
új drogstratégia
A serdülők többsége nem fo-
gyaszt kábítószert, ki sem
próbálja. De vajon megkapja-
e ezt a visszajelzést, hogy jól
teszi? Számos fiatal számára
még az sem magától értetődő,
hogy fontos, szerethető sze-
mély.. . Éppen azért, mert ez
az élmény az emberi léptéken
túlról érkezik, a jelentősége is
nagyobb lehet.

Aszermentesség nemazt
jelenti, hogy valakikipróbál
valamilyenkábítószertés
nemmaradrajta. Nem!
Aztjelenti, hogykisem
próbálja. Egyadottkorosz-
tály többségemais teljesen
szermentes tudmaradni.

Szülőnek lenni...
Jó szülőnek lenni?
Jó szülőnek lenni!
Teljesen természetes érzés, hogy féltjük
gyermekeinket, amikor jelen korunk kü-
lönböző kihívásai között botladoznak.
Szeretnénk őket minden bajtól, rossz ér-
zéstől, feszültségtől megvédeni, „hogy ne-
kik jobb legyen!” Ugyanakkor mindig tu-
datában kell lennünk annak, hogy a
maguk kortársi közegében is meg kell ta-
nulniuk mindazt, ami alkalmassá teszi
őket kisebb-nagyobb konfliktushelyzete-
ik megoldására, az ebből eredő feszültsé-
gek feldolgozására, kapcsolataikban való
eligazodásra. Ez nem kis feladat a szülő
számára. Ha túlságosan is félt, akkor
„üvegházban nevel”, nem készíti fel gyer-
mekét az élet kihívásaira.
Ha túl szabadjára hagy, akkor pedig a
gyermekkel „szalad el a ló”, nehezebben
lesz képes alkalmazkodni közössége sza-
bályaihoz. Jó lenne megtalálni egy biztos
középutat, amelyet igyekszünkmindig ke-
resni, de ez sokszor elvérzik a szülő -
gyermek közötti csatározásokban.
Ha folyamatosan az önálló, felelősségtel-
jes döntésekre készítettük fel gyermekün-
ket, ha megtanítottuk, hogy követelmé-
nyek, elvárások, szabályok keretezik
életterünket, hogy közösségben élni csak
alkalmazkodva lehet, akkor bízhatunk ab-
ban, hogy kevésbé lesz szélsőségesen ki-
lengő a viselkedése ser-
dülőkorban.
Mindezek ellenére
mégis előfordul, hogy
az életkorára jellemző
kíváncsiságtól hajtva, a
felnőttek józan szabá-
lyait számos esetben
felrúgva, vagy ellenáll-
va neki, önálló próbálgatásokból próbál
tapasztalatokat szerezni. Még akár úgy is,
hogy közben ismeri az intéseket, a tiltáso-
kat. Különben is, már az első emberpár
történetéből tudjuk - és ez folyamatosan

újra és újra ismétlődik az egyéni fejlődési
folyamatban -, hogy a tiltott dolgok a
legédesebbek. Tehát a serdülő próbálko-
zik. Kipróbálja a felnőttel, szülővel való
ellenállást, kísérletezik először a szabá-
lyok felrúgásával, aztán meg az átszabá-
sával, próbálgatja, mennyi a körötte élő
felnőttek szeretete. Vajon erősebb-e, mint
a türelme? Kipróbál veszélyes és jó dol-

gokat is, saját tapasztalatával akar meg-
győződni a világ dolgairól. Nem tud, de
nem is akar kimaradni a kortársi csoport-
ból, ami újabb kihívások elé állítja.
Számos csábítás hatásának engedve ki-
próbálja a cigarettát, az alkoholt, némely
drogokat. Sokaknak közülük ez csak egy
megtapasztalás lesz, néhányuknak sajátos
életvitel. De lemaradni nem lehet! Műkö-
dik a csoporthatás! A reklám, a tömeg-
kommunikációs hatások! „Csak fo-
gyassz! Még akkor is, ha erre sem
pszichésen, sem gazdaságilag nem ké-
szültél fel! Mi majd adunk neked hitelt!
Pénzügyit is. Meg lehetőségeket is. Min-
dent megkaphatsz, amit csak szemed –
szád megkíván!” És a virtus: „Így több
lehetsz másoknál! Látod, milyen felnőt-

tes dolgokat művelsz, dohányzol, iszol.
Apád a … -dik születésnapodon cigivel,
itallal ritualizálja a felnőtté avatási szer-
tartást.” Stb. stb. …

