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Preventiva v nočnem življenju – študijski obisk
v Londonu (Velika Britanija)
Matej Košir, Jan Peloza, Vladka Tonica in Ciril Klajnšček

Uvod
Nočno življenje igra pomembno vlogo v sodobnem življenju ter predstavlja enega
od bolj kritičnih vidikov preživljanja prostega časa mladih ter hkrati eno od glavnih
priložnosti zlasti večjih mest za dodatno zaposlovanje, gospodarski razvoj in razcvet
turizma. Vendar pa nočno življenje ne prinaša zgolj pozitivnih učinkov, temveč tudi široko

❝Kar 4 % bremena bolezni v svetu lahko pripišemo alkoholu, v
Evropi celo 8 %, kar znese približno 125 milijard evrov oziroma
1,3 % bruto nacionalnega produkta na stari celini.❞

paleto zdravstvenih in socialnih problemov, ki se kažejo zlasti v prekomernem pitju
alkohola, zlorabi prepovedanih drog in drugih oblikah nesprejemljivega in tveganega
obnašanja mladih. Ustvarjanje varnejšega in bolj zdravega okolja za nočno življenje
mladih je vse pomembnejša prednostna naloga številnih mest v Evropi in drugod.
Lokalne oblasti se ne soočajo zgolj s tveganim obnašanjem lokalne mladine, temveč
vse bolj tudi s strani mladih iz drugih mest in držav. Učinkovito upravljanje nočnega
življenja je ključnega pomena za varovanje zdravja mladih ter zmanjševanje številnih
bremen, ki jih tvegano obnašanje mladih prinaša javnim službam in družbi kot celoti.
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V zadnjem desetletju se je po vsem svetu število različnih incidentov v nočnem času zelo povečalo, škoda pa ni
povezana zgolj z zdravstvenimi posledicami, temveč so visoki tudi ekonomski stroški (npr. prometne nesreče,
odsotnost z dela oziroma bolniški stalež, prezgodnje smrti in s tem povezana izguba prihodnjega zaslužka itd.). Samo
kot primer naj navedemo, da je alkohol v svetu šesti najpomembnejši vzrok za prezgodnjo umrljivost in obolevnost,
v Evropi pa celo tretji oziroma prvi med mladimi. Kar 4 % bremena bolezni v svetu lahko pripišemo alkoholu, v
Evropi celo 8 %, kar znese približno 125 milijard evrov oziroma 1,3 % bruto nacionalnega produkta na stari celini.
Raziskave v Evropi in svetu kažejo, da se vse več mladih tvegano obnaša, zlasti v nočnem času, pri čemer so rezultati
zlasti zaskrbljujoči v primeru alkohola. Raziskave v nekaterih državah so razkrile, da t. i. “rekreacijske” droge (zlasti
sintetične droge, kot je npr. “ekstazi”) uporablja bistveno več obiskovalcev diskotek in nočnih klubov kot mladih
ljudi, ki so del splošne populacije. Tako po Evropi kot drugod po svetu popiva čedalje več mladih in čedalje več jih
pije z namenom, da bi se napili. Alkohol je tesno povezan z nasiljem in prometno varnostjo. V nekaterih državah se
petina vseh nasilnih dejanj in nesreč pripeti v klubih ali v njihovi okolici in v 80 % primerov je prisoten tudi alkohol.
Mnogi ljudje v nočnem življenju srečajo nove spolne partnerje. Pri mladih je verjetnost, da bodo imeli nezaščitene
spolne odnose, dvakrat večja, kadar so pijani. V nočnih lokalih zna biti zelo hrupno in dve tretjini obiskovalcev sta že
izkusili težave s sluhom po noči, ki so jo preživeli v hrupnem lokalu. V nekaterih primerih pride do trajne okvare sluha.
Že pred desetletjem in več so v nekaterih državah (zlasti v Veliki Britaniji, Španiji, Švici, na Irskem in Švedskem)
strokovnjaki s pomočjo raziskovalnih ustanov in nevladnih organizacij začeli izvajati akcije, katerih bistvo je zvišati
varnostne in zdravstvene standarde v nočnih klubih in diskotekah ter izboljšati varnostne razmere v mestnih
soseskah, v katerih se odvija nočno življenje mladih. Namen takšnih akcij je bil in je še vedno zmanjšati tveganja
in škodo, ki nastane zaradi tveganega obnašanje mladih v nočnem življenju. Različne analize in študije so pokazale
izboljšanje stanja in večjo ozaveščenost mladih glede lastnega zdravja in varnosti ter tudi večjo ozaveščenost
predstavnikov industrije zabave in medijev glede dobrega splošnega počutja obiskovalcev nočnega življenja.
Britanski London je eno od mest, ki je glede učinkovite in kakovostne preventive v nočnem času med vodilnimi
v svetu, zato ni presenečenje, da smo ga izbrali za študijski obisk na to temo. Naš gostitelj je bil gospod David
MacKintosh, ključna oseba lokalne pristojne ustanove The London Drug and Alcohol Policy Forum, ki na ravni
mesta skrbi za varnejše in bolj zdravo nočno življenje londonske mladine in ogromnega števila obiskovalcev
z vsega sveta. Predstavniki projekta Preventivna platforma smo London obiskali med 15. in 18. marcem 2012.

