
Konsumimi i
duhanit, alkoolit
dhe kanabisit
nga të rinjtë

> Çfarë mund të bëni ju si prindër,
 mësues ose instruktorë.
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Këtë mund ta bëni ju vetë.Të dashur prindër, mësues dhe instruktorë/-e  

Si nënë, baba,  mësues ose instruktor/-e ju mund të ofroni kontribute veçanërisht të rëndësishme 
për të shmangur ose frenuar zhvillimet në fushën e varësisë. Parandalimi nuk mund t’i zgjidhë 
problemet e varësisë, mirëpo mund të pengojë ose të vonojë shfaqjen e tyre. Ai do të jetë i suk-
sesshëm  atëherë kur do të zbatohet në jetën e përditshme: në familje, në shkollë, në ndërmarrjet 
instruktuese, në pikëtakimet e të rinjve, në klubet sportive, në dyqanet ushqimore, në shitoret e 
pikave të karburantit dhe në restorante.
Receta të thjeshta se si të mbahen të rinjtë larg konsumit problematik të substancave varësue-
se (adiktive) nuk ekzistojnë. Megjithatë, përpjekjet parandaluese kanë një gjë të përbashkët: të 
gjitha ato kërkojnë një qëndrim të qartë nga secili person i rritur. Është e nevojshme ndërhyrja, 
sepse hedhja e shikimit anash  vetëm sa inkurajon konsumin riskant të substancave varësuese 
nga të rinjtë. Me porosi të kantonit dhe të bashkive, Perspektive Thurgau ofron përkrahje në 
të gjitha çështjet që lidhen me konsumin  substancave varësuese dhe angazhohet për nxitjen 
shëndetësore dhe parandalimin. Shfrytëzojeni këtë ofertë bashkë me kompetencën e këtyre in-
dividëve profesionistë.

Lidhur me këtë broshurë
Këshillat e propozuara përfaqësojnë një përzgjedhje metodash të dëshmuara. Në këtë bro-
shurë do të gjeni informacione dhe këshilla për sjellje parandaluese në raport me alkoolin, 
duhanin dhe kanabisin – dmth. për tre substancat varësuese të konsumuara më së shpeshti 
nga të rinjtë. Edhe medikamentet dhe mediet e reja mund të shpien te konsumi problematik 
nga të rinjtë.
Bëhet fjalë që të bëhet kujdes ndaj fëmijëve dhe të rinjve, dhe në rast dyshimi për konsum 
riskant të alkoolit, duhanit dhe kanabisit, të ndërmerren në kohën e duhur masat adekuate. 
Me këtë rast do t’ju ndihmojë broshura që keni përpara. Le të angazhohemi bashkërisht për një 
parandalim efektiv të varësive!

Përshëndetje miqësore

 Monika Knill Bernhard Koch
 Regierungsrätin Regierungsrat   
 für Erziehung Departement für   
 und Kultur Finanzen und Soziales

> Ndani ca kohë për të rinjtë.
Është normale që të rriturit ndonjëherë nuk 
i kuptojnë dot të rinjtë. Këmbeni me miqtë 
dhe të njohurit tuaj përvojat që keni me të 
rinjtë dhe informohuni. Dhe para së gjithash: 
ndani kohën e duhur për fëmijët dhe të rinjtë.

> Flisni me të rinjtë lidhur me  
 konsumin e substancave  
 varësuese.
Të mos flasësh për konsumin e duhanit, alko-
olit dhe kanabisit për hir të së ashtuquajturës 
paqe, në terma afatgjatë nuk është provuar 
si një zgjidhje e drejtë. Reagoni ndaj sjelljeve 
të pazakonshme. Fëmijët dhe të rinjtë kanë 
nevojë për të rritur që reagojnë ndaj proble-
meve. Të rinjtë shfaqin interes për substancat 
varësuese, ndërkaq shpesh nuk janë aq të 
mirëinformuar. Informohuni lidhur me rrezi-
qet e secilës substancë veç e veç.

>  Mbroni një qëndrim kritik  
kundrejt substancave 

 varësuese.
Fëmijët dhe të rinjtë vëzhgojnë se si u qa-
sen të rriturit lëndëve varësuese. Si një nënë, 
baba, mësimdhënës ose instruktor ju gjith-
monë do të jeni edhe model për ta. Prandaj 
vini në shqyrtim edhe konsumin vetjak dhe 
mos iu shmangni diskutimit lidhur me të. 
Qëndrimi i të rinjve ndaj konsumit të lëndë-
ve varësuese nuk është i ngulitur. Brenda një 

grupi të caktuar shpesh ekzistojnë pikëpam-
je të ndryshme lidhur me të. Ju mund të 
mbështesni të rinjtë në zhvillimin e një qën-
drimi kritik dhe në rezistencën ndaj trysnisë 
grupore. I përforconi ata në qëndrimin kritik 
kundrejt tymosjes së duhanit e kanabisit dhe 
angazhohuni për një qasje të matur ndaj alk-
oolit.