(folytatás a 2. oldalon)
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Szülőnek lenni...
(folytatás a címoldalról)

S ha ezt a – szerintem természetes és
mindennapos - folyamatot szülőként
észrevesszük (nem nehéz, ha fontos a
gyermekünk, ha figyelünk rá, hiszen
mi is voltunk serdülők) akkor megije-
dünk: „Mi lesz így vele? El fog zülle-
ni! Drogos lesz! ” De közben teljesen
természetes mozdulat-
tal megkínál-
juk

cigarettával, egy pohár itallal. Vagyis
nem vagyunk következetesek még a sa-
ját féltésünkben sem! Ekkor lehet,
hogy túlkötjük, túlszabályozzuk, bünte-
téseket alkalmazunk. Hát csak tegyük!
Így biztosan elfordul tőlünk!

Ő nem ezt várja! Azt szeretné, hogy fo-
gadjuk el, hogy már nem kisgyerek!
Ne kelljen neki nap mint nap ezt bi-
zonygatnia. Vágyik önállóságra, de
ugyanakkor fokozott igénye van a sze-
retetünkre és a velünk való együttlét
meghittségére is. Ennek megteremté-
sét nem tőle kell várnunk, nekünk
kell(ett) kialakítani. Számos olyan kér-
dése, gondolata van, amelyet meg sze-
retne osztani mással, s erre az elfoga-
dó, támogató szülői attitűddel
biztosított beszélgetések nyújthatunk
lehetőséget.

Ha nyitott vagyok rá, és biz-
tosítom a számára szük-
séges időt, akkor meg-
beszélheti velem,
szülővel is a gondjait,
gondolatait, ötleteit,
félelmeit, akár a „til-
tott világban szerzett”
tapasztalatait is.
Mindennek alapja a köl-
csönös bizalom és a partnerség, ame-
lyet szülőként nekünk is meg kell ta-
nulnunk serdülő gyermekünk mellett.

Ha a szülő:
– tudja, hogy gyermeke jövője nagy-
ban függ az ő szülői magatartásától,
– vallja, hogy a tudás, a tájékozottság
fontos tényező az ember életében,
– belátja, hogy gyermeke fejlesztése
nem kizárólag az intézmények felada-
ta,
– érzi, hogy ő a legfontosabb és leg-
meghatározóbb személy a gyermeke
életében,
- keresi a megoldást arra, hogy gyerme-
ke a képességeit minél jobban kibonta-
koztathassa,
- képes arra, hogy saját igényeit (szóra-
kozás, pihenés) - időnként - a a gyer-
mekével való foglalkozásért háttérbe
szorítsa,
akkor érheti el legbiztosabban,

hogy a gyermeke

- megtiszteli őt bizalmával,
- követi a szülő által nyújtott
mintát,
- érvényesülve halad a sa-
ját útján,
- kiegyensúlyozott lesz,
- örömteli életet élhet.
És ha mégis vannak, lesz-
nek problémák?

Mindenképpen ajánlanám, hogy
forduljanak szakemberhez. Elsődlege-
sen az iskola pedagógusa, ifjúságvé-
delmi felelőse, iskolaorvosa, iskolai
védőnője áll rendelkezésre a segítség-
nyújtásban.

Általános
problémák
esetén 18 éves
életkorig fel-
kereshető a
szakellátó há-
lózat – Szege-
den a Temes-
vári krt.
35-37. -, 18 éves koron túl Szegeden
a Kossuth L. sgt. 42.

Drogproblémák esetén a Dr. Farkas-
inszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum
segítségét vehetik igénybe.

Schád László

pszichológus
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