Narkotyki i zdrowie
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W

ydaje siê, ¿e podstawowe dzia³ania
profilaktyczne mo¿na zamkn¹æ w 6 zasadach, które jednoczenie przeciwstawiaj¹ siê
podobnej liczbie b³êdnych, nietrafnych przekonañ (mitów), które ci¹gle b³¹kaj¹ siê jeszcze w g³owach doros³ych, pragn¹cych przeciwstawiæ siê uzale¿nieniom. B³êdne za³o¿enia
znakomicie utrudniaj¹ podjêcie w³aciwych
dzia³añ tak d³ugo, dopóki wreszcie nie zostan¹
poddane krytyce i sprostowaniu. Jednym z podstawowych tego typu nie ca³kiem trafnych za³o¿eñ jest:

ku  jest nierealistyczne. To na co mo¿emy
naprawdê liczyæ, to wychowawczo-profilaktyczna praca z dzieæmi czy m³odymi ludmi,
s³u¿¹ca kszta³towaniu i rozwijaniu w nich takich postaw i umiejêtnoci, które pomaga³yby
im w podejmowaniu w³aciwych decyzji w
konfrontacji z zagro¿eniem.
2. Mit wiedzy o narkotykach
Kolejnym, niebezpiecznym uproszczeniem
jest przekonanie, ¿e profilaktyka narkomanii
polega na przekazywaniu informacji o rodza-

dzieci najchêtniej do sali gimnastycznej na 45
minutow¹ pogadankê prelegenta. Dyrektorzy
szkó³ s¹dz¹ przy tym czêsto, ¿e najlepszym prelegentem bêdzie policjant. Dlaczego ulegaj¹
takiemu z³udzeniu? Bo s¹ ofiarami wczeniejszego mitu, ¿e rozwi¹zywaniem problemów
uzale¿nieñ zajmuj¹ siê najskuteczniej ci, którzy walcz¹ z poda¿¹ narkotyków. ¯eby by³o jeszcze ciekawiej: nosicielami tych samych mitów
s¹ oczywicie i sami policjanci, bo dlaczegó¿
by nie? A skoro tak, to wielu policjantów chêtnie podejmuje siê roli prelegenta, opowiadaj¹c

