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Študijski obisk v Londonu:
Preventiva v nočnem življenju

Matej Košir, Inštitut Utrip

1. slovenski preventivni dnevi

Debeli rtič, 20. - 21. september 2012

Projekt »Vzpostavitev preventivne platforme NVO na področju preprečevanja zasvojenosti« financira Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostna usmeritev
5.3.: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga«.

Uvod

� Pomembna vloga nočnega življenja v 
sodobnem življenju (npr. preživljanje prostega 
časa mladih, priložnost mest za dodatno 
zaposlovanje, gospodarski razvoj in razcvet 
turizma) 

� Široka paleta zdravstvenih in socialnih 
problemov, ki se kažejo zlasti v prekomernem 
pitju alkohola, zlorabi prepovedanih drog in 
drugih oblikah nesprejemljivega in tveganega 
obnašanja mladih. 
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Uvod

� Ustvarjanje varnejšega in bolj zdravega okolja 
za nočno življenje mladih je vse pomembnejša 
prednostna naloga številnih mest v Evropi in 
drugod. 

� 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.

Vsebina študijskega obiska –
preventiva v nočnem življenju

� 15.-18. marec 2012 (3 dni)
� The London Drug and Alcohol Policy Forum
� David MacKintosh (gostitelj)
� Drugi strokovnjaki, ki so nas gostili:

� dr. Ciaran O’Hagan (Hackney Drug and Alcohol Action Team)

� g. David Service (nadzorni center CCTV)

� dr. Owen Bowden-Jones (Club Drug Clinic)

� ga. Helen Harrison (NHS London)

� lastnik Yager Bar (Soho)
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Razvoj sodobne plesne kulture in vpliv na 
uporabo drog v nočnem življenju

� Velik del problematike nočnega življenja, zlasti 
uporabe drog, je v zgodovini povezan z 
razvojem plesne kulture. 

� Dr. Ciaran O'Hagan (Hackney Drug and Alcohol Action Team)

� razvoj plesne kulture v kontekstu uporabe 
različnih t. i. »plesnih« drog

� Dogajanje na plesni sceni ne pojenja, cene 
drog se znižujejo, pojavljajo se vedno nove in 
nove droge in tudi številni problemi s tem.

Razvoj sodobne plesne kulture in vpliv na 
uporabo drog v nočnem življenju

� 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).
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Obisk centra za nadzor (CCTV) za ožje 
območje osrednjega Londona 

� G. David Service, glavni inšpektor

� središče za upravljanje javnih nadzornih 
kamer (CCTV) v osrednjem londonskem 
predelu imenovanem The City of London

� zanimiv prikaz delovanja CCTV v dnevnem 
času in hitrega odkrivanja kriminala na 
primeru, ki se je zgodil v večernih urah teden 
pred tem

Obisk prve in edine britanske klinike za 
nove droge 

� Psihiater dr. Owen Bowden-Jones, ustanovitelj
� prva in zaenkrat še edina britanska klinika 

(Club Drug Clinic), ki je specializirana za 
obravnavo uporabnikov in zasvojencev s t. i. 
novimi klubskimi drogami (zlasti sintetičnimi)

� GHB/GBL, ketamin, kokain, amfetamini, 
mefedron, ekstazi idr.

� V letu 2010 je bilo v Veliki Britaniji na voljo 
približno 41 novih legalnih substanc, v letu 
2011 pa še dodatnih 20.
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Obisk prve in edine britanske klinike za 
nove droge 

� Zdravniki, medicinske sestre, svetovalci in 
psihologi

� informacije in nasveti, pomoč pri izdelavi 
osebnega načrta, detoksikacija, terapevtsko 
zdravljenje, ki pomaga do želenih sprememb, 
testiranje za spolno prenosljive bolezni itd. 

� uporabniki: istospolno usmerjeni, mladi, 
zaposleni, z zadovoljivo socialno mrežo, 
dobrim finančnim stanjem, živijo v partnerski 
skupnosti in se ne identificirajo kot zasvojenci.

Obisk londonske podružnice nacionalnega 
zavoda za zdravje (NHS) 

� Helen Harrison, pristojna za koordinacijo izvajanja 
javnozdravstvenih programov na območju Londona in 
članica medsektorske skupine, ki je letos poleti med 
olimpijskimi igrami v Londonu skrbela za nemoteno 
delovanje zdravstvenih in drugih pomembnejših služb.

� Najpomembnejši ukrepi: Zakon o licenciranju 
(2003), ki določa stroge kriterije v smeri 
varnejšega in bolj zdravega okolja nočnega 
življenja.
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Obisk londonske podružnice nacionalnega 
zavoda za zdravje (NHS) 

� 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.

� alkohol in druge droge, nasilje in rizična 
spolnost = na lokalni ravni nujno sodelovanje 
številnih pristojnih ustanov in organizacij, 
vključno s civilno družbo.

Obisk londonske podružnice nacionalnega 
zavoda za zdravje (NHS) 

� strategija države in mesta London med 
olimpijskimi igrami, zaradi katerih je bilo v 
mestu še mnogo večje število udeležencev 
nočnega življenja kot običajno
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Ogled nočnega življenja v Londonu –
Yager Bar in Soho 

� ogled dogajanja v nočnem času v Londonu, ki 
spada med najpopularnejše destinacije mladih 
za zabavo

� znani klub Yager Bar, v katerem se zbirajo 
ljubitelji ogledov športnih dogodkov in nočne 
zabave

� Soho – zgledno sodelovanje vseh akterjev

Hvala za pozornost!

Matej Košir 

Naslov projekta:
Inštitut za raziskave in razvoj „Utrip“
Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana
E-pošta: info@institut-utrip.si
Spletna stran: www.institut-utrip.si

Spletna stran projekta: www.preventivna-platforma.si


