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Na potovanju v Amsterdam sem imela priložnost, da kot prostovoljka delam v varni sobi Amoc.
V Sloveniji varna soba ostaja mrtva beseda na papirju, zato je bila ta priložnost še toliko bolj
dragocena, saj sem dobila priložnost, da izkusim, kako varne sobe za uporabo drog dejansko
delujejo.
Varne sobe so nadzorovane ustanove za uživanje drog in so ena od manifestacij pristopa
zmanjševanja škode. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
definira koncept zmanjševanja škode kot intervencije, programe in politike, ki si prizadevajo
zmanjšati zdravstveno, socialno in ekonomsko škodo pri ljudeh, ki uporabljajo droge, škodo, ki
nastaja v skupnosti ter v družbi kot celoti. Eden od ključnih vidikov strategije zmanjševanja
škode je zavedanje, da je uporaba drog nekaj, kar je skupno človeški izkušnji v vseh
kulturah in zgodovinskih obdobjih. Brez ugodja, ki jih prinašajo, ljudje drog ne bi uporabljali
in tolerirali vsa tveganja, ki so povezana z njihovo uporabo (Kocmur, 2012, 133). Ključni cilj
tega spoznanja je zmanjševanje negativnih zdravstvenih in socialnih posledic uporabe drog pri
ljudeh, ki drogo že uporabljajo, in je ne morejo ali ne želijo opustiti, ne glede na vse informacije
o tveganjih, nevarnostih in neželenih učinkih. Osrednji poudarek je torej na preprečevanju
škode, ne pa na preprečevanju uporabe drog pri ljudeh in izhaja iz upoštevanja njihovih potreb
in interesov. Gre za ustvarjanja pogojev in spodbud uporabnikom in uporabnicam drog, da se
pri uporabi drog odločajo za tiste izbire, s katerimi povzročajo čim manjšo škodo sebi in drugim
ljudem v skupnosti.
Uporabniki in uporabnice prepovedanih drog so v pretežni meri brezdomni, kar pomeni, da
droge uporabljajo na javnih prostorih (na ulici, pod mostovi ali javnih sanitarijah, v t.i. bazah –
zapuščenih stanovanjih), kar pomeni, da droge uporabljajo v nesterilnih pogojih. Neprimerni in
nesterilni pogoji uporabe drog na ulici, skrivanje pred policijo, uporaba zapuščenih in umazanih
prostorov (t.i. baze), skupinsko zadevanje, souporaba materiala za injiciranje itd., povečajo
tveganja za nastanek anatomskih poškodb (poškodbe žil in tkiva), bakterijskih zastrupitev,

okužb s krvjo prenosljivih virusov (hiv in hepatitisi), predoziranj, splošnega poslabšanja
zdravja, povečanja števila zasvojenih brezdomnih oseb ipd.