Razvoj sodobne plesne kulture in vpliv na uporabo drog v nočnem življenju
(Matej Košir)
Velik del problematike nočnega življenja, zlasti uporabe drog, je v zgodovini povezan z razvojem plesne
kulture. Dr. Ciaran O’Hagan nam je na kratko prikazal razvoj plesne kulture v kontekstu uporabe različnih t. i.
»plesnih« drog. Plesna kultura tako ali drugače že dalj časa privlači uporabnike novih drog iz vseh družbenih
slojev. Razvoj sodobne plesne kulture sega v konec 80. let, ko sta se pojavila »acid« in »house« in se nadaljuje v
začetku 90. let z »rave« sceno. Pred tem je v Angliji prevladovala t. i. »underground« scena, kjer ni bilo ravno
zgledno poskrbljeno za varnost in zdravje udeležencev, vsaj kar zadeva pristojne ustanove. Sredi 90. let so
se v Londonu pojavili t. i. »super klubi«, kot je npr. Ministry of Sound, v zadnjem obdobju pa se razvijajo bolj
specifične klubske scene, kot so npr. »urban«, »r’n’b«, »funk«, »soul« in »indie«. Dogajanje na plesni sceni torej
ne pojenja, cene drog se znižujejo, pojavljajo se vedno nove in nove droge in tudi številni problemi s tem.

2

april 2012

V povezavi z omenjenim razvojem so se na plesni sceni pojavljale tudi različne smernice in priporočila delovanja
pristojnih ustanov in nevladnih organizacij v smeri zmanjševanja tveganj in škode zaradi uporabe drog. V 90. letih
so se v Veliki Britaniji začele pojavljati t. i. akcijske skupine za droge (Drug Action Team - DAT), ki so kasneje razširile
svoje delovanje tudi na alkohol (Drug and Alcohol Action Team - DAAT). Gre za lokalne akcijske skupine, v katere so
vključeni vsi pomembnejši deležniki na lokalni ravni, ki se neposredno ali posredno ukvarjajo s področjem alkohola
in drugih drog. Skupine pokrivajo področja preventive, zmanjševanja ponudbe drog (npr. policijsko delo), zdravljenja
in socialne obravnave na področju preprečevanja zasvojenosti. Njihova glavna naloga je, da izvajajo nacionalno
strategijo na področju alkohola in drugih drog na lokalni ravni ter med seboj povezujejo vse ključne akterje. V zadnjem
obdobju na lokalni ravni nastajajo različni novi programi in svetovalni centri, ki so usmerjeni v aktualne probleme,
kot so npr. težave zaradi uporabe in zasvojenostjo s kokainom, »crackom« in drugimi stimulansi, obravnava tvegane
in škodljive rabe alkohola, zlasti verižnega popivanja itd. V eni izmed omenjenih skupin (DAAT) je zaposlen tudi
dr. Ciaran O’Hagan, in sicer v Hackney Drug and Alcohol Action Team, ki deluje na območju vzhodnega Londona.

