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УПОТРЕБА АЛКОХОЛА У ПОПУЛАЦИЈИ
АДОЛЕСЦЕНАТА И МЛАДИХ ОДРАСЛИХ

У овом тексту ауторка се бави приказом налаза страних и домаћих истражи-
вачких студија о употреби алкохола међу младима. Посебна пажња усмерена је на са-
знања о микро и макросоцијалним чиниоцима који повећавају ризик од (зло)употребе
алкохола међу младима. Налази већине студија, готово без изузетка, указују да дру-
штвена и лична дезорганизација делују као директни каузални, или пак поспешујући
фактор у настанку различитих видова ризичног понашања, укључујући и алкохолизам.
С друге стране, показало се да је на глобалном нивоу употреба алкохола међу адолсе-
центима у сталном порасту. То је отворило читав низ питања, од којих су нарочито
значајна два: цена коју друштво издваја за репарацију последица (зло)употребе алко-
хола на инидивидуланој равни, те, са овим аспектом уско повезане превентивnе стра-
тегије, и то како примарне, тако и терцијарне. Коначно, бавећи се овом проблемати-
ком, размишљале смо и о тзв. транзиционом друштвеном контексту у којем одра-
стају наши млади као о потенцијално ризичном, те о стратегијама превенције које су
нам доступне. 

Кључне речи: алкохолизам, адолесценти, превенција

1. Адолесценција у транзиционом друштву

Адолесценција и млађе одрасло доба представљају периоде у животном ци-
клусу које карактеришу: повећање слободе, успостављање независности од ро-
дитеља, успостављање блиских интерперсоналних односа, посебно са вршњаци-
ма истог и супротног пола, жеља за прихватањем и подршком од групе вршњака.
Млади треба да реализују више циљева, сматра Јеротић (1985) почевши од аде-
кватног начина задовољења агресивних и сексуалних нагона, успостављања од-
носа са родитељима и вршњацима, остварења одређеног социјалног и економ-
ског положаја, а пре свега да стекну поверење у себе и изграде систем вредности
који осмишљава живот. 

Адолесценција и одрастање су периоди пуни противуречности и конфлика-
та, а посебно су отежани присуством високо стресогених спољних (друштвених)
фактора. Сви циљеви које наводи Јеротић, били су отежани или онемогућени у
последњој деценији XX века у нашој земљи, посебно завршетак фазе социјалне
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адолесценције, када се јављају конфликти због губитка слободе, а који су усло-
вљени страхом од преузимања професионалних одговорности, страхом од чвр-
шћег емотивног везивања (продужена адолесценција и одложено ступање у
брак). На све наведено надовезао се и егзистенцијални страх, заустављена запо-
чета сепарација, као и повратак једног броја младих у породице порекла, из ко-
јих су већ изашли, у једном периоду се осамосталили, и реализовали своју поро-
дицу. Мислимо на егзистенцијалне проблеме изазване спољним факторима, пре
свега економском кризом.

Да би остварили идентитет млади треба да се интегришу у локалну заједни-
цу, преузму одређене улоге, учешћем у професионалној, друштвеној, политичкој
организацији. Билов и Брохеов модел интеграције (Bille, Брохе, према Радуло-
вић, 1990) указује на корелацију између вишег степена друштвене интеграције и
ниже стопе самоубиства (а ми бисмо додали и ниже стопе употребе алкохола).
Шема ових аутора истиче породичну интегрисаност, интегрисаност са пријате-
љима и суседима, повезаност са радном средином и добре односе у радној среди-
ни, активност и утицај у локалној заједници. Ове врсте интеграције могу да се
сведу на три – интегрисаност у непосредно окружење, интегрисаност у радну
средину, интегрисаност у локалну заједницу, а све заједно би значиле добру дру-
штвену интеграцију. Овај модел је свакако применљив у земљама у транзицији,
у условима нарушене интеграције појединца (посебно младих) у свим наведеним
областима. 

Један од изузетно вредних текстова за разумевање суштине „унутрашњих
процеса“ код адолесцената (емоција, интројекције нових идола, идеја, и дожи-
вљаја себе и других) под утицајем спољних, неповољних друштвених околности,
написан је од стране психијатра Војислава Ћурчића (2001) који се већ дуги низ
година бави младима код нас. Аутор објашњава понашање адолесцената под ути-
цајем друштвених фактора и друштвених промена у периоду 1991-2000. Изложи-
ћемо суштину овог рада. Временски период о којем говоримо утицао је на дожи-
вљаје: конфузије, страха, сумњи, безнађа, смрти, губитака, револта, борбе и бе-
са. Унутрашњи, природни хаос адолесцената се искомпликовао хаосом у дру-
штву, што је суновратило младе у нове дилеме и проблеме са којима нису могли
да изађу на крај. Ратни сукоби и распад бивше Југославије пољуљали су и онако
крхки осећај сигурности и заштићености адолесцената. У периоду 1990-1995.
адолесценти имају све учесталије депресивне проблеме и покушавају суицид. Го-
дине 1993. повећао се број психотичних декомпензација, са конфузно-параноид-
но-депресивним клиничким сликама. Разлог овим психотичним испадима је ин-
тензивни унутрашњи немир, осећај страха и немоћи, као и рушење спољашњих
оквира и ослонаца. Те године опада број покушаја суицида, а аутор наводи као
разлоге присуство реалне смрти, које је редуковало размишљања и идеје о соп-
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ственој смрти, као што је и један број младих суицидалних мушкараца, добро-
вољно одлазећи у рат, несвесно ушао у ризик да буде убијен. Моралне дилеме
младих, које су се односиле на одазивање мобилизацији, учешће у рату, одлазак
из земље, изазвале су стид, патњу и кривицу. Ово је период рушења система
вредности друштва и мешавине нових и старих вредности, боље речено конфу-
зија вредности. Адолесцентима су тада биле неопходне нове имитације и иденти-
фикације, нови идоли, да би повратили изгубљену нарцистичку равнотежу. Било
је потребно да добију неопходан осећај моћи, без обзира да ли су нове вредно-
сти или идоли неморални, негативни. Осећај инфериорности у суровој реалности
морао је да буде замењен нечим што брзо задовољава принцип задовољства. Та-
ко у овом периоду расту различита асоцијална и антисоцијална понашања - на-
сиље, крађе, туче, бежање из школе, коцкање, злоупотреба психоактивних суп-
станци (ПАС). Никада пут до деликвенције „није био краћи“. Депресивност, ко-
ја је природни пратилац адолесценције, је нарцистички неподношљива и прео-
бражава се у супротност - агресивност и насилништво. Нови модели идентифи-
кације за неке младе постају криминалци, тако да је ово био један од начина да се
адолесценти изборе са осећајем инфериорности и страхом од деструкције. Нагло
расте злоупотреба алкохола и дрога као и самоповређивања као начини да се на-
петост и туга покрију „јачим доживљајем“. Аутодеструктивност, свесна или не-
свесна, постаје скоро стил живота младих.