Mity i zasady profilaktyki uzale¿nieñ
Mieczys³aw Wojciechowski
Gdy sporo siê wie zarówno o mechanizmach wchodzenia w u¿ywanie narkotyków, jak te¿ sposobach przeciwdzia³ania
czy ochrony, mo¿na sobie pozwoliæ na uporz¹dkowanie tej wiedzy w sposób maksymalnie skondensowany i przejrzysty. Takiej w³anie próby dokonano w niniejszym artykule, równie¿ z myl¹ o tych, którzy poszukuj¹ mo¿liwie najkrótszego poradnika w kwestii: na czym w³aciwie polega profilaktyka, co robiæ, czego za nie.
1. Mit walki z poda¿¹ narkotyków
To na pozór doæ logiczne, ¿e nasz¹ uwagê
przede wszystkim przyci¹ga sama substancja
uzale¿niaj¹ca  narkotyk. To on jest oskar¿any
o nieszczêcie i przeciwko niemu chcemy skierowaæ g³ówne ostrza ataku, najlepiej likwiduj¹c go ca³kowicie. Takie dzia³anie jest nierealistyczne. Ca³a historia walki z poda¿¹ substancji psychoaktywnych pokazuje, ¿e s¹ to
dzia³ania dalece niewystarczaj¹ce, a czasem
przynosz¹ce wrêcz odwrotny skutek.
Najlepszym przyk³adem s¹ dzieje prohibicji w USA, w okresie której, po pierwsze, wzros³o spo¿ycie alkoholu (pochodz¹cego z nielegalnych róde³). Po drugie  wtedy w³anie powsta³a sieæ przestêpczych organizacji mafijnych,
z którymi Stany Zjednoczone Ameryki nie mog¹
poradziæ sobie do dzisiaj (a które z poda¿y alkoholu przesz³y stopniowo, w ci¹gu dziesi¹tków
lat, na poda¿ narkotyków). Po trzecie, liczba alkoholików okaza³a siê wy¿sza, ni¿ przed wprowadzeniem prohibicji. Jakie st¹d wnioski?
Zasada I: Ograniczenie popytu  nie za
poda¿y  jest celem dzia³añ wychowawczoprofilaktycznych.
Liczenie na to, ¿e policja lub s³u¿by celne
na granicy rozwi¹¿¹ problem w najbli¿szym
otoczeniu  w rodzinie, w szkole, na podwór-
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jach, efektach dzia³ania i sposobach u¿ywania
narkotyków. Owszem, by³by to dobry program
edukacyjny w ramach kursu zatytu³owanego:
Jak u¿ywaæ narkotyków  ale nie w ramach
kursu Jak ich nie u¿ywaæ. Kolejn¹ zasad¹
profilaktyki jest wiêc:
Zasada II. Przedmiotem dzia³añ profilaktyczno-wychowawczych s¹ postawy, wartoci i umiejêtnoci prozdrowotne, nie za wiedza o u¿ywkach.
Powy¿sza zasada ³¹czy siê w sposób logiczny z zasad¹, wymienion¹ jako pierwsza. Bo
skoro mamy pracowaæ na rzecz ograniczenia
popytu, bêdzie to mo¿liwe tylko dziêki temu,
¿e potencjalni klienci narkotykowego rynku nie
bêd¹ mieli ochoty byæ jego klientami. To za
bêdzie mo¿liwe tylko wtedy, gdy bêd¹ oni reprezentowaæ wewnêtrzne umiejêtnoci i postawy odrzucaj¹ce narkotyki i preferuj¹c zdrowy
styl ¿ycia oparty na innych ni¿ narkotyk wartociach i celach. Warto jednak zadaæ kolejne
pytanie: na czym w³aciwie to polega i kiedy
jest mo¿liwe uzyskanie takich postaw?
3. Mit pogadanki lub akcji profilaktycznej
To dziwne ale jednak prawdziwe, ¿e wielu
doros³ym i sk¹din¹d rozs¹dnym ludziom wydaje siê, ¿e efekty mo¿na uzyskaæ zapêdzaj¹c

o tym, na czym siê znaj¹. A znaj¹ siê najlepiej
na ciganiu przestêpców zwi¹zanych z przemytem, produkcj¹ b¹d handlem narkotykami.
Opowiadaj¹ te¿ czasem i o tym, na czym
nie ca³kiem siê znaj¹, ale o czym mog¹ gdzie
poczytaæ, mianowicie: o samych substancjach.
Pogadanki takie mog¹ byæ zatem ca³kiem ciekawe, a nawet budziæ pewnego rodzaju sensacjê w zale¿noci od barwnoci opisów policyjnych akcji. Problem jednak w tym, ¿e nie ma
to kompletnie nic wspólnego z profilaktyk¹.
Na przeszkodzie stoj¹ tak¿e mity, które
obiecuj¹ prost¹, ³atw¹ i krótk¹ drogê, a ich odrzucenie oznacza³oby skonfrontowanie siê z
trudem d³ugofalowych, przemylanych i ¿mudnych dzia³añ. Tylko konsekwentnie realizowany na co dzieñ, wychowawczy proces, jest w³aciw¹ odpowiedzi¹ na profilaktyczne potrzeby
m³odzie¿y.
Zasada III. Efekty profilaktyczno-wychowawcze uzyskuje siê w d³ugofalowym procesie wychowawczym nie za w jednorazowej akcji.
Wyobramy sobie jednak ogrom tego przedsiêwziêcia. Po pierwsze, w placówkach owiatowych musia³yby pracowaæ osoby kompetentne nie tylko z punktu widzenia przedmiotowej
dydaktyki, ale przede wszystkim kompetentne
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4. Mit kwalifikacji formalnych
W ten sposób przechodzimy p³ynnie
do problemu kwalifikacji osób, które mog³yby ewentualnie realizowaæ problemy
wychowawczo-profilaktyczne w szkole
czy innych placówkach owiatowo-wychowawczych. Mamy tu do czynienia z
pu³apk¹ dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, z t¹ o której by³a mowa przy okazji
omawiania pseudo-profilaktycznych
dzia³añ policji: jest to przypisywanie
kompetencji tym, którzy tylko na pozór
je posiadaj¹, choæ posiadaj¹ inne. Jest
jeszcze druga pu³apka, bardziej niebezpieczna.
Otó¿ w naszych placówkach owiatowo-wychowawczych pracuj¹ wy³¹cznie
osoby z formalnym przygotowaniem pedagogicznym. Ta iluzja drogo nas kosztuje, poniewa¿ sugeruje, ¿e naprawdê posiadaj¹ one kompetencje psychologiczno-pedagogiczne, niezbêdne dla prowadzenia
rzeczywistych dzia³añ wychowawczych.
Tak nie jest, a wynika to z zupe³nej dowolnoci
merytorycznej kursów daj¹cych rzekomo przygotowanie do dzia³añ wychowawczych, a tak¿e z
ich teoretycznoci, pozbawionej na ogó³ odniesieñ do konstruktywnej praktyki wychowawczej.
Jak kraj d³ugi i szeroki  wszyscy nauczyciele
maj¹ potwierdzone formalne umiejêtnoci pedagogiczne. A jednoczenie ci sami nauczyciele wykazuj¹ w wiêkszoci zdumiewaj¹cy brak podstawowych umiejêtnoci psychologicznych w zakresie wychowawczego kontaktu z uczniami. W tym
punkcie wy³ania siê nam zatem kolejna zasada:
Zasada IV. Do realizacji dzia³añ profilaktyczno-wychowawczych niezbêdne s¹ rzeczywiste kwalifikacje emocjonalne i interpersonalne, nie za kwalifikacje formalne.
Rzecz nie we wrogoci wobec formalnego
potwierdzenia kwalifikacji: nie by³oby w tym nic
z³ego  a nawet by³oby wskazane, aby rzeczywi-

ste kwalifikacje by³y potwierdzone tak¿e formalnie. Problem polega jednak na tym, ¿e owe rzeczywiste kwalifikacje mog¹ w gruncie rzeczy daæ
wy³¹cznie praktycy, nie za badacze-teoretycy.
Nie mam nic przeciwko jednym ani drugim.
Nie da siê jednak skutecznie zast¹piæ m³otka
rubokrêtem i odwrotnie. Trzeba zatem powiedzieæ wyranie: praktycznych umiejêtnoci
mog¹ dostarczyæ i oceniæ ich poziom u odbiorcy wy³¹cznie ci, którzy ju¿ mog¹ siê poszczyciæ praktycznymi i skutecznymi realizacjami
programów profilaktyczno-wychowawczych.

Nale¿y zatem najpierw zafundowaæ sobie
kilkusetgodzinny kurs profilaktyki uzale¿nieñ
realizowany si³ami profilaktyków-praktyków,
aby uzyskaæ wiedzê i umiejêtnoci adekwatne
do profilaktycznych potrzeb.
Dodatkowym pytaniem jest oczywicie poziom indywidualnych osi¹gniêæ w tym zakresie
nauczyciela, uczestnika kursu. Bo choæby nawet
legitymowa³ siê on wiadectwem ukoñczenia takiego w³anie kursu, to i w tym przypadku o rzeczywistych efektach jego dzia³añ zadecyduje rzeczywisty poziom jego wiedzy i umiejêtnoci.
5. Mit naprawiania jednostki
W procesie zg³êbiania wiedzy o mechanizmach pojawiania siê patologii indywidualnej (a
nastêpnie spo³ecznej) staje siê jasne, ¿e trzeba te¿
rozstaæ siê z kolejnym mitem, nakazuj¹cym dopatrywaæ siê problemu wy³¹cznie po stronie m³odego cz³owieka czy dziecka. Doæ powszechne

