
Mobilna enota in Odprta scena uporabe drog v Parizu 

 

17.6.2019 sem se v okviru projekta EFUS za nekaj ur pridružil njihovi mobilni enoti in 

si ogledal, kako se soočajo z odprto sceno javne uporabe drog. Največje težave z 

odprto sceno so v najbolj revnih predelih Pariza v XVIII. in XIX. okrožju na S in SV delu 

mesta. Ogled smo začeli na trgu Stalingrad in parku Jardin d'Eol, kjer se uporabniki 

zbirajo večinoma ponoči – vedno več je uporabnikov kokaina in cracka (predvsem cena 

cracka je zelo nizka in za uporabnike privlačna – za eno kajenje se porabi cca 4 EUR). 

Veliko je brezdomcev, v ta del prihaja tudi vedno več migrantov. Živijo tako v parkih, 

kot tudi v zapuščenih stavbah, tovarnah. To populacijo policija in mestne oblasti vedno 

bolj selijo proti obrobju mesta (eden od razlogov je po mnenju vodiča tudi ta, da se 

mesto pripravlja na Olimpijske igre, ki bodo v Parizu leta 2024). Bolj kot smo se bližali 

najbolj problematičnemu delu mesta, več je bilo jogijev - zasilnih ležišč in šotorov – 

zasilnih bivališč v parkih, na parkiriščih, pred bloki, v grmovju.   

 

 

 

Nato smo se sprehodili do večje avenije, kjer se je začelo dogajati (verjamem, da v ta 

del mesta ne zaide veliko turistov) – ob tej aveniji je mesto uredilo večje parkirišče, kjer 

je bilo v tistem trenutku cca 10 kombijev – različni programi – od Zdravnikov brez meja 

in še nekaj drugih organizacij, ki se ukvarjajo s pomočjo migrantom in programi, ki so 

namenjeni uporabnikom drog -  dva kombija organizacije Gaia – eden za izvajanje 

zamenjave pribora – večinoma delijo pipe za kajenje cracka in drugi kombi, v katerem 

delijo metadon in pribor za injiciranje drog. Oba kombija sta bila stalno zasedena, 

predvsem tisti za uporabnike cracka. Vsako minuto so prišli vsaj 3 uporabniki. Vzeli 

pribor in odšli na območje, ki ga prebivalci poznajo kot »La colline au crack« oz. »Crack 

Hill«.  



 

Slika 2: Kombi. 

 

 

Slika 3: Notranjost kombija. 



                                                                                                          

 

Slika 4: Notranjost kombija. 

 

Preden smo se odpravili na »Crack Hill«, so nam zaposleni povedali, da so včasih tam 

izvajali terensko delo tako podnevi kot ponoči, zdaj pa je področje pod nadzorom 

preprodajalcev, ki določajo kdo lahko pride tja in kdo ne. In zaposleni v programih tam 

trenutno niso zaželjeni. Pridružili so se nam štirje mestni redarji in varnostniki, brez 

katerih se čez ta del ne bi bilo varno sprehoditi. Ta del mesta se nahaja ob izvozu iz 

mestne obvoznice »Porte de la Chapelle«, na obeh straneh izvoza in pod nadvozi pa 

so šotori, jogiji, kupi smeti,... Po ocenah naj bi tukaj na zelo majhnem predelu živelo 

preko 300 uporabnikov drog. Dogaja se preprodaja cracka, uporaba drog, nasilje, 

prostitucija... Varnostniki so nam rekli, naj dogajanja ne fotografiramo in raje stopimo 

malo hitreje, saj zna biti nevarno.   

Moram priznati, da je zadeva izgledala grozljivo nečloveško, glede na koncentracijo 

ljudi, smeti in neznosno vročino (na dan ogleda je bilo preko 30 stopinj) je zadeva 

tempirana bomba za izbruh bolezni. Enkrat tedensko policija izvede racijo, mestne 

oblasti pospravijo šotore in smeti – nato se ljudje vrnejo nazaj in zgodba se ponavlja 

vsak teden. Ob tem moram podati ogromno spoštovanje do ljudi, ki tam rešujejo in 

gasijo situacijo, vendar to žal ne bo dovolj – potrebno bo narediti drastično spremembo, 

ki bo prinesla rešitev.  

Sicer mi je ob ogledu tega predela prišla na misel podobnost z Ljubljano – tudi v 

Ljubljani smo imeli odprto sceno uporabe drog, kjer smo zadeve reševali s prisotnostjo 



mnogih terenskih ekip, vendar situacije nismo uspeli rešiti zaradi pomanjkanja 

specializiranih stacionarnih programov in dodatnih namestitvenih kapacitet. No, tu se 

podobnost s problematiko v Porte de la Chapelle tudi konča – ob velikosti in številu 

uporabnikov se hitro zazdi, da v Ljubljani sploh nimamo težav.  

Moram priznati, da je bila izkušnja resnično grozljiva, vsekakor pa poučna in potrjen 

dokaz tega, da represivna vojna proti drogam ne more biti in ni učinkovita. 

 

 

Za boljšo predstavo situacije je tukaj nekaj linkov: 

http://videos.leparisien.fr/video/paris-la-colline-au-crack-de-la-porte-de-la-chapelle-

14-06-2018-x6lw08u 

https://www.arte.tv/fr/videos/084211-000-A/paris-la-chapelle-porte-de-l-enfer/ 

 

 

Zapisal Borut Bah. 
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