
VARNA SOBA ZA UPORABO DROG V ESSNU, NEMČIJA 

 

14. in 15.1.2019  sem v okviru študijskega obiska Projekta EFUS - Solidify obiskal 

programe, ki jih izvajajo v organizaciji »Suchthilfe Direkt« v Essnu, Nemčija. Essen leži 

v središču Porurja in ima približno 590.000 prebivalcev. Najbolj znan je bil po 

največjem rudniku, ki so ga zaprli leta 1986 in je brez službe ostalo 7000 ljudi. Težko 

industrijo in rudarstvo so zamenjali s trgovinami, tako da je danes najbolj znan po 

največjem nakupovalnem središču v Nemčiji (poleg druge znamenitosti - najvišjih 

tekočih stopic, ki so ostale v kompleksu opuščenega rudnika in samo področje rudnika, 

ki je pod zaščito Unesca). 

V prvem delu obiska smo se seznanili z zgodovino programov v Nemčiji, ki jo je 

predstavil profesor dr. Heino Stover – raziskovalec in človek, ki je sodeloval pri vpeljavi 

programov v Berlinu in Frankfurtu. V Nemčiji varne sobe veljajo za programe, ki 

zagotavljajo tako boljše javno zdravje kot tudi varnost mest in meščanov. V 80ih 

in 90ih letih so bili ti programi na nek način tolerirani, leta 2000 pa so jih regulirali z 

zakonodajo. Nekatere zvezne dežele so jih vpeljale, nekatere ne – kar še vedno kaže 

na to, da je problematika odvisna od vladajoče politike. Na lokalnem nivoju so v večini 

primerov dosegli dogovore med policijo in organizacijami, ki so programe odprle in jih 

izvajajo. Dogovori so lahko različni, v mestih Munster in Hannover npr. se je policija 

zavezala, da v krogu 1 km od varne sobe ne bo izvajala poostrenih nadzorov 

posesti prepovedanih drog. Seveda se vsi zavedajo, da tega ne morejo zapisati v 

zakonodajo, saj je po zakonodaji v Nemčiji posest še vedno prekršek! Se pa lahko 

preiskovalni sodnik odloči, da posesti za lastno uporabo ne bo preganjal kot 

prekršek.  

V Nemčiji tako deluje 24 varnih sob v 15 mestih v 6 zveznih deželah. V Hannovru 

je ena namenjena izključno ženskam -  uporabnicam drog. Pomembna ugotovitev je, 

da v mestih, ki so bližje Nizozemski in kjer je kvaliteta heroina višja, več uporabnikov 

uporablja tudi sobe za kajenje (55% kajenje in snifanje, 45% injiciranje). V Frankfurtu, 

kjer pa je kvaliteta heroina slabša (8% heroin), pa drogo injicira 80 % uporabnikov. 

Frankfurt zaradi svoje specifike (v mestu je veliko bank, tudi Evropska banka in 

posledično veliko denarja) namenja veliko sredstev za programe – varne sobe so dolgo 

odprte, s kombiji vozijo uporabnike v programe , ki so izven centra mesta  – z 

namenom, da se uporabniki ne bi zadrževali v centru mesta, kjer so banke in v bližini 

železniške postaje. To jim ne uspeva najbolje – še vedno se namreč večina preprodaje 

in uporabe drog, kot tudi prostitucije dogaja v centru mesta, na velikosti približno 1 km 2. 

Izven centra je tudi zavetišče, v katerem je dovoljena uporaba drog. Eno od večjih 

koncentracij uporabe drog ima zaradi velikega pristanišča tudi  Hamburg. V Hamburgu 

je pet varnih sob, ena je odprta 20 ur dnevno (od 9.00 – 5.00). 

Na področju Porurja ima varno sobo veliko mest – Dortmund, Bochum, Koln, Essen. 

Varne sobe so različno zasnovane, saj se prilagajajo dejanskim potrebam; oblika varne 

sobe variira glede na to, koliko prostora namenijo injiciranju ali kajenju. V Essnu lahko 

hkrati droge injicira 8 oseb, v kadilnici pa je prostora za 5 oseb.  Ocenjujejo, da je v 

mestu med 3000 – 5000 uporabnikov drog. Ogledal sem si program Suchthilfe Direkt, 

v katerem je zaposlenih preko 100 ljudi.  