>  Përpiquni që ta kufizoni 
 konsumin.
Sa më herët që të rinjtë t’ia fillojnë konsumit 
të substancave varësuese, aq më i madh rre-
ziku nga varësia. Prandaj ka rëndësi që çasti 
i fillimit të shtyhet sa më shumë. Në rast se 
të rinjtë tashmë konsumojnë duhan, alkool 
ose kanabis, mund të provoni, – psh. Përmes 
këshillave nga kjo broshurë, – që ta kufizojnë 
konsumin. Kush mund ta kufizojë konsumin, 
në njëfarë mase akoma e ka nën kontroll atë.

>  Vendosni kufij të obligueshëm.
Në shkollë, në arsim profesional dhe në famil-
je, mësimdhënësit, instruktorët dhe prindërit 
duhet t’u vendosin kufij të qartë të rinjve në 
konsumin e substancave varësuese. Është me 
rëndësi që rregullat të zbatohen dhe që të 
reagohet kur nuk respektohen. Të rinjtë krye-
sisht i akceptojnë rregullat e qarta. Ndërkaq, 
ata rebelohen shpesh në rastin e një qëndrimi 
jokonsekuent ose të një dënimi të padrejtë.
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Alkooli
>  Sa shpesh pinë të rinjtë alkool?
Konsumimi i alkoolit ndër të rinjtë është re-
lativisht i shpeshtë. Një studim për 14- deri 
15-vjeçarët ka dhënë këto rezultate: afro çdo 
i katërti nxënës dhe çdo e gjashta nxënëse së 
paku një herë në javë pi një pije alkoolike. Kur 
të kihet parasysh fakti se ligjvënësi ndalon 
shitjen dhe shpërndarjen e alkoolit për mo-
shat nën 16-vjeç, këto shifra janë dukshëm 
të larta. 17% e këtyre të rinjve së paku 2 herë 
në jetë kanë qenë tashmë seriozisht të dehur 
(HBSC, 2007).

> Si ndikon alkooli?
Konsumi i alkoolit fillimisht mund të zgjojë 
mbresa pozitive, si psh. shtendosjen, uljen e 
dhimbjes, shfrenimin dhe ngritjen e dispo-
nimit. Ndërkaq më pas pasojnë, varësisht 
nga doza, efekte anësore të pakëndshme 
afatgjata, si psh. pakënaqësia, shqetësimi, 
acarimi, indisponimi, deprimimi ose turbu-
llimi. Këto efekte anësore mund të ndërpri-
ten përmes pirjes së sërishme të alkoolit.
Kjo gjë përbën potencialin varësues të alko-
olit, me ç’rast një rol luan dhe prirja e perso-
nit. Të prekurit me kalimin e kohës mund të 
bien në një rreth vicioz dhe të bëhen alkooli-
kë (të varur nga alkooli). Organizmi mësohet 
me alkoolin dhe përballon sasira gjithnjë e 
më të mëdha. Për shkak të këtij shtimi të to-
lerancës duhet pirë gjithnjë e më shumë për 
të arritur ndikimin e dëshiruar. 

>  Përse të rinjtë konsumojnë 
alkool?

Të rinjtë në parim janë më të gatshëm për 
rreziqe dhe më me papërvojë se sa të rriturit. 
Përvojat për tejkalim kufijsh për ta janë jo-
shëse dhe lidhen me shndërrimin në të rritur. 
Alkooli mund të sigurohet lehtë dhe pirja e 
tij nga shumë të rinj konsiderohet cool. Ata 
duan të duken si të rritur dhe mendojnë që 
këtë gjë ta arrijnë me një birrë ose pije alko-
olike. Edhe trysnia grupore luan njëfarë roli: 
të rinjtë mendojnë se akceptanca tek bash-
këmoshatarët ngritet nëse edhe ata i bash-
kohen pijes. Vetë të rinjtë deklarojnë nëpër 
anketime se pinë për qejf dhe për relaksim.

>  A është problematik konsumi 
i alkoolit?

Të rinjtë kryesisht konsumojnë në mënyrë të 
parregullt, mirëpo për këtë shkak sasira të 
mëdha alkooli (psh. pirjet dalldisëse nëpër 
party). Kjo mënyrë konsumimi është sidomos 
e dëmshme, duke qenë se të dehurit e plotë 
nga pikëpamja mjekësore përfaqëson helmi-
min dhe mund të përfundojë me vdekje. Duke 
qenë se birrën ose verën, për shkak të shijes 
së tyre të hidhur, e pëlqejnë më pak, të rinjtë 
e përziejnë shpesh alkoolin e gradës së lartë 
me pije të ëmbla. Kjo gjë shton rrezikun nga 
helmimi, duke qenë se të rinjtë nuk mund të 
vlerësojnë mirë se sa e fortë është pija e tyre. 
Ata reagojnë më intensivisht nga alkooli se 

Alkooli
këtë duhet ta dini.