1. Varna soba za uporabo drog
Osnovna ideja varnih sob je omogočanje dostopa do zdravja in socialne oskrbe za najbolj
ranljive uporabnike drog – prebivalstva, ki je pogosto zunaj dosega ustanov, ki se osredotočajo
na preventivo ali zdravljenje. Prva varna soba z zaposlenim osebjem je bila organizirana na
Nizozemskem v zgodnjih 70. letih 20. stoletja v okviru alternativnega mladinskega programa
in je delovala vse do leta 1996. Prva uradna varna soba pa je bila odprta v Bernu leta 1986, do
leta 2021 je v Evropi1 uradno priznanih 80 varnih sob za uporabo drog v 10 državah (Belgija,
Danska, Francija, Nemčija, Luksenburg, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Španija in
Švica). Zgodovinsko gledano so se varne sobe formirale v urbanih področjih z »odprtimi
scenami drog«, kjer so zahteve javnega zdravstva in okolja naraščale sorazmerno s problemi,
ki jih prinaša uživanje drog v skupnosti: naraščanje smrtnih primerov zaradi predoziranja,
okužb v povezavi s souporabo injekcijskega pribora, nevarnosti okužb med splošno populacijo
zaradi odvrženih uporabljenih injekcijskih igel ter posledičnega kriminala v zvezi z drogami.
Posebnost varnih sob je v tem, da ne obstaja en sam model, temveč so programi varnih sob
prilagojeni lokalnim potrebam, torej karakteristikam in potrebam uporabnikom in uporabnicam
prepovedanih drog, lastnostim lokalnega zdravstvenega sistema, lokalnim specifikam uporabe
drog na javnih površinah, infrastrukturnim razmeram in podobno.
Te ustanove zagotavljajo uporabnikom in uporabnicam prepovedanih drog sterilen prostor, kjer
lahko varno uporabljajo prepovedane droge. Eden od razlogov za tako zelo visoko učinkovitost
varnih sob je v tem, da predstavljajo "win-win" situacijo: na eni strani ponujajo učinkovite
javnozdravstvene storitve za uporabnike in uporabnice prepovedanih drog, še posebej v
primerih smrti zaradi predoziranja; po drugi strani pa bistveno prispevajo k reševanju problema
uporabe drog na javnih površinah, javnih izgredov ter nasilja. Kot sem že omenila, na svetu ni
dveh enakih varnih sob. Na grobo jih lahko umestimo v pet modelov:
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Samostojni/specializirani model: tovrstne varne sobe delujejo kot samostojne oziroma
specializirane in običajno omejujejo svojo ponudbo na ozek obseg storitev, ki so
neposredno povezane z nadzorovano uporabo drog, tj varen in čist prostor za injiciranje
in/ali kajenje. Ta model ima sicer nekoliko manj lokalnega nasprotovanja, saj so
načeloma majhni prostori in imajo samo en namen - uporaba drog v nadzorovanem in
sterilnem prostoru - so pa ure delovanja izredno omejene, prav tako pa ne ponujajo
drugih socialnih storitev.



Integrirani model: za ta model je značilna široka in raznolika ponudba podpornih
storitev pod eno streho. Poleg zagotavljanja varnega prostora za uporabo drog, tovrstne
varne sobe ponujajo dodatne storitve, kot so zagotavljanje hrane, oblačil in prhe,
sterilnega materiala za injiciranje, praktična pomoč in različne oblike svetovanja.
Nekatere varne sobe se nahajajo v bolnišnicah ali pa so v tesnem sodelovanju z
bolnišnico ali drugo zdravstveno ustanovo.



Mobilne varne sobe: pogosto gre za prilagojeno vozilo - kombi. Ker gre za mobilno
enoto, pomeni, da se lahko premika od ene do druge lokacije, kjer se zbirajo uporabniki
in uporabnice prepovedanih drog (t.i. odprte scene). Prednost tega modela je, da
namesto tega, da zaposleni čakajo, da pridejo uporabniki in uporabnice do njih, pridejo
terenski delavci do njih. Na ta način se hitreje doseže tudi najbolj ranljive uporabnike
in uporabnice, ki še ne iščejo storitve pomoči. Slabost tega modela je omejenost prostora
v notranjosti vozila, kar pomeni, da sprejme določeno število oseb.



Fiksni model: varne sobe se nahajajo v samostojnih in prilagojenih stavbah. Varni in
nadzorovani prostori za uporabo drog so bodisi v ločenih sobah ali pa imajo za te
namene določene skupne prostore, ki so razdeljeni v t.i. separeje.



Zavetiščni model: to je posebna oblika varne sobe, ki se nahaja v bivalnih prostorih,
kjer prebivajo uporabniki in uporabnice prepovedanih drog. Uporabniki in uporabnice
lahko drogo uporabljajo v svojih zasebnih sobah ali v posebnem skupnem prostoru. V
tovrstnih oblikah varnih sob obstaja starostna omejitev (polnoletne osebe), pogosto pa
uporabniki droge uporabljajo tudi na javnih površinah. Po drugi strani pa gre za celostni
pristop, ki uporabnikom ponuja možnost povezovanja z drugimi storitvami in delitev
svojih izkušenj z drugimi stanovalci.