 

 

Slika 1: Suchthilfe Direkt 

Hiša je štirinadstropna in je v lasti mesta, nahaja se na robu centra mesta, od glavne 

železniške postaje je oddaljena par minut. Po mnenju zaposlenih je nujno, da je 

mesto lastnik objekta, saj lahko le mesto zagotovi, da bo projekt deloval 

dolgoročno. Mesto tudi zagotovi preko 50% sredstev za delovanje. Poleg glavnega 

objekta deluje tudi varna soba, še en objekt pa je namenjen projektom, ki so namenjeni 

zaposlovanju uporabnikov. V pritličju hiše je tudi zavetišče za 12 oseb, v prvem 

nadstropju deluje dnevni center, v drugem razdelilnica metadona za cca 80 

uporabnikov drog in zdravniške ordinacije, v zgornjih prostorih pa svetovalnice.  

Varno sobo so v Essnu odprli leta 2001. Deluje pod strogimi pravili, za odprtje je bil 

nujen dogovor med organizacijo, policijo in tožilstvom. Odprta je od 8.00 – 20.00 med 

tednom in med 11.00 – 16.30 med vikendi in prazniki. V letu 2018 je varno sobo 



uporabilo 644 uporabnikov, našteli so 42000 uporab droge (približno 50% injiciranje, 

50 % kajenje). V sedemnajstih letih delovanja so našteli preko 4300 uporabnikov drog, 

imeli so 861 kriznih situacij, vendar so vse uspešno rešili – v varni sobi nihče ni umrl.  

Ob prvem vstopu v varno sobo morajo uporabniki podpisati pogodbo, da se strinjajo 

s pravili. Vstop je dovoljen samo prebivalcem mesta Essen. Pod določenimi 

pogoji lahko varno sobo uporabljajo tudi mlajši od 18 let in nosečnice (povedali 

so, da trenutno mlajših od 18 let nimajo, populacija pa se zadnja leta stara). Z 

nosečnicami pa se vedno poskušajo pogovorit, naj ne uporabljajo drog, je pa 

bolje, da droge uporabljajo v varni sobi kot pa na ulici (če se že odločijo za uporabo 

drog). V nekaterih varnih sobah imajo na razpolago Naloxone1, v nekaterih ne – v 

Essnu potrebe ni bilo, zato so se odločili, da ga ne rabijo. V primeru zapletov so v bližini 

medicinsko osebje in tudi zdravnik, v soseščini je tudi bolnišnica z urgenco, ki hitro 

odreagira, če pride do zapletov pri uporabi drog. Težav s sosedi imajo malo – 

zaposleni delajo redne obhode po soseščini in se odzovejo na vsak klic 

meščanov, če se kje najdejo odvržene igle ali zgodi nasilje, preprodaja. V 

zagotavljanje reda pa so vključene tudi policija in mestna redarska služba 

(podobno kot mestno redarstvo v Ljubljani, ki pa ima več pristojnosti). Podatka, koliko 

sredstev potrebujejo za delovanje varne sobe nisem uspel dobiti. Po podatkih INDCR 

– mednarodne mreže varnih sob, pa naj bi za eno varno sobo potrebovali v povprečju 

180.000 EUR letno.   

Varna soba ima še nekaj dodatnih pravil – vsi si morajo pred vstopom obvezno umiti 

roke. Pred vstopom uporabniki dobijo pribor za injiciranje drog. Lahko se 

uporablja heroin, kokain in benzodiazepini. Substitucijska terapija pa se ne sme 

jemati v varni sobi (na začetku se osebe, ki so bile vključene v substitucijsko terapijo 

sploh niso smele vključevati v varno sobo, a so kasneje ugotovili, da ta pogoj nima 

smisla, ker tudi uporabniki na substituciji jemljejo droge zato so to odpravili). V varni 

sobi je lahko uporabnik do 20 minut. Vsak mora povedati, kaj namerava konzumirati 

– s tem je omogočeno lažje ukrepanje zaposlenih v primeru zapletov. V »nadzorni 

sobi« so stalno prisotne tri osebe – zdravstveni ali socialni delavec in dva študenta/tki. 

Prisotnost samo socialnega delavca in dveh študentov se jim ne zdi problematična, saj 

so vsi usposobljeni za odzivanje na zaplete, zdravstveno osebje pa je vedno v bližini. 