>  Mbani kujdes që të rinjtë 
 të mos marrin substanca  
 varësuese.
Shitja ose dhënia falas e duhanit dhe alkoo-
lit të rinjve nën moshën 16 vjeç është e nda-
luar. Nëse vini re se po shkelet ligji, reagoni: 
qëndrimi i juaj si klient ose kliente nuk do te 
mbetet pa efekt tek personeli i shitjes. Nëse 
fëmijës suaj do t’i shitet ose do t’i jepet falas 
alkooli ose duhani, duhet të merrni në kon-
sideratë edhe mundësinë e kallëzimit penal. 
Flisni me të rinjtë se përse janë të arsyeshme 
këto përcaktime ligjore.

> Kërkoni dhe gjeni përkrahje.
Si i rritur, ndonjëherë do të ndeshesh me ku-
fizime. Mos ngurroni që në rrethin e miqve 
ose tek personat e specializuar për paranda-
lim varësish ose tek këshillimoret për të rinj, 
edukim ose varësi të pranoni këshilla. Shpesh 
mund të ndihmojë dhe një bisedë me të riun/ 
të rejën bashkë me një person të tretë neut-
ral. Në rast se ia pranoni vetes se nuk ia dilni 
dot më tej vetëm, dhe se duhet të pranoni një 
ndihmë, ky do të ishte një hap i rëndësishëm 
dhe i guximshëm.

Pllakate nga të rinjtë për të rinjtë
Figurat pllakat të kësaj broshure janë përpunuar 
në kuadër të programit të parandalimit të varë-
sive për temat e alkoolit, duhanit dhe kanabisit. 
Pamjet dhe idetë tekstore burojnë nga ekipi i 
klasës së lartë. Nxënësit e klasës së drejtimit gra-
fik të shkollës së layout-it në St. Gallen kanë për-
vetësuar idetë, i kanë zhvilluar më tej ato dhe i 
kanë realizuar në formë pllakatesh.

>   www.be-freelance.net

Mbretëresha e vallëzimit  >
Alkooli mund t’i rrënojë 
ëndërrat
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>  Ia huazoni djalit ose vajzës suaj automo-
bilin me një kusht të qartë: pa alkool dhe 
pa droga gjatë vozitjes.

>   Në rast se djalit ose vajzës suaj dyqanet 
ose restorantet i kanë shitur pa lejen 
tuaj pije alkoolike, duhet të reagoni tek 
personeli shitës, dhe në rast veprimi të 
përsëritur, të bëni kallëzim penal. Kjo 
vlen edhe për atë rast kur dikush i ka 
dhënë alkool fëmijës suaj falas. 

>  Si mësimdhënës ose
instruktor

>  Si një mësimdhënës i arsimit nacional i 
zbatoni me konsekuencë ndalesat.

>  Në qasjen ndaj substancave varësuese 
veproni sipas rregullores interne shkollo-
re, ose, nëse ajo mungon, angazhohuni 
për zhvillimin (përpilimin) e një të tille.

>  Në vendin e ngritjes profesionale ndaloni 
çfarëdolloj alkooli, edhe për shkak pengi-
mi të aksidenteve.

>  Kushtoni rëndësi funksionit prej modeli 
vetjak.

>   Inkorporoni në orën tuaj të mësimit 
temën e alkoolit dhe pasojave prej tij.

>  Lidhur me temën e alkoolit, i kyçni edhe 
prindërit në përgjegjësi.

>  Si shkollë, ngritni kallëzim penal nëse 
rezulton se dikush u ka shitur alkool 
nxënësve të shkollës suaj përkundër 
ndalesës ekzistuese.

Alkooli
sa të rriturit. Për shkak të peshës më të ulët 
të trupit, ata e ndjejnë ndikimin e tij qysh pas 
sasive të vogla dhe kapen më shpejt nga deh-
ja. Shpesh nënvlerësohet se ndikimi i plotë 
zë fill vetëm pas afro një ore. Efekte të tjera 
problematike janë agresiviteti i shtuar dhe 
me këtë edhe shtimi i veprave të dhunshme 
si dhe rreziku i shtuar për aksidente.
Të rinjtë aksidentojnë veçanërisht shpesh kur 
në lojë është alkooli. Në rast se tek të rinjtë 
organe të tilla si truri ose mëlçia nuk janë  
zhvilluar akoