
EVROPSKI SIMPOZIJ “LOW RISK DRUG CONSUMPTION ROOMS IN EUROPE 

– ASSESSMENT AND PROSPECTS” 

 

3.4.2019 sem sodeloval na evropskem simpoziju, ki je na temo varnih sob potekal v evropskem 

parlamentu v Strasbourgu, Francija. In sicer v soorganizaciji EFUS – Solidify projekta, mesta 

Strasbourg in organizacij Ithaque in Mildeca. Približno 250 udeležencev iz mnogih evropskih 

držav in Kanade (predstavnikov mednarodnih organizacij, mest, policije, raziskovalcev in 

strokovnjakov s področja zdravstva, sociale in nevladnih organizacij) se je seznanilo z 

različnimi pristopi k zmanjševanju škode, vloge in pomembnosti varnih sob, zagotavljanju 

človekovih pravic in implementaciji teh programov v lokalnih skupnostih.  

 

 

Simpozij sta odprla župana mesta Strasbourg in župan mesta Liege, ki je tudi predsednik mreže 

EFUS. Oba sta omenila , da je izjemno pomembno, da mesta zagotavljajo javno zdravje za vse 

in da je najpomembnejša kombinacija preventivnih vidikov, ki zagotavljajo boljše javno 

zdravje, preprečevanje kriminala in inovativnih pristopov k problematiki. “The consumption of 

drugs in public spaces has an impact on the quality of life of local residents and public space 

users. So we need to pacify local life through a policy that combines health prevention, 

repression when necessary, and the pursuit of public tranquillity,” je povedal Willy Demeyer, 

predsednik EFUS.  

V teoretičnem delu predavanj je bilo predstavljeno tudi najnovejše poročilo EMCDDA – glavne 

zaznave so, da se v Evropi povečuje uporaba kokaina, povečuje se prodaja drog po internetu 

(predvsem Darknet), povečuje se število smrtnih predoziranj (npr. Estonija, kjer se je v velikem 



obsegu pojavil fentanil), razne študije kažejo, da je med uporabniki preko 50% okuženih s 

hepatitisom C, ki pa se v zdravljenje ne vključujejo dovolj. Na evropskem nivoju se kot 

pomembna tema vedno bolj omenja tudi debata o vpeljavi naloxona. Žal v predstavljenih 

evropskih podatkih niso bili vključeni podatki iz Slovenije (do dneva obdelave jih iz Slovenije 

še niso prejeli). V zadnjih letih upada število HIV pozitivnih. Razen v Estoniji, kjer se je 

odstotek dvignil na 60% populacije intravenoznih uporabnikov drog, še vedno pa je število 

pozitivnih veliko v Italiji, Španiji in Portugalski, vendar pa v teh treh državah novih okuženih 

ne zaznavajo več toliko kot pred leti.  

Glede smrtnih predoziranj se  število povečuje od leta 2012, predvsem zaradi vedno starejše 

populacije uporabnikov drog. 78% predoziranj je povezanih z opioidi, najvišjo smrtnost pa 

imajo v Veliki Britaniji in v Skandinaviji. V Sloveniji je smrtnost 10-40 ljudi na milijon 

prebivalcev (kar pomeni 20-80 ljudi na leto… verjetno bi se nekako dalo dobiti bolj točen 

podatek?). Kot konkretne odgovore na zmanjševanje smrti EMCDDA predlaga vpeljavo 

naloxona in odpiranje varnih sob za uporabo drog. Kot aktivnosti za zmanjševanje tveganja za 

predoziranje pa predlagajo ukrepe za zmanjševanje uporabe drog, predvsem injiciranja in 

povečano dostopnost do različnih programov (dnevni centri, terensko delo, programi v zaporih, 

informiranja uporabnikov).  

»Varne sobe, v katerih lahko uporabniki uporabljajo nelegalne droge in to pod nadzorom 

usposobljenega osebja, delujejo v Evropi že preko 30 let. Primarni cilj programov je zmanjšanje 

tveganj za prenos okužb, preprečevanje (smrtnih) predoziranj in olajšan dostop uporabnikom 

drog v terapevtske in druge zdravstvene in socialne programe« (EMCDDA Best practice 

portal). V Evropi trenutno deluje 86 varnih sob v 60 mestih v 7 državah EU (Nizozemska, 

Nemčija, Francija, Danska, Španija, Luksemburg, Belgija) ter v Švici in na Norveškem.   

Na treh okroglih mizah je bilo v nadaljevanju predstavljenih več kot 15 praktičnih primerov – 

izkušnje mest, ki varne sobe že imajo in nekatere, ki jih še nimajo. Prva predstavitev je pripadla 

Bernu, Švica, ki je kot prvi na svetu uvedel prvo varno sobo leta 1986. V tridesetih letih 

delovanja so ugotovili, da se je zmanjšal potreben proračun za zdravstvo, da so ulice bolj varne 

za prebivalce, manj je vidne uporabe drog v skupnosti. V 80h letih so imeli odprto sceno, kjer 

je droge uporabljalo preko 100 oseb, na istem področju so imeli tudi težave s prostitucijo. 

Policija, ki je imela v tistem obdobju ogromno dela z represivnimi pristopi, danes deluje 

skupnostno in sodeluje s programom varne sobe. V začetku delovanja so zaznali 300-400 

injiciranj na dan, kasneje so odprli tudi prostor za kajenje drog. Varna soba deluje v sklopu 

večjega centra , kjer je tudi dnevni center in razne aktivnosti za zaposlovanje, razdelilnico 

hrane, veliko časa namenijo skupnemu preživljanju prostega časa uporabnikov (hodijo na 

smučanje,…). Policija uporabo drog tolerira, v dogovoru tolerirajo tudi preprodajo, ki se zgodi 

znotraj dvorišča programa. Uporabniki varne sobe se registrirajo, politika mesta (ki program 

financira) je taka, da se v program lahko vključijo samo prebivalci kantona. Dogovor med 

mestom, policijo in izvajalcem je tak, da varna soba ne sme biti v bližini šole ali v 

stanovanjskem naselju. Mora imeti dvorišče, kjer je tolerirana preprodaja. Osebe, mlajše od 18 

let ne smejo v program. 

Zadnja varna soba, ki so jo odprli v Švici je v Lausani, ki so jo odprli oktobra 2018. Vodi ga 

nevladna organizacija zmanjševanja škode. Leta 2014 so začeli s programom, v katerem so 

tolerirali uporabo alkohola. Program varne sobe so želeli odpreti že leta 2007, vendar je takrat 

lokalna skupnost zahtevala referendum, na referendumu uspela in do odprtja ni prišlo. Kot je 

povedal predstavnik varne sobe, so se iz prve izkušnje veliko naučili – leta 2017 tako niso več 

govorili o zagotavljanju boljših pogojev za uporabnike drog, niso več govorili o uporabi drog, 



ampak so spremenili retoriko v zmanjševanje tveganj in zagotavljanju varnosti v mestih. 

Referenduma ni bilo in tako so varno sobo lahko odprli.  

 

Predstavitve varne sobe in sodelovanja vseh akterjev v lokalni skupnosti v Strasbourgu ne bom 

posebej predstavljal, ker je ta zapis že bil objavljen pred dvema tednoma na Stigmini www in 

fb strani.  

Na okrogli mizi o uspešni implementaciji varnih sob v lokalni skupnosti so svoje izkušnje 

predstavili predstavniki Mannheima in Frankfurta iz Nemčije, Barcelone in danskega 

Kopenhagena. V Mannheimu že vrsto let zaznavajo povečano problematiko javne uporabe drog 

in alkohola. Ker ti uporabniki nimajo možnosti druženja v primernih programih, se zadržujejo 

ali na ulici ali pa v ostalih programih, ki pa njim primarno niso namenjeni. Zato je mestna oblast 

sprejela odločitev, da bo namenila prostore tako za pivce alkohola kot tudi za uporabnike drog. 

Nekaj dni po konferenci je mesto že našlo prostor, ki bo namenjen uporabnikom alkohola in 

naj bi bil odprt jeseni, odprtje varne sobe za uporabo drog pa načrtujejo za leto 2020. 

Frankfurt je imel konec 80h let veliko odprto sceno uporabe drog – na ulici je bilo preko 1000 

uporabnikov, v mestni park si meščani niso upali. Konec 80h let so se odločili za spremembo – 

občina, policija in programi zmanjševanja škode so začeli sestankovati in 1989 odprli prostore 

v bližini železniške postaje. Najpomembneje je bilo to, da se program odpre tam, kjer je 

problem. V teh prostorih je najprej deloval dnevni center, v enem nadstropju je bila zdravstvena 

služba, 1992 so v bližini odprli še metadonski program in leta 1994 varno sobo. Zdaj v 

Frankfurtu delujejo 4 varne sobe, odprte od jutra do večera. 2002 so odprli tudi nočno zavetišče 

in hitro ugotovili, da mora tudi znotraj zavetišča delovati varna soba.  



Kopenhagen je imel veliko odprto sceno uporabe drog in prostitucije od sredine 70h let na 

področju zapuščene tovarne. Podobno kot v Frankfurtu so se tudi tu odločili za odprtje 

programa v središču problema. Preuredili so ogromno halo in odprli varno sobo H17, ki je 

trenutno največja na svetu. Najprej so sicer odprli Probono zdravstveno ambulanto, za 

preprečevanje smrtnih predoziranj so terenske ekipe uporabljale naloxone. 2012 so spremenili 

zakon, ki je dovoljeval varne sobe in tako so od 2013-2017 najprej delovali z mobilno opcijo. 

Prvi mobilni kombi je kupilo mesto. Tistega ne uporabljajo več, so ga pa po prenehanju uporabe 

razstavili v enem od mestnih muzejev. 2013 so tudi odprli stacionarno varno sobo, najprej samo 

za injiciranje, 2014 (ko so zbrali dovolj sredstev – zaradi prezračevalnih naprav je izvedba 

dražja) pa tudi za kajenje. Predstavnik programa je povedal, da je ključno stalno sodelovanje z 

občino in policijo. Predstavnik policije redno obiskuje program varne sobe in skupaj urejajo 

težave. V H17 poleg varne sobe deluje tudi dnevni center, razdelilnica hrane. Odprto je 24 ur 

dnevno, zaznajo pa od 150 – 260 injiciranj in 400 – 500 kajenj droge dnevno. Redno imajo tudi 

sestanke z uporabniki in s stanovalci območja.  

O programih v Barceloni sem pisal že lansko leto, tako da se na tem mestu ne bom ponavljal. 

Skupno vsem tem mestom je, da so z uvedbo programov zmanjšali odprte scene uporabe drog 

v mestih. In s tem pripomogli h kvaliteti življenja lokalne skupnosti. Pri reševanju problematike 

so sodelovali vsi – lokalna skupnost, mesto, policija, uporabniki in izvajalci.  

Sledila je predstavitev mesta Liege, Belgija, ki ima podobno število prebivalcev kot Ljubljana. 

Mesto je namenilo sredstva za varno sobo, ki so jo odprli septembra 2018. V mestu je približno 

550 uporabnikov, razdelijo pa približno 150000 igel (oboje zelo podobno Ljubljani). 

Pomemben podatek je, da se v program vrne 95% uporabljenih igel – za primerjavo – v 

Ljubljani, kjer uporabniki drogo injicirajo v skupnosti, je vrnjenih igel približno 40 – 50 %. 

Zakon v Belgiji dopušča vpeljavo varnih sob, vendar mora program potrditi lokalna skupnost s 

svojo zakonodajo. Program v Liegu je potrdila Kraljeva akademija za medicino (neke vrste 

podobna institucija, kot je v Sloveniji Komisija za medicinsko etiko – ki pa za razliko od 

belgijske soglasja ni podala). Varna soba je v centru Liega, v bližini policije, odprto je vsak dan 

– skupno 48 ur na teden. Imajo 8 prostorov za injiciranje, stalno je prisoten  zdravnik, v 

programu je zaposlenih 6 medicinskih delavcev in 3 terenski delavci. Poleg tega imajo še 12 

mest za kajenje. Mesto Liege za celoten program nameni 830.000 EUR letno. V programu varne 

sobe je bilo v pol leta vključenih 363 uporabnikov, dnevno je 150 uporab droge, največ 

uporabljajo heroin in crack.  

Na drugi okrogli mizi smo sodelovali predstavniki organizacij iz mest, ki varnih sob iz različnih 

razlogov še nimajo – Marseille, Atene in Ljubljana. Marseille ima velik problem uporabe drog 

in odprto sceno, vendar programa še nima, ker so se v Franciji v začetku pilotskega projekta 

odločili samo za 2 programa v Franciji in izbrana sta bila Pariz in Strasbourg. Je pa v času 

simpozija podžupan Marseilla objavil, da bo mesto odprlo varno sobo jeseni 2019. V Atenah 

so imeli pred letom 2010 veliko programov zmanjševanja škode. Nato je nastopila kriza in 

menjava vlade, ki je ukinila nekaj programov zamenjave sterilnega pribora in dnevnih centrov. 

Žal je imelo to za posledici ogromno povečanje HIV pozitivnih oseb med uporabniki drog. V 

Atenah so nato varno sobo poskusno odprli v letu 2013. V 10 mesecih delovanja se je vključilo 

300 oseb, imeli so približno 100 predoziranj, vendar nobenega smrtnega. Dnevno je bilo 

približno 100 injiciranj. Po desetih mesecih so varno sobo ponovno zaprli – iz političnih 

razlogov. Marca 2019 je država ponovno zakonsko omogočila odprtje varne sobe, vendar so 

trenutno ponovno v čakanju na nove volitve, tako da je prihodnost programa nejasna. O naši 

predstavitvi in situaciji v Ljubljani je bilo že ogromno napisanega, tako da bi na tem mestu 



zapisal samo to, da smo prejeli veliko podpore za vzpostavitev varnih sob v Sloveniji. Prejeli 

smo tudi precej povabil k obisku mnogih programov in tudi varnih sob.  

 

 

Zadnja okrogla miza pa je naslovila teme, kako varne sobe sobivajo v skupnosti, z lokalnim 

prebivalstvom. Predstavljene so bile izkušnje iz Pariza, Berlina, Lizbone in Montreala, Kanada. 

V Berlinu imajo 3 stacionarne in 2 mobilni varni sobi (kar za 3.500.000 mesto po njihovem 

mnenju niti ni veliko). V letu 2018 so v mestu zaznali 191 smrtnih predoziranj. Ob odprtju prve 

varne sobe leta 2003 so povabili tudi lokalno prebivalstvo, poslali so 200.000 dopisov. Na 

srečanje pa ni prišlo veliko ljudi. Tako izvajalci kot tudi predstavniki policije so ljudem dali 

možnost, da vprašajo in se informirajo o delovanju programa varne sobe. Predavatelju se je 

zdelo izjemnega pomena dejstvo, da je policija javno podprla program, saj so s tem pozitivno 

vplivali tudi na javno mnenje. Zagovarjali so idejo, da z odprtjem varnih sob uporabniki ne 

bodo imeli več potrebe po uporabi drog v parkih. Kar se je dejansko zgodilo, kar je zaznalo tudi 

lokalno prebivalstvo. Varna soba ni odprta preko vikendov. Stanovalci, ki so v začetku 

nasprotovali varni sobi, zdaj na lokalno oblast pritiskajo z željo, da zagotovijo sredstva, da bi 

varna soba delovala tudi preko vikendov (ob vikendih se namreč uporabniki še vedno 

zadržujejo v parkih…). Podobno kot v Berlinu, tudi predstavniki varne sobe v Parizu poudarjajo 

nujnost rednih srečanj s stanovalci, zagotavljanje čiste okolice programa, pobiranje igel in 

smeti.  

Predstavnik Lizbone je predstavil portugalsko nacionalno strategijo in učinke dekriminalizacije 

uporabe drog, ki so jo uvedli 1999 in dodelali 2001 – dekriminalizacija posedovanja in uporabe 

drog (do 10 dnevne doze za osebno uporabo), uvajanje zdravljenja namesto kaznovanja. 2001 

so z zakonodajo določili, kateri programi so nujni za reševanje problematike drog. Varne sobe 

pa dolgo niso zaživele. Do 2018, ko je decembra mestni svet v Lizboni izglasoval pozitivni 

sklep in v aprilu 2019 naj bi pilotsko odprli mobilno varno sobo, v načrtu za 2019 pa je odprtje 

še dveh stacionarnih varnih sob.  



Predstavnika Lizbone in Montreala sta se strinjala, da je eden od pomembnih akterjev pri 

odprtju varnih sob tudi pozitivno poročanje medijev. Predavateljica iz Montreala, Kanada je 

predstavila njihov model. Za odprtje varnih sob bi moral biti sprejet nacionalni zakon, ki pa 

zaenkrat teh programov ni okarakteriziral kot programe, ki bi zmanjševali škodo. Zato je 

izvajanje programov v pristojnosti provinc in mest. In zato ima Kanada specifiko, da se 

programi večkrat zapirajo in odpirajo, kadar se menja lokalna vlada. Montreal ima medicinski 

model varne sobe, varno sobo lahko odprejo pod določenimi pogoji. Kadar vlada ne odobri 

varne sobe in ne financira programa, se zdravniki – prostovoljci - odločijo, da odprejo 

improvizirane prostore (velikokrat so to šotori v parkih,…), kjer zagotavljajo osnovno 

zdravstveno preventivo – t.i. »Overdoze prevention site«. Vlada jih ne preganja, saj zdravniki 

zagovarjajo doktrino, da je njihova vloga preprečevanje smrti. In v Kanadi se je v zadnjih letih 

z vstopom fentanila na trg tveganje za predoziranje drastično povečalo. Montreal ima trenutno 

3 stacionarne varne sobe in eno mobilno, ki se premika po mestu ponoči (od 22h do 5h).  

Za zaključek simpozija je podžupan Strasbourga Alexandre Feltz povzel, da je za zagotavljanje 

nemotenega delovanja varnih sob nujno sodelovanje vseh akterjev v lokalni skupnosti – od 

politikov, civilne družbe, nevladnih organizacij, ki morajo vsi zagovarjati isti cilj. 

Zapisal Borut Bah 

 


