
Frankfurt Am Main -”taunusanlage in varne sobe” 

Odprte scene 

Težave v Frankfurtu so se začele s kajenjem konoplje in zbiranjem v parkih. Sprva so se težav lotili z 
visokopražnimi programi (z zahtevano abstinenco) in represijo policije. Takšni odzivi so bili v veliki 
meri neučinkoviti in jim je sledila vedno bolj uničujoča uporaba drog. V drugi polovici osemdesetih let 
je prišlo do razvoja velike in uničevalne scene v parku "Taunusanlage", parku med staro in novo 
opero ter z velikimi bankami na obeh straneh. Scena se je večala, dokler se ni srečevalo že več kot 
tisoč uporabnikov dnevno, z odprtim preprodajanjem in vbrizgavanjem drog, očitnimi duševnimi in 
fizičnimi težavami, ter povzročajoči javne nemire. 

Odzivi 

Začetna politika v abstinenco usmerjenih programov se je postopoma spremenila v smer 
zmanjševanja škode z dnevnimi centri in metadonskimi mesti, terapevtskimi storitvami in storitvami, 
ki nudijo osnovno medicinsko pomoč. Občasno je policija razpršila sceno in aretirala uporabnike in 
prekupčevalce, a vse to v okviru nedoslednih politik in z nihanjem med liberalnimi in restriktivnimi 
ukrepi. Ta položaj je bil nezadovoljiv, zato so leta 1987 ustanovili usklajevalni odbor, leta 1989 pa 
mestni koordinacijski urad. 

Temeljne strategije 

Leta 1992 je župan odločil, da odprta scena v Taunusanlage ne bo več tolerirana. Metadonski 
nizkopražni programi so bili razširjeni in decentralizirani. V bivših industrijskih stavbah zunaj 
mestnega jedra se je odprlo veliko zavetišče z dnevnim centrom, kavarno in metadonsko ambulanto. 
Nato je bila izvedena ogromna policijska intervencija. Uporabniki drog, ki niso prebivali v Frankfurtu, 
so bili izgnani iz mesta. Hkrati so v nastanitvene skupnosti uvedli še pomožne objekte. Uporabnike v 
mestnem središču in na sceni so z avtobusom odpeljali do dnevnega centra na obrobju. Prva soba za 
varno vbrizgavanje je bila ustanovljena leta 1994 in še dodatne tri leta 1996. 

Opažanja 

Sedanji sistem zdravljenja je dobro sprejet tako v javnosti kot v političnem sistemu. Zavetišča so čez 
dan zaprta, pravila vedenja so izrecna, izjeme pa so bile sprejete samo v zelo posebnih primerih. Zdi 
se, da se je kombiniran sistem zmanjševanja škode za uporabnike in nične tolerance za javne nemire 
lepo integriral v mestu. Velik poudarek je na socialni integraciji uporabnikov, pa tudi na pričakovanju 
sodelovalnosti. Prvotni sistem odstranjevanja nerezidenčnih uporabnikov na njihove domove je bil 
pogosto neučinkovit in ga je bilo enostavno preprečiti s povratno vozovnico v Frankfurt. 

Trenutna situacija 

Sedanje politične odločitve in ukrepi so se prvotno srečali z opozicijo in demonstracijami, toda v času 
študije odprte scene niso bile zaznane kot problem. Čeprav je prišlo do stalne vzpostavitve novih 
odprtih scen, jih je v sodelovanju z mestno policijo nadzorovala socialna služba. Obstaja približno 200 
do 300 uporabnikov, ki spadajo na sceno okrog centralne železniške postaje v red-light okrožju 
Frankfurta. Tukaj majhna skupina od 30 do 50 oseb povzroča težave in se šteje za nepopravljivo in 
brez spoštovanja do policije. Zmogljivosti v zdravstvenem sistemu in socialnih storitvah so relativno 



zadovoljive in v programih ali zavetiščih za metadonsko zdravljenje ni čakalnih list. Vendar je 
zmogljivost za dolgotrajno rehabilitacijo nejasna in obstaja visoka stopnja brezdomstva in 
brezposelnosti. Uporabnike, ki se ne držijo pravil zavetišč, se pogosto prosi, naj zavetišče zapustijo, 
po potrebi s pomočjo policije. Težki in nasilni uporabniki so podvrženi sodnim postopkom v zvezi z 
morebitnimi kaznivimi dejanji, prav tako pa se lahko ravna tudi z notranjimi sankcijami (na primer 
problematičnim posameznikom se lahko zavrne sprejem). Sistem duševnega zdravja naj bi skrbel za 
odvisnike s psihiatričnimi motnjami. Program za zdravljenje odvisnosti s heroinom v sedanji obliki ni 
bil strukturiran za obravnavo najbolj problematičnih uporabnikov in zato ni pomemben za večino 
uporabnikov na odprtih scenah. 

Na splošno je bilo ugotovljeno, da je položaj sprejemljiv in da bi se morala politika nadaljevati vzdolž 
uveljavljenih smernic. Anketiranci so izjavili, da je treba določeno raven težav v mestu, ki je velikosti 
Frankfurta, pričakovati in tolerirati. Še posebej je bila poudarjena potreba po dolgoročni perspektivi 
brez hitrih rešitev. Za reševanje odprtih scen na področju drog je potrebna večletna perspektiva s 
stalnimi prizadevanji za preprečevanje ponovne pojavitve. Ključni element je usklajevanje sektorjev 
za nadzor in programov zmanjševanja škode, kot tudi stalna osredotočenost na reševanje problemov 
in spremljanje. 

 