Нарочито су вулнерабилни млади из маргинализованих, посебним ризицима
погођених група, каква је прогнаничка популација. Адолесценти из ових породи-
ца доласком у нову средину постају још збуњенији, несигурнији, додатно љути и
понижени. За један број младих мушкараца присилно напуштање места дотада-
шњег живљења, деловало је као кукавичлук, бежање чак и издајство, а ово је бит-
но утицало на пад самопоштовања. Сви наведени фактори спадају у високо ри-
зичне за употребу и злоупотребу алкохола.

2. Распрострањеност употребе и злоупотребе алкохола 
код адолесцената и младих одраслих

Употреба алкохола међу младима данас представља предмет посебне дру-
штвене бриге. Конзумирање алкохола у овој популацији постаје све заступљени-
је на глобалном нивоу (за САД види Peleg–Oren и сарадници, 2009; за Европу
Bjorn и сарадници, 2009), нарочито у земљама у транзицији, те у Азији1. Крајње
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1 Азијске земље по извјештају УН-а за 2009. у овом тренутку имају много већи проблем са
употребом дрога међу младима, у поређењу са остатком света. Такође, ваља подвући да адолесцен-
ти као и у Европи и САД-у поред наркотика, конзумирају и алкохол (http://www.un.org/esa/soc-
dev/unyin/wpaydrug.htm#WYR2005).



су забрињавајући подаци УН-а да се број младих2 зависника повећава из године
у годину на светском нивоу. Тако на пример у САД алкохол пије око 10 милио-
на особа млађих од 21 године, док то чини свакодневно 1.7 милиона. Процењује
се да у овој земљи 10% - 20% адолесцената (узраста од 13-17 година) злоупотре-
бљава, а да је око 300.000 њих зависно од алкохола. О озбиљности ове ситуаци-
је додатно сведоче и подаци Future Survey из 2008. године. Наиме, Пелег-Орен
(Peleg–Oren) и сарадници (2009) су уочили да од укупног броја ученика осмих
разреда 38.9% повремено конзумира алкохол, док је 16% у претходних 30 дана
конзумирало алкохол три или више пута. 

Посредно, о величини проблема са којим се САД у садашњем тренутку су-
среће, сведочи и висина материјалних средстава која су намењена особама у ри-
зику. На годишњем нивоу издваја се чак 250 милијарди долара за репарацију лич-
них и социјалних последица употребе алкохола и то првенствено за здравствену
заштиту, а потом и за јавну сигурност и социјална давања. Тако се наводи да по
подацима Америчког института за медицину око 2,4 милиона особа старости
преко 12 година треба да се лечи од поремећаја узрокованих употребом психо-
активних супстанци, а 3,1 милион вероватно треба да се лечи (Кеслер (Kessler) и
сарадници, 1997 у Луисон (Lowinson), 1997). Највеће стопе зависности од алко-
хола су у популацији младих између 18 и 24 године старости, где је 1 од 5 особа
дијагностикована (Fromme, Kruse, према: Johnson и сарадници, 2003). Поред то-
га, показало се да су млади, који су почели да пију пре 14 године старости, под 4
пута већим ризиком да постану зависни од алкохола у односу на оне, који су по-
чели да пију после 21 године старости. То потврђује и истраживање Шукита
(Schuckit) и сарадника (1993). Ови аутори су на на узорку од 600 испитаника-ал-
кохоличара, мушког пола, које су пратили у периоду 1985-1991, дошли до пода-
така да су са непуних 30 година сви испитаници имали развијене симптоме зави-
сности, као и професионалне и социјалне проблеме. Посебно забрињава налаз да
се после 40 године старости код алкохоличара наведени проблеми појачавају и
прате их тешка психичка оштећења (Gelder и сарадници, 2001). 

Са проблемом алкохолизма младих сусрећу се и европске земље. Подаци о
употреби психоактивних супстанци међу младима прикупљају се на европском
нивоу у оквиру ЕСПАД пројекта (The European School Survey Project on Alcohol
and Other Drugs). ЕСПАД је рађен у неколико наврата (1995., 1997., 2003.) у се-
дам европских земаља,3 а данас је овим пројектом обухваћено 35 европских зе-
маља, укључујући и Републику Србију (2008. године). Налази, посматрани у лон-
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3 Првим ЕСПАД истраживањем су биле обухваћене: Француска, Грчка, Италија, Шведска,
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гитудиналној димензији, указују на значајне регионалне разлике у обрасцима пи-
јења међу ученицима узраста од 16 до 17 година. Показало се тако да се око 50%
младих Швеђана напило 20 или више пута у току живота, док је у медитеранским
земљама тај број знатно мањи (у Француској, Италији и Грчкој, само 5%). Пиво
се чешће козумира (три или више пута у току тридесет дана) у Пољској (55% ис-
питаника), Литванији и Италији (40% испитаника), а вино у Италији и Грчкој
(преко 30%).О значају регионалних разлика сведочи и податак да се у Шведској,
Пољској и Литванији у поређењу са осталим земљама, чешће конзумира вотка,
па су ове земље и препознате као „земље вотке“ (http://www.oas.samhsa.gov).
Конзументи су углавном мушког пола, осим Шведске у којој се број младића и
девојака који употребљавају алкохол, готово изједначава. Што се САД тиче, по-
казало се да младићи чешће конзумирају алкохол у поређењу са девојкама, али
се разлика последњих година смањује (Peleg–Oren и сарадници, 2009). Такође,
треба поменути да се број девојака и младића који употребљавају алкохол у не-
ким земљама Латинске Америке готово изједначио, па се чак претпоставља да се
у блиској будућности може очекивати да међу конзументима буде већи број де-
војака (http://www.un.org/esa/socdev/unyin/wpaydrug.htm#WYR2005).

У нашој земљи нема епидемиолошких података о алкохолизму, али постоје
студије које на узорцима од неколико стотина или хиљада младих испитаника
указују на озбиљну проблематику у вези са употребом алкохола, са којом се су-
срећемо у последњих 20-так година. Постоје подаци да је у Центру за породич-
ну терапију алкохолизма Института за ментално здравље у Београду, од укупног
броја лечених алкохоличара у току 1988. године, 44% било млађих, старости до
30 година (Станковић и сарадници, 1992). Просечна старост испитаника код пр-
вог узимања алкохола била је 13,4 година, а просечна старост при доласку на ле-
чење 25.5 година (Димитријевић и сарадници, 1992). До сличних налаза о узра-
сту при првом контакту са алкохолом дошао је и Југовић (2005) у свом истражи-
вању вршеном готово деценију и по касније. Наиме, показало се да је највећи
број узорком обухваћених респодената, први контакт са алкохолом остварило у
13-ој години. Нажалост, нису ретки ни они који алкохол први пут пробају у де-
ветој години (види Љубичић, 2011).

Непријатно изненађују и упозоравају налази пилот истраживања о употре-
би психоактивних супстанци (не само алкохола) Димитријевића и сарадника ко-
је је рађено 2002. године међу средњошколцима у 6 градова у Србији. Аутори су
анкетирали 704 ученика мушког пола и 755 ученика женског пола. Уз упитник је
коришћен урин тест, за који је добијена сагласност родитеља (а чија је употреба
довела до различитих мишљења и дискусија на тему угрожавања приватности и
слободе одлучивања младих). Добијени су следећи резултати: 76,7% ученика је
пробало алкохол, први контакт са алкохолом је остварен са 11 година старости,
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а 46% младих је било бар једном у пијаном стању. Марихуану је пробало око 9%
испитаника, кокаин 0,4%, хероин 0,7% и то обе супстанце ушмркавањем, екста-
зи 0,6%, а комбиновали су алкохол са таблетама за смирење и спавање око 15%
ученика. Уколико се добијени подаци упореде са неким европским истраживањи-
ма која су рађена последњих 5 година, може да се претпостави да је знатно мањи
број анкетираних младих пробао дрогу код нас, али да је већи број испитаника
узимао алкохол, и опијао се у односу на друге младе Евопљане (Jung, 2001; Fal-
kowski, 2000; Димитријевић и сарадници, 2002). 

Коначно, сматрамо да је неопходно подвући два налаза из истраживања Ди-
митријевића и сарадника (2002). Треба водити рачуна о искрености4 у одговори-
ма на питање о употреби хероина и марихуане (око 17% младих одговорили је да
није било искрено у давању ових одговора), и о веома слабој обавештености о
последицама узимања алкохола и дрога. Млади испитаници по овом истражива-
њу нису показали довољно знања о томе колика су и каква оштећења узрокова-
на употребом, злоупотребом и зависношћу од ПАС, соматска, психичка и психи-
јатријска. Налаз о непрепознавању ризика до којих доводи употреба алкохола је
уочен и у ЕСПАД студији. Наиме, на питање: „Колико је вероватно да би се те-
би лично могла догодити свака од следећих ствари ако пијеш алкохол?“, само око
трећине одговара је било – да би могли имати невоље са полицијом. Идентичан
проценат младих је дао одговор да се као опасност појављује немогућност да ап-
стинирају. Остали употребу алкохола у више од половине случајева везују за
осећање опуштености, среће и могућности да забораве на проблеме (ЕСПАД,
2009). 

Остале налазе Димитријевића и сарадника (2002) резултати ЕСПАД пројек-
та за Србију за 2008. не потврђују у потпуности. Налази ове студије указују да
се у периоду од 2005-2008. смањио број5 младих који су у последњих 30 дана
употребљавали алкохол (од 72.3% на 53.2%). Такође, уочене су и интересантне
регионалне, полне и разлике с обзиром на средњошколско усмерење, када је реч
о употреби алкохола међу младима у нашој земљи. Поред тога што младићи зна-
чајно чешће употребљавају алкохол у поређењу са девојкама, показало се да ал-
кохол чешће употребљавају ученици који похађају средње стручне школе у по-
ређењу са гимназијалцима и онима из занатских школа. Алкохол је, чини се, че-
шће користе млади који живе у малим градовима у поређењу са онима из већих
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5 Прво истраживање рађено по методологији ЕСПАД-а код нас је вршено 2005. године, а њи-
ме је обуваћено 1600 средњошколаца старих 16 година. Истраживање је рађено у Београду, Новом
Саду и Нишу. Друга велика студија је обухватила 6500 ученика првих разреда стедњих стручних,
занатских школа и гимназија, а рађано је током 2008. такође у урбаним и руралним срединама. 



средина и са села. Такође, треба указати и на још један занимљив (стари) тренд:
показало се наиме, да девојке значајно чешће пију саме, код куће, док младићи то
чине у друштву у јавном простору (ЕСПАД, 2009).

3. Фактори који утичу на пијење алкохола адолесцената
и младих одраслих

У најопштијем смислу, теорије о узроцима алкохолизма могу да се поделе
на биолошке, психолошке и социолошке, иако је данас у страној литератури за-
ступљена шема тзв. ризичних и протективних фактора. Реч је о теоријском мо-
делу који је у основи интегративне природе. Судећи по њему, узроци алкохоли-
зма се крију: 1) у домену личног; 2) породичног; 3) у школском окружењу; 4) у
квалитету односа између вршњака; 5) унутар заједнице и ширег окружења. На-
равно, аутори су идентифиоковали и протетктивне факторе, који се углавном
своде на друштвено пожељне обрасце понашања, односно оне које пропагира
вредносни систем средње класе (Љубичић, у припреми за штампу). Реч је о: ре-
лигиозности и/или духовности, усмерености ка школском постигнућу, социјалној
компетентности, повезаности између чланова породице, те значајном (не)фор-
малном отклону друштва наспрам употребе психоактивних супстанци. 

Као индивидуални, најчешће се наводе следећи чиниоци: усвојене вредности
и веровања везана за употребу психоактивних суптанци, рана употреба психоак-
тивних супстанци, трагање за узбуђењима, антисоцијално и агресивно понаша-
ње, те генетика. Једно од мишљења је да је код већине младих зависника од ПАС
присутан депресивни когнитивни стил, (који подразумева самопотцењивање,
осећање базнадежности, омаловажавање околине и света око себе), који се јавља
у раном детињству, нарочито у породицама у којима је присутан афективни по-
ремећај код родитеља (Вуков, Баба-Милкић, 1992).

Вршњаци имају посебан утицај на узимање алкохола. Пијење алкохола у
овом периоду помаже младима да лакше успоставе пријатељства и испуне важне
социјалне функције. Зато се пијење у овом контексту посматра као развојно нор-
мативно понашање. Употреба алкохола међу вршњацима, затим релативно лака
доступност психоактивних супстанци, социјална изолација, ниско академско по-
стигнуће, бежање из школе, те недостатак мера превенције у школи, повећава ри-
зик од употребе алкохола.

