bolj kot diametralnost in raznolikost odgovorov na vprašanje, ali
imajo mladoletne osebe pravico do rabe drog, pa bode v oči
dejstvo, da strokovnjaki, ki podpirajo model, ki rabo drog sprejema
kot dejstvo, pravzaprav ne razpravljajo o rabi drog kot pravici
otrok in mladostnikov. Še več. Po Hathawayevem (2001) mnenju se
ta model »/…/ taktično izmika vprašanju avtonomije v primeru
rabe drog med otroki in mladostniki« (ibid, str. 128). S tem pa, da
se izogiba vprašanju človekovih pravic, »/…/ zmanjševanje škode
z osredotočanjem na škodo zakrije bistvo, ki je v spoštovanju
pravic uporabnikov drog in svobodne volje, da bi zagotovili
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natančne in zanesljive informacije, ki promovirajo razumno
vedenje« (ibid). Avtor torej poudarja pomen razumnega vedenja
otrok in mladostnikov. Da pa bi se le-ti vedli razumno, ni dovolj,
da poznajo tveganja in škodo, povezana z rabo drog. Ob tem
morajo poznati tudi koristi, ki jih raba drog prinaša, saj bodo le
tako lahko sprejemali odgovorne odločitve. Zato avtor predlaga
pristop, ki opozarja na koristi in tveganja, spoštovanje motivacije
mladih in njihove odločitve glede rabe drog (glej ibid).
Erickson (1997, str. 1397–1398) poudarja, da pristop, ki opozarja na
koristi in tveganja »/…/ priznava privlačnosti rabe drog s stališča
mladih, kakor tudi morebitne zdravstvene, socialne in legalne
posledice rabe drog. Pristop temelji na spoštovanju
adolescentovega psihosocialnega razvoja, v katerem imajo
pomembno vlogo radovednost, pripravljenost za eksperimentiranje
in definiranje osebnih meja. Zato je najbolj splošen izobraževalni
cilj – razvijanje zmožnosti mladih oseb za avtonomno sprejemanje
odločitev – potrebno vključiti v obravnavo rabe drog« (ibid). Gre za
pristop, pri katerem so mladi obravnavani, kot da so zmožni
pretehtati koristi in tveganja, povezana z rabo drog, ter sprejemati
razumne odločitve. Edukacija o drogah pa bi mlade morala
usposabljati za razumno odločanje.
IV.2.1 Zakaj družba oz. država lahko izvaja različne preventivne
dejavnosti, ki naj bi preprečile rabo in zlorabo drog pri
otrocih in mladostnikih?
Ne glede na to, kako avtorji, ki smo jih obravnavali, pojmujejo
pravico do rabe drog, ko gre za mladoletne osebe, oz. glede na to,
da se po večini temu vprašanju izogibajo, sami menimo, da je
oblikovanje odgovora na to vprašanje temeljnega pomena. Vsebina
odgovora na to vprašanje namreč utemeljuje možnost izvajanja
preventivnih dejavnosti in narekuje njihovo vsebino. Kot smo
ugotovili doslej, so argumenti za poseganja države v pravico
odraslih ter otrok in mladostnikov do rabe drog različni. Kot
posledica pa so različni tudi odgovori na vprašanje, kakšne naj bi
torej bile preventivne dejavnosti, ki naj bi preprečevale rabo drog
med otroki in mladostniki. Po Gilmorovem (1996, str. 17) mnenju bi
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lahko preventiva namenjena otrokom in mladostnikom imela
obliko intervencij s »pozitivno vsebino«. Pri definiranju se naslanja
na 12. člen Mednarodne konvencije o ekonomskih, socialnih in
kulturnih pravicah, po katerem države podpisnice prepoznavajo
pravico vsakega posameznika, da uživa najvišji dostopni standard
telesnega in duševnega zdravja. Da pa bi države to dosegle, morajo
zagotoviti »/…/ zdrav razvoj otrok /…/« ter »preventivo,
zdravljenje in nadzor nad epidemičnimi, endemičnimi in drugimi
boleznimi« (ibid, op. 2). Avtor se torej naslanja na medicinski
model zaščite otroka oz. njegovega zdravja. Intervencije s
»pozitivno vsebino« pa opredeljuje kot intervencije, ki »/…/
povečujejo otrokovo zavedanje tveganj in škode, povezanih z rabo
drog, krepitev samovrednotenja in zmožnosti za upiranje rabi drog
ter učenje veščin, da bi bili abstinenti oziroma bi droge uporabljali
na varen način. To lahko vključuje npr. obvezno šolsko edukacijo o
rabi drog, posredovanje zanesljivih informacij, svetovanje,
podporo, skrb in promocijo vrstniškega nadzora« (ibid). Vendar
mora biti ob odločanju o tem, kaj storiti z otroki, upoštevana vloga
staršev in skrbnikov, »/…/ četudi starši ali skrbniki zavračajo take
intervencije, bodo le-te verjetno ostale opravičljive, čeprav bo obseg
vsiljevanja višji« (ibid). Zdi se, da avtor, ki sicer zagovarja pravico
do rabe drog kot zasebno zadevo oz. svobodo in avtonomijo
posameznika, le-to popolnoma odvzeme staršem s tem, da
zagovarja obvezno edukacijo za otroke o drogah v šoli, posege s
»pozitivno vsebino« kljub možnemu nasprotovanju staršev.
Vprašanje pa je, koliko so te »pozitivne intervencije« sploh lahko
uspešne, če nimajo podpore otrokovih pomembnih Drugih. S takim
stališčem pa avtor podpira paternalistični odnos države oz. šole do
staršev, saj država oz. šola bolje kot starši ve, kaj potrebuje njihov
otrok.166

166

Tako obstaja nevarnost, da država odvzame staršem pravico, da svojim
otrokom »/…/ zagotovijo takšno vzgojo in poučevanje, ki je v skladu z
njihovim lastnimi religioznimi in filozofskimi prepričanji« (Prvi protokol k …
v Kodelja 1995b, str. 18, op. 19). Vendar zadeva ni tako preprosta. Evropsko
sodišče bi, če sklepamo po analogiji, v tem primeru verjetno dosodilo, da šola
lahko kljub nasprotovanju staršev v kurikulum uvede take vsebine, če šola oz.
država zagotovi, da bodo informacije ali znanja, ki so vključeni vanj,
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Sami se strinjamo z Millovim načelom, da ima posameznik pravico
do suverenosti nad lastnim telesom, vendar suverenost z
omejitvami velja le za odrasle, saj je »skorajda odveč /…/ omeniti,
da ta nauk velja le pri ljudeh z razvitimi sposobnostmi. Ne
govorimo o otrocih ali mladih pod starostno mejo, ki jo lahko
zakon predpiše za polnoletnost moških in žensk. Osebe, katerih
stanje zahteva, da zanje skrbijo drugi, je treba pred njihovimi
lastnimi dejanji zaščititi na enak način kot pred zunanjimi
krivicami« (Mill 2003, str. 145). Omejitev pravice je torej vezana na
pravnoformalni status posameznika. Posameznik, ki še nima
statusa odrasle osebe, torej otrok ali mladostnik, pravice do rabe
drog nima, ker je še v procesu vzgajanja. V procesu vzgajanja167
posameznika opremljamo s funkcionalnimi rekviziti preživetja, oz.
drugače povedano, v procesu vzgajanja, ki je med drugim tudi
proces vključevanja posameznika v družbo, se oblikuje taka
posameznikova osebnost, ki mu omogoča (pre)živetje v določeni
družbi. V procesu vključevanja v družbo se torej razvija
posameznikova osebnost, ki naj bi jo proces vzgoje opremil tudi z
zmožnostmi za izbiranje med različnimi možnostmi, ki jih ponuja
življenje.168 Otrok naj bi bil »/…/ po nekaterih lastnostih človek, po
drugih pa (še) ne« (Kodelja 1995b, str. 50). Eno bistvenih določil
osebnosti je svobodna volja, le-ta »/…/ pa je pogoj za svobodno
odločitev« (ibid, str. 57). Če bi torej bila otroku priznana svobodna
volja, bi bil s tem prepoznan za odraslega, za bitje, ki je »/…/
postal skozi vzgojni proces bitje svobodne volje« (ibid).

posredovani na objektiven, kritičen in pluralen način, po drugi strani pa, da
odpravi vse, kar vodi v indoktrinacijo (glej Kodelja 1995b, str. 23).
167
Pri opredeljevanju vzgoje privzemamo definicijo M. Šebart (1990, str. 491), ki
vzgojo opredeljuje kot proces razvoja posameznikove osebnosti, kot proces
vključevanja posameznika v družbo, kot proces, v katerem se posameznik
družbi prilagaja, ter kot proces, v katerem si družba zagotovi svoj obstoj in
trajanje.
168
Nesmiselno pa je pričakovati, da bi ta proces potekal brez represivnosti
vzgojnega procesa, saj se »avtonomen«, »svoboden« ipd. subjekt vzpostavi
šele na osnovi »ponotranjene prisile« oziroma kot rezultat identifikacije z
nosilcem prisile (glej Žižek 1984 v Šebart 1990, str. 496).
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Do tedaj, ko so prepoznani kot odgovorni subjekti, torej bitja z
zmožnostjo »/…/ razumske presoje, ki omogoča zavestno in
svobodno odločanje« (Kodelja 1995b, str. 58), so otroci deležni
posebne obravnave preprosto zato, ker so otroci in se kot taki od
odraslih razlikujejo v predpostavki o racionalnosti – ker
predpostavljamo, da (še) niso racionalna bitja, tudi ne morejo imeti
svobodne volje, saj je pogoj za svobodno voljo prav sposobnost za
racionalno presojo. Zato imajo odrasli, npr. starši, o rabi drog
pravico odločati namesto njih, vse dokler niso z odraslostjo
prepoznani kot racionalna bitja. In kdaj so posamezniki prepoznani
kot taki? Po eni strani z arbitrarno določeno starostjo (npr. 18 let), z
začetkom katere posamezniku avtomatično pripišemo racionalnost
in sposobnost za svobodno odločanje, po drugi strani pa z
določanjem sposobnosti za razumsko presojo in odločanje (več o
tem Kodelja 1995b). Oba odgovora imata svoje prednosti in slabosti
(glej ibid), predvsem pa ne odgovorita na vprašanje, ali ljudje pred
18. letom res niso racionalni in zmožni svobodno odločati? Že
pogled na vrsto vzgojnih praks kaže, da le-te temelje prav na
predpostavki, da otroci v njih postajajo racionalna bitja (npr.
sklepanje dogovorov z otroki, sprejemanje različnih odločitev ipd.).
Pravzaprav v procesu vzgoje otrok dobiva mandat – postaja bitje s
svobodno voljo. Sposobnost, da uporabljamo svojo svobodo, je
možno razviti le s podrejanjem zakonski prisili, zato naj bi vzgoja
posameznika podredila zakonom človeštva (Kant 1988). To
pomeni, da je bistveni cilj preventive pred rabo drog mladoletnega
posameznika podrediti zakonski prepovedi rabe drog, čeprav
omejevanju ni imanenten princip ugodja, temveč princip
prisiljevanja. Vendar le-ta posameznika vodi k njegovi lastni
svobodi (glej ibid), ko se odloča za rabo oz. nerabo drog.
IV.2.1.1 Pravica do zaščite v imenu odprte prihodnosti
Dejstvo, da otrok oz. mladostnik določene pravice (še) nima, lahko
utemeljujemo tudi z dejstvom, da so pri njem tveganja, povezana
npr. z rabo drog, večja in imajo dolgotrajnejše oz. hujše poledice. Je
pa v procesu pridobivanja pravice do svobodnega razpolaganja s
samim seboj, saj njegovo stanje po Millu vedno manj zahteva, da
drugi skrbijo zanj. V tem procesu pa bi otroci in mladostniki morali
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razviti tudi sposobnosti, ki jim bodo omogočile odgovorno odločiti
o rabi/nerabi drog. Po Hathawayevi logiki bi lahko rekli, da se
morajo otroci oz. mladostniki v tem procesu naučiti preceniti tudi
koristi in tveganja, ki so povezana z rabo drog. Ker te sposobnosti
otroci in mladostniki še nimajo, imajo po Millu pravico do posebne
zaščite. Tako pojmovanje je vpisano tudi v Konvencijo Združenih
narodov o otrokovih pravicah (1993, str. 72), ki v 33. členu države
podpisnice zavezuje, da bodo »/…/ z vsemi ustreznimi ukrepi,
vštevši zakonodajne, upravne, družbene in vzgojne ukrepe,
zaščitile otroke pred nezakonito uporabo mamil in psihotropnih
snovi /…/« (ibid). Otroci imajo torej pravico do odraščanja v
»družbi brez drog«, država pa jih mora pred drogami zaščititi z
vsemi možnimi ukrepi. Gre torej za paternalizem države, ki ga po
Rawlsu lahko opravičimo z očitno nezadostnostjo ali odsotnostjo
razuma in volje. Odrekanje določene pravice otrokom pa ni
samoumevno, temveč je to odrekanje potrebno utemeljiti –
pokazati, da je pravično. Paternalistično intervencijo morajo voditi
načela pravičnosti in pa vednost o subjektovih trajnejših ciljih in
preferencah oz. razumevanje primarnega dobrega (glej Rawls v
Pavlović 1993, str. 175). Vendar, kot meni Rawls, omejevanje
svobode ni nekaj samoumevnega. Nasprotno, breme dokazovanja
o potrebnosti sleherne omejitve leži na plečih tistega, ki omejevanje
terja169 (glej Rawls v Pavlović 1993, str. 174).
Dejstvo, da otroci oz. mladostniki nimajo pravice do rabe drog, pa
lahko utemeljimo tudi s Feinbergovim konceptom odprte
prihodnosti. Avtor namreč meni, da imajo otroci poleg pravic, ki
pripadajo tako odraslim kot otrokom (npr. do telesne integritete),
pravic, ki jih uživajo samo odrasli (npr. volilna pravica, uživanje
alkohola), pravice, ki so značilne za otroke, pa tudi za trajno
odvisne odrasle (npr. hrana, bivališče ipd.), tudi »zaupane
pravice«. Te pravice so prav take kot pravice do avtonomije pri
odraslih, vendar pa lahko otrok polno uveljavlja možnost
169

Gledano v okviru opolnomočenja bi lahko zapisali, da so družbene institucije
(družina, šola etc.) dolžne otroke in mladostnike opolnomočiti, da bodo kot
odrasli ljudje sprejemali odgovorne odločitve o rabi oz. nerabi drog,
opolnomočenje pa je možno zgolj na podlagi upoštevanja načela pravičnosti in
nenehnega utemeljevanja upravičenosti prepovedi, v našem primeru rabe drog.
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svobodne izbire šele kasneje, ko je že oblikovan in sposoben (glej
Feinberg v Pavlovič 1993, str. 176). Otroci imajo namreč pravico do
odprte prihodnosti. V osnovi gre za idejo, da imajo otroci
človekove pravice, toda vseh v otroštvu še ne moremo upoštevati,
ker so pač otroci. Nekatere pravice jim torej v otroštvu »mirujejo«
predvsem zato, ker bi lahko upoštevanje teh pravic ogrozilo
njihovo prihodnost. Gre za odprtost prihodnjih izbir. Po Feinbergu
imajo otroci pravico do »odprte prihodnosti«, torej pravico do tega,
da jim odrasli preprečimo ravnanja, ki bi jim lahko v prihodnosti
škodovala (glej ibid). Se pravi, da so za otroke nekatere človekove
pravice zamrznjene, dokler niso pripoznani za racionalna in
opravilno sposobna bitja, ki naj bi vedela kaj delajo in kakšne so
lahko posledice njihovih dejanj. Vprašanje pa je, katere so tiste
ključne izbire, ki morajo ostati odprte?
Obči kriterij, ki ga predlaga Feinberg je, da mora otroku ostati
odprtih toliko možnosti, kolikor je največ mogoče. Izobraževanje
mora biti odprto tako, da ne določa in ne daje prednosti vnaprej
določenim izbiram in načinom življenja, temveč »/…/ mora
opremiti otroka z znanjem in veščinami, ki mu bodo pomagale
izbrati, kakšen način življenja najbolj ustreza njegovi naravni
nadarjenosti in zrelim dispozicijam« (Feinberg v Pavlović 1993, str.
176). Če to Feinbergovo trditev povežemo s konceptom
opolnomočenja v procesu edukacije o drogah, lahko zapišemo, da
je njena naloga, v skladu z otrokovo pravico do odprte prihodnosti
otroku omogočiti pridobivanje zaupanja vase in pridobivanje
občutka, da je sposoben odgovorno odločati o svojem življenju,
torej tudi o rabi oz. nerabi drog. Vendar bi upoštevaje logiko, po
kateri v procesu vzgoje nastaja odgovoren subjekt, lahko zapisali,
da temu konceptu nekaj manjka. Drži, da mora biti otrok v procesu
vzgoje zaščiten pred možnostjo za odločanja in ravnanja, ki bi bila
v škodo njemu samemu, vendar pa se mora, upoštevaje Kanta,
otrok v procesu vzgoje disciplinirati, to je podrediti pravilom oz.
zahtevam družbe. Otrokovo podrejanje zakonom človeštva (tudi v
zvezi z rabo drog) se namreč začenja prav s tem, da mu z
discipliniranjem damo čutiti prisilo zakonov (Kant 1988), torej tudi
pravil o rabi oz. nerabi drog. Nekaterih izbir otrok, dokler ni
pripoznan kot racionalni subjekt, preprosto nima.
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IV.2.2 Kaj pa če si mladostnik vzame pravico do rabe drog?
Na tem mestu pa se postavlja še eno vprašanje, in sicer, kaj storiti,
ko si otroci in mladostniki, ki (še) nimajo pravice do rabe drog, to
pravico vzamejo. Ker otroci in mladostniki (še) niso sposobni
samostojno zaznavati, kaj je dolgoročno zanje najbolje, menimo, da
je v tem kontekstu zaščita v obliki ukrepov, ki ščitijo mlade,
smiselna: npr. oviranje preskrbe z drogami, prodaje in same rabe
drog. V tem primeru je po našem mnenju smiselna kombinacija
zaščite z zmanjševanjem tveganj in škode, povezanih z rabo drog.
Ob to trditev lahko postavimo Rawlsovo (v Pavlović 1993, str. 174)
mnenje, da se moramo za otroke odločiti tako, kakor utemeljeno
verjamemo, da bi oni odločali sami zase, če bi bili že v obdobju
razuma in racionalnih odločitev. Drugače pa je, ko gre za odrasle.
V njihovem primeru prohibicija in grožnja z visokimi sankcijami ne
spoštuje avtonomije odraslega državljana, ki je zmožen sam
oblikovati svoje mnenje in se odločiti, kaj je najbolje zanj. Država
tako posega v zasebnost posameznika. Država sicer ima pravico,
kot pravi Mill, odraslim ugovarjati, z njimi razpravljati ter jih
prepričevati. Nima pa pravice odrasle posameznike k ničemur
prisiljevati in jih za njihove odločitve kaznovati, če z njimi ne
povzročajo škode drugim ljudem.
Menimo, da v iskanju odgovora na vprašanje, kje so meje
poseganja v individualno avtonomijo in pravico do svobodne
izbire (rabe drog), en sam odgovor ni mogoč. Te meje so raztegljive
in prepuščene odločanju in interpretaciji vsakokratne politike do
drog ter vsakemu posamezniku. Tako še kako ostaja aktualno
iskanje odgovora na Rousseaujevo vprašanje, kako »najti obliko
povezave med obrambo in zaščito vseh zmožnosti osebe /…/, v
kateri se bo vsakdo, ki se povezuje z drugimi, podrejal sebi in ostal
svoboden kot prej« (Rousseau 1762 v Fromberg 1995, str. 8).
Napetosti med etičnimi in legalnimi vprašanji glede rabe drog
verjetno nikoli ne bodo razrešene. Gre za nasprotja med
individualno pravico do izbire rabe drog, ki bi ob absolutizaciji
nedvomno vodila do socialno nezaželenih posledic, ter socialno
kontrolo, ki si prizadeva za zaščito oz. dobro počutje vseh članov
družbe. Odgovor na vprašanje »do kod segajo meje socialne
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kontrole ob rabi drog«, ki smo ga skušali najti v tem prispevku, se
tako še vedno giblje v iskanju ravnovesja med zaščito osebne
svobode ter kolektivnimi pravicami. Nerazrešenemu konfliktu med
tema dvema ciljema pa se verjetno ni mogoče izogniti.

V. Politike preventive pred rabo in
zlorabo
drog,
ki
vključujejo
starše. Strokovna izhodišča, ki
določajo mesto staršev v teh
politikah.
Praksa
preventivnih
dejavnosti, v katere so vključeni
starši
V tem poglavju bomo analizirali strokovna izhodišča, ki bistveno
vplivajo na cilje politik preventive, modele preventivnih
dejavnosti, v katere so vključeni starši oz. prakso preventivnih
dejavnosti, v katere so vključeni starši v posameznih državah.
Ogledali si bomo torej teoretska in praktična izhodišča politik
preventive pred rabo drog, ki vključujejo starše. Pri tem izhajamo
iz predpostavke, da je oblikovanje konceptov preventive in na njih
temelječih politik do drog ter njihovo vztrajanje pri doseganju ciljev
v tesni zvezi s procesi, ki so nasploh značilni za določeno družbo.
Zato konceptov preventive, posameznih politik do drog ter
njihovih ciljev, mesta staršev v njih oz. odgovora na vprašanje,
»kako na rabo drog med mladimi vplivajo starši«, ne moremo najti
oz. ne moremo oblikovati brez umestitve v širše družbene procese,
saj »/…/ družboslovne in humanistične teorije kot del znanosti
niso »čiste« – posredujejo jih družbene silnice, »prilagojene«
prevladujočim družbenim zahtevam« (Kovač Šebart 2002, str. 206).
To pomeni, da tudi strokovne utemeljitve politik preventive, ki
vključujejo starše – ne glede na to, za kateri cilj si prizadevajo – niso
osvobojene družbenih zahtev, nasprotno, vanje so vpisane v obliki
definiranja ciljev, metod in prakse preventivnih dejavnosti, ki
vključujejo starše. Politike, ki vključujejo starše, se torej oblikujejo
na podlagi določenih strokovnih izhodišč, njihovi cilji pa so
postavljeni arbitrarno. Vsem politikam preventive je skupno, da
svoje cilje ter sredstva za doseganje teh ciljev skušajo utemeljiti s
strokovnimi oz. znanstveno dokazanimi ugotovitvami, ki pa niso
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osvobojene določene družbene oz. ideološke podlage. Vsem
politikam pa je skupno tudi dejstvo, da »prisegajo« na svojo
strokovno utemeljenost, ob tem pa so se izognile preizpraševanju
lastnih družbenih in ideoloških izhodišč, ki so vpisana v te
strokovne podlage.
V nadaljevanju bomo glede na cilje politike preventive strokovna
izhodišča teh politik obravnavali v dveh problemskih sklopih.
Predpostavljamo namreč, da se ta izhodišča med seboj razlikujejo,
kot posledica pa se razlikujejo tudi politike preventive, ki
vključujejo starše. V prvem sklopu bomo tako obravnavali politike
preventive, ki vključujejo starše in si prizadevajo za ohranjanje
popolne abstinence posameznika kot cilja preventive, ter njihova
strokovna izhodišča. V drugem sklopu pa bomo obravnavali
politike preventive, ki vključujejo starše in si prizadevajo za
zmanjševanje tveganj in škode, ter njihova strokovna izhodišča170.
V prvem sklopu bomo tako obravnavali politike preventive, ki
vključuje starše v ZDA, EU ter v tem okviru Švedsko. V drugem
sklopu pa politike preventive, ki vključujejo starše v Avstraliji, na
Nizozemskem ter v Sloveniji.

V.1 Politike, prakse in strokovna izhodišča preventive
pred rabo oz. zlorabo drog, ki si prizadevajo za
ohranjanje popolne abstinence posameznika, ter
mesto staršev v njih
V.1.1 Politika preventive, ki vključuje starše na globalni ravni
Zapisali smo že, da je ohranjanje popolne abstinence posameznika
prevladujoči oz. edini cilj preventive pred rabo drog v svetu. Na
170

To pa ne pomeni, da si politike preventive, ki si prizadevajo za zmanjševanje
tveganj in škode, povezane z uporabo drog, ne prizadevajo tudi za ohranjanje
abstinence na ravni posameznika kot enega izmed ciljev preventive. Pomeni le,
da ohranjanje abstinence ni edini cilj preventive. Žal pa ne velja tudi
nasprotno. Politike, ki si prizadevajo za ohranjanje popolne abstinence,
zmanjševanja tveganj in škode ne vključujejo kot enega izmed ciljev
preventive (npr. politika OZN in ZDA).
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ravni nadvladnih organizacij (npr. v okviru OZN) se srečujemo z
usmeritvami, ki države članice usmerjajo k preventivi pred rabo
drog, ki kot bistveno poudarjajo preventivo v šolskem prostoru. S
starši in njihovim mestom v preventivi pa se v teh dokumentih (še)
ne srečamo171. Edina izjema, ki pa nima statusa uradnega
dokumenta, je letak z naslovom »V družini govorite o drogah«
(angl. Talking about drugs in the family), ki ga je ob tednu
preventive 2003 izdal Urad za droge in kriminal (angl. Office on
Drugs and Crime), ki deluje v okviru OZN. Letak opozarja starše,
da je lahko pogovor o drogah v družini težka zadeva, vendar
»/…/ pogovor o drogah, lahko prepreči rabo drog /…/ saj so
starši tisti, ki otrokom lahko dajo pravo informacijo« (Talking
about drugs in the family 2003). Zato morajo biti starši seznanjeni z
informacijami o drogah, ob tem pa se morajo o temi pogovarjati
odprto in iskreno. Starši morajo vedeti, da so otrokov
najpomembnejši zgled, zato ga morajo v družini vzpostaviti. Biti
morajo zgled s tem, da so njihove besede in dejanja usklajeni. Starši
morajo biti vključeni v otrokovo življenje, to pa pomeni, da morajo
vedeti, kaj se z otrokom dogaja. Zato se morajo redno pogovarjati z
otrokom o tem, s kom se druži. Pogovori naj se dotikajo različnih
tem iz otrokovega življenja, tako bodo z otroki laže govorili tudi o
drogah. Ob tem morajo biti starši dobri poslušalci. Otroci morajo
čutiti, da jih starši poslušajo in upoštevajo njihova mnenja. Starši
morajo vzpostaviti meje otrokovega vedenja in z otroki oblikovati
dogovor o njih. Otroci morajo vedeti, da starši ne želijo, da bi se
znašli v tveganih situacijah, ob tem pa jih morajo starši naučiti,
kako naj se jim izognejo. Zato naj starši vnaprej načrtujejo

171

To pa ne pomeni, da na ravni OZN ni govora o preventivi, ki vključuje starše.
Pomeni le, da uradni dokumenti preventive za starše še ne obravnavajo. O
vlogi staršev pri preprečevanje rabe drog med otroki in mladostniki so med
drugim govorili posamezni predstavniki držav na posebnem zasedanju
generalne skupščine OZN junija 1998. Tako je estonska ministrica za socialne
zadeve poudarila, da je potrebno v preventivi bolj poudariti moralne in etične
vrednote in močno družino, kar bi pomagalo zmanjšati odvisnost in nasilje,
povezano z drogami. Podobno je predstavnik Benina poudaril, da bi
revitalizacija družinskih struktur imela pomemben vpliv na boj proti drogam
(glej Need for the international ... 1998, str. 1–7).
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problemske okoliščine172, v katerih se bodo otroci naučili reševati
probleme. In končno, starši se morajo zavedati, da se lahko vsakdo
– tudi njihovi otroci – znajdejo v tvegani okoliščini, zato morajo
znati prepoznati znake uporabe drog173.
Vsebina letaka poudarja bistvene elemente vzgojne strategije, ki
lahko staršem pomaga preprečiti rabo drog pri njihovih otrocih.
Vključuje pa te elemente: znanje, vzpostavljanje zgleda, dober stik
med starši in otroki ter skrb staršev za otroke, postavitev meja
dovoljenega in nedovoljenega vedenja, reševanje problemov,
pogovor ter nadzor nad otrokovim življenjem. Kot bomo pokazali
v nadaljevanju, je vzgojna strategija, ki jo predlaga ta letak, v
nekaterih elementih identična z vsebinami, ki jih srečujemo v
ameriški politiki in praksi preventive, ki vključuje starše, kar
dodatno potrjuje tezo o vplivu ameriške politike do drog na
celotno politiko do drog v svetu.
Čeprav na globalni ravni ne moremo govoriti o izoblikovani
politiki preventive, ki vključuje starše, pa pričakujemo, da se bo
tudi OZN kot nadvladna organizacija v prihodnje resneje začela
ukvarjati tudi z oblikovanjem svetovne politike preventive, ki
vključujejo starše, oz. bo vsaj poskusila oblikovati smernice za njen
razvoj174. Prvi korak v tej smeri je OZN z omenjenim letakom že
storila.

172

Letak ne navaja, kakšne problemske okoliščine naj bi starši načrtovali. Sami
menimo, da so problemske okoliščine del vsakodnevne stvarnosti
posameznika, tudi otroka; tako se reševanja lahko nauči prav v tej stvarnosti.
Ob tem po potrebuje zgled ravnanja v teh okoliščinah, predvsem odraslih oseb.
173
Ti znaki so: spremembe v vedenju, znaki depresije, spremembe v spanju in
drugih navadah, izguba zanimanja za šolo, slabši učni uspeh itd. (glej ibid).
174
Kot smo že omenili (glej pogl. II.1), je OZN v preteklosti sicer že poudarjala
pomen družine za preprečevanje rabe drog med otroki, vendar se je tedaj
preventiva usmerila predvsem v prostor vzgoje in izobraževanja.
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V.1.2 Mesto preventive v ameriški Nacionalni strategiji kontrole
drog od 1997 do 2005
V predhodnem poglavju smo ugotovili, da sta tako Clintonova kot
Busheva strategija kot prvi cilj politike do drog poudarili
izobraževanje in omogočanje ameriški mladini, da zavrne ilegalne
droge. Kljub temu pa politika najmanj finančnih sredstev namenja
prav temu cilju. Lahko bi torej zapisali, da se ameriška strategija v
besedah sicer zaveda pomena ukrepov za zmanjševanje
povpraševanja po drogah, drugače pa je, ko je te ukrepe potrebno
finančno podpreti.
Clintonova strategija je pri zmanjševanju povpraševanja po drogah
poudarjala, da bo v realnosti povpraševanje po drogah vedno
obstajalo, saj bo del populacije vedno uporabljal drog zaradi
samouničevalnih razlogov, kot so: beg pred realnostjo,
preizkušanje užitka, sledenje pritisku vrstnikov in napačnemu
občutku za avanturo ali upor avtoritetam (The National Drug
Control Strategy 1997, str. 29). Zato se morajo preventivne
dejavnosti »/.../ upreti rabi ilegalnih substanc, izobraževanje pa
mora posameznike prepričati, da so posledice ilegalne rabe drog
previsoka cena za plačilo takega vedenja« (ibid). Preventivne
dejavnosti morajo biti usmerjene v ameriško mladino in njene
mentorje, saj raziskave kažejo, da veliko otrok ne uporabi ilegalne
droge, ker so jih odrasli, ki jim zaupajo (starši, učitelji, lokalni ali
verski voditelji, trenerji), prepričali, da je uporaba drog nevarna. Z
zmanjševanjem povpraševanja je potrebno preprečiti rabo drog in
zdraviti posameznike, ki so postali zasvojeni. Močnejše kot je
abstinenčno okolje (angl. drug-free175 environment), manj bo
uničenj kot posledic rabe drog (glej ibid).
Temu konceptualnemu okviru sledita operacionalizacija in
utemeljitev ciljev v okviru preventive. Od enajstih ciljev naj

175

V slovenščini nimamo sopomenke, ki bi najbolje zajela bistvo angleškega
izraza »drug-free«. Najustreznejši prevod, ki bi »ujel« njegovo vsebino, bi bil
verjetno »biti oz. ostati čist«, to pa ne bi bilo najprimerneje za uporabo, zato
izraz v besedilu slovenimo kot »abstinenčno okolje«.
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navedemo le dva, ki sta pomembna za našo obravnavo in njuni
utemeljitvi:
1. izobraziti starše in druge skrbnike, učitelje, trenerje, duhovnike,
zdravstvene delavce ter menedžerje in lokalne voditelje, da bi
lahko pomagali mladim upreti se ilegalnim drogam in rabi
alkohola ter tobaka pred polnoletnostjo.
Utemeljitev: družine in podporne skupnosti oblikujejo vrednote,
stališča in vedenje mladih.176 Preventivni programi, ki so
usmerjeni na alkohol, tobak in droge, so najuspešnejši, ko so
vanje vključeni starši in drugi odrasli. Zato mora država
opremiti odrasle z informacijami in viri, ki jih potrebujejo za
izobraževanje mladih o morebitnih posledicah rabe drog (glej
ibid, str. 33);
2. podpirati starše in odrasle mentorje v opogumljanju mladih za
izbiro pozitivnih, zdravih življenjskih stilov.
Utemeljitev: otroci najbolj poslušajo odrasle, ki jih najbolj poznajo
in jih imajo radi. Mentorski programi pripomorejo k oblikovanju
spoštljivih vezi, ki lahko mladim pomagajo, da se uprejo
zapeljivosti drog (glej ibid).
Da bi dosegli cilje, usmerjene k mladim, staršem in mentorjem, je
Clintonova strategija predlagala celosten pristop, pri katerem bi
bile dejavne vse civilnodružbene organizacije, gospodarstvo in
lokalne skupnosti. S podporo različnim iniciativam naj bi bilo zato
potrebno ustvariti »/.../ abstinenčno okolje, omejiti mladim dostop
do alkohola in tobaka in zdraviti posameznike, ki so že ujeti v
trpljenje zaradi zlorabe drog« (ibid, str. 41).
Ob pregledu navedenih ciljev preventive pa lahko ugotovimo, da
imajo zelo pomembno vlogo pri njihovem doseganju starši otrok in
mladostnikov oz. druge odrasle osebe. V zvezi z vlogo staršev je
176

Če otroci do polnoletnosti ne poskusijo droge, alkohola in tobaka, je večja
verjetnost, da drog nikoli ne bodo uporabljali. Le redki namreč pričnejo
zlorabljati droge po 20. letu. Zato je otroke potrebno vzgojiti tako, da bodo
toksične, adiktivne substance prepoznavali kot sovražne, samouničevalne in
antisocialne (glej ibid, str. 41).
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Clintonova strategija poudarjala pomen njihove izobraženosti o
drogah, saj je starše država dolžna opremiti z informacijami in viri,
ki jih potrebujejo za izobraževanje mladih o možnih posledicah
rabe drog. Konceptualni okvir je torej poudarjal pomen znanja, ki
bi ga o drogah in posledicah rabe morali imeti starši in druge
odrasle osebe, ki so v stiku z otrokom oz. mladostnikom.
Tudi Busheve strategije poudarjajo, da je preprečevanje rabe drog,
preden se ta sploh začne, najbolj logičen in učinkovit ukrep, ki
»/.../ družinam prihrani bolečine ob pogledu na sorodnika, ki je
zdrsnil v objem odvisnosti, in zaščiti družbo pred različnimi
tveganji /.../« (2002 National Drug Control Strategy, str. 2).
Preventivni programi morajo potekati v različnih okoljih (šolah,
verskih organizacijah, civilni družbi ter medijih), največji vpliv na
otroke pa imajo njihovi starši in drugi skrbniki. Ugotovljeno je, da
»/.../ je najpomembnejše delo opravljeno v ameriških dnevnih
sobah /…/ Družine /…/ oblikujejo značaje mladih. Naučijo jih,
kaj je dobro in kaj slabo, naučijo jih spoštovati zakon, spoštovati
druge in same sebe« (Bush v ibid, str. 3). Različni preventivni
programi, ki potekajo v šolah, skupnostih in drugje, namreč niso
dovolj, da bi »/…/ povzročili odločilno razliko brez pomembne
vključitve staršev« (National Drug Control Strategy … 2005, str.
15). Pri tem pa ob odsotnosti staršev »/…/ multipliciranje števila
budnih oči v skupnosti preprečuje mladim, da bi uporabili
prepovedane droge ali alkohol« (ibid).
Vse sodobne ameriške strategije torej primarno vlogo v preventivi
pripisujejo družini oz. staršem; te je potrebno »izobraziti /…/, da
bi pomagali mladim upreti se ilegalnim drogam.« (The National
Drug Control Strategy 1997, str. 29) oziroma jih z »/…/
usposabljanjem v preventivnih veščinah in metodah opogumljati,
da bodo otrokom pomagali, da bodo abstinenti /…/« (2002
National Drug Control Strategy, str. 11). Predvsem pa je starše
potrebno usposobiti, da »/…/ bodo bolj učinkoviti v bistvenem
izzivu, tj. kako voditi mlade, da se bodo izognili drogam in
alkoholu« (National Drug Control Strategy … 2005, str. 5).
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Drugače kot Clintonova strategija, ki je poudarjala informiranje in
izobraževanje staršev in drugih odraslih ter opremljanje z viri, ki
jih potrebujejo za izobraževanje mladih o nevarnostih in posledicah
zlorabe drog, pa Busheva strategija poudarja pomen usposabljanja
staršev za obvladovanje preventivnih veščin in metod, ki naj bi jim
pomagale vzgojiti otroke, ki ne bodo uporabljali drog. Razlika med
Clintonovo in Bushevimi strategijami je torej v tem, da Clintonova
ni govorila o usposabljanju oz. opremljanju staršev z veščinami,
potrebnih za vzgojo otrok, da bodo abstinenti, temveč o
izobraževanju staršev. Poudarjala pa je tudi pomen njihovih
ravnanj. Starši namreč na otroke vplivajo predvsem z »/…/
besedami, dejanji in sporočilno močjo delovanja« (The National
Drug Control Strategy 1997, str. 41). Cilj – ohranjanje abstinence pri
otrocih – lahko starši dosežejo z osebnimi kvalitetami, ki delujejo
proti zlorabi ilegalnih drog. To so zaupanje, samonadzor, modrost
in odgovornost v nasprotju z lastnostmi, ki promovirajo zlorabo
drog in so: negotovost, brezskrbnost in tvegano vedenje (glej ibid,
str. 41–42). V tem smislu je torej Clintonova strategija stavila na
ravnanje staršev in moč njihovega zgleda. Starši pa morajo imeti na
voljo literaturo177, ki jim bo pomagala vzgojiti otroke, da ne bodo
uporabljali drog (glej ibid, str. 42). Lahko bi torej zapisali, da se je
Clintonova strategija zanašala na moč znanja, zgleda ter ravnanja
staršev, a ni imela težnje »vzgajati« starše z oblikovanjem
programov za usposabljanja za razvoj preventivnih veščin
starševstva. V tej točki pa je po našem mnenju bistvena razlika med
obema strategijama, saj se je Clintonova zanašala na opremljanje
staršev z znanjem in poudarjala pomen moči tega, kar starši kot
osebnosti so; Busheva pa poudarja predvsem oblikovanje »/…/
učinkovitih /…/ staršev /…/« (2002 National Drug Control
Strategy, str. 2), pri tem pa mora »/…/ veliko staršev /…/ razviti
nove načine vedenja in veščine, da bi družinam uspelo preprečiti
zlorabo drog pri otrocih« (Keeping Children Drug Free: Using …
2002, str. 3). Busheva strategija torej stavi na opremljanje staršev s
preventivnimi veščinami in metodami, kako vzgajati, da otroci ne
bodo uporabljali drog oz. na usposabljanje staršev za izvajanje
takih vzgojnih strategij, ki bodo pomagale preprečiti rabo drog pri
177

Za to literaturo mora poskrbeti ministrstvo za izobraževanje (glej ibid).
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otrocih. Starši pa so še posebej pomembni, ker se šole prično
ukvarjati s problemom zlorabe substanc pozno, ko so otroci že v
osnovni ali srednji šoli, preventivni programi, ki jih izvajajo, pa so
»/…/ bistveni – toda nezadostni« (ibid). Busheva strategija pa
stavi tudi na nadzor. Zelo pomembno je, da starši z otroci govorijo
o drogah. Vendar to ni dovolj »/…/ ob govorjenju morajo starši
tudi delovati – tako, da spremljajo vedenje svojih mladostnikov, da
ves čas vedo, kje so njihovi otroci /…/, ter da vedo, s kom so in kaj
počnejo. Take tehnike so se pokazale kot še posebej učinkovite v
ohranjanju distance med mladimi in drogami« (National Drug
Control Strategy 2005, str. 15).
Analiza mesta preventive v ameriški politiki do drog po našem
mnenju potrjuje tezo, da se sodobna ameriška politika preventive
pred rabo drog v prvi vrsti zanaša na starše, ki jih priznava kot
najpomembnejši dejavnik pri preprečevanju rabe drog med
mladimi Američani. Vse obravnavane strategije poudarjajo starše
kot najpomembnejši dejavnik zaščite pred rabo drog pri otrocih. Pa
vendar je Clintonova strategija pri tem izhajala iz spoznanja, da bo
v realnosti povpraševanje po drogah vedno obstajalo in da so
izobraženi starši tisti, ki lahko otroka oz. mladostnika opremijo z
dejstvi oz. jih prepričajo, da so posledice ilegalne rabe drog
previsoka cena za tako vedenje. Lahko bi rekli, da se je Clintonova
strategija zanašala na moč znanja pri sprejemanju odločitev za to,
da ne bodo uporabljali drog, saj je priznavala dejstvo, da bo vedno
obstajal delež posameznikov, ki bodo droge uporabljali. Busheve
strategije pa izhajajo iz nasprotnega prepričanja, da je rabo drog
mogoče popolnoma preprečiti, saj se takrat, »kadar pritisnemo na
problem drog, ta umakne« (Bush v 2002 National Drug Control
Strategy, str. 9). Zato njegova administracija z različnimi sredstvi in
ukrepi sporoča, da raba drog »/…/ ne bo tolerirana« (ibid). Prav
vera v možnost ohranjanja popolne abstinence za vse posameznike
pa v politiki do drog in še posebej v politiki preventive odpira
prostor različnim ukrepom, ki so represivne narave in posegajo
tudi v družinski prostor. Predvsem pa se ta vera kaže v konkretnih
ukrepih. Tako zadnja Busheva strategija (tj. iz leta 2005) posebej
poudarja pomen nadzora nad mladostniki, zato za fiskalno leto
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2006 namenja 120 mio. USD za »/…/ treniranje178 (angl. coach)
staršev za nadzor vedenja mladostnikov in uveljavljanje zgodnjih
posegov ob zgodnjih znakih rabe drog« (National Drug Control
Strategy … 2005, str. 18).
V.1.2.1 Starši kot dejavnik preventive pred zlorabo drog v
ameriškem prostoru
Ker naj bi bile droge za sodobno ameriško družbo ena največjih
groženj njenemu obstoju, je osrednji cilj ameriške politike do drog
»Amerika brez drog«. Za uresničitev tega cilja pa lahko, kot smo že
zapisali, največ naredijo starši, ki vzgajajo mlade Američane. Zato
se tako politika do drog kot različne stroke v ameriškem prostoru
ukvarjajo z iskanjem odgovora na vprašanje, kateri so tisti
dejavniki, ki vplivajo na to, ali bo otrok droge zlorabljal ali ne. Ti
dejavniki so poimenovani kot dejavniki tveganj in zaščite, ki »/…/
prepoznavajo osebnost in njeno okolje, povečujejo (dejavniki
tveganja) ali zmanjšujejo (dejavniki zaščite) verjetnost, da se bo
razvil problem« (Address protective … 2003, str. 1). Na osnovi
raziskav dejavnikov tveganja in dejavnikov zaščite pa so v ZDA v
zadnjih letih oblikovali številne preventivne programe za starše, saj
»raziskave kažejo, da preventivne intervencije lahko zagotovijo
veščine in podporo, povečajo delovanje dejavnikov zaščite in
preprečijo napredovanje mladih k zlorabi drog« (Preventing Drug
Use … 2003, str. 1). Preventivni programi naj bi vključevali
specifične komponentne, ki omogočajo prepoznavanje ključnih
dejavnikov tveganja za zlorabo drog, to pa so: zloraba substanc v
družini, nekonsistentna ali prestroga disciplina ter pomanjkanje
povezanosti med otrokom in starši. Obenem pa naj bi programi
krepili dejavnike zaščite, ki lahko po njihovem mnenju pozitivno
vplivajo na otrokovo življenje, to so: razvijanje močnih čustvenih
vezi med otrokom in starši, kakovostno skupno preživljanje časa
ter krepitev zaželenega vedenja s kaznovanjem nezaželenega (glej
Resnick 1997, str. 832). Dejavniki tveganja in zaščite, ki jih
opredeljuje Resnick, izhajajo iz raziskav in študij, ki so v preteklosti
178

O smiselnosti uporabe tega izraza ne bomo razpravljali. Kaže pa se vprašati
vsaj to ali je njegova uporaba v kontekstu vzgoje upravičena.
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nastale v ameriškem prostoru. Na njihovi osnovi državni organi
(npr. Bela hiša179, ministrstvo za izobraževanje180, NIDA181 itd.)
oblikujejo priporočila za starše, kako vzgajati, da njihov otrok ne bo
zlorabljal drog.
V.1.2.1.1 Družina kot dejavnik tveganja za zlorabo drog skozi
metaanalizo
Loeber in M. Stouthamer - Loeber (1986) sta izvedla metaanalizo
300 ameriških raziskovalnih študij o družini kot dejavniku tveganja
za zlorabo drog med otroki. Longitudinalne študije so pokazale, da
so dejavniki socializacije najmočnejši napovednik poznejšega
otrokovega problematičnega vedenja. Med socializacijske
dejavnike, ki vplivajo na zlorabo drog med otroki, po njunih
ugotovitvah sodijo: pomanjkljiv nadzor staršev nad otroki,
zavračanje otrok in otrokovo zavračanje staršev, pomanjkljiva
povezanost med otroki in starši. Disfunkcionalni starši (tj. starši s
kriminalno življenjsko zgodovino in starši v slabih partnerskih
odnosih) so se pokazali kot srednje pomemben napovednik,
zdravje staršev in odsotnost enega od staršev pa kot šibek
napovednik problematičnega vedenja otrok. V hkratnih
komparativnih analizah se je obojestransko zavračanje otrok in
staršev izkazalo kot najmočnejši napovednik poznejšega
179

V mesecu aprilu 2003 je Bela hiša oz. Urad za nadzor nacionalne politike do
drog (angl. The White House Office of National Drug Control Policy) v več
kot 300 ameriških časopisih objavila »Odprto pismo staršem«, v katerem starše
opozarja, da je uporaba marihuane vedno problematična ter navaja številne
strah zbujajoče statistične podatke o zlorabi marihuane. Kritiki tega pisma
opozarjajo, da v njem ni zaslediti predlogov za objektiven in učinkovit dialog
staršev z mladostniki. Kritiki opozarjajo, da avtorji javnega pisma zanemarjajo
varnost mladostnikov s tem, da si zatiskajo oči pred dejstvom, da se številni
mladostniki odločijo uporabiti marihuano tudi, če tega njihovi starši ne
odobravajo. Zato odprto pismo staršem označujejo kot naslavljanje na volivce
pod krinko naslavljanja na starše (glej Anti – marijuana 2003).
180
V letu 2002 je ameriško ministrstvo za izobraževanje izdalo brošuro z
naslovom »Keeping Youth Drug Free«, leta 2003 pa še brošuro z naslovom
»Keeping Children Drug Free«.
181
NIDA je Nacionalni inštitut za zlorabo drog (angl. National Institute on Drug
Abuse), ki sodi v okvir ministrstva za zdravje in socialne službe (angl.
Department of Health and Human Services).
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problematičnega vedenja. Komparativne analize pa so pokazale
tudi, da je učinkovito vzpostavljanje otrokove discipline
pomembnejše, kot so kazale longitudinalne študije (glej ibid, str.
129).
K. Kumpfer (1998, str. 55–57) je na osnovi omenjene metaanalize in
drugih znanstvenih raziskav in študij (Hawkins 1994, Kumpfer
1995, Wright 1992, Zucker 1995) oblikovala listo družinskih
korelatov, ki so povezani s poznejšo zlorabo drog pri otrocih182:
− zgodovina vedenjskih problemov v družini, vključno z
antisocialnimi vrednotami staršev in bratov oz. sester; uživanje
drog in pozitivna stališča do rabe drog (glej Hawkins 1992);
kriminaliteta med starši, psihopatologija (glej Offord 1982,
Robins 1981) ter socialne vedenjske motnje in zloraba drog (glej
Faraone 1991, Frick 1992);
− šibka socializacijska praksa, vključno s pomanjkljivo promocijo
pozitivnega moralnega razvoja (glej Damon 1988); zanemarjanje
učenja, socialnih in akademskih veščin ali nezagotavljanje
možnosti, da bi otrok razvil te kompetence; izostanek prenosa
prosocialnih vrednot in prenosa neodobravanja rabe alkohola ali
drugih drog na otroke (glej Dielman 1989);
− neučinkovit nadzor nad otroki, zanemarjanje in premajhno
število odraslih, ki skrbijo za večje število otrok (glej Steinmetz
1974);
− neučinkovite veščine discipliniranja otrok, vključno s
popustljivostjo, nekonsistentnostjo in ekscesivno trdim
discipliniranjem (glej Jones 1990); pomanjkljiv ali pretiran
nadzor nad otroki (glej Barber 1992); nerealistična pričakovanja,
ki niso v skladu z razvojno stopnjo otroka (glej Kumpfer 1990,
Reilly 1992); ekscesivne nerealistične zahteve ali hudo fizično
kaznovanje (glej Cohen 1987);

182

Avtorica v besedilu ne navaja kriterijev, po katerih je nizala vrstni red
družinskih korelatov od npr. manj vplivnih k vplivnejšim oz. od korelatov, ki
verjetno močno vplivajo na otroka v zgodnjem otroštvu (npr. šibka povezanost
z materjo v zgodnjem otroštvu) do korelatov, ki imajo verjetno močnejši vpliv
v obdobju adolescence (npr. diferencirana družinska akulturacija).
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− šibki odnosi med otroki in starši, vključno s pomanjkanjem
(zgodnje) povezanosti (glej Baumrind 1985, Lyons - Ruth 1993);
ponavljajoča se izguba skrbnikov (glej Loeber 1990); zavračanje
otrok (glej Brook 1990, Cole 1992), vključno s hladnim in
nepodpirajočim materinim vedenjem (glej Shelder 1990);
premalo skupnega preživljanja časa (glej Kumpfer 1985);
− ekscesivni družinski konflikti in zakonski prepiri (glej Katz
1993) z verbalno, fizično ali spolno zlorabo (glej Kumpfer 1995);
− družinska dezorganizacija, kaos in stres kot posledica slabega
obvladovanja veščin družinskega upravljanja, življenjskih veščin
ali revščine (glej Tolan 1993);
− slabo mentalno zdravje staršev, vključno z depresijo in
iritabilnostjo, ki povzroči negativne poglede na otrokovo
vedenje; sovražnost staršev do otrok in prestroga disciplina (glej
Conger 1998);
− družinska izolacija, pomanjkanje široke družinske podporne
mreže (glej Dilworth - Anderson 1992), socialna izključenost in
pomanjkanje virov podpore v skupnosti (glej Dumas 1986);
− diferencirana družinska akulturacija in s tem povezana izguba
nadzora staršev nad adolescenti, ker so ti bolje akulturirani kot
njihovi starši (glej Delgado 1990, Szapocznik 1985).
Vsi ti družinski dejavniki naj bi pripomogli k temu oz. povečali
možnost, da bo otrok pričel uporabljati droge (glej Kumpfer 1998,
str. 61). Zelo verjetno pa je, da bodo dejavniki tveganja vodili k rabi
drog, če »/…/ se pojavijo ali začnejo v zgodnjem otroštvu in
nadaljujejo v adolescenco ter če so otroci hkrati izpostavljeni
različnim dejavnikom tveganja« (Keeping Children Drug Free:
Using … 2002, str. 6).
Na osnovi raziskovanja dejavnikov tveganja in dejavnikov zaščite
so v ameriškem prostoru nastali različni preventivni programi, ki
so namenjeni staršem183, saj so »/…/ raziskave pokazale, da
183

Hawkins navaja primere preventivnih strategij, ki vključujejo starše, če so le-ti
zaradi zlorabe drog, šibke in nekonsistentne prakse upravljanja v družini,
zaradi družinskih konfliktov ali zaradi šibke povezanosti družinskih članov,
dejavnik tveganja rabe drog pri njihovih otrocih. Te strategije so usmerjene
bodisi v zgodnje edukacijske programe za otroke bodisi v programe za starše
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razvijanje veščin staršem lahko pomaga, da se naučijo, kako naj se
izognejo specifični starševski praksi, ki pomeni večje tveganje za to,
da bodo adolescenti razvili tvegane oblike vedenja /…/ dodatno
pa je veliko raziskav pokazalo, da se starši lahko uspešno naučijo
dosledne skrbi za otroka, pa tudi tehnik za reševanje problemov«
(Catalano 1998, str. 132). V ameriškem prostoru zato razvijajo t. i.
na družino usmerjen preventivni pristop (angl. family – centered
approach), ki vključuje treninge starševskih in družinskih veščin,
podporo družini na domu in družinsko terapijo. Treningi lahko
starše naučijo, kako krepijo dejavnike zaščite in zmanjšujejo
dejavnike tveganja rabe drog. Podpora staršem na domu (npr. v
obliki hrane, oblačil in bivališča) lahko dolgoročno prepreči in
pomaga rešiti probleme, ki povzročajo družinske krize. Družinska
terapija pa lahko družinskim članom pomaga izboljšati medsebojne
odnose in komunikacijo ter reševati družinske probleme in
oblikovati način reševanja teh problemov (glej Keeping Children
Drug Free: Using … 2002, str. 7).
V.1.2.1.2 Družina kot dejavnik zaščite
Ob številnih raziskavah, ki so pomagale v družini prepoznati
dejavnike tveganja rabe drog med otroki, pa se v ameriškem
prostoru srečujemo tudi z raziskavami, ki ugotavljajo, kako
družina deluje kot dejavnik zaščite pred rabo drog pri njihovih
otrocih, saj »/…/ dejavniki zaščite lahko ublažijo delovanje
številnih dejavnikov tveganja« (Eggert v Markwood 1999, str. 3)
oziroma »/…/ dejavniki zaščite lahko vplivajo na učinke
dejavnikov tveganja« (Etz 1998, str. 2). Dejavniki zaščite so
definirani kot dejavniki, »/…/ za katere se zdi, da cepijo ali
zaščitijo mlade in okrepijo njihovo odločnost, da bodo zavrnili rabo
alkohola, drog in drugih substanc. Dejavniki zaščite inhibirajo
otrok in mladostnikov. Programi, ki so usmerjeni na otroke v zgodnjem
otroštvu, osrednjo pozornost namenjajo intelektualnemu in socialnemu razvoj
otrok, da bi preprečili šolski neuspeh, vedenjske probleme otrok in probleme z
upravljanjem v družini. Programi, ki so usmerjeni na starše, pa se posvečajo
razvoju veščin starševstva in družinsko terapijo, zato da bi zmanjšali probleme
v zvezi z upravljanjem družine in vedenjske probleme otrok (glej Hawkins v
Markwood 1999, str. 4–5).
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samouničevalno vedenje in podpirajo izogibanje okoliščinam, v
katerih lahko pride do zlorabe substanc« (Markwood 1999, str. 3).
Čeprav v ameriškem prostoru zasledimo številne študije, ki se
ukvarjajo z dejavniki zaščite v družini, pa v virih nismo opazili
metaanalize teh raziskav. Posamezne študije (glej Jessor 1977, Kim
1997, Brook 1986, Hawkins 1992) so pokazale, da so zaupanje,
prijaznost in vključenost tisti družinski dejavniki zaščite, ki lahko
pri otrocih preprečijo poznejšo zlorabo drog (glej Mendes 1999, str.
30–31).
Pri tem ko Peterson (v Brook 1990) poudarja, da je primeren
starševski nadzor tisti dejavnik, ki deluje na zmanjševanje
možnosti za neprimerno vedenje, pa Brook (1990) pravi, da dejstvo,
da imajo starši ponotranjene tradicionalne vrednote, vodi k razvoju
močne povezanosti med otroki in starši. Medsebojna povezanost
pa vodi k temu, da tudi otrok ponotranji tradicionalne norme184 in
vedenje, ki pozneje vodi k njihovemu povezovanju z vrstniki, ki ne
uporabljajo drog, zato jih tudi sami ne uporabljajo.
K. Kumpfer (glej 1998, str. 57) je na osnovi dolgoletnega
raziskovalnega dela opredelila te dejavnike zaščite: odrasla oseba,
ki skrbi za otroka, emocionalna podpora, pričakovanja, primerna
razvojni stopnji otroka, možnosti za pomembno vključenost v
184

Da je spoštovanje tradicije pomemben dejavnik zaščite, so pokazale študije
afroameriških družin. Iz teh študij je izšlo priporočilo, da mora v preventivi
prevladovati krepitev dejavnikov zaščite. Tradicionalni pristop je namreč
izhajal iz dejavnikov tveganja in primanjkljajev, ki so bili posledica teh
dejavnikov, ter jih skušal odstraniti oz. kompenzirati. Raziskave afroameriških
družin pa so pokazale, da obstajajo zaščitni procesi, ki ustvarijo odpornost
mladih v zelo tveganih okoljih in soseskah. Zato je potrebno pozornost
usmeriti na krepitev teh procesov, ne pa na samo odstranjevanje primanjkljajev
oz. dejavnikov tveganja. Študije so tako pokazale, da so značilnosti močnih
družin: močna ekonomska osnova, usmerjenost k dosežkom, prilagodljivost
vlog, duhovnost, širše družinske vezi, rasni ponos, spoštovanje in ljubezen,
iznajdljivost, vključenost v skupnost in družinska enotnost. Krepitev teh
dejavnikov zaščite torej lahko poveča odpornost mladih in omili učinek
dejavnikov tveganja ter s tem neposredno zmanjša možnost nastajanja
primanjkljajev (glej Gary 1983).
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družino, podpirajoče skupno sanjarjenje in cilji, vzpostavitev pravil
in norm v družini in vzdrževanje širše družinske podporne mreže.
Coombs (1991) pa na osnovi analize adolescentov ugotavlja, da je
primarni dejavnik pri odločanju, ali bodo uporabljali droge ali ne,
vrstniška skupina, toda primarni razlog za to, da jih ne uporabljajo,
je neodobravanje rabe drog pri njihovih starših. Možno je, da je
vpliv staršev na otroka v adolescenci še vedno močan, vendar pa to
ne pomeni, da ti mladi ne sprejemajo svojih odločitev sami. Če se
odločajo med željami staršev in željami svojih vrstnikov, bodo
verjetneje upoštevali priporočila svojih staršev185. Ta povezanost
ima svoje temelje v obdobju primarne socializacije in se ohranja
tudi v obdobju adolescence kot obdobju osamosvajanja. Če je za
otrokov razvoj v prvih mesecih življenja najpomembnejše čustveno
zlitje objekta in subjekta skrbi (simbioza), mu pozneje identifikacija
z racionaliziranimi moralnimi pravili omogoča zmanjševanje
čustvene navezanosti na avtoriteto pomembnih drugih odraslih
oseb, krepitev procesov separacije in individualizacije ter
povečevanje socialno-kognitivnih kompetenc (glej Kroflič 1997a).
To pa pomeni, da se bodo mladostniki – ki so v obdobju primarne
socializacije uspešno razrešili simbiotsko navezanost na
pomembno prvo osebo ter nato ponotranjili pravila glede rabe
drog, ki so jim jih posredovali pomembni Drugi – pozneje v
življenju odločali v skladu s temi ponotranjenimi pravili in jih
soočali z zahtevami okolja, v katerem živijo. Ko se bodo odločali,
pa se bodo verjetneje odločali v skladu s svojimi ponotranjenimi
pravili, kot pa z »zahtevami« okolja oz. vrstniških skupin.
Že v obdobju primarne socializacije starši otrokom z »/…/
aktivnim preprečevanjem tveganega vedenja sporočajo, da skrbijo
zanje /…/« (How To Be a Better Parent … 2002, str. 2). Zato
ameriški Urad za Nacionalno politiko kontrole drog (angl. Office of
185

To ugotovitev so potrdile tudi poznejše raziskave – vključenost staršev je
najmočnejši in prepričljiv katalizator v preprečevanju rabe psihoaktivnih
substanc. Raziskave so pokazale, da ima 57 % adolescentov, ki kadi
marihuano, vsaj 4 najboljše prijatelje, ki tudi sami kadijo marihuano. Toda 75
% adolescentov poroča o rabi marihuane, če njihovi starši mislijo, da je raba
marihuane nenevarna, le 9 % mladostnikov pa poroča o rabi droge, čeprav ji
njihovi starši močno nasprotujejo (glej Substance Abuse and … 1998).
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National Drug Control Policy), ki deluje v okviru Bele hiše, meni,
da morajo starši poznati dejavnike tveganja in zaščite, ki vplivajo
na to, ali bo otrok pozneje v življenju uporabljal droge ali ne, saj
»bolj, ko bodo (starši – op. A. H.) zmanjšali dejavnike tveganja in
povečali dejavnike zaščite, bolj verjetno jim bo uspelo preprečiti
zlorabo drog pri otrocih« (Keeping Children Drug Free: Using …
2002, str. 6). Starši so torej tisti, ki v precejšnji meri vplivajo na to,
ali bo njihov otrok abstinent ali ne. Zato so ugotovitve raziskav o
dejavnikih tveganja in zaščite vključene tudi v navodila za starše,
ki naj bi staršem pomagala vzgojiti otroke, ki ne bodo uporabljali
drog (glej Growing Up Drug Free … 1998, Parents. The Anti-Drug
2002).
V nadaljevanju si bomo ogledali ta navodila, prej pa moramo
poudariti, da predstavljene raziskave o družini kot dejavniku
tveganja rabe oz. zlorabe drog in zaščite pred njo ne dajejo
zadovoljivega odgovora na vprašanje, kateri so tisti družinski
dejavniki, ki povzročijo oz. preprečijo rabo drog pri otrocih. Še več.
Ugotovitve raziskav opozarjajo na številne družinske kolerate, ki
naj bi bili povezani z rabo oz. zlorabo drog, vendar jih ne povežejo
v enotno sliko, ki bi si prizadevala za oblikovanje enoznačnega
odgovora na ključno vprašanje. Predvsem pa empiričnih
ugotovitev teoretsko ne utemeljujejo. To pa se seveda kaže tudi v
samih navodilih za starše, ki poudarjajo pomen različnih vzgojnih
pristopov (več o tem v nadaljevanju). Dilemo, s katero se srečamo
pri poskusu opredeljevanja vloge staršev v ameriški politiki do
drog, pa bi pravzaprav lahko opredelili tudi kot dilemo med
»pragmatičnim« in »idealističnim« pristopom186. »Pragmatični«
pristop si prizadeva, da rabe drog sploh ne bi bilo, a se zaveda, da
te ne bo mogoče nikoli popolnoma izkoreniniti. V tem okviru vidi
starše predvsem kot vir znanja in zgled ravnanja (Clintonova
strategija). »Idealističen« pristop pa verjame v možnost popolnega
izkoreninjenja rabe drog (Busheva strategija) in vir za doseganje
tega cilja vidi predvsem v oblikovanju učinkovitih staršev. Toda
raziskave doslej še niso dale odgovora na vprašanje, kakšni so
186

Navednice ob obeh izrazih uporabljamo zato, ker oba pristopa lahko označimo
s tema dvema pojmoma le pogojno.
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učinkoviti starši. Oba pristopa druži tudi dejstvo, da doslej še nista
dala rezultatov, ki bi kazali na njuno upravičenost.
V.1.2.2 Vpliv ugotovitev raziskav na oblikovanje starševskih
organizacij: ali starši staršem in država staršem ...
V ZDA obstaja okoli 4000 starševskih skupin za preventivo pred
drogami187 (glej Rusche, 1999), ki imajo že dolgoletno tradicijo.
Prva »gibanja staršev« v ZDA segajo v začetek 20. stoletja. Večji
razmah preventive pred zlorabo drog pa so doživela v poznih 70.
letih prejšnjega stoletja, v obdobju predsednikovanja Reagana in
Busha st. Starši, ki jih je skrbela »epidemija« rabe drog med
mladimi, so se organizirali v akcijske skupine in se odzvali tako, da
so »/…/ prevzeli odgovornost za izobraževanje sosedov in
prijateljev« (npr. The American Prevention Movement ter National
Families in Action; glej Parents Helping Parents. A Guide For
Action 1999, str. 1). Konec 70. let so imeli starši močan vpliv tako
na politiko do drog kot na stroke, ki so se ukvarjale s preventivo.
Starši so pri tem zagovarjali le eno rešitev za rabo drog, tj. »Ne
drogam«, stroka pa stališče, da se mora posameznik sam odločiti,
kaj bo s svojim telesom. Moč staršev pa je bila velikanska, zato se je
stroka sčasoma prilagodila zahtevam staršev in znotraj svojih
ekspertiz poiskala konstruktivne poti, da se je pridružila staršem
(glej DuPont 1979, str. 2).
Sodobna združenja staršev sodelujejo z državnim in raziskovalnim
sektorjem ter omogočajo širitev informacij med starši188. Tu bomo
predstavili le osnovna izhodišča delovanja programa z naslovom
Če prištejemo še vse druge vire, ki so pripravljeni svetovati staršem glede
vzgoje otrok v zvezi z rabo in zlorabo drog, postanejo stvari nepregledne.
Samo v ZDA so v letu 1999 (obdobje od maja do junija) na internetu zabeležili
204 strani, ki so se ukvarjale z vprašanji zdravja. Od tega je 46 % strani
obravnavalo rabo tobaka, 31% rabo in zlorabo alkohola ter 30 % rabo in
zlorabo drog (glej Maliszewski 1999a).
188
Staršem je tako na internetu na voljo 21 naslovov, na katerih lahko dobijo
različne informacije o zlorabi drog, in 16 naslovov, na katerih imajo dostop do
raziskav v zvezi z zlorabo drog (glej Parenting Resources 2002). To so uradni
naslovi oz. naslovi, ki objavljajo le informacije, ki so v skladu z uradnimi cilji
ameriške politike do drog.
187
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»Starševstvo je preventiva« (angl. Parenting Is Prevention)189. V
njegovem okviru tečejo tudi preventivne dejavnosti za starše, ki
potekajo na njihovem delovnem mestu. To je v ameriškem prostoru
že utečen in s finančnimi sredstvi države190 podprt program; je pa
za naše razmere precej nenavaden.
Osnovna zamisel, na kateri temelji program, je, da je delovna
organizacija tisti prostor, v katerem se starši zadržujejo velik del
dneva. Na delovnem mestu morajo biti aktivni in zbrani, to pa so
lahko le, če so zadovoljni s svojim družinskim življenjem.
Zaposleni, ki prihajajo iz srečnega doma, namreč bolje delajo (glej
Maliszewski 1999b). Program tako po eni strani izhaja iz spoznanj
o pomenu družine za začetek rabe drog med adolescenti, po drugi
strani pa temelji na ugotovitvah o vplivu zaposlenosti (obeh)
staršev na kakovost družinskega življenja191 ter kakovosti
družinskega življenja na uspešnost na delovnem mestu.
189

Program je v osnovi izdelala »Iniciativa za preventivo zlorabe drog med
mladimi« (angl. Youth Substance Abuse Prevention Initiative), ki deluje v
okviru Urada za zlorabo drog in mentalno zdravje (angl. The Substance Abuse
and Mental Health Services Administration, v nadaljevanju: SAMHSA).
Iniciativa sodeluje z različnimi ministrstvi in organizacijami, njihov cilj pa je
zmanjšati rabo drog med 12–17 letniki. S pomočjo Bele hiše so program iz
naselij, šol in različnih starševskih skupin prenesli tudi v delovne organizacije.
Cilji programa so: krepitev obstoječih programov proti drogam za starše in
družine, zagotavljanje informacij, povezovanje s starši in organizacijami, ki se
ukvarjajo s preventivo, identificiranje, pomoč in mobilizacija staršev ter drugih
odraslih, primernih za delovanje v preventivi, sodelovanje z mediji pri širjenju
preventive, ki vključuje starše (več o tem v Parenting is Prevention. A Guide
For Action, 1999 in Parenting Is Prevention: Resource Guide to … 1999). V
kontekstu preventive, ki vključuje starše na delovnem mestu, je na spletnih
straneh 145 naslovov, namenjenih staršem, ki jih oblikujejo delovne
organizacije, bolnišnice in zdravstveni centri. Obravnavani programi so
namenjeni razvoju veščin starševstva (84 %), tj. razvoju komunikacije,
discipline in veščine vzgajanja, podpori staršem (26 %), prodaji različnih
izdelkov (8 %), tj. knjig, videofilmov, brošur, razvoju veščin starih staršev (5
%), razvezi (3 %) in nadomestnim staršem (3 %); (glej Maliszewski 1999b).
190
Preventivo, ki vključuje starše na delovnem mestu, financirata Nacionalni urad
za nadzor nad drogami pri Beli hiši (angl. White House Office of National
Drug Control Policy) in SAMSHA.
191
Kot poudarja Maliszewski (glej ibid), naj bi starši, ki imajo skrbi, povezane s
svojimi otroki, na delovnem mestu slabše funkcionirali. Zato je v interesu
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Osnovno teoretsko izhodišče projekta temelji na raziskavi z
naslovom »Six State Consortium for Prevention Needs Assessment
Studies: Alcohol and Other Drugs«192, ki je prepoznala poglavitne
dejavnike tveganja in zaščite, ki vplivajo na zlorabo psihoaktivnih
substanc ali jo preprečijo. Dejavniki tveganja zlorabe substanc
vključujejo: dostopnost drog, naklonjena stališča do drog v družini,
med prijatelji in v skupnosti ter posameznikovi občutki odtujenosti
in upornost. Dejavniki zaščite pa vključujejo socialne veščine,
prosocialna prepričanja in možnosti, nagrade za konvencionalno
vključenost v izobraževanje, družino in dejavnosti v skupnosti.
Analiza je pokazala, da je bilo kar 83 % adolescentov, ki zlorabljajo
droge, izpostavljenih najmanj devetim dejavnikom tveganja in ne
več kot enemu dejavniku zaščite (glej Hawkins 1998).
Drugo izhodišče pa so podatki o stopnji zaposlenosti ameriških
staršev193, ki preživijo z otroki manj časa. To po mnenju avtorjev
lahko vpliva na zmanjšanje njihovega vpliva na otroke (tj. na
odvračanje od nesocialnega vedenja, kot je npr. zloraba drog) in
zmanjšanje promocije prosocialnih oblik vedenja v družini, kot je
npr. uspešnost pri izobraževanju194 (Parenting Is Preventing:
Resource Guide to … 1999, str. 4). Na ravni raziskav se kaže, da na
delodajalcev, da so njihovi zaposleni zadovoljni tudi v družinskem življenju,
saj le tako dobro delajo.
192
Raziskava je bila izpeljana leta 1997 na stratificiranem vzorcu 90.000 učencev
in dijakov javnih in zasebnih šol, v starosti od 12–18 let (glej ibid).
193
V ZDA je zaposlenih 75 % moških in 59 % žensk. Pri tem je zaposlenih 72 %
samskih žensk, 77 % poročenih žensk in 81 % vdov ali ločenk z otroki v
starosti od 6–17 let. V povprečju na delovnem mestu preživijo po 43,3 ure na
teden, število delovnih ur pa je od leta 1989 naraslo (dvostarševska družina
preživi na delovnem mestu sedaj po 240 ur na leto več), ob tem pa v
enostarševskih družinah beležijo padec povprečne plače (z 21.281 USD na
20.268 USD na leto za ženske in s 36.043 na 32.325 za moške), starši iz teh
družin delajo več, da ohranijo določeno raven dohodka (glej ibid, str. 4).
194
V strokovni literaturi sicer nismo našli niti ene raziskave, ki bi dokazovala, da
zaposlenost staršev vpliva na zmanjšanje njihovega vpliva na vedenje otrok oz.
na njihove akademske uspehe. Verjetno velja celo narobe, zaposlenost staršev,
predvsem na zahtevnih delovnih mestih, ki so povezana z visoko izobrazbo,
spodbuja otrokovo naravnanost k doseganju akademskih uspehov. Zato
menimo, da imajo te vrste trditev drugo ozadje, a ni znanstvene, temveč
ideološke narave.
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»kakovost« odnosa med otrokom in starši ne vpliva količina časa,
ki ga preživijo skupaj, temveč kakovost preživljanja tega časa195.
Tako je npr. raziskava (glej Reynolds 2003), ki se je ukvarjala z
vprašanjem vpliva zaposlenosti mater na družinske odnose,
pokazala, da matere, ki so zaposlene, menijo, da njihova
zaposlenost pozitivno vpliva na emocionalne, socialne in
materialne potrebe njihovih otrok. Predvsem pa so matere
poudarile pomen njihove zaposlitve kot pozitivnega zgleda
otrokom. Podobno so partnerji zaposlenih žensk ocenjevali vlogo
zaposlenosti svojih partnerk. Menili so, da zaposlenost partnerke
oz. matere krepi kakovost odnosa med otrokom in materjo,
pomaga otrokom razviti lastne sposobnosti in jim zagotavlja
pozitiven zgled (glej ibid, str. 3). Lahko torej sklenemo, da je
pravzaprav nasprotno – zaposlenost staršev je otrokom lahko
pozitiven zgled. Na njegovih temeljih otroci lahko razvijejo
samostojnost, odnos do dela in druge osebnostne lastnosti.
Na osnovi doslej znanih ugotovitev in raziskav načrtovalci in
financerji programa preventive, ki vključuje starše na delovnem
mestu, menijo, da je: »/…/ posvečanje osrednje pozornosti
intervencijam z vključevanjem staršev najmočnejša metoda
preventive pred zlorabo drog pri otrocih. Ker starši veliko časa
preživijo na delovnem mestu, je to logičen kraj za vključitev metod
preprečevanja zlorabe drog« (Parenting Is Preventing: Resource
Guide to … 1999, str. 5). Zato podpirajo številne programe, ki
pomagajo staršem, da se z izobraževanjem o preventivnih metodah
in tehnikah zavedo svoje vloge v preventivi zlorabe substanc pri
otrocih ter pridobijo »/.../ veščine za pravilno vzgajanje /.../«
(ibid).
V ponudbi programov navajajo programe, ki jih ponujajo staršem
od rojstva otroka dalje vse do otrokovega 18. leta. Tako je v zbirki
ponujenih osem programov, ki jih ponujajo staršem z otroki v
starosti od rojstva do vstopa v šolo. Naj tu navedemo le enega, to je
195

Na ravni teorije je v teoretskem diskurzu psihoanalize dilema o »količini« in
»kakovosti« časa, ki ga skupaj preživita otrok in mati, presežena. Bistvenega
pomena za »kakovost« odnosa je namreč struktura tega odnosa, ne pa skupaj
preživeti čas (glej Lasch 1986, Žižek 1987).
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program z naslovom »Od rojstva do treh let: naj bo starševstvo
užitek«, ki je v prvem delu namenjen staršem samim. Usmerja jih
na njihove osebne potrebe in krepitev (stres, osamitev,
pomanjkanje primernih informacij o starševstvu, socialna
podpora). V drugem delu pa je program usmerjen na razmerje med
staršem, otrokom in družino. Starše skušajo usposobiti za to, da bi
razvili družino kot močno podporno mrežo za vse njene člane.
Kurikulum programa z naslovom »Od rojstva do treh let: naj bo
starševstvo užitek«, vsebuje trinajst različnih modulov, kot so npr.
skrbeti zase, upravljanje stresa in jeze, ples in komunikacija,
verbalna komunikacija, znati poslušati, otrokov razvoj in
vzpostavljanje discipline196 (Parenting Is Preventing: Resource
Guide to … 1999, str. 14). Na podoben način pa so strukturirani
tudi preostali programi za starše (glej ibid).
Vsem programom preventive, ki vključuje starše, je skupno
izhodišče, da je z usposabljanjem staršev za vzgojo oz.
obvladovanje vzgojnih veščin mogoče »vzgojiti« starše, ki bodo
pravilno vzgajali svoje otroke. Pri tem je pravilna vzgoja
pojmovana kot vzgoja, ki »proizvede« otroke, ki bodo abstinenti,
saj »/.../ imajo starši /.../ vodilno vlogo pri tem, da pomagajo
otrokom izogniti se drogam« (Sanchez – Way v Keeping Youth
Drug Free 1998, str. 1). Družina je pri vzgoji abstinentov
najpomembnejša, ker je »nihče ne more nadomestiti /…/« (How
To Be a Better Parent … 1999, str. 2). Starši »/.../ »štejejo«/.../«
(Parents. The Anti-Drug 2002), zato številne brošure svetujejo, naj
starši upoštevajo nasvete, ki »/.../ jim pomagajo zagotoviti, da
bodo njihovi otroci abstinenti« (ibid). Čeprav »popolni starši ne
obstajajo, pa »/.../ raziskave dokazujejo, da je določena praksa
vzgajanja zelo učinkovita in pomaga zagotoviti otrokom, da bodo
razvili veščine, interese in dejavnosti, ki jih bodo zagotovo zaščitili
pred rabo drog in drugim problematičnim vedenjem« (ibid).
Vzgojne veščine, za katere strokovnjaki pravijo, da so še posebej
učinkovite pri vzgoji otrok, ki bodo abstinenti, so: jasna in dosledna
196

Pri tem je zanimivo, da so kar trije moduli namenjeni vzpostavljanju
discipline: disciplina – postavljanje temeljev; disciplina – orodje staršev in
disciplina – izzivalno vedenje (glej ibid).
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družinska pravila, poslušanje, pogovor, starši kot dober model in
vključenost staršev v vzgojo (glej Parents. The Anti-Drug 2002).
S »pravim« vzgojnim stilom naj bi starši vzgojili otroke, ki bodo
imeli razvite osebnostne lastnosti, ki jim bodo omogočile, da ne
bodo uporabljali drog. Tako pojmovanje izvira iz teze, da droge
uporabljajo le mladi ljudje z določenimi vedenjskimi oz.
osebnostnimi motnjami oz. mladi, ki nimajo razvitih določenih
socialnih in življenjskih veščin ali pa imajo emocionalne težave.
Večina mladih naj bi eksperimentirala z drogami zaradi »/…/
negativnih družinskih vplivov, ki kažejo tendenco povečanje
tveganja zlorabe drog« (Mann 2003, str. 11) ter zaradi pritiska
vrstnikov (angl. peer preasure) (glej ibid). Mladi, ki uporabljajo
droge, naj bi imeli slabo razvito samovrednotenje, slabo razvit
občutek o osebni učinkovitosti in pomanjkljivo razvite socialne in
življenjske veščine (glej Skager 2003, str. 3). Zato koncept stavi na
moč kompenzacijskih strategij, s katerimi naj bi »uredili oz.
popravili« tisto, kar je z otrokom oz. mladostnikom »narobe«.
Najučinkovitejša rešitev pa je »krepitev pozitivnih družinskih
vplivov« oz. »krepitev družinskih dejavnikov zaščite«. V
ameriškem prostoru se le redko srečamo z relativizacijo pomena
dejavnikov tveganja in zaščite za rabo drog, čeprav »/…/ dejstvo,
da je dejavnik tveganja povezan s problematično rabo substanc, ne
pomeni nujno, da jo tudi povzroča. Kot posledica je preventivno
delovanje tega ali onega dejavnika tveganja ali zaščite nejasno
/…/« (Morgan 1998, str. 86). To nejasnost pa še krepi dejstvo, da
»/…/ večina rizičnih posameznikov ne začne uporabljati drog in
ne postane odvisna. Prav tako pa dejavnik tveganja pri določeni
osebi ni nujno tudi dejavnik tveganja pri drugi osebi« (Keeping
Children Drug Free: Using … 2002, str. 6). Vendar pa, kot meni
Morgan, »/…/ naslavljanje na dejavnike tveganja in zaščite kljub
temu lahko vodi do pozitivnih učinkov« (1998, str. 86).
Starši so tako v ameriški strokovni literaturi pojmovani kot
posredniki, ki naj razvijejo tako strukturo osebnosti, ki ne bo
zlorabljala drog. Tak otrok naj bi si »/…/ zaupal, sposoben naj bi
bil sprejemati odločitve in reševati probleme, /…/ skrbel naj bi
zase in za svoje telo /…/« (Keeping Children Drug Free 2003, str.
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2–3). Življenjske veščine, ki naj bi jih imel razvite, so »/…/
zmožnost za soočanje s stresom197, asertivnost in prilagojenost
socialnim okoliščinam« (ibid, str. 4). Sposoben naj bi bil izražati
svoje misli in čustva, saj »/…/ mladi, ki so se naučili izražati svoje
misli in čustva, laže opravijo s pritiskom vrstnikov in se upirajo
skušnjavam« (Keeping Youth Drug Free 2002, str. 13).
Zanimivo pa je, da raziskave kažejo, da imajo večino naštetih
osebnostnih lastnosti prav posamezniki, ki eksperimentirajo z
drogami in ne abstinenti (glej West 1997, Shelder 1990, Bentler 1987
Hogan 1970). Longitudinalna raziskava odnosa med psihološkimi
značilnostmi posameznika in rabo drog, ki je spremljala skupino
adolescentov od predšolskega obdobja do 18. leta starosti, je
pokazala, da so bili mladostniki, ki so do te starosti že
eksperimentirali z drogami (predvsem z marihuano), v vzorcu
najbolje prilagojeni. Adolescenti, ki so bili do 18. leta abstinenti, so
bili kot osebnosti razmeroma anksiozni, emocionalno zavrti in s
pomanjkljivo razvitimi socialnimi veščinami. Adolescenti, ki so
pogosto uporabljali droge, pa so bili slabo prilagojeni, zanje je bil
značilen izrazit osebnostni sindrom, ki se je kazal v interpersonalni
odtujenosti, šibki kontroli impulzov ter znakih emocionalnega
stresa (glej Shelder 1990, str. 620–625). Raziskava je torej pokazala,
da so mladostniki, ki eksperimentirajo z drogami »/…/ psihološko
bolj zdravi kot abstinenti in redni uporabniki drog« (Shelder 1990,
str. 625). Do podobnih ugotovitev je prišla raziskava Hogana
(1970), ki je primerjal uporabnike marihuane in abstinente v
kolidžih. Uporabniki marihuane so imeli bolje razvite socialne
veščine, širši spekter interesov, bili so bolj željni avantur, bolj so jih
zanimala čustva drugih ljudi, torej so bili bolj socialno naravnani
(glej Hogan 1970, str. 61–63). Bentler je ugotovil celo »/…/ majhno,
toda zanesljivo povezavo med rabo marihuane in razvojem
pozitivne samopodobe« (1987, str. 63). Podobno pa ugotovitve
Westa kažejo, da »/…/ ni povezave med samovrednotenjem in
197

V slovenskem prostoru stres velja kot eden pomembnejših dejavnikov tveganja
rabe drog (glej Berčič 1999, str. 227), tako da avtorji iščejo možnosti za
zmanjšanje stresa, v ameriškem prostoru pa srečamo nekoliko drugačen pogled
na stres – posameznik naj bi se bil zmožen s stresom soočiti, ne pa od njega
bežati.
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nezdravim življenjskim stilom (npr. vedenjem, kot so kajenje, pitje
alkohola ter raba prepovedanih drog) /…/« (West 1997, str. 166).
Soska pa je ugotovil, da dobro samovrednotenje včasih
posamezniku pomaga, da se npr. upre pritisku vrstnikov in ne
uporabi droge, včasih pa ne (glej Soska 1994, str. 1). Podobno Elmer
ugotavlja, da razmeroma slabo samovrednotenje ni dejavnik
tveganja za rabo drog, kljub temu pa je »krepitev samovrednotenja
postalo velik in donosen posel« (Elmer 2001, str. 4). Predpostavka,
da droge uporabljajo otroci in mladostniki z majhnim
samospoštovanjem, torej ni dokazana. Zato bi lahko zapisali, da
ugotovitve različnih raziskav zanikajo tezo, da so »psihološko
zdravi« otroci le tisti, ki ne uporabljajo drog, oz. tezo, da droge
uporabljajo le posamezniki, ki imajo nerazvite določene osebnostne
lastnosti. Nasprotno – kot kažejo ugotovitve navedenih raziskav –
imajo prav občasni uporabniki drog oz. eksperimentatorji razvite
prav tiste osebnostne lastnosti, ki jih (ne le) v ameriškem prostoru
pripisujejo abstinentom.
V nadaljevanju besedila bomo natančneje predstavili vzgojna
navodila, ki jih srečujemo v ameriškem prostoru in staršem
predpisujejo ravnanja, ob pomoči katerih naj bi vzgojili otroke tako,
da le-ti ne bodo uporabljali drog. Poleg že omenjenih starševskih
organizacij in strani za starše, ki so dostopne na medmrežju,198 ter
preventivnih programov za zaposlene starše namreč v ameriškem
prostoru srečamo številne brošure199, zgibanke in druge tiskane
materiale – izdajajo jih ministrstva, torej država – ki staršem
svetujejo, kako naj vzgajajo svoje otroke, da bodo abstinenti.

198

V medmrežju so staršem dostopne številne informacije. V obliki rednih
tedenskih elektronskih sporočil pa lahko dobivajo tudi konkretna vzgojna
navodila o vzgoji proti rabi drog. Tako »TheAntiDrug.com« staršem pošilja
navodila kot: Pogovarjajte se s svojimi otroki o drogah; Zahvalni dan naj bo
čas za pogovor z otrokom; Vaše besede in dejanja so bolj učinkoviti, kot si
mislite; ipd. Ob vsakem naslovu sledijo ugotovitve znanstvenih raziskav in
povezave z medmrežnimi stranmi, ki natančneje obravnavajo posamezno temo
oz. raziskavo. Osnovna izhodišča pa so navedena že v elektronskem pismu (email 28. 8. 2000).
199
Vse brošure so staršem brezplačno dostopne v natisnjeni obliki ali na
medmrežju.
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V.1.2.2.1 Vzgojna navodila za starše ali pravila je sicer potrebno
začeti postavljati dovolj zgodaj, predvsem pa je
potrebno znati pravilno komunicirati
Pogled v brošuro z naslovom »How To Be a Better Parent: A Guide
to What Works and Why« (2002), ki je namenjena staršem
predšolskih otrok ter jo je v imenu in ob finančni podpori
ameriškega ministrstva za izobraževanje izdalo eno izmed
ameriških združenj staršev, nam pove, da morajo vzgojo »proti
drogam« starši začeti takoj, ko otrok spregovori oz. začne
postavljati vprašanja. Takrat se postavljajo temelji za njihove
poznejše medsebojne odnose.200 V brošuri so predstavljeni
konkretni nasveti in priporočila, kaj storiti in kaj izreči201, ko
vzgajamo otroke, oz. navodila, kako postanemo boljši starši.
Razdeljena so na pet temeljnih področij: postavljanje temeljev,
postavljanje jasnih pravil, moč nagrade in kazni, nenehna
vključenost v vzgojo otrok in nadzor nad njimi (glej ibid). S
podobnimi navodili pa se srečamo tudi v drugih brošurah, ki so
namenjene staršem predšolskih ali starejših otrok (vse do 18. leta
starosti).
Starši morajo najprej postaviti temelje v odnosu z otrokom, to je:
ustvariti morajo zaupanje, znati morajo poslušati, otrokom morajo
znati posredovati svoje vrednote, načrtovati morajo čas, ki ga bodo
preživeli skupaj (dnevna in tedenska družinska srečanja) ter
določiti, kaj bodo skupaj z otroki počeli ob posameznih dneh. Na ta
način bodo odprli in krepili komunikacijo s svojimi otroki (glej
ibid, str. 3). Ključ je prav v komunikaciji: »Pogovori z otroki –
pogosti in dovolj zgodaj – otrokom posredujejo jasno in
konsistentno sporočilo, da (starši – op. A. H.) ne želijo, da bi otrok
200

Otrok prične z vprašanji, kot je »Zakaj je trava zelena?«, toda kmalu bo
vprašal »Kaj je narobe z moškim, ki sedi v parku?«. Če starši otroku tudi na
neprijetna vprašanja iskreno odgovorijo, bo med njimi in otrokom nastalo
zaupanje (glej ibid).
201
Navodila gredo dobesedno tako daleč, da ne le svetujejo posamezne dejavnosti
in odzive staršev ob posameznih problemih, temveč ponujajo tudi oblikovane
stavke, ki jih starši lahko izrečejo, ko se pojavi kak problem ali ko z otroki
razpravljajo o posameznih temah (neke vrste »instant« komunikacija).
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uporabljal alkohol, tobak in droge« (Keeping Youth Drug Free
2002, str. 1).
Starši morajo postaviti jasna pravila vedenja202, saj raziskave
kažejo, da otroci, katerih starši niso postavili jasnih pravil o rabi
tobaka, alkohola in drugih drog, trikrat prej uporabijo te droge kot
otroci staršev, ki so ta pravila jasno postavili. Najprej pa morajo
otroci upoštevati vzpostavljena pravila o vsakodnevnih
dejavnostih – seznam pravil naj bo kratek in jasen. Znane morajo
biti tudi posledice kršenja. In kar je najpomembnejše: »Starši naj ne
skrbijo, da jim bodo pravila odtujila otroke. Otroci si želijo, da jim
starši pokažejo, da dovolj skrbijo zanje, da jim postavijo pravila in
jih kaznujejo, če jih kršijo /…/. Pravila /…/ občutijo kot ljubezen
in varnost« (How To Be a Better Parent … 2002 , str. 4).
V kontekstu vzgojnih navodil je določanje jasnih pravil vedenja
podprto z »nadzorom«, ki pomeni, da starši vedo, kje so njihovi
otroci, kaj počnejo, ko niso skupaj, in se z njimi vsak dan
pogovarjajo. To otrokom pomaga, da so povsod uspešni, sami pa
jih tako lahko vodijo stran od težav, saj je »/…/ puščanje otrok
brez nadzora odraslih odprto povabilo k vsem vrstam
eksperimentiranj, še posebej takrat, ko otroci vstopijo v srednjo
šolo« (How To Be a Better Parent … 2002, str. 7).
Bistvenega pomena za preventivo pred rabo drog je torej dejstvo,
da je potrebno začeti dovolj zgodaj, zato morajo starši osnovna
načela preventive pred rabo drog začeti upoštevati pri vzgoji otrok
takoj po rojstvu. Tako brošura »Growing Up Drug Free: A Parents
Guide To Prevention« (1998) predstavlja bistvene razvojne
202

Brošura z naslovom »Parents. The Anti-Drug«, staršem posreduje te nasvete
glede pravil: 1. Pravila naj bodo jasna. Vnaprej je potrebno z otroki določiti
posledice kršitve pravil. 2. Pravil se je potrebno dosledno držati in kršitve
dosledno sankcionirati. 3. Kazni morajo biti blage, ker prestrogo in prepogosto
kaznovanje ruši odnos med otroki in starši. 3. Postaviti je potrebno »policijsko
uro«, popuščanje je možno le v posebnih primerih. 5. Kadar otroci niso doma
ali v šoli, jih je potrebno redno kontrolirati. 6. Če gre otrok na zabavo, naj
starši pridejo v stik s starši otrok, pri katerih bo zabava. 7. Starši naj
zagotovijo, da bo otrok lahko odšel z zabave, če bodo na njej uporabljali
droge. 8. Starši naj poslušajo svoj instinkt (glej ibid).
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značilnosti otrok za vsako obdobje otrokovega razvoja203 in
predlaga dejavnosti staršev v tem obdobju. Brošura pa predvsem
poudarja pomen komunikacije med otroki in starši, saj »/.../
učinkovite komunikacije med otroki in starši ni vedno lahko
ustvariti204« (ibid, str. 6). Pri tem pa je zgodnja vzpostavitev dobre
komunikacije tudi dobra naložba za prihodnost, saj bo dobra
komunikacija med otroki in starši »/…/ olajšala komunikacijo v
prihodnosti, ko bo otrok imel problem« (Keeping Youth Drug Free
2002, str. 12).
Da bi otroke zaščitili pred zlorabo drog, se mora vzgoja proti
drogam začeti že v predšolskem obdobju, saj otroci stališča in
navade, ki imajo velik vpliv na poznejše sprejemanje odločitev,
pridobijo že zelo zgodaj. Tri-do štiriletniki se še ne zmorejo naučiti
zahtevnih dejstev o alkoholu in drugih drogah, lahko pa se naučijo
sprejemati odločitve in reševati probleme; to bodo pozneje
potrebovali, da bodo odklonili alkohol in druge droge205. Brošura
203

Ta obdobja si sledijo takole: predšolsko obdobje (od rojstva do petega leta
starost), obdobje vrtca oz. prvih let šolanja (od petega do devetega leta
starosti), obdobje zgodnje adolescence (od desetega do dvanajstega leta),
obdobje pubertete (od trinajstega do štirinajstega leta) ter obdobje od
petnajstega do osemnajstega leta, ko so mladostniki na višjih srednjih šolah.
204
Zato brošura predlaga staršem, naj bodo dobri poslušalci, naj večkrat pohvalijo
otroka, mu pošiljajo jasna sporočila in naj bodo vzor lepega vedenja. Predvsem
pa morajo starši poslušati, gledati otroka in se odzivati nanj in njegove izjave
(glej ibid, str. 6–7).
205
Na ravni konkretnih navodil brošura staršem ponuja konkretne nasvete. Za
ponazoritev jih nekaj najvajamo:
- Pokažite otroku strupene in škodljive substance, ki jih imate doma. Čistila in
druge snovi imajo opozorilno oznako, ki jo lahko preberete otrokom. Te
vrste izdelkov spravljajte na mesta zunaj dosega otrok in ne v prostorih, v
katerih hranite hrano.
- Razložite otrokom, kako lahko zdravila škodijo, če jih ne uživamo pravilno.
Naučite otroka, naj ne zaužije ničesar iz stekleničke z zdravili, razen če mu
to daste sami oz. oseba, ki to sme (npr. dedek, varuška).
- Dajte taka navodila, da bo otrok vedel, kakšno vedenje pričakujete. Naučite
jih osnovnih pravil, kako naj se vedejo z drugimi otroki: poštena igra,
delitev igrač, povej resnico, do drugih se vedi tako, kot pričakuješ, da se
bodo oni vedli do tebe.
- Da bi otroku pomagali naučiti se sprejemanja odločitev, mu dajte na izbiro
nekaj oblačil, med katerimi lahko izbere tisto, ki si jo želi obleči. Ne skrbite,
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svetuje: »Za starše je vabljivo opraviti stvari namesto otrok. Z malo
načrtovanja, recimo, z uporabo učenja z izkušnjo (angl. learningby-doing) pa lahko otroka naučite, kako sprejemati odločitve.
Otrok naj izbere med različnimi možnostmi, ki so za starše
sprejemljive. Ko je izbral, naj se otrok izbire drži« (Growing Up
Drug Free: A Parents … 1998, str. 9).
Otroci med petim in devetim letom: na koncu tega obdobja že
lahko poznajo dejstva o drogah (npr. kaj so dovoljene in
nedovoljene droge). V tem obdobju imajo po navadi dobro mnenje
o sebi. Učijo se z izkušnjami in nimajo jasne predstave o
prihodnosti. Potrebujejo pravila, ki vodijo njihovo življenje, in
informacije, da bi pravilno izbirali in se odločali. Pogovori o
drogah morajo biti aktualni in povezani z ljudmi in dogodki, ki jih
otrok pozna. Večino otrok zanima, kako deluje njihovo telo, zato
morajo biti pogovori usmerjeni v ohranjanje dobrega zdravja in
izogibanje stvarem, ki bi lahko škodovale telesu 206 (glej ibid, str. 2–
3).
Otroci med 10. in 12. letom se že zanimajo za dejstva in želijo
vedeti, kako stvari delujejo. V tem obdobju postanejo zelo
pomembni vrstniki. Otrokova samopodoba se oblikuje v precejšnji
povezanosti s tem, kar o njem mislijo vrstniki. To obdobje pa je
verjetno tudi najpomembnejše za »/.../ krepitev truda staršev pri
preventivi, saj so ta leta bistvena za sprejemanje odločitev o rabi
alkohola in drugih drog. /.../ V tem obdobju otrok potrebuje jasna
sporočila proti drogam, informacije o dejstvih in močno motivacijo,
da se bo lahko uprl pritisku, da bi poskusil alkohol in druge droge

če izbira ne bo popolna. Dajte otroku vedeti, da se zavedate, da je zmožen
sprejemati dobre odločitve (glej Growing Up Drug Free … 1998, str. 10–
11).
206
Zato v tem obdobju brošura npr. predlaga:
- Vadite z otrokom načine, kako reči ne. Opišite mu okoliščine, v katerih bi se
lahko počutil nelagodno, npr. da je povabljen na vožnjo s kolesom, ko so mu
starši to prepovedali, ali pa da mu neznana oseba ponudi zdravilo.
Predlagajte otrokom nekaj načinov, kako naj se takrat odzove (glej ibid, str.
3).
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ter okrepil usmerjenost k odločitvi, da ne bo uporabljal drog207«
(ibid, str. 4).
Tudi brošura z naslovom »Keeping Youth Drug Free« (2002), ki je
namenjena staršem otrok med 7. in 13. letom, poudarja pomen
pogovorov oz. komunikacije v tem starostnem obdobju. Pri tem pa
se morajo starši zavedati, da se lahko otroci včasih bolj odprto
pogovarjajo z nekom, ki ni njihov roditelj, zato »/.../ naj čustva
staršev ne bodo prizadeta, zavedajo naj se, da jih bo njihov otrok
pozneje bolj spoštoval, če ga bodo opogumljali, naj se pogovori s
kom drugim, če to želi. Verjetno se bodo otroci vrnili k staršem, ko
bodo starejši« (ibid, str. 1). Predvsem pa morajo starši poskrbeti, da
otroci ne bodo navzoči, ko bodo sami pili alkohol, poskušati
morajo biti dober vzor s tem, da odgovorno pijejo in ne uporabljajo
drog. Kadarkoli je mogoče, morajo pokazati primer neodgovornega
popivanja ali uporabe drog in otroku razložiti posledice takega
neodgovornega ravnanja, saj je »/.../ naloga staršev, da govorijo o
teh podobah in vedenjih in njihovem pomenu« (ibid, str. 2).
Brošura z naslovom »Keeping Youth Drug Free« staršem ponuja
številne primere dobre komunikacije oz. načine in vsebine
pogovora. Staršem svetuje, naj primere dobre komunikacije
preberejo večkrat, da bodo zagotovo razumeli njihov pomen (glej
ibid, str. 3). Čeprav brošura omenja tudi pomen jasnih pravil in
doslednega upoštevanja ter posledice kršenja pravil208 (glej ibid, str.
207

Brošura navaja različne dejavnosti, potrebne, da bi otroci dosegli ta cilj. Med
njimi:
- Opogumljajte otroka, naj sodeluje pri različnih dejavnostih, da bo oblikoval
nova prijateljstva in se zabaval.
- Naučite otroka, da se bo zavedal, kako se promovirajo droge in alkohol. Z
njim se pogovarjajte o sporočilih, ki jih s to temo dobiva v medijih in
reklamah. Jasno ločite mite od dejstev o alkoholu in drugih drogah.
- Vadite načine, kako reči ne, s poudarkom na alkoholu in drogah (glej ibid,
str. 5).
208
Tej temi brošura namenja le kratek odstavek o jasnih pravilih, vztrajanju pri
njih in blagih posledicah kršenja pravil, vendar to temo navezuje le na to, kako
se otroci v življenju učijo soočanja s tveganji. Potrebo po jasno postavljenih
pravilih torej omenja le v okviru preprečevanja tveganega vedenja, ki naj bi
bilo eno izmed značilnih vedenj med mladimi v adolescenci. To je vedenje, ki

V. Politike preventive pred rabo in zlorabo drog ...

217

27), pa predvsem poudarja moč besedne komunikacije med starši
in otrokom. Za vse, tudi za otroke, velja, da »/…/ se dobro
počutimo ob nekom, ki mu lahko izrazimo svoje misli in čustva
/…/, ta zmožnost pa zelo vpliva na to, kako čutimo o sebi in v
kakšni interakciji smo s svetom okoli sebe« (ibid, str. 18) Zato je
predvsem pomembno, da starši otroka poslušajo, vodijo dialog
počasi, med vsakim segmentom pogovora vprašajo za povratno
informacijo, oblikujejo svoj načrt komunikacije, tako da bodo
otroke pritegnili (glej ibid, str. 3). Brošura ponuja staršem številne
vaje in vodila, bolje rečeno »recepte« za uresničevanje načrtov ter
primere stavkov, kako začeti in nadaljevati temo pogovora209 (glej
ibid).
V obdobju zgodnje adolescence, to je v starosti 13. do 15. leta, si
mladostnik predvsem želi družbe vrstnikov, izoblikuje pa si tudi
lastno identiteto. Sprejemanje odločitev in reševanje problemov, ki
so se jih naučili v otroštvu, ostajajo, toda mladostniki začnejo
je posledica odraščanja in ločevanja otrok od staršev. Z njim hočejo otroci
pokazati, da so odrasli. Tako vedenje posameznika lahko pelje v dejavnosti, ki
ogrožajo življenje (npr. uživanje alkohola, akrobatski športi ipd.). V kontekstu
rabe drog pa brošura opozarja, da starši potrebujejo nekaj pravil, pri katerih
morajo dosledno vztrajati, da bodo otrokom pomagala uvesti dnevne navade in
samodisciplino. Otroku morajo starši povedati, da ne odobravajo uporabe
alkohola, tobaka ali prepovedanih drog; otrok bo te dejavnosti tako manj
verjetno pojmoval kot sprejemljive (glej ibid, str. 26–27).
209
Brošura je razdeljena na štiri poglavja oz. navaja štiri razloge, zaradi katerih se
mladi ljudje odločijo uporabiti droge: da bi se počutili odrasle, da bi pripadali
vrstniški skupini, ker radi preizkušajo tvegane okoliščine ter ker so radovedni.
Pri vsakem razlogu za rabo drog pa brošura prikaže korake, ki jih morajo
storiti starši, načine komuniciranja z otroki in vaje za starše. Tako npr. pri
drugem razlogu za rabo drog poudarja, da je družba preplavljena s sporočili, ki
pogosto nezavedno opogumljajo ljudi, da uporabijo droge, ta sporočila pa
mlade prepričujejo, da se morajo pridružiti »množici«. Želja po pripadnosti pa
je eden naravnih občutkov odraščanja. Da bi starši preprečili negativni pritisk
vrstnikov, morajo »zgraditi zaupljiv odnos z otroki, za ta proces pa je
ključnega pomena čas. Začetek je preprosto le skrb za otroka. Poslušanje,
redno skupno preživljanje časa, skupno igranje, cenjenje in krepitev najmlajših
zgradi pozitivno povezavo. Otroke ne skrbi, kaj in koliko vedo starši, če vedo,
da starše skrbi zanje« (Keeping Youth ... 2002, str. 2). Brošura svetuje različne
vaje za starše, ki naj bi jim pomagale razviti socialne veščine in izražati čustva
ter jih sproščati (glej Keeping Youth ... 2002, str. 2–4).
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sprejemati nove odločitve na osnovi novih informacij in novih
ciljev. V tem obdobju otroci v družbi vrstnikov pogosto začnejo
preizkušati droge, zato jim morajo starši povedati, da imajo alkohol
in druge droge številne takojšnje negativne učinke. Poudariti
morajo, da je pitje alkohola in uživanje drog ilegalno dejanje, ki je
zanje nesprejemljivo. Starši morajo poznati prijatelje svojih otrok in
njihove starše ter spremljati »gibanje otrok«210 (glej Growing Up
Drug Free ... 1998, str. 6).
Čeprav brošura opozarja, da morajo starši otrokom povedati, da je
raba alkohola in drugih drog za otroke nesprejemljiva, škodljiva in
ilegalna, pa ob tem ne opazimo poudarka, da morajo starši tudi
sami upoštevati ta dejstva in se izogibati rabi teh substanc (tako
legalnih kot ilegalnih). Brošura stavi na moč besed staršev, ne
poudarja pomena njihovega lastnega ravnanja pri rabi substanc
(glej ibid).
V obdobju med 16. in 18. letom so mladostniki že sposobni
abstraktnega mišljenja, z odraslimi pa želijo govoriti o svojih
težavah ter načinih sprejemanja odločitev in reševanja problemov.
Hkrati pa mladostniki še vedno pripadajo mladostniški skupini, ki
zelo vpliva na njihovo vedenje in dejavnosti. Mladostniki sicer
želijo biti neodvisni, vendar pa je zelo pomembno, da jih starši
vključujejo v družinsko življenje211 (glej Growing Up Drug Free ...
1998, str. 7).
210

V tem obdobju naj starši nadaljujejo predstavljanje načina, kako naj otrok reče
drogam ne ter ga naučijo prepoznati problematične okoliščine. Ker otroke v
tem obdobju zelo skrbi samopodoba, jim naj starši zagotavljajo, da so dobro
videti ter jim omogočijo, da se bodo počutili zdrave. Starši naj občasno
pregledajo in popravijo hišna pravila in otrokove dolžnosti (glej ibid, str. 6–7).
211
Dejavnosti, ki jih brošura predlaga staršem otrok v tem starostnem obdobju:
- nadaljevanje pogovorov o drogah in alkoholu ter negativnem vplivu teh
substanc na življenje,
- starši naj načrtujejo strategije, kako omejiti čas, ko so starši na delu in otrok
ni nadzorovan,
- starši naj govorijo z otroki o različnih temah ter jih čim bolj zaposlijo
(prostovoljne dejavnosti, članstvo v klubih itd.),
- starši naj se pogovarjajo z otroki o prihodnosti, njihovih pričakovanjih in
ambicijah (glej ibid, str. 6).
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Na osnovi predstavitve vsebine posameznih brošur za starše lahko
zapišemo, da je vsem brošuram skupno to, da poudarjajo pomen
močne čustvene povezanosti (angl. strong bonding) med otroki in
starši (glej Growing Up Drug Free … 1998, Keeping Youth Drug
Free 2002, Parents. The Anti – Drug 2002) ter postavljanja meja med
sprejemljivim in nesprejemljivim vedenjem (glej ibid), saj »/.../
ohranjanje toplih vezi z otrokom daje »kredit« za prihodnost, ko bo
otroka potrebno kaznovati ali mu postaviti meje. Le-to bo zanj
manj stresno, saj bo otrok bolj verjetno videl vlogo pravila ali kazni
kot dejanje ljubezni« (Keeping Youth Drug Free 2002, str. 14).
Lahko bi torej rekli, da se je v ameriških vzgojnih navodilih začelo
uveljavljati spoznanje, ki ga je Lasch zapisal že pred leti, da »/.../
ljubezen brez jasnih pravil, ki veljajo za vse, ni dovolj, da je
zagotovljena kontinuiteta generacij, od katere je odvisna vsaka
družba« (Lasch 1986, str. 193).
Vsem brošuram je skupno tudi, da predvsem poudarjajo moč
»pravilne« komunikacije med otroki in starši, saj »/.../ otroci
komunicirajo s starši, ker njihova beseda šteje« (Keeping Youth
Drug Free 2002, str. 7). Ta komunikacija pa mora biti taka, da izraža
odprtost staršev do otrok, njihovo podporo otrokom, starši naj v
njej izrazijo svoje misli in čustva (glej ibid), upoštevati morajo tudi
čustva otrok (glej ibid) in jim s komunikacijo posredovati svoje
vrednote in znanje o drogah (glej Growing Up Drug Free 1998,
Parent. The Anti Drug 2002). Starši so tako postavljeni predvsem v
vlogo oseb, ki otroka podpirajo in mu pomagajo tako, da z njim
vzpostavljajo dvosmerno komunikacijo, temelječo na iskrenosti,
zaupanju ipd. Biti morajo dobri poslušalci, ki otrokom popolnoma
jasno povedo »/…/ da ne želijo, da uporabljajo droge. Nikoli.
Nikjer /…/. Pogosto naj govorijo o nevarnostih in posledicah
zlorabe alkohola in drog. Enkrat ali dvakrat ni dovolj« (Parenting
Skills … 2002, str. 4). Šele na drugem mestu pa brošure poudarjajo
pomen staršev kot tistih, ki otrokom postavljajo meje dovoljenega
in nedovoljenega vedenja.
V zadnjih izdajah »vzgojnih navodil za starše« z naslovom
»Keeping Youth Drug Free« (2002), »Parents. The Anti – Drug« in
»Parenting Skills: 21 Tips and Ideas to help you make a difference«
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(2002, v nadaljevanju Parenting Skills …) pa srečamo nove
poudarke. Vse prej obravnavane brošure (npr. Growing Up Drug –
Free 1998, How To Be a Better Parent … 2002) so namreč opozarjale
na pomen določanja pravil in vzpostavljanja meja med dovoljenim
in nedovoljenim vedenjem, niso pa poudarile pomena vztrajanja
pri pravilih, brošura z naslovom »Keeping Youth Drug Free«
(2002) pa poudarja tudi to. Starši nastopajo v vlogi nosilcev pravil,
ki jih morajo dosledno uveljavljati, torej morajo pri njih vztrajati.
Starši kot nosilci pravil naj bi otroke naučili samodiscipline, saj je
»/…/ permisivnost staršev pomembnejši dejavnik v rabi drog med
mladimi kot pritisk vrstnikov /…/« (Keeping Youth Drug Free
2002, str. 25). Z otrokom se morajo dogovoriti o pravilih, pojasniti
jim morajo, zakaj je potrebno postavljati pravila, in se z njimi
dogovoriti o primernih posledicah212 kršenja pravil (glej ibid).
Drugačen poudarek pa je v brošuri z naslovom »Parenting Skills
…«, ki poudarja, da morajo »Starši /…/ oblikovati pravila in
vnaprej z otroki prediskutirati posledice kršenja le-teh.
Pričakovanja staršev morajo biti jasna« (2002, str. 6). Razlika med
obema priporočiloma je v oblikovalcu pravil: v prvem primeru
pravila postavijo starši v dogovoru z otrokom, v drugem primeru
pa starši pravila postavijo sami.
V obeh primerih morajo otroci pravila spoštovati, kršenju pravil pa
morajo slediti dogovorjene posledice, saj »/…/ neupoštevanje
dogovorjenih posledic otroku pošilja sporočilo, da pravila v resnici
niso tako pomembna in da kršenje ni problem« (Keeping Youth
Drug Free 2002, str. 26). Otroka morajo nagraditi213, kadar spoštuje
pravila, ter se pogovarjati z njim o tem, zakaj kajenje tobaka, pitje
alkohola in uživanje prepovedanih drog niso sprejemljive oblike
vedenja (glej ibid). Da bi se otrok izognil tem oblikam vedenja,
mora biti discipliniran. Samodiscipline pa otroke lahko naučijo le
starši, ki »/…/ imajo, ko postavljajo pravila vedenja, topel odnos z
otrokom« (ibid). Pri tem brošura ne pojasnjuje, kaj »topel« odnos z
212

Primerne posledice (angl. appropriate consequences) so v tej brošuri
pravzaprav nadomestni izraz za besedo kazen, ki je v brošuri ni (glej ibid).
213
Starši morajo primerno vedenje svojih otrok nagraditi tako, da jim npr.
dovolijo preživeti več časa za računalnikom, dajo kake dodatne privilegije pri
uporabi telefona, dovolijo iti v posteljo pol ure pozneje ipd. (glej ibid, str. 26).
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otrokom pomeni, čeprav prav na njem temelji teza, da je za otroke,
ki živijo v »/…/ topli, tesno prepleteni družini s starševskim
nadzorom in dosledno disciplino« (ibid, str. 9), manj verjetno, da
bodo uporabljali droge. Samodisciplino pojmujejo kot zmožnost
otroka, da »/…/ oblikuje lastna pravila, ki veljajo zanj samega
/…/« (ibid, str. 27), vendar imajo to zmožnost le otroci, ki »/…/ se
zgodaj naučijo pravil in posledic kršenja /…/« (ibid). Pri tem pa
brošura ne poudarja pomena dejstva, da morajo pravila veljati tudi
za starše same in da se samodiscipline otroci lahko naučijo le ob
starših, ki tudi sami zmorejo samodisciplino. Brošura sicer v
nadaljevanju poudarja pomen staršev kot »pozitivnega vzgojnega
modela« (glej ibid, str. 29), saj »otrok lahko razume in sprejme
razliko med tem, kar lahko legalno počnejo odrasli, in tem, kar je
primerno in legalno za otroke /…/. Starši ali skrbniki, ki
uporabljajo alkohol, tobak in ilegalne droge, povečujejo možnost,
da bo njihov otrok uporabljal te substance in postal odvisen od
njih« (ibid). Brošura torej poudarja pomen staršev kot vzora, po
katerem se zgledujejo otroci, vendar v njej ni zaslediti poudarka, ki
ga srečamo v brošuri z naslovom »Parents. The Anti – Drug«
(2002). Le-ta namreč poudarja potrebo po usklajenosti ravnanj in
besed staršev v zvezi z drogami. Osnovna načela, ki se jih morajo
držati starši pri preventivi rabe drog, temeljijo na ljubečem odnosu
z otroki (angl. carring relationship). Ta odnos pa vključuje učenje
meril za dobro in slabo vedenje214, vzpostavljanje in izvajanje pravil
vedenja215, posredovanje dejstev o alkoholu in drugih drogah,
komunikacijo z otroki in načelo »dobrega vzora«, saj »/.../ vzor
staršev pomeni biti taka oseba, kakršna naj bi bil njihov otrok«
(ibid). Tudi brošura z naslovom »Parenting Skills …« (2002)
poudarja prav pomen staršev kot vzora, saj staršem svetuje »Bodite
214

Vsaka družina ima pričakovanja glede vedenja; določena so z načeli in
standardi, tj. vrednotami. Družbene, družinske in religiozne vrednote osmislijo
razloge, zaradi katerih mladi ne uporabljajo drog. Poti, po katerih družina
razjasni otrokom vrednote, so: odprto komuniciranje o vrednotah, razumevanje
vpliva dejavnosti staršev na razvoj otrokovih vrednot, razumevanje konflikta
med besedami in dejanji, prepričanje, da otroci razumejo družinske vrednote
(glej ibid, str. 4).
215
Pravila morajo biti jasna, dosledna in razumna. Za kršitve morajo biti določene
primerne sankcije (glej ibid ).
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otrokom vzor osebe, kakršna naj bi bil vaš otrok« (Parenting Skills
… 2002, str. 5). Starši morajo biti otrokom vsak dan vzor njihovega
vrednostnega sistema, vedeti morajo, da pri drogah ne velja načelo
»naredi tako, kot ti pravim, ne pa tako, kot delam«, zato morajo
starši preučiti svoje lastno vedenje pri rabi alkohola in drog (glej
ibid). Osnovna pomanjkljivost, ki jo vidimo v teh navodilih, pa je,
da se navezujejo le na ravnanja staršev v zvezi z drogami, ne pa
tudi na ravnanja staršev v okoliščinah, ki niso povezane z drogami.
Starši pa morajo otroka tudi nadzorovati (angl. to monitor), vendar
nadzor ni vezan na spremljanje otrokovega uresničevanja
dogovorjenih pravil, temveč na nadzorovanje otrokovih dejavnosti,
saj »/…/ veliko otrok začne kaditi marihuano zaradi »dolgočasja«.
Velika količina časa brez nadzora je v resnici dejavnik tveganja
zlorabe substanc med mladimi. Na žalost pa so spremembe v
družinski strukturi in sosedskih vezeh v zadnjem obdobju povečale
količino časa, ki ga mladi ljudje preživijo brez nadzora« (Keeping
Youth Drug-Free 2002, str. 44). Zato naj starši otroka poleg tega, da
ga redno nadzirajo216, vključijo v »pozitivne« dejavnosti.
»Vključitev otroka v nadzorovane dejavnosti ne le zapolni otrokov
prosti čas, ki bi drugače lahko dovoljeval vključitev v škodljive
dejavnosti, temveč tudi pomaga otrokom razviti veščine, oblikovati
prijateljstva, prepoznati talente in razviti močno samovrednotenje
(angl. self – esteem). Naučijo se samozaupanja in veščin, ki jim
bodo omogočile, da ne bodo uporabljali drog« (ibid). Poudarjanje
potrebe po nadzoru otroka opazimo le v zvezi z nadzorovanjem
časa, ki ga otroci ne preživijo s starši, ta potreba pa ni niti omenjena
v tistem delu, v katerem je govor o pravilih vedenja in uveljavljanju
le-teh (glej ibid, Parenting Skills … 2002, str. 6). Potreba po nadzoru
otrokovega spoštovanja pravil v družinskem krogu ni eksplicitno
poudarjena, implicitno pa je izražena v priporočilih, naj »/…/
starši izkoristijo vsako priložnost, da podprejo otrokovo odločitev,
da bo sledil pravilu /…/ saj /…/ pozitivna krepitev pomaga
otroku razviti samozaupanje /…/« (ibid, str. 26). O oblikovanju
216

Brošura zato predlaga, naj starši navežejo stik z otrokovimi prijatelji in
njihovimi starši, zagotovo naj vedo, kam gre njihov otrok, ko gre ven, kaj bo
počel in s kom, redno naj bodo v stiku z otrokom (npr. po telefonu) ter otroku
zagotovijo dostop do dejavnosti, ki ga veselijo (glej ibid, str. 43).
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medsebojnega zaupanja med otroki in starši v tej brošuri ni govora.
Nadzor pa je tako kot postavljanje pravil vedenja vezan le na
pravila o rabi alkohola in drugih drog.
Nasvete staršem, kako naj vzgajajo otroke, da ne bodo uporabljali
drog, bi torej lahko zaokrožili v taka navodila za vzgojo:
− nikoli ni prezgodaj začeti preprečevati rabe drog med otroki,217
− izkoristiti je potrebno vsako priložnost za komunikacijo z
otrokom,218
− pokazati je potrebno zanimanje za dogajanja v otrokovem
življenju,
− nenehno je potrebno vzgajanje proti drogam,219
− starši morajo skrbeti za svoje otroke, jih imeti radi, jih spremljati,
jim postavljati meje dovoljenega in nedovoljenega vedenja ter jih
voditi.
Navedenim navodilom pa se je pridružilo navodilo o vztrajanju
staršev, da otroci dogovorjena pravila upoštevajo in da
neupoštevanju sledijo primerne posledice, ter navodilo o potrebi
po nadzorovanju otrokovega prostega časa. V brošuri z naslovom
»Parents. The Anti – Drug« (2002) pa je tudi poudarjen pomen
zgleda staršev glede rabe različnih substanc (glej ibid).
Glede na navedeno se zdi, da se v ameriškem prostoru dogaja
premik v pojmovanju vloge staršev kot dejavnika preventive pred
uporabo drog. Starši niso več le otrokovi svetovalci ter
usmerjevalci (mentorji), ki morajo ob primernem emocionalnem
ozračju poskrbeti za čim boljšo komunikacijo z otrokom, temveč
tudi tisti, ki določajo in ohranjajo pravila vedenja, ob tem pa otroka
tudi nadzorujejo. Vendar se zdi, da je zahteva po nadzorovanju v
ameriških vzgojnih navodilih za starše povezana z določenim
217

Krepitev dejavnikov zaščite, kot je npr. skrb za otroka, igra pri zaščiti otrok
pomembno vlogo.
218
Preživljanje skupnega časa – obroki, branje, igra …, ki otrokom kaže, da
zabava ne vključuje drog.
219
Brošura z naslovom »Parents. The Anti-Drug« tako staršem predlaga, naj vsaj
pol ure na mesec posvetijo otrokom in jim s preprostimi dejstvi razložijo, kako
lahko droge in alkohol poškodujejo najmlajše in jim uničijo njihove sanje.
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nelagodjem. Starši namreč ne nadzorujejo otrokovega upoštevanja
pravil, temveč otroka »podpirajo«, da jih spoštuje. Ob tem pa
kršenje pravil ni kaznovano, temveč mu sledijo »primerne
posledice«220. S tem pa nadzor nad otrokom poteka v prikriti obliki.
To dejstvo v ameriškem prostoru preventive vztraja kljub novejšim
opozorilom strokovnjakov221, da se morajo starši na otroke odzivati
»/…/ kot starši, ne pa kot tovariši« (Garbarino 2001, str. 154), saj
vsi otroci potrebujejo jasno strukturo avtoritete, da bi vedeli, kaj so
omejitve in meje dovoljenega vedenja (glej ibid, str. 155). Tako je
bistveno vprašanje, »/…/ kako razviti in vzdrževati vodstvo
staršev doma« (Schwartz 1997, str. 2). Bistveno vprašanje torej je,
kako vzpostaviti in vzdrževati avtoriteto staršev.
Na potrebo po avtoriteti staršev opozarjajo različni ameriški avtorji
(glej Snyder 2000, Taffel 1999, Carter 1998, Steinberg 1997, Walsh
1994). Starše kot avtoriteto vidijo pri določanju in ohranjanju trdnih
meja vedenja ter vztrajanju pri spoštljivem vedenju otrok. S tem da
starši v različnih okoliščinah otrokom postavljajo meje vedenja, jim
pomagajo ohranjati red in jim kažejo, katera vedenja cenijo. Starši
morajo ob kršitvi pravil odločno reagirati, saj je popuščanje
negativnemu vedenju otrok napačno. Popuščanje v discipliniranju
in določanju meja v zgodnjem otroštvu je subtilna napaka, katere
posledica je lahko »prisilni krog brez zmagovalca«222 (angl. no win
coercive cycles) v odnosu med otrokom in starši (glej Garbarino
2001, str. 64). Otroci iz družin, v katerih so starši »/…/ naredili
220

»Primerne posledice« neupoštevanja pravil morajo biti primerne otrokovi
starosti, resnosti položaja in otrokovi osebnosti. Primeri teh posledic so: manj
časa za računalnikom, otrok mora prej v posteljo, manj časa sme preživeti pred
televizijo, ne sme se igrati s prijatelji ipd. (glej ibid, str. 27).
221
Le-ti se ne ukvarjajo nujno z obravnavanjem vloge staršev v preventivi pred
rabo drog.
222
S tem pojmom avtor označuje odnos med otrokom in starši, v katerem se meje
otrokom dovoljenega in nedovoljenega vedenja zaradi zahtev otrok nenehno
spreminjajo. Če otrok dovoljeno mejo prekorači, starši določijo novo, a jo
otrok znova prekrši, in ta krog se nenehno ponavlja. Avtor meni, da so v tem
prisilnem krogu navidezni zmagovalci starši, ko določijo novo mejo, nato pa
so navidezni zmagovalci otroci, ko to mejo prestopijo. Starši in otroci se v
vlogi zmagovalca nenehno izmenjujejo, zato zmagovalca pravzaprav ni, ostaja
le boj za to mesto (glej ibid).
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napako in niso izrazili jasnih pričakovanj, kako naj se otrok vede,
niso nadzorovali otrok in izvajali ter spremljali dosledne discipline
/…/« (ibid), so namreč, po ugotovitvah raziskav, pogosteje
zlorabljali droge kot otroci iz družin, ki teh napak niso delale (glej
ibid). Zato omenjeni avtorji zagovarjajo vzgojni stil, v katerem
bodo imeli starši vlogo avtoritete (glej Patten 2000, Patten 2003).
Pri tem pa je zanimivo, da v brošurah, namenjenih staršem, ki se
ukvarjajo z vprašanjem, kako lahko starši preprečijo rabo in
zlorabo drog pri otrocih, pojma avtoriteta pravzaprav ne srečamo.
V njih sicer opazimo pojme, kot so ljubezen, spremljanje, skrb,
postavljanje meja med dovoljenim in nedovoljenim vedenjem in
nadzor, torej pojme, ki jih uporabljajo avtorji, ko opisujejo starše z
avtoriteto oz. avtoritativni vzgojni stil (glej Gabarino 2001, Taffel
1999, Carter 1998, Steinberg 1997). Pojem avtoriteta oz.
avtoritativen vzgojni stil pa uporabljajo le avtorji, ki se ukvarjajo z
vprašanji vzgoje na splošno in ne specifično z vprašanji
preprečevanja rabe drog pri otrocih. Ko iščejo odgovor na
vprašanje, ali je v sodobnosti težje vzgajati otroke, kot je bilo v
preteklosti (glej Gabarino 2001), oz. kako preprečiti nezaželeno
vedenje otrok (glej Patten 2003), možnost za to vidijo v avtoriteti
staršev. Otroci namreč »/…/ potrebujejo zaščitni oklep odrasle
avtoritete« (Garbarino 2001, str. 151). Starši so lahko močnejša sila v
otrokovem življenju, če otrokom vzpostavijo »/…/ jasno strukturo
avtoritete, ki jim posreduje omejitve in meje njihovega vedenja«
(Patten 2003, str. 2). Starši lahko delujejo kot avtoritete, ki »/…/
postavljajo in vzdržujejo smiselne in trdne meje vedenja /…/ (ter –
op. A. H.) izkoreninijo nesramnost in vztrajajo pri spoštljivem
vedenju otrok ter poskrbijo za vsakodnevno rutino, ki gradi
pozitivne vezi v družini« (ibid).
V vzgojnih navodilih za starše za preprečevanje rabe drog (še)
prevladuje zaupanje v moč besedne komunikacije med otroki in
starši kot varovala pred nesprejemljivim oz. nezaželenim vedenjem
otrok, v razpravah, ki se ukvarjajo z nesprejemljivim vedenjem
otrok na splošno, pa se srečujemo s prepričanjem, da lahko starši
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presežejo škodljive vplive moderne kulture223 s tem, da so
»otrokom dober zgled« (glej Patten 2003, str. 1), ter s tem, da
preživijo več časa z njimi, saj so starši »/…/ močnejša sila, če
preživijo več časa z otroki« (ibid). Skupaj preživeti čas namreč
lahko omogoči povezanost (angl. connection) in jo ohranja vse od
predšolskega obdobja do adolescence (glej ibid). Predvsem pa je
pomembno, da starši določijo jasne meje vedenja otrok ter pri njih
vztrajajo, da so »/…/ dosledni pri upoštevanju pravil in sami
živijo v skladu z vrednotami in stališči, ki jih zagovarjajo«
(Steinberg 1997, str. 19–20). Starši morajo torej biti dober zgled224.
Da je pomembna predvsem moč lastnega zgleda, kažejo tudi
vzgojna priporočila, ki naj bi staršem pomagala vzgojiti otroke, ki
se »primerno« vedejo, ki so odgovorni in samodisciplinirani ter
imajo sistem vrednot, ki so družbeno sprejemljive:
1.
2.
3.
4.

223

bodite pošteni do sebe, kar zadeva vrednote, ki jih podpirate,
in učite o njih otroke;
razvijajte tradicije, ki krepijo temeljne vrednote, in
zagotavljajte vrednote, ki so nasprotje tržnih vrednot;
raziščite svoje prednostne naloge pri preživljanju časa;
bodite pripravljeni otroku reči »ne«, kadar ima nemogoče
zahteve;

Med te škodljive vplive naj bi sodila hiter ritem življenja in hiter razvoj
tehnologije v sodobni družbi. To naj bi preprečevalo staršem, da bi bili
povezani z otroki, ter jih oviralo pri njihovem vplivanju na razvoj otrokovih
vrednot. Drugi škodljivi vplivi pa naj bi bili: pretirana časovna obremenjenost
staršev z delom, večanje števila otrok, ki živijo v enostarševskih družinah (te
zaradi pomanjkanja podpore drugega partnerja teže vzgajajo otroke) ter
povečevanje števila otrok, ki so se rodili prezgodaj (ti otroci imajo pogosteje
psihične probleme, intelektualne omejitve in težaven temperament; glej
Garbarino 2001, str. 65–69).
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Pri tem pa je zanimivo, da manj kot vsak četrti odrasli Američan verjame, da je
težko najti starše, ki so svojim otrokom dober zgled (angl. good role model).
Pri tem pa le 34 % anketiranih ameriških staršev misli, da so bili sami uspešni
in so svoje otroke naučili odgovornosti in samodiscipline. 49 % anketiranih
staršev poroča, da jih bolj skrbi, ali so vzgojili otroka, ki se primerno vede in
ima pozitivne vrednote, kot pa to, ali so poskrbeli za vse otrokove fizične
potrebe (glej Patten 2003, str. 1).
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bodite jasni pri svojem nestrinjanju z antisocialnim vedenjem;
omejite čas, ko je otrok izpostavljen medijem, kot so televizija
in videoigrice;
naučite otroka medijske pismenosti;
naučite otroka delati proračun in varčevati z denarjem;
prepričajte se, da priložnostno delo adolescenta ni v
protislovju s pomembnejšimi stvarmi;
povežite odgovornosti s pravicami, da se bodo otroci naučili,
da druga brez druge ne obstajata;
otroku berite;
opozorite otroka na like, ki utelešajo zdrave vrednote;
bodite povezani z otroki v adolescenci,
pogovarjate se z drugimi starši o vaših skupnih skrbeh v zvezi
z otroki (glej Walsh 1994).

Na podlagi navedenih vzgojnih priporočil lahko sklepamo, da
morajo imeti starši razjasnjene lastne vrednote in lastne pozicije.
Predvsem pa morajo pri teh vztrajati. To pa je točka, ki je v
vzgojnih navodilih za preventivo pred rabo drog ne srečamo v
vseh brošurah, ki so bile natisnjene v zadnjem letu oz. dveh. V
večini dostopnih brošur o preprečevanju rabe drog namreč še
vedno velja, da je »pozitivna« komunikacija med otroki in starši ter
nenehni (vsaj enkrat mesečne) pogovori o drogah z otroki
najpomembnejše orodje staršev. Ob tem pa je v (strokovni) javnosti
že mogoče opaziti zapise avtorjev, ki ugotavljajo, da je poslušanje
otrok in vzdrževanje odprtih kanalov komunikacije nezadostno
preventivno orodje staršev. Starši morajo predvsem »/…/
postaviti otrokom meje, določiti posledice, če pride do kršenja
pravil, otroke morajo imeti dovolj radi, da so jim lahko starši, ne pa
najboljši prijatelji, zaščititi jih morajo pred nevarnostmi sveta«
(Rusche 1999). Pri tem pa morajo biti navodila staršev »/…/ jasna
in konkretna /…/« (Barnes 1996, str. 2), saj imajo taka navodila
največji vpliv na otroke, večjega kot t. i. »induktivni nadzor«, v
okviru katerega starši uporabljajo logično argumentacijo, zakaj
otroci nekaj smejo storiti in česa ne (glej ibid).
Čeprav navodila za vzgojo, ki naj bi staršem pomagala vzgojiti
abstinente, ob poudarjanju pomena komunikacije med otrokom in
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starši poudarjajo tudi pomen postavljanja pravil in vztrajanja pri
njih kot bistvenih elementov oblikovanja samodiscipline pri
otroku, pa se zdi, da je njihova težava v sprejetju dejstva, da je
samodiscipline možna le s podrejanjem posameznika določenim
pritiskom oz. prisili. Podrejati pa se morajo tudi starši sami.
Oblikovanje posameznikovega notranjega vodila – ki ga v
ameriškem prostoru označujejo s pojmom »lastno pravilo, ki velja
za njega samega« – na podlagi katerega se posameznik podreja
družbenim zahtevam – tudi zahtevi po popolni abstinenci – je
namreč lahko le rezultat/posledica podreditve zahtevam, ki jih
posredujejo in se jim podrejajo tudi njihovi nosilci, tj. starši (glej
Javornik in Šebart 1991b). Spoznanje o pomenu »podrejanja«
staršev samih pa, kot smo pokazali, počasi prodira tudi v prostor
ameriških vzgojnih navodil za starše, ki zadevajo preventivo pred
rabo drog.
V.1.2.3 Evalvacijske študije, ki ugotavljajo učinkovitost
preventive, ki vključuje starše, v ameriškem prostoru
Čeprav v ameriškem prostoru izvajajo številne preventivne
dejavnosti, ki vključujejo starše, bi lahko zapisali, da ne vemo,
kakšen je njihov učinek, ker le-te niso evalvirane. Longitudinalno
so namreč spremljali le dva programa. Spremljanja učinkov
različnih brošur oz. vzgojnih navodil za starše, ki smo jih
predstavili, pa nismo opazili v nobenem od ameriških virov.
Študija Halla in Zingerja (1997), s katero sta identificirala 41
preventivnih programov za otroke, stare od 3 do 5 let, je pokazala,
da potekajo v različnih okoljih – vrtcih, cerkvah in lokalnih
skupnostih, vendar večina programov ne vključuje staršev. Avtorja
sta v evalvaciji ugotovila, da so v teh programih uporabljeni
različni pristopi – najpogostejša sta krepitev čustev in razvoj
samovrednotenja, drugi najpogostejši pristop pa je reševanje
problemov in uveljavljanje veščin odpora. Nekaj intervencij pa je
usmerjenih tudi v zdravstveno vzgojo, torej v programe, ki
promovirajo zdravo življenje. Vendar sta avtorja kritična do teh
programov, saj ugotavljata, da dve tretjini »zdravstvenih«
programov vsebujeta eksplicitne materiale, ki otrokom prikazujejo
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primerke različnih vrst drog (glej ibid). Pri tem se postavlja
vprašanje, ali je otrokom v tem starostnem obdobju smiselno
prikazovati različne vrste drog. In ne le v tem starostnem obdobju,
saj analize kažejo, da je tak tip preventive tudi v poznejšem
starostnem obdobju (npr. adolescenci) vprašljiv, ker lahko te vrste
»/…/ preventivna in informativna akcija drogo mistificirata in
reklamirata, ne glede na to, ali jo obsojata ali ne, saj ji dajeta
poseben nevsakdanji status: nezavedno, ki ne pozna nikalnih oblik,
sliši samo droga. Raziskave so pokazale, da take preventivne akcije
povečajo zanimanje za uživanje in tudi samo uživanje (drog – op.
A. H)« (Flaker 1992, str. 199).
Hall in Zinberg (glej ibid) sicer nista analizirala učinkov teh
preventivnih dejavnosti, vendar opozarjata, da so bili podatki o
učinkih programov dostopni le za 27 % programov, ki sta jih
vključila v analizo. Ugotovila sta, da večina programov ne temelji
na poznavanju dejavnikov tveganja in zaščite, ki so povezani s
socialno nekompetentnim vedenjem, ali na tem, kar je znano o
vlogi družine kot dejavniku primarne socializacije. Čeprav ni bil
cilj analize dokazati, da so kurikulumi neučinkoviti, se avtorja
sprašujeta o dolgoročni vrednosti takih pristopov, saj izhajajo iz
precej izoliranega pogleda na otroka in pri tem ne upoštevajo
dovolj širokega spektra dejavnikov, kot so delovanje družine,
vzgojni stili, otrokov socialni in kognitivni razvoj in znaki socialne
kompetentnosti. Sprašujeta se tudi, ali so v specifičnih sporočilih
kurikulov za otroke pazili, da so programi primerni otrokovi
starosti. Kot alternativo predlagata specifične podporne
intervencije za družine, ki izhajajo iz multimodalnih intervencij s
področja preventive mladinske delikvence. Ti programi pokrivajo
širok spekter spremenljivk, ki vplivajo na deviantno vedenje v
poznejših obdobjih. Longitudinalni učinki teh dejavnosti so se
izkazali kot učinkoviti in družbeno zaželeni. Vključujejo otroke v
zgodnjem otroštvu in kažejo dobre rezultate pri kazalcih socialnih
kompetenc, šolskem uspehu in mladoletniški delikvenci.
Eden takih programov je »High/Scope Perry Preschool Program«,
ki se je izkazal kot dolgoročno učinkovit program. V eno- ali
dveletni program vrtca so vključili 123 otrok iz družin z nizkim
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družbenoekonomskim statusom. Otroke so spremljali longitudinalno, v njihovi starosti 15, 19, 23 in 27 let. Posamezniki, ki so bili
udeleženi v vrtčevskem programu, ki je temeljil na samostojnem
sprejemanju odločitev otrok o dejavnosti, s katero se bodo v vrtcu
čez dan ukvarjali, in odgovornosti za sprejeto odločitev, so pozneje
kazali pomembno nižji delež družbeno nesprejemljivega vedenja
kot otroci iz primerjalnih skupin, ki so obiskovali vrtec, ki je strogo
strukturiral in usmerjal dejavnosti otrok ali pa je bil le
»akademsko« usmerjen. Otroci so v projektu sami usmerjali, kaj
bodo v vrtcu počeli. Samousmerjanje otrok pa so ocenjevalci
prepoznali kot tisti dejavnik, ki deluje kot zaščita pred
neprimernim vedenjem. Otroci so v projektu pridobili
samokontrolo ter se naučili, kako načrtovati lastno dejavnost. Ko so
bili posamezniki, ki so obiskovali program, stari 27 let, so bili v
primerjavi s posamezniki, ki niso obiskovali nobenega programa
predšolske vzgoje, pozitivno v ospredju na večini področij
družbeno zaželenega vedenja (vključno z neuporabo drog in
alkohola). Zato raziskovalci ugotavljajo, da so socialno in moralno
delovanje, razmišljanje, načrtovanje in druge kritične sposobnosti
potrebne, da otroci lahko razvijejo svojo sposobnost za odpor in
zrastejo v zdrave osebe. Te značilnosti vključujejo iniciativnost,
reševanje socialnih problemov, samozadostnost in občutek za
smisel. Optimalno okolje za otroke je tisto, ki jim daje pomembne
odgovornosti, ker mladi potrebujejo možnosti za načrtovanje,
dejavno in kolektivno reševanje problemov, sprejemanje odločitev
in sodelovanje z drugimi. Vsega tega pa se lahko naučijo že v
predšolskem obdobju (glej Benard 2001).
V metaanalizi različnih ameriških programov zgodnjih intervencij
(glej Karoly 1998) so ugotovili, da večina programov ni posvečala
nobene pozornosti učinkom, ki bi jih ti programi lahko imeli na
matere otrok225, čeprav obstaja vedenje o tem, da ti programi
dolgoročno vladi lahko prihranijo precejšnja finančna sredstva.
Otroci, ki so udeleženi v teh programih, lahko manj potrebujejo
obravnavo v posebnih vzgojno-izobraževalnih programih. Starši
225

Kaže, da učinki, ki bi jih ti programi imeli na očete otrok, strokovnjakov ne
zanimajo, saj očetov niti ne omenjajo.
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(in njihovi potomci, ko odrastejo) lahko potrebujejo manj socialne
pomoči ali imajo manj možnosti, da bodo pristali v kazenskem
sistemu226. Evalvirani programi so se sicer v določenem delu
usmerjali na matere otrok; to avtorji razlagajo z dejstvom, da
spremembe materinega vedenja lahko izboljšajo otrokov razvoj (z
izboljšano emocionalno podporo, kognitivnim spodbujanjem ali
dvigom ekonomske samozadostnosti). Te intervencije pogosto
začnejo izvajati že v obdobju nosečnosti in jih nadaljujejo v
otrokovem zgodnjem obdobju, del jih začnejo izvajati, ko je otrok
star 3 ali 4 leta. Programi pogosto uporabljajo t. i. »dvogeneracijski«
pristop – kombinirajo podporo družini in dejavnosti predšolske
vzgoje za otroke z izobraževanjem in poklicnim usposabljanjem
staršev. Vendar so ti učinki manj znani, ker jih niso longitudinalno
spremljali (glej ibid, str. 24–25).
Obravnavo politike preventive, ki vključuje starše v ameriškem
prostoru, ter njena strokovna izhodišča in prakso preventivnih
programov, ki vključujejo starše, bi lahko zaključili z ugotovitvijo,
da so starši pojmovani kot poglavitni dejavnik tveganja začetka
rabe drog in zaščite za rabo drog pri otrocih. Zato so v tem
prostoru številni preventivni programi namenjeni staršem,
prizadevajo pa si za krepitev družinskih dejavnikov zaščite ter
izničenje družinskih dejavnikov tveganja za rabo, natančneje
zlorabo drog, saj pojma raba v tem prostoru ne uporabljajo.
Programi, ki jih izvajajo, pa niso primerno evalvirani, zato bi o
njihovi (ne)učinkovitosti težko govorili. Prav tako bi težko ocenili
učinkovitost številnih brošur, namenjenih staršem, s temo »kako
vzgajati, da otroci ne bodo uporabljali drog«. Brošure, ki jih na
osnovi raziskav o dejavnikih tveganja in dejavnikih zaščite
pripravljajo različna ministrstva, torej država, potrjujejo in utrjujejo
pomen, ki je v ameriški strategiji oz. politiki preventive zlorabe
drog pripisan staršem. Še več. Z njimi država posega v družinski
prostor, tako da uči starše, kako vzgajati.

226

Tako npr. projekt »High/Scope Perry Preschool Program« državo stane okoli
12.000 USD za družino, z izvajanjem pa prihrani okoli 25.000 USD na vsako
sodelujočo družino (glej Karoly 1998, str. XVIII).
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V.1.3 Starši in politika preventive na področju rabe drog v
strategiji Evropske unije
Strategija EU 2000 je opozarjala, da bi morale biti strategije za
preprečevanje nastajanja odvisnosti in zdravljenje bolezni, ki jih
povzroča uporaba dovoljenih in nedovoljenih drog, sestavni del
strategije politike javnega zdravstva. Zato je potrebno razviti
preventivne dejavnosti in strategije za vse starostne skupine, tako
da bi se morale »/.../ namesto da se posvečajo prepovedanim
drogam, spopadati s tveganim vedenjem in odvisnostjo na splošno,
vključno z odvisnostjo od alkohola, zdravil, tobaka in snovi, ki jih
uporabljajo v športu kot doping« (EU Drugs Strategy 2000, str. 6).
Tako je Strategija EU 2000 v nasprotju z ameriško oz. Bushevimi
strategijami razširila prostor preventive tudi na dovoljene droge.
Poleg tega pa je skušala prostor preventivnih dejavnosti širiti na
tvegano vedenja na splošno, pri čemer ni definirala, kaj tvegano
vedenje je (glej ibid).
Strategija EU 2000 je posebno skrb namenjala otrokom »/.../ ki se
morajo zavedati nevarnosti, povezanih z uporabo drog, alkohola in
tobaka, preden se srečajo s temi snovmi. Otroci in mladostniki
potrebujejo tako znanje kot izkušnje, da se lahko odgovorno
odločajo za svoje vedenje« (ibid). Opozarjala je na potrebo po čim
zgodnejšem izvajanju preventivnih dejavnosti za otroke, še posebej
pa je ob »/.../ odkritju tveganega vedenja otrok in mladih /.../
(potrebno – op. A. H.) oblikovati dejavnosti za podporo njim in
njihovim družinam, preden se začne zloraba drog« (ibid). Strategija
EU 2000 je torej vpeljala starše v preventivo pred rabo drog oz.
tveganim vedenjem na splošno. Poudarjala je pomembno vlogo
staršev, vzgojiteljev in drugih odraslih v otrokovem življenju. Le-ti
imajo na otroke in mladostnike »/.../ močan vpliv s svojim
vedenjem in odnosom« (ibid). V tem okviru so programi za starše
zelo učinkoviti (glej ibid).
Tako kot v ameriškem prostoru smo se v preteklosti torej tudi v
Evropski uniji v okviru strategije in priporočil srečali s
poudarjanjem pomena vloge staršev v procesu preventive pred
rabo drog. Zapisali smo izraz v preteklosti. Zakaj? Zato, ker
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Strategija EU 2005 staršev oz. družine ne omenja, omenja le mlade
ljudi in posebne ciljne skupine (glej EU Drugs Strategy 2005, str. 7),
a jih ne definira (možno pa je, da vanje vključuje tudi starše).
Na tej točki sami vidimo pomembno razliko med evropskim in
ameriškim prostorom – pomen staršev v preventivi je v ameriških
strategijah bistveno bolj poudarjen in razdelan, v prostoru EU pa
smo se v okviru strategij srečali le s priporočilom o podporni
funkciji različnih dejavnosti, namenjenih staršem in otrokom (glej
EU Drugs Strategy 2000), oz. v zadnji strategiji starši niso omenjeni
(glej EU Drugs Strategy 2005). To seveda ne pomeni, da v
posameznih državah članicah EU starši niso vključeni v politike do
drog in da v njih ne izvajajo preventivnih dejavnosti, ki vključujejo
starše. Pomeni le, da na ravni skupne politike preventive držav
članic EU starši ne »igrajo« tako pomembne vloge, kot jo v ZDA.
Drugače pa je v politikah posameznih držav članic. Tako imajo v
okviru držav članic EU, ki jih podrobneje obravnavamo, starši
pomembno mesto v švedski (glej National Action Plan … 2002) in
slovenski politiki do drog, saj je preventivi, ki vključuje starše,
namenjena posebna točka; v nizozemski strategiji pa starši niso niti
omenjeni (glej Drugs policy in ... 1995). Že primeri navedenih treh
držav članic EU kažejo, da v prostoru EU ni usklajenega pristopa
pri obravnavi vloge staršev v politiki in praksi preventive pred
rabo in zlorabo drog.227
V.1.3.1 Praksa preventivnih programov, ki vključujejo starše, v
državah članicah EU
Čeprav se v Strategiji EU 2000 in 2005 komajda srečamo z omembo
mesta staršev v preventivi pred rabo in zlorabo drog, oziroma se z
njo ne srečamo, pa se s posameznimi preventivnimi programi, ki
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Pogled v politike do drog drugih držav članic EU nam pokaže, da imajo starši
pomembno mesto v preventivi pred rabo in zlorabo drog v Španiji (glej
National Drugs Strategy 2000–2008, str. 42–53), na Irskem (glej Building on
Experience … 2001, str. 76–83), Nemčiji (glej Action Plan on Drugs … 2003,
str. 13–27), v avstrijskih in finskih uradnih dokumentih pa niso niti omenjeni.
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vključujejo starše v prakse, vendarle srečujemo228. Še več. Število
teh programov se z leti veča. Tako smo na medmrežju oz. na
straneh EDRRA229 leta 2001 med programi našli opis 38
preventivnih programov, ki vključujejo družino230 (glej Search
Results Family 2001). Leta 2005 pa je na istih straneh 86 programov
(glej Search Results Family 2005). To ne pomeni nujno, da število
programov, ki vključujejo starše v prostoru EU narašča, temveč
lahko pomeni le to, da zahtevam po minimalnem standardiziranem
postopku zbiranja informacij in primerljivosti ustreza več
programov kot pred leti.231
Mendes (1999, str. 33–38) navaja, da v državah članicah EU
srečujemo različne tipe preventivnih programov, ki vključujejo
starše. Na osnovi analize le-teh je pripravil klasifikacijo teh
programov: (javni)232 informativni programi in akcije, programi z
neposrednim vključevanjem staršev, šolski programi, programi v
lokalni skupnosti, igralni/kulturni programi ter programi za
družine v težavah. Iz poimenovanja programov ni vidno, po

228

V tem podpoglavju ne bomo obravnavali politike in prakse preventive na
Švedskem in Nizozemskem, ki sta obe članici EU. Švedsko bomo sicer
obravnavali v naslednjem podpoglavju, ker gre za državo, ki si prizadeva za
popolno abstinenco posameznika. Nizozemsko pa bomo obravnavali v
naslednjem poglavju, ko bomo obravnavali politike preventive, ki si
prizadevajo za zmanjševanje tveganj in škode.
229
EDRRA (angl. Exchange on Drug Demand Reduction Action) je informacijski
sistem EU, ki s zasnovanim sistemom zbira preventivne programe iz držav
članic EU, ki so vsaj minimalno evalvirani in vsebujejo koherentne informacije
o ciljih, pristopih in strokovnih utemeljitvah programov, pa tudi informacije o
rezultatih evalvacije teh programov. V njihovi bazi podatkov so le
standardizirane informacije z vsaj minimalno evalvacijo, ki dovoljuje
primerjanje programov (glej Burkhart 2001, str. 8).
230
Od tega je bilo pet programov, namenjenih staršem predšolskih otrok, sedem
programov odvisnikom in njihovim družinam, devet programov je sodilo v
sklop t. i. šol za starše, en program je bil namenjen otrokom odvisnikov,
preostalih šestnajst programov pa je namenjenih različnim populacijam oz.
splošni populaciji (glej ibid).
231
Prav tako te rasti ne moremo pripisati širitvi EU, ker je med temi programi le
en program iz nove države članice, tj. Češke.
232
Avtor sicer programov ne uvršča med javne, vendar je iz opisa programov
videti, da gre za informativne programe, namenjene širši javnosti.
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kakšnem ključu je klasificiral programe, saj so nekateri
poimenovani glede na kraj izvajanja (npr. šola, lokalna skupnost),
drugi pa glede na vsebino oz. način izvajanja (npr. informativni
programi, igralni/kulturni programi). Kot bomo pokazali v
nadaljevanju, pa se tudi ob opisu vsebine programov ne moremo
izogniti nejasnostim, povezanim s ključem za razvrstitev
programov. Po Mendesovi klasifikaciji v prostoru EU prevladujejo
(splošni oz. javni) informativni programi in akcije, ki obsegajo
distribucijo brošur, zgibank in informativnih publikacij. Gre torej
za medijske akcije, namenjene splošni javnosti, v njej pa so zajeti
tudi starši. V njih se pojavljajo trije različni tipi informacij: o drogah
in njihovih učinkih; predlogi za določene načine vedenja staršev, ki
jim bodo pomagali, da bodo kos možnim razmeram ob rabi drog;
ter informacije o centrih za zdravljenje (glej ibid, str. 33). Med njimi
se pojavljajo tudi programi, ki neposredno vključujejo starše. To so
usposabljanja staršev za preventivno delo in programi, ki si
prizadevajo za to, da bi se starši zavedali svoje vzgojne in
preventivne vloge,233 oblikovali prostor za dialog in iskanje rešitev
nastalih razmer, če se srečajo z rabo drog pri svojih otrocih.234 V
prostoru EU pa prevladujejo šolski preventivni programi.235 Le-ti
redko236 vključujejo tudi starše, ki jih poskušajo informirati o
negativnih posledicah rabe/zlorabe dovoljenih in nedovoljenih
233

Delitev vloge staršev na vzgojno in preventivno je po našem mnenju
nesmiselna, saj starši delujejo preventivno prav pri vzgajanja svojih otrok. O
terminološkem kaosu in vprašanju, kaj pravzaprav je preventiva, glej pogl. I. 5.
234
Avtor navaja nekaj primerov, ki kažejo, da v evropskem prostoru skorajda ni
programov, ki bi vsebovali vzgojna navodila za starše, kako »pravilno«
vzgajati otroke. Tako so npr. na Irskem oblikovali program, katerega osnovna
ciljna skupina so starši in vzgojitelji. Glavni cilj je izobraževanje staršev in
edukacija o drogah, programi iščejo povezave med preventivo pred zlorabo
drog in družinsko komunikacijo (več o tem glej ibid, str. 34–36).
235
Ti programi naj bi potekali redno, ustrezati pa morajo starosti in zrelosti otrok
(za 7–9 letnike o alkoholu, tobaku in zdravilih, za 13–14 letnike o rabi
nedovoljenih substanc). Programi pa vključujejo tudi druge teme:
samovrednotenje, izražanje čustev in občutkov, tehnike odpora proti pritisku
vrstnikov (glej ibid).
236
Avtor je v državah članicah EU našel le tri take programe (v Grčiji, na
Portugalskem in v Franciji). Zato ocenjuje, da bi jih bilo dobro oblikovati več,
saj vključevanje staršev v preventivo krepi kredibilnost prenesenih informacij
(glej ibid, str. 36).
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drog. Programi, ki se pojavljajo v lokalnih skupnostih, vključujejo
dejavnosti za otroke in starše: želijo informirati ali intervenirati
med mlado populacijo oz. rizičnimi skupinami zunaj šole in
družine, tako da so starši in vzgojitelji vključeni v kampanje za
svoje otroke. Na lokalni ravni se pojavljajo igralni/kulturni
programi za starše in otroke, ki povezujejo različne igre, kulturne
in športne dejavnosti. To so dejavnosti, ki promovirajo zdravje,
zato jih pojmujejo kot preventivne dejavnosti za varovanje pred
rabo/zlorabo drog. Te dejavnosti so redko kombinirane z
informativnimi in formativnimi vsebinami237. V prostoru EU so
tudi programi za družine v težavah. Njihov cilj je poskrbeti, da
družina spozna problematično okoliščino, s katero mora živeti, in
poskuša odgovoriti na vprašanje, s čim se njihovi otroci soočajo pri
rabi/zlorabi drog.
V Mendesovi klasifikaciji programov preventive za starše
prevladuje klasifikacija programov glede na kraj izvajanj, manj pa
se naslanja na vsebinsko analizo programov. Vendar že na osnovi
njegove klasifikacije lahko ugotovimo, da v prostoru EU
prevladujejo preventivni programi, ki starše izobražujejo o drogah,
v manjšem delu pa tudi programi, ki starše usposabljajo za vzgojo
otrok. Kljub pomanjkljivostim Mendesova klasifikacija programov
kaže, da v prostoru EU prevladujejo izobraževalno in informativno
naravnani preventivni programi, ki vključujejo starše; to potrjuje
tudi analiza letnih poročilih držav članic Evropske unije.238 Iz
poročil je vidno, da preventiva pred rabo drog, ki vključuje starše,
v nekaterih državah članicah EU začne potekati, že ko so otroci v
zgodnjem otroštvu. Ti programi so naravnani v zaščito otrok pred
tem, da bi v prihodnosti razvili nezaželene oblike vedenja.
Usmerjeni so lahko le v preprečevanje rabe drog pri otrocih. Tako
npr. v Avstriji v petih vrtcih izvajajo projekt z naslovom »Vrtec
brez igrač«. V njih odstranijo iz vrtca vse igrače. Otrokom to
pojasnijo z zgodbico, da so igrače odšle na poletne počitnice. V tem
obdobju vzgojitelji otrokom ne predlagajo nobenih iger ali načinov,
237
238

Avtor navaja en sam portugalski program (le z naslovom).
Poročila si je mogoče ogledati na medmrežju. Sami se bomo naslanjali na
poročila za leto 2000 in 2003 oz. 2002.
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kako bi otroci lahko preživeli dan. Otroci postopoma razvijejo
druge oblike iger ali si sami naredijo igrače. V projekt so vključili
tudi starše. Vzgojitelji opazujejo, kako se otroci vedejo v obdobju
brez igrač, izdelan pa imajo tudi analitični inventar, v katerega
vpisujejo svoja opažanja. Pristop nenehno evalvirajo. V primerjavi s
primerjalno skupino je ta skupina pokazala signifikantno širjenje
socialnih interakcij med otroki ter otroki in vzgojitelji, kreativnosti
(verbalne in neverbalne), izražanje potreb in čustev, kompetenc
razreševanja problemov, fleksibilnosti v spolnih vlogah, empatije
in samozaupanja. Poleg teh parametrov sta se povečala
potrpežljivost in frustracijska toleranca. Otroci, ki so bili udeleženi
v projektu, so se značilno bolj pogosto igrali gibalne igre in se bolje
motorično razvijali. S projektom pa so bili zadovoljni tudi starši
(glej Toy Free Kindergarten 2001). Projekt naj bi preventivno
deloval predvsem s krepitvijo socialnih stikov med otroki,
razvijanju njihovega samozaupanja in dviganja frustracijske
tolerance; to naj bi bili dejavniki zaščite pred rabo drog.
V državah članicah EU pa obstajajo pa tudi programi, ki so
naravnani na preprečevanje nastajanja različnih nezaželenih oblik
vedenja otrok, ne le na rabo drog (npr. Danska in Portugalska239).
Tako npr. na Danskem že v otrokovem predšolskem obdobju
uporabljajo splošen pristop v preventivi. Dejavnosti so namenjene
preventivi na področju zdravja, socialne in osebne stiske otrok, niso
pa osredotočeni na preventivo odvisnosti. Preventiva v
predšolskem obdobju zajema številne dejavnosti, ki temelje na
239

Na Portugalskem so starše in vzgojitelje identificirali kot pomembno ciljno
skupino preventivnih intervencij. Vendar v svojem letnem poročilu za leto
2000 navajajo le en projekt – Projecto VIDA/IPDT, ki pa še ni evalviran (glej
Report to the /..../ Portugal 2000, str. 48). Med preventivne projekte,
namenjene staršem, pa lahko uvrstimo projekt z naslovom »Avantura v mestu«
(angl. Advanture in the City). To je ulični projekt, v katerem ima osrednje
mesto igranje vlog. V projekt vključujejo otroke, ki so neuspešni v šoli, kakor
tudi otroke s slabimi socialnimi kompetencami in nizko stopnjo
samozavedanja. Projekt za najmlajše temelji na igri in promovira zdrav
življenjski stil z upravljanjem emocij, sprejemanjem odločitev, upravljanjem
skupnostnih virov, odpora do pritiska vrstnikov, medosebne odnose ipd.
Evalvacija programa pri otrocih ni pokazala značilnih sprememb v
samonadzoru (glej Advanture in the City 2001).
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socialni in zdravstveni zakonodaji. Znotraj socialne zakonodaje vse
občine ponujajo širok spekter ponudbe dnevnega varstva za
predšolske otroke in posebne službe, ki svetujejo in podpirajo
socialno deprivilegirane družine. Občine so posebej dolžne
intervenirati, če otroci živijo v socialno ogrožajočih okoliščinah.
Varovanje socialnih služb naj bi po mnenju Danske imelo
preventivni učinek. Prav tako pa naj bi preventivni učinek imele
patronažne sestre, ki v prvih letih otrokovega življenja obiskujejo
družine na domu. Predvidevajo 4–8 obiskov, če so potrebe večje, pa
tudi več. Med obiskom patronažna sestra preveri motorični in
emocionalni razvoj otroka ter stik med materjo in otrokom (glej
Report to the /.../ Denmark 2000, str. 58–59, Report to the /…/
Denmark 2003, str. 74–75).
V sklopu progamov, ki vključujejo starše v državah članicah EU
srečamo tudi programe, ki so namenjeni ogroženim družinam, v
katerih so starši odvisni od drog (npr. Danska240, Irska241, Finska242).
Programi za starše predšolskih otrok so v prostoru EU precej redki,
starši pa so vključeni predvsem kot ocenjevalci uspešnosti
programa, v katerega so vključeni njihovi otroci, in sicer tako, da
spremljajo spremembe v vedenju svojih otrok (npr. Avstrija). Tiste
dejavnosti pa, ki so namenjene staršem z otroki v predšolskem
obdobju, pa so usmerjene k splošnim zdravstvenim ciljem (npr.
Belgija in Danska) ali razvoju različnih veščin (npr. Nemčija243).
240

Te starše in otroke skušajo integrirati v občinske službe za pomoč, da bi jim
zagotovili podporo (glej Report to the /.../ Denmark 2000, str. 59).
241
Iz poročila Irske je vidno, da veliko pozornosti namenjajo preventivi v
ogroženih družinah. Tako je vlada med letoma 1998 in 2000 namenila okoli 3
mio. evrov na leto za uvedbo sistema pomoči za rizične otroke in njihove
starše v določenih skupnostih (glej Report to the /.../ Irland 2000, str. 124–
125). V programu nacionalne politike do drog za obdobje 2001–2008 pa je
predvidela posebno skrb za ustanove, ki skrbijo za otroke posameznikov, ki se
zdravijo zaradi rabe drog (glej Report to the /…/ Irland 2002, str. 82).
242
Na Finskem je pozornost namenjena predvsem zdravstvenim ukrepom, razvili
pa so tudi program zdravljenja zasvojenih mater; vanj so vključeni tudi njihovi
otroci (glej Report to the /…/ Finland 2003, str. 83–84).
243
V Nemčiji potekajo v vrtcih številne dejavnost, s katerimi želijo vplivati na
znanje, stališča in vedenje otrok na kognitivni in čustveni ravni, pa tudi na
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Več preventivnih dejavnosti, ki vključujejo starše, pa je namenjenih
staršem osnovnošolskih in srednješolskih otrok. V tem okviru
prevladujejo izobraževalne in informativne dejavnosti v obliki
razdeljevanja zgibank o preventivi pred rabo drog (npr. Avstrija),
pa tudi t. i. šol za starše, katerih glavni namen je seznanjanje
staršev z informacijami o drogah, njihovih učinkih ipd. (npr.
Belgija244, Španija245) ali pa usposabljanja staršev za vzgojo otrok, ki
ne bodo uporabljali drog (npr. Nemčija).
V.1.3.1.1 Usposabljanje za učinkovito starševstvo v državah
članicah EU
T. i. šole za učinkovito starševstvo v državah članicah EU srečamo
le v Italiji, Grčiji in Nemčiji, čeprav številni preventivni programi v
teh državah poudarjajo pomen razvoja veščin starševstva in razvoj
teh veščin tudi vključujejo (npr. Portugalska in Avstrija).
Nacionalno poročilo o razmerah na tem področju v Italiji poudarja,
da so dejavnosti, ki promovirajo učinkovito interakcijo med
otrokom in starši, povezanost (angl. parental attachment) in
učinkovito starševstvo, bistvo preventive pred rabo drog.
Poudarjajo potrebo po oblikovanju preventive, ki pomaga otrokom
razviti njihovo identiteto, spodbuja njihovo domišljijo ter gradi
zmogljivosti in zaupanje v medosebnih odnosih. Lokalne
organizacije in osnovne šole razvijajo projekte, ki so usmerjeni na
prva leta otrokovega življenja in nosečnosti. Njihov cilj je
vedenjski. Ob tem pa skušajo vplivati tudi na strukturne razmere v vrtcih in
šolah. V njih organizirajo tudi starševske večere, ki vključujejo preventivna
sporočila (glej Report to the /…/ Germany, 2002, str. 75–76).
244
V preventivnih dejavnostih za otroke na ravni osnovnih šol dobijo le
informacije, staršem srednješolcev pa sta namenjena programa usposabljanja
in časopis, ki se ukvarja s problematiko preventive. Usposabljanja potekajo v
šolah, skupnostih učiteljev in staršev ter različnih kulturnih organizacijah, in
sicer en večer ali tri (glej Report to the /.../ Belgium 2000, str. 91–93).
245
Leta 1999 je v Španiji v šoli za starše sodelovalo 25.000 španskih staršev. To
so »odprte šole«, obiskujejo pa jih starši adolescentov. V šolskem prostoru
potekajo številne preventivne dejavnosti, obstaja pa težnja po vključevanju
staršev v te dejavnosti, predvsem v dejavnosti, ki v prostem času potekajo
zunaj šolskega prostora (glej Report to the /..../ Spain 2000, str. 52).
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promovirati povezanost med otrokom in starši, kompetence in
učinkovita stališča (angl. affective attitudes). Pristop temelji na
odkritju, da so močna vez med otrokom in materjo, zmožnost
popustiti gratifikaciji, sprejemanje frustracije in izogibanje
dolgočasju, močni dejavniki zaščite pred zasvojenostjo. V pripravo
na rojstvo otroka so vključili tudi vsebine, ki omogočajo
razumevanje »notranjega modela«, prepričanj in načinov vedenja,
ki so jih nezavedno prejeli od svojih staršev. Velika večina
programov je namenjena staršem osnovnošolcev in srednješolcev
(glej Report to the /..../ Italy 2000, str. 44–45, Report to the /..../
Italy 2002). V Italiji pa srečamo tudi projekt, ki ga izvajajo in
financirajo na državni ravni. To je projekt z naslovom »Projekt
družina« (it. Progetto Famiglia); financira ga ministrstvo za šolstvo.
Z njim želi ministrstvo vključiti starše učencev v preventivo, s tem
da jim omogoča sodelovanje in srečanja. S programom želijo razviti
globoke in trajne odnose med šolskim osebjem, socialnimi delavci
in starši; želijo izboljšati kompetence in vzgojne kapacitete staršev
ob soočenju s problematičnim vedenjem otrok in mladostnikov;
podpirati koordinirane intervencije za izboljšanje odnosov med
družino, šolo, nevladnim sektorjem in lokalnimi institucijami za
razvoj avtonomije in zmanjšanja psiho-biološke ranljivosti otrok ter
izboljšati percepcijo adolescentov glede tveganj, povezanih z rabo
drog (glej Report to the /…/ Italy 2002246).
Grčija v poročilu (glej Report to the /.../ Greece 2000, str. 82–83)
navaja, da so dejavnosti v okviru preventive, ki vključuje starše, še
vedno omejene, a se širijo. Zdi se, da je nadaljnja promocija
intervencij, ki so namenjene staršem, predvsem rezultat povečane
občutljivosti staršev. Ena glavnih ugotovitev evalvacij preventivnih
programov pa je, da se jih v večini primerov udeležujejo matere,
vključevanje očetov pa je omejeno.247 Poročajo predvsem o t. i.
šolah za starše, ki potekajo v preventivnih centrih. Namena teh
programov sta osebnostni razvoj in podpora starševski vlogi, ne pa
informiranje o drogah. V ospredju je torej izražanje čustev,
246
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Strani v publikaciji, žal, niso oštevilčene.
Tudi delež udeleženih očetov narašča: leta 1998 je bil 2 %, leta 1999 pa že 13
% (glej ibid, str. 82).
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izboljšanje odnosov z otroki in partnerji ter razvoj komunikacijskih
veščin. Ena od evalvacij je pokazala, da se zdi staršem
najpomembnejše prav razvijanje komunikacijskih veščin. Kot
najbolj učinkovite tehnike za njihov razvoj so ocenili igranje vlog in
obravnavanje različnih primerov iz prakse (glej ibid). Predvsem pa
v Grčiji poudarjajo pomen programov za starše, ki le-te »/…/
podpirajo v njihovi starševski vlogi, jih vodijo pri vzgoji otrok, jim
pomagajo izboljšati komunikacijo v družini in jim omogočajo
prepoznati in izraziti čustva, osebne potrebe in skrbi« (Report to
the /.../ Greece 2002, str. 63).
V Nemčiji izvajajo preventivne dejavnosti, ki niso usmerjene
neposredno na edukacijo o drogah, temveč na vedenje, ki je v
skladu s promocijo zdravja in razvijanje mentalne »moči«. Projekti,
ki jih izvajajo v predšolskih institucijah, so del standardne
dejavnosti praktikov v okviru preventive248.
Evalvacije v začetku 90. let so pokazale, da je le malo programov
namenjenih otrokom in njihovim staršem, sedaj pa se v Nemčiji vse
bolj utrjuje prepričanje, da morajo biti preventivni programi
namenjeni učenju otrok, ki podpira njihovo psihološko in fizično
zdravje, pri tem pa ima osrednjo vlogo družina. To spoznanje v
Nemčiji v zadnjih letih prevladuje tako na nacionalni kot deželni
ravni. Tako je že leta 1994 Zvezni center za zdravstveno vzgojo in
izobraževanje (nem. Bundeszentrale für Gesundheitliche
Aufklarung) začel financirati in izdajati v tiskani obliki serijo
raziskav z naslovom »Veliko lahko naredimo, da otroci ne bi
postali odvisniki« (angl. We can do a lot to prevent that children
become addicted), v katerih obravnavajo razmere otrok od
zgodnjega otroštva do pubertete, del pa je namenjen tudi podpori
staršev. Leta 1999 so v sodelovanju s katoliško in protestantsko
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V Hamburgu je tekel projekt z naslovom »Močno otroštvo – močno življenje«
(angl. Strong Childhood – Strong Life). Namenjen je bil staršem in
vzgojiteljicam ter vzgojiteljem. Obsegal pa je informiranje, strokovno
spopolnjevanje ter intenzivno varovalno in praktično delo (glej Report to the
/..../ Germany 2000, str. 95).
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cerkvijo ter nekonfesionalnimi organizacijami izdali249 sedmo od
raziskav z naslovom »Močni otroci potrebujejo močne starše«
(nem. Starke Kinder brauchen starke Eltern). Vse dejavnosti,
namenjene staršem, pa imajo tudi močno medijsko podporo v akciji
»Okrepimo otroke« (angl. Make Children Strong) – ta program je
»komunikacijski dežnik«, pod katerim izvajajo in povezujejo
različne lokalne preventivne iniciative250 (glej Report to the /..../
Germany 2000, str. 95–96 in Suckfüll 1999).
Nemški program za starše predšolskih otrok, ki je povezan z
vsenacionalno kampanjo z naslovom »Okrepimo otroke«, izhaja iz
izhodišča, da se mora primarna preventiva osredotočiti na obdobje,
preden se lahko začne odvisnost, in da so preventivni postopki
učinkoviti, če so povezani s subjektivnimi izkušnjami. Da bi otroci
postali zdrave osebnosti, potrebujejo ljubezen, sprejemanje in
zaupanje. Staršem majhnih otrok pa je pogosto težko zagotoviti
življenjske razmere, ki bi zagotavljali doseganje tega cilja. Zato je
Zvezni center razvil vsedržavni projekt, s katerim želi podpreti in
ozavestiti starše za promocijo odpornosti njihovih otrok, da se
bodo sposobni upreti drogam.
Evalvacija je po šestih mesecih izvajanja pokazala, da udeleženci
upoštevajo spoznanja, ki so jih pridobili na seminarjih, v
vsakodnevnem življenju. To še posebej velja za motivacijo za
krepitev otrokovega samospoštovanja v vsakodnevnih dejavnostih.
Vendar so obenem ugotovili, da so pozitivni učinki seminarjev
povezani s selektivno izbiro udeležencev. Kot pri drugih podobnih
pristopih je namreč tudi pri tem projektu zaslediti, da so se
seminarjev udeleževali le starši iz družin, ki že imajo zadovoljive
psihosocialne vire, starši iz rizičnih družin pogosto ne obiskujejo
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Do maja 2003 so izdali kar 21 obsežnih publikacij, ki sodijo k preventivi. Gre
za teoretske in empirične raziskave, ki pokrivajo področje preventive rabe drog
in obravnavajo različna področja od kajenja, rabe ekstazija, evalvacijo
preventivnih programov do preventive v športu itd. (več o tem na
http://www.bzga.de).
250
Za starše so pri tem projektu načrtovane predvsem informativne dejavnosti
(glej Make Children Strong 2001).
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dejavnosti te vrste zaradi različnih razlogov: pomanjkljive
obveščenosti, pomanjkanja časa in zanimanja (glej ibid).
Poročila držav članic EU nam sicer ne omogočajo natančnejšega
vpogleda v samo vsebino preventivnih programov, ki vključujejo
starše, vendar menimo, da lahko že na osnovi kratkih predstavitev
potrdimo tezo, da so v prostoru EU preventivne dejavnosti za
starše usmerjene predvsem v izobraževanje staršev. Programi, ki
vključujejo starše, le-te informirajo o drogah. Vendar pa po drugi
strani v posameznih državah članicah EU v prostor preventive za
starše prodirajo tudi programi, ki skušajo starše usposobiti za
»pravilno« vzgojo, ter programi, ki so namenjeni »rizičnim«
družinam. Vendar ti programi vztrajajo le pri poudarjanju čustvene
povezanosti med otroki in starši. Tako npr. nemški program z
naslovom »Okrepimo otroke« poudarja pomen ljubezni,
sprejemanja in zaupanja, da bi se otroci razvili v zdrave osebnosti.
Izhaja torej iz prepričanja, značilnega za permisivni vzgojni stil, da
»/…/ lahko (starši – op. A. H.) svojim otrokom povzročijo
»nepopravljivo škodo«, če jim ne bodo dajali ljubezni in varnosti«
(Bruch v Lasch 1986, str. 187). Prepričani so, da se je ljubezni
mogoče naučiti oz., da so ljubezen, sprejemanje in zaupanje dovolj,
da bodo iz otrok zrasle t. i. zdrave osebnosti oz. osebnosti, ki se
bodo spoštovale. Še več. Samospoštovanje v tem kontekstu pomeni
tudi, da ne bodo uporabljali drog. Na veri o vlogi ljubezni v vzgoji
otrok torej temelji tudi napačna predpostavka, da droge
uporabljajo le otroci oz. osebe, ki se ne spoštujejo.251 Tako izhodišče
pa spregleduje ne le, da so ljubezen, spoštovanje ipd. vedno
bistveno drugotna stanja (glej Salecl 1991), ampak tudi, da vzgoja
oz. socializacija otrok poteka prek ponotranjanja pomenov in
ravnanj, ki jih otrokom posredujejo pomembni Drugi – štejejo torej
ravnanja staršev, tudi kar zadeva rabo drog. Pri tem pa predvsem
pozabljajo na nekaj, na kar smo že opozorili, da ljubezen brez
discipline ni dovolj, da bi zagotovili kontinuiteto generacij, od
katere je odvisna vsaka družba (glej Lasch 1986).
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O vprašljivosti veljavnosti te teze glej pogl. IV.1.2.2.
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Čeprav programi razvijanja veščin in spretnosti starševstva v
prostoru držav članic EU sodeč po poročilih šele prodirajo, pa to ne
pomeni, da v neposredni praksi ni več takih programov.
Predvidevamo, da jih bo v prihodnje še več. Zaznati je namreč
težnjo po prenosu ameriških izkušenj preventive za starše v
evropski prostor. To trditev potrjuje pogled na edini dokument, ki
obravnava strokovne plati preventive rabe drog za starše na ravni
EU. Ta dokument naj bi uporabljali kot strokovno osnovo za
oblikovanje politike preventive oz. zgodnjih intervencij252 (angl.
early childhood interventions). V njem pa je predstavljena tudi
preventiva, ki vključuje starše v EU ter poudarjena potreba po
prenosu ameriških izkušenj v evropski prostor. Iz tega dokumenta
bomo v nadaljevanju skušali izluščiti težnje razvoja politike in
prakse preventive pred rabo drog, ki vključuje starše v EU. Prej pa
si bomo ogledali primer švedske politike preventive in mesto
staršev v njej.
V.1.3.2 Mesto staršev v politiki in praksi preventive pred
zlorabo drog na Švedskem
Kljub restriktivno naravnani politiki do drog se Švedska, kot smo
že omenili, ni izognila »očitnemu širjenju (angl. lifetime
prevalence) rabe drog med mladostniki v 90. letih253, čeprav je ta v
obdobju predtem mirovala. /.../ Prav tako je narasel delež
mladostnikov in mlajših odraslih, ki so v zadnjem mesecu uporabili
drogo, vendar ne za toliko kot v zgodnjih 70. letih« (National
Report to the /…/ Sweden 2001, str. 9). Širjenje uporabe drog pa so
zaznali na Švedskem tudi pri drugih delih populacije (glej ibid, str.
17–22). Vlada to pripisuje predvsem povečanju ponudbe drog in
nastanku novih poti za trgovanje z njimi (glej ibid, str. 9). Vzrok za
252

Intervencije v zgodnjem otroštvu lahko potekajo v različnih okoljih. Lahko so
usmerjene: na družine (npr. razvoj starševskih veščin), intervencije v vrtcih oz.
v otrokovem predšolskem obdobju, intervencije, ki vključujejo matere takoj po
rojstvu otroka, specifične intervencije za otroke odvisnikov in skupnostni
pristop (glej Burkhart 2001, str. 2).
253
Med 15- do 16-letniki je v zgodnjih 90. letih 4 % fantov in 3 % deklet
poskusilo drogo, konec 90. let pa je ta delež znašal 10 % med fanti in 8 % med
dekleti (glej National Report to the /…/ Sweden 2001, str. 17).
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povečano zanimanje za droge med mladimi naj bi bil tudi v vse
večji ponudbi drog, ki še posebej privlačijo mlade (npr. plesne
droge), ter v mladinskih trendih rabe drog, ki so sicer opazni po
vsem svetu (glej ibid, str. 19). Na Švedskem pa opažajo tudi vse
pogostejšo rabo heroina; ta je v zadnjih letih na trgu dostopnejši
(glej ibid, str. 15). To naj bi bilo povezano s povečanjem stopnje
nezaposlenosti med mladimi in z njihovo socialno izključenostjo,
čeprav »/.../ stopnja nezaposlenosti med mladimi ni tolikšna oz.
ne obstaja tako dolgo, da bi lahko verjeli, da z njo lahko pojasnimo
povečanje zanimanja za droge, vsaj ne za plesne« (ibid). Odgovora
na vprašanje, zakaj se raba drog širi, Švedska torej nima, jasno je le,
da se kljub politiki usmerjeni v prohibicijo, raba vztrajno vse bolj
približuje evropskim povprečjem. Opazni pa so premiki v
pojmovanju preprečevanja rabe drog. Švedska sicer vztraja pri tezi,
da »prohibicija drog daje jasen znak, da je raba drog v družbi
nezaželena« (National Report to the /…/ Sweden 2001, str. 39).
Kljub temu pa se ukrepi za zmanjševanje povpraševanja po drogah
ne bi smeli omejevati le na informiranje, preventivo in zdravljenje
(glej ibid). To pa je bistveni korak naprej od pojmovanja
preventive, ki je v nacionalni strategiji iz leta 1995 z naslovom
»Drug Policy: the Swedish Experience« bistveno pozornost
namenjala širjenju informacij o nevarnostih rabe drog in
oblikovanju negativnega javnega mnenja do drog, socialni vzroki
za rabo drog (nezaposlenost, segregacija, socialna izključenost) pa
so v celotnem dokumentu komajda omenjeni (glej Drug Policy ...
1995, str. 16). Širjenje informacij o škodljivosti rabe drog pa je v
skladu s to strategijo usmerjeno predvsem v oblikovanje »pravih«
stališč do drog in rabe drog ter »/.../ ohranjanje in krepitev
negativnih stališč, ki že obstajajo v švedski družbi. /.../
Informiranje je pojmovano kot zagotavljanje osnovnih dejstev o
drogah« (ibid). Namen te dejavnosti je »zmanjšati število
posameznikov, ki poskusijo in redno uporabljajo droge, ter
oblikovanje in vzdrževanje negativnih stališč do drog. /…/ (ter –
op. A. H.) dvig zavesti o medicinskih in socialnih posledicah
zlorabe drog, ne nazadnje tudi rekreativne« (National Action Plan
… 2002, str. 6).
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Vpliv na javno mnenje254 je torej zelo pomemben cilj švedske
politike do drog (glej National Action Plan … 2002, str. 4).
Negativna stališča do drog so se v švedski družbi oblikovala nekaj
zadnjih desetletij, in sicer z medijskimi kampanijami in sistemom
vzgoje in izobraževanja, ki rabo drog s širjenjem informacij
prikazujejo kot »/.../ najresnejši (če ne najpomembnejši) problem
in notranjo grožnjo družbi. Zloraba drog je pogosto zaznana kot
vzrok za druge družbene probleme. Problemi z drogami pa
pomenijo tveganje za tradicionalne švedske vrednote« (Lefrenière
2002, str. 2). Van Solinge enega od vzrokov za tako percepcijo drog
v švedski družbi vidi v »/.../ pozitivni izkušnji, ki jo imajo Švedi s
socialno državo in prepričanju, ki ga ta izkušnja prinaša, da je
možno spremeniti družbo..« (1997, str. 53). Goldberg meni, da je
velika mobilizacija javnosti na Švedskem možna tudi zato, ker
imajo kampanje proti drogam dolgo tradicijo. Sodelovanje v
procesu oblikovanja javnega mnenja daje ljudem možnost, da se
vidijo kot del nacionalnega gibanja in pomemben člen »/.../
obvarovanja otrok – mogoče celo obvarovanja države« (Goldberg
1999, str. 182).
Najpomembnejše orodje preventive na Švedskem je širjenje
informacij o drogah, »/…/ njihovih negativnih učinkih,
učinkovitih preventivnih metodah, itd.« (National Action Plan …
2002, str. 6). Najprimernejše ciljne skupine za izvajanje
preventivnih ukrepov pa so mladostniki, mlajši odrasli v starosti
254

Na javno mnenje naj bi vplivala tudi zakonodaja, ki obravnava rabo drog. Leta naj bi delovala preventivno, saj je oskrbovanje z drogami težko imeti za
manjše kaznivo dejanje, sodišča pa ga še posebej resno obravnavajo, kadar gre
za oskrbovanje mladih ljudi z drogami (glej A Preventive Strategy … 1998,
str. 3). Posebej pomembno mesto ima v preventivi tudi policija, ki z akcijami
preprečuje prodajo drog na cestah. Njen cilj je, da bi »/.../ z uličnimi akcijami
spravila preprodajalce s ceste in javnih površin, tako da noben poseben prostor
ne bi bil prepoznan kot prostor, na katerem se prodajajo droge. S tem je trg
drog bolj »viden«, zmanjšuje pa se tudi možnost, da bi se kupci in prodajalci
drog srečali« (ibid, str. 4). Tudi v tem primeru Švedi stavijo na oblikovanje
javnega mnenja, saj naj bi »policijske akcije na ulicah imele pomemben vpliv
na javno mnenje, ker kažejo jasno družbeno zavračanje trgovanja z drogami«
(ibid).
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med 18 in 30 let, starši ter tisti, ki sprejemajo odločitve in ljudje, ki
delajo z otroki in adolescenti« (ibid). Da bi »/…/ več ljudi reklo
drogam »Ne« in bi jih manj začelo uporabljati droge /…/« (ibid),
pa je med drugim potrebno precej narediti v izobraževanju
odraslih in starševskih iniciativ, saj je »skupnost odraslih, še
posebej skupin staršev, ključ v tem delu« (ibid, str. 7). Zato je ena
najpomembnejših švedskih teženj v preventivi »/…/ krepiti starše
v njihovi starševski vlogi« (ibid) oziroma je bistveni cilj preventive
»/…/ zagotoviti otrokom in mladim dobro vzgojo« (ibid).
Nacionalni akcijski program sicer ne pove, kako bo Švedska to
naredila, glede na poudarjanje pomena izobraževanja v njem pa
predvidevamo, da predvsem z izobraževanjem. K temu sklepu nas
napeljuje tudi dejstvo, da je v Nacionalnem akcijskem programu
posebno podpoglavje namenjeno izobraževanju odraslih proti
drogam, in sicer v ljudskih in drugih organizacijah za
izobraževanje odraslih ter športnih organizacijah (glej ibid).
Glede na zapisano bi lahko rekli, da Švedska v politiki preventive
pred rabo drog meri predvsem na širjenje informacij o negativnih
posledicah rabe drog in ustvarjanju strahu pred drogami v javnosti.
Poglavitno vlogo pri preventivi pred rabo drog pa imajo ukrepi
represivnih organov države. Težnji po vnašanju represivnih
ukrepov sledi tudi preventiva v šolskem prostoru. Programi
edukacije o drogah se v švedskem šolskem sistemu začenjajo zelo
zgodaj in se redno pojavljajo v celotnem šolskem kurikulumu na
celotni vzgojno-izobraževalni vertikali. Kritiki (glej Goldberg 1999,
Van Solinge 1997) teh programov poudarjajo, da je dokazano, da
programi, ki namesto na širjenju resničnih informacij temeljijo na
širjenju strahu pred drogami, ne dosegajo zaželenega učinka.
Švedski programi edukacije o drogah se sicer premikajo od
»informiranja, ki temelji na strašilnih taktikah, na informiranje o
»osnovnih vzrokih«255, sama preventiva pa je s tem začela temeljiti
255

Goldberg meni, da je interpretacija vzrokov rabe drog na Švedskem ideološka,
saj reducira rabo drog na posameznika in njegove »osebne« primanjkljaje, npr.
na njegovo nezmožnost, da bi se učil, njegovo antisocialno vedenje in njegovo
»kemično kontrolirano« vedenje. Vse to pa vodi stran od dejstva, da so
uporabniki drog del družbe in da so njihove dejavnosti pogosto produkt
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na »odgovornem« sprejemanju odločitev. Zato je potrebno z
adolescenti razpravljati o drogah in jih naučiti, kako naj se vedejo,
ko se srečajo z drogami. Seznanjanje z drogami naj bi v šolah
potekalo predvsem z diskusijo (dvosmerna komunikacija),
igranjem vlog in elementi dramske pedagogike« (Nordegren 1984,
str. 221).
V zadnjih letih se je v iskanju odgovora na vprašanje, kaj deluje
preventivno, švedska politika do drog obrnila v drugo smer, saj je
»mogoče /.../ najpomembnejši dejavnik (preprečevanja rabe drog –
op. A. H.) splošna socialna politika. Politika do drog kot del
socialne politike bi morala biti dopolnjena s politiko preprečevanja
nezaposlenosti, segregacije in povečevanjem socialnega stresa.
Odraščanje v pozitivnem okolju bi moralo biti najpomembnejše
preventivno orodje« (National Report to the /…/ Sweden 2001, str.
39).
Kljub temu pa Goldberg (1999, str. 191) meni, da v švedski družbi
ni razprave s temo, kako bi spremenili okolje, ki igra pomembno
vlogo pri oblikovanju problematičnega uporabnika drog. Vzrok za
to vidi v dejstvu, da bi zato bili potrebni velikanski finančni viri, to
pa pomeni, da bi se preostali državljani morali čemu odpovedati.
Zato Švedi raje verjamejo, da je problematična raba drog
individualen problem, ki ga je mogoče rešiti z manjšim
žrtvovanjem preostalih. Vse, kar lahko storijo, je, da sami ne
uporabljajo drog in podpirajo politiko proti drogam.
Kljub obema navedenima premikoma pa je po švedskem
nacionalnem programu »namen informiranja /.../ ohraniti in
okrepiti negativna stališča do drog, ki že obstajajo v švedski
družbi« (Drugs policy ... 1995, str. 16). Čeprav je informiranje
opredeljeno kot »/.../ zagotavljanje osnovnih dejstev« (Drugs
policy ... 1995, str. 16), pa ga Van Solinge označuje kot »/.../
indoktrinacijo« (1997, str. 1). Ti programi namreč vsebinsko

odnosov, ki jih imajo z drugimi ljudmi v družbi. Taka interpretacija obravnava
posameznika, ki uporablja droge, kot vir družbenih problemov (glej Goldbeg
1999, str. 190).
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predstavljajo le eno plat rabe drog. Zato je vprašanje, koliko so te
informacije objektivne, saj podpirajo le negativna stališča do rabe
drog (glej ibid). Da gre le za podpiranje negativnih stališč do rabe
drog, kaže tudi dejstvo, ki smo ga že omenili, da na Švedskem rabo
drog enačijo z zlorabo. O razlikovanju med eksperimentalno ali
rekreativno rabo drog in zlorabo v prostoru politike preventive ni
govora, čeprav »nekateri kazalci kažejo, da se je v 90. zgodila rahla
sprememba k manj strogim stališčem do drog med mladimi, še
posebej med fanti. /…/ Starejši adolescenti vse pogosteje rabo
drog pojmujejo kot osebno stvar posameznika; ta naj se sam odloči
in je odgovoren za svojo odločitev« (National Report Sweeden
2000, str. 11). Toda kljub temu na Švedskem govorijo o »/…/ tako
imenovani rekreativni zlorabi drog /…/« (National Action Plan …
2002, str. 5), to pa je termin, ki ga ne srečamo v pisnih virih iz
drugih držav, sploh pa ne v strokovni literaturi.
Glede na povedano lahko ugotovimo, da Švedska v svoji strategiji
na področju zlorabe drog odraslim oz. staršem namenja posebno
mesto. V praksi pa potekajo različni preventivnimi programi za
starše, vendar je o njih malo podatkov. Zanimivo pa je, da podatki,
ki obstajajo, govorijo o tesni zvezi med švedskim in ameriškim
preventivnim prostorom. Tako kot v ZDA se namreč tudi na
Švedskem srečamo s preventivo, ki vključuje starše na delovnem
mestu, saj »nacionalni koordinator za droge promovira metode,
povezane z delovnim mestom, na katerem naj bi potekala
komunikacija o drogah in vlogi staršev/družine v preventivnem
delu« (Report to the /…/ Sweden 2002, str. 50). V tem kontekstu
pa poteka tudi publiciranje gradiv, ki so namenjena študiju in
razpravam odraslih (ibid). Eden izmed teh projektov je projekt z
naslovom »In the Walls«; poteka v Sundvallu. V njem je udeleženo
15.000 zaposlenih oz. polovica zaposlenih v tej švedski regiji. V
letih 1998–2000 so program iz delovnih organizacij razširili tudi na
šole, saj so ugotovili, da imajo stališča zaposlenih staršev do rabe
alkohola in drog velik vpliv na druge dele družbe. Politika do drog
na delovnem mestu pa naj bi pomagala staršem pri njihovi vzgoji
otrok in mladostnikov. Mladi pa se že zgodaj začnejo zavedati
zahtev in pričakovanj v obdobju, ko bodo zaposleni (glej In the
Walls 2001).

250

PREPREČEVANJE RABE IN ZLORABE DROG

Drugi preventivni projekt, ki je bil prenesen iz ZDA, ter prilagojen
domačim razmeram, pa je projekt z naslovom »Korak za korakom:
na družino osredotočen program preprečevanja problemov z
alkoholom in drogami med adolescenti« (angl. Step-by-step: a
family focused program to prevent problems with alcohol and
drugs among adolescents). Gre za prilagoditev »Programa za
krepitev družine« (angl. Strenghtening Family Programme) iz
Iowe, ki je namenjen staršem otrok starih od 10 do 14 let. Namen
projekta je s krepitvijo dejavnikov zaščite in zmanjševanjem vpliva
dejavnikov tveganja preprečiti rabo drog in alkohola med mladimi,
krepiti družinske veščine in vezi (glej ibid, Step-by-step … 2005).
Na osnovi obeh projektov za starše, ki tečeta na Švedskem, bi težko
izluščili težnje preventive pred rabo drog, ki vključuje starše.
Vendar pa je na osnovi predstavljenih dokumentov in preventivnih
programov moč sklepati, da so starši v švedski politiki do drog
razumljeni kot pomemben del širše javnosti, ki naj bi ob medijskih
kampanjah in informiranju oblikovala negativna stališča in odnos
do rabe drog. Ob tem pa je mogoče sklepati, da se Švedska pri
oblikovanju politike in prakse preventive močno naslanja na
ameriški prostor.
Treba pa je opozoriti še na nekaj. Kaže namreč, kot da je švedska
politika resno vzela opozorilo ekspertne komisije za revidiranje
švedske politike do drog, ki jo je ustanovila vlada. Le-ta je v svojem
poročilu zapisala, da vidi šolo kot najpomembnejši področje za
izvajanje preventive, vendar je pri tem opozorila na pomanjkanje
preventivnih strategij za mlade v lokalni skupnosti. Zato je tudi
opozorila, da morajo vsi mladi in njihovi starši imeti dostop do
svetovanja o temah v zvezi alkoholom, drogami in odvisnostjo (glej
The Crossroad 2000). Starši sedaj dostop do teh programov
nedvomno imajo tako na delovnem mestu kot v lokalni
skupnosti.256
256

Eden takih programov je program z naslovom »Boj proti drogam« (angl. Fight
Against Drugs), ki poteka v občini Upplands Vasby. Program poteka v celotni
skupnosti (v cerkvah, klubih, medijih, šolah, na policijski postaji …). Njegov
cilj pa je vplivati na stališča celotne populacije, tudi staršev (glej Fight Against
Drugs 2005) .
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V.1.3.3 Poskus opredelitve usmeritev preventive pred rabo in
zlorab drog, ki vključuje starše, v prostoru EU
Na osnovi prikaza strategije EU v zvezi z drogami lahko
zaključimo, da starši v njej niso posebej izpostavljeni. Pogled v
preventivne programe, ki vključujejo starše v državah članicah EU,
ter prikaz švedske politike preventive ter mesta staršev v njej, pa
nam pokažeta, da so starši pomemben del politike in prakse
preventive v posameznih državah. Kljub temu pa se zdi, kot da je
število preventivnih programov, ki vključujejo starše v državah
članicah EU precej manjše, kot je npr. število teh programov v
ZDA. Manjši pa je tudi obseg ciljne populacije, ki so ji ti programi
namenjeni, saj gre po večini za projekte, ki potekajo lokalno ali
regionalno, in to v okviru nevladnih organizacij. S projekti za
starše, ki potekajo na ravni države, se srečujemo le v Nemčiji – tam
izvajajo vsedržavni projekt ozaveščanja in informiranja staršev –
ter v Italiji. Vključevanja oz. usmerjanja preventive za starše v
podobni obliki kot v ZDA, to je v obliki produciranja vzgojnih
navodil za starše (staršem jih posreduje vladni resorji, npr. za
izobraževanje), pa v državah članicah EU ne srečujemo. Na osnovi
tega lahko sklepamo, da države članice EU v politiki do drog ne
posegajo neposredno v družinsko življenje svojih državljanov.
Lahko pa v različnih obravnavanih programih opazimo težnjo po
vnašanju »vzgojnih« vsebin, predvsem pa po posebni obravnavi t.
i. rizičnih populacij (npr. otrok v družinah s starši odvisniki). Ta se
sicer sklada s težnjo, navedeno v Strategiji EU 2000, ki poudarja
podporno funkcijo preventive, ki vključuje starše, in je še posebej
usmerjena v zgodnje odkrivanje t. i. rizične populacije, pri kateri bi
v prihodnje lahko nastali problemi zaradi zlorabe drog. Pri tem je
zanimivo, da vsi navedeni preventivni programi merijo le na
preprečevanje zlorabe drog in nastanka odvisnosti, ne pa tudi na
preprečevanje same rabe drog.
Na podlagi prikaza preventivnih dejavnosti, ki vključujejo starše,
lahko sklepamo tudi, da so programi v posameznih državah
članicah EU po večini namenjeni staršem adolescentov, manj pa
staršem otrok v predšolskem obdobju, v nasprotju z ZDA, kjer
izvajajo preventivne dejavnosti za starše otrok od rojstva dalje.
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Drugače kot v ZDA se le v manjšem delu držav članic EU
srečujemo s preventivnimi projekti, ki poudarjajo razvijanje »veščin
starševstva« in usposabljanje staršev za vzgojo otrok (npr. Grčija,
Nemčija, Portugalska in Italija) ter poseganje zdravstvenih služb v
družino (npr. Danska). Da je število teh programov majhno, je
opozoril že Burkhart257 (2001, str. 3) v poročilu z naslovom
»Zgodnje intervencije v otroštvu – možnosti in izkušnje v Evropi«
(angl. First Childhood Interventions – Possibilities and Experiences
in Europe). V poročilu je še posebej poudarjeno, da imajo lahko
zgodnje intervencije, ki spreminjajo funkcioniranje in interakcije v
družini, boljše dolgoročne učinke in so bolj občutljive za kulturne
razlike kot širše zasnovani šolski kurikulumi. Prav tako je
pomembno, da so programi integrirani v otroško in družinsko
percepcijo ter norme, in se ne osredotočajo le na informiranje ali
izobraževanje, omejeno le na zlorabo substanc. Zato avtor poročilo
zaključuje s priporočilom, da bi se preventiva pred zlorabo drog v
evropskem prostoru začela že v zgodnjem razvojnem obdobju
otrok ter usmerila tudi na starše, saj ob analizi obstoječih
preventivnih programov ugotavlja, da »/.../ se pretežna večina
preventivnih posegov v Evropi začne razmeroma pozno; ciljna
skupina so namreč adolescenti v sekundarnem izobraževanju.
Večina družinskih intervencij, ki obstajajo pa je usmerjena na
sistemske interakcije v družini na splošno, in se ne posvečajo
posebej otrokovim razvojnim potrebam niti se ne usmerjajo na
veščine starševstva v zgodnjem otroštvu« (Burkhart 2001, str. 2).
Burkhartovo ugotovitev podpira tudi analiza preventivnih
programov za starše, ki smo jo že predstavili v tem poglavju.
V prostoru EU se torej redko srečujemo s preventivnimi programi,
ki vključujejo starše, ali natančneje, dejavnosti, katerih cilje je
»razvijati veščine starševstva«, ki bi jih usmerjala politika
preventive posamezne države članice. Vendar je prav v
Burkhartovem poročilu in Strategiji EU 2000 moč slutiti, da se bo v
prihodnje verjetno zgodil tudi ta premik. Čeprav besedilo Strategije
257

Avtor poročila je zaposlen v EMCDDA in je na osnovi analize preventivnih
programov, ki se nahajajo v bazi EDRRA ter pregleda strokovne literature,
pripravil poročilo, ki naj bi bilo izhodišče za oblikovanje politike zgodnjih
intervencij v EU (glej Burkhart 2001, str. 8). Poročilo ni bila javno objavljeno.
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EU 2005 naši tezi ne pritrjuje, pa menimo, da jo potrjuje že
omenjeno Burkhartovo poročilo. Avtor ga namreč končuje z
besedami: »Čeprav ima družina najpomembnejši in verjetno
največji vpliv na to, kako oseba pozneje v življenju obravnava
droge, ji na splošno posvetimo premalo pozornosti z usmerjenimi
in strukturiranimi preventivnimi pristopi. Seveda obstaja preobilje
intervencij, ki so usmerjene na družino, pri tem pa večina meri na
ozaveščanje staršev o njihovi vlogi v preventivi pred rabo drog.
Toda usposabljanje za konkretne vzgojne stile in veščine
starševstva (angl. parenting skills) bi, kot kažejo spoznanja
sodobne znanosti, igralo v zgodnjem otroštvu najpomembnejšo
vlogo v razvoju dejavnikov zaščite pred zlorabo drog« (ibid str. 11).
Pri tem avtor opozarja, da se pojem »/…/ »veščine starševstva«
pogosto uporablja preveč generično in se nanaša le na starševske
kompetence za socialno in kognitivno vzgojo otrok (npr. vrednote),
namesto da bi se bolj na emocionalni, toda nevrološko
pomembnejši stik staršev z dojenčki in malčki« (ibid, str. 8). Pri tem
pa je odgovor na vprašanje, ali je starše mogoče usposobiti za
emocionalno interakcijo z otroki oz. jih naučiti, kako naj imajo radi
svoje otroke, znan že od 50. let dalje, ko je H. Bruch zapisala, da je
»/…/ napaka psihološkega svetovanja, da uči starše tehnik
prenašanja občutka, da je otrok ljubljen, namesto da bi se zanesli na
lastna /…/ ljubezenska čustva« (Bruch v Lasch 1992, str. 191).
Na vprašanje, kako naj bi delali z družinami, da bi v njih razvijali
starševske veščine, pa Burkhart odgovarja »/.../ da bi bila kar
zadeva javno zdravje, najbolj logična in izvedljiva strategija, ki pa
je redko v uporabi, redno in kontinuirano vključevanje družinskih
zdravnikov, pediatrov in strokovnjakov, ki skrbijo za otroke (angl.
childcare professionals258) v družino« (ibid, str. 11). Le-ti naj bi se
vključevali v družino v različnih okoliščinah in sicer:

258

V slovenskem jeziku tega pojma ne poznamo. Ker avtor izraza ne razloži oz.
ne razloži, kateri poklici sodijo v to skupino, predvidevamo, da so vanje
vključeni vsi tisti poklici, ki »skrbijo za otroke«, torej socialni delavci,
medicinske oz. patronažne sestre in vzgojitelji – varuhi – učitelji otrok na
predšolski stopnji. Da gre za to strukturo poklicev, kažejo tudi avtorjevi
primeri okoliščin, v katerih naj bi se ti strokovni delavci vključevali v družino.
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1. med nosečnostjo in po njej bi lahko starše in samske matere
usmerjali in vključevali v preventivne dejavnosti. Starše bi lahko
ozaveščali o učinku rabe substanc na zarodek in dolgoročnih
učinkih te rabe na otroka;
2. odkrivali bi lahko rizične otroke. Zdravstveni in vzgojnoizobraževalni delavci srečujejo veliko otrok, zato imajo
pomembno vlogo in možnost – lahko prepoznajo otroke, za
katere obstaja tveganje, da bodo pozneje imeli probleme z
drogami (npr. otroci z minimalno cerebralno disfunkcijo, otroci,
ki so žrtve zlorab in zanemarjanja itd.);
3. usposabljali bi starše in jim svetovali o pomenu preventive,
starševstva, povezanosti z otroki in o komunikacijskih stilih;
4. lahko bi služili kot model. Npr. način, koliko in za kaj
predpisovati zdravila, ima vpliv na vedenje staršev in otrok,
zato se morajo zdravstveni delavci nenehno spraševati, ali je res
nujno za vse zdravstvene probleme predpisati zdravila (glej
ibid).
Burkhart torej priporoča premik v izvajanju preventivnih
dejavnosti iz šolskega okolja na vse mlajše otroke in njihove starše,
odkrivanje rizičnih populacij ter usposabljanje staršev za vzgojo
otrok. Pri tem poziva k vključevanju medicinskih in drugih
strokovnjakov v preventivo, namenjeno staršem, in poudarja
pomen »razvoja starševskih veščin«. Sam sicer opozarja na
nevarnost »patologizacije« (glej ibid, str. 11), ki bi jo prineslo
poseganje terapevtskega dela v rizične družine (npr. družine
odvisnikov259), vendar v isti sapi zatrjuje, da ni dvoma, da se »/.../
moramo pri oblikovanju teh dejavnosti nasloniti na raziskave o
dejavnikih tveganja in zaščite, kot so samovrednotenje, socialne in
259

Burkhart za te starše predlaga intervencije, ki bi potekale »/…/ zunaj
terapevtskih okolij v večjih skupinah in bi vključevale širok spekter
strokovnjakov, ki ne bi bili nujno strokovnjaki za zlorabo substanc /…/.
Posebna pozornost mora biti namenjena dejstvu, da preozka terapevtska
perspektiva (»patologizacija«) ne pomaga vedno razviti uravnoteženih
javnozdravstvenih izbir, da bi zaščitili razvoj majhnih otrok. Pomoč rizičnim
družinam, ne glede na to, ali gre za uporabnike drog ali ne, bi glede na zbrane
podatke prinesla več za zgodnjo prevencijo med otroki in povzročila manj
stigmatizacije« (ibid).
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emocionalne veščine, frustracijska toleranca itd., saj je razmerje
med temi spremenljivkami in zlorabo substanc v mednarodni
strokovni literaturi dovolj dobro poznano /.../« (ibid, str. 9).
Vendar na nevarnost »patologizacije« avtor ne opozarja, ko
obravnava preventivo, ki vključuje starše na splošno, in je ne vidi v
poseganju različnih strokovnjakov v družino. Prav tako je ne vidi v
procesu usposabljanja »rizičnih« staršev za »pravilno« vzgojo
otrok. Bistveno pa je, da je avtor prezrl, da se »patalogizacija«
pravzaprav »skriva« v njegovi težnji k naslanjanju preventive na
medicinski pristop.
Tendenca po razvijanju preventive pred rabo drog, v katero so
vključeni tudi starši, je vidna tudi v zaključkih raziskave z
naslovom »Družinski odnosi in primarna preventiva rabe drog v
zgodnji adolescenci« (angl. Family Relationships and Primary
Prevention of Drug Use in Early Adolescence), ki jo je leta 1999
opravil Mendes.260 Avtor opozarja, da je empirično poznavanje
družinskih dejavnikov zaščite in tveganja, povezanih z rabo
substanc v adolescenci, poglavitno za pripravo preventivnih
programov. Ker so družinske spremenljivke dober napovednik za
zgodnjo rabo substanc (alkohola in tobaka), morajo biti preventivni
programi usmerjeni na družine, katerih otroci še niso v dobi
adolescence, oz. na zgodnja obdobja otrokovega razvoja. Programi
morajo biti usmerjeni na nadzor nad specifičnimi dejavniki
tveganja: permisivnost staršev glede discipline in popuščanje
nesocialnemu vedenju, metode pa morajo upoštevati, da se
nepopustljivost
staršev
razlikuje
od
brezobzirnosti,
neprilagodljivosti in konservativnega vedenja. Zato morajo
»prihodnji preventivni programi /.../ vključiti vse podrobnosti o
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Raziskava je potekala v okviru projekta FARPA (Substance Use – Family,
Risk and Protective Factors During Adolescence), ki ga je financirala DG V,
torej komisija Evropske unije. Vodila pa jo je IREFREA (Inštitut evropskih
raziskovalcev za dejavnike tveganja otrok in mladine). Vanjo so bili vključeni
raziskovalci iz Coimbre (Portugalska), Madrida (Španija), Modene (Italija) in
Lyona (Francija). Njen cilj pa je bil med drugim oblikovati implikacije za
preventivo na tem področju na teoretski in praktični ravni (glej Mendes 1999,
str. 41 in str. 145–149).
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kontekstu družine in zahtevati dobro poznavanje realnosti, v
katero naj bi učinkovito posegali« (Mendes 1999, str. 149).
V prostoru EU se torej na strokovni ravni srečujemo s priporočili
politiki o razvijanju preventivnih dejavnosti, v katere so vključeni
starši. Da je temu tako, kaže tudi Resolucija Sveta Evrope (glej
Resolution of the ... 2003, v nadaljevanju: Resolucija SE), ki slabe
učne dosežke, pomanjkanje socialnih veščin, izključitev iz šole ali
neobiskovanje šole povezuje z nesocialnim vedenjem,
samouničevalnim vedenjem, agresivnostjo, anksioznostjo in
povečano občutljivost mladih za razvoj problemov, povezanih z
drogami.261 Tem dejavnikom tveganja pa Resolucija SE ob bok
postavlja družinske dejavnike tveganja, tj. disfunkcionalno družino
ter zlorabo drog pri starših (glej ibid). Tudi EMCDDA na podlagi
srečanja ekspertov držav EU ugotavlja, da so v določenih socialno
tveganih soseskah začeli razvijati programe, ki vključujejo obiske
družine na domu, vendar ima večina držav članic odklonilen
odnos do take oblike preventive za starše, saj lahko sproži
negativno označevanje in stigmatizacijo družine. Čeprav to stališče
EMCDDA v bistvu zavrača, ko pravi, da »/…/ so take soseske in
družine že tako ali tako negativno označene, ne glede na pristop
ekspertov in usmerjenost intervencij v njih /…/« (Drug use
amongst … 2003, str. 2). To praktično pomeni, da bo okolje, ki je že
tako ali tako stigmatizirano, preneslo tudi dodatno stigmatizacijo.
Bolj kot vprašanje stigmatizacije pa po našem mnenju v zavračanju
poseganja v družino odseva evropska tradicija pojmovanja družine
kot prostora zasebnosti ter tradicijo spoštovanja človekovih pravic.
Vprašanje pa je, kdaj in kako se bo v prostoru posameznih politik
držav članic EU ter v sami strategiji EU zgodil večji premik od
poudarjanja pomena preventive, ki vključuje starše, na samo
prakso. Že v letnem poročilu EMCDDA iz leta 1998 opazimo, da so
v državah članicah EU »/.../ preventivni programi, ki so usmerjeni
na starše, redki262« (Annual report ... 1998, str. 44). Ta težnja pa je
261

Ob tem Resolucija SE poudarja, da so dejavniki tveganja, ki jih navaja, plod
raziskav v Veliki Britaniji, Nemčiji in ZDA (glej ibid).
262
Poročilo EMCDDA iz leta 1998 navaja le tri primere programov za starše, ki
so v letu 1998 potekali v Evropi. Predstavlja angleški in škotski projekt »Drug
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vidna tudi iz letnega poročila 2002, saj staršev sploh ne omenja.
Tako je med prednostnimi nalogami, ki jih navaja poročilo iz leta
2002 »/.../ prednostno okolje desetih držav članic za preventivo
šolsko okolje, sedem držav članic pa navaja kot prednostno okolje
lokalno skupnost. Preventiva in zgodnje intervencije za mlade, ki
so zelo rizični, pa sta prednostni nalogi v devetih državah
članicah« (Annual report ... 2002, str. 32). Sama politika preventive
pred rabo drog posameznih držav članic EU torej (še) ne izraža
priporočil strokovnjakov. To potrjuje naš dvom o vključevanju
preventive, ki vključuje starše v prednostne naloge politik
preventive pred rabo drog, čeprav se je, kot je videti, ta proces že
začel. Predvidevamo pa, da med državami članicami EU nima
enotne podpore. Da na ravni EU ni večjega zadovoljstva z
razvojem preventive, ki vključuje starše, pa kaže ugotovitev
Letnega poročila o stanju na področju drog v Evropsku uniji in na
Norveškem za leto 2004, ki pravi, da »pri preprečevanju v
družinskem okolju ni bilo doseženega vidnega napredka« (ibid, str.
26). Ker v zadnji strategiji EU starši sploh niso omenjeni, pa se
postavlja vprašanje, kaj EU na tem področju sploh želi.

