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Vpliv poslušanja pesmi na pitje pri mladih
Nedavno so izšli novi izsledki študije (»Receptivity to and Recall of Alcohol Brand Appearances in
U.S. Popular Music and Alcohol-Related Behaviors«), ki pravzaprav ne ponujajo novih dognanj in še
dodatno potrjujejo, kako močan vpliv ima omemba alkoholnih pijač na pitje pri mladih.
Pri mladih, ki poslušajo pesmi, v katerih se omenjajo blagovne znamke alkoholnih pijač, obstaja
večja možnost, da bodo pili alkohol, v primerjavi z vrstniki, ki tovrstnim pesmim niso izpostavljeni.
Anketiranci so morali med drugim navesti priljubljene pesmi. Pri tistih, ki so navajali pesmi, v katerih
se omenjajo alkoholne pijače, je bila večja verjetnost za to, da bodo pili alkohol ali celo popivali.
Izsledki študije o vplivu omenjenih pesmi na pitje mladih so pomembni, saj vemo, da mladi precej
časa namenijo poslušanju glasbe. V Združenih državah Amerike naj bi bili najstniki, ki dnevno porabijo
dve uri in pol za poslušanje glasbe, izpostavljeni okoli osmim blagovnim znamkam alkoholnih pijač.
Več si lahko preberete na:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acer.12408/abstract
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Inštitut za raziskave in razvoj “Utrip”
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Mladinsko združenje Brez izgovora
Celovška 185, Ljubljana

Nova knjiga s področja preventivne znanosti
Pri založbi Springer je pred kratkim izšla nova knjiga »Defining Prevention Science«,
ki je prva v seriji »Advances in Prevention Science«.
Knjiga na zelo obširen način obravnava epidemiološke in statistične metode
raziskovanja na področju preventive ter osnove oblikovanja in analiziranja
preventivnih intervencij. Številni izzivi spremeniti negativne zdravstvene trende,
ki so posledica slabih odločitev ljudi glede življenjskega sloga (npr. kajenje, pitje
alkohola in uporaba prepovedanih drog, nasilje, tvegano spolno vedenje, kriminal idr.), so v zadnjih
desetletjih s pomočjo raziskav na področju preventive pripomogli k nastanku še vedno relativno nove
discipline - preventivne znanosti. Knjiga na zelo učinkovit način pripomore k nadaljnjemu utemeljevanju
te nastajajoče znanosti, njenih ciljev, konceptov, teoretičnih podlag, metod in ne nazadnje uporabnosti
v praksi.
Avtorji ne želijo zgolj poenostavljeno razločevati preventivne znanosti od njenih »sorodnic«, kot
so npr. epidemiologija, psihologija, nevroznanost, sociologija in ekonomija, temveč utemeljujejo
njihovo medsebojno dopolnjevanje oziroma prepletanje na ravni raziskovanja in izvajanja intervencij
v praksi. Zanima jih tudi vprašanje, na kakšen način preventivna znanost gradi na znanju in izkušnjah
bioloških, vedenjskih in družbenih ved ter ustvarja novo inovativno znanje, ki zagotavlja oblikovanje
stroškovno učinkovitih in na dokazih temelječih preventivnih intervencij in politik. Knjiga je zaradi
izjemne aktualnosti in referenčnosti zlahka postala del obsežne zbirke kakovostne literature s področja
preventive, s katero pri svojem delu razpolagata vsebinska mreža »Preventivna platforma« in Inštitut
»Utrip«.
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Resolucija o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014-2020
V mesecu januarju 2014 je bil v parlamentarno razpravo poslan predlog Resolucije o nacionalnem
programu na področju prepovedanih drog 2014-2020. V vsebinski mreži »Preventivna platforma«
smo bili mnenja, da je prihajajoči nacionalni program zelo kakovostna osnova za izboljšanje stanja
na področju prepovedanih drog v Sloveniji, zlasti kar zadeva celovit in kakovosten pristop na
področju preventive. Zlasti podpiramo širitev ukrepov tudi na področje rabe alkohola in tobaka, razvoj
metodologije za vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti preventivnih programov ter podporo le tistim
preventivnim programom, ki temeljijo na sodobnih znanstvenih spoznanjih in so ovrednoteni.