Obisk centra za nadzor (CCTV) za ožje območje osrednjega Londona (Jan Peloza)
Kot je bilo že rečeno, smo v sklopu študijskega obiska v Londonu obiskali tudi središče za upravljanje javnih
nadzornih kamer (CCTV) v osrednjem londonskem predelu imenovanem The City of London. Središče je bilo
prvotno vzpostavljeno za nadzor londonskega potniškega in tovornega prometa, vendar se je pozneje s spremembo
lokalnih odlokov izkazalo kot zelo učinkovito sredstvo za nadzor kršitev javnega reda in miru ter kriminala.
Čeprav je na londonskih ulicah najbolj »pestro« ravno v večernih urah, nam zaradi možnih kriznih večernih situacij
(večer zatem je bil namreč znameniti »pivski« St. Patrick’s Day, ki na ulice Londona pripelje nadpovprečno število opitih
oseb) niso dovolili večernega vpogleda v delovanje sistema. Smo pa bili deležni zelo zanimivega prikaza delovanja
CCTV v dnevnem času in hitrega odkrivanja kriminala na primeru, ki se je zgodil v večernih urah teden pred tem.
Na kratko – pred lokalom je prišlo do pretepa, oseba je nezavestna obležala na tleh in storilci so zbežali. S pomočjo
sistema CCTV je nekaj ulic stran v pičlih petih minutah policija ujela storilce, v treh minutah pa je k nezavestnemu
pretepenemu možakarju prišla urgentna služba. Ves potek dogajanja je bil posnet s petimi različnimi kamerami.
Nekaj zanimivosti:
❱❱ Kamere sistema CCTV policisti ne smejo usmeriti v ljudi – to lahko storijo zgolj v primeru utemeljenega suma
kaznivega dejanja;
❱❱ Kljub temu da se kamere ne nahajajo v vseh ulicah obiskane četrti, lahko vseeno zaradi premišljenih lokacij
zaznajo preko 90 % celotnega dogajanja;
❱❱ Ko so kamere usmerjene v okno stanovanjskega poslopja, se avtomatsko strojno zatemnijo;
❱❱ Ob terorističnih napadih v Londonu leta 2005 je ravno nadzorno središče, ki smo ga obiskali, zaznalo
sumljivo dogajanje na podzemni železnici ter nato tudi identificiralo povzročitelje terorističnega napada;
❱❱ Poleg stacionarnih kamer poseduje The City of London še dodatne mobilne naprave v kombijih, ki jih
večinoma postavijo v predele mesta, kjer tisti dan ali večer pričakujejo največ ljudi;
❱❱ V času olimpijskih iger v Londonu poleti 2012 bodo enote za nadzor kriminala še dodatno okrepljene.
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Obisk prve in edine britanske klinike za nove droge (Vladka Tonica)
V sklopu študijskega obiska smo obiskali tudi prvo in zaenkrat še edino britansko kliniko (Club Drug Clinic), ki je
specializirana za obravnavo uporabnikov in zasvojencev s t. i. novimi klubskimi drogami (zlasti sintetičnimi). Klinika
sicer pokriva področje osrednjega in severozahodnega Londona, vendar vanjo prihajajo uporabniki iz vse Anglije
in širše. Na kliniki nudijo raznoliko pomoč pri problematični uporabi drog, kot so npr. GHB/GBL, ketamin, kokain,
amfetamini, mefedron, ekstazi idr. Obravnavajo tudi vse več uporabnikov t. i. legalnih drog (»legal highs«), ki so
naprodaj v specializiranih trgovinah, trgovinah z erotičnimi pripomočki in prek interneta. V letu 2010 je bilo v Veliki
Britaniji na voljo približno 41 novih legalnih substanc, v letu 2011 pa še dodatnih 20.
Zdravniki, medicinske sestre, svetovalci in psihologi, ki sestavljajo ekipo zaposlenih na kliniki, imajo bogate
izkušnje na področju nudenja pomoči ljudem, ki želijo razrešiti probleme, povezane z uporabo drog. Klinika
ponuja širok spekter pomoči, kot so npr. informacije in nasvete, pomoč pri izdelavi osebnega načrta, detoksikacijo,
