Nem elég azonban csak információt nyújtani, hanem értéket és pozitív alternatívát is kell közvetíteni a gyermekeknek. A sport és az egészséges
életmód jó alternatíva. Ennek az az oka, hogy a
sport sok sikerélménnyel, baráti kapcsolatokkal,
és valós célokkal is együtt jár. De beszelhetnénk
a művészetről, a zenéről, vagy bármilyen alkotó
tevekénységről, ahol a gyermek megtalálja önmagát, tapasztal, és ahol lehetősége van felismerni
saját kreativitását. Továbbá minden esetben arra
kell törekedni, hogy ne a tiltás legyen az elsődleges, hanem az iránymutatás, a pozitív tudatformálás, az értékteremtés és a példamutatás.

kek büntethetőségének korhatára bizonyos súlyos
bűncselekmények esetén – mint például az emberölés vagy a rablás – 14-ről 12 évre csökkent.
Éppen ezért fontos, hogy a gyermekek mindenkor
fel tudják ismerni a veszélyhelyzeteket, ezeket átgondolva felelősen tudjanak döntéseket hozni, és
fel tudják mérni magatartásuk és cselekményeik
következményeit.

Csíny
Bűn
Sér

Fontos továbbá, hogy meg tudják állapítani a helyes
és helytelen közötti különbséget annak érdekében,
hogy ne váljanak sem áldozattá, sem elkövetővé,
illetve, hogy képesek legyenek ellenállni még a
kortársaiktól érkező csábításnak, kínálásnak is.

CSÍNYTEVÉS VAGY BŰNCSELEKMÉNY?
TANÁCSOK FIATALOKNAK
Garázdaság: Aki közösségi rendezvényen hangoskodik, erőszakos viselkedésével másokban
megbotránkozást, riadalmat kelt, az garázdaságot
követ el, ami akár két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Rablás: Aki erőszakkal elveszi mások tulajdonát,
az rablást követ el, ami két évtől akár tizenöt évig
terjedő szabadságvesztést is jelenthet.

· Tanuld meg a veszélyhelyzetet mindenkor felismerni,
· a következményeket jól átgondolva helyesen
dönteni,
· ha kell, elutasítani a neked ártó dolgokat,
· mindenképpen mondd el, hogy mi történt,

Testi sértés: Aki mást bántalmaz, az testi sértést
követ el, ami nem csak szándékosan, hanem gondatlanságból is bekövetkezhet. Ebben az esetben
egy évtől nyolc évig terjedhet a kiszabott szabadságvesztés.
Önbíráskodás: Aki azért fenyeget vagy bántalmaz valakit, hogy a tartozását behajtsa, vagy
megbosszuljon valamilyen sérelmet, az önbíráskodást követ el. Ez szintén egy és nyolc év közötti
szabadságvesztéssel büntethető.
A fentiek alapján egyértelmű, hogy a fiatalkorúak
csínytevései sok esetben már komoly bűncselekménynek is minősülhetnek. Ráadásul a gyerme-

· és ha lehet, próbáld meg elkerülni az ilyen helyzeteket.

A kiadvány a
TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001
kódszámú
„A fogvatartottak többszakaszos,
társadalmi és munkaerő-piaci
reintegrációja és az intenzív
utógondozás modellje”
kiemelt projekt keretében készült.

A TÁMOP 5.6.3-12/1 projektről további információ
érhető el a www.tettprogram.hu weboldalon.
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BŰN, BŰNÖZÉS, BŰNMEGELŐZÉS
A bűnözés nem kívánt társadalmi jelenség, amely
zavart okoz a közösség életében. Minden országban nagyon komoly probléma, ezért különösen fontos a megelőzése. A korszerű büntetőpolitika egyik
fontos feladata a bűnözés okozta káros hatások
csökkentése és a bűncselekmények áldozatainak
társadalmi, erkölcsi és anyagi sérelmeinek enyhítése. A büntetőhatalmat gyakorló állam nagy figyelmet
fordít az áldozati jogok érvényesíthetőségére, amivel az Európai Unió irányelveinek tesz eleget.
A bűncselekmények visszaszorítása mellett nagy
hangsúlyt kap a megelőzés is. Akármennyire szigorú az állami igazságszolgáltatás és következetes
a bírói ítélkezés, szükséges a hatékony bűnmegelőzés is.

