
Demoralizacja nieletniego

Każdy kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji
dziecka, ma społeczny obowiązek przeciwdziałania temu,  a przede wszystkim
zawiadomić o tym rodziców, opiekunów, szkołę, sąd rodzinny, policję lub inny
właściwy organ.

Głównym aktem prawnym, który reguluje kwestie dotyczące nieletnich
jest Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października
1982r. Dotyczy ona nieletnich, którzy dopuścili się czynów karalnych, jak i tych
osób, które są zdemoralizowane.

Demoralizacja - to pewne rozprężenie, zwłaszcza moralne, zepsucie,
rozluźnienie dyscypliny, karności. Demoralizacja to pewien proces odchodzenia
od obowiązujących w społeczeństwie wartości moralnych, a przejawiających się
poprzez popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od
obowiązku szkolnego (chodzenie na wagary), używanie alkoholu lub innych
środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu,
włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych.

Demoralizacja jest wynikiem i jednocześnie przejawem
nieprzystosowania społecznego nieletniego. Nie chodzi tutaj o zachowania
jednostkowe, sporadyczne, izolowane lecz o zespoły różnorodnych zachowań
powtarzające się wielokrotnie i utrzymujące się.
Duży wpływ na demoralizowanie nieletnich ma otoczenie w którym się
znajdują. Pod namowami rówieśników młodzież ulega ich wpływowi i
przyjmuje ich negatywną postawę do społeczeństwa.

Nieletni - pojęcie to zostało zróżnicowane i odnosi się do trzech grup
osób objętych wspólną nazwą ,,nieletni'', w zależności od rodzaju prowadzonego
postępowania, wieku osób oraz stosowanego środka wychowawczego lub
poprawczego:

a) w zakresie postępowania dotyczącego zapobiegania i zwalczania
demoralizacji - nieletnim jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia .
b) w zakresie postępowania o czyny karalne jest osoba, która dopuściła się
takiego czynu po ukończeniu 13 roku życia, a przed ukończeniem 17 lat.
c) w zakresie postępowania wykonawczego, w zakresie wykonywania środków
wykonawczych lub poprawczych. W tym przypadku za nieletniego uważana jest
osoba, względem, której środki takie zostały orzeczone, choćby ukończył 18 lat,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 lat.



Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich mówiąc o demoralizacji
wymienia w szczególności takie jej formy:

- naruszenie zasad współżycia społecznego (szkodzenie innym)
- popełnienie czynu zabronionego
- systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia
zawodowego (wagary)
- używanie alkoholu lub innych środ ków w celu wprowadzenia się w stan
odurzenia (alkohol, papierosy, tabaka, środki odurzające lub psychotropowe,
grzyby i rośliny halucynogenne, kleje itp.)
- uprawianie nierządu
- włóczęgostwo (ucieczki z domu, żebractwo)
- udział w grupach przestępczych

Wśród różnorodnych przejawów demoralizacji za najbardziej zagrażające
zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży uznaje się narkomanię,
alkoholizm i prostytucję. Są to zjawiska, wobec których żaden dorosły nie
powinien pozostawać obojętny, z właszcza, że zachowania te są ryzykowne dla
dzieci i młodzieży, gdzie najczęściej ze sobą współwystępują. Zachowania
młodych ludzi takie jak wagary, ucieczki z domu, wandalizm, kradzieże,
prostytucja, alkoholizm, narkomania, a więc wszystkie te czynniki św iadczące o
postępującym procesie demoralizacji, mogą być przyczyną nawiązywania
kontaktów z grupami przestępczymi, a w dalszej kolejności mogą wiązać się z
popełnianiem przestępstw.

Nie należy traktować demoralizacji, jako czynnika który nie wywo łuje
tzw. wielkość szkodliwość czynu, jednak należy jej się przeciwstawiać, gdyż
może być początkiem drogi, która w konsekwencjach może doprowadzić do
tego, iż młody człowiek będzie podążał dalej w drogę, która jest niewłaściwa, a
swoim zachowaniem może stwarzać zagrożenie dla siebie samego oraz innych
osób.

Zjawisko demoralizacji ma zatem ogromny zasięg. W celu skutecznego
jej zapobiegania niezbędny jest udział całego społeczeństwa w podejmowaniu
różnorodnych strategii. W działaniach zapobiegawczych szcze gólną rolę
odgrywać powinna rodzina, szkoła, społeczność lokalna, środki masowego
przekazu.