jest patrzenie przez doros³ych na m³odego cz³owieka w sposób statyczny. Jak gdyby posiada³
on negatywne cechy, które trzeba zmieniæ w
sposób zupe³nie tajemniczy i magiczny, bez najmniejszego zwi¹zku z interakcjami pomiêdzy nim
a jego otoczeniem  czyli rodzicami, nauczycielami i rówienikami. Za takim podejciem kryje
siê chêæ reperowania przys³owiowego Jasia z
pominiêciem jego relacji z innymi. Brak sukcesów interpretowany jest tutaj jako opornoæ
Jasia, nie za b³¹d w za³o¿eniach co do metody.
St¹d te¿ istnieje potrzeba zdecydowanego sformu³owania kolejnej zasady:
Zasada V. Adresatami programu
profilaktycznego s¹ trzy grupy odbiorców (rodzice, nauczycielem, dzieci), nie za tylko dzieci.
Dlaczego? Po prostu dlatego, ¿e rodowisko wychowawcze dla dzieci i m³odzie¿y tworz¹ g³ównie doroli  nauczycieli i rodzice. I choæ z czasem coraz
istotniejsze staj¹ siê dla dzieci relacje z
rówienikami, to równie¿ i owi rówienicy pozostaj¹ przecie¿ w obszarze oddzia³ywañ osób doros³ych, tworz¹c np. szkoln¹ spo³ecznoæ uczniowsk¹. Oddzia³ywanie osób doros³ych na m³odzie¿ mo¿e byæ
silniejsze lub s³absze, mo¿e te¿ mieæ odmienn¹  pozytywn¹ lub negatywn¹  jakoæ. Ka¿de zachowanie doros³ych wobec m³odych ludzi wp³ywa na zachowanie i postawy tych ostatnich.
Uzyskanie bardziej konstruktywnych
postaw po stronie m³odzie¿y nie mo¿e
zaistnieæ bez intensyfikacji konstruktywnych
zachowañ po stronie nauczycieli i rodziców
tworz¹cych rodowisko wychowawczo-profilaktyczne. Pozwala nam to sformu³owaæ nastêpuj¹c¹, ostatni¹ ju¿ w tym tekcie zasadê:
Zasada VI: Aby zaistnia³ proces zmian
w zachowaniach i postawach dzieci, musi
zostaæ zapocz¹tkowany proces zmian w zachowaniach i postawach doros³ej czêci ich
spo³ecznego otoczenia.
Na przeszkodzie temu procesowi staje czêsto spotykane przekonanie doros³ych, ¿e przecie¿ oni s¹ w porz¹dku, a tylko m³odzie¿ ma
co ze sob¹ zrobiæ. Lecz taka w³anie postawa
rodzi i podtrzymuje patologiê. Im jej mniej, tym
wiêksza szansa na konstruktywne zmiany. q
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wychowawczo. Jednak¿e tego rodzaju kompetencje s¹ w polskiej szkole rzadkoci¹.
Po drugie, osoby te musia³yby przestaæ dzia³aæ w pojedynkê i utworzyæ ogólnoszkolny system wychowawczy. Jakkolwiek istnieje formalnie taki wymóg, to nadal jednak szkolny system wychowawczy jest nierzadko jedynie
dokumentem le¿¹cym na dnie szuflady dyrektorskiego biurka. Fikcja systemu wychowawczego nie mo¿e za daæ innych efektów profilaktycznych, jak tylko fikcyjne.