V.2 Politike preventive pred rabo drog, ki vključujejo
starše ter si prizadevajo za zmanjševanje tveganj in
škode, ki lahko nastane zaradi rabe drog, in njihova
strokovna izhodišča
V nasprotju s t. i. teorijami o dejavnikih tveganja in zaščite pred
rabo drog, ki kot strokovno izhodišče utemeljujejo politiko
preventive in mesto staršev v njih (ZDA in delu držav članic EU) s
tem, da rabo oz. nerabo drog med otroki pripisujejo prav
dejavnikom iz družinskega vzgojno-socializacijskega okolja, pa v
strokovnih izhodiščih, ki skušajo utemeljiti koncept oz. politike
– related early intervention: developing services for young people and
families«, ki zagotavlja vodila za dobro prakso in nasvete službam, ki se
srečujejo s potrebami mladih. Na Irskem so izvajali 12-urni program
izobraževanja o drogah in razvijanja veščin. V Luksemburgu pa je poudarek na
razvijanju programov za razvijanje vloge očeta v procesu izobraževanja
njihovih otrok (glej ibid).
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zmanjševanja tveganj in škode, skorajda ni videti poudarjanja
pomena vloge staršev kot dejavnika preventive pred rabo drog.
Natančneje, v teh strokovnih izhodiščih starši niso pojmovani kot
dejavnik tveganja ali zaščite pred rabo drog pri svojih otrocih. Prav
tako ni koherentne teorije, ki bi analizirala vlogo staršev v procesu
preventive, opazimo pa lahko problematizacijo ohranjanja popolne
abstinence kot cilja preventive ter posredovanja informacij o
drogah in rabi teh otrokom s strani odraslih oseb. Menimo, da iz
teoretskih izhodišč oz. predpostavk, v katerih avtorji utemeljujejo
smiselnost umestitve te zasnove v preventivo pred rabo drog,
lahko izluščimo pomene, ki jih te teorije pripisujejo tudi staršem
kot odraslim osebam. Razlog, da se te teorije neposredno ne
ukvarjajo z vprašanjem mesta staršev v preventivi, pa je po eni
strani mogoče ta, da je družina razumljena kot prostor zasebnosti,
kot prostor, v katerem starši svobodno vzgajajo svoje otroke, ter po
drugi strani v tem, da je v središče preventive postavljen
mladostnik, ki sam sprejema odločitve o rabi oz. nerabi drog.
Pri tem je potrebno poudariti, da so predpostavke, na katerih
temelji preventiva, ki kot svoj osrednji cilj definira (tudi)
zmanjševanje tveganj in škode, ki lahko nastane zaradi rabe drog,
utemeljene z različnimi raziskavami, ki rušijo mnoge
»samoumevnosti«, prevladujoče v konceptih preventive, usmerjene
k ohranjanju popolne abstinence za vse posameznike. Obenem pa
same vzpostavljajo mnoge nove »samoumevnosti«, ki kar kličejo
po tem, da bi jih poskusili interpretirati v enotnem raziskovalnem
okviru.
V.2.1 Strokovna izhodišča, ki podpirajo preventivo, usmerjeno
(tudi) k preprečevanju tveganj in škode, ki lahko nastane
zaradi rabe drog
Ob predstavitvi modelov ukrepov, na katerih temeljijo politike v
zvezi z rabo drog, smo poudarili, da ima v okviru ukrepov za
zmanjševanje škode osrednje mesto teza, da abstinenca ni realen
cilj preventive za vse. Zato kot njen osrednji cilj definirajo
zmanjševanje tveganj in škode, ki lahko nastane zaradi morebitne
rabe drog.
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M. Rosenbaum (1996, str. 8) poudarja, da so preventivni programi,
ki temeljijo na abstinenci kot cilju preventive, neuspešni, ker
izhajajo iz napačnih predpostavk. Predpostavljajo namreč, da je
popolna abstinenca realen cilj preventive. Vendar je
predpostavljati, da mladostniki ne bodo eksperimentirali s
substancami, ki spreminjajo stanja zavesti, milo rečeno, nerealno.
Sploh pa je to nerealno v družbi, v kateri so nekatere oblike rabe
drog skorajda univerzalne in integralni del te družbe.263 Še več –
nekateri avtorji (glej Parker 1999, Borvin 1990, Shelder 1990,
Newcomb 1988) govorijo o »normalizaciji« rabe drog med mladimi
oz. o rabi drog kot fenomenu, ki je normalen (čeprav nezaželen) del
adolescence. Gre za normalizacijo rabe drog v smislu »/…/
vključevanja rabe alkohola in drugih drog, še posebej marihuane v
socialni svet običajnih ameriških264 mladostnikov« (Skager 2003,
str. 1). Normalizacija rabe drog med mladimi je v obliki
eksperimentiranja navzoča že desetletja; ameriški avtorji so namreč
že v 80. letih prejšnjega stoletja ugotavljali, da »/…/
eksperimentalno rabo drog, dovoljenih in nedovoljenih, lahko
razumemo kot normativno vedenje med mladimi Američani v
smislu prevalence in (tudi) iz razvojnega stališča« (Newcomb 1988,
str. 214). V tem kontekstu je eksperimentiranje z rabo drog
pojmovano kot kratko obdobje preizkušanja meja v adolescenci, ki
mu sledi obdobje konvencionalnega življenjskega stila (glej
Lamarine 1993). Uporabo drog, legalnih ali ilegalnih, bi zato lahko
definirali kot normalno, saj so droge del določene kulture (glej
Newcomb 1988, str. 214). Že pred Newcombom pa so avtorji
govorili o rabi drog kot »ritualu iniciacije« v mladinsko kulturo
263

Avtorica poudarja, da so odrasli Američani in njihovi otroci nenehno
bombardirani s sporočili, ki jih opogumljajo, naj se zdravijo z različnimi
substancami, zato si le-ti »/.../ rutinsko spreminjajo stanja zavesti s
konvencionalnimi sredstvi, kot so alkohol, tobak, kofein in zdravila na recept.
Tako 51 % Američanov redno uporablja alkohol, tretjina pa jih je v življenju
poskusila marihuano« (Rosenbaum 1999, str. 7). Zato naj bi edukacija o
drogah mlade naučila predvsem zdravega odnosa do drog, ki jih bodo srečevali
vse življenje.
264
O normalizaciji rabe drog govorijo na osnovi raziskav ne le ameriški, temveč
tudi evropski avtorji, npr. Parker (1999), ki govori predvsem o normalizaciji
plesnih drog med mladimi.
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(glej Bratter 1984) oz. o abstinenci kot »deviantni« v nasprotju z
rabo kot »normalni« dejavnosti (glej Collabolletta 1983).
Normalizacija rabe drog je že dolgo t. i. nova družbena realnost.
Tezo o normalizaciji rabe drog pa posredno potrjujejo tudi
nadvladni dokumenti. »Prej je bila, zgodovinsko gledano, raba
drog po navadi pojmovana kot deviantno vedenje, povezano s
socialno slabo prilagojeno mladino, sedaj pa postaja vse bolj
vsakdanjega, povezanega s prostim časom mladih« (Canidate
countries … 2003). Obstaja pa tudi zapis na ravni OZN, ki je celo
ostrejši. Trdi, da »/…/ postaja zloraba drog obravnavana kot
normalna dejavnost« (Prevention of the recreational … 2001, str. 3).
Temu zapisu bi težko verjeli, prav tako njegove veljavnosti ne
potrjujejo empirične raziskave. Kaže pa nam, da prav enačenje
pojmov raba in zloraba pripelje do tako absurdnih trditev, kot je ta.
Po Skagerjevem (2003, str. 1) mnenju pa tezo o normalizaciji rabe
drog med mladimi potrjujejo tudi podatki, pridobljeni na podlagi
raziskav o rabi drog, ki kažejo na nenehno širjenje deleža mladih,
ki so z drogami že eksperimentirali. Pri tem pa je vsa preventiva
pred rabo drog usmerjena v en sam cilj, tj. popolno abstinenco;
»/…/ otroci pa ne izvedo nič o zmanjševanju tveganj, izogibanju
problemov z drogami ali preprečevanju nastanka odvisnosti.
Abstinenca je pojmovana kot edino merilo uspeha preventive in
edina sprejemljiva možnost« (Rosenbaum 1996, str. 9). Abstinenca
je resda tisto, kar si za svojega otroka želijo vsi starši, toda
preventiva »/…/ mora oblikovati tudi podporno strategijo
poštene, na znanosti temelječe edukacije za mladostnike, ki bodo
drogam rekli »Mogoče«, »Včasih« in »Da«« (Rosenbaum 2002).
V preventivi pred rabo drog prevladuje predpostavka, da je raba
drog enaka zlorabi, saj različni avtorji nimajo enotnega pogleda na
vprašanje, kdaj raba postane zloraba (glej pogl. I. 2). Mladi občasne
rabe (npr. enkrat na mesec) ne pojmujejo kot zlorabo, temveč le kot
rabo. Med raziskovalci pa ni konsenza o tem, koliko ponovitev
uporabe drog v določenem časovnem obdobju pomeni zlorabo (glej
Rosenbaum 1996, str. 9). Ker si skoraj vsi preventivni programi
prizadevajo za preprečevanje rabe drog, »/.../ je možno, da je ta cilj
nerealen glede na težnje eksperimentatorjev in uporabnikov drog.
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Mogoče je zmerna ali pametna (angl. wise) raba bolj realen cilj«
(Goode 1993, str. 335). Nekateri avtorji pa uporabljajo tudi pojem
»nadzorovana raba psihoaktivnih substanc«, ki ga definirajo kot
»/.../ samonadzorovano uporabo, zaradi katere ni značilnih
sprememb pri družbenem funkcioniranju, npr. motenj pri
sprejemanju vsakodanjih obveznosti« (Reinarman 1997, str. 68).
M. Rosenbaum (1996, str. 9) poudarja, da je napačna tudi
predpostavka o »temeljnem kamnu«, ki prevladuje v edukaciji o
drogah. Po njej naj bi raba »mehkih« drog, kot so alkohol, nikotin,
marihuana, vodila v rabo »trdih« drog, vendar pa za to ni
nobenega kredibilnega dokaza. Številne študije so namreč potrdile,
da večina mladih, ki so poskusili kako »mehko« drogo, teh drog
niti ni začela zlorabljati265 niti ni prešla na rabo »trdih« drog266. Pri
tem tudi otrokove lastne izkušnje z drogami potrjujejo njegovo
prepričanje, da raba določene droge ne vodi nujno v rabo druge.
Pri tem avtorica opozarja, da so otroci že v zgodnji adolescenci
sposobni razmišljati in reševati probleme kot odrasli. Mladostniki
prepoznajo nekonsistentnost v razmišljanju, postavljajo bistra
vprašanja o pravilih in uredbah ter sprejemajo odločitve tako
racionalno kot odrasli, če imajo dovolj informacij267. Zato Mosham
meni, da je »/…/ distinkcija med adolescenco in odraslostjo bolj
kot stvar notranjih psiholoških značilnosti stvar kulturnih
pričakovanj in omejitev. V okviru razumevanja, da razvoj ni
omejen na otroštvo, lahko adolescenco konstruiramo kot prvo fazo
odraslosti« (1999, str. 3).

265

Več o tem National Houshold Survey … 1999.
Avtoričina opredelitev alkohola, tobaka in marihuane kot »mehkih« drog v
nasprotju s »trdimi« drogami, med katere verjetno sodijo kokain, heroin in
druge droge, ni sprejemljiva, ker je vprašanje, kakšen kriterij je uporabila pri
tej delitvi. Nikotin je telesno najbolj adiktivna droga, zato bi ga težko umestili
med »mehke«. Je pa res, da sta alkohol in nikotin družbeno sprejemljiva,
marihuana in preostale droge pa ne.
267
Vendar same informacije niso dovolj, da bi posameznik sprejemal odgovorne
odločitve o rabi oz. nerabi drog. Posameznik mora imeti poleg razvitih
kognitivnih veščin razvito tudi sposobnost za oblikovanje lastnega položaja ter
moč in pogum, da odločitev sprejme ter v skladu z njo ravna (glej Kroflič
1997b).
266
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Večina preventivnih programov izhaja iz predpostavke, da
mladostniki niso sposobni sprejemati lastnih odločitev o rabi drog.
Pri tem pa mladostniki dobivajo nekonsistentna sporočila o tem,
kako se morajo upirati pritisku vrstnikov in pri tem sami
sprejemati svoje odločitve. Prava odločitev pa je vedno enaka –
drogi morajo reči Ne. M. Rosenbaum (glej ibid, str. 10) poudarja, da
mladi uporabljajo lastne izkušnje in razum, ko se odločajo o rabi
drog, zato bi vsaka oblika edukacije o drogah morala to upoštevati.
Če je poznejše izkustvo adolescentov v nasprotju s tistim, kar so jih
učili v otroštvu, bodo najverjetneje zavrnili prejšnja prepričanja.
Čeprav lahko razmišljajo kot odrasli, pa jim pogosto zmanjkuje
življenjskih izkušenj. In prav pomanjkanje izkušenj, bolj kot
pomanjkanje inteligence, lahko razloži impulzivno, tvegano
vedenje mladih (glej Skager 2003, str. 4). Brown (1997) podobno kot
M. Rosenbaum opozarja na nevarnost preventivnih programov, ki
mlade učijo, »/…/ da je prava le ena sama odločitev.« V njihovem
okviru mladi namreč ne razvijejo realnih socialnih veščin in
realnega sprejemanja odločitev. Lahko bi rekli, da ti programi
razvijajo sprenevedanje mladih, ki ga še posebej podpira ničta
toleranca do drog, ki vse tiste »/…/ ki se niso pravilno odločili,
odstrani iz sistema (brez možnosti pomoči) /…/« (ibid).
Osnovna predpostavka, na kateri temelji koncept zmanjševanja
tveganj in škode, je odgovornost vsakega posameznika za lastno
telo in vedenje, torej tudi za rabo drog. Model predpostavlja, da
»/.../ bodo mladi ljudje ob zagotavljanju natančnih informacij o
drogah in možnosti, da se naučijo primernih veščin, imeli boljši
vpogled v rabo drog, to pa bo vodilo v zmanjševanje škode, ki jo
povzročajo droge, na najmanjšo možno mero« (Hawthorne 2001,
str. 113). Ta pristop Watson (1991, str. 14) definira kot filozofski in
praktični razvoj strategij, ki omogočajo, da je izid rabe drog tako
varen, kot je le možno. Vključuje zagotavljanje dejstev, informacij,
virov, vzgojo in izobraževanje, razvoj veščin in razvoj spreminjanja
stališč v tem smislu, da bodo posledice rabe drog za posameznika,
družbo in kulturo najmanjše. Gre torej za pristop, ki ostaja
realističen v tem smislu, da se zaveda dejstva, da rabe drog (žal) ni
možno popolnoma izkoreniniti, je pa možno preprečiti njene
škodljive posledice. To pa je mogoče doseči z znanjem o drogah in
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njihovih individualnih in družbenih učinkih ter na osnovi
vzpostavljanja individualne odgovornosti vsakega posameznika.268
Druga osnovna predpostavka, na kateri temelji koncept
zmanjševanja tveganj in škode, pa je, da znanje oz. informacije o
drogah posamezniku omogočajo odgovorno odločanje za nerabo
drog. Pri tem moramo opozoriti, da je bil preventivni model
prenosa znanja in informacij (angl. knowledge and drug
information model) o drogah oblikovan že v 50. in na začetku 60.
let prejšnjega stoletja. Osnovna predpostavka tega modela je, da bo
imelo informiranje posameznika o drogah in njihovih bioloških,
socialnih in psiholoških učinkih ter nevarnosti in posledicah rabe
dovolj velik preventivni vpliv (glej Buisman 1995, str. 17). Sam
model je bil deležen številnih kritik, evalvacije programov pa so
pokazale njihovo neučinkovitost (glej Tobler 1986). Zato so bili ti
programi večinoma opuščeni, nadomestili pa so jih drugi
programi.269 Neučinkovitost modela prenosa znanja in informacij
so pripisovali nezadostni moči vplivanja znanj in védenja na
ravnanja adolescentov. Beck (1998), ki je z evalvacijo programov, ki
temeljijo na tem modelu, skušal najti odgovor na vprašanje, ali jih
je bilo pametno opustiti, je ugotovil, da problem teh programov ni
bil v premajhnem vplivu znanja na ravnanje posameznikov,
temveč v dejstvu, da informacije niso bile natančne, objektivne ter
da jih niso posredovali ljudje, ki bi jim otroci zaupali. Zato je
sklepal, da ni čudno, da učinkov informacij, če znanje o drogah
otrokom prenašajo nekredibilni ljudje, ki posredujejo napačne
268

Za ponazoritev navajamo izsek iz pisma matere mladoletnemu sinu, ki je bilo
objavljeno v časopisu San Francisco Chronicle 7. septembra 1998. Ko navaja
razloge, zakaj ni pametno uporabljati droge, mama piše: »/…/ Čeprav ti ne
bom lagala o učinkih drog, je mnogo razlogov za to, da oseba tvoje starosti ne
bi uporabljala drog. /…/ Kljub mojemu nasvetu, da abstiniraj, se boš nekega
dne morda odločil, da boš poskusil. Ponavljam, da to ni dobra ideja, toda, če se
boš tako odločil, ti svetujem, da se predtem naučiš, kolikor je mogoče veliko o
drogah in uporabiš zdrav razum« (Rosenbaum 1999, str. 15–17).
269
Buismann (1995, str. 17–18) navaja te tipe preventivnih programov, ki jih
srečamo v (šolskem) prostoru: model emocionalnega izobraževanja (angl.
Affective education model), model socialnega vpliva (angl. Social influence
model) in model učenja življenjskih veščin (angl. Life Skills Model).

264

PREPREČEVANJE RABE IN ZLORABE DROG

informacije, polne predsodkov, ni ali so celo kontraproduktivni, saj
imajo mladostniki tudi druge vire informacij ter lastne izkušnje
(glej ibid). Ko soočijo znanje, ki jim ga posredujejo odrasli, z
lastnimi izkušnjami, ki jih pridobivajo v različnih socialnih
kontekstih, z različnimi drogami in različnimi ravnmi uporabe,
mladi odraslim preprosto ne verjamejo več. Še več. »Primerjave
nekatere mlade pripeljejo do sklepa, da jim odrasli in vzgojitelji
lažejo« (Brown 1997).
Problem programov, ki temelje na prenosu znanj in informacij, je
bil torej v tem, da so indoktrinirali, ne pa izobraževali. Na problem
posredovanja informacij opozarja tudi Hersch (1998, str. 365), ki
pravi, da »/…/ otrokom lahko predavamo o vsebinah, ki so nam
pri srcu (angl. heart's content), toda, če jim ni mar, kaj mislimo, ali
pa med tistim, kar je pomembno zanje in nami ni nobenega odnosa,
ali če mislijo, da se ne menimo za realnost njihovega življenja, nas
ne bodo poslušali.« Avtor poudarja pomen avtentičnosti in
zaupanja v odnosu med odraslim in otrokom, po njegovem mnenju
pa so glede odločitev o nerabi drog na prvem mestu prav odnosi
med otroki in starši (glej ibid). M. Rosenbaum meni, da je dolžnost
staršev »/…/ da otrokom zagotovijo kredibilne informacije, da
bodo lahko sprejemali odgovorne odločitve, se izognili zlorabi in
bili varni« (Rosenbaum 2002).
Problem kredibilnosti edukacije o drogah je predvsem problem
nezaupanja otrok v odrasle, ki posredujejo informacije. Gre za
vprašanje
verodostojnosti,
resničnosti,
objektivnosti
ipd.
posredovanih informacij. Zato avtorji, ki zagovarjajo vključevanje
zasnove zmanjševanja tveganj in škode v preventivo pred rabo
drog, predlagajo, da informacije odrasli posredujejo otrokom
takrat, ko jih otroci sprašujejo, ne pa po nekem vnaprej
zamišljenem sistemu.270 Odrasli so lahko kredibilen vir informacij
le, če njihov pristop pri obravnavi drog temelji na objektivnosti in
ne vsebuje obsojanja (glej Hersch 1998). Vendar: ne glede na to, kaj
270

To tezo bi lahko razumeli tudi kot posredno kritiko vzgojnih navodil za starše
v ameriškem prostoru, ki predlagajo vnaprej predvideno vzgojo proti drogam
glede na starost otrok.
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otroci o drogah slišijo npr. v šoli ali družini, so sporočila in
izkušnje, ki jih dobivajo iz okolja, pogosto v neskladju s slišanim.
Zato je napačna predpostavka, da bodo otroci, ki razumejo
tveganja eksperimentiranja z drogami, abstinenti. Otroci so
pogosto deležni edukacije o drogah, potem pa »/.../ so podrejeni
svetu, v katerem je uživanje drog bolj pravilo kot izjema. Vidijo in
občutijo prednosti in slabosti rabe drog. Zgodbe o strašnih
stranskih učinkih drog pa so daleč stran od njihovih lastnih
izkušenj ali izkušenj drugih z drogami« (Moore 1991, str. 29). Tezo
o kredibilnosti informacij v tem modelu je torej razumeti kot razcep
med vednostjo in ravnanji. Ravnanja, ki so jim »izpostavljeni«
otroci v zvezi z rabo drog, morajo biti v skladu z »vednostjo«, ki
jim jo o tej temi posredujejo starši in vzgojno-izobraževalne
institucije.
Vendar se postavlja tudi vprašanje, katere informacije posredovati
mladim oz. »kaj je poleg »Ne« treba povedati mladim o drogah, da
jim bomo pomagali izogniti se morebitni škodi in bo to tudi
socialno sprejemljivo« (Rosenfeld 2001, str. 20). Rosenfeld
odgovarja, da na to vprašanje nihče ne zna odgovoriti, meni pa, da
»se moramo naučiti mladim dajati vire namesto odgovorov, tako
da si bodo lahko sami oblikovali odgovore na vprašanja /…/, (saj
– op. A. H.) bodo mladi uporabili dostop do osnovnih orodij za
odgovore na vprašanja o drogah in zdravju, če jim bomo dali to
možnost« (ibid). Avtor pri tem posebno pomembno vlogo pripisuje
vrstniškemu izobraževanju, ki »/…/ nikoli ne bo na ravni
ekspertize ali popolnoma točno« (ibid). Toda s priznavanjem
pomanjkljivosti v znanju – nihče ne ve vsega – bodo mladi sami
začeli iskati kredibilne odgovore na svoja vprašanja.
Ker raba drog vztraja, čeprav si preventivne dejavnosti prizadevajo
za ohranjanje popolne abstinence, M. Rosenbaum predlaga
preventivni pristop »najprej varnost« (angl. safety first). Avtorica
meni, da »/…/ hkrati, ko poudarjamo abstinenco, lahko
zagotovimo vzporedno strategijo za zmanjševanje tveganj s tem, da
mladim zagotovimo informacije in vire, da bodo lahko sebi in
drugim povzročili najmanjšo možno škodo« (1999, str. 10).
Predpostavke, na katerih temelji ta pristop, pa so: mladostniki
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lahko sprejemajo odgovorne odločitve, če imajo poštene, na
znanosti temelječe informacije o drogah; popolna abstinenca
mogoče ni realna alternativa za vse mladostnike; raba substanc, ki
spreminjajo stanje zavesti, ne vodi nujno v odvisnost (glej ibid, str.
10–12).
V tem okviru pa imajo svoje mesto tudi starši. Če se starši srečajo z
rabo drog pri svojih otrocih, lahko preprečijo nastanek zlorabe
drog tako, da »/…/ postanejo realni (angl. to get real) glede rabe
drog med mladimi, in sicer tako, da jih poslušajo, kaj imajo
povedati o tem, kako živijo« (Rosenbaum 2002). Prvi »preventivni«
korak staršev je poslušanje, pri tem pa morajo starši vedeti, da
večina mladih marihuano razume kot del normalnega socialnega
življenja, tudi če je sami ne uporabljajo. Vedeti morajo, da si mladi
lahko priskrbijo droge, čeprav je bilo več milijard dolarjev
porabljenih za preprečevanje ponudbe drog. Vedeti morajo, da
sedanji preventivni programi temeljijo na mitu o »pritisku
vrstnikov« in mitu o tem, da droge poskusijo le »slabi otroci«.
Vedeti morajo, da večina mladih, ki poskusi drogo, z rabo ne
nadaljuje. Naslednji korak je »reci le – vedeti« (angl. just say know),
ki je tako kot poslušanje povezan z vedenjem oz. poznavanjem
kulture mladih, poznavanjem vrst drog, ki so dostopne mladim,
poznavanjem programov edukacije o drogah v šoli ter razjasnitvijo
lastne izkušnje z rabo drog. Naslednji korak staršev je delovanje.
Starši morajo ostati mirni, potrpežljivi in poslušati mlade, ne da bi
jih obsojali. Biti morajo pošteni, saj otroci takoj zaznajo hinavščino
odraslih. Zapomniti si morajo, da je nasvet najbolj dobrodošel
takrat, ko nekdo prosi zanj. Starši morajo sprejeti dejstvo, da imajo
otroci svoje lastne izkušnje, če jih delijo z njimi, to pomeni, da jim
zaupajo. Predvsem pa morajo starši sprejeti dejstvo, da se na koncu
otroci sami odločijo. Ker je na prvem mestu varnost otrok, morajo
otroci vedeti, da so jim starši na voljo vedno, ko se bodo znašli v
neprijetni okoliščini. Privolitev staršev v pristop »najprej varnost«
ne pomeni, da otrokom dovolijo uporabljati droge, temveč
preprosto potrjuje, da za svoje otroke skrbijo. Predvsem pa M.
Rosenbaum svetuje staršem, naj se naučijo pomagati tako, da
otroke naučijo prepoznavati znake problemov z drogami pri sebi in
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drugih ter se poučijo o najbolj učinkovitih načinih pomoči
prijateljem ali družini, ki je v težavah (glej ibid).
Na osnovi zapisanega lahko ugotovimo, da v okviru zasnove
zmanjševanja tveganj in škode, lahko starši »pomagajo« svojim
otrokom predvsem z znanjem o drogah, kulturi mladih, mestu
drog v družbi ipd. ter z razjasnitvijo lastnega položaja glede rabe
drog. Vse to pa je možno s pogovorom z otrokom, predvsem pa s
poslušanjem tega, kar jim imajo otroci povedati. Odgovornost za
odločitve, ki jih sprejemajo njihovi otroci, je predvsem odgovornost
otrok, saj »/…/ prepričanje, da posamezniki, ki uporabljajo droge,
nimajo izbire in nadzora nad lastnimi dejanji, čeprav se zdi na prvi
pogled razumno stališče, pogosto poglablja problem drog, ker
ljudem omogoča izogniti se odgovornosti za njihova lastna
dejanja« (Common Myths … 2001). Otroci in mladostniki v tem
kontekstu sicer še niso odgovorni subjekti, vendar si preventiva
pred rabo drog v okviru ukrepov za zmanjševanje škode oz.
tveganj prizadeva za to, da bi se bili sposobni odgovorno odločati o
(ne)rabi drog.
Zmanjševanje tveganj in škode v preventivi pred rabo drog ne
izključuje popolne abstinence kot cilja preventive, temveč hkrati
skuša doseči dva cilja – poleg prizadevanja za ohranjanje popolne
abstinence kot cilja sprejema tudi zmanjševanje tveganj in škode, če
se posameznik odloči za rabo drog, ter išče poti, da bi bile
individualne in družbene posledice rabe drog čim manjše.
Zmanjševanje rabe drog, a ne za vsako ceno, je torej del
zmanjševanja škode (glej Caulkins 1997). Ali kot pravi Cohen: »Cilj
politike bi se moral premakniti iz potlačevanja rabe k regulaciji
rabe drog. /…/ Politika bi se torej morala premakniti k
preprečevanju tveganj in odločitev za uporabo droge prepustiti
posamezniku« (1999, str. 223–224). S tem se zasnova zmanjševanja
tveganj in škode izogne eni poglavitnih nevarnosti pristopov, ki
zagovarjajo popolno abstinenco, tj. posamezniku vnaprej ne
odvzema statusa odgovornega subjekta. Vendar pri tem ne smemo
zanemariti dejstva, da so – kot smo že opozorili – po eni strani
otroci in mladostniki še v procesu vzgajanja in vključevanja v
družbo ter so kot taki deležni posebne zaščite. Po drugi strani pa so
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ti posamezniki šele v procesu opolnomočenja. Ko v tem kontekstu
govorimo o otrocih oz. mladostnikih, si preventiva, ki temelji na
zmanjševanju tveganj in škode, po eni strani prizadeva za zaščito,
po drugi strani pa za opolnomočenje posameznika.
Ugotovitve različnih strok, ki so teoretska osnova za oblikovanje
modela zmanjševanja tveganj in škode, najdemo le v redkih
politikah do drog in redkih preventivnih programih, ki so
namenjeni mladim. V najjasnejši obliki pa je vpisan v avstralskem
političnem in strokovnem prostoru. Na njem temeljita tudi politika
in praksa preventive na Nizozemskem. Njeni elementi pa so, kot
smo že zapisali, vidni tudi v politiki preventive v slovenskem
prostoru. V nadaljevanju si bomo ogledali, kako so strokovna
izhodišča zasnove zmanjševanja tveganj in škode vpisana v
politike in prakse preventive rabe drog, ki vključujejo starše v
navedenih državah.
V.2.2 Mesto staršev v nizozemski politiki in praksi preventive
pred rabo drog
Ministrstvo za zdravje je na Nizozemskem tisti organ, ki je
odgovoren za koordiniranje politike do drog, predvsem politike, ki
je usmerjena k preventivi in socialni skrbi. Poglavitni cilj je, kolikor
je možno zmanjšati tveganja, povezana z rabo drog, tako za
posameznika kot za neposredno okolico in družbo v celoti. Ta
tveganja niso odvisna le od psihotropnih in drugih lastnosti
substance same, temveč tudi od razlogov za rabo, skupine in
okoliščin, v katerih raba drog poteka (glej Van Laar 2002, str. 1).
V strategiji, ki določa politiko do drog iz leta 1995, je Nizozemska
vlada zapisala, da preventiva ne more več biti omejena na
tradicionalne ciljne skupine (kot so šolarji, uporabniki heroina
ipd.). Pojav novih drog, spremenjeni vzorci rabe drog in nove
rizične skupine pred preventivo postavljajo nove naloge in
zahtevajo dinamičen pristop. V tem okviru starši kot ciljna skupina
preventivnih dejavnosti niso omenjeni (glej Drugs Policy in ... 1995,
str. 29). Preventiva, usmerjena na starše, je »/…/ na Nizozemskem
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neobičajna in tudi ni novejših evalvacij le-te« (Report to the /…/
Netherlands 2003, str. 62).
Ker je preventiva boljša od kurative, Nizozemci stavijo na zadostno
ozaveščenost mladih o tveganjih, ki jih prinaša raba drog. Zato
morajo šole »/.../ posredovati problematičnim skupinam učencev,
kot tudi učencem na splošno, kvalitetne in realistične informacije o
rabi in zlorabi alkohola, tobaka in drog« (ibid, str. 29). Te
informacije pa morajo posredovati tudi druga okolja (klubi, coffee
shopi in druga javna mesta). Preventiva je torej osredotočena na
splošno populacijo (morebitne uporabnike) in na same uporabnike
drog.271 Njen cilj pa je, prepričati jih o tveganjih, ki jih prinaša raba
drog, ne pa pošiljanje moralističnih preventivnih sporočil ali
vsiljevanje represivnih dejavnosti (glej National Report on the /…/
Netherland 2001, str. 107).
Nizozemska politika do drog torej ne izhaja iz predpostavke, da je
edina prava izbira posameznika, da nikoli ne bo poskusil
prepovedanih drog. Zato morajo vzgojno-izobraževalni programi
izhajati iz dejstva, da se bodo nekateri ljudje odločili poskusiti
določeno drogo. Pri tem pa je »cilj preventivnih programov /.../
zagotoviti (potencialnim) uporabnikom drog jasne in uporabne
informacije, ki jim omogočajo uporabo ali eksperimentiranje (če se
tako odločijo) z drogami na način, ki zmanjša tveganje, povezano z
rabo drog, zanje in za okolico« (Marshall 1996, str. 209).
Na Nizozemskem izhajajo iz predpostavke, da uporabe drog ne
more urejati kazensko pravo, temveč poudarjajo javno zdravje –
namesto da poskušajo prestrašiti ljudi, tako da ne bi nikoli niti
poskusili drog, je poudarek na učenju mladih, kako uravnavati
morebitno nevarno vedenje. Tako razumevanje ureditve vprašanja
rabe drog pomeni, da »/.../ imajo mladi ljudje, ki želijo
eksperimentirati z drogami, prosto pot, da to naredijo. Zaradi
njihove odločitve se jih ne smejo označevati za amoralne« (ibid, str.
211). Bolje se je usmeriti v pozitivne in negativne razsežnosti
271

Ob sprejemu ameriške klasifikacije preventive bi torej lahko govorili o
indicirani in univerzalni preventivi.
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uporabe drog ter znanje o tem integrirati v splošno izobraževanja o
razvijanju zdravega življenjskega stila.272 S kredibilnimi
informacijami in izobraževanjem je možno »/.../ voditi
eksperimente v pravo smer. Zato mora biti izobraževanje podprto
z dejstvi. Izogibati se mora vsakemu pretiravanju o tveganjih.
Alkohol in droge niso tabu teme, ni jih potrebno obravnavati s
čustvenim odtenkom, ki v resnici te droge naredi privlačne. To, kar
je treba preprečiti, so škodljive posledice eksperimentiranja /.../«
(Van Laar 2002, str. 4).
Cilj Nizozemske v primarni preventivi torej ni le absolutno
preprečevanje rabe drog, temveč tudi »/.../ preprečevanje
problemov, ki so vzrok za rabo drog, in nastanka škodljivih
posledic rabe drog« (ibid). Lahko bi torej rekli, da gre v primarni
preventivi za preprečevanje tveganj nastanka določene škode kot
možne posledice rabe drog.
Da bi bil učinek preventive čim boljši, pa je nacionalni program oz.
vlada leta 1995 javnemu tožilstvu predlagala tudi ostrejše
kaznovanje preprodajalcev, ki droge (še posebej trde) prodajajo v
okolici šol in psihiatričnih bolnišnic (glej Drugs Policy in ... 1995,
str. 30). Javno tožilstvo je zato pripravilo navodila za obravnavo
dejanj v otežujočih okoliščinah, vendar pri tem izhaja iz vladnega
načela, da »/.../ uporabnikom drog sodne intervencije ne smejo
povzročiti več škode, kot sama raba drog« (Planije 2000, str. 1).
Lahko bi torej rekli, da Nizozemska primarno preventivo razume v
širšem smislu, saj so vanjo vključeni tudi elementi ukrepov za
zmanjševanje škode. Natančneje, gre za ukrepe, ki si prizadevajo za
zmanjševanje tveganj, povezanih z rabo drog, saj o »zmanjševanju
škode« govorijo šele na ravni sekundarne preventive.273 Preventiva
272

Poleg védenja preventivni programi na Nizozemskem svetujejo vedenjske
veščine, kot so krepitev odpornosti, odpor do pritiska vrstnikov, izboljšanje
sprejemanja odločitev ipd. (Planije 2000, str. 4).
273
Sekundarno preventivo definirajo kot področje, ki sodi v zdravstvo in socialo,
ko je škoda zaradi rabe drog že nastala. Zato je cilj preventive na tej ravni
preprečevanje nadaljnjega poslabšanja stanja uporabnika drog. V tem
kontekstu govorijo o »zmanjševanju škode«. Gre za ukrepe, ki vključujejo
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pa zajema tudi ukrepe, ki jih lahko uvrstimo v okvir ukrepov za
zmanjševanje ponudbe drog274, vendar skušajo te ukrepe vedno
oblikovati tako, da uporabniki drog niso kriminalizirani,
kriminalizirana pa je vsa prepovedana dejavnost v zvezi s
preprodajo in posedovanjem drog (do določene meje to ni
kriminalizirano).
Kot smo že omenili, v nizozemski strategiji starši oz. njihova vloga
v preventivi rabe drog niso omenjeni, to pa ne pomeni, da država
programov preventive, ki vključuje starše, ne podpira. Tako je
nizozemsko ministrstvo za zdravje, socialo in šport leta 1996
odprlo telefonsko linijo za informacije o drogah »Drug Info Line«.
Na ta način dajejo objektivne informacije, brezplačne brošure in
svetujejo vsem (ne le staršem) o drogah, rabi in odvisnosti. V
zadnjih letih pa so na Nizozemskem s pomočjo in sodelovanjem
tega ministrstva razvili projekt z naslovom »Nočno življenje in
droge« (angl. Nightlife and Drugs). Projekt izvaja, oblikuje in
spremlja Trimbos inštitut, osredotočen pa je na rekreativno rabo
drog (ekstazi in speed). Preventivni programi potekajo v okviru
šol, na domu ali v okolju, v katerem se mladi zabavajo. Del
projekta je program z naslovom »Domača zabava« (angl. House
Party); namenjen je staršem in je povezan s preventivnimi
programi, ki potekajo v skupnosti. Poteka v dveh mestnih
skupnostih, za kateri so značilni visoka stopnja brezposelnosti,
nizki prihodki, povprečne bivalne razmere in velik delež
imigrantov. Program meri na starše mladostnikov med 10. in 16.
letom, vključuje pa tudi vzgojitelje in prebivalce soseske. Njegov
cilj je »/…/ odvrniti rabo, spodbujati zmerno rabo in preprečevati
problematično rabo drog med mladimi« (Panka 2003, str. 2). Sprva
so za starše oblikovali informativne in izobraževalne tečaje, ki so,
kot je ugotovila evalvacija, staršem pomagali uravnotežiti stališča
splošno zdravje uporabnikov drog (razdeljevanje metadona), zmanjševanje
kriminala, povezanega z rabo drog, socialno rehabilitacijo ipd. (glej Van Laar
2002, str. 4).
274
Ukrepi za zmanjševanje ponudbe drog so vključeni v politiko Nizozemske do
drog. V tem okviru zasledimo predvsem ukrepe, ki skušajo preprečiti ilegalno
produkcijo in trgovino z drogami ter organiziran kriminal (več o tem Drugs
Policy in ... 1995, str. 51–60).
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do rabe drog, o drogah pa so se s svojimi otroki lahko bolj odprto
pogovarjali, čeprav »/…/ pogovor o vzgoji otrok na teh tečajih ni v
navadi« (ibid, str. 3). Raziskovalci pa so ugotovili, da starše bolj kot
udeleževanje na tečajih zanimajo informativne brošure. Težko jih je
pritegniti, še posebej starše starejših otrok, če menijo, da ne morejo
več vplivati na svoje otroke. Za iskanje zunanje pomoči pa se starši
odločijo šele, ko sami resnično ne zmorejo več reševati problema.
Tedaj se naslonijo na posameznike iz svojega socialnega kroga. Na
osnovi teh spoznanj so oblikovali program po metodi
»tupperware«, to pomeni, da so organizirali informativna srečanja
za starše na njihovih domovih. Starši, ki nastopajo kot gostitelji275,
povabijo na svoj dom druge starše, sorodnike, prijatelje, vzgojitelje
itd. Namen srečanja, ki traja okoli uro in pol, je staršem posredovati
informacije o drogah in zlorabi substanc, tema pogovora pa je
odvisna od želja in potreb staršev. Evalvacija kaže, da starši želijo
zvedeti več o marihuani in drugih drogah ter rabi le-teh.
Pridobljeno znanje jim ostane v spominu (glej ibid).
Burkhart (2001) v že omenjenem pregledu preventivnih posegov v
zgodnjem otroštvu navaja, da na Nizozemskem 14 organizacij, ki
se ukvarjajo z odvisnostjo, zagotavlja informacije in podporo za
starše. Vendar so te dejavnosti v eksperimentalni fazi, zato še niso
evalvirane. Ukvarjajo pa se tudi z raziskovanjem učinkovitosti
izobraževalnih in podpornih intervencij za starše (glej ibid, str. 4).
Tako na straneh EDRRE najdemo le en nizozemski program, ki je
namenjen staršem, in to »Vrstniška podpora staršem iz šibkih
družbenoekonomskih okolij, da bi preprečili probleme otrok z rabo
drog« (angl. Peer Support for Parents in Low SES Neighbourhoods
To Prevent Childhood Drug Problems). Cilj programa je seznaniti
starše z različnimi substancami in jih naučiti, kako naj primerno
reagirajo, ko se soočijo z rabo drog pri svojih otrocih. Temu je
namenjen tudi trening veščin, ki naj bi staršem omogočile oceniti,
ali njihovi otroci uporabljajo droge. Ker so izvajalci programa
ugotovili, da želijo starši vedeti več, kot jim lahko ponudi le
275

Naloga gostitelja je, da povabi vsaj pet udeležencev, zagotovi prostor ter
ponudi kavo ali čaj. Vsi udeleženci pa dobijo informativni paket, vključno z
vabili, tako da lahko pozneje sami organizirajo tako srečanje (glej ibid).
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informativna brošura, so oblikovali skupino, v kateri lahko starši
govorijo drug z drugim in v pogovoru izmenjujejo informacije ter
se naučijo tehnik motivacijskega intervjuja. Evalvacija programa je
pokazala, da so starši postali bolj samozavestni, ker so se naučili
ravnati v situacijah, ko otroci uporabljajo droge (glej Peer Support
… 2005).
Za Nizozemsko torej lahko zapišemo, da ima preventivne
programe, ki vključujejo starše. Ti programi so večinoma
informativne oz. izobraževalne narave ter potekajo na lokalni
ravni, namenjeni pa so staršem iz revnejših okolij. Država pa nima
izdelane politike preventive rabe drog, ki vključuje starše tako, da
bi posegala v družino oz. jo »oblikovala«, vendar pa staršem
omogoča pridobiti informacije o drogah pri strokovnjakih in daje
pomoč, če jo potrebujejo in želijo. Vendar je taka »drža« na
Nizozemskem že deležna kritik raziskovalcev odvisnosti.
Poudarjajo, da je na tem področju v prihodnje potrebno storiti več
in kompenzirati ta primanjkljaj (glej Engels 2002 v Report to the
/…/ Netherlands 2003, str. 62).
Vprašanje je torej, kam se bosta v prihodnje usmerili politika in
praksa preventive, ki vključuje starše na Nizozemskem. Sami
menimo – ob dejstvu, da je nehvaležno napovedovati prihodnje
dogajanje – da država sama težnje po razvoju politike in prakse
preventivnih dejavnosti, ki vključujejo starše, kljub »pritisku«
stroke za zdaj ne bo krepila. Razlogov za to je več. Prvi je v tem, da
na Nizozemskem preventiva ni organizirana in koordinirana na
nacionalni, temveč lokalni ravni (glej Report to the /…/
Netherlands 2003, str. 60). Drugi razlog je v tem, da je tradicija
pojmovanja družine kot prostora zasebnosti v nizozemski kulturi
zelo močna. In tretji razlog – zelo prozaičen, a verjetno odločilen –
je, da nizozemska vlada krči finančna sredstva, namenjena
preventivi (glej ibid, str. 61).

274

PREPREČEVANJE RABE IN ZLORABE DROG

V.2.3 Politika preventive, ki vključuje starše, v avstralskih
uradnih dokumentih
Avstralska strategija posebej poudarja pomen preventive pred rabo
drog in škodo, kot posledico (angl. preventing use and harm). Z
izrazom preventiva označuje »/…./ ukrepe, ki preprečujejo ali
odlagajo rabo drog, kakor tudi ukrepe, ki ščitijo pred tveganji in
preprečujejo in zmanjšujejo škodo, povezano z ponudbo in rabo
drog« (The National Drug Strategy … 2004, str. 6). Tako definirana
preventiva pa ne pomeni, da se v avstralskem prostoru odrekajo
ohranjanju abstinence276 kot cilja preventive, temveč pomeni, da
priznavajo »/…/ da raba drog vključuje tveganja« (ibid, str. 7).
Avstralska strategija iz leta 1998 je poudarjala pomen preventive v
šoli, strategija iz leta 2004 pa ne poudarja pomena nobenega
posebnega preventivnega okolja, temveč govori le o »ranljivih
posameznikih in skupinah« (The National Drug Strategy … 2004,
str. 7). Verjetno je tako tudi zato, ker so že na osnovi strategije iz
leta 1998 v avstralskem prostoru oblikovali Nacionalno strategijo
edukacije o drogah v šolah277 (glej National Drug Strategic … 1998).
Šole so namreč vitalnega pomena za preventivo pred rabo drog,
zato morajo učencem posredovati jasna navodila, da za
prepovedane in dovoljene droge v njih ni prostora (glej Tough on
Drugs! 1997, str. 19, v nadaljevanju: Smernice). V tej točki Smernice
namenjajo pozornost tudi staršem, ki »/.../ imajo pravico vedeti,
kako je z drogami v šoli, ki jo obiskuje njihov otrok /.../ ter tudi
pravico pričakovati, da bo šola imela jasna pravila reagiranja, če bo
pri učencih našla droge« (ibid, str. 20).
Na osnovi obravnavanih strateških dokumentov lahko ugotovimo,
da uradni dokumenti, ki opredeljujejo politiko preventive pred
rabo drog v avstralskem prostoru, staršem kot dejavniku
preventive ne namenjajo posebne pozornosti. V Strategiji iz leta
1998 starši niso niti omenjeni, Smernice opredeljujejo le pravico
276

Richardson (1997, str. 5) v svojem poročilu še posebej poudarja, da je
zagotovo najboljša oblika zmanjševanja škode zmanjšanje rabe drog ali – to je
najbolje – abstinenca.
277
Le-to so v Avstraliji leta 1999 tudi sprejeli.
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staršev do obveščenosti o tem, kakšna je šolska politika do drog.
Smernice se torej ne ukvarjajo z opredeljevanjem tega, kakšna naj
bi bila preventiva v družinskem prostoru oz. v družinski prostor ne
posegajo. Prav tako pa se z mestom staršev v preventivi ne ukvarja
Strategija iz leta 2004.
Edini dokument v avstralskem prostoru, ki na ravni politike do
drog obravnava preventivo, ki vključuje starše, je Nacionalni
akcijski načrt za prepovedane droge278 za obdobje 2001–2003/04
(angl. National Action Plan on Illicit Drugs 2001 to 2003/2004, v
nadaljevanju: Akcijski načrt). Akcijski načrt izhaja iz spoznanja, da
je obravnavanje prepovedanih drog kompleksna naloga, ki nima
preprostih rešitev. Vendar usmerja k reševanju te naloge. V skladu
s tem dokumentom ima osrednje mesto v obravnavanju
prepovedanih drog poleg vlade, nevladnih organizacij in občin še
družina, ki lahko prepreči rabo drog in škodo, ki iz nje izhaja, ter
podpira mlade, ki uporabljajo droge. Družini pa se pridružuje
lokalna skupnost, ki lahko poveča javno varnost ter zdravje in
dobro počutje uporabnikov drog (glej National Action Plan ... 2001,
str. 1). Akcijski načrt je tako prvi avstralski dokument, ki na ravni
politike države do drog namenja pozornost tudi staršem kot
dejavniku preventive pred rabo drog. Kljub temu pa ostaja šola
osrednji dejavnik, saj Akcijski načrt poudarja, da šola lahko »/.../
predstavlja možnosti, okolje in vrednote, ki krepijo odpornost proti
drogam in zmanjšujejo širjenje in rabo drog ter tveganja, povezana
z rabo teh« (ibid, str. 7). Vendar »obstajajo omejeni dokazi, ki bi
podpirali samo tradicionalno šolsko edukacijo o drogah kot
vodilno strategijo pri zmanjševanju povpraševanja po drogah.
Kaže, da je nerealistično pričakovati, da bi šoli lahko uspelo brez
podpore drugih okolij« (ibid). Tako Akcijski načrt predlaga »/.../
krepitev truda za oblikovanje partnerstva s skupnostjo v okviru
spoznavanja, da šole ne morejo učinkovito delovati, če so izolirane
od zunanjega okolja« (ibid). Z »zunanjim okoljem« pa ni mišljena le
lokalna skupnost, v kateri otroci oz. mladostniki živijo, temveč vanj
sodijo tudi »/.../ revščina, slabe bivalne razmere, dostopnost do
278

To je eden od štirih akcijskih načrtov, ki so bili oblikovani v okviru avstralske
politike do drog, preostali zadevajo tobak, alkohol in edukacijo o drogah v šoli.
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izobraževanja, okolje, ki lahko izzove zgodnje starševstvo, in
zaposlitvene možnosti /…/« (ibid, str. 8). Ti dejavniki okolja imajo
pomembno vlogo v preprečevanju in obvladovanju rabe drog in
škode, kot posledice. Med podporna okolja pa Akcijski načrt
uvršča tudi družino oz. starše, saj »/.../ številni dokazi kažejo, da
imajo intervencije, ki temeljijo na družini, pozitiven vpliv na
preprečevanje širjenja rabe drog med mladimi in na smer razvoja
problemov z drogami /.../« (ibid).
Akcijski načrt se torej posveča predvsem preventivi, ki je
namenjena šolajoči se populaciji in staršem te populacije. Ne
omenja pa staršev, katerih otroci (še) niso vključeni v izobraževalni
sistem. Natančneje – preventiva, ki vključuje starše, je tesno
povezana s preventivo v šolskem prostoru. V tem smislu ima
preventiva na ravni politike do drog prednost, vendar potrebuje
tudi podporo širšega okolja in s tem tudi družine.
Lahko torej sklenemo, da avstralski Akcijski načrt sicer opozarja na
pomen staršev v preventivi pred rabo drog, vendar vidi družino
kot enega izmed mnogih dejavnikov, ki lahko vplivajo na rabo
drog pri otrocih. Družini sicer priznava pomembno pozitivno
vlogo pri preprečevanju širjenja rabe drog med mladimi, vendar jo
umešča v širši družbeni kontekst, saj preventivo pred rabo drog
umešča v prostor, ki povezuje otroke oz. mladostnike, starše,
lokalno skupnost, šolo in socialne organizacije, ki lahko vplivajo na
razvoj otrok. Da je tako, kaže najsplošnejši cilj zmanjševanja
povpraševanja po drogah v časovnem obdobju od leta 2001 do leta
2003/04, ki je opredeljen kot razvoj »/.../ podpornega, prijaznega
in vključujočega okolja za otroke, mladino in družine, okolja, ki
podpira zdrav, prosocialni razvoj« (ibid, str. 9). Tako družbeno
okolje naj bi imelo pozitiven vpliv na preprečevanje širjenja rabe
drog med mladimi ter na »/…/ zamik pojavljanja rabe drog, ki naj
bi trajal, kolikor je mogoče dolgo« (ibid). Tako okolje pa mora v
povezavi s širšim, tudi družinskim okoljem, ustvarjati predvsem
šola.
Vlogo šole v preventivi pred rabo drog v avstralskem prostoru
opredeljuje »Nacionalna strategija edukacije o drogah v šoli« (angl.
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National School Drug Education Strategy 1999, v nadaljevanju:
Nacionalna strategija edukacije), ki – tako kot Akcijski načrt –
poudarja potrebo po povezovanju posameznika z okoljem in po
povezovanju preventivnih dejavnosti, ki potekajo v šolskem okolju,
s širšim družbenim okoljem; v to sodijo tudi starši (glej ibid, str. 3).
Da bi dosegli cilj, tj. šolo brez drog, pa po avstralskem prepričanju
niso dovolj le preventivne dejavnosti pri edukaciji o drogah,
temveč mora šola oblikovati tudi tako šolsko politiko, ki bo ob
pojavu problemov, povezanih z rabo drog, znala te probleme
obravnavati.279 Gre torej za dva ključna elementa preventive pred
rabo drog v šolskem prostoru – preprečevanje same rabe z
edukacijo
o
drogah
in
ukrepanje
šole
ob
rabi/posedovanju/posredovanju drog med učenci. Pri oblikovanju
šolske politike preventive, ki vključuje tako edukacijo o drogah kot
ukrepe, ki sankcionirajo prekrške v zvezi z drogami v šoli, pa naj bi
šole upoštevale načelo sodelovanja staršev in širše skupnosti. To
načelo upošteva tudi dokument, ki so ga v Avstraliji sprejeli na
zvezni ravni, tj. »Nacionalni okvir za protokole, ki obravnavajo
posedovanje, rabo in/ali posredovanje prepovedanih in dovoljenih
drog v šolah« (angl. National Framework for Protocols for
Managing the Possession, Use and/or Distribution of Illicit and
Other Unsanctioned Drugs in School, v nadaljevanju: Okvir za
protokole).
Okvir za protokole je usklajen z vsemi drugimi avstralskimi
dokumenti, ki smo jih obravnavali doslej. Ob tem pa eksplicitno
poudarja, da je njegov cilj »šola brez drog«. K doseganju tega cilja
si prizadeva z integracijo pristopov oz. strategij za zmanjševanje
ponudbe, povpraševanja in škode (glej ibid, str. 2). Vendar kljub
cilju »šola brez drog« Nacionalni okvir za protokole izhaja iz
dejstva, da »raba drog poteka na kontinuumu od abstinence do
izpostavljenosti, eksperimentiranja, občasne rabe, problematične
279

Potrebo po oblikovanju skupne šolske politike do drog so izrazili voditelji
avstralskih vlad; s skupnim komunikejem so se zavezali, da bodo zaradi
potrebe »/.../ po krepitvi napada na preprodajalce drog (angl. drug pushers), ki
vplivajo na rabo drog v šoli« (ibid, str. 3), oblikovali vire za povečano možnost
šol in šolskih skupnosti, da se odzovejo na rabo prepovedanih drog.
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rabe drog in odvisnosti. Napredovanje pa je lahko povezano z
drugimi problemi mladih in s širokim spektrom drugih oblik
problematičnega vedenja« (ibid, str. 3). Zato dokument predlaga,
da bi se šolska politika in postopki, povezani z drogami, odzivala
na naravo incidenta, učenčevo šolsko in družinsko življenje,
kulturno poreklo, duševno zdravje, intelektualni razvoj in vse
druge relevantne informacije (glej ibid, str. 7). Šolska politika do
drog mora torej upoštevati individualne značilnosti učenca, toda
ob tem mora postaviti »jasna pravila vedenja, ki jih bodo dobro
razumeli učenci, šolsko osebje in starši. Ta pravila mora osebje
konsistentno upoštevati, še posebej pa morajo upoštevati nizko
toleranco za zlorabo in nevarno vedenje« (ibid, str. 6).
Nacionalni okvir za protokole postavlja osnovna načela,280 ki naj bi
jih vse avstralske šole upoštevale pri oblikovanju šolske politike do
drog. Med njimi pa je za našo obravnavo pomembno predvsem
načelo, da morajo šole imeti »/…/ oblikovano preventivno in
intervencijsko politiko ter postopke, ki so usklajeni z drugo šolsko
politiko.281 Razviti morajo biti v sodelovanju z učenci, šolskim
osebjem, starši in širšo skupnostjo, vključno z zdravstvenimi,
mladinskimi in skupnostnimi službami ter policijo« (ibid). Prav
280

Osnovno načelo je, da posedovanje, raba in/ali posredovanje prepovedanih in
dovoljenih drog v avstralskih šolah ni sprejemljivo. To sporočilo mora biti
posredovano na jasen in dosleden način znotraj šolske skupnosti (glej ibid).
281
Ta politika in postopki morajo dati prednost:
- razvoju zdravega in podpornega šolskega okolja;
- zagotavljanju informiranja in edukacije, ki gradi na znanju, sposobnostih,
vrednotah in stališčih mladih, da bi sprejemali odgovorne odločitve v zvezi
z drogami;
- izobraževanju šolske skupnosti o posledicah posedovanja, rabe in/ali
posredovanja prepovedanih in dovoljenih drog v šoli;
- razvijanju odzivov na incidente, povezane z drogami, ki vključujejo naravo
incidenta, okoliščine vključenega učenca, vključno s starostjo, razvojnimi,
spolnimi, kulturnimi in socialnimi značilnostmi, in potrebo po varnosti
drugih v šoli;
- povezovanju z drugimi službami v skupnosti;
- nadaljnjemu vključevanja učencev, ki so vpleteni v incidente s
prepovedanimi in dovoljenimi drogami, v izobraževanje.
Odzivi na posedovanje, rabo in/ali posredovanje prepovedanih drog in
dovoljenih drog v šoli morajo biti pošteni in dosledni (glej ibid).

V. Politike preventive pred rabo in zlorabo drog ...

279

tako pa je pomembno načelo, da mora obravnavanje rabe
prepovedanih in dovoljenih drog učencev potekati v okviru jasnih
pravil, zakonskih obveznosti, odgovornosti in pričakovanj
ravnatelja, šolskega osebja, drugih strokovnjakov in staršev. Pri
tem pa morajo biti politika in postopki obravnavanja incidentov z
drogami v šolah redno spremljani in evalvirani, pri tem pa mora
biti zaščitena zasebnost posameznikov (glej ibid, str. 5).
Načela so oblikovana tako, da ob kršitvi šolskih pravil ščitijo
učenca in celotno šolsko skupnost, saj zahtevajo varovanje
zasebnosti282 po eni strani in seznanjanje celotne šolske skupnosti s
politiko in postopki v zvezi z obravnavanjem incidentov v zvezi z
drogami po drugi strani. Načela še posebej poudarjajo, da morajo
biti pravila in postopki jasno razdelani in predstavljeni tako
učencem kot njihovim staršem, saj šola »/.../ lahko igra
pomembno vlogo v krepitvi komunikacije med mladimi in
njihovimi starši. To pa je pomembno, ker imajo starši
najpomembnejši vpliv na oblikovanje otrokovega vedenja in
reševanje problemov. Šole same pa ne morejo reševati problemov v
zvezi s prepovedanimi in dovoljenimi drogami /.../« (ibid, str. 3).
Šole torej pričakujejo pomoč in podporo staršev, obenem pa v
posameznih primerih šolam in staršem pomagajo tudi institucije
zunaj šole (socialne in zdravstvene službe, policija).
Avstralija je torej na federalni ravni oblikovala smernice za
oblikovanje posameznih šolskih politik do drog, v njih pa imajo
natančno opredeljeno mesto tudi starši. Konkretna politika šol je
sicer različna, vendar se mora gibati v okviru, ki smo ga
predstavili. Iz samega Okvira za protokole pa je vidno, da si država
prizadeva predvsem za postavljanje jasnih pravil, teh pa učenci in
šolsko osebje ne smejo kršiti. Pravila pa morajo biti jasno razvidna
tudi staršem. Mesto in njihova vloga v preventivi pred rabo drog
sta v avstralskem prostoru namreč tesno povezana s preventivo v
282

Pri tem pa učenci od učiteljev ne morejo pričakovati popolne zaupnosti in
zasebnosti. Če učitelj ugotovi, da učenec uporablja, poseduje ali preprodaja
prepovedane droge, mora nemudoma obvestiti ravnatelja, ta pa mora to
informacijo posredovati policiji. Ravnatelj mora obvestiti tudi starše (Shaw
1999, str. 2).
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šolskem prostoru. Ob morebitnih kršitvah pravil morajo šole imeti
jasno razdelan sistem reagiranja, ki ga morajo poznati tudi starši,
saj je na prvem mestu vpisano prav sodelovanje šole s starši. Starši
imajo pravico, kot navaja Strategija, pa predvsem dolžnost, poznati
šolsko politiko pri obravnavanju incidentov, povezanih z drogami
in alkoholom v šoli. Njihova dolžnost pa je tudi pridobivanje
informacij in podpore, ki jim omogoča ohranjanje dobrega počutja
njihovih otrok. Ob samem incidentu v zvezi z drogami pa je
pravica staršev, da so obveščeni o incidentu, v katerega je vpleten
njihov otrok. Imajo tudi pravico poznati podrobnosti, povezane z
dejavnostmi, ki so v neposredni zvezi z njihovimi otroki, kot
pravico do tega, da jih poslušajo ter da se incidenti obravnavajo na
pošten in diskreten način (glej Drug-related Incidents ... 2001).
Starši tako predstavljajo zelo pomemben podporni steber (šolske)
politike do drog, hkrati pa je šola prostor, v katerem starši lahko
pridobijo znanje o drogah. Udeležujejo se lahko izobraževalnih
večerov oz. forumov o drogah, ki jih organizira šola. Šola lahko
organizira posebno skupino staršev, ki se bo ukvarjala s preventivo
rabe drog. Starši lahko sodelujejo v šolskih razvojnih projektih ipd.
(How does the ... 2002). Lahko torej zapišemo, da imajo starši tudi v
tem okviru dejavno vlogo, saj je zaželeno, da podpirajo
prizadevanja šole v preventivi pred rabo drog in so v dejavnosti
šole tudi dejavno vključeni. Šolski prostor je za starše odprt tako za
oblikovanje programov preventive oz. edukacije o drogah in
sodelovanje v njih, kot tudi pri oblikovanju šolske politike do drog.
Čeprav v uradnih dokumentih najdemo (le) obravnavo staršev kot
podpornega stebra šolske politike do drog, pa se s preventivo, ki
vključuje starše, v avstralskem prostoru srečujemo tudi zunaj
šolskega okolja.
V.2.3.1 Preventivne dejavnosti v avstralskem prostoru, ki
vključujejo starše
Podobno kot v ZDA se tudi v avstralskem prostoru srečujemo z
različnimi viri informacij, ki so namenjeni staršem. Vendar je
neposredno staršem namenjenih precej manj internetnih
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naslovov.283 Bistvena razlika med ameriškimi in avstralskimi
tiskanimi viri oz. brošurami, ki so namenjene staršem, pa je v
vsebini teh virov. Brošure za starše so v prvi vrsti informativne
narave, manj pa se te brošure posvečajo navodilom za starše, kako
vzgajati, da otroci ne bodo uporabljali drog. Še posebej pa je očitna
razlika v uporabljani terminologiji. V avstralskem prostoru vsa
gradiva, namenjena staršem, dosledno uporabljajo pojem »raba
drog«; pojma »zloraba« v njih skorajda ni. Gradiva, namenjena
staršem, oblikujejo in posredujejo staršem v avstralskem prostoru
predvsem različne nevladne organizacije in društva, ki jih
podpirajo vladne institucije, nekatere vlade pa tudi same izdajajo ta
gradiva284.
Informacije o drogah, namenjene staršem, ne vsebujejo navodil s
temo »kako vzgajati, da otrok ne bo uporabljal drog«, temveč je
njihov cilj predvsem izobraziti starše o drogah. Izhajajo iz
prepričanja, da »ne glede na to, ali se bo otrok odločil uporabiti
droge ali ne, o njih veliko izve iz sredstev javnega obveščanja«
(Drug Information ... 2001, str. 2). Zato morajo o drogah veliko
vedeti tudi starši. Drugače kot v ameriškem prostoru v avstralskem
izhajajo iz dejstva, da je »/.../ eksperimentiranje z drogami naravni
del razvoja. Veliko mladostnikov eksperimentira z alkoholom in
tobakom, nekateri pa bodo eksperimentirali tudi z nezakonitimi
drogami – najpogosteje z marihuano« (Drug Information ... 2001,
str. 7). Starši se torej morajo zavedati, da je avstralska družba
družba, v kateri uporabljajo droge in da je velika verjetnost, da bo
na določeni točki njihov otrok prišel v stik z njimi. Informacije za
starše sicer navajajo različne vrste drog in znake, ki lahko pričajo o
rabi drog (npr. spremembe vedenja, rdeče oči, utrujenost, manjša
motivacija, ipd.), vendar obenem opozarjajo, da je »/…/ izjemno
283

Dva internetna naslova, ki obravnavata problematiko drog in sta namenjena
staršem, sta naslova uradnih institucij oz. ministrstev. Gre za naslov
ministrstva za izobraževanje, zaposlovanje in usposabljanje na federalni ravni
in ministrstva za izobraževanje, zaposlovanje in usposabljanje države
Viktorije. Vendar na njihovih straneh ni informacij o tem, kako vzgajati, da
otroci ne bodo uporabljali drog. Obstaja pa tudi nekaj naslovov raziskovalnih
institucij in nevladnih organizacij, na katere se lahko obrnejo starši.
284
Npr. vlada Zahodne Avstralije.
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težko ugotoviti, ali otrok uporablja droge. Pogosto ni jasnih fizičnih
znakov ali osebnostnih sprememb, ki bi lahko bile znaki rabe drog,
obenem pa so vidne spremembe lahko le posledica hormonskih
sprememb oz. sprememb v adolescenci« (ibid). Poleg tega pa iste
droge na različne ljudi različno učinkujejo – brošura navaja, da je
učinek droge odvisen od osebnostnih dejavnikov, same droge in
okolja, v katerem raba drog poteka.285
V avstralskem prostoru torej izhajajo iz dejstva, da je
eksperimentiranje z drogami del življenja adolescentov. Lahko bi
zapisali, da gre za uveljavljanje koncepta normalizacije rabe drog,
saj eksperimentiranje z drogami v družbi, v kateri se uporabljajo
droge, pojmujejo kot (sicer ne nujni) del odraščanja. Če se starši
srečajo z rabo drog pri svojih otrocih, pa se morajo zavedati, da to
»/.../ ne pomeni nujno, da bodo imeli resne probleme. Večina
ljudi, ki je eksperimentirala z drogami, ni postala odvisna od njih.
Eksperimentiranje in tveganje sta del odraščanja, zato mladi v tem
obdobju potrebujejo podporo« (Parent Information – Young People
... 2003). Da gre za poskus, da bi postal pogled staršev na rabo drog
pri njihovih otrocih realen, pa potrjujejo tudi odgovori na
vprašanje, kaj naj storijo starši v tem primeru: ne smejo se
prepustiti paniki286, zbrati morajo dejstva287, izbrati pravi trenutek
za pogovor288, ne smejo kriviti sebe289, poiščejo naj pomoč, če jo
potrebujejo (glej ibid).

285

Kot osebnostni dejavniki so navedeni: razpoloženje, velikost, teža, spol,
zdravje, pričakovanja v zvezi z učinki droge in izkušnje z drogo. Dejavniki
same droge so: količina uporabljene droge, moč, način uporabe in
kombiniranje z drugimi drogami. Kot dejavnike okolja pa brošura navaja
okolja, ki določajo delovanje droge: bližina prijateljev, uporaba drog v samoti,
v družbi ali doma (glej ibid).
286
Brošura staršem svetuje, naj ostanejo mirni, čeprav je to težko. Otrokom naj
pokažejo svojo skrb in se pogovorijo z njimi o njihovih občutkih in ali
nameravajo nadaljevati z rabo drog (glej ibid).
287
Pogovorijo naj se z otroki, katero drogo uporabljajo in kako pogosto. Možno
je, da je šlo le za en poskus (glej ibid).
288
Starši naj se izogibajo pogovora z otrokom, ko je ta pod vplivom drog ali kadar
so sami jezni ali razburjeni. Počakajo naj na trenutek, ko otrok ne bo pod
vplivom drog in ko bodo sami mirnejši (glej ibid).
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Starši so lahko podpora svojemu otroku predvsem s tem »/…/ da
se pogovarjajo z njim o drogah in tako tudi izvedo, kako se otroci
znajdejo v življenju« (ibid). Tudi v Avstraliji, torej, podobno kot
drugje po svetu poudarjajo pomen komunikacije med otroki in
starši. Vendar morajo avstralski starši, da se lahko pogovarjajo o
drogah – v nasprotju s starši v ZDA, ki morajo biti usposobljeni za
»pravilno« komunikacijo z otroki – o drogah kaj vedeti in poznati
koncept minimaliziranja škode (glej ibid). »Znanje o drogah lahko
dvigne samozaupanje staršev v diskusiji z otroki, o drogah in rabi«
(Parent Information – Young People ... 2003). Poznavanje koncepta
minimaliziranja škode pa ne pomeni, da starši podpirajo ali
dopuščajo rabo drog pri otrocih. Cilja koncepta sta namreč
zmanjšati tveganja, ki so povezana z rabo drog, in poudarjanje
alternativnih, bolj zdravih oblik vedenja (glej ibid).
Znanje, ki ga morajo imeti starši o drogah, mora temeljiti na
dejstvih, saj se v sredstvih javnega obveščanja in različnih
kampanjah nenehno srečujejo z informacijami o drogah in
opozorilih o nevarnostih drog, vendar »/.../ ne smejo verjeti
vsemu, kar preberejo o drogah v časopisih ali vidijo na televiziji«
(ibid). Predvsem pa morajo starši »/.../ znati ločevati med dejstvi
in domišljijo« (As a Parent … 2001, str. 1). Miti, polresnice, histerija
in predsodki so namreč pogosto del javne razprave o drogah in
rabi drog290, ki »/.../ le povečujejo zmedo in strah med starši«
(ibid). Ob pridobivanju znanja pa morajo starši raziskati svoja
lastna stališča in vrednote v zvezi z drogami, saj je pri pogovorih o
drogah najpomembneje, da »priznavajo in so iskreni glede njihove
lastne rabe drog. Če pijejo alkohol in kadijo ter ob tem ne želijo, da

289

To, da otrok uporablja droge, ne pomeni, da so starši odpovedali. Veliko
mladih eksperimentira z drogami, čeprav imajo starše, ki skrbijo zanje in jih
podpirajo (glej ibid).
290
Mnenja, s katerimi se srečujejo starši, so npr.: vse droge so nevarne, mladi
predstavljajo večino med ljudmi, ki imajo probleme z drogami, mladi, ki pijejo
alkohol in uporabljajo droge, so delikventi, večina ljudi, ki uporablja
marihuano, bo uporabljala tudi heroin, ljudje, ki pijejo alkohol ali uporabljajo
droge, v resnici niso popolnoma odgovorni zase ipd. (glej Information for
Parents 1999).
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bi njihovi otroci počeli isto, lahko delujejo hinavsko in v očeh otrok
izgubijo kredibilnost« (Parent Information – Young People ... 2003).
Ravnanja staršev morajo torej biti v skladu z njihovim besedami,
saj so model za ravnanje njihovih otrok. Da bi se čim bolj zmanjšala
verjetnost eksperimentiranja z drogami ter da bi se čim bolj
zmanjšala verjetnost, da bi droge otroku povzročile škodo, se lahko
starši – poleg tega da so vzor svojim otrokom291 in so obveščeni o
drogah292 – pogovarjajo in poslušajo otroke,293 postavijo pravila o
rabi drog,294 poznajo otrokove prijatelje in njihove starše ter z
otroki poiščejo alternativo uporabi drog295 (glej Drug Information ...
2001, str. 6).
Da bi starši čim bolje poznali uporabo drog, so v Avstraliji
izoblikovali več programov za izobraževanje staršev. Eden izmed
njih je »Informiranje, svetovanje in izobraževanje za starše« (angl.
The Parent Information Consultation and Education); tako
pripravljajo večere izobraževanja o drogah za starše, katerih otroci
obiskujejo javne šole. Program staršem zagotavlja informacije o
drogah, predstavi jim koncept minimaliziranja škode in praktične
strategije reagiranja ob pojavu problema z drogami. Poudarek je na
komunikaciji o drogah med starši in njihovimi otroki ter na
izmenjavi izkušenj, ki zadevajo rabo drog v skupnosti glej Kimpton
1999, str. 2).
291

Brošura predlaga naj starši razmislijo o lastni uporabi tobaka, alkohola in
drugih drog in o tem kakšno sporočilo pošiljajo svojim otrokom s tem, da jih
uporabljajo. Starši naj razpravljajo z otroki o lastni uporabi drog in uporabi
drog drugih ljudi na način, ki bi podprl iskanje in oblikovanje otrokovega
lastnega stališča do drog (glej ibid).
292
Odprta in iskrena komunikacijo o drogah mora temeljiti na znanju o drogah.
Otroci lahko o drogah vedo več kot njihovi starši, zato se morajo starši
izobraževati ter paziti, da ne pretiravajo v zvezi z nevarnostmi uporabe drog,
saj to lahko otroke odvrne od poslušanja (glej ibid).
293
Brošura svetuje komunikacijo o otrokovih vsakodnevnih problemih.
Komunikacija pa mora biti dvosmerna (glej ibid).
294
Otrok naj skupaj s starši oblikuje pravila o rabi alkohola in drugih vrst drog.
Če bo otrok sodeloval pri oblikovanju, bo tudi bolj odgovoren pri izvajanju
pravil (glej ibid).
295
Starši lahko spodbudijo otroke, da si najdejo kak drug način sproščanja in
odzivanja v težavah (glej ibid).
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Evalvacije programa kažejo, da starši cenijo program, ker so jim
vsebine posredovane na senzitiven, informativen, interaktiven
način in brez obsojanja. Pri tem je 96 % staršev, ki so se udeležili
programa, ocenilo, da se je njihovo znanje o drogah povečalo, 95 %
staršev, da se je povečalo njihovo znanje o drogah in mladini, 97 %
staršev je z udeležbo na programu dobilo nekaj idej, ki naj bi jim
pomagale govoriti o drogah z njihovimi otroki, 84 % udeleženih
staršev pa je zatrdilo, da so dobili informacije o podpornih
institucijah, na katere se lahko obrnejo, če bodo želeli več
informacij o drogah (glej ibid). Po odgovorih staršev bi torej lahko
sklepali, da je program starše opremil z znanji, ki jih bodo
potrebovali, če se bodo srečali z rabo drog pri otrocih.
Na osnovi zapisanega lahko ugotovimo, da je v avstralskem
prostoru kot osnova za preventivno delovanja staršev poudarjen
pomen komunikacije med otroki in njihovimi starši. Komunikacijo
naj bi staršem olajšalo znanje o drogah in konceptu minimaliziranja
škode. To znanje naj bi staršem predvsem dvignilo samozaupanje
in razblinilo polresnice, ki veljajo o drogah. Znanje, ki ga morajo
imeti starši, mora torej temeljiti na znanstveno podprtih dejstvih.
Poleg znanja staršev pa je pomembna tudi podprtost izrečenega z
ravnanji staršev. V avstralskem prostoru torej prevladuje pogled na
»starše kot dejavnik preventive« predvsem kot izobraženosti
staršev o drogah in rabi drog, saj se starši o drogah z otroki ne
morejo pogovarjati, če o njih ničesar ne vedo in niso seznanjeni s
konceptom minimaliziranja škode. Ob pomenu vednosti staršev pa
preventiva, ki vključuje starše, v tem prostoru poudarja večje
zaupanje v starše kot vzor za nerabo drog in pomen pravil, ki jih o
nerabi drog v družinskem prostoru vzpostavijo starši.
V.2.4 Mesto preventive v slovenski Resoluciji o nacionalnem
programu na področju drog 2004–2009
V Resoluciji o nacionalnem programu za področje drog 2004–2009
(v nadaljevanju: Resolucija) je področje ukrepov za zmanjševanje
povpraševanja po drogah definirano kot področje, ki »/.../ pokriva
dejavnosti na različnih ravneh preventive od začetnega odvračanja
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od uporabe drog pri vseh starostnih skupinah pa vse do
zmanjševanja negativnih zdravstvenih in socialnih posledic
uporabe drog, zdravljenja, socialne obravnave in ponovne socialne
vključitve oseb, nekdaj odvisnih od drog, v družbo« (ibid, str.
3128). Tako definirani ukrepi za zmanjševanje povpraševanja po
drogah širijo prostor preventive in si ne prizadevajo le za
ohranjanje abstinence, temveč hočejo zajeti tudi tiste posameznike,
ki droge (že) uporabljajo. Ukrepi za zmanjševanje povpraševanja
po drogah so torej definirani široko in v nasprotju z nekaterimi
strategijami držav članic EU (npr. Švedske) zajema tudi področje
ukrepov za zmanjševanje tveganj in zmanjševanje škode.
Poglavje o preventivi v Resoluciji obravnava preventivo v vzgoji in
izobraževanju, družinskem okolju, na delovnem mestu in lokalni
skupnosti. Sami si bomo ogledali zasnovo preventive v
družinskem okolju, saj Resolucija začrtuje smernice sodobnega
oblikovanja politike do drog in prakse. Gre torej za vizijo in okvir
oblikovanja politike. Pri tem pa je treba opozoriti, da strategije oz.
politike preventive pred rabo drog, ki so si tako kot Slovenija za
svoj cilj ob ohranjanju popolne abstinence posameznika določile
tudi zmanjševanje tveganj in škode ob morebitni rabi drog, staršev
v svojih temeljnih strateških dokumentih niti ne omenjajo
(Nizozemska, Avstralija). Slovenska strategija oz. politika
preventive je torej izjema.
V.2.4.1 Preventiva v družinskem okolju
Preventiva v družinskem okolju je v Resoluciji zastavljena v
temeljnih obrisih. Resolucija se sicer ni izognila oblikovanju
izhodišč preventive v drugih okoljih, a jim namenja veliko manj
prostora in jih ne obravnava tako poglobljeno kot npr. preventivo v
šolskem prostoru. Vendar je pri tej obravnavi tudi pomanjkljivost –
v besedilu, v katerem je govor o preventivi v vzgoji in
izobraževanju, je omenjena le potreba po tem, da morajo
preventivne dejavnosti potekati celostno in da morajo poleg
pedagoških in nepedagoških delavcev, učencev in dijakov zajeti
tudi njihove starše (glej ibid, str. 3129). Resda je staršem namenjena
naslednja točka v besedilu Resolucije, vendar menimo, da bi bilo v
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obravnavanem delu besedila treba poudariti, da šola kot dejavnik
preventive potrebuje podporo drugih dejavnikov okolja, torej tudi
staršev. Pomembno bi bilo torej dodati, da je šola prostor, v
katerem imajo poleg učencev svoje mesto tudi starši. Natančno bi
morali opredeliti vlogo staršev v šolski politiki in praksi preventive
pred rabo drog, saj kot smo že zapisali, od šole pričakujemo preveč,
če predpostavljamo, da bo sama lahko rešila vse probleme,
povezane z rabo drog med otroki in mladostniki.
Kot temeljna izhodišča preventive v družinskem okolju Resolucija
navaja ta izhodišča:
− treba je razviti preventivne programe zgodnje intervencije za
otroke in starše ter družine, v katerih je ugotovljena
problematična uporaba drog. Pri razvoju teh intervencij pa je
treba predvsem upoštevati pravico otroka do zdravega
odraščanja, pa tudi pravico posameznika do zasebnosti ter
nevarnost stigmatizacije otroka296 in njegove družine;
− starše je treba seznaniti s sodobnimi spoznanji različnih ved
(psihologija, pedagogika, sociologija, antropologija...), ki
ugotavljajo, da je šibka socializacijska praksa, ki ne postavlja
meja dovoljenega in nedovoljenega297 v skladu s starostjo otrok,
vključno s pomanjkljivo promocijo pozitivnega moralnega
razvoja, eden ključnih dejavnikov možne poznejše uporabe drog
pri njihovih otrocih. Zanemarjanje učenja, socialnih in
akademskih veščin ali nezagotavljanje možnosti, da bi otrok vse
to razvil, ter izostanek prenosa prosocialnih vrednot in prenosa
neodobravanja uporabe alkohola ali drugih drog na otroke, so
po ugotovitvah različnih strok dejavniki, ki spodbujajo uporabo
drog pri mladostnikih;
− razviti je treba programe preventivnega dela za starše učencev
in dijakov, s pomočjo katerih se bodo starši seznanili s

296

V verziji besedila iz decembra 2002 je bila tu uporabljena dikcija »/…/ otroka
v zgodnjem otroštvu /…/« (Nacionalni program … 2002, str. 23), a je v
sprejeti Resoluciji ni. Sedaj uporabljena dikcija je ustreznejša, ker je zoževanje
stigmatizacije le na otroke v zgodnjem otroštvu nesmiselno in nedopustno.
297
Predvidevamo, da gre za meje dovoljenega in nedovoljenega vedenja.
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problematiko uporabe drog med mladimi, sodobnim znanjem o
tej problematiki, predvsem pa z varovalnimi dejavniki;
− razviti je treba informacijsko-svetovalno mrežo za starše, ki se
srečujejo s problematiko uporabe drog pri otrocih in potrebujejo
pomoč (glej ibid, str. 3129–3130).
Resolucija torej predvideva izvajanje preventivnih dejavnosti, ki
bodo vključevale starše, ki so sami problematični uporabniki drog,
starše, ki se srečujejo ali se bodo srečali z rabo drog pri otrocih oz.
mladostnikih, in starše, ki bodo potrebovali pomoč, ko se bodo
srečali s problematično rabo drog pri otrocih. Pri tem Resolucija
poudarja le izhodišča, ki so bistvena za preventivo v družinskem
prostoru. Na njihovi podlagi lahko zapišemo, da vključujejo težnjo
po čim manjšem poseganju v družinski prostor kot prostor
zasebnosti, saj pri preventivnih posegih v družino, ki jih
predvideva ob problematični rabi drog pri starših, poudarja
nevarnost stigmatizacije vseh družinskih članov. Tako kot za
vzgojno-izobraževalni prostor tudi za družinsko okolje Resolucija
predlaga izobraževanje staršev oz. seznanjanje s spoznanji različnih
ved oz. tistimi, ki so po dognanjih sodobne znanosti temeljna za
preprečevanje rabe drog med otroki oz. mladostniki (glej ibid., str.
3130). Vendar ni pojasnjeno, kdo naj bi izobraževal in kje naj bi to
izobraževanje potekalo.
V Resoluciji sicer ni zapisano, kako bodo programi za starše
izvedeni, menimo pa, da že odsotnost zapisa o usposabljanju
staršev za izvajanje specifičnih socialnih veščin kaže, da politika do
drog vsaj na deklarativni ravni izraža potrebo po izobraževanju
staršev s posredovanjem informacij in vedenj o problematiki drog
ter novejših znanstvenih spoznanj o otrokovem oz.
mladostnikovem razvoju, ki so pomembna za preprečevanje rabe
drog. Da je tako, po našem mnenju kaže tudi razlika med
besedilom, zapisanim v Resoluciji, in besedilom osnutka
nacionalnega programa iz marca 2002. V tedanji različici je
preventivno delovanje v družinskem okolju namreč med drugim
obsegalo tudi to izhodišče: razvijanje spretnosti in veščin v
medsebojnih odnosih (glej Nacionalni program ... marec 2002, str.
17). Čeprav Resolucija ne vsebuje tega izhodišča, pa se nam
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vendarle zastavlja vprašanje, ali težnja po odgovorih na vprašanje
»kako vzgajati, da otroci ne bodo uporabljali drog«, ni prikrita v
izhodišču preventive za starše, ki poudarja potrebo po opremljanju
staršev s sodobnimi znanji o tej problematiki. Tu je namreč
zapisano, da je starše potrebno seznanjati z varovalnimi dejavniki
in dejavniki, ki spodbujajo rabo drog, programi, ki žele »vzgajati«
starše, pa po tujih izkušnjah sodeč temeljijo prav na t. i. teoriji
družinskih dejavnikov tveganja in zaščite.
Zanimivo pa je, da v delu besedila, ki obravnava preventivo v
družinskem okolju, ni opredeljen cilj, h kateremu teži preventiva za
starše. Ali bodo vsebine, ki bodo posredovane staršem, merile le na
ohranjanje popolne abstinence pri njihovih otrocih, ali pa bodo
starše seznanjale tudi z vsebinami o zmanjševanju tveganj, kot je
npr. značilno za avstralski prostor? Iz zapisane dikcije, da je treba
starše »/…/ seznaniti s sodobnimi spoznanji različnih ved, /…/ ki
ugotavljajo, da različni dejavniki spodbujajo uporabo drog pri
mladostnikih /…/« (ibid, str. 3130) in odsotnosti zapisa o
zmanjševanju tveganj, bi lahko sklepali, da je cilj preventive na tem
področju predvsem ohranjanje popolne abstinence posameznika.
To pa bi bilo v temeljnem nasprotju s splošno opredelitvijo cilja –
zmanjševanjem povpraševanja po drogah, ki je v Resoluciji
definiran procesno, tj. od začetnega odvračanja od uporabe drog
pri vseh starostnih skupinah – torej popolna abstinenca kot cilj
preventive, pa vse do zmanjševanja negativnih zdravstvenih in
socialnih posledic uporabe drog – torej zmanjševanje tveganj in
škode kot cilj preventive. Je pa tudi v nasprotju z zapisom, ki
opredeljuje cilj preventive v šolskem prostoru. Le-ta se namreč ne
prizadeva le za popolno abstinenco, temveč se realistično zaveda,
da se bodo nekateri mladi odločili za rabo drog, čeprav je »/…/
temeljni cilj preventive ustvarjanje takih družbenih razmer, ki
posamezniku dajejo možnosti za razvijanje življenjskega sloga brez
rabe drog« (ibid, str. 3128). Ker ni realno pričakovati popolne
abstinence za vse »/…/ obravnavanje problematike uporabe drog
(v prostoru vzgoje in izobraževanja – op. A. H.) zahteva
vključevanje sestavin paradigme zmanjševanja tveganj /…/«
(ibid). Če torej dela besedila, ki govori o preventivi v družinskem
okolju, ne beremo v okviru celote, skupaj s preostalim delom
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besedila, ki se nanaša na zmanjševanje povpraševanja po drogah,
se nam zmanjševanje tveganj in škode kot cilj preventive izgubi.
Vprašanje pa je, ali odsotnost tega zapisa in zapis o »seznanjanje
staršev s sodobnimi spoznanji različnih ved« ne pomenita prav
tega, da Resolucija na tem področju odpira prostor »vzgajanju
staršev«.
V.2.4.2 Strokovna izhodišča, ki prevladujejo v slovenskem
prostoru v strokovni literaturi in publikacijah za starše
Strokovni viri, ki v slovenskem prostoru obravnavajo rabo drog
med mladimi, so v zadnjih letih na voljo vse pogosteje. V zadnjih
letih pa so se v našem prostoru začeli pojavljati tudi (strokovni) viri
oz. publikacije manjšega obsega – brošure oz. priročniki, ki so
namenjeni predvsem oz. le staršem. V večini primerov gre pri vseh
vrstah tiskanih virov za prevode tujih del, ki so v nekaterih
primerih šli skozi roke domačih recenzentov (npr. Pance 2003).
Zaradi lažje preglednosti bomo v nadaljevanju tiskane vire298, ki
obravnavajo rabo drog med mladimi, obravnavali v treh sklopih:
tiskane vire, ki so izšli v obliki knjig in so (med drugim) namenjeni
staršem; izvirna slovenska znanstvena dela, ki (med drugim)
obravnavajo rabo drog in (med drugim) mesto staršev v preventivi
pred rabo drog, ter na koncu brošure oz. publikacije, ki so
namenjene (tudi) staršem.
V.2.4.2.1 Strokovni priročniki (za starše) v slovenskem prostoru
V slovenskem prostoru med tiskanimi viri ne najdemo priročnika
za starše, ki bi bil delo domačih avtorjev. Knjige, ki so namenjene
mladostnikom in/ali odraslim ter v tem okviru staršem, so v večini
primerov prevod tujih del (npr. Harm 1997) ali povzetek tujih
virov in raziskav, ki so jim dodani podatki iz domačih logov (npr.
Kastelic 2004, Auer 2001). Zato lahko v teh virih najdemo tudi
navodila za starše, ki so dobesedni prevod ameriških navodil za
starše (glej Kastelic 2004, str. 35–46). Kastelic (glej ibid, str. 38) pri
298

Obravnavali bomo le tiste vire, ki so v našem prostoru izšli v zadnjih letih in
so bodisi mišljeni kot priročniki za starše ali pa obravnavajo starše oz. njihovo
vlogo v preventivi pred rabo drog v širšem kontekstu raziskovanja.
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preprečevanju zlorabe drog piše, da starši lahko naredijo marsikaj,
saj je »vzgoja otroka /…/ ena najlepših nalog vseh staršev, hkrati
pa ena najtežjih, saj se nanjo ne moremo povsem vnaprej
pripraviti« (ibid). Družina je pomembna predvsem zato, ker je
»/…/ osnovna celica, v kateri so si člani pripravljeni zaradi
čustvenih vezi najbolj pomagati. Zato je na moč pomembno, da so
čustvene vezi z otroki čim bolj močne. Vcepljati je potrebno, kaj je
dobro in kaj slabo. Postaviti je treba pravila obnašanja in jih
dosledno izvajati. Omejitve naj bodo jasno začrtane, a včasih tudi
prožne /…/. Jasno mora biti, kakšne so posledice, kadar se jih
kateri koli od družinski članov ne drži. Takšne omejitve prinašajo
otroku varnost in mu sporočajo, da nam zanj ni vseeno. Vzgoja
brez omejitev pušča otroka samega« (ibid). Najpomembneje je, da
starši svojega otroka znajo poslušati. Družina preventivno deluje
tako, da starši otroke vzgajajo, jim privzgajajo vrednote,299
postavljajo pravila glede uživanja drog,300 poznajo dejstva,301 se
pogovarjajo in poslušajo (glej ibid, str. 31–34). V priročniku so
navedena priporočila za pogovor z otrokom302 in tehnike pogovora
oz. učinkovitega sporazumevanja. Priporočila staršem in
predlagane dejavnosti za starše so oblikovana glede na starostno
obdobje, v katerem je otrok. Tako npr. starši predšolskega otroka
(starost od 3 do 5 let) verjetno ne bodo učili o drogah in alkoholu,
lahko pa jih naučijo samostojnega odločanja, to pa vpliva na to,
299

Družina privzgaja družinske vrednote tako, da odprto komunicira. Otrokom je
potrebno odprto povedati, kako pomembne so vrednote, kot so npr. poštenost,
samospoštovanje in odgovornost. Vrednote privzgaja tudi z vzornim
obnašanjem, saj dejanja staršev in njihovo vedenje močno vpliva na vedenje
otrok. Otroci starše oponašajo, zato morajo starši paziti, da se njihove besede
in dejanja ne razlikujejo. Prav tako pa se morajo starši prepričati, ali otroci
razumejo družinske vrednote (glej ibid, str 39–40).
300
Starši so v družini odgovorni za postavljanje pravil; držijo naj se jih vsi
družinski člani. O nekaterih pravilih pa se z otroki lahko tudi dogovorijo.
Njihova druga naloga pa je skrbno izvajanje dogovorjenih pravil, kršenju pa
mora slediti primerna kazen (glej ibid, str. 40).
301
Starši morajo imeti prave in najnovejše informacije o drogah. Poznati morajo
vrste drog, jih prepoznati, poznati njihova imena, spremembe, ki jih povzročijo
v vedenju. Vedeti pa morajo, kje lahko dobijo pomoč, če pri otroku opazijo
resnejše težave (glej ibid, str. 41–42).
302
Priporočila: bodite dober poslušalec, ne skoparite s pohvalami, vaše sporočilo
naj bo jasno in vzorec pravilnega obnašanja (glej ibid, str. 44–45).
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kakšen odnos bo imel otrok do drog v poznejših letih. Avtor navaja
številne dejavnosti, ki jih starši lahko izvajajo z otrokom (npr.
pogovor o zdravi hrani, samostojnost pri izbiri oblačil ipd.).303
Natančneje vsebine priročnika ne bomo predstavljali, saj gre za
prevod ameriških navodil za vzgojo, ki smo jih že predstavili. Gre
za identična navodila, ki jih avtor – ne da bi jih prilagodil našim
družbenim, socialnim in kulturnim razmeram – prenaša v naš
prostor.304 Poleg vzgojnih navodil za starše avtor povzema tudi
ugotovitve ameriških raziskav o dejavnikih tveganja in zaščite pred
zlorabo drog ter piše le o zlorabi drog, kot da je vsaka raba drog
tudi zloraba.305
Med posameznimi viri so tudi majhne razlike. Tako npr. Auer v
nasprotju s Kastelicem poudarja, da »Vsako uživanje (drog – op. A.
H.) še ni odvisnost /…/, če primerjamo število tistih, ki so npr.
kokain ali heroin poskusili samo nekajkrat /…/ s številom
odvisnih, bi lahko rekli, da je slednjih nekajkrat manj; pri heroinu
okrog tri do štirikrat manj; pri kokainu okrog desetkrat manj«
(Auer 2001, str. 12). Vsaka uporaba drog torej ne vodi v odvisnost.
Starši si po njegovem mnenju pri ugotavljanju rabe drog pri svojih
otrocih lahko pomagajo z urinskimi testi, ki jih lahko opravijo
doma.306 Če so testi pozitivni, pa pride »/…/ trenutek soočenja.
Starši naj se trudijo ustvariti tak odnos, da mladostnik problemov
ne bo prikrival, se pogovorijo, zakaj droge jemlje, kaj ga v njih
privlači, kakšne osebne težave skuša z njimi rešiti ipd.« (ibid str.
14). Kaže, kot da avtor pozablja na prej zapisano ugotovitev, da
vsaka raba drog še ni zloraba, ter izhaja iz teze, da posameznik
uporablja droge le zaradi težav, ki jih ima v življenju. Čeprav v
istem viru najdemo zapisano trditev drugega avtorja, da je
303

Več o tem glej op. 207 in 208.
Avtor v spisku literature ne navaja vira, po katerem povzema navodila za
starše, kako vzgajati, da njihovi otroci ne bodo uporabljali drog. Gre za prevod
ameriškega vira z naslovom »Growing Up Drug Free: A Parents Guide to
Prevention« (1998).
305
Problematičnost uporabljene terminologije v tem viru smo obravnavali že v
pogl. I. 4.
306
Ob priporočanju testiranja v družinskem okolju avtor popolnoma zanemaja
etične plati tega dejanja ter vprašanje, kako bi testiranje otroka v družini
vplivalo na odnos med otroki in starši.
304
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»eksperimentiranje z drogami (iskanje razburljivih doživetij, čutnih
užitkov in izjemnih psihičnih stanj) /…/ v pozni adolescenci do neke
mere normalna sestavina razvojnega procesa – česar pa ne bi mogli
reči za eksperimentiranje v zgodnji adolescenci!« (Horvat Žnidaršič
2001, str. 23). Mladi naj bi torej uporabljali droge ne le zaradi težav,
ki jih imajo, temveč je eksperimentiranje z drogami sestavni,
skorajda »normalen« del njihovega razvoja. Kljub temu pa naj bi
mladi uporabljali droge, ker se bolj bojijo izgube ugleda med
vrstniki, zavrnitve ali zasmehovanja, kot pa tveganj, povezanih z
rabo drog. Včasih pa zato, ker se želijo sprostiti in olajšati
medsebojno komunikacijo, pokazati drznost in samostojnost (glej
ibid). Pri tem ima »približno 20 % mladostnikov /…/ emocionalne
ali druge psihične težave, kar je lahko vzrok tako začetka zlorabe
kot vztrajanja v njej; pri tem dobivajo nekateri le malo podpore od
staršev oziroma okolja« (ibid, str. 23–24). Avtor naslovi svojo misel
tudi neposredno na starše, ko piše »/…/ če pri vašem otroku
oziroma najstniku opazite znake rabe drog (poudarila A. H.), se ne
sprenevedajte in ne slepite, ne iščite opravičila v odraščanju in
puberteti, ampak se s problemom soočite dosledno in pogumno.
Problem vašega otroka je tudi vaš. Ali bo uspel odvisnost (poudarila
A. H.) premagati, je v največji meri odvisno od njega; dajte pa mu
vedeti, da mu boste v tem težavnem in morda dolgotrajnem
procesu stali ob strani. Vsaka družina ima priložnost, da sprejme
odgovornost za svoje odločitve ter popravi posledice napačnih
korakov« (ibid, str. 22). Iz navedenega citata sledi, da je vsaka raba
drog enačena z odvisnostjo, nastanek le-te pa je mogoče pripisati
tudi »napačnim korakom«, ki so jih starši storili v preteklosti. K
tem korakom je šteti predvsem vrsto negativnih spodbujevalnih
dejavnikov, kot so »/…/ neustrezna vzgoja, h kateri prispevajo
tako prezaposlenost staršev kot naglica sodobnega življenja /…/
(ter – op. A. H.) neustrezni odnosi med mladostniki in starši /…/«
(Auer 2001, str. 176).
Strokovni viri, ki naj bi jih uporabljali tudi kot priročnik za starše,
po našem mnenju staršem, ki se šele seznanjajo z rabo drog,
prinaša izključujoče se trditve. Z nedoslednostmi v obravnavi oz.
rabi temeljnih pojmov pa vnaša pojmovno zmedo in s tem izkrivlja
pogled na samo rabo drog. Ta v nekem delu nastopa kot
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»normalna« faza v razvoju mladostnika, obenem pa tudi kot
odvisnost. Starši so po prebiranju literature te vrste verjetno
zmedeni. Zapis o »napačnih korakih« pri vzgoji pa lahko po eni
strani krepi zavest staršev, da so odgovorni za svoje otroke, če se
njihov otrok odloči za rabo drog, pa je »ena najpomembnejših
reakcij staršev občutek krivde. Zdi se jim, da jim je v vlogi
vzgojitelja popolnoma spodletelo« (Horvat Žnidaršič 2001, str. 20).
Z nedoslednimi trditvami se srečamo tudi v uvodu slovenskega
prevoda knjige z naslovom »Moj otrok se drogira!« nemških
avtorjev (Harm 1997). Delo je namenjeno staršem odvisnikov; v
uvodnem delu pa uvodničar (Krek 1997) piše, da je do odvisnosti,
ki jo sicer pojmuje kot bolezen, dolga pot (glej ibid str. 13), vendar v
celotnem besedilu govori le o zlorabi drog. Enači jo z odvisnostjo.
Šele na koncu besedila piše, da je mladostnik »/…/ morda /…/
samo malce eksperimentiral /…/« (ibid str. 16). Skratka, starši, ki
vzamejo priročnik v roke, so najprej seznanjeni z najhujšo možno
posledico rabe drog, šele nato pa z dejstvom, da je »preplah« lahko
odveč, saj je mladostnik »le« eksperimentiral.
Priročnik ponuja tudi nasvete, kako preprečiti rabo drog pri
mladostnikih. Potrebno je okrepiti dejavnike zaščite, kot so
samovrednotenje in zmožnost za premagovanje konfliktov ter
promovirati alternativna doživetja, ki lahko enakovredno in brez
drog tešijo željo po drogi (Krek 1997, str. 10). Predvsem pa se
morajo spremeniti sami starši, saj je pomemben »/…/ odnos, ki ga
imamo starši do dovoljenih drog: kave, alkohola, tobaka. /…/
Kdor obsoja droge, sam pa mirne duše uživa alkohol in druge
uvajalne droge, /…/ pošilja svojemu otroku skrivno sporočilo, da
v resnici odobrava tudi droge« (ibid, str. 13). Starši morajo, če želijo
delovati preventivno, oblikovati dejavno in samostojno stališče
glede uporabe drog. Vendar morajo do tega »/…/ priti čim prej, če
hočete (starši – op. A. H.) biti uspešni pri vzgoji in pomoči svojemu
otroku. Oskrbite si še dodatno literaturo, izobražujte se in med
seboj primerjajte vsebine virov« (ibid, str. 14).
Strinjamo se z avtorjem, da se morajo starši izobraževati o drogah
in rabi drog, sploh pa z njegovim poudarjanjem potrebe po
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zagotavljanju dodatnih virov. Vendar mora izobraževanje staršev
temeljiti na strokovno utemeljenem vedenju, ne pa na trditvah, ki
so, ne da bi bile znanstveno utemeljene ali dokazane, zapisane v
različnih »strokovnih« priročnikih in se izključujejo. Težave z
ugotavljanjem objektivnosti in verodostojnosti oz. s protislovnostjo
posameznih znanstvenih ugotovitev ima namreč že znanost sama,
starši in druga laična javnost pa verjetno toliko bolj.
V obravnavanih virih zavaja že uporaba terminologije oz. enačenje
rabe in zlorabe drog, ki v očeh bralca laika samo rabo drog
poistoveti z odvisnostjo oz. zasvojenostjo. Podobno zavaja trditev,
da morajo starši »krepiti otrokovo samovrednotenje«, če želijo
preprečiti rabo drog. Kot smo že zapisali, raziskave namreč še niso
jasno odgovorile na vprašanje odnosa med samovrednotenjem in
rabo drog.
V priročniku, ki ga obravnavamo, srečamo tudi trditev, da
»odvisnost nastaja postopoma in je pravzaprav dolgotrajen proces
– prav tako se odvisnik v normalno življenje ne more (poudarila A.
H.) vrniti drugače kot postopoma in v procesu zdravljena in
okrevanja. Sprememb čez noč ni mogoče pričakovati /…/« (ibid,
str. 13). Trditev, da je nastanek odvisnosti dolgotrajen proces, drži,
ne vzdrži pa trditev, da se odvisnik v normalno življenje ne more
vrniti drugače kot postopoma, v procesu zdravljenja. V strokovni
literaturi so namreč dokazani primeri »spontane remisije« oz.
primeri, ko so odvisniki sami »čez noč« prenehali uporabljati droge
(glej Biernacki 1982, Stimson 1982). Mossberg in Anggard (1978 v
Goldberg 1999, str. 58) na osnovi raziskav odvisnikov od heroina
poročata, da sta približno dve tretjini intravenoznih uživalcev
heroina sposobni ukiniti svojo navado sami od sebe. Podobne
rezultate najdemo v ameriškem prostoru. Med vojaki, ki so imeli
ob odhodu iz Vietnama pozitivne rezultate na heroinskem
urinskem testu, jih je bilo tri leta po vrnitvi v domovino le še 14
odstotkov odvisnih od heroina. Randomizirana študija307 je
ugotovila, da »v določenih okoliščinah posameznik lahko redno
uporablja narkotike in celo postane odvisen, toda še vedno se lahko
307