Временом, са успешним развојем пријатељских релација и прихватањем од
стране вршњака, млади могу фокус интересовања и аспирације да помере ка ака-
демском и професионалном успеху. Постојање и реализација животног плана
може битно да утиче на промену понашања, тј. проблематичног понашања, које
укључује и тешка опијања. 
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Очекивања од ефеката алкохола су веома важна. Уколико су позитивна,
употреба алкохола може да почне у ранијем старосном добу. Позитивна очеки-
вања6 расту у адолесценцији, све до 20 године. Једна од студија рађених у САД
дошла је до података да адолесценти и млади одрасли који имају генерализована
и екстремна уверења о позитивним ефектима алкохола у смислу да он подстиче
социјално понашање, појачава узбуђеност, побољшава когнитивне функције, по-
јачава сексуалну жељу, чешће пију алкохол, у односу на младе који немају ова-
ква очекивања (Jung, 2001). Млади више позитивних ефеката очекују од великих
количина алкохола (алкохолне интоксикације), него од умерених количина, што
указује на значајан мотив за тешка опијања. 

Породица, друштво, култура и медији су значајни фактори који утичу на
употребу, злоупотребу и могућу зависност од алкохола код младих.

Па тако, уколико у породици неко од чланова употребљава алкохол, ако ро-
дитељи неадекватно функционишу у својим родитељским улогама, ако је кому-
никација нејасна, оптерећена двоструким порукама и/или критицизмом, повећа-
ва се вероватноћа да ће деца узети алкохол. Уопште, пијење родитеља, као и то-
лерантан (подржавајући) став према узимању алкохола, утичу на пијење деце
(Кандел (Kandel), Андрјус (Аndrews), по: Јунг (Jung), 2001). У нашој култури на-
рочито је изражен позитиван став према употреби алкохола. Деца су у контакту
са алкохолом у раном узрасту (по истраживањима између 11 и 13 године) и пр-
во алкохолно пиће већина њих попије у својој кући, а понуде им га родитељи или
блиски сродници. Обичаји коначно, налажу пијење у апсолутно свим социјалним
ситуацијама. У раду са брачним паром (супруг алкохоличар, прво лечење у 62.
години живота, после delirium tremensa) у Институту за неуропсихијатријске
болести" Др Лаза Лазаревић" сазнали смо о обичају давања алкохола у херце-
говачким селима (чашице вруће ракије), мушкој деци пред полазак у школу "да
би се угрејали и брже стигли у школу". Од тројице синова из ове породице, дво-
јица су алкохоличари, и имају позитивну породичну историју алкохолизма.

У крос-културалним студијама наглашава се да ово није правило, и да узрок
породичних конфликата и неслагања између родитеља може да буде условљен
стресом који је изазван злоупотребом алкохола од стране адолесцента. Истражи-
вачи предлажу дужа праћења путем лонгитудиналних истраживања између ва-
жних промена у породичној структури, са једне стране и адолесцентовог почет-
ка, настављања и ексцесивне употребе супстанци, са друге (Jung, 2001). 

Код деце која одрастају у алкохоличарским породицама, примећено ја на
основу резултата истраживања, ниско самопоштовање, анксиозност, депресија,
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поремећај понашања, социјални и академски проблеми, дружење са децом која
подржавају употребу алкохола, у односу на децу која не одрастају у породицама
са алкохоличарским релацијама (Fromme, Kruse, 2003)

Што се наше земље тиче, налази једне од новијих студија која је рађена на
обимном узорку од 3111 испитаника, узраста од 17-35 година, су показали да је
у оним породицама у којима је дисфункционалност јаче испољена (конфликт
унутар брачне дијаде, алкохолизам родитеља), употреба алкохола међу младима
чешћа. Став аутора је да значајну улогу у развоју овог вида ризичног понашања
младих има и извитоперено (кризно и ризично) друштвено окружење, као и да
употреба алкохола представаља део “мушке културе” (Југовић, 2005: 79).

У неколико великих националних студија радјених у САД у последњој де-
ценији XX века, као и мањим клиничким студијама дошло се до података о слич-
ности у обрасцима пијења родитеља и деце (Barned, Welte, 1999). Ипак, има сту-
дија које овакву сличност не налазе као Енгс са сарадницима (Јунг, 2001). Такви
су на пример налази студије Хелта и сарадника (Health, према Гелдер и сарадни-
ци, 1999) који поткрепљују биолошке теорије о настанку алкохолизма, а указују
да се у групи синова алкохоличара показало да су мање осетљиви на акутну ин-
токсикацију алкохолом од синова неалкохоличара и да је могуће да имају потре-
бу за узимањем већих количина алкохола, а тиме доводе себе у ризик да постану
зависници. 

Посебну пажњу истраживачи ове проблематике посвећују и утицају поро-
дичне структуре на ризично понашање. Налази о адолесцентима који злоупотре-
бљавају алкохол у САД, показују да они долазе из породица различитих по
структури. Међутим, далеко је већи број оних из једнородитељских и тзв. степ
породица (са очухом или маћехом), те проширених (вишегенерацијских) породи-
ца у односу на нуклеарне (Jung, 2001). Истраживање National Household Survey
of Drug Abuse (NHSDA) рађено средином деведесетих на узорку од око 18 хиља-
да младих испитаника, показало је да су у већем ризику за настанак различитих
проблема, као што су лош школски успех, нижи ниво похађања колеџа, ранија
сексуална искуства и родитељство, а у каснијем животном добу и брачних про-
блема, делинквенције, употребе и злоупотребе психоактивних супстанци, они
адолесценти који живе са једним родитељем или очухом, маћехом. Посебно се
истиче да низак материјални стандард једнородитељских породица, нарочито ка-
да су у питању породице у којима живе мајке са децом, могу да услове код адо-
лесцената више проблема (http://www.oas.samhsa.gov).

Генерално објашњење ових резултата повезује се, осим са наведеним поро-
дичним формама, и са неразрешеним родитељским конфликтима и са присуством
злоупотребе између супружника, што код деце може да услови јављање анксиозно-
сти, депресије, ниског самопоштовања, а све ово може да води ка употреби суп-
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станци. Ипак и поред оваквих података о употреби алкохола од стране адолесцена-
та, који живе у структурално различитим породицама од нуклеарне, као фактор од
великог значаја за употребу алкохола истиче се квалитет породичног живота. 

