ANTURAJE PERICULOASE CONTROLUL ADOLESCENTILOR

Prezenta şi influenta exercitata de catre anturajul negativ asupra minorilor pare sa
prezinte cel mai real pericol.
''Oare unde am gresit? Cum si unde s-a produs prapastia dintre mine si copil''?
Acestea sunt doar unele dintre intrebarile pe care parintii si le pun in clipa cand
realizeaza ruptura sufleteasca dintre ei si copilul lor... dar de cele mai multe ori este
prea tarziu, pentru ca raul este deja facut si copilul uneori ''nu se mai poate intoarce''...
sau gaseste destul de greu ''drumul catre casa ''. Asemenea probleme pot aparea in
contextul unor atitudini gresite in relatia cu adolescentul sau pe fondul caracterului
orgolios al acestuia.
Detectivii nostri va stau la dispozitie privind:
- supravegherea copilului dv. in perioada cand este la cursuri, scoala generala, liceu,
facultate;
- supravegherea dupa programul de scoala;
- felul in care petrece timpul liber;
- anturajul de care este inconjurat;
- verificarea sumara a anturajului copilului in scopul prevenirii unor obiceiuri si ocupatii
periculoase.
Faptul ca delicventa juvenila este un fenomen in continua crestere in Romania, care
ingrijoreaza atat organismele statului din domeniul justitiei si al protectiei sociale, cat si
cetatenii de rand, nu poate fi contestat de nimeni.
Potrivit statisticilor Politiei, infractionalitatea in randul tinerilor de pana la 18 ani a crescut
in ultimii ani. Exista o multime de factori de risc care contribuie la generarea de
comportamente infractionale la tineri, cum ar fi: anturajul negativ, insuficienta
supraveghere din partea familiei, insuficienta maturizare afectiva, emoţionala si sociala,
carentele materiale, abandonul scolar sau analfabetismul, educatie deficitara, abuz,
disciplina inconsistenta, conflicte, asocierea cu grupuri delictogene, etc.

Ce trebuie sa cunoastem pentru a limita sau stopa efectul de scapare a copiilor de sub
control?
- anturajul este dat de cele mai multe ori de mediul social al unei persoane, de
educatia primita de la parinti, de obiceiurile care le asimileaza sau i se impun, de
pasiunile dobandite pentru anumite activitati;
- influenta pe care o au prietenii sau colegii pot influenta deciziile adolescentului: fumez
pentru ca si ei fumeaza, ascult un gen de muzica pentru ca le place si lor, port aceasi
imbracaminte ca si ei, injur si eu pentru ca asa suntem mai ''cool'', etc. Si de aici pana
la infractiuni sau greseli care pot afecta pe termen lung (sau definitiv) viata cuiva, este
doar un pic.
Anturajul poate influenta comportamentul copilului in bine sau in rau! Acesta este un
adevar pe care nu-l putem ignora.
Relatiile parinti-copii pot fi deteriorate de cele mai multe ori de lipsa comunicarii dintre
aceste doua parti. Intelegerea gresita a ideii de libertate - adica parintii vor o libertate
''controlata'' (dar care de cele mai multe ori este excesiva pentru copil) iar copilul isi
doreste o independenta la fel de exagerata (care nu este deloc in concordanta cu ce
isi doreste parintele pentru viitorul copilului sau). Adolescenta este treapta catre
descoperiri si cunoastere, este frontiera dintre problemele vietii si lupta cu ele. Aflat in
acest moment' “de cotitura'' pentru ambele parti, parintele poate invata din propriile
greseli facute in adolescenta lui si are sansa ca prin intelegere, toleranta si educatie
corecta sa nu repete si copilul sau aceleasi greseli.
Cum procedam cand copilul isi alege niste prieteni cu care nu suntem de acord?
- nu le atrageti atentia acestui fapt! Mai important este sa-i cunoasteti rapid tot grupul si
activitatile, sa stiti cine sunt acei prieteni, cu ce se ocupa, ce activitati comune au cu
copilul dumneavoastra si din ce familii sau medii provin;
- nu incercati sa hotarati totul pentru copilul dumneavoastra! Asa aveti sansa sa dati
nastere unor conflicte si stari de tensiune. Mai mult decat atat, efectul va genera
asupra copilului un comportament ascuns vis-a-vis de relatia cu parintii;
- fiti realisti si acceptati ca nu puteti tine locul prietenilor copiilor vostri! Nu aveti varsta
lor, aceleasi ocupatii si activitati, sentimente sau trairi.
- ascultati intotdeauna parerea copilului, faceti cunostinta cu prietenii lui, aflati pasiunile
lui si ale prietenilor sai si fiti interesat de ele in mod natural (nu fals).
- tolerati intalnirile copilului si ale anturajului din care face parte la dv. acasa (nu pe
strada). Incercati sa fiti un parinte ''de gasca'', asa veti avea situatia sub control si veti
putea observa mai repede posibila ''deviere de la traseu'' a grupului din care face
parte.
- fiti receptivi la dorinta lor de libertate si independenta, acest aspect va poate apropia
mult de copilul dv. De cele mai multe ori un adolescent sau un copil priveste libertatea

pe care o doreste ca pe increderea si siguranta pe care parintele sau i-o poate acorda
sau darui.
Sfatul nostru sincer si dezinteresat: lasati toate aceste probleme in seama unor
profesionisti investigatori, deoarece tocmai pentru acest gen de probleme existam noi,
detectivii particulari.