Iz »nadzorne sobe« imajo zaposleni stalno pogled na dogajanje v sobi za injiciranje in 

sobo za kajenje drog (slik žal ni, ker smo si program ogledali v času odprtja varne 

sobe). 

V pritličju je v zavetišču prostora za 12 ljudi. Stalno je prisoten varnostnik. Uporaba 

drog je prepovedana, za kajenje tobaka pa imajo točno določen prostor. V zavetišču 

je tudi kuhinja in možnost tuširanja.  Uporabnik  lahko v zavetišču ostane do tri mesece, 

v tem času pa si mora urediti drugo nastanitev. Večini to tudi uspe. 

V dnevnem centru (KontaktCafe) lahko uporabniki kupijo hrano (kosilo za 1,10 EUR) 

in kavo. Izvajajo zamenjavo sterilnega pribora. Uporabniki morajo vračati rabljene igle 

– za vsako vrnjeno prejmejo novo zastonj, sicer morajo plačati 0,15 EUR za novo 

(pribor za uporabo v varni sobi tudi dobijo zastonj). V dnevnem centru je možnost 

                                                           
1 Naloxone je zdravilo, ki zavira delovanje opioidov in se uporablja predvsem za preprečevanje predoziranj z 
opioidi. 



tuširanja in nakup oblek in čevljev po simbolični ceni (dobijo jih od meščanov). Dnevno 

jih obišče približno 100 uporabnikov drog. 

 

Slika 2: KontaktCafe 

 

Slika 3: Pult za zamenjavo pribora 



V svetovalnice prihajajo tako uporabniki kot tudi starši. Večino napotitev naredijo v 

terapevtske skupnosti, izvajajo tudi svetovanja v zaporih. Mnogi se odločijo tudi za 

bolnišnično detoksikacijo v Dortmundu ali Kolnu, ki ga plača zdravstvena 

zavarovalnica. Čakalna doba za vstop je največ 3 mesece. 

V razdeljevanje metadona je na tej lokaciji vključenih približno 80 oseb – predvsem 

osebe, ki še vedno jemljejo tudi druge droge in morajo prihajati redno, vsak dan. V 

mestu so sicer 4 razdelilnice substitucijske terapije, kjer pa uporabniki terapijo vzamejo 

tudi za domov. Dve delujeta v okviru bolnišnice, kjer pa uporabniki lahko prejemajo 

tudi substitul in subuxon. 

V okviru te organizacije izvajajo tudi terensko delo. In tudi delo z mladimi, ki imajo 

težave z uporabo drog, ki jih obiskujejo z avtobusom z zanimivim imenom Roadrunner. 

V Essnu imajo sicer delujejo tudi druge organizacije – omenil bi še en program, ki je 

namenjen samo uporabnicam drog – Bella Donna.  

 

Drugi dan je bil namenjen srečanju s predstavniki policije in mestnega redarstva ter 

tožilstva. V reševanje težav z odprto sceno uporabe drog so se morali namreč vključiti 

vsi omenjeni. Konec 1990 je bila v Essnu velika problematika uporabe drog v okolici 

železniške postaje (Essen Hauptbahnhof). Sem so prihajali tudi uporabniki iz drugih 

mest. Veliko je bilo tudi prostitucije. Policija je kmalu ugotovila, da z represijo, 

stalno prisotnostjo na tej lokaciji, zapiranjem uporabnikov ne bodo rešili 

situacije in da se stanje ne izboljšuje. Ukrepi mesta so šli v smer zagotavljanja več 

oseb, ki so izvajali svetovanja, informiranja, vpeljali so tudi »mobilnega zdravnika«, 

ki je bil stalno prisoten na tej lokaciji. Leta 2000 je mesto ustanovilo skupino 

strokovnjakov (predstavniki mesta, policije, politike, nevladnih organizacij, 

uporabniki), ki so si zadali cilj zmanjšati odprto sceno na železniški postaji, zmanjšati 

kriminal in prostitucijo in zagotoviti javni red. Drugi cilj je bil preprečiti odprto sceno 

drugod v mestu in zagotoviti učinkovite programe za uporabnike drog. Ukrep je b il 

precej uspešen, že v enem letu – ena od aktivnosti je bila tudi, da so 2001 odprli varno 

sobo. Redno, mesečno se je začela sestajati skupina, ki je nadzorovala stanje in 

izvrševanje dogovorov. Izvedli so usposabljanje zaposlenih, določili koncepte in 

odpiralni čas varne sobe. Uporabnike drog so preusmerjali v program, med drugim tudi 