Медији, уз остале чиниоце, играју битну улогу у настанку оваквих видова
ризичног понашања. У модерним друштвима посредством медија се одржавају,
али и обликују културни ставови. Посебно ризично за адолесценте је рекламира-
ње алкохола (које подстиче пијење младих). Реклама подстиче позитивна увере-
ња о дејству алкохола и код адолесцената и њихове све чешће покушаје да пију
као одрасли. Анализа садржаја реклама у САД указала је да се они који пију при-
казују као привлачни, друштвени и припадници виших социјалних класа. Велике
суме новца се троше за рекламирање алкохола, а посебно пива (Fromme, Kruse,
2003). У рекламама се готово без изузетка алкохол представља као супстанца ко-
ја делује изузетно опуштајуће, доводи до невероватних доживљаја и ефеката. Не-
ретко, узимање психоактивних супстанци повезује се са слободом и храброшћу,
као и са познатим личностима, које често представљају модел идентификације за
младе (Настасић, 2004). И код нас се посредством реклама шаљу афирмишуће
поруке везане за употребу алкохола, посебно пива (на пример: „Мушкарци зна-
ју зашто“, „Или јеси или ниси лав“, „Нова, атрактивна, зелена боца“).

С друге стране, медији преносе и информације о последицама зависности од
алкохола и дрога. У нашој средини информације које млади добијају путем меди-
ја се углавном своде на слике које се односе на тешку, хроничну фазу болести.
Такве «црне слике» обично изазивају реакцију «Ја нисам такав» или «Ја нећу ни-
када имати овакве проблеме».

На крају, ваља указати на још један алармантан налаз који без изузетка потвр-
ђују све срудије које се баве овом проблематиком како на глобалном
(http://www.un.org/esa/socdev/unyin/wpaydrug.htm#WYR2005; http://www.oas.sam-
hsa.gov ; ЕСПАД, 2009), тако и на локалном ниову (Стојковић, Седмак, 2003; Стан-
ковић, 2002; Настасић, 2004; Димитријевић и сарадници, 2002; Југовић, 2005; Pe-
leg-Oren и сарадници, 2009 и други). Последњих година присутан је тренд раста по-
литоксикоманије, тако да ће се будући млади зависници лечити од зависности од
алкохола, и других ПАС. Такве исходе предвиђа и gateway теорија по којој, једно
ризично понашање повлачи друго. Тако, на пример уколико адолесценти пре нико-
тина користе алкохол, постоји већа вероватноћа да ће конзумирати и марихуану, а
затим и друге тзв. теже психоактивне супстанце (према Peleg-Oren и сарадници,
2009). Такође, у складу са наведеним су и налази већег броја студија које указују
на позитивну корелацију између козумације алкохола (и других психоактивних
супстанци, па и дувана) код адолесцената и перзистентног делинквентног понаша-
ња, посебно уколико се са употребом алкохола започне пре 13. године живота
(Љубичић, 2007; Palmer и сарадници, 2009, Peleg-Oren и сарадници, 2009 и други). 

Слађана Драгишић Лабаш, Употреба алкохола у популацији адолесцената и младих одраслих

44



За сада, и наша искуства показују да зависници од хероина често користе ал-
кохол уз седативе и аналгетике, или у недостатку примарне супстанце, али један
број независно од ње. Младе особе код којих је "примарна" супстанца алкохол,
често користе марихуану, цигарете, као и синтетичке дроге. Један број по пре-
станку узимања једне супстанце, на пр. хероина почиње да злоупотребљава ал-
кохол. Проблем пијење (problem drinking) или културално и социјално ексцесив-
но пијење такође је често код младих особа. Млади у пијаном стању праве раз-
личите проблеме, као што су – туче, свађе, крађе, саобраћајне прекршаје. Код
око 2/3 младих код којих је присутно проблем пијење, временом се развија ком-
плетна зависност од алкохола (Станковић, 2001).

Иако се тешка опијања сматрају пролазним феноменом, код већине младих
последице злоупотребе могу да буду многобројне и озбиљне, те да утичу на да-
љи животни ток. Најчешће негативне последице употребе алкохола младих су:
вожња под дејством алкохола, учесник или жртва насилничког понашања, које
укључује и сексуални напад, повређивање, учешће у непланираном и без зашти-
те сексуалном акту. 

4. Истраживања употребе алкохола у популацији студената

Један број истаживања указују да млади који студирају више користе алко-
хол од младих који не студирају и употребу алкохола везују за смањење напето-
сти, социјалног страха, због високих жеља за постигнућем, а нереализованих
очекивања. Млади који су на колеџу почињу са интензивнијим коришћењем ал-
кохола, а то чине из неколико разлога: одвојеност од родитељског дома и знатно
нижи степен контроле у студенском дому, већа доступност алкохола у студен-
ском дому, пијење алкохола је друштвено прихваћено понашање и подржано од
стране вршњака, ослобађање од традиционалних образаца понашања у породи-
ци и одговорности, те могућност упуштања у ризичне обрасце понашања (From-
me, Kruse, 2003; Hird и сарадници, 1997).

Истраживања рађена међу студентима у САД су потврдила линеарно-про-
гресивну тезу. Наиме, што се раније почне са употребом алкохола, раније се раз-
вија и зависност, а скоро су извесни и тзв. негативни животни исходи. Такође,
извештај National Survey on Drug Use and Health7 за 2008. показује се да посто-
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7 Извештај Националне комисије за контролу злоупотребе дрога National Household Survey of
Drug Abuse спонзорише Сервис за ментално здравље и зависност од супстанци и Substance Abu-
se and Mental Health Services Administration (SAMHSA), а он је примарни извор података о употре-
би алкохола, наркотика и дувана међу Американцима, старијим од 12 година, који нису обухваћени
институционалном заштитом. У просеку, истраживање обухвати 67500 испитаника, а споводи се
сваке године, почев од 1971 (http://www.oas.samhsa.gov).



је значајне разлике између студената узраста 18-22. године, који редовно студи-
рају, и њихових вршањака, који проводе део времена на студију или пак не сту-
дирају уопште (http://www.oas.samhsa.gov). Редовни студенти чешће злоупотре-
бљавају и ексцесивно употребљавају алкохол у односу на своје вршњаке, а тако-
ђе су и чешће зависници од алкохола. Показало се да је овакав тренд константан
од 2002. до 2008. године, што се може видети на доњем графикону:

Потврду оваквог схватања пијења младих одраслих, посебно студената, да-
ју студије које су рађене још од средине до краја XX века (Straus, Bacon, 1953;
Fillmore, 1975; Fillmore, Midanik, 1984; Schulenberg и сарадници, 1996; према:
Jung, 2001). 

Оне указују на сличне разлоге пијења студената, као и на смањење количи-
на алкохола или потпуни прекид пијења, неколико година по завршетку колеџа,
што важи за један број младих одраслих оба рода.