sadalmi összefogásra van szükség. Éppen ezért
napjainkban az áldozatpolitika jelentősége felértékelődött. Az új szemlélet figyelembe veszi az áldozatot ért sérelmet, fontosnak tartja a kártalanítást,
ugyanakkor az elkövetőkre is odafigyel, hiszen
nagy hangsúlyt fektet a társadalomba való visszavezetésükre.
AZ ÁLDOZATTÁ VÁLÁS KOCKÁZATI
TÉNYEZŐI
A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy vannak olyan tényezők, amelyek növelik az áldozattá
válás kockázatát. A leginkább veszélyeztetettek,
vagyis a kiemelt kockázatú csoporthoz tartozók a
gyermek- és fiatalkorúak.

fiatalkorúak körében. Ráadásul a dizájner drogok
megjelenése ennél a korcsoportnál tovább növeli a veszélyeket. Ezek legfőbb veszélye éppen
újszerűségükből, az ismeretlenségből ered. Egyszerűen senki sem tudja, hogy mi az összetételük, milyen forrásból származnak, és milyen hatást
váltanak ki a szervezetben. Nem csak a fogyasztó
nem tudja, hanem a terjesztő sem, ezért ez egy
orosz rulett, ami gyakran tragédiához vezet.
Mi a kábítószer-fogyasztás és az ahhoz kapcsolódó magatartásformák büntetőjogi szankciója?
Leegyszerűsítve, aki kábítószert fogyaszt, illetve
kábítószert fogyasztás céljából megszerez, vagy
tart, az vétséget követ el és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

FIATALOK
A CSALÁD SZEREPE

Kiből lehet áldozat?
Nem csak a bűncselekmények közvetlen sértettjei lehetnek áldozatok, hanem mindazon személyek is, akik bizonyíthatóan a bűncselekmény
közvetlen következtében szenvedtek sérelmet.
Sérelemnek tekintendő a testi vagy lelki sérülés
(súlyos félelem, szorongás), az érzelmi megrázkódtatás (trauma, pszichés zavar) továbbá az a
vagyoni kár, amely a bűncselekménnyel ok-okozati összefüggésben áll. A jelenlegi bűnelkövetési adatok szerint Magyarországon évente közel
220 ezer személy válik bűncselekmény sértettjévé. A tágabban értelmezett áldozatok száma
azonban évente 400 ezerre is tehető. Közülük
kerülnek ki azok, akik az állami áldozatsegítés
szolgáltatásait igénybe vehetik. A támogatások
egyik része alanyi jogon, míg egy másik része
csak rászorultság esetén jár.
Tehát bárki válhat bűncselekmény áldozatává, ennek elkerülése érdekében pedig széles körű tár-

Mivel a gyermek- és fiatalkorúak helyzetfelismerése, ítélőképessége, a jó és a rossz megkülönböztetése, döntései kockázatának, következményeinek
felismerése alacsonyabb szintű, mint egy felnőtté,
ezért fokozott veszélynek vannak kitéve.
A KÁBÍTÓSZER ELLENI KÜZDELEM

A drogfogyasztás elleni küzdelem legfontosabb
állomása maga a család, ahol, ha kellőképpen figyelünk, már a kezdet kezdetén észre lehet venni
azt, hogy a gyerek milyen hiányt kíván orvosolni
egy adott szerrel. Az őszinte beszélgetések, közös programok, a megfelelő példakép a drogok
legfőbb ellenszerei.

A kábítószer napjaink egy jelentős problémája,
amellyel kapcsolatban rengeteg a tévhit. Orvosi szemszögből minden olyan természetes vagy
szintetikus anyagot, amely a szervezetbe juttatva
kellemes érzést, félálomszerű, bódult állapotot, túlérzékenységet, érzéki csalódásokat okoz, és tartós használata pszichikai vagy fizikai függőséghez
vezet, drognak nevezünk. A kábítószer kifejezés
büntetőjogi kategória, amelyek stimulánsokra, depresszánsokra, hallucinogénekre és A-típusos kábítószerekre csoportosíthatók.
Felmérések szerint az illegális szerek kipróbálása
és használata is jelentős mértékben növekedett a
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