
VARNA SOBA ZA UPORABO DROG
Prispevek obiska varne sobe za uporabo drog v Baslu, Švica

II. del

V dnevnem centru so ločeni prostori za različne načine uporabe drog. Pri uvajanju teh prostorov je
pomembno, da v načrtovanju sodeluje tudi lokalna skupnost in policija. Ker je glavni namen, da
se  uporaba  drog  preseli  v  kontrolirane  prostore,  je  seveda  jasno  da  bodo  uporabniki  drogo
prinesli s seboj (v Baslu je dovoljeno imeti v posesti do 5 gramov droge) in vsekakor nima smisla,
če bi policija uporabnikom pisala kazni za posest - to bi privedlo do tega,  da bi uporabniki in
uporabnice še naprej droge uporabljali na javnih prostorih in se v program ne bi vključevali. Zato je
nujno tudi sodelovanje policije.
 

V  varni  sobi  za  injiciranje  drog lahko  naenkrat  droge  injicira  10  oseb.  Prepovedana  je
preprodaja  drog,  nasilje,  rasistične  in  seksistične  izjave. Uporabniki  lahko  uporabljajo  vse
nelegalne droge, edina omejitev je kombinacija z alkoholom. Če za nekoga sumijo, da je pod
vplivom alkohola, ga zavrnejo, da pride kasneje. Po uporabi je uporabnik dolžan pospraviti za
sabo in prostor injiciranja dezinficirati. Po injiciranju mora glavni prostor zapustiti, saj ponavadi že
čakajo naslednji. Ko sem poslušal predstavnika organizacije, se mi je zdelo, da delujejo po principu
tekočega traku, saj je prostor res premajhen za problematiko, ki jo ima Basel.

Slika 1: Prostor za injiciranje drog

V prostoru, ki je namenjen kajenju heroina in kokaina, je prostora za 14 uporabnikov. Dobi se
folija, tulci za kajenje. Zaradi prezasedenosti je čas omejen na 20 minut. Po 20 minutah se skupina
zamenja. Ker so imeli težave s tem, kdo je na vrsti naslednji, so zadevo organizirali tako, da je v
glavnem prostoru 14 stolov in kdor ima stol, gre lahko v kadilnico.



Slika 2: Prostor, namenjen kajenju kokaina in heroina (z vrhunskim prezračevanjem).
 

Zelo zanimiva pa se mi je zdela ideja  prostorčkov za snifanje drog, ki so razporejeni po vseh
stenah v dnevnem centru - in sicer v različnih višinah - primerno za vsakogar. No, tudi tukaj je
odgovornost vsakega uporabnika, da za seboj prostor pospravi in počisti.

Slika 3: Prostorček za snifanje.

Za konec se mi zdi pomembno poudariti, da so ti programu v Baslu nastali na pobudo meščanov,
lokalne skupnosti in policije. Predstavnik policije, ki sem ga srečal na konferenci in je bil zelo
aktiven v devetdesetih letih pri vspostavljanju tega programa, je povedal, da je vsekakor glavno
delo policije v zagotavljanju varnosti in odkrivanju prekrškov in kaznivih dejanj. In v devetdesetih



letih je njihova vloga bila predvsem v represiji. Kmalu pa so ugotovili, da so z izvajanjem represije,
zapiranjem uporabnikov in  preprodajalcev  naredili  to,  da  se  je  odprta  scena  selila  po različnih
lokacijah v Baslu, problematika se ni zmanjšala, vedno več je bilo pritožb meščanov. In kmalu so
ugotovili, da se je stvari treba lotiti z druge strani, odprli so te programe in rezultati so bili kmalu
vidni.
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