Истраживање Шуленберга (Schulenberg) и сарадника, рађено 1996. (према
Jung, 2001) указује на то да млади мушкарци који су пили и имали тешка опија-
ња у периоду између 21 и 22 године старости (њих 55%) после 31 године старо-
сти, 36% има повремена опијања, а од девојака - од 33% у старосном периоду 21-
22 године, смањују своја опијања на 15% после 31 године. Ипак, 14% мушкара-
ца и 7% девојака, после 31 године повећава учесталост тешких опијања.
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Промена начина пијења по наведеним истраживачима узрокована је преузи-
мањем улога одраслих, пораста одговорности и независности. Промена образа-
ца пијења је подстакнута налажењем посла, грађењем успешне каријере, поста-
вљањем и реализовањем различитих животних циљева и осмишљавањем живо-
та. У протективне факторе за младе убрајају се поред академског или професио-
налног успеха, бављење спортом, запосленост, грађанска и религиозна актив-
ност, хоби, брак, родитељство. Сматра се да је школски успех и успех на студи-
јама у обрнутој сразмери са пијењем алкохола.

Студија рађена на узорку од 107 студената (55% су чиниле девојке и 45%
младићи) бавила се испитивањем социјалног функционисања анкетираних у пе-
риодима узимања алкохола и периодима апстиненције. Сви испитаници су кон-
зумирали алкохол и имали по једну или више медицинских интервенција због
прекомерне употребе (детоксикација). Студенти су процењивали у периоду од 30
дана уживање у вечерњим изласцима уз коришћење алкохола и без алкохола.
Студенти који су проценили да више уживају и боље се проводе на вечерњим из-
ласцима без алкохола, били су спремнији да смање учесталост пијења и количи-
не или престану да пију. Говорили су да су у периоду непијења социјално функ-
ционалнији, постижу боље резултате на испитима, успостављају квалитетније ре-
лације са колегама и ораганизују слободно време упражњавајући спортске и кре-
ативне активности (Murphy, Barnett, Goldstein, Colby, 2007). 

У овој студији се наводе и запажања других аутора (Levy, Earleywine, 2004;
Turrisi, 1999) да млади који имају позитиван став према студирању, социјалним и
рекреативним активностима, мање конзумирају алкохол. У другом двогодишњем
лонгитудиналном истраживању понашања студента везаног за употребу алкохо-
ла, није потврђена тако висока повезаност између ваншколских активности и не-
конзумирања алкохола. Поред тога, показало се да је укљученост у неке спорт-
ске активности и у школске клубове значајно повезана са смањењем употребе ал-
кохола. Ипак, уколико је у спортским активностима (на пр. атлетици) присутан
висок ниво компетиције, расте анксиозност и стрес и потреба за конзумирањем
алкохола (Fredericks, Eccles, 2006). 

У истраживању Националне комисије за контролу злоупотребе дрога у САД
National Household Survey of Drug Abuse посебна је пажња посвећена студентској
популацији. Судећи по налазима овог истраживања студенти су најчешћи конзу-
менти алкохола у популацији младих одраслих. Поред тога, као нарочито значај-
ни показали су се обрасци пијења студената с обзиром на пол
(http://www.oas.samhsa.gov). Чини се стога да теза да је употреба алкохола део
мушке културе, међу студентима, није тако убедљива. 
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У току 2010. године рађено је истраживање о употреби алкохола међу сту-
денатима хуманистичких наука. Истраживање је вршено на Филозофском факул-
тету у Београду. Узорак је чинило 77 студената, и то 47 девојака и 30 младића
(Dragišić Labaš, Ljubičić и сарадници, 2010). Коришћен је упитник о употреби ал-
кохола којим су се испитивале неке од социодемографских карактеристика испи-
таника, први контакт са алкохолом, употреба алкохола у одређеним ситуацијама,
врсте и количине алкохола које млади пију, учесталост пијења, проблем са алко-
холом чланова породица, лечење, мишљење о едукацији из области алкохолизма
и потреба за едукацијом из болести зависности на факултету. 

Показало се да највећи број испитаника припада старосној категорији 21 до
24 година (88%). У Београду је рођено и живи 48% испитаника, а 52% је из уну-
трашњости. Први контакт са алкохолом студенти су имали, у просеку, са 14 го-
дина старости. Пиће им је први пут понуђено од стране друга, другарице (58%).
Студенти који су први контакт са алкохолом имали веома рано, од 4 до 9 године
старости, било им је понуђено од стране родитеља, деде или другог блиског ро-
ђака. 

Алкохол уопште не конзумира само 13% студената, од тога 20% мушкара-
ца и 80% девојака. Око 87% испитаника употребљава алкохол, углавном пиво,
вино и ракију. 24% респондената је први пут само узело алкохол, од тога 66% чи-
не девојке. Нико од испитаника не пије свакодневно, али око 23% испитаника ал-
кохол конзумира једном и неколико пута недељно. 

У једној прилици које су најчешће – журке, рођендани, славе, прославе, кућ-
на дружења, пију 4 и више од 4 алкохолна пића, 30% студената. У 22% породи-
ца испитаника присутан је алкохолизам, најчешће оца. У породицама наших ис-
питаника од алкохолизма је лечено 17% чланова. 

Упитани, због чега пију, наши респонденти одговарају због: 
– „опуштања“ 
– „уживања“ 
– „бољег расположења“
– „заједничког лудила“
– „слободније комуникације“
– „зато што сви пију“ 
Употреба алкохола у узорку студента (87%) на основу ових података је

веома висока. Значајан број пије 4 и више од 4 алкохолна пића у једној прили-
ци (око 30%), и то већи број девојака 57%, и 43% мушкараца, што може да
укаже на неке „нове трендове“ употребе алкохола од стране жена, што се сла-
же са неким новијим истраживањима у Европи и САД-у. Ови испитаници,
сматрамо, представљају ризичну групу уз оне који пију једном и више пута не-
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дељно – 23%. Овакав начин пијења може да буде пут у зависност од алкохо-
ла. Свакако треба узети у обзир величину узорка, али даља истраживања на
знатно већим узорцима би свакако изоштрила за сада добијену слику.

Коначно, на основу добијених налаза јасно је да је едукација о алкохоли-
зму и другим болестима зависности на факултетима неопходна. О оправдано-
сти оваквог става сведочи и налаз да би, иако су довољно упознати са разли-
читим аспектима алкохолизма (73% испитаника), чак 83% студената радо до-
лазили на едукацију из болести зависности, организовану на факултету. 

На крају, налази бројних студија показују да студенти у већој мери упо-
требљавају алкохол у поређењу са вршњацима који не студирају. Поставља се
питање како се овакав тренд може објаснити? Неке од хипотеза којима се по-
кушава дати одговор на ово питање уважавају концепт интегративног модела
и мултификаторијалну условљеност ове појаве. Судећи по овом моделу, сту-
денти чешће употребљавају алкохол у односу на оне који не студирају због:

– Веће изложености стресу (на факултету)
– Високих личних амбиција, а мањег постигнућа
– Високих очекивања и притиска родитеља 
– Доживљаја слабе перспективности посебно у односу на налажење по-

сла у транзиционом друштву.

5. Програми превенције употребе и злоупотребе алкохола
намењени адолесцентима и младима

Примарна превенција подразумева да се дође до појединца пре развоја за-
висности од алкохола и других ПАС, и усмерена је на популацију која још ни-
је почела да користи супстанце. Секундарна превенција подразумева скрининг
и рану интервенцију. Терцијарна превенција се односи на већ настали пореме-
ћај (злоупотребу, зависност од алкохола и дрога) заустављање напредовања,
које може да доведе и до инвалидности.

Превенција злоупотребе супстанци се дели на пет стратегија - приступ
ширењем информација; приступ кроз афективну едукацију; алтернативни
приступи; развој вештина за социјално одупирање; ојачавање шире компе-
тетнтности, а који наглашава тренинг личних и социјалних вештина (Ботвин
(Botvin), Ботвин (Botvin) у: Луисон (Lowinson) и сарадници,1997). Традици-
онални превентивни програми су базирани на неморалности коришћења
супстанци (нека врста “придике о злу”). Неки настоје да изазову страх, дра-
матизујући ризике, а сматрајући да ће управо страх да одврати младе од суп-
станци. 
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Истраживања ефикасности различитих програма примарне и терцијарне
превенције употребе алкохола у популацији адолесцената и младих указују да
су се успешним показали модели - јачање мотивације и тренинг когнитивно-
бихевиоралних вештина, знатно више од едукативних. 

Истраживања чак указују на неефикасност едукативних програма. Шире-
ње информација може да повећа знање и делимично утиче на став, али не и да
смањи употребу супстанци. Чак неке студије указују на повећање употребе
због стимулисања радозналости адолесцената (Botvin, Botvin, у Lowinson и
сарадници,1997).

Фокус програма за младе је усмерен на учење да се умерено пије и да се
ојача мотивација за смањење употребе, уместо на апстиненцију. Посебно је
важно да млади смање позитивна очекивања од алкохола. Наводи се да су у не-
ким школама у САД у наставни програм укључене и овакве едукације. Оне об-
ухватају развијање: животних вештина, вештина превазилажења стреса, јача-
ња сампоуздања. Школе такође реализују и оне програме превенције, који су
фокусирани на помоћ деци да се одупру утицају вршњака. Технике обучава-
ња у пружању отпора укључују нормативну едукацију и коригују погрешне
перцепције, а посебно ону: да сви користе супстанце (Jung, 2001). За обучава-
ње у социјалним вештинама, и вештинама комуникације се залажу и УН
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/wpaydrug.htm#WYR2005).

Успешнима су се показали и програми који укључују рад са породицом,
као и кампање на универзитетима које настоје да давањем тачних информаци-
ја смање тешка опијања студената. Очекује се да овако организоване превен-
тивне активности утичу на то да већи број младих „прерасте“ обрасце тешког
опијања. Већина школских и програма на универзитетима имају за циљ рад са
родитељима, који би по завршетку програма успешније радили са својом де-
цом. Програми се такође односе и на мењање образаца пијења деце која већ
пију или су у високом ризику да почну са конзумацијом алкохола и других
ПАС. Фром и Круз (Fromme, Kruse, 2003) сматрају да је тешко мењати лич-
ност појединца, али да промене у очекивањима од алкохола и нормативном по-
нашању, нису претерано тешко изводљиве. 

Такође, неопходно је развијати и специјалне превентивне програме, при-
лагођене групацијама које су социјално обесправљене. Реч је о свим маргина-
лизованим групацијама, укључујући избеглице, бескућнике и сексуалне рад-
нике/це. Иницијативе неизоставно морају да буду усмерене и на смањење си-
ромаштва, рад на социјалној инклузији припадника поткласа, као и на образо-
вању доступном свима. Такође, постоје настојања да се у пракси спроведу
едукативни и рехабилитациони програми, којим би били обухваћени бивши
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млади зависници од психоактивних супстанци, укључући и алкохол. Овакви
програми би циљали и на оснаживање младих да се запосле и економски оса-
мостале, да изграде достојанствен, друштвено одговоран (drug-free, crime-
free) и продуктиван живот. 

У процесу примарне превенције и ресоцијализације битну улогу имају и
омладинске организације. Посебно се истиче значај тзв. вршњачка едукација
и укључивање младих који негују здраве животне стилове у рад са адолесцен-
тима зависним од психоативних супстанци. Код нас се за такав вид превенци-
је залаже и Иницијатива младих против наркоманије која постоји у Лозници и
Ваљеву, која делује у оквиру ИПОН мреже8. У оквиру ИПОН-а, поред обуке
вршњачких едукатора, рад на превенцији укључује и медијску (под слоганом:
“Здрав стил, мој стил”), и промоцију здравијих стилова живота у пракси (ка-
кви су на пр. спорстки турнири), дељење брошура за родитеље и зависнике.
Такође, под окриљем Иницијативе младих делује и психолошко саветовали-
ште. 

И поред великих напора који су чињени на смањењу рекламирања алко-
хола и дувана у индустријализованим земљама, млади су и даље мета за про-
извођаче алкохола и дувана. Чини се да су законске рестрикације у овим зе-
мљама довеле до тзв. ефекта померања. Наиме, сада се тржиште ових произ-
вода у значајној мери концентрисало на младе људе у земљама у развоју и
транзицији, у којима се још увек не спроводе адекватне здравствене и сигур-
носне протективне мере. 

