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Estudos mostram que milhões de pessoas em idades
entre 15 e 64 anos consumiram drogas ilegais pelo
menos uma vez nos últimos 12 meses. Cannabis,
meta-anfetaminas, cocaína e heroína estão entre as
substâncias mais usadas. Apesar de as estatísticas
deixarem as crianças de fora, reconhece-se que um dos
efeitos das drogas é seu impacto negativo nas crianças
com menos de 15 anos.
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“Drogas não são brincadeira de criança” é o tema da campanha anual do Dia
Internacional contra as Drogas e o Tráfico, dia 26 de junho.

As Crianças
e as Drogas
Algumas crianças, filhas de dependentes, são
negligenciadas ou recebem maus-tratos. Outras já
perderam seus pais por uso de drogas. Parentes ou
pessoas ligadas ao serviço público geralmente cuidam
desses órfãos. Crianças e drogas estão interligadas
também porque jovens começam cedo a usar álcool,
cigarro ou maconha para serem aceitos em certos
grupos -ou até para lidar melhor com o stress. Embora
não seja tão comum, algumas crianças chegam a se
iniciar nas drogas aos oito ou nove anos de idade. Em
seguida passam para o uso de drogas mais potentes..
Entre outros fatores, a pressão de colegas influencia
essa decisão. Crianças que moram e trabalham nas
ruas são particularmente vulneráveis ao consumo de
drogas. O uso de inalantes - como cola de sapateiro,
anfetaminas e outros tipos de substâncias que eliminam a fome e a ansiedade - acabam sendo um meio de
enfrentar os problemas do dia-a-dia.

Campanhas do UNODC desde 2000:
2005

“Valorize-se. Faça escolhas saudáveis”

2004

“Drogas: tratamento é possível”

2003

“Vamos falar sobre drogas”

2002

“Uso de drogas e HIV/Aids”

2001

“Esportes contra as drogas”

2000

“Encarando a realidade: rejeição, corrupção e violência”
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A família
desempenha um
papel importante
na educação de
crianças saudáveis.
Mães, pais e outras pessoas próximas à
família podem passar valores que conduzam
as crianças às decisões certas. Assim, estimulam o uso do tempo livre com esportes,
música e arte, por exemplo. Dentro de um
ambiente acolhedor, as crianças têm a oportunidade de falar o que pensam e de compartilhar seus sentimentos. O tema das drogas pode ser um tópico de discussão aberta
entre pais e filhos. Se existirem transtornos
em casa ou na escola, a família deve tentar
entender o problema e buscar soluções - dentro ou fora do círculo familiar.

No estado de Shan, no
norte de Mianmar, o
UNODC apóia um projeto comunitário que
ajuda crianças cujas
vidas foram prejudicadas pelas drogas.
Baem Yain, um menino
de 5 anos que mora
com os avós, é um dos
beneficiados. Há três
anos a mãe dele, acusada de tráfico de drogas, está presa. Seu
pai, dependente químico, o abandonou.
Baem Yain freqüenta o
ensino fundamental
no município de
Namtaung, junto a
outras crianças com
problemas semelhantes aos dele. O projeto fornece comida,
livros didáticos e
roupas a esses meninos e meninas.

Professores podem desenvolver a segurança e a auto-estima das
crianças. Eles devem se comunicar com os alunos e os respeitá-los
como indivíduos. A escola deve ser um ambiente seguro onde as
crianças possam melhorar suas habilidades interpessoais e seus
conceitos de responsabilidade. Assim como o lar, a escola é um
lugar em que se pode aprender sobre os riscos do uso de drogas e
sobre os benefícios de um estilo de vida saudável. Debates em sala
de aula e competições artísticas são atividades que podem ajudar
as crianças a entenderem os
efeitos das drogas nas
famílias e na comunidade.

Professores
desempenham um
papel importante na
educação das crianças
sobre as drogas.

No Peru, o UNODC apóia a associação “Deporte y
Vida” (Esporte e Vida) para prevenir o uso de drogas entre crianças e adolescentes vulneráveis. O
Centro de Prevenção ao Abuso de Drogas do
Japão financia programas esportivos e culturais da
associação em bairros pobres. Karen, uma menina
de "Villa El Salvador", uma comunidade pobre
perto de Lima, é uma das 1500 crianças que participam dessa iniciativa popular. Pelo"Deporte y
Vida", Karen pode jogar futebol americano, uma
das paixões dela. O esporte ensinou a ela e a outras crianças a importância de trabalhar em equipe,
de respeitar outros jogadores e de ajudar amigos
em momentos difíceis.

Crianças
e adolescentes desempenham
um papel importante na
prevenção do uso de drogas.
Nunca é cedo demais para que as crianças aprendam a ser responsáveis e se
protejam de danos. Nem sempre é fácil crescer e amadurecer, mas a infância e a
adolescência podem ser divertidas! Milhões de crianças ao redor do mundo
praticam esportes com os amigos, tocam algum instrumento numa banda, participam de atividades depois das aulas. Além de estudar e brincar, crianças e
adolescentes podem se informar juntos sobre as drogas.

A sociedade tem responsabilidade de informar as crianças sobre as
drogas. O lar, a escola e os locais de lazer devem estar preparados
para isso.