Študija, ki jo je naročilo ministrstvo za obrambo, je zajela 943 vojakov, od
tega jih je bilo 495 na heroinskem urinskem testu pozitivnih.
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v drugačnih socialnih okoliščinah tej rabi izogne« (Robins 1975, str.
960, Robins 1998). Trditev, ki jo je zapisal Krek, starše zavaja. Starši
morajo vedeti, da vsaka raba drog ne vodi v zlorabo in nastanek
odvisnosti in zasvojenosti. Vedeti morajo, da obstaja tudi možnost,
da otrok sam prenehanja uporabljati drogo, to pa pomeni, da je za
prenehanje uporabe substance pomembna odločitev posameznika,
da drog ne bo več uporabljal, oz. moč njegovega ravnanja.
V.2.4.2.2 Izvirna znanstvena dela
Tudi v izvirnih slovenskih znanstvenih virih, ki se ukvarjajo z
obravnavo rabe drog in niso mišljeni kot priročniki za starše,
pogosto najdemo samoumevne predpostavke, na katerih avtorji
utemeljujejo tudi tezo, kako lahko družina kot dejavnik preventive
prepreči rabo drog, to pa (pogosto) enačijo z zlorabo oz.
odvisnostjo. Ti viri (glej Berčič 1999, Tomori 1998) družino
označujejo kot najpomembnejši dejavnik tveganja rabe drog, saj je
»življenje nasploh in še zlasti v družini /…/ danes zaradi številnih
družbenoekonomskih, socialnih, političnih in drugih razlogov
največkrat zelo stresno. /…/ Nerešeni problemi /…/ sprožijo
vrsto stresov in stresnih situacij, ki jim mladi sami največkrat niso
kos. /…/ Tako je pot do »lajšanja« notranjih (čustvenih in
duševnih) bolečin največkrat odprta. Odprta prav za uživanje drog,
ki otrokom in mladostnikom, vsaj za kratek čas, prinesejo
sprostitev notranjih napetosti in lajšanja duševnih bolečin« (Berčič
1999, str. 39). Stresno življenje v družini je torej lahko povod za
rabo drog. Avtor rabo drog enači z odvisnostjo, saj navaja številne
značilnosti, ki naj bi jih glede na izsledke posameznih študij imele
družine odvisnikov oz. temeljne razloge, zakaj mladi »/…/ v tako
velikem številu sežejo po drogah« (ibid, str. 37). Ti razlogi so:
− družinsko neskladje, ki ustvarja ozračje nenehne napetosti in
žalosti,
− pomanjkanje ljubezni in družinske topline, ki jo starši
nadomeščajo z materialnimi podkupninami; te ne le ne
ustrezajo, temveč celo škodujejo dobremu odraščanju in
dozorevanju otrok. Izobilje zadovoljenih potreb namreč presega
njihov interes, s pomočjo katerega bi oblikovali življenjski smisel
in uvid v njegove vrednote,
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− stopnjevanje nasprotij med starši in otroki zaradi različnega
doživljanja vsega novega in hitrosti dogajanj na vseh področjih,
− preveč
udobno
vsakdanje
življenje
s
premajhnimi
obremenitvami in prešibkimi zahtevami po razvijanju občutka
odgovornosti,
− družbenoekonomske razmere, ki moteče vplivajo na družinsko
in vsestransko vzgojo mladih,
− razvrednotenje velikega števila norm, iz katerih gradimo
življenjski vrednostni sistem,
− ideološka in verska prepletanja ob oblikovanju teh vrednot pri
mladih (glej Klobučar 1994 v Berčič 1999, str. 37–38).
Iz obravnavanega vira ni vidno, na osnovi česa so izpeljani ti
temeljni razlogi za rabo drog oz. nastanek odvisnosti, zato menimo,
da so alineje bolj ideološke kot znanstvene narave, saj je pomen
posameznih alinej popolnoma nejasen (npr. zadnja alineja). Tudi če
bi (hipotetično) bile v navedenih alinejah nanizane temeljne
značilnosti družin odvisnikov, pa bi bilo težko reči in še težje
dokazati, da so to temeljne značilnosti družin, katerih otroci se
srečajo z rabo drog. Predvsem pa avtor rabo drog med mladostniki
povezuje predvsem s sproščanjem notranjih napetosti in lajšanjem
duševnih bolečin, pri tem pa zanemarja dejstvo, da droge mladi (in
odrasli) uporabljajo tudi zaradi drugih razlogov, med drugim
zaradi zabave in doseganja užitkov (glej Dekleva 1999, str. 11, Weil
2004).
In kako lahko preventivno delujejo starši? Po avtorjevem mnenju
ima družina kot dejavnik primarne socializacije pomembno vlogo,
ker »/…/ želi otrok slediti odraslim in jih tudi posnemati /…/.
Zato je ena od poti, ki vodijo k zmanjševanju števila odvisnikov,
tudi opustitev kajenja in prekomernega pitja alkoholnih pijač v
družinah« (Berčič 1999, str. 38). Avtor torej poudarja pomen zgleda
staršev glede rabe alkohola in tobaka. Ko obravnava vprašanje,
kako se starši soočajo z rabo drog pri otrocih, pa odgovori tudi na
vprašanje, kako bi starši to lahko preprečili: »Temu (rabi drog – op.
A. H.) se je lahko ob ustrezni (poudarila A. H.) vzgoji, pridobivanju
izkušenj in znanj ter ob pristnem (poudarila A. H.) pogovoru
oziroma večkratnemu pogovarjanju z mladimi zagotovo mogoče

298

PREPREČEVANJE RABE IN ZLORABE DROG

izogniti« (Berčič 1999, str 35). Družina torej preventivno deluje, če
je vzgoja v njej »ustrezna« in komunikacija »pristna«. Avtor
ustrezne vzgoje ni opredelil, prav tako ni povedal, kaj pomeni
pristna komunikacija.
Tudi v raziskavi z naslovom »Dejavniki tveganja pri slovenskih
srednješolcih« (Tomori 1998) najdemo zapis, da imajo »starši /…/
pri preprečevanju zlorabe drog vlogo, ki se je ne morejo in ne smejo
otresti in jo preložiti na vrtec, šolo ali kogarkoli. Od njihovega
ravnanja in zgleda vzgoje od rojstva naprej je odvisno veliko,
morda mnogo več, kot si predstavljajo. Zatorej bo preventiva, ki bo
usmerjena v dobre medosebne odnose, odkrito komunikacijo,
upoštevanje čustvovanja, spodbujanje izražanja problemov,
učinkovito in neškodljivo blaženje stisk, prvi korak k zmanjševanju
zlorabe drog otrok, otrok, ki bodo take vzgoje deležni« (Stergar
1998, str. 121). Avtorica v navedenem citatu opredeljuje značilnosti
»preventivne« vzgoje, ki bo izoblikovala take otroke, ki ne bodo
zlorabljali drog. V njem razgrinja celo paleto navodil s temo, kako
naj starši vzgajajo svoje otroke: medsebojni odnosi naj bodo dobri,
komunikacija odkrita … Raziskava, ki se je ukvarjala z dejavniki
tveganja in zaščite pred rabo drog, pa med dejavniki tveganja308
staršev oz. njihovega stila vzgoje sploh ne opredeljuje kot enega
izmed dejavnikov tveganja rabe drog pri mladostnikih. V njej je
sicer zapisana ugotovitev, da je »/…/ stabilna družina z mnogo
čustvene opore staršev in/ali prijateljev /…/ eden izmed
dejavnikov zaščite za uživanje drog«309 (ibid, str. 118),
predvidevamo pa, da je iz te ugotovitve po analogiji izpeljana
trditev o starših oz. vlogi njihovega stila vzgoje.

308

Dejavniki tveganja, ki izhajajo iz navedene raziskave so: samouničevalno
vedenje, t. i. negativne dejavnosti v prostem času (npr. obiskovanje diskotek),
depresivnost in veliko problemov (glej ibid, str. 119).
309
Drugi dejavniki zaščite, ki jih ugotavlja navedena raziskava, so: izoblikovano
prepričanje, da je izogibanje kajenja, pitja alkohola in uživanja drog
pomembno za ohranjanje zdravja; zdrav življenjski slog; optimistični odnos do
prihodnosti ter pozitivne dejavnosti v prostem času (glej ibid, str. 118–121).
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Obe deli, ki smo ju obravnavali v tem podpoglavju, sta plod dela
slovenskih raziskovalcev. Obe raziskavi310 sta bili financirani z
javnimi sredstvi. Najmanj, kar lahko ob tem zapišemo je, da je v
slovenskem raziskovalnem prostoru raziskovanje vprašanja, kako
delujejo starši kot dejavnik preventive pred rabo drog, še vedno na
široko odprto. Glede na to, da raziskava, ki smo jo obravnavali,
staršev ni zaznala kot enega izmed dejavnikov tveganja rabe drog
med mladimi, ob tem pa tudi ni razčlenila vloge »stabilne družine
z mnogo čustvene opore staršev in/ali prijateljev« kot dejavnika
zaščite, bi zapisu E. Stergar in raziskavi sami očitali, da bolj kot na
opis realnega stanja meri na učinek zapisanega na bralca.
V.2.4.2.3 Brošure oz. publikacije za starše
V zadnjem obdobju pa se v slovenskem prostoru srečujemo tudi z
manj obsežnimi brošurami oz. publikacijami311, ki so namenjene
javnosti oz. staršem. Tako sta samo v letu 2003 izšli dve publikaciji,
ena kot priloga dnevnemu časopisu z naslovom »Droge. Tvoj
vodnik. Več informacij – manj tveganj312 (Pance 2003), drugo z
naslovom »Droge. Vodnik za starše«313 pa imajo na voljo v
občinskih enotah Rdečega križa. Gre za publikaciji v veliki nakladi.
Obema je skupno, da sta prevoda tujih del, da so ju recenzirali
domači recenzenti,314 sredstva pa so bila (med drugim) sredstva
310

Gre za raziskovalni projekt z naslovom »Šport v funkciji izbranih skupin
prebivalstva« in podprojekt z naslovom »Šport v funkciji zdravja odvisnikov«,
ki jo je finančno omogočilo Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS ter
raziskavo z naslovom »Dejavniki tveganja pri slovenskih srednješolcih«, ki sta
jo finančno omogočili Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS ter Ministrstvo
za zdravstvo RS.
311
V tem prostoru sicer srečamo tudi zgibanke, brošure, letake in druga tiskana
gradiva, ki so namenjena predvsem otrokom in mladostnikom; obravnavane
tematike se lotevajo na ravni (objektivnega) informiranja (npr. »Pogovarjajmo
se … droge« (Bryan 1997), »Marihuana: dejstva za mladostnike« (Curk 2001),
ki pa jih v tem okviru ne bomo obravnavali.
312
Priloga je izšla v 250.000 izvodih, kar je za slovenski prostor zelo velika
številka.
313
Publikacija je izšla v 10.000 izvodih.
314
Publikacijo z naslovom »Droge. Vodnik za starše« sta strokovno pregledala in
prilagodila slovenskemu prostoru Milan Krek, dr. med. spec. soc. med., in
Jelka Mišigoj Krek, dr. med. Publikacijo z naslovom »Droge. Tvoj vodnik.
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državnih organov.315 Eno od njiju je izdal državni organ (Urad za
droge), drugo pa je ob pomoči vladnih organov izdala nevladna
organizacija (Rdeči križ Slovenije). Obe publikaciji izhajata iz želje,
da bi staršem (in drugim odraslim osebam) ponudili čim več
objektivnih informacij o drogah, rabi in tveganjih povezanih s tem
(glej ibid). Vendar sami ocenjujemo, da deli, čeprav si prizadevata
za objektivno obveščanje, tega kriterija ne izpolnita v celoti.
Publikacija z naslovom »Droge. Tvoj vodnik. Več informacij – manj
tveganj« (Pance 2003, v nadaljevanju: Tvoj vodnik) želi »/…/
posredovati objektivne in znanstveno utemeljene informacije za
oblikovanje stvarnega odnosa do drog« (Pance 2003, str. 6).
Namenjena je predvsem mladostnikom, vendar so »zapisane
informacije /…/ primerne tudi za odrasle, starše, vzgojitelje in
druge, ki se v odnosih z mladimi pogosto srečujejo s problemi
zlorabe316 drog in niso prepričani, da o tem dovolj vedo« (ibid).
Namenjena je torej javnosti in skuša »/…/ spodbuditi sodelovanje
med ljudmi, ki jih nagovarja k bolj varnemu vedenju« (ibid).
Temeljni namen publikacije je torej objektivno seznanjanje javnosti
(mladostnikov, staršev, učiteljev itd.).
Ta namen skuša publikacija izpolniti, s tem da temeljito in iz
različnih vidikov obravnava posamezne droge,317 njihove učinke in
tveganja, povezana z rabo (glej ibid, str. 10–26). Skuša biti tudi
natančna in dosledna v uporabi terminologije. Tako npr. vpeljuje
Več informacij – manj tveganj« so recenzirali trije domači strokovnjaki Milan
Krek, Majda Zorec - Karlovšek in Vesna Pucelj.
315
Urad RS za droge je publikacijo »Droge. Tvoj vodnik. Več informacij – manj
tveganj« izdal v okviru programa Phare Twining v sodelovanju z Uradom za
droge Kraljevine Španije. Rdeči križ je svojo publikacijo izdal v sodelovanju z
Uradom za droge Vlade RS, finančno pa jo je podprlo tudi Ministrstvo za
zdravje RS.
316
Čeprav je v publikaciji obravnavana razlika med rabo in zlorabo drog, pa se na
tem mestu pojavi pojem zloraba. Dikcija napeljuje na misel, da je vsaka raba
drog že zloraba. Podobno prepričanje utrjuje tudi stavek, zapisan v
nadaljevanju, da se »v zadnjem času /.../ podobno kot kokain tudi ekstazi
pogosto zlorablja ob koncu tedna za zabavo /.../« (ibid, str. 14).
317
V publikaciji so predstavljene te droge: konoplja, kokain, sintetične droge,
amfetamini, halucinogeni, heroin, metadon, alkohol in tobak (glej ibid, str. 10–
26).
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razliko med uporabo, zlorabo drog in odvisnostjo, vendar pa ta
razlika v publikaciji ni dosledno uveljavljena. »Tvoj vodnik«
uporabo opredeljuje kot »/.../ odnos do droge, pri katerem
uporabnik in njegovo okolje nimata takoj (poudarila A. H.) opaznih
posledic, in to zaradi bodisi količine zaužite droge, pogostosti
jemanja, razlik med telesnim in duševnim ustrojem bodisi
različnega družbenega položaja« (ibid, str. 7). Iz tako definirane
uporabe je (napačno) vidno, da družbene in individualne posledice
rabe vedno so, ni pa nujno, da takoj. Tako definiran pojem
»uporaba« izključuje možnost, da posledic ne bo nikoli; to je npr.
po le eni uporabi kake droge seveda možno. Možno pa je tudi, da
bodo eni uporabi droge sledile hude družbene in individualne
posledice. Vse pa se dodatno zaplete, ko pogledamo definicijo
pojma zloraba. Avtorji jo razumejo kot »/.../ odnos do drog, ki
zaradi količine, pogostosti jemanja, telesnega in psihičnega ustroja
ter družbenega položaja osebe privede do negativnih posledic tako
za uživalca kot njegovo okolje« (ibid, str. 8), to pa dejansko pomeni,
da raba ni enaka zlorabi. To tezo dodatno utrjuje navedek, da
»preden se torej odločimo, ali gre za uporabo ali zlorabo, moramo
za vsak primer posebej in ne glede na vnaprej izoblikovane
poglede analizirati različne elemente, ki se nanašajo na snovi in
vzorce uživanja, upoštevati pa moramo tudi osebni in družbeni
kontekst, v katerem pride do uživanja« (ibid, str. 8). Popolnoma se
strinjamo z (neznanim/-i)318 avtor/-ji, da je potrebno analizirati
različne elemente, preden uporabimo pojem zloraba. Najmanj, kar
lahko ugotovimo, je, da bi zaradi nedoslednosti uporabe tega
pojma v publikaciji težko govorili o objektivnosti publikacije. To
tezo dodatno potrjuje zapis, ki se pojavi v publikaciji ob tem, ko je
govor o konoplji. Zapis pravi, da je »v zadnjem času /…/ prišlo do
nejasnosti o uporabi konoplje v zdravstvene namene. V nekaterih
primerih so skušali vzpostaviti povezavo med morebitno zdravilno
sposobnostjo enega od šestdesetih kanabinoidov, ki jih vsebuje
marihuana, in domnevno koristnostjo njenega uživanja. Danes v
nekaterih evropskih državah preizkušajo preparate, ki so jih našli v
318

Avtorji v publikaciji niso navedeni, navedena so le imena recenzentov. Prav
tako publikacija ne navaja, da gre za prilagoditev vsebine prevoda našemu
kulturnemu okolju, zato lahko avtorstvo pripišemo le neznanim avtorjem.
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marihuani in jih bodo morda v prihodnje uporabljali kot zdravilo«
(ibid, str. 11). Ta zapis bi težko zadovoljil zahtevo po objektivnosti
in znanstvenosti, saj v svetu (in ne le v Evropi) potekajo številne
raziskave, ki so že dokazale učinkovitost marihuane kot zdravila.
Na Nizozemskem pa je dostopna kot zdravilo na recept od 1.
septembra 2003 dalje (glej Kužner 2003).
Publikacija pa se dotakne tudi vprašanja, kaj lahko storimo, da ne
bi prišlo do rabe drog. Čeprav v prvi vrsti odgovarja, da je
»govoriti o vzrokih uživanja drog /…/ tvegano« (ibid, str. 27), pa
vendarle ponuja nekaj odgovorov oz. dejavnikov, »/…/ ki
pojasnjujejo odločitve vsakega posameznika (za rabo drog – op. A.
H.)« (ibid). Med temi dejavniki omenja radovednost, pritisk
skupine vrstnikov, iskanje užitka, nedosleden nadzor družine in
razpoložljivost drog (glej ibid). Za »nedosleden nadzor družine«
gre, kadar so »/…/ družinska pravila prestroga, preohlapna ali se
pogosto spreminjajo, otroci in adolescenti (tako – op. A. H) le s
težavo ponotranjijo jasne vedenjske vzorce,319 zaradi česar je
prizadeta njihova socializacija zunaj družinskega okolja«320 (ibid).
Družinska socializacija je torej pojmovana kot dejavnik tveganja
rabe drog. Vendar so v okvir »nedoslednega nadzora družine«
vpisane različne stopnje vztrajanja staršev pri postavljenih pravilih,
ne pa nadzorovanje samo. V skladu z dikcijo zapisa bi namreč
pričakovali, da je s pojmom »nedosledni nadzor družine« mišljeno
dobesedno to, kar je zapisano – nadzor družine nad otrokom in
njegovim vedenjem, upoštevanje dogovorjenih pravil vedenja itd.
Dikcija o »prizadetosti socializacije zunaj družinskega okolja« pa
kljub nedefiniranosti vsebuje prikrito tezo, da med »prizadetosti«
sodi tudi raba drog, ter tezo, da so napake v primarni socializaciji
vzrok »prizadetosti«, torej rabi drog v obdobju sekundarne
socializacije.

Tu se postavlja vprašanje, v čem je nejasnost ponotranjenih vedenjskih
vzorcev, ki so povezani s prestrogimi pravili. Povezava bi bila možna le s
preohlapnimi ali pogosto spreminjajočimi se pravili. V tem primeru otrokom
pravila resda niso jasna, saj se nenehno spreminjajo, zato jih otrok ne more
vzeti za svoja oz. jih ponotranjiti kot notranje zavezujoči glas vesti.
320
Pomen tega stavka nam ni popolnoma jasen.
319
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Med dejavnike zaščite, »/…/ ki zmanjšujejo verjetnost uživanja
drog in so povezani s kulturnimi in pravnoregulativnimi
spremembami v naši družbi321 (ali pa – op. A. H.) /…/, se nanašajo
na lastnosti vsakega posameznika, ki mora v življenju sprejeti tudi
odločitev, ali bo posegel po drogah oziroma ali bo droga, potem ko
jo je poskusil, postala njegova redna spremljevalka« (ibid), pa »Tvoj
vodnik« uvršča dejavnosti, usmerjene k tem ciljem: usmeriti
mladostnikovo radovednost v pozitivno smer;322 podpirati vzgojo o
vrednotah in vedenju, ki ceni, spoštuje in razvija odgovoren odnos
do svojega zdravja in zdravja skupnosti; spodbujati pozitivno
samopodobo;323 razvijati socialne veščine; spodbujati bogato in
raznoliko preživljanje prostega časa; spodbujanje razumnega
uveljavljanja starševske avtoritete ter težja dostopnost do drog (glej
ibid, str. 27–28).
Pri večini teh dejavnosti pa ima opredeljeno svoje mesto družina
oz. starši. Tako je v okviru dejavnosti, ki »spodbujajo pozitivno
samopodobo«, staršem na voljo svetovalna pomoč o
najprimernejšem vzgojnem odnosu do otroka ali razvijanju
pozitivne samopodobe, ki mu bo pomagala, da bo manj občutljiv
za zunanje vplive (glej ibid). Prav tako lahko družina poleg šole v
okviru dejavnosti, ki »razvijajo socialne veščine«, najbolj »/…/
uspešno spodbuja otroke in mladostnike k pripravljenosti oziroma
sposobnosti sprejemanja pozitivnega vzorca medsebojnega
komuniciranja« (ibid). »Spodbujanje razumnega izvajanja
starševske avtoritete« pa naj bi otroku in mladostniku omogočilo
»/…/ ponotranjiti nekatera sprejemljiva pravila sobivanja in
sprejemati vedno več odgovornosti tudi v primerih, ko gre za
radovednost in užitek« (ibid, str. 28). V tem pogledu »/…/ imajo
izjemno vlogo šole za starše /…/« (ibid), ki so – kot je mogoče
321

To je ukinjanje oglaševanja alkoholnih pijač in tobaka ter zviševanje davkov
oz. cen v prodaji na drobno, dosledno izvajanje zakonov, širitev preventive
(glej ibid, str. 27).
322
To so dejavnosti, ki razvijajo mladostnikovo »raziskovalno žilico« in jo
usmerjajo v področja, ki odvračajo od tveganih vedenj in okoliščin. Te
dejavnosti skušajo impulz radovednosti nadomestiti z racionalnimi argumenti
in tako spodbuditi svobodnejše odločanje (glej ibid, str. 27).
323
Zdrav osebnostni razvoj je odvisen od občutka varnosti, identitete, pripadnosti,
smiselnosti in sposobnosti (glej ibid).
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razumeti iz publikacije – pomembne zato, ker mladostniki v
določenem trenutku »/…/ tudi sami od staršev zahtevajo, da jim ti
postavijo jasne meje sprejemljivega (nesprejemljivega)« (ibid).
Predpostavljamo torej, da bodo šole za starše le-tem pomagale oz.
jih bodo naučile »razumno izvajati starševsko avtoriteto«. Kaj
»razumna starševska avtoriteta« je, »Tvoj vodnik« ne definira. Iz
odgovorov na vprašanje, ali je mogoče preprečiti poseganje po
drogah, pa je mogoče sklepati, da gre za vzgojni stil staršev, v
katerem je avtoritete »ravno prav«, saj je »/…/ v družinskem
življenju uravnotežena kombinacija ljubezni in discipline vzgojni
slog, ki deluje preventivno« (ibid). Publikacija navaja, da se mora
mladostnik v svojem življenju počutiti ljubljenega, čeprav »/…/
zahteva njegova pozitivna324 socializacija tudi postavitev meja. Te
so njegov referenčni okvir, saj se tako nauči ponotranjiti vrednote
in pravila družbenega življenja, v katerega počasi vstopa« (ibid). V
nadaljevanju sledi zapis, ki zatrjuje, da bo »v takšnem slogu in
vzdušju spoštovanja in zahtev, /…/ komunikacija med starši in
otroki našla svoje pravo mesto« (ibid). »Tvoj vodnik« torej stavi na
»pravi« vzgojni stil staršev in njihovo komunikacijo z otroki, ki
mora biti »/…/ pristna, s čim manj prekinitvami, /…/ resna in
premišljena /…/« (ibid). Taka komunikacija mora potekati v
primernem trenutku, starši morajo namreč najti trenutek, v
katerem je smiselno govoriti tudi o drogah (glej ibid).
S publikacijo z naslovom »Droge. Tvoj vodnik. Več informacij –
manj tveganj« smo v slovenskem prostoru dobili publikacijo, ki si
na načelni ravni prizadeva za to, da bi s širjenjem objektivnih
informacij – torej vedenja, zmanjšala tveganja, povezana z rabo
drog, v čim širšem krogu javnosti. Vendar smo hkrati dobili tudi
publikacijo, s katero država posreduje staršem navodila s temo,
kako vzgajati, da otroci in mladostniki ne bodo uporabljali drog, ter
publikacijo, ki starše usmerja k iskanju pomoči takoj, ko le
»zaslutijo«, da njihov otrok mogoče uporablja droge (glej ibid, str.
324

Kaj je pozitivna socializacija, publikacija ne opredeljuje. Glede na navajanje
pozitivne socializacije bi v tem okviru lahko sklepali, da obstaja tudi njen
dipol, tj. negativna socializacija. Če je pozitivna socializacija tista, ki
preprečuje rabo drog, bi torej lahko sklepali, da je posledica negativne
socializacije raba drog.
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29–30). Izdajatelj, tj. Vlada Republike Slovenije oz. Urad za droge,
starše usmerja k zunanji pomoči in s tem k zunanjemu nadzoru
nad njihovim odnosom z otrokom, obenem pa jim posreduje
vzgojna navodila, ki so prepisana iz ameriških priročnikov za
starše. Še več. Usmerja jih v »šolo za starše«, ki naj bi jih naučila
»pravilno« vzgajati otroke, da ne bodo uporabljali drog.
Vendar na osnovi analize ameriških publikacij, namenjenih
staršem, lahko zapišemo, da gre – kljub predpostavljenim dobrim
namenom – za površen in okrnjen prenos ameriških navodil v naš
prostor. Iz množice vzgojnih navodil sta izluščeni le dve, poleg
tega pa »pozabljajo« npr. poudariti pomen ravnanj staršev325 ter
njihovo vlogo pri postavljanju meja dovoljenega in nedovoljenega
vedenja oz. pri vztrajanju pri vzpostavljenih mejah. Prav tako – v
nasprotju z ameriškimi publikacijami – »Tvoj vodnik« ne poudarja
pomena vzpostavitve posledic kršenja meja (glej ibid). Tako kot v
ameriškem prostoru pa tudi pri nas opazimo poudarjanje
komunikacije med otrokom in starši kot tistega dejavnika, s
katerim lahko starši otroku posredujejo »/…/ sporočilo, da gre pri
/…/ predstavah (o drogah) pogosto za slepilo« (ibid, str. 28).
Pomen komunikacije med otroki in starši poudarja tudi publikacija,
ki je namenjena neposredno očetom in materam326 oz. staršem v
našem prostoru. Gre za publikacijo z naslovom »Droge. Vodnik za
starše«327 (2003, v nadaljevanju: Vodnik). Vodnik vsebuje splošne
informacije o alkoholu in drugih drogah328 ter želi »/…/ očetom in
materam posredovati koristne napotke, ki jim bodo v pomoč pri
pogovoru (poudarila A. H.) z otroki. Vsebuje pa tudi navodila, kako
in kdaj učinkovito ukrepati, če obstaja možnost, da otrok že
uporablja droge« (ibid, str. 2).
325

Ta so v publikaciji resda omenjena, vendar le, ko je govor o alkoholu, saj je
»pomembno vedeti, da uporaba alkohola pri odraslih hkrati vpliva tudi na
stališče mladih in na njihov odnos do alkohola« (ibid, str. 24).
326
V Vodniku izraz oče in mati pomenita katerokoli odraslo osebo, ki skrbi za
mladostnika v družini (glej ibid, str. 2).
327
Gre za prevod publikacije z naslovom »A parent's guide to drugs and alcohol«
(1998).
328
Z izrazom »droge« so v Vodniku označene vse dovoljene in nedovoljene
snovi, ki pri osebi, ki jo je zaužila, povzročijo telesne ali duševne motnje in
tudi različne oblike odvisnosti (glej ibid, str. 2).
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Publikaciji je šteti v prid, da staršem posreduje realne informacije o
drogah in tveganjih, povezanih z njihovo rabo (glej ibid, str. 20–23)
ter da že v izhodišču starše opozarja, da večina mladih ne uživa
drog. Še več, staršem tudi pove, da »večina tistih (otrok in
mladostnikov – op. A. H.), ki droge uporabljajo, sega po njih le ob
posebnih priložnostih, z njimi eksperimentira in si pridobiva
različne osebne izkušnje, ki pa se sicer lahko končajo tudi tragično.
Večina mladih, ki priložnostno preizkusi droge, opusti uporabo
drog že takoj po prvem poizkusu ali po nekajkratnih jemanjih«
(ibid, str. 4). Z navajanjem teh dejstev publikacija med starši ne
ustvarja »panike«, da vsaka raba drog vodi v nastanek
odvisnosti.329 Obenem pa publikacija omaja tudi prepričanje (ne le)
staršev, da droge »/…/ uživajo samo tisti mladi, ki imajo
neobvladljive težave: doma (avtoritativni oče, mati alkoholik,
neurejene družinske razmere doma itd.); v šoli (ponavljajoče se
slabe ocene, šolski neuspeh, pomanjkanje motivacije, itd.); s
prijatelji /…/« (ibid, str. 5). Dejstva so namreč povsem drugačna,
saj so razlogi za odločitev, ali seči po drogi »/…/ tako raznoliki,
kot smo si različni ljudje« (ibid). Med njimi publikacija (izmed
mnogih) navaja te razloge: ker jim ugajajo takojšnji učinki drog, ker
droge jemljejo njihovi prijatelji, ker so željni novih izkušenj, ker so
radovedni, ker so droge lahko dostopne, ker želijo kršiti pravila itd.
(glej ibid). In najpomembnejše – navedeni razlogi potrjujejo, da
»/…/ razvoja odvisnosti od drog ni mogoče naprtiti samo slabim
družinskim razmeram ali samo okolju, v katerem živimo« (ibid).
Avtor/-ji torej ne poudarjajo le družine kot dejavnika tveganja ali
zaščite pred rabo drog oz. odvisnostjo, temveč izhajajo iz teze, da
na odločitev za rabo vplivajo tudi številni drugi dejavniki, ki so
zunaj družinskega prostora. Starši naj bi bili predvsem tisti, ki bodo
v zvezi z rabo drog »/…/ pomagali svojim otrokom sprejemati
odgovorne odločitve /…/« (ibid, str. 7). Starši naj bi torej delovali
predvsem kot dejavnik zaščite.
329

To npr. opazimo v priročniku Kastelica (2004), ki smo ga obravnavali v pogl.
I. 4. Obravnavani »Vodnik« ločuje uporabo in problematično uporabo drog.
Ob uporabi drog posebej obravnava eksperimentalno in rekreativno rabo drog.
S problematično rabo drog pa označuje »/…/ vse oblike rabe drog, ki imajo
negativne učinke na počutje posameznika in/ali njegove okolice« (ibid, str. 6).
V tej točki se knjiga razlikuje od doslej obravnavanih publikacij za starše.
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Strinjamo se z zapisom v publikaciji, da naj bi starši pomagali
otrokom sprejemati odgovorne odločitve o rabi drog oz.
natančneje, strinjamo se s tem, da je v prvi vrsti družinska
socializacija tista, od katere je odvisno, ali bo otrok postal
odgovoren subjekt, vendar pa se ne moremo strinjati s tezo, da je le
pogovor o drogah med otroki in starši o tveganjih, ki jih prinaša
raba drog, tisti element, ki bo vplival na odgovorno odločanje
otrok. Ker verjame v moč »pogovora«, predlaga staršem, da »/…/
se najprej poučite, kako (poudarila A. H.) povedati svojim otrokom,
da uživanje drog prinaša različna tveganja«330 (ibid, str. 8).
Menimo, da je prvi pogoj za pogovor o drogah znanje o drogah
samih, ne pa poznavanje načinov, »kako« se pogovarjati, ter da na
sprejemanje odgovornih odločitev bolj kot pogovor vpliva sam
proces primarne socializacije. Publikacija pa največ prostora
namenja prav pogovoru, saj izhaja iz predpostavke, da se o drogah
ni lahko oz. »prijetno« (glej ibid, str. 12) pogovarjati, pogosto pa je
starše tudi »/…/ strah /…/« (ibid), zato se starši tej temi v
pogovoru izogibajo. Publikacija tako daje staršem navodila, »/…/
ki bodo lahko pomagala okrepiti odnos z /…/ otroki, zato bodo
tudi pogovori o drogi lažji /…/« (ibid, str. 15). Podobno kot druge
publikacije te vrste v svetu in pri nas (glej »Droge. Tvoj vodnik. Več
informacij – manj tveganj«) torej tudi Vodnik opozarja na pomen
komunikacije med otrokom in starši, saj je še posebej pomembno,
da znajo starši o drogah »/…/ odkrito in sproščeno govoriti /…/«
(ibid, str. 13). Pogovor o drogah bo preprostejši, če bodo starši
upoštevali ta navodila: otrokom morajo pokazati, da so zanje
najpomembnejši njihovo zdravje, varnost in dobro počutje;
pozorno naj poslušajo mnenje otrok in upoštevajo njihova čustva;
izražajo naj svoja čustva; z otrokom naj se pogovarjajo, namesto da
330

Med splošna tveganja publikacija uvršča dejstvo, da uporabniki po navadi ne
vedo, kaj so kupili, ker drogo kupujejo na »črnem trgu«. Nepoznavanje sestave
in moči droge pa lahko povzroči nezaželene posledice (zastrupitev, alergija
…), obenem pa ni mogoče predvideti, kako bo droga učinkovala na
posameznika, saj je učinek odvisen tudi od načina in mesta uporabe. Naslednje
splošno tveganje pa je povezano z mešanjem različnih drog. Tveganje ob rabi
drog pa je povezano tudi s pravnim statusom drog, saj je posest droge za
osebno uporabo prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom (glej
ibid, str. 8–9).
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jim pridigajo ali govorijo namesto njih (glej ibid). Starši naj bi bili
torej predvsem pozorni sogovorniki; v komunikaciji je pomembna
čustvena povezanost med starši in otroki. Kaže pa, da je bolj kot to,
kaj govorijo starši, pomembno, kako govorijo.
Navodilom za komunikacijo v posameznem starostnem obdobju,
ki so v bistvu navodila s temo »kako vzgajati«, so priključena
navodila, kako vzgajati otroka v posameznih starostnih obdobjih.
Tako je npr. pri vzgoji otroka ob vstopu v srednjo šolo potrebno
upoštevati, da otroci pričakujejo več svobode, zato se morajo starši
ob tem, ko se bodo odločili, da je čas za manj stroge omejitve,
prepričati, ali otroci razumejo odgovornosti, ki jih prinaša večja
samostojnost.331 Prav tako morajo paziti, da se ne vpletajo v
odločitve svojih otrok o tem, kdo vse naj bo njihov prijatelj; otroke
morajo spomniti, da so jim pripravljeni svetovati pri reševanju
težav in jim pomagati pri rešitvah. Ne smejo se odločati namesto
njih ter jim pomagati, da bodo postopoma prevzeli odgovornost za
svoje življenje ipd. Glede drog pa se morajo starši izogibati taktik
zastraševanja, ki so kratkoročno učinkovite, vendar bo otrok z
odraščanjem prenehal verjeti vanje, starši pa bodo s tem
mimogrede izgubili svojo verodostojnost (glej ibid).
Čeprav publikacija navaja, da morajo navodila za komunikacijo
starši »/…/ prilagoditi posamezni družini in njenemu načinu
sporazumevanja tako med odraslimi kot otroki« (ibid), ter ne
ponuja dobesedno zapisanih primerov »pravilne« komunikacije, pa
vendarle poudarja, da je komunikacija ključ do preprečevanja rabe
drog pri otrocih. Vendar je s pogovori o drogah potrebno začeti
zgodaj zaradi »/…/ prednosti, ki jih ima pravočasen pogovor o
drogah /…/« (ibid, str. 10). Te so: otroci bodo dobili prave
informacije o drogah; ob tem bodo otroci spoznali stališča staršev
do drog in starši bodo spoznali stališča otrok; s pravočasnim
pogovorom bo premagana prva ovira, tako pa bodo starši prvi
otrokov sogovornik, če se bo kdaj znašel v težavah (glej ibid). Pri

331

Zanimivo pri tem je, da publikacija v delu, ki govori o »pogovorih« o drogah z
mlajšimi otroki, sploh ne govori o postavljanju meja.
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tem pa ni pojasnjeno, kdaj oz. pri kateri otrokovi starosti je »dovolj
zgodaj«332.
Vodnik se torej po večini ukvarja s komunikacijo med otroki in
starši, priključena pa so tudi navodila s temo »kako komunicirati«.
Le na eni točki v publikaciji pa avtor/-ji opozarja/-jo na pomen
ravnanj staršev in dvojnost sporočil, ki jih posredujejo starši, in
sicer, ko se ukvarja/-jo v vprašanjem »kaj povedati otrokom o
alkoholu«. Otroke namreč »/…/ učimo, /…/ naj ne jemljejo drog,
hkrati pa sami kot dobri opazovalci kaj kmalu ugotovijo, da starejši
dokaj svobodno in brez zadržkov segajo tako po alkoholu kot po
tobaku« (ibid, str. 7). Zato je, kot opozarja Vodnik, »pomembno
vedeti, da uporaba alkohola pri starših vpliva na stališča otrok in
na njihov odnos do alkohola in drugih drog« (ibid). Vendar trditev
ni pojasnjena in je posplošena na vse ravnanje staršev oz. na vpliv
njihovega ravnanja na ravnanje otrok. Koraka v to smer v celotni
publikaciji ni, saj vseskozi verjame v moč usmerjanja otrok z
besedami (glej ibid).
V publikaciji pa srečamo tudi trditev oz. priporočilo staršem, mimo
katerega ne moremo. Publikacija namreč svetuje staršem:
»Vprašajte svojega otroka, kaj se učijo o drogah v šoli in se
pogovorite o tem z njim. Odgovornim v šoli povejte, kdaj se z njimi
strinjate in kdaj ne, ali vam ustreza čas in način, ki ju namenjajo tej
temi« (ibid, str. 15). Vodnik torej ne ostaja le v okviru družine,
temveč skuša preventivo v družinskem povezati s preventivo v
šolskem okolju. Problem pa je po našem mnenju v tem, da s tako
zapisanim navodilom Vodnik starše podpira v tem, da bi svoj
(parcialni) pogled na droge uveljavljali tudi v šolskem prostoru.
332

Iz zapisa v tem delu brošure, ki pravi »ko otroci končajo osnovno šolo /…/«
(ibid, str. 10), bi lahko sklepali, da gre za osnovnošolsko obdobje. Vendar je v
nadaljevanju besedila uporabljena dikcija »mladoletni otroci«, s katerimi
morajo starši govoriti o jemanju zdravil (glej ibid, str. 11), to pa napeljuje na
misel, da so s tem izrazom mišljeni predšolski otroci, saj v ameriških navodilih
za starše pogovore o tej temi predlagajo prav za predšolske otroke. Dodatno pa
to tezo utrjuje razpored nadaljnjega besedila, ki govori o pogovorih o drogah z
osnovnošolskimi otroki (glej ibid, str. 12–13), otroki ob vstopu v srednjo šolo
(glej ibid, str. 13–14), srednješolci (glej ibid, str. 14–15) in otroci, starejšimi od
16 let (glej ibid, str. 15–16).
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Samo po sebi z dejstvom, da Vodnik spodbuja povezovanje med
šolo in starši, ni nič narobe. Vprašanje, ki se postavlja, pa je, kje so
meje poseganja staršev v strokovno avtonomijo učitelja in šole, ali
imajo starši pravico posegati tudi v strokovna vprašanja, kot so
vprašanja, kaj, kdaj in kako o drogah učiti v šoli oz. ocenjevati, ali
se z vsebinami in načini poučevanja o drogah strinjajo ali ne.
Njihovo nestrinjanje namreč niti države niti šole ne zavezuje, da bi
vsebine predstavljati na drugačen način. Država oz. javna šola
mora po eni strani zagotoviti, da bodo informacije ali znanja, ki jih
bodo otroci pridobili o drogah, posredovani na objektiven, kritičen
in pluralen način, po drugi strani pa mora zagotoviti, da odpravi
vse, kar bi vodilo v indoktrinacijo333 (glej Kodelja 1995b, str. 23).
Navedeno pa je poudarjeno tudi v Resoluciji o nacionalnem
programu na področju drog 2004–2009, ko je govor o preventivi v
šolskem okolju. Učni programi, preventivni programi oz. projekti
morajo biti »/…/ prilagojeni starosti otrok in mladostnikov ter se
časovno in vsebinsko nadgrajevati na vseh izobraževalnih
stopnjah, temeljiti morajo na sodobnem znanju in spoznanjih o
drogah. Informacije in znanje, ki ga pridobivajo učenci in dijaki,
morajo biti kakovostni ter predstavljeni objektivno, kritično in
pluralistično« (Resolucija … 2004, str. 3129). Starši imajo torej
pravico posegati v vsebino v zvezi z drogami, ki jih učencem
posreduje šola oz. učitelj, ko ta vsebina ni posredovana na
objektiven, kritičen in pluralen način. Menimo, da bi ob navodilu
staršem o izražanju strinjanja oz. nestrinjanja s šolo moralo biti
vpisano tudi »opozorilo«, da so starši dolžni reagirati takoj, ko so
ta načela kršena.
Druga trditev, mimo katere ne moremo, pa je poziv staršem: »Če
mislite, da vaš otrok uporablja droge, ne pomišljajte in navežite stik
333

Tu lahko uporabimo analogijo s sodbo Evropskega sodišča za človekove
pravice v primeru Danske: starši so se pritožili zaradi uvedbe obveznega
izobraževanja o spolnosti v nižje razrede javne osnovne šole. V tem primeru je
sodišče razsodilo, da sta določitev in načrtovanje kurikula, ki velja za državni
šolski sistem, v pristojnosti države, ta pa mora poskrbeti, da bodo informacije
in znanja, vključeni v kurikulum, posredovani na objektiven, kritičen in
pluralističen način. Državi pa je prepovedano postaviti za cilj indoktrinacijo, ki
bi jo bilo mogoče imeti za nespoštovanje religioznih in filozofskih prepričanj
staršev (glej Kodelja 1995b, str. 23–24).
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z zdravstvenimi ali s socialnimi službami in različnimi programi
zdravljenja in socialne rehabilitacije odvisnih od drog /…/. Pri njih
boste dobili informacije, napotke in podporo« (ibid, str. 6). S tem
pozivom Vodnik starše usmerja na zunanje vire »pomoči« takoj, ko
starši pomislijo, da njihov otrok mogoče uporablja droge. Verjetno
pa bi bilo bolj smiselno, ko bi starši sami najprej skušali ugotoviti, v
kakšen razmerju z drogami je njihov otrok. Brošura vseskozi
poudarja pomen komunikacije med otroki in starši, tu pa nanjo
pozablja, saj je navodila o pogovoru z otrokom nadomestila s
priporočilom, naj se starši obrnejo na strokovnjake. Strinjamo se, da
so lahko strokovne službe staršem v korist, sploh, če se ti srečajo z
zlorabo drog in zasvojenostjo oz. odvisnostjo svojih otrok.
Problematično pa je usmerjanje staršev na zdravstvene ali socialne
službe z različnimi programi zdravljenja in socialne rehabilitacije
odvisnih od drog v primeru, ko (le) »mislijo«, da otrok uporablja
droge. Če starši mislijo, da otrok uporablja droge, ni nujno, da to
drži, zato bi bilo bolj smiselno najprej lastno »misel« preveriti, torej
se pogovoriti z otrokom. Ob tem navodilu se postavlja vprašanje,
ali so zapisi o pomenu komunikacije med starši in otroki v brošuri
mišljeni resno, če le-ta odpove že pri vprašanju, ali otrok uporablja
droge ali ne. Naslanjanje na zdravstvene in socialne službe, ki se
ukvarjajo s programi zdravljenja odvisnih od drog, pa kaže, da tudi
razlikovanje med rabo in zlorabo drog v tej brošuri ni mišljena
resno.
Najbolj zbuja skrb ob pogledu na obe publikaciji (ob nedoslednosti
in s tem neobjektivni rabi pojmov) težnja po »vzgajanju staršev«, ki
jo v slovenski prostor vnašata. Predvsem pa zbuja skrb dejstvo, da
to težnjo podpira država, ki s publikacijo z naslovom »Droge. Tvoj
vodnik. Več informacij – manj tveganj« podpira t. i. »šole za
starše«, s publikacijo »Droge. Vodnik za starše« pa naslanjanje
staršev na zunanje vire »pomoči«; v Resoluciji težnje po
»vzgajanju« staršev v odkriti obliki ne opazimo, pomoč pa je
predvidena za tiste starše, ki si jo želijo. Obravnavani publikaciji
torej ponujata pritrdilen334 odgovor na tezo, da Resolucija vendarle
334

Obe publikaciji sta izšli, ko je bila Resolucija tik pred parlamentarno
obravnavo. Pri njunem nastajanju pa so imeli pomembno vlogo tudi
posamezniki, ki so sodelovali pri nastajanju njenega besedila.

