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V zadnjih letih se v Sloveniji vse pogosteje pojavlja problem pitja mladoletnih oseb na
množičnih prireditvah, kot je npr. Ritem mladosti, kar je večkrat izpostavljeno tudi v
medijih zaradi vsakoletnih zgodb mladoletnih oseb, ki so ob takih priložnostih primorane
iskati zdravniško pomoč zaradi prevelike količine popitega alkohola. Brezplačne prireditve
privabijo mlade, ki ob takih priložnostih popijejo velike količine alkohola, tako na prireditvi
kot (oz. še posebej) pred vstopom na sam prireditveni prostor. Problem tako ni sama
prireditev, saj imajo organizatorji lahko ustrezno zagotovljeno varnost na prireditvenem
prostoru, v okolici prireditvenega prostora pa tega nadzora ni in so mladi hitreje
prepuščeni sami sebi tudi v primeru težav.
V Mladinski zvezi Brez izgovora smo na Ritmu mladosti leta 2013 izvedli manjšo raziskavo,
s katero smo želeli izvedeti povprečno starost obiskovalcev in delež mladoletnih
obiskovalcev v povezavi s količino popitega alkohola. Odgovoriti smo želeli predvsem na
vprašanja, ali je večina obiskovalcev prireditve res mladoletnih in v kakšni meri pijejo
alkohol. Na različnih lokacijah v okolici prireditvenega prostora so usposobljeni aktivisti
Brez izgovora ob različnih urah naključne obiskovalce sistematično povprašali o njihovi
starosti in količini popitega alkohola.
Med 18.00 in 19.00 uro smo uspeli doseči 143 obiskovalcev, katerih povprečna starost je
bila 17,79 let, delež mladoletnih pa je bil 72,0%. Med 20.00 in 21.00 je bila povprečna
starost 137 obiskovalcev 17, 12 let, delež mladoletnih pa je bil 63,5%. Med 22.00 in 23.00 pa
je bila povprečna starost 99 obiskovalcev 17,68 let, delež mladoletnih med njimi pa je bil
55,6%.
Med 18.00 in 19.00 uro je bil delež mladoletnih, ki alkohola niso pili, razmeroma visok –
85,4%, od tega 92,2% med dekleti in 74,4 med fanti. Po drugi strani je bil delež mladoletnih,
ki so do tiste ure spili 5 ali več meric 1,9 % (1,6% deklet in 2,6% fantov). Ta delež se je med

20.00 in 21.00 povečal že na 18,4% (14,8% deklet in 24,2% fantov), med 22.00 in 23.00 pa na
30,9% (23,3% deklet in 40,0% fantov).
Ob tej uri je bil tako delež mladoletnih, ki niso spili nič alkohola, 29,13%, torej je dobrih 70%
mladoletnih do takrat že spilo vsaj nekaj alkohola, od tega več skoraj tretjina nad mejo
prekomernega opijanja (5 meric), pri čemer je bil delež fantov, ki so tvegano pili, višji od
deleža deklet.
Rezultati raziskave so sicer omejeni s samoporočanjem udeležencev o količini popite
pijače in neločevanjem med pitjem na samem prireditvenem prostoru in pred njim,
vseeno pa lahko iz njih razberemo, da se na prireditvi in v njeni okolici udeležujejo
večinoma mladoletni udeleženci, ki vsaj v okolici prireditvenega prostora spijejo tudi
nemajhne količine alkohola, še posebej ob poznejših urah.