s tem, da je policija delo okoli železniške postaje izvajala zelo represivno. Učinki so bili 

hitro vidni: (1) uporabniki se niso več zbirali na železniški postaji; (2) uporabniki iz 

drugih mest tudi niso več hodili v Essen; (3) 20% več uporabnikov se je vključilo v 

substitucijske programe; (4) kriminal se je občutno zmanjšal; (5) nove odprte scene 

uporabe drog v mestu pa niso nastale. Pomembno je, da tudi po 17 letih obstoja 

programa policija in mestno redarstvo še vedno redno skupaj izvajajo obhode 

po mestu, še vedno se redno sestaja tudi skupina vseh strokovnjakov . Izvajalci 

programa po pogodbi redno delajo obhode in skrbijo za red in odvržene igle v okolici 

programa.  

Zakonodaja v Nemčiji – če želi mesto odpreti varno sobo, mora dobiti soglasje zvezne 

dežele (zato nekatere dežele to imajo, druge ne). Deželna vlada mora izdati 

podzakonski akt, ki dejavnost uredi in določi pod kakšnimi pogoji je varna soba lahko 

odprta. Določijo se minimalni standardi varnosti, kako se zagotovi medicinska 



pomoč, poda nasvete za zmanjšanje tveganja ter kako se bo vodila dokumentacija in 

evalvacija. Predstavnika policije in tožilstva sta še dodala, da je v Nemčiji sicer posest 

prekršek, vendar se je policija v dogovoru o varnih sobah zavezala, da v okolici 

programa uporabniku ne vzamejo droge. Tudi na tožilstvu je postopek prekinjen 

in sankcij ni, če je uporabnik polnoleten in če je imel pri sebi drogo za osebno 

uporabo. Legalno torej ni, samo preganja se ne. Ima pa tožilec diskrecijsko pravico, 

da uporabo v določenih primerih vseeno preganja, če npr. nekdo kadi travo na šolskem 

igrišču.  

V dogovoru, ki so ga podpisali, se je izvajalec varne sobe zavezal, da v varni sobi ne 

ščiti storilcev kaznivih dejanj – torej, če policija nekoga išče z nalogom, ga počakajo 

pred varno sobo in odpeljejo v nadaljnje postopke. Za zanimivost naj omenim še tole 

– v Amsterdamu vsak uporabnik ob prvem obisku podpiše pogodbo o vključitvi v 

varno sobo, v kateri se med drugim strinja, da bodo njegove podatke preverili tudi na 

policiji. In sicer z namenom, da preprečijo vključitev osebam, ki so na seznamu iskanih, 

ali celo na seznamu hujših mednarodnih prestopnikov. Z namenom zagotavljanja 

varnosti za zaposlene in tudi varnosti za ostale uporabnike. Zanimivo bi bilo videti, 

kako bi to delovalo v Sloveniji, če bi podatke o uporabnikih posredovali policiji.  

V Essnu so opozorili še na eno področje – prostitucija. Prostitucija je v Nemčiji 

legalna. Jo pa nadzorujejo na način, da je dovoljena na točno določenih predelih 

mesta – ne sme biti v bližini šol, vrtcev, v večjih naseljih – kjer bi bilo lahko moteče. 

Mesto Essen je določilo lokacijo, kjer se lahko izvaja prostitucija – na robu mesta - 

kupilo nekaj kontejnerjev, v katerih se osebe, ki se ukvarjajo s prostitucijo umijejo, 

spočijejo, pridejo tudi do informacij in zdravstvene pomoči. Področje je tudi urejeno s 

posebnimi separeji, kamor stranke parkirajo avtomobil in je tako za prostitutke bolj 

varno saj se stranka lahko odpelje šele, ko je ženska na varnem. Področje nadzoruje 

tudi policija z rednimi obhodi. S tem so rešili neurejeno in divje področje – pred 15 leti 

se je prostitucija izvajala v delu mesta, kjer je bilo moteče, delo se je izvajalo v desetih 

mobilnih prikolicah. Leta 2007 se je dejavnost zelo povečala, s 30 na 60 žensk, 

predvsem so prišle iz Romunije in Bolgarije, naenkrat je bilo v tistem delu mesta tudi 

30 prikolic.  

 

Zapisal: Borut Bah 