312

PREPREČEVANJE RABE IN ZLORABE DROG

odpira prostor »vzgajanju staršev«. Zato menimo, da je v prihodnje
v našem prostoru pričakovati povečanje števila t. i. šol za starše, ki
bodo starše učile, kako »pravilno« vzgajati in kako »pravilno«
komunicirati, da otroci ne bodo uporabljali drog.
V.2.4.3 Preventivne dejavnosti, ki vključujejo starše
V slovenskem prostoru še nimamo izdelanega sistematičnega
pregleda preventivnih dejavnosti za preprečevanja rabe drog. Tudi
v poročilu za EMCDDA (glej Lovrečič 2002, 2004) niso navedene
posebne preventivne dejavnosti, ki vključujejo starše.335 Vendar v
našem prostoru te dejavnosti nedvomno srečujemo. O njih poročajo
mediji, delno sliko pa si lahko ustvarimo tudi na podlagi zbirke
podatkov o preventivnih dejavnostih, ki potekajo v slovenskih
srednjih in osnovnih šolah.336 Na podlagi pregleda te zbirke
ugotavljamo, da so v slovenskih osnovnih in srednjih šolah v
šolskem letu 1999/2000 potekali 203 preventivni programi, ki so
vključevali starše. Od teh je bilo 52 programov337 (tj. 35,9 %)
usmerjenih neposredno v preventivo pred rabo drog, 16
programov pa so bile t. i. »šole za starše«. Programi teh šol niso
nujno vsebovali vsebine o drogah oz. šole niso bile usmerjene
neposredno v preprečevanje rabe drog. Program ene izmed njih je
na primer starše seznanjal z »/…/ bistvom pozitivne
komunikacije, tehnik nevrolingvističnega programiranja, katerih
namen je izboljšanje dejavnosti, s katero se ukvarjamo, z
ozaveščenjem načinov, kako dosegamo cilje in izbiramo nove poti,
335

V poročilu za leto 2004 so sicer omenjene ogrožene družine oz. posebni
programi za matere uporabnice drog, programi za starše in otroke, … vendar
so navedbe zgolj splošne (glej Lovrečič 2004, str. 44).
336
Gre za zbirko podatkov (v nadaljevanju: zbirka), ki so jo zbrali na Zavodu RS
za šolstvo (v sodelovanju z Uradom za droge). Zavod je šole prosil za podatke
o preventivnih programih, ki potekajo pri njih, vendar ti podatki niso bili
obdelani. Sami smo v tej zbirki poiskali preventivne programe pred rabo drog,
namenjene staršem. Zbirka vsebuje le te podatke: ime šole, naslov programa,
notranje in zunanje izvajalce, ciljno skupino in trajanje.
337
Pri tem smo upoštevali le programe, pri katerih je bilo iz naslova vidno, da so
usmerjeni na rabo drog. Nismo pa upoštevali različnih programov, ki starše
učijo, kako vzgajati oz. razvijati otrokovo »samopodobo«, »samovrednotenje«
ipd.
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da bi jih dosegli, z različnimi načini sproščanja in revitalizacije …
Starši nova spoznanja širijo na otroke, da ponovno najdejo stik s
seboj in si pomagajo v stiskah, ki jih bodo doživljali na poti
odraščanja« (Zdravje kot zavestno…2001, str. 60). Program so
finančno podprli ministrstvo za zdravje, ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport in Urad za preprečevanje zasvojenosti Mestne
občine Ljubljana, ki ta program uvršča med preventivne
zdravstvene programe v zvezi z drogami (glej ibid).
Programi, ki so bili usmerjeni neposredno na preprečevanje rabe
drog, so potekali na 26 osnovnih in 10 srednjih šolah, »šole za
starše« pa na 14 osnovnih in 2 srednjih šolah. To pomeni, da so
nekatere šole izvajale več različnih preventivnih programov, ki so
vključevali starše. Te številke povejo, da je te dejavnosti izvajal le
majhen delež osnovnih in srednjih šol v Sloveniji, in sicer 9 %
osnovnih in 8,2 % srednjih šol.338
Na podlagi podatkov o vsebini programov ne moremo sklepati. Na
podlagi naslovov programov339: »Da bi zmogel reči ne«,
»Preventiva zlorabe drog, znaki, zdravljenje«, »Droga je med
nami«, »Predavanje o drogah«, »Šola za starše (zasvojenost)«,
»Različne oblike zasvojenosti«, »Skupaj proti drogam«, »Odrasti in
ne postati odvisen«, »Droge? Ne, hvala!«, »Predstavitev drog in
njihovih učinkov«, »Hočemo in zmoremo živeti zdravo«, »Kako
krepiti dobro vzgojo/odvisnost« itd. bi lahko zapisali, da so
verjetno usmerjeni v ohranjanje abstinence med mladimi ter da se
poleg izobraževalnih vsebin pojavljajo tudi »treningi veščin« oz.
vzgojna navodila za starše, kako vzgojiti otroke, da ne bodo
uporabljali drog. Programe v večini primerov (tj. v 45 primerih)
izvajajo zunanji izvajalci, spekter le-teh pa je zelo širok: od
nekdanjih zasvojencev (v enem primeru), do policije (v treh
primerih), zasebnikov, različnih društev za preprečevanje rabe
338
339

V šolskem letu 1999/2000 je bilo v RS 446 osnovnih in 146 srednjih šol.
Seveda se v slovenskem prostoru srečujemo tudi z drugimi preventivnimi
programi, ki vključujejo starše, vendar obstaja zelo malo tiskanih informacij o
njih. Ti programi tečejo v okviru Lokalnih akcijskih skupin (LAS), pri projektu
»Zdrave šole« in verjetno še kje.
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drog in pomoč zasvojenim (Odsev se sliši, Društvo UP, Center za
preprečevanje odvisnosti ipd.), zdravnikov (v dveh primerih),
Centrov za socialno delo, Zveza prijateljev mladine itd. Med
notranjimi izvajalci (v sedmih primerih) učitelji (v enem primeru
učitelj/-ica biologije, v preostalih ni znano) ali šolska svetovalna
služba (v treh primerih). Tudi »šole za starše« so po večini izvajali
zunanji izvajalci (Društvo Up, ZPM, zdravniki …), le v dveh
primerih šolska svetovalna služba.
Verjetno pa ni odveč opozoriti, da glede na pestrost izvajalcev
preventive, ki vključuje starše, lahko v naš preventivni prostor
posega marsikdo. Vprašanje je namreč, koliko so ti izvajalci (z
izjemami seveda) usposobljeni za izvajanje preventive in kakšna
sporočila pošiljajo staršem. Podobno kot ob pregledu naslovov
programov lahko verjetno tudi ob pregledu izvajalcev sklepamo,
da so programi usmerjeni le na ohranjanje abstinence, torej
prohibicijsko naravnani, ukrepi za zmanjševanje škode in tveganj v
zvezi z rabo drog pa verjetno v teh programih nimajo svojega
mesta. Seveda to lahko le predvidevamo, šele natančna analiza teh
programov pa bi nam povedala, ali naša teza drži.
Za analizo pa so brez dvoma zanimivi podatki, ki jih povzemamo
iz poročila o telefonski anketi z naslovom »Starši o zasvojenosti
med otroki in mladostniki«340, ki jo je konec avgusta 2000 izvedel
Oddelek za tržne raziskave Stik pri časopisu Delo (Žibret 2000, str.
9). Na vprašanje, ali se v družini kdaj pogovarjajo o drogah, je
odgovorila, da pogosto, dobra tretjina staršev (35,6 %
anketirancev), da včasih 45,1 % in da se o tem sploh ne pogovarjajo
19,3 % anketiranih staršev. Pri tem kar 74,6 % staršev meni, da sami
lahko največ naredijo za preventivo pred zlorabo drog, 8 % jih
meni, da največ lahko stori družba s preventivnimi ukrepi. Svojim
otrokom bi preprečili kajenje in uživanje alkohola ter drog s
skupnim reševanjem problemov (43,2 % anketiranih staršev), z
lastnim zgledom (32,2 % anketiranih staršev), s kakovostnim
preživljanjem prostega časa (31,8 % anketiranih staršev), s
posredovanjem informacij o škodljivosti takega početja (29,5 %
340

Anketirali so 264 staršev iz vseh slovenskih regij, ki so imeli šolajočega se
otroka.
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anketiranih staršev), z vzpodbujanjem zdravega življenja (23,4 %
anketiranih staršev) in z grožnjo s kaznijo (3,4 % anketiranih
staršev). Šola pa po njihovem mnenju lahko največ stori za
preprečevanje rabe drog s skupnimi predavanji za starše in
otroke341 (46,6 % anketiranih staršev), seznanjanjem s problematiko
odvisnosti v obliki ustvarjalnosti342 (tako meni tretjina staršev
osnovnošolcev in 42 % staršev predšolskih otrok ter tretjina staršev
gimnazijcev), le 6,4 % anketiranih staršev pa meni, da bi šole lahko
pripravljale šole za starše343 (glej ibid).
Ne moremo trditi, da so odgovori staršev v omenjeni anketi
reprezentativni. Če primerjamo odgovore staršev z usmeritvijo
preventive v družini, kot je zastavljena v Resoluciji, lahko
ugotovimo, da so usmeritve osnutka v skladu z izraženimi
potrebami anketiranih staršev. Anketirani starši si želijo predvsem
informacij o drogah (41 % anketiranih staršev) oz. skupna
predavanja za otroke in starše (46,6 % anketiranih staršev),
skorajda ne želijo pa si, da bi jih kdo poučeval in »vzgajal, kako
vzgajati«.
Preventiva, ki vključuje starše, je v slovenskem prostoru vpisana v
politiko do drog. Kaže, da se je politika v zvezi z drogami odzvala
na potrebe staršev, ki si želijo imeti informacije oz. vedenja o
problematiki drog. Na določen način je paradoksalno, da so
preventivne dejavnosti, ki vključujejo starše, usmerjene predvsem v
programe, ki so v nasprotju z Resolucijo, usmerjeni le v ohranjanje
abstinence, torej prohibicijsko naravnani. Obenem pa je v
preventivni praksi mogoče opaziti težnjo po poseganju države v
vzgojo otrok v obliki programov, ki bi starše naučili, kako
»pravilno« vzgajati otroke. To sliko poleg same prakse potrjujejo
tudi strokovna izhodišča oz. obravnavane publikacije za starše,
veljavnost te teze pa bi kazalo preveriti tudi po empirični poti.
Sami sicer obstoj programov, ki vključujejo starše oz. šole za starše
341

Pri tem je zanimivo, da v zbirki oz. popisih preventivnih dejavnosti, ki
potekajo na naših šolah, nismo našli niti enega programa te vrste.
342
Tudi te vrste programa v omenjeni zbirki programov ni.
343
Pravzaprav v zbirki programov najdemo kar nekaj šol za starše, a kot kažejo
rezultati te ankete, le-te starše še najmanj zanimajo.
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in pojav vzgojnih navodil za starše, pripisujemo predvsem pobudi
posameznih strok (npr. psihologije, pedagogike …), ki po tujih
zgledih širijo svoj prostor delovanja. Menimo, da to težnjo
spodbuja tudi država, ki (najverjetneje) v imenu dobrih namenov s
strokovno literaturo in preventivnimi programi posega v
družinsko vzgojo otrok in starše uči, kako naj vzgajajo, da njihovi
otroci ne bodo uporabljali drog. Če ne z drugim, je ta težnja
potrjena s tem, da država razvoja in izvajanja teh programov ne
ovira, ne nadzoruje, predvsem pa jih financira.
Kaže, da je v slovenskem prostoru razcep dvojen. Po eni strani gre
za razcep med tem, kaj na področju preventive za starše ponuja
strokovni prostor, in potrebami staršev ter otrok. Strokovni prostor
namreč staršem ponuja t. i. šole za starše, ki jih priporočajo in
financirajo državni organi, starši sami pa potrebe po tej vrsti
programov ne čutijo (glej zgoraj omenjeno raziskavo). Kot kaže
npr. raziskava Dekleve (1998), mladi anketiranci, ko je govor o
drogah, najbolj verjamejo staršem, vendar od njih izvedo
razmeroma malo. V srednje veliki meri zaupajo prijateljem in
vrstnikom, od njih pa o drogah izvedo razmeroma veliko. To
dejstvo Dekleva pojasnjuje kot svojevrsten paradoks, saj gre za
nasprotje med količino informacij in stopnjo zaupanja (glej ibid).
Menimo, da njegove ugotovitve kažejo, da starši potrebujejo
predvsem znanje o drogah, saj jim otroci zaupajo in to znanje od
njih tudi pričakujejo.
Po drugi strani pa gre za razcep med preventivo, ki vključuje
starše, in opredelitvijo mesta staršev v politiki preventive pred
rabo drog v Resoluciji. Kaže, da je pri oblikovanju politike
preventive rabe drog prevladal pogled, ki ga v slovenski strokovni
javnosti le redko srečamo. Vsi viri, ki smo jih obravnavali, si
namreč prizadevajo za ohranjanje popolne abstinence na ravni
posameznika kot cilja preventive. Resolucija pa prostor preventive
opredeljuje precej širše (glej V. 2. 4). O odlaganju iniciacije v rabo
drog v čim poznejše starostno obdobje ter o zmanjševanju tveganj
in škode ob morebitni rabi drog namreč tako v strokovni literaturi
kot v praksi preventivnih dejavnosti, ki vključujejo starše, ni niti
besede.

VI. Kakšno mesto je torej v politikah
in praksah preventive pred rabo
in
zlorabo
drog
pripisano
staršem?
V besedilu smo se ukvarjali z odgovori politike in stroke na
vprašanje, kako v zvezi z rabo in zlorabo drog preventivno delujejo
starši. Odgovore na to vprašanje bomo v sklepnem delu tega
besedila skušali nakazati tako, da si bomo najprej »privoščili
pogled nazaj«. Kaj to pomeni? Le to, da bomo najprej skušali
sintetizirati ugotovitve, do katerih smo prišli v vseh poglavjih tega
besedila, nato pa na tej podlagi oblikovati odgovor na naše
osnovno vprašanje.

VI.1 Pogled nazaj – sinteza že povedanega
Kot smo zapisali, so odgovori politike in stroke na vprašanje, kako
v zvezi z rabo in zlorabo drog preventivno delujejo starši, v tesni
zvezi s širšimi družbenimi procesi. Družboslovne in humanistične
teorije, ki se ukvarjajo s preventivo pred rabo in zlorabo drog, so
namreč kot del znanosti posredovane z družbenimi silnicami, ki so
»prilagojene« prevladujočim družbenim razmeram (glej Kovač
Šebart 2002). To pa pomeni, da politike preprečevanja rabe in
zlorabe drog izhajajo z različnih strokovnih izhodišč, da bi z njimi
»opravičile« lastne ukrepe. Ker pa strokovna izhodišča niso
»osvobojena« družbene in ideološke podlage, je priseganje politike
na strokovno podlago le »prikrivanje« lastnih ideoloških izhodišč.
Dejstvo, iz katerega izhajamo, je, da se prevladujoče družbene
razmere na tem področju zrcalijo predvsem v težnji družbe po
urejanju rabe drog, ki se odraža v arbitrarno določenih ciljih, ki jih
te politike želijo doseči. Gre za te cilje: ohranjanje popolne
abstinence posameznika (npr. strategija ZDA, Švedske ter seveda
OZN), v posameznih primerih pa tudi odlaganje iniciacije v rabo
drog na čim poznejše starostno obdobje (npr. Slovenija) ter
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zmanjševanje tveganj in škode, ki lahko nastane zaradi rabe drog
(Avstralija, Nizozemska, Slovenija). Prevladujoče družbene
razmere pa kažejo tudi težnjo po normalizaciji rabe drog (npr.
Nizozemska, Avstralija, Slovenija344). In kakšno mesto je pripisano
staršem v družbenem urejanju rabe drog?
Analiza mesta staršev v družbenem urejanju rabe drog je v tesni
zvezi z opredelitvijo pojmov, ki prečijo polje rabe drog. Na
interpretacijo pomenov so namreč vezana tudi strokovna izhodišča
preventive pred rabo drog, saj je opredelitev vsebine posameznih
pojmov odvisna od teoretskega okvira interpretacije rabe drog, iz
katerega izhajamo. Z izbiro teoretskega okvira določamo tudi
zasnovo preventivnega dela in vsebino odgovorov na vprašanja –
katere cilje skušamo s preventivo doseči, kako reagirati, komu je
preventivno delo namenjeno, kakšen tip intervencije je potreben
itd.
Že ob prvem pojmu, ki smo ga obravnavali, tj. pojmu droge, smo
ugotovili, da v strokovni literaturi ni enotno definiran. To pomeni
svojevrstno težavo, saj je od opredelitve pomena pojma droga
namreč odvisen odgovor na vprašanje, rabo katerih substanc
pravzaprav preprečujemo s preventivo. Preprečujemo le rabo
nedovoljenih drog ali tudi rabo alkohola in tobaka, ki sta dovoljeni
drogi? Pri iskanju odgovora na vprašanje, kaj želijo preprečiti
različne politike preventive, se – z izjemo ZDA – kaže, da si večina
politik preventive preprečevanja rabe nedovoljenih drog prizadeva
tudi za preprečevanje rabe alkohola in tobaka kljub družbeno
sprejemljivemu statusu. Sami menimo, da je preprečevanje rabe
dovoljenih drog za otroke in mladostnike smiselno, pravzaprav
nujno, saj so droge, kot smo ugotovili v II. poglavju, vse
344

V Resoluciji o nacionalnem programu na področju drog so obravnavani
predvsem ukrepi za normalizacijo mesta uporabnikov drog v družbi, saj je v
načelih v kontekstu načela varovanja človekovih pravic zapisano, da to načelo
zagotavlja »/…/ enakopravno vključevanje uporabnikov drog, zdravljencev in
rehabilitiranih nekdanjih uporabnikov drog v vsakodnevno življenje. Pomeni
tudi spremembo odnosa okolice do različnih programov zdravljenja in socialne
obravnave odvisnih od drog in tudi spremembo odnosa do samih uporabnikov
drog /…/« (Resolucija ... 2003, str. 3126).
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psihoaktivne substance, ki lahko po vnosu v človeški organizem
spremenijo percepcijo, kognitivno vedenje ali motorične funkcije
posameznika. Te spremembe pa so pogojene s farmakološkimi
značilnostmi substance same ter ponotranjenimi pričakovanji
posameznika in družbe v zvezi z učinki te substance. Učinki drog
torej izhajajo tudi iz socialnih interakcij in ne le farmakoloških
značilnosti droge, delujejo pa tudi na tiste funkcije, ki se pri otrocih
in mladostnikih šele razvijajo.
Še bolj pa odgovor na vprašanje, kaj preprečuje preventiva pred
rabo drog, zaplete pestrost uporabljane terminologije, tako v
strokovnem kot političnem prostoru. Srečujemo se namreč s pojmi
preventiva pred rabo, preventiva pred zlorabo, pa tudi preventiva
pred odvisnostjo. Nemalokrat so ti pojmi uporabljeni kot sinonimi.
Tako se npr. v virih iz ameriškega strokovnega in političnega
prostora srečujemo skorajda izključno z uporabo pojma preventiva
pred zlorabo drog (angl. drug abuse prevention), enako velja za
Švedsko in OZN kot nadvladno organizacijo. Kot da je vsaka raba
drog že zloraba. Vendar analiza pojmov pokaže, da pojma
opisujeta popolnoma različne razmere. Tako pojem raba drog
označuje občasno poseganje po psihoaktivnih substancah, ki v
prihodnosti sicer lahko povzroči okvare psihičnega, telesnega in
socialnega stanja posameznika, ni pa to nujno. Nastanek teh
posledic je namreč odvisen od tega, kako raba drog poteka pri
posamezniku. Pri tem pa tudi le en poskus droge lahko povzroči
nepopravljivo okvaro oz. škodo psihičnemu, telesnemu in
socialnemu stanju posameznika. Zato lahko rečemo, da raba drog,
ki ne bi bila tvegana, ne obstaja. Tveganje je rabi drog inherentno.
Vprašanje je le, ali bo povzročilo škodo ali ne. Pojem zloraba drog
pa označuje uporabo drog, ki že ima škodljive psihične, telesne in
socialne posledice za posameznika in družbo.
Problem, ki ga srečujemo, pa je, da pojma raba in zloraba, kot tudi
pojma zloraba in odvisnost, ostajata sinonima. Na praktični ravni
to enačenje pomenov vpliva tudi na starše. Starši, ki so prepričani,
da je vsaka raba drog pravzaprav zloraba, oz. jo enačijo z
odvisnostjo oz. zasvojenostjo, so pravzaprav zavedeni. Njihovi
otroci pa po navadi vedo, da vsaka raba drog ne pomeni tudi

320

PREPREČEVANJE RABE IN ZLORABE DROG

odvisnosti od drog. Uporabniki drog se po pogostosti rabe drog in
vloge, ki jo imajo droge v njihovem življenju, namreč zelo
razlikujejo. Vloga drog v posameznikovem življenju je povezana
predvsem z njegovim ravnanjem in njegovo interpretacijo tega
ravnanja – to nam konec koncev dokazuje tudi t. i. rekreativna raba
drog. Ob načrtovanju in uresničevanju politike in prakse
preventive rabe in zlorabe drog (ki vključuje starše), bi torej morali
upoštevati vse te dejavnike in preventivne dejavnosti oblikovati v
skladu s tipologijo (ne)uporabnikov drog. S tem bi na določen
način posredno »razbremenili«345 tudi starše.
Vztrajanje pri jasni opredelitvi, razmejitvi in dosledni uporabi
pojmov je po našem mnenju nujno tudi zato, ker ima razlikovanje
med rabo in zlorabo drog ter odvisnostjo bistvene posledice za
oblikovanje politike do drog in v tem okviru predvsem za
oblikovanje preventivnih dejavnosti, saj so le-te lahko usmerjene
bodisi v preprečevanje rabe in/ali zlorabe drog oz. preprečevanje
nastajanja odvisnosti oz. zasvojenosti. Z razmejitvijo pojmov lahko
natančneje opredeljujemo tudi cilj preventive. Vendar dodatno
odgovor na vprašanje, kaj je preventiva in kaj so njeni cilji, zaplete
ugotovitev, da pri opredeljevanju njenega pomena, pa tudi pomena
drugih pojmov, povezanih z obravnavo rabe oz. zlorabe drog,
prevladuje medicinski pristop. Ta pristop rabo drog povezuje z
medicinskim modelom nastajanja in širjenja bolezni; v okviru tega
je raba drog simptom, načini širjenja rabe drog pa so povezani z
različnimi dejavniki tveganja, posledice rabe drog pa so vidne v
»bolezni odvisnosti«. Raba drog je torej vezana na predpostavko o
345

Pojem »razbremenili« uporabljamo zato, ker je ena od ameriških raziskav
ugotovila, da starši zelo skrbijo, da bi otroke zaščitili pred alkoholom in
drogami (73 % anketiranih revnih staršev z otroki, starimi od 5–17 let, in 46 %
bogatih staršev, 73 % staršev, ki sami skrbijo za otroka in 52 % staršev, ki
skrbijo za otroka s partnerjem). Ti starši so v okolju, ki vsako rabo drog enači z
zlorabo. Za politiko preventive pa je značilna usmerjenost v t. i. ničto
toleranco. Na lestvici »skrbi« je bila ta skrb ne glede na socialni status staršev
najvišje, pred skrbjo, da bi nekdo fizično poškodoval ali ugrabil otroka; tej
skrbi sledi negativni vpliv vrstnikov na otroka pri starših, razvrščenih glede na
dohodek ter plačevanje računov, in zadovoljevanje otrokovih potreb pri starših,
ki sami skrbijo za otroka (glej A Lot Easier Said Than Done 2002).
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obstoju z individualno eksistenco povezane patologije, ki je razlog,
da posameznik seže po drogah in jih uporablja. Pojav te patologije,
ki je vsebovana v dejavnikih tveganja rabe drog, pa je potrebno s
preventivo preprečiti, ovirati oz. posameznika (ob)varovati pred
njo. Preventiva je tako pojmovana predvsem kot zaščita
posameznika; pridružuje se ji tudi promocija zdravja oz. zdravih
načinov življenja. Vendar preventiva ni le to. Ko prebiramo
prispevke različnih avtorjev s temo preventive, opazimo namreč še
en problem pri njenem opredeljevanju. V besedilih namreč srečamo
različne kombinacije pojmov, ki so sinonim za preventivo, hkrati
pa nastopajo tudi kot ena izmed metod preventive (npr.
preventivna edukacija). Terminološki zapleti pa seveda
onemogočajo enoznačno opredelitev samega pojma preventiva.
Sami smo se zato odločili za nekoliko drugačno pot do opredelitve
pojma, in sicer glede na cilj, ki ga s preventivo želimo doseči.
Menimo namreč, da je preprečevanje rabe drog sprejemljiv cilj,
predvsem ko govorimo o preventivi rabe drog med otroki in
mladostniki, ki so še v procesu vzgajanja, torej še niso odgovorni
subjekti. Bolj pa je preprečevanje rabe drog vprašljivo, ko govorimo
o odraslih kot odgovornih subjektih. Za obe populaciji, tako mlade
kot odrasle, pa je sprejemljivo preprečevanje zlorabe, saj ima
zloraba drog negativne individualne in družbene posledice, ki jih
ni mogoče zreducirati le na posledice za zdravje posameznika. Ker
popolna abstinenca, kot kažejo raziskave o prevalenci rabe drog, ni
dosegljiv cilj, menimo, da je preventiva, ki si je kot cilj zadala
zmanjševanja tveganj in škode, ki lahko nastane zaradi rabe drog,
realnejša. Realnejša v tem smislu, da obstaja možnost, da bo svoj
cilj dosegla. Pri tem pa je potrebno poudariti, da ohranjanje
popolne abstinence posameznika ostaja prvi cilj preventive,
pridružuje pa se mu odlaganje inciacije v rabo drog v čim poznejše
starostno obdobje in z njim povezano zmanjševanje tveganj in
škode ob morebitni rabi drog.
Če torej preventivo opredeljujemo le kot zajetje vseh dejavnosti, ki
si prizadevajo za zmanjševanje povpraševanja po drogah oz. če kot
njen cilj opredeljujemo le ohranjanje popolne abstinence
posameznika, je prostor njenega delovanja omejen, saj v njem niso
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posamezniki, ki z drogami eksperimentirajo ali jih uporabljajo
občasno oz. rekreativno. V to skupino pa sodijo predvsem mladi, ki
morajo poznati tveganja, ki so povezana z rabo drog, in se ob
morebitni odločitvi za rabo drog le-tem izogibati. Zato sami
(primarno) preventivo pojmujemo v širšem smislu, torej kot
preventivo, ki ob prizadevanju za ohranjanje popolne abstinence
posameznika in odlaganju iniciacije v rabo drog na čim poznejše
starostno obdobje, vsebuje tudi ukrepe za zmanjševanje tveganj in
škode, ki lahko nastane zaradi morebitne rabe drog. Gre za zajetje
vseh dejavnosti, ki nam omogočajo, da bi bila škoda zaradi
uporabe drog čim manjša. Tak pristop smo označili kot pristop
zmanjševanja tveganj. Vsebuje ukrepe, ki preprečujejo oz.
zmanjšujejo možnost nastanka morebitne oz. pričakovane škode,
povezane z uporabo drog. Ta cilj je v okviru politike preventive
pravzaprav najbolj vprašljiv, zagotovo pa najbolj realističen ter
obenem pragmatičen, saj ob pristajanju na obstoječe, tj. rabo drog,
skuša zmanjševati negativne posledice morebitnega uživanja le-teh
oz. zmanjšuje tveganja, da bi škoda sploh nastala. Gre torej za
preventivo, katere cilj ni le absolutno preprečevanje rabe drog,
temveč preprečevanje nastanka škodljivih posledic rabe drog in v
tem okviru predvsem preprečevanje nastanka zasvojenosti in
odvisnosti.
V besedilu smo predstavili različne politike do drog, ki skušajo z
različnimi ukrepi preprečiti rabo in zlorabo drog. Ugotovili smo,
da prevladujoči del politik do drog temelji na zmanjševanju
povpraševanja po drogah. Deklarativno sicer le-te poudarjajo
pomen uravnoteženosti z ukrepi zmanjševanja ponudbe drog,
vendar v praksi obstajajo politike, ki deklarativno sicer stavijo na
moč uravnoteženosti ukrepov, v resnici pa temeljijo predvsem na
ukrepih za zmanjševanje ponudbe drog, ki so pogosto represivne
narave (npr. ZDA, Švedska). Delež politik, ki temeljijo tudi na
ukrepih za zmanjševanje tveganj in škode, pa je v svetu zelo
majhen. Ti ukrepi v posamezne politike držav šele prodirajo (npr.
EU), druge države oz. nadvladne organizacije pa jih ostro zavračajo
(npr. ZDA, Švedska in OZN). Pogled na različne politike do drog
pa nam je potrdil tudi tezo, da v teh politikah prevladuje
medicinski pristop pri obravnavi rabe drog, saj prepoved rabe drog
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oz. prizadevanje za abstinenco utemeljujejo prav upoštevaje
zdravje. Medicinski model pa se znotraj prohibicijskega pristopa
vzpostavlja na (hipo)tezi o »biološki preddispoziciji odvisnosti« oz.
na predpostavki o obstoju na individualno eksistenco vezane
patologije, ki je razlog za uporabo drog. V tem modelu je raba drog
pojmovana kot bolezen. S tem pa je posamezniku odvzeta
odgovornost za njegovo vedenje. Raba drog torej posamezniku
odvzeme status svobodnega subjekta, ki je zmožen racionalno
razsojati in avtonomno odločati. Prav na pravico do svobodne
izbire rabe oz. nerabe drog pa opozarjajo avtorji, ki v okviru
protiprohibicijskega pristopa oz. v okviru modela zmanjševanja
tveganj in škode zagovorjajo nezadostnost oz. neupravičenost
obravnave rabe drog le z zdravstvenega stališča, ter se zato
zavzemajo za umestitev tega modela v okvir koncepta človekovih
pravic. Znotraj tega koncepta je raba drog pojmovana kot pravica
odraslega pripadnika družbe, le da z uveljavljanjem svoje pravice
nima pravice škoditi drugim. Raba drog je v tem okviru vezana na
pravico posameznika do zasebnosti, lahko bi rekli na pravico
posameznika do telesne, duševne in teritorialne zasebnosti. Vendar
ima ta pravica poleg omejitve v podobi drugih ljudi, ki jim ne sme
biti storjena škoda, tudi druge omejitve. Za našo obravnavo je
najzanimivejša omejitev pravice do svobodne izbire rabe oz. nerabe
drog v primeru mladoletnih članov družbe, torej otrok in
mladostnikov. Ugotovili smo, da otroci te pravice nimajo, ker so še
v procesu vzgajanja in vključevanja v družbo oz. v procesu
opolnomočenja, kot ga opredeljuje Kroflič (2004). Še več. Družba jih
je dolžna zaščiti pred rabo drog. Vendar kaj storiti, ko si
mladoletne osebe to pravico vzamejo? Sami se zavzemamo za
pragmatično rešitev, ki sprejme kot dejstvo, da si je neki
posameznik, ki sicer še nima statusa odgovornega subjekta, vzel
pravico, četudi mu kot takemu še ne pripada, zato si na ravni
preventive ne prizadevamo le za ohranjanje abstinence, temveč
tudi za zmanjševanje morebitnih tveganj in škode ob morebitni rabi
drog.
V okviru tipov politike preventive pa nas je posebej zanimalo
mesto staršev. Predpostavljali smo namreč, da različne zasnove, na
katerih temelje politike do drog, z različno definiranimi cilji
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preventive, različno določajo tudi mesto staršev v njih. Analiza
posameznih politik preventive in mesta staršev v njih nam je to
predpostavko (skorajda) potrdila. Ugotovili smo, da so v državah,
kjer prevladuje prohibicionistična politika in v njenem okviru
ohranjanje popolne abstinence kot edinega cilja preventive, starši
postali osrednja (npr. ZDA) ali ena osrednjih (npr. Švedska) ciljnih
skupin, na katero se naslavlja politika preventive. Medtem ko v
državah, kjer politika preventive temelji na ukrepih za
zmanjševanje tveganj in škode, staršev ne opredeljuje kot enega
najpomembnejših dejavnikov preventive. Z izjemo, ki potrjuje
pravilo, tj. Slovenijo. V nizozemskih in avstralskih strateških
dokumentih starši sploh niso omenjeni, svoje mesto pa imajo v
slovenski Resoluciji o nacionalnem programu na področju drog.
Ne glede na to, za kateri cilj si politike preventive prizadevajo, pa
lahko zapišemo, da je v svetu vidno obračanje politike in prakse
preventive rabe drog k vključevanju staršev (npr. OZN, EU, ZDA,
Avstralija in Slovenija). To ob analizi politik preventive dodatno
potrjuje analiza prakse preventivnih programov, ki vključujejo
starše. Ta nam je pokazala, da obstajajo v vseh obravnavanih
državah, ne glede na to, ali starše vključujejo v politike preventive
ali ne. Vsem obravnavanim državam pa je glede prakse
preventivnih programov, ki vključujejo starše, skupno, da jih
(finančno) podpirajo vladni resorji, torej politika sama. Kaže, kot da
je neuspeh dosedanje politike pri preprečevanju rabe drog, ki je
najpomembnejšo vlogo pri preprečevanju rabe drog pripisovala
šoli, preventivo usmeril v zgodnejša obdobja otrokovega življenja,
v tem obdobju pa imajo najpomembnejšo vlogo pri vzgoji otrok
prav starši. Ugotovitev, da šola sama ne more preprečiti rabe drog,
je v polje preventive tako pripeljala starše.
Vendar obstajajo glede na cilje preventive razlike v vsebini in obliki
preventivnih programov, ki vključujejo starše. Pokazali smo, da so
v okviru nekaterih politik preventive, ki si prizadevajo za
ohranjanje popolne abstinence, družinski dejavniki pojmovani kot
najpomembnejši dejavniki tveganja in zaščite pred rabo drog pri
otrocih (npr. ZDA, Švedska). To stališče podpira velik korpus
raziskav, ki dokazujejo, da je raba drog posledica številnih
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neugodnih družinskih dejavnikov tveganja rabe drog. Med njimi
imajo pomembno mesto vzgojni stili staršev, zato jih je potrebno
»naučiti«, kako naj vzgajajo otroke, da ne bodo uporabljali drog.
Tako so npr. v ameriškem prostoru programi preventive pred rabo
drog v veliki meri naslovljeni na starše, izhajajo pa iz
predpostavke, da je s »pravilno« vzgojo mogoče ohranjati popolno
abstinenco vseh posameznikov v družbi. Na družino usmerjen
preventivni pristop se je v tem prostoru usmeril v oblikovanje
kompenzacijskih programov, terapevtskih programov in
programov, ki razvijajo veščine starševstva. Poudarjanje potrebe po
oblikovanju teh programov obstajajo tudi v prostoru EU oz. v
posameznih državah članicah EU (glej pogl. V.1.3.1.1).
V besedilu smo obravnavali programe in publikacije, katerih
osrednji cilj je razvijanje veščin starševstva. V tem okviru smo
prestavili vzgojna navodila, ki jih država sama ali pa s pomočjo
različnih posrednikov (zdravstvene in socialne službe, starševske
organizacije …) posreduje v ameriški družinski prostor. Država
tako »narekuje« staršem, kako naj vzgajajo svoje otroke, da ne bodo
uporabljali drog. Vzgojna navodila poudarjajo, da morajo starši
čim prej začeti delovati preventivno. Vzgojna navodila, ki (še)
prevladujejo v ameriškem preventivnem prostoru, temeljijo na tezi,
da bo v prvi vrsti »pravilna« komunikacija med starši in otroki le-te
zaščitila pred rabo drog. Temu osnovnemu izhodišču pa sledijo
navodila, ki opozarjajo na pomen postavljanja meja med
dovoljenim in nedovoljenim vedenjem, pomen ravnanj staršev ter
pomen usklajenosti med ravnanji in besedami staršev. Opazen pa
je tudi premik k poudarjanju pomena vztrajanja staršev pri
postavljenih mejah med dovoljenim in nedovoljenim vedenjem
otrok. V literaturi, ki se ukvarja z vprašanjem nezaželenega vedenja
otrok na sploh, ne le z rabo drog, pa srečamo tudi premik k
poudarjanju pomena staršev kot avtoritete pri vzgoji otrok. Tega
pojma v vzgojnih navodilih, ki prečijo polje preventive pred rabo
drog, sicer ne srečamo. Pričakovati pa je, da se bo to zgodilo v
prihodnje, saj predpostavljamo, da se je nemoč permisivno
naravnanih vzgojnih navodil v najbolj jasni obliki pokazala prav v
preventivi pred rabo in zlorabo drog med mladostniki.
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Menimo, da je pogoj za to, da »si bodo avtoritativni liki zopet
pridobili verodostojnost« (glej Lasch 1986, str. 13) oz. da bodo starši
vzpostavili in vzdrževali avtoriteto, tudi v preventivi pred rabo
drog, predvsem v poenotenju sporočil, ki jih posredujejo otrokom.
Predpostavljamo namreč, da so njihova sporočila glede rabe drog
pogosto v protislovju s tem, kar otroku o drogah sporočajo družba
in njihove lastne izkušnje. »Verodostojnost« pa so ti »avtoritativni
liki« izgubili predvsem zaradi razcepa med besedami in ravnanji
ter zaradi njihovega pomanjkljivega znanja o drogah. Ravnanja
staršev, kar zadeva rabo drog, so verjetno pogosto v nasprotju z
deklariranimi prepovedmi. Drugače rečeno: verbalna sporočila
staršev pogosto niso podkrepljena z njihovimi ravnanji oz. ravnanji
drugih pomembnih oseb v otrokovem življenju. Ravnanjem in
verbalnim sporočilom staršev pa primankuje tudi kredibilno
znanje o drogah, saj starši skorajda praviloma vedo o drogah manj
kot njihovi otroci.346 Otroci se tako preprosto ne morejo
identificirati z vzgojnimi sporočilom »Droge – ne, hvala«, saj
ravnanja staršev in družbe ter njihovo lastno izkustvo in znanje o
drogah tega sporočila ne podpirajo. Možno »rešitev« vidimo v
posredovanju kredibilnih informacij o drogah, rabi ter zlorabi drog
ter mestu avtoritete pri vzgoji otrok.
Ob politikah in praksah preventive, ki si prizadevajo za ohranjanje
popolne abstinence, smo obravnavali tudi politike ter prakse
preventive, ki vključujejo starše v državah, ki si prizadevajo za
zmanjševanje tveganj in škode. Lahko zapišemo, da gre za države,
v katerih je cilj preventive definiran predvsem kot absolutno
preprečevanje zasvojenosti in odvisnosti, ne pa le absolutno
preprečevanje rabe drog same. V teh državah v nasprotju s
prohibicionistično naravnanimi državami izhajajo iz dejstva, da
rabe drog ni mogoče popolnoma preprečiti, saj v družbi, v kateri so
346

Raziskave kažejo, da se mladi v adolescenci več naučijo od prijateljev kot od
staršev. Ob tem pa bi se isti mladi o pomembnih temah radi kaj naučili od
svojih staršev in drugih odraslih, ki skrbijo zanje (glej Keeping Youth Drug
Free 2002, str. 37). Pri tem raziskave kažejo, da je za otroke, ki so jih starši
poučili o nevarnostih uporabe marihuane, 36 % manj verjetnosti, da jo bodo
poskusili, kot za otroke, ki jih starši niso poučili o tveganjih rabe marihuane
(glej ibid, str. 7).
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droge del stvarnosti, ni realno pričakovati popolne abstinence.
Tako je abstinenca posameznika v teh politikah (le) eden izmed
ciljev, ki ga nadgrajujejo z zmanjševanjem tveganj in škode, če do
rabe drog pride oz. v avstralskem prostoru z minimaliziranjem
škode. Pogled na preventivo, ki vključuje starše, pa pokaže, da je
cilj različnih preventivnih dejavnosti za starše predvsem
opremljanje staršev z znanjem o drogah (npr. Nizozemska), v
avstralskem prostoru pa v tem okviru še posebej poudarjajo pomen
seznanjanja staršev s konceptom minimaliziranja škode. To pa ne
pomeni, da je cilj ohranjanja popolne abstinence posameznika
izključen iz preventive, ki vključuje starše, temveč pomeni le
sprejemanje dejstva, da rabe drog med mladimi ni mogoče
popolnoma izkoreniniti, zato si morajo starši prizadevati tudi za
zmanjševanje tveganj, ki so povezana z morebitno rabo drog, in
poudarjati alternativne, bolj zdrave oblike vedenja.
Raba drog je v tem okviru razumljena kot »normalna« faza v
razvoju mladostnikove osebnosti, predvsem pa kot prehodna faza,
ki ji v večini primerov sledi faza abstinence. To pomeni, da vsaka
raba drog ne vodi nujno v problematično rabo drog oz. zlorabo ter
zasvojenost in odvisnost. Posameznik, ki se odloči za rabo drog, pa
mora to storiti s čim manj tveganja zase in za družbo. Lahko bi torej
zapisali, da je cilj preventive rabe drog dvostopenjski. Prvi,
popolnoma legitimni cilj družbe (in staršev), je abstinenca
državljanov (oz. otrok). Če prvega cilja ni mogoče doseči, pa si
družba prizadeva za doseganje drugega. Cilja se torej povezujeta in
nadgrajujeta. Da sta taka politika in praksa preventive uspešna,
kažejo npr. podatki o zmanjšanju deleža rabe drog v celotni
avstralski populaciji347 v letih po sprejetju smernic politike do drog,
ki usmerjajo k ničti toleranci do drog in obenem ohranjajo zasnovo
minimaliziranja škode. Podobno sliko pa kažejo tudi podatki o rabi
347

Povprečna starost, ko posameznik prvič poskusi droge, je v Avstraliji 19 let
(vendar je pri tem potrebno opozoriti, da sta všteti tudi dovoljeni drogi – tobak
in alkohol). Najbolj dostopne droge so analgetiki in marihuana. V letih 1998–
2001 je delež posameznikov (iz celotne populacije), starejših kot 14 let , ki so
v obdobju 12 mesecev poskusili katero od prepovedanih drog, padel
(marihuane z 17,9 % na 12,9 %; heroina z 0,8 na 0,2 %, halucinogeni s 3 na
1,1 %) (glej National Drug Strategy Houshold Survey 2001, str. 4).

328

PREPREČEVANJE RABE IN ZLORABE DROG

drog med državo, kjer je cilj preventive popolna abstinenca
posameznika (ZDA), in državo, v kateri je osrednji cilj politike
preventive zmanjševanje škode (Nizozemska).348
V politikah in strokovnih izhodiščih preventive, ki temeljijo na
zasnovi zmanjševanja tveganj in škode, pravzaprav ni trdne teorije,
ki bi obravnavala mesto staršev v preventivi pred rabo drog.
Odsotnost opredeljevanja vloge staršev v politikah preventive pred
rabo drog bi verjetno lahko utemeljili s tezo, da države ne želijo
posegati v družinski prostor, ki je prostor zasebnosti.349 Ali pa bi to
odsotnost lahko pojasnili z vero v moč znanja. Zasnova
zmanjševanja tveganj in škode namreč temelji na izhodišču, da
mora preventiva izhajati iz dejstva, da je potrebno otroke in
mladostnike naučiti sprejemati odgovorne odločitve o rabi drog, to
pa je možno le na podlagi verodostojnih informacij oz. znanja o
drogah in tveganjih, povezanih z njihovo rabo. Starši lahko torej
delujejo preventivno predvsem z znanjem o drogah in lastnim
ravnanjem glede rabe drog. Zato so brošure, namenjene staršem, v
prvi vrsti informativne narave, ter ne vsebujejo navodil s temo,
»kako vzgajati, da otrok ne bo uporabljal drog«. Njihov cilj je
predvsem izobraziti starše o drogah ter razbiti predsodke o drogah
in njihovi rabi. Znanje pa bo staršem tudi olajšalo komunikacijo o
drogah z otroki in jim vrnilo avtoriteto.
Drugače kot koncepti in politike preventive, ki si prizadevajo za
popolno abstinenco posameznika, v konceptu politik zmanjševanja
tveganj in škode namreč prevladuje izhodišče, da so mladi ljudje na
podlagi objektivnih informacij sposobni sprejemati odgovorne
Če namreč pogledamo podatke o uporabi drog v dveh državah z diametralno
nasprotnima politikama do uporabe drog, tj. ZDA in Nizozemsko, lahko npr.
ugotovimo, da ima država z delno prohibicijo marihuane nižje deleže
uporabnikov, kot država, ki popolnoma prepoveduje rabo marihuane. Tako je v
skupini mlajših mladostnikov (od 12 do 15 let) delež rabe marihuane v ZDA
13,5 %, na Nizozemskem pa 7,2 % ; v skupini starejših mladostnikov (od 16
do 19 let) pa 38,2 % v ZDA in 29,5 % na Nizozemskem (glej Zimmer 1997,
str. 51).
349
Družina je prostor zasebnosti tako v okviru teritorialnega kot informacijskega
področja. Njeni člani pa imajo pravico tudi do telesne in duševne zasebnosti
(glej pogl. IV. 1. 3).
348
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odločitve o (ne)rabi drog. Če pa se že odločijo za rabo drog, morajo
vedeti, kakšna so tveganja, povezana z njihovo odločitvijo.
Podobno izhodišče srečamo tudi v slovenski Resoluciji; kjer
opredeljuje zmanjševanje povpraševanja po drogah. Še posebej je
to izhodišče vidno v preventivi v vzgoji in izobraževanju, besedilo,
ki opredeljuje politiko preventive, ki vključuje starše, pa ne
opredeljuje, kakšen je njen cilj. Iz tega dela besedila ni vidno, ali
bodo vsebine, ki bodo posredovane staršem, merile le na
ohranjanje popolne abstinence pri njihovih otrocih ali bodo starše
seznanjale tudi z vsebinami v zvezi z zmanjševanjem tveganj in
škode. Zato se postavlja vprašanje, ali odsotnost tega zapisa in
zapis o »seznanjanju staršev s sodobnimi spoznanji različnih ved«
ne pomeni prav tega, da Resolucija ponuja odprt prostor različnim
oblikam »vzgajanja« staršev.
Pritrdilni odgovor na to vprašanje nakazuje analiza strokovnih
virov, preventivnih dejavnosti in publikacij, ki so v slovenskem
preventivnem prostoru namenjene staršem. V tiskanih virih kot v
preventivnih dejavnostih, ki vključujejo starše, je namreč jasno
vpisana težnja po »vzgajanju« staršev (glej »Droge. Tvoj vodnik.
Več informacij – manj tveganj«) in poseganju strokovnih služb v
vzgojo otrok (glej »Droge. Vodnik za starše«). Predvsem pa zbuja
skrb dejstvo, da ti dve težnji podpira država, ki propagira t. i. »šole
za starše« oz. podpira naslanjanje staršev na zunanje vire
»pomoči«, kadar se srečajo z rabo drog pri svojih otrocih. Ob tem
pa večina strokovnih virov, prevedenih v slovenski jezik, starše
obravnava kot poglavitni dejavnik tveganja rabe drog pri njihovih
otrocih. Na tej osnovi bi lahko sklepali, da je opredeljevanje
zasnove zmanjševanja tveganj in škode kot tiste, ki prevladuje v
politiki preventive rabe drog, le črka na papirju.350 Najmanj, kar
350

Verjetno pa je ta trditev preostra in bi bilo bolje zapisati, da se znotraj tega
območja srečujejo različne rešitve, ki imajo različne strokovne in ideološke
podstati. Šele njihova natančnejša analiza pa bi nam pokazala, katere intence
so v njej zajete. To pa že presega obseg naše razprave. Verjetno pa bi tudi v
tem okviru lahko privzeli ugotovitev, da so elementi narcisističnega
socializacijskega modela vpisani tudi v slovensko politiko do drog (glej Kovač
Šebart 2002).
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lahko zapišemo, pa je, da je v prihodnje v našem prostoru
pričakovati povečanje števila t. i. šol za starše, ki bodo starše učile,
kako »pravilno« vzgajati otroke in kako »pravilno« komunicirati,
da otroci ne bodo uporabljali drog.351 Še bolj kot to pa je
problematično dejstvo, da strateški dokument kljub deklarativno
drugačni naravnanosti vsebuje prikrito težnjo po poseganju v
družinski prostor kot prostor zasebnosti.

VI.2 Skica odgovorov na vprašanje o mestu staršev v
preventivi pred rabo in zlorabo drog
Kakšno mesto je torej pripisano staršem v preventivi pred rabo in
zlorabe drog oz. kakšno vlogo imajo v preventivi starši? Če
sklepamo po politikah preventive na področju rabe drog in
njihovih strokovnih izhodiščih, sta odgovora dva. En tip politik
preventive postavlja na prvo mesto moč komunikacije med
otrokom in starši, drugi tip pa moč znanj, ki jih imajo o drogah in
rabi le-teh starši. Prvi tip politik starše izpostavlja kot
najpomembnejši dejavnik tveganja in zaščite za rabo drog pri
otrocih. Drugi tip politik pa o starših skorajda ne govori, kar pa ne
pomeni, da se te politike ne bi zavedale vloge staršev v socializaciji
posameznika ali da ne bi bila vloga družine implicitno vključena v
te politike - vendar pa država teh vlog ne problematizira.
Odgovor na vprašanje, kako bodo ravnali otroci, ni odvisen le od
besed staršev ali le od njihovega znanja, temveč od tega, ali so
starši kot prvi pomembni Drugi otroka v procesu vzgoje oz.
socializacije opremili z »/…/ ustreznim miselnim, čustvenim,
hotenjskim in vrednostnim aparatom, ki mu bo omogočil
konstruktivno reševanje bivanjskih dilem in konfliktov« (Kroflič
2003, str. 25). Temu bi dodali – ne le dilem in konfliktov – temveč
tudi vsakodnevne življenjske prakse. Vsakodnevna življenjska
351

Da ima naša teza osnovo v realnem dogajanju, kažejo tudi zapisi v znanstvenih
virih. Tako avtor enega izmed njih ugotavlja, da v našem prostoru
»Primanjkuje /…/ ustrezne literature za starše, ki bi poudarila pomen zaupanja
in dvosmerne komunikacije pri reševanju problemov, ki se dotikajo rabe drog«
(Sande 2004, str. 131).
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praksa oz. razmere v naši kulturi pa so tudi srečevanje otrok in
mladostnikov z rabo drog, ki ni nujno le posledica soočanja
posameznika z dilemami in konflikti, temveč tudi iskanje užitka,
sprostitve, zabave ipd. Droge so sestavni del družbene, torej tudi
posameznikove stvarnosti. Na to, v kakšnem odnosu bo
posameznik z drogami, pa vpliva med drugim tudi družbeno
urejanje rabe drog. Da pa bi jih človek znal upravljati, potrebuje
vzgojo. Vzgojo, ki naj bi ga podredila zakonom človeštva. Le s
podrejanjem ponotranjeni prisili Zakona pa je možno razviti
sposobnost, da uporabljamo svojo svobodo (Kant 1988). To
pomeni, da je poglavitni cilj preventive pred rabo drog
mladoletnega posameznika podrediti prisili, katere rezultat je
ponotranjeni Zakon, ki posamezniku (ki ga je sprejel za svojega),
omogoča, da družbeno prepoved rabe drog ponotranji. Šele
ponotranjena norma (konkretne družbene prepovedi glede
uporabe drog) posameznika vodi k uporabi njegove lastne
svobode, ki je v tem, da lahko izbira – med tem, kar je družbena
norma in tem, za kar se sam (iz različnih razlogov) kot odraslo
svobodno bitje odloča v razmerju do (zlo/rabe) drog.
Kot smo ugotovili, družba rabo drog ureja na različne načine, ki so
oblikovani odvisno od tega, kaj je cilj družbe. Je to družba brez
drog ali pa družba, ki privoli v dejstvo, da raba drog obstaja, ter
zato skuša odložiti rabo drog na čim poznejše starostno obdobje
in/ali preprečiti tveganja in škodo, ki lahko nastanejo z rabo drog?
Prevladujoča rešitev politik do drog je absolutna prepoved rabe oz.
prohibicija rabe drog. Samo po sebi z absolutno prepovedjo rabe
drog ni nič narobe, ko je govor o otrocih in mladostnikih. Ko pa gre
za odrasle osebe, je to pravilo oz. zakon, ki je v praksi nenehno
kršeno. Zato se nam postavlja vprašanje njegove smiselnosti.
Večinski del politik preventive pred rabo drog in različne stroke pa
si vprašanja o smiselnosti tega pravila oz. cilja preventive ne
zastavljajo in vztrajajo pri iskanju odgovora na vprašanje, kako
popolnoma preprečiti rabo drog.
Kot smo omenili, različne politike do drog osrednje mesto pri
preprečevanju rabe drog pripisujejo vzgoji in izobraževanju oz.
šoli. Vendar v posameznih strategijah oz. politikah do drog
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zasledimo premik k poudarjanju pomena staršev kot dejavnika, ki
ima velik vpliv na nerabo drog med otroki in mladostniki (npr.
strategija ZDA). Primerjalno gledano, manj (npr. Avstralija) oz.
nobenega (npr. Nizozemska) pripisovanja pomena staršem kot
dejavniku preventive pa je v politikah do drog, ki merijo na
preprečevanje tveganj in škode, ki lahko nastane z rabo drog.
Ocenjujemo, da je pri opredeljevanju mesta staršev v politikah
preventive ena osnovnih razlik razlika v pogledu na to, ali starši
zmorejo ali ne zmorejo udejaniti svojo vzgojno-socializacijsko
vlogo brez poseganja države oziroma brez pomoči strokovnjakov
pri vzgoji otroka. Bržčas je dejstvo, da mesto staršev v teh politikah
ni opredeljeno, povezano tudi s pogledom na družino kot
prostorom zasebnosti in pogledom na posameznika kot
odgovornega subjekta. Preventiva si v tem okviru prizadeva
predvsem za to, da posameznika opremi z miselnim, čustvenim,
hotenjskim in vrednostnim aparatom, ki mu bo omogočil
odgovorno odločanje za (ne)rabo drog. Kot da bi politika do drog
prepoznala dejstvo, da je »/…/ edina možna priprava
posameznika na življenje kritično soočenje in odgovorno
spopadanje z napetostmi in dilemami civilizacije« (Kroflič 2003, str.
29). Kritično soočenje pa v tem kontekstu obsega dejavno
sodelovanje otrok in mladostnikov v dejavnostih, s katerimi se
vsak dan soočajo v družinskem, šolskem in zunajšolskem življenju.
V tem okviru pa je možno tudi vzpostavljanje odgovornosti za
(ne)rabo drog.
Odgovor na vprašanje, kako preventivno delujejo starši, je vsaj na
videz preprost: predvsem tako, da se v odnosu z otrokom
vzpostavijo kot avtoriteta, ki spoštuje dogovorjena pravila in deluje
v skladu z njimi. Prav v tej točki sami vidimo temeljno
pomanjkljivost obstoječih programov preventive za starše,
predvsem pa vzgojnih navodil s temo »kako vzgojiti otroka, ki ne
bo uporabljal drog«.352 Pojem avtoriteta je v teh navodilih odsoten.
Ravnanja staršev, kar zadeva rabo drog, pa so pogosto v nasprotju
z deklariranimi prepovedmi. Drugače rečeno: verbalno sporočilo,
352

Pa tudi preventivnih dejavnosti, ki so namenjene otrokom in mladostnikom v
šolskem prostoru (glej Hočevar 2001).
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ki naj bi ga starši v skladu s temi navodili posredovali otroku, je
»Droge – ne, hvala«, vendar pogosto ni podprto z ravnanji staršev
oz. z ravnanji drugih pomembnih oseb v otrokovem življenju. Še
več. Politike preventive za starše, ki vztrajajo pri preventivni moči
posredovanja teh verbalnih sporočil, sicer opozarjajo na pomen
ravnanja staršev in postavljanja meja med dovoljenim in
nedovoljenim vedenjem, a pri tem ne opozarjajo, da se morajo tudi
starši sami podrejati dogovorjenim pravilom ter pri teh pravilih
vztrajati ter delovati v skladu z njimi. Sporočila, ki jih posredujejo
starši in prohibicijska politika do drog, tako delujejo predvsem na
ravni imaginarne podobe, saj oblikujejo podobo, po kateri naj bi se
ravnali otroci in mladostniki (glej Žižek 1987, str. 128). Vendar
otroci oz. mladostniki te podobe ne morejo »vzeti za svojo«,
»notranje« jih ta sporočila ne zagrabijo. Drugače povedano, s to
podobo oz. imaginarnim vzgojnim sporočilom »Droge – ne, hvala«
se preprosto ne morejo identificirati, saj ravnanja staršev in družbe
ter njihovo lastno izkustvo in znanje o drogah tega sporočila ne
podpirajo.
Ob ravnanjih, ki podpirajo nerabo drog, pa je pomembno tudi
znanje staršev, ki podpira to ravnanje in ni v nasprotju z znanjem
otrok. Znanje staršev o drogah mora biti tako, da bo preneslo
soočenje s tem, kar o drogah vedo njihovi otroci. Za slovenski
prostor (in druge predstavljene prostore, razen Avstralije in
Nizozemske) bi na osnovi predstavljenih informacij, ki so
namenjene staršem o izpolnjevanju teh kriterijev, težko govorili. To
pa že je tema, ki jo bo po našem mnenju pri oblikovanju preventive
pred rabo in zlorabo drog – predvsem pa preventive, ki vključuje
starše – v prihodnje nedvomno potrebno obširneje obravnavati.
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