Po našem strokovnem prepričanju so bile v predlog vključene tudi takšne vsebine, ki v program nikakor
ne sodijo. Naše pripombe so se nanašale pretežno na poglavja »Preventiva v vzgoji in izobraževanju«
in »Preventiva v šolskem okolju«, kjer je po našem prepričanju prišlo do strokovne anomalije s tem,
ko se v omenjena poglavja brez strokovnih argumentov dodajajo sestavine paradigme »zmanjševanja
tveganj in škode«.
Ukrepi »zmanjševanja tveganj in škode« so lahko vključeni v različne intervencije, od preventive do
zdravljenja, vendar ne na vseh ravneh in ne v vseh okoljih (npr. v vzgoji in izobraževanju oz. šolskem
okolju zagotovo ne).
Drugič, če pogledamo evropsko strategijo na področju prepovednih drog 2013-2020, so prioritete na
področju preventive ter zmanjševanja tveganj in škode ravno tako jasno razmejene in definirane ter se
ne prepletajo na tak način, kot je bilo to sprva v predlogu našega nacionalnega programa. Pri ukrepih
zmanjševanja tveganj in škode ni nikjer navedeno, da bi le-ti vključevali kakršnekoli intervencije v
šolskem okolju. Enako je v primeru evropskega akcijskega načrta na področju drog 2013-2016.
Tretjič, v preteklih nekaj letih je Evropska komisija sofinancirala dva večletna projekta, v sklopu katerih
so referenčni strokovnjaki na področju drog pripravili evropske minimalne kakovostne standarde na
področju preventive, zmanjševanja tveganj in škode ter zdravljenja in rehabilitacije. Če pogledamo te
standarde na področju zmanjševanja tveganj in škode, ni nikjer omenjena možnost izvajanje tovrstnih
intervencij v šolskem okolju.
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Četrtič, marca 2013 je Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) izdal mednarodne
standarde na področju preventive, kjer v poglavjih, v katerih so omenjene intervencije v šolskem okolju
(gre za obdobje zgodnjega in poznega najstništva), ni nikjer navedeno, da bi bili v tem okolju ukrepi
zmanjševanja tveganj in škode priporočljivi in s tem vključeni med možne intervencije.
In ne nazadnje, definicija termina »harm reduction« oziroma »zmanjševanje škode« je v referenčni
mednarodni stroki več ali manj jasna in nedvoumna ter se ga pogosto hote ali nehote napačno
uporablja oziroma celo zlorablja. Kar je pri tem še najbolj zanimivo, celo ugledna krovno mednarodno
združenje na področju zmanjševanja škode (IHRA) dokaj jasno ločujejo »harm reduction« intervencije
od preventive, in to je nedvoumno razvidno iz prvih nekaj odstavkov njihove definicije.
Področje »zmanjševanja škode« ima v nacionalnem programu posebno poglavje, kar pomeni, da tudi s
tega (tehničnega) vidika ti ukrepi ne spadajo v poglavje o preventivi, v tem delu prav tako ni niti besede
o tem, da bi te ukrepe lahko izvajali v šolskem prostoru. Pri prepletanju preventivnih ukrepov in ukrepov
zmanjševanja tveganj in škode obstaja zgolj ena izjema, in sicer se lahko ukrepe zmanjševanja tveganj
in škode vključi v poglavje »Preventiva v okoljih za preživljanje prostega časa«, kjer gre pretežno za
selektivne preventivne pristope, ki obravnavajo ranljivo skupino mladih, ki so pogosteje prisotni v
nočnem življenju. V teh okoljih je nedvomno smiselno izvajati tudi nekatere ukrepe zmanjševanja
tveganj in škode, za katere obstajajo dokazi glede učinkovitosti in so ovrednoteni.
Naši skupni predlogi sprememb in dopolnitev ter načelne pripombe in obrazložitve so bili poslani tudi
pristojnim ministrstvom, žal pa smo naleteli na gluha ušesa. Strokovne argumente smo zato predstavili
poslanski skupini Državljanska lista, ki nam je ponudila možnost predstavitve naših argumentov v
parlamentu. Naši predlogi so bili v celoti sprejeti, kar je lep uspeh naše mreže. Nacionalni program ima
tako močan pečat naše mreže, saj je tudi poglavje na temo preventive v nočnem življenju skoraj v celoti
naše delo še iz prve faze projekta.
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