terapevtsko zdravljenje, ki pomaga do želenih sprememb, testiranje za spolno prenosljive bolezni itd. Pomoč
je namenjena ljudem, ki prihajajo iz različnih okolij in so različno spolno usmerjeni. Razsežnosti problemov,
ki jih povzroča uporaba t. i. »plesnih« drog, še niso zadostno raziskane. Obstoječe klinike za odvajanje se
primarno ukvarjajo s problematično uporabo heroina in kokaina, medtem ko družinski zdravniki prav tako niso
seznanjeni z učinki in nevarnostmi novih drog. K slednjim se uporabniki zelo redko obrnejo po pomoč, saj se
bojijo stigmatiziranja (veliko uporabnikov je tudi istospolno usmerjenih). Za uporabnike je značilno tudi močno
občutje sramu in nezaupanja, velik delež uporabnikov storitev klinike ima diagnosticirano depresijo in so socialno
anksiozni. Psihiater dr. Owen Bowden-Jones, ki je ustanovitelj klinike, označuje uporabnike še z naslednjimi
karakteristikami: mladi, zaposleni, z zadovoljivo socialno mrežo, dobrim finančnim stanjem, živijo v partnerski
skupnosti in se ne identificirajo kot zasvojenci.
Potreba po tovrstnem centru za zdravljenje se je pokazala med potekom pilotske faze klinike, ko je strokovnjake
za pomoč v kratkem času prek interneta kontaktiralo 70 ljudi. Dr. Bowden-Jones pravi, da mnogo rekreativnih
(občasnih) uporabnikov drog ne zaznava nikakršnih težav pri uporabi in njim pač njihov center ni namenjen.
Strokovnjaki klinike želijo v čim krajšem času priti do učinkovitih pristopov in zato vidijo velik izziv v raziskovalnem
delu, sodelovanju z gejevskimi in lezbičnimi organizacijami oziroma podpornimi združenji (npr. ANTIDOTE iz
Londona), ponudbi individualnih svetovanj in družinske terapije. Več o kliniki je dostopno na njihovi spletni strani:
www.clubdrugclinic.com.
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Obisk londonske podružnice nacionalnega zavoda za zdravje (NHS) (Ciril Klajnšček)
Obiske pristojnih ustanov smo zaključili na londonski podružnici nacionalnega zavoda za zdravje (NHS).
Pogovarjali smo se z gospo Helen Harrison, ki je pristojna za koordinacijo izvajanja javnozdravstvenih programov
na območju Londona in je članica medsektorske skupine, ki bo letos poleti med olimpijskimi igrami v Londonu
skrbela za nemoteno delovanje zdravstvenih in drugih pomembnejših služb.
Dogajanje v nočnem času v Londonu je zelo pestro in obsežno, saj gre za svetovno prestolnico zabave, ki
jo obiskujejo mladi z vsega sveta. Ljudje, ki redno žurirajo po nočnih lokalih, so bolj nagnjeni k tvegani in
škodljivi uporabi alkohola in drugih drog. Skladno s tem morajo tudi pristojne ustanove izvajati ustrezne zelo
specifične preventivne dejavnosti in ukrepe na področju alkoholne politike in politike do prepovedanih drog.
Najpomembnejši ukrepi so vezani na izvajanje Zakona o licenciranju (2003), ki določa stroge kriterije v smeri
varnejšega in bolj zdravega okolja nočnega življenja. Omenjeni zakon ureja ukrepe preprečevanja kriminala in
neredov, preprečevanja hrupa, zaščite pred poškodbami ter komunikacijo med lastniki nočnih lokalov, promotorji,
gasilci, policijo in zdravstvenim osebjem. Pri zagotavljanju varnih prostorov nočne zabave so pomembni zlasti
ukrepi preprečevanja gneče, zagotavljanja primerne ventilacije (zračenje in hlajenje) in brezplačne pitne vode,
ukrepi preprečevanja pregrevanja (t. i. »chill out« območja) ter drugi ukrepi za zagotavljanje splošne varnosti.
Med učinkovitimi ukrepi je naša sogovornica izpostavila tudi proaktiven pristop, kamor spada usposabljanje
licenciranega osebja, vpetost celotnega osebja nočnega lokala v preventivno delovanje (od varnostnika na vhodu
do natakarjev in DJ-jev), varnostne kamere ipd. Poleg uporabe alkohola in drugih drog so v nočnem času prisotne
tudi druge oblike tveganega obnašanja mladih, kot sta npr. nasilje in rizična spolnost, kar pomeni, da morajo
na lokalni ravni sodelovati številne pristojne ustanove in organizacije, vključno s civilno družbo. Zato so v Veliki
Britaniji vzpostavili sistem t. i. lokalnih akcijskih skupin (DAAT) na področju alkohola in drugih drog (na Škotskem in
v Walesu so jih poimenovali nekoliko drugače). Pomembno je tudi kakovostno beleženje in analiziranje statističnih
podatkov, saj ukrepanje brez poznavanja aktualnega stanja na terenu ne more biti dovolj učinkovito. To pa je tudi
ena od pomembnejših nalog nacionalnega zavoda za zdravje (NHS).
Ob zaključku obiska je ga. Harrison pojasnila tudi strategijo države in mesta London med olimpijskimi igrami,
zaradi katerih bo v mestu še mnogo večje število udeležencev nočnega življenja kot običajno. To pomeni, da
bodo morale biti tudi službe, ki so pristojne za zdravje in varnost, še bolje pripravljene in usklajene kot sicer. Že
več kot leto dni se številni predstavniki ustanov in organizacij srečujejo in razpravljajo o ukrepih in pristopih, da bi
olimpijske igre tudi z vidika nočnega življenja minile brez večjih problemov in posledic za udeležence in lokalno
prebivalstvo.
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Ogled nočnega življenja v Londonu – Yager Bar in Soho (Matej Košir)
Zadnji dan študijskega obiska je bil namenjen ogledu dogajanja v nočnem času v Londonu, ki spada med
najpopularnejše destinacije mladih za zabavo. Najprej smo obiskali znani klub Yager Bar, v katerem se zbirajo
ljubitelji ogledov športnih dogodkov in nočne zabave. Lokal zgledno sodeluje z lokalnimi oblastmi in zlasti policijo,
kar ga uvršča med varnejše lokacije nočnega življenja v celotnem mestu. V lokalu smo imeli priložnost razpravljati
z menedžerjem in ostalim osebjem, ki so nam pojasnili, na kakšen način zagotavljajo varno in bolj zdravo zabavo
obiskovalcev. Med našim obiskom lokala ni prišlo niti do enega samega incidenta ali težav med zaposlenimi
in obiskovalci, kar je le potrdilo dobro delo osebja lokala in hišne politike. Med njihove prednosti spadajo
zlasti usposobljeno osebje, dober nadzor nad dogajanjem v lokalu, proaktivno delo, učinkovita komunikacija
in prijaznost osebja, sprotno pobiranje steklovine zaradi preprečevanja poškodb, čistoča toaletnih prostorov,
brezplačna pitna voda, kakovostno ozvočenje in svetlobne naprave in še bi lahko naštevali.
Študijski obisk smo zaključili z obiskom londonskega območja, ki je svetovno znano po nočnem življenju, in ki
premore zelo pestro in raznoliko nočno sceno. To je Soho, ki se nahaja praktično v centru Londona in je odlično
dostopen s pomočjo javnega prevoza (npr. podzemno železnico, avtobusi in taksiji). Med našim obiskom smo
zlasti opazili zgledno sodelovanje med varnostniki nočnih lokalov in policisti. Sicer smo opazili številne opite
mlade in malce starejše, vendar pa večjih incidentov in problemov tudi na tem območju ni bilo zaznati. Zelo
dobro je poskrbljeno tudi za nočni javni prevoz (številne redne nočne avtobusne linije), ki se ga poslužuje večina
udeležencev nočnega življenja, po čemer bi se lahko zgledovala tudi večja slovenska mesta.
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Razpisi
Učenje
Razpisovalec:

Evropska komisija

Naslov razpisa:

Program Vseživljenjsko učenje (LLP) - Razpis za
zbiranje predlogov 2011 – EAC/49/10

Opis:

❱❱ Razvoj strategij za vseživljenjsko učenje in
mobilnost
❱❱ Spodbujanje sodelovanja med okolji
izobraževanja, usposabljanja in dela
❱❱ Podpiranje začetnega in nadaljevalnega
usposabljanja učiteljev, vodij usposabljanj ter
vodij zavodov za izobraževanje in usposabljanje
❱❱ Spodbujanje pridobivanja ključnih kompetenc
s sistemom izobraževanja in usposabljanja
❱❱ Spodbujanje socialne vključenosti in enakosti
spolov v izobraževanju in usposabljanju, vključno
z vključevanjem migrantov

Rok prijave:

različno

Povezave :

http://www.razpisi.info/
index?action=noticeinfo&id=2630
http://ec.europa.eu/education/llp/officialdocuments-on-the-llp_en.htm
http://www.cmepius.si/razpisi/llp12.aspx
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Kultura

8

Razpisovalec:

U.S. Embassy Slovenia

Naslov razpisa:

U.S. Embassy Slovenia Cultural Grants Program

Opis:

Ameriško veleposlaništvo je objavilo razpis,
namenjen podpori projektom, ki podpirajo kulturne
izmenjave ter spodbujajo kulturne vezi med ZDA
in Slovenijo. Veleposlaništvo podpira naslednje
aktivnosti: izmenjave, kulturne in umetniške
prireditve, razstave, delavnice, predavanja ter
kulturne projekte, ki spodbujajo in poglabljajo
razumevanje ameriške kulture v Sloveniji.

Rok prijave:

15.08.2012 (projekti, ki se bodo izvajali med
oktobrom 2012 in aprilom 2013)

Povezave :

http://www.razpisi.info/
index?action=noticeinfo&id=3730
http://slovenia.usembassy.gov/cultural_grants.html

april 2012

Mladi

Razpisovalec:

EACEA

Naslov razpisa:

Razpis za zbiranje predlogov EAC/01/12 – Program
Mladi v akciji 2007–2013

Opis:

Akcija 1 – Mladi za Evropo
1.1 – Mladinske izmenjave
1.2 – Mladinske pobude
1.3 – Projekti demokracije mladih)
Akcija 2 – Evropska prostovoljna služba
Akcija 3 – Mladi v svetu
3.1 – Sodelovanje s sosednjimi državami Evropske
unije
Akcija 4 – Sistemi pomoči za mlade
4.1 – Usposabljanje in mrežno povezovanje tistih, ki
delujejo na področju mladinskega dela in
mladinskih organizacij
Akcija 5 – Podpora evropskemu sodelovanju na
mladinskem področju
5.1 – Srečanja med mladimi in pristojnimi za
mladinsko politiko
Poleg stalnih prednostnih nalog so letne prednostne
naloge za leto 2012 naslednje:
❱❱ projekti za spodbujanje zavzetosti mladih za
bolj vključujočo rast
❱❱ projekti, ki spodbujajo iniciativnost,
ustvarjalnost in podjetništvo ter zaposljivost
mladih
❱❱ projekti, ki spodbujajo zdrave navade
❱❱ projekti za večjo ozaveščenost in sodelovanje
mladih pri reševanju vprašanj svetovnih okoljskih
izzivov in podnebnih sprememb.

Rok prijave:

01.10.2012

Povezave :

http://www.razpisi.info/
index?action=noticeinfo&id=3660
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/
index_en.php
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Razpisovalec:

Evropska mladinska fundacija (EYF)

Naslov razpisa:

EYF Finančna podpora mladinskim projektom

Opis:

EYF omogoča finančno podporo naslednjim tipom
projektov, vodenih s strani mladinskih nevladnih
organizacij ali mrež ter drugih nevladnih organizacij,
ki delajo na področju mladinskega dela, povezanega
z mladinsko politiko in delom Sveta Evrope:
❱❱ Kategorija A - mednarodna mladinska srečanja
(seminarji, konference, delavnice, tabori, festivali);
❱❱ Kategorija B - druge mladinske aktivnosti,
ki niso srečanja (študije, raziskovalni projekti,
izdelava informacij in dokumentacije na področju
mladine);
❱❱ Kategorija C - administracija mednarodnih
nevladnih mladinskih organizacij ali mrež;
❱❱ Kategorija D - Pilotni projekti oz. mladinska
srečanja ali aktivnosti, ki bodo prispevale k ciljem
mladinske politike Sveta Evrope (vključno s
kategorijo D-HRE: Human Rights Education).

Rok prijave:

01.10.2012

Povezave :

http://www.razpisi.info/
index?action=noticeinfo&id=3570
http://www.eyf.coe.int/fej/portal/media-type/html/
user/anon/page/FEJ_presentation;jsessionid=68E95
28E573FB557FBC8FFF9BD205F27

april 2012
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