1.1. Varna soba Amoc, Amsterdam
Varna soba Amoc je odprta vsak dan med 10:00 in 18:00. Varno sobo uporabljajo pretežno
moški priseljenci, povprečne starosti 40 let, v varni sobi govorijo v angleškem jeziku. Prvih 6
mesecev lahko uporabniki in uporabnice uporabljajo zgolj to varno sobo, kasneje pa še preostali
dve varni sobi - Blaka Watra in Princehof. Uporabljajo pretežno klasične droge, kot so heroin,
kokain in marihuana. Na leto imajo povprečno dva do tri predoziranja, s tem, da se nobeno
predoziranje ni končalo s smrtjo.
Gre za integrirani model varne sobe in se nahaja v treh nadstropjih. V pritličju se nahaja prostor
s posteljami, ki sprejme 10 oseb, pralnica, prostori za tuširanje ter majhen prostor, kjer so
spravljena donirana oblačila. V prvem nadstropju se nahajajo sprejemnica, kuhinja in dnevni
center s kadilnico. V kuhinji pripravljajo zajtrke, skupaj z uporabniki pa pripravljajo tudi tople
obroke - kosila in prigrizke v popoldanskem času. V tretjem nadstropju se nahajata varna soba
in pisarna, ki je namenjena za izvajanje praktične pomoči in svetovalno delo. Vključitev v varno
sobo je anonimna, vendar pa od uporabnikov in uporabnic beležijo določene osebne podatke,
ki so ključni pri aktivnem reševanju socialne problematike uporabnikov in uporabnic (kje
prebivajo, iz katere države prihajajo, katere droge uporabljajo, katere storitve pomoči želijo,
morebitne prepoved ipd.). Varna soba Amoc dopušča tako injiciranje kot tudi kajenje.
Dovoljene so vse vrste drog, razen alkohola, saj lahko kombinacija alkohola in (predvsem)
depresorjev povzroči veliko bolj stresno vedenje pri uporabnikih in uporabnicah.

1.2. Idejna zasnova varne sobe Amoc
V varni sobi Amoc se osredotočajo na tri vidike: prostor brez stresa, varnost in higiena. Pri
zasnovi prostora brez stresa so se oprli na teorijo Podganjega parka (Rat Park)
avtorja Bruce K Alexandra. Gre za serijo študij o odvisnosti od prepovedanih drog, v katerih
so raziskovali samo-administracijo2 morfija pri podganah, ki so bile izolirane v majhnih
kovinskih kletkah. Alexander je domneval, da lahko ti pogoji vplivajo na poslabšanja samoadministracije morfija. Da bi preizkusili to hipotezo, so Alexander in njegovi sodelavci zgradili
t.i. Podganji park (Rat Park) - veliko stanovanjsko kolonijo, ki je 200-krat večja od površine
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standardne laboratorijske kletke. V bivališču je bilo 16–20 podgan obeh spolov, hrana, žoge in
kolesa za igro ter dovolj prostora za parjenje.
Alexander je zasnoval številne poskuse, da bi preizkusil pripravljenost podgan, da zaužijejo
morfij. Eksperiment je vključeval štiri skupine po 8 podgan. Skupina CC je bila izolirana v
laboratorijskih kletkah in je tam živela do konca poskusa pri starosti 80 dni; skupina PP je bila
isto obdobje nastanjena v Podganjem parku; skupina CP je bila prestavljena iz laboratorijskih
kletk v Podganji park pri starosti 65 dni; skupina PC pa je bila pri 65 dneh izseljena iz parka v
kletke.
Podgane v kletkah (skupini CC in PC) so takoj sprejele morfij, tudi z relativno malo sladila, pri
čemer so samci v kletkah popili 19-krat več morfija kot samci v Podganjem parku, medtem, ko
so podgane v parku morfij odklanjale. Poskusili so ga občasno – samice so to poskušale
pogosteje kot samci –, vendar so dajale prednost navadni vodi. Najbolj zanimiva je bila skupina
CP - podgane, ki so bile vzgojene v kletkah, a so se pred začetkom poskusa preselile v Podganji
park. Te živali so zavrnile raztopino morfija, ko je bila močnejša, a ker je postala slajša in bolj
razredčena, so začele piti skoraj toliko kot podgane, ki so ves čas poskusa živele v kletkah.
Ugotovili so, da so želele sladko vodo, če le to ne moti njihovega običajnega družbenega
vedenja. Ko so vodi z morfinom dodali nalokson3, so jo podgane v Podganjem parku začele
piti.
V drugem poskusu so prisilili podgane v navadnih laboratorijskih kletkah, da so 57 dni uživale
raztopino z morfijem brez druge tekočine za pitje. Ko so jih preselili v Podganji park, so lahko
izbirale med raztopino morfija in navadno vodo. Pile so navadno vodo. Sicer so kazale nekaj
znakov odvisnosti, prav tako so se pojavljali odtegnitveni simptomi, vendar so le-to zlahka
prebrodile.
Eksperiment je pokazal, da so podgane, ki so bile izolirane v kletkah, pogosteje izbrale vodo z
morfijem kot pa navadno vodo. Ključno vprašanje je bilo, ali je razlog v potencialu zasvojenosti
ali gre za vpliv okolja. Eksperiment je pokazal, da gre dejansko za vpliv okolja, saj so imele
podgane, ki so živele v parku, kjer so bile med drugimi in so se prosto sprehajale in igrale, se
družile in seksale, raje navadno vodo. Tudi ko so pile iz stekleničke, napolnjene z zdravilom,
so to počele občasno, ne obsesivno in nikoli niso pretiravale. Eksperiment je torej pokazal, da
so podgane, ki so živele izolirane v kletka, doživljale veliko več stresa kot pogane, ki so živele
v skupnosti. Družbena skupnost je premagala moč drog.
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Na podlagi teh ugotovitev, so se odločili, da bodo imeli v varni sobi, namesto ločenih separejev
za uporabo drog, mize in stole, kjer se lahko uporabniki med seboj pogovarjajo, poslušajo
glasbo, berejo časopis ipd. Prav tako ni časovne omejitve pri uporabi drog - varno sobo lahko
uporabljajo ves čas (od 10:00 do 18:00), lahko prihajajo in odhajajo po želji, vse dokler niso
moteči ali nespoštljivi do drugih obiskovalcev in obiskovalk. Zaposleni se toliko ne
osredotočajo na uporabo drog, temveč je v ospredju pozornost na socialni interakciji.
Osredotočajo se zgolj na to, ali je način uporabe drog pravilen oziroma skladen z navodili
zmanjševanja škode, preostalo pozornost pa namenijo obnašanju in delovanju uporabnikov in
uporabnic. Njihov namen je torej ustvariti prostor brez stresa.
Drugi vidik, na katerega se osredotočajo, je varnost. Za omogočanje varnosti v varni sobi imajo
mize okroglih oblik, s čemer preprečijo, da se uporabnik ali uporabnica ob morebitnem zapletu
ne udari ob rob mize; v prostoru ni steklenih predmetov - krožniki za sterilni materiali so
kovinski; namesto ogledala (namenjen je uporabnikom in uporabnicam, ki injicirajo v vratne
žile) imajo aluminijasto desko; na oknih so nameščena varovala. Okna in steklena vrata so iz
nezlomljivega stekla itd. Poleg ustreznega materiala, s katerim zagotavljajo varnost, se
posvečajo še drugemu vidiku varnosti, to je anonimnost uporabnikov. S policijo in
preprodajalci drog so dogovorjeni, da ne vstopajo v prostore varne sobe, prav tako nikomur ne
posredujejo informacij o vključenosti v program, niti njihovim sorodnikom in prijateljem. Vse
to omogoča, da so uporabnice in uporabniki sproščeni in imajo občutek varnosti, kar jim
omogoča, da med uporabo drog ne doživljajo stresa. Ljudje, ki so pod stresom namreč še bolj
pogosto in bolj tvegano uporabljajo droge. Uporabniki in uporabnice drog so večinoma zelo
osamljeni in izolirani od preostale družbe. Osamljenost pa pri ljudeh povzroča stres. Uporabniki
in uporabnice drog, ki so pod stresom, samo še bolj pogosto in bolj tvegano uporabljajo droge.
Pogostejša uporaba drog pa jih samo še bolj izolira od ostalih ljudi, zato so posledično še toliko
bolj osamljeni. In s tem je ustvarjen začarani krog. V varni sobi Amoc torej poskušajo pretrgati
ta začarani krog, s tem, da jim omogočajo prostor, kjer se lahko družijo in pogovarjajo. Varno
sobo tako ne uporabljajo zgolj brezdomne osebe, ampak lahko varno sobo uporabljajo tudi
osebe, ki so preko namestitvenih programov4 nastanjene v sobah oziroma stanovanjih.
Dovoljenje za uporabo varne sobe traja dve leti.
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Biti varen pa pomeni tudi imeti dostop do higiene, ki je tretji vidik varne sobe. Uporabnikom
in uporabnicam je omogočen brezplačen in neomejen dostop do sterilnega materiala za
injiciranje5 ter folija za kajenje. Ves material in predmete v varni sobi lahko očistijo in
razkužijo, tudi stene in tla. Ker se zavedajo, da ustrezna higiena ne predstavlja zgolj čisti in
sterilen material za injiciranje in čiste ter sterilne pripomočke za uporabo drog, imajo v varni
sobi tudi prostore za tuširanje in pranje perila. Uporabniki in uporabnice imajo možnost
brezplačno prejeti donirana oblačila. V prostorih varne sobe imajo tudi možnost spanja in
počivanja, v kuhinji pripravljajo skupaj z uporabniki in uporabnicami zajtrke in kosila.
Zavedajo se namreč, da na slabšanje zdravstvenega stanja veliko bolj kot droge same vplivata
slaba osebna higiena in pomanjkanje spanja ter počitka. Zavedajo se torej, da ni dovolj zgolj
to, da ljudje uporabljajo droge v higieničnem prostoru, temveč je pomembno tudi to, da
se ljudje redno umivajo, nosijo čista oblačila, so siti, naspani in spočiti. Za vzdrževanje
higiene v prostoru imajo tudi zelo učinkovit prezračevalni sistem - njihova ventilacija je
primerljiva z ventilacijo nekega povprečno velikega nočnega kluba; filtre menjavajo vsake tri
mesece. V varni sobi ne uporabljajo navadnih košev, ampak imajo za smeti, uporabljen material
za injiciranje in sanitetni material posebne kontejnerje za infekcijski material, ki jih nato
medicinska služba odpelje na uničenje.
To je nek splošen opis varne sobe Amoc. Če na kratko povzamem, ima varna soba tri vidike
delovanja: okolje brez stresa, ustrezna in celostna higiena ter občutek varnosti. Vesela sem, da
sem imela priložnost delati v varni sobi, saj imam sedaj poleg konceptualnih predstav tudi
dejansko izkustvo; del tega izkustva delim z vami preko slikovnega gradiva.

rehabilitacija, nadaljevanje izobraževanja, vključevanje v programe zdravljenja, vključevanje na trg dela,
oblikovanje vizij za prihodnost … ).
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