Једна од таквих протективних мера, за коју се сматра да представља кључ-
ну компоненту у свим стратегијама контроле употребе ПАС, је и забрана про-
даје психоактивних супстанци (укључујући и дуван) младима одређене старо-
сти. У Р. Србији чланом 132 Кривичног закона забрањује се продаја алкохол-
них пића млађима од 16 година, а кршење ове забране повлачи и високе нов-
чане казне. За сада је уведена забрана продаје алкохолних пића након 22 сата
у различитим трговинским објектима: продавницама, самопослугама, дискон-
тима, робним кућама, специјализованим продавницама за продају штампе и
дувана, киосцима, трговинским центрима и бензинским пумпама. Као основ-
ни разлог за увођење овакве одлуке наводи се неопходност превенције боле-
сти зависности код младих изазваних алкохолизмом, чиме ће се Србија при-
дружити другим земљама у региону које су увеле сличне мере. Да би ова стра-
тегија могла дати добре резултате када је реч о примарној превенцији сведоче
и налази ЕСПАД-а (2009) по којима млади који употребљавају алкохол сма-

Социолошки преглед, vol. XLVI (2012), no. 1, стр. 35– 56

51

8 Интернет против наркоманије: http://www.ipon-mreza.com/index.php?start=35



трају да им је веома лако да га набаве. Даље, показало се да најчешће алкохол
узимају у угоститељским објектима (око 30% њих), дискотекама (исти проце-
нат), а да у главном граду 20% њих то ради и на улици. Радује да се у пракси
ова забране већ и спроводи у Новом Саду, Шапцу, Врњачкој Бањи и Нишу
(http://www.smedia.rs/print/spress).

Поред ове, треба подвући још једну “економску” статегију. Пораст цена
алкохолних пића значајно утиче на смањење броја конзумента алкохола, а ме-
ђу младима нарочито, захваљујући томе што је њихов буџет по правилу огра-
ничен. Промене цена алкохола су, показало се у неким развијеним земљама за
резултат имале, не само редукцију узимања алкохола, већ и смањење последи-
ца пијења, какве су саобраћајни удеси и насиље (http://www.un.org/esa/soc-
dev/unyin/wpaydrug.htm#WYR2005).

И на крају, ваља указити да се на глобалном нивоу посебна одговорност
за развој програма превенције делегира Светској здравственој организацији,
те другим медицинским организацијама у свету. Посебно се акцентује сарад-
ња између (не)владиних организација на локалном нивоу и УН-а. Заједно, ове
организације би требале да развију и поставе сет смерница за истраживање,
спровођење и евалуацију програма превенције у различитим окружењима.
Предлаже да се ВХО (WHO) директно укључи у развијање модела који би био
примењив у пракси у раној идентификацији и дијагностификовању злоупотре-
бе супстанци. При том би се на уму морала имати и културолошко-друштвена
различитост и уважавати специфичност сетинга при апликацији стратегија.
Коначно, да би било која стратегија превенције била ефиксана, нарочито у
случају дуготрајног узимања психоактивних супстанци, морају се узети у об-
зир и они фактори који младе доводе у ризик. 

Закључак и упозорење

Сматрамо да социолошки аспект, који је делом приказан у овом раду, мо-
же битно да нам помогне у бољем разумевању употребе алкохола. Индивиду-
алне проблеме са употребом алкохола можемо да поставимо у историјски и
породични контекст, као и да укључимо карактеристике локалне средине. Та-
ко Итон (Eaton) (2001) наводи да су релације између интоксикације супстан-
цом и људског понашања “запетљане“ између различитог економског и поли-
тичког нивоа, здравља, антропологије и историје. Социологија нам нуди вео-
ма широк спектар ових веза и помаже да анализирамо и схватимо сложеност
проблема употребе и злоупотребе алкохола, па тако и у популацији адолесце-
ната и младих одраслих. Разумевање се ослања на различите обрасце пијења,
посматране у различитим временима и различитим окружењима, и указује на
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путеве могућих интервенција (модели превенције) за смањење проблема пове-
заних са употребом алкохола у специфичном културном контексту. 

Почетак узимања алкохола је, пре свега, повезан са културним нормама и
религијским обичајима, друштвеним ставом према употреби алкохола, и поро-
дичним ритуалима ( који се односе на употребу алкохола). Социјални факто-
ри се сматрају веома значајним етиолошким детерминантама, посебно за ини-
цијацију злоупотребе алокохола, дувана, али и других ПАС. 

Угрожено здравље младих и високе стопе смртности због различитих по-
следица понашања у пијаном стању јесу главни показатељи озбиљности овог
проблема, са једне стране, док су друштвени трошкови због конзумирања ал-
кохола велики економски терет за друштво, са друге. Истраживања, која пред-
стављају озбиљно упозорење, указују да је алкохол важан фактор у четири во-
дећа узрока смрти адолесцената и младих одраслих, а то су: саобраћајне не-
среће, тровање алкохолом, убиства и самоубиства. Преко 40% смртних случа-
јева у популацији младих и преко 30% у популацији адолесцената везано је за
употребу алкохола. 

У једној студији (Thavorncharoensap и сарадници 2009) говори се о еко-
номским последицама конзумације алкохола у свету. Циљ оваквих истражива-
ња је подизање јавне свести о конзумирању алкохола као значајном у смање-
њу друштвеног прихода. Такође, овакве студије су веома значајне и у форми-
рању политике према употреби алкохола. Закључак аутора је да студије које
се баве економским последицама злоупотребе и зависности од алкохола почи-
њу да привлаче пажњу, како јавности, тако и политичких структура. Злоупо-
треба и зависност од алкохола се не посматра, бар у земљама у развоју, само
као индивидуални проблем, већ као шири друштвени и економски проблем. У
земљама у развоју овакве студије су веома ретке или их нема. 

На жалост, став (који није заснован на истраживањима) да је економска
добит од алкохола знатно већа од економских последица, деценијама је прису-
тан у нашем друштву. 

И за крај сматрамо неопходним усвајање и спровођење више модела пре-
венције у нашој земљи и што скорију примену. Влада мора озбиљно да схва-
ти речи Војислава Ћурчића (2001) да су “наши млади људи највеће жртве
прохујалих времена“.
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THE USE OF ALCOHOL IN THE POPULATION OF
ADOLESCENTS AND YOUNG ADULTS

In this paper the author dealt with the presentation of the international and national re-
search studies findings on the use of alcohol among young people. She pays a special attention
to the knowledge of the micro-and macro-social factors that increase the risk of (mis)use of al-
cohol among young people. The majority of studies, almost without exception, indicate that so-
cial and personal disorganization has a direct causal effect, or enhancing factors in the deve-
lopment of various forms of risky behavior, including alcoholism. On the other hand, it appe-
ared that the global use of alcohol among adolsecentima growing. This opened up a whole ran-
ge of issues, of which two are particularly important: the price that society devotes to repair
the personal consequences of (mis)use of alcohol, and, with this aspect closely related primary
and tertiary preventive strategies. Finally, in dealing with this issue, the author thought about
the so called transitional social context in which our young people grow up as a potential risk,
and prevention strategies that are available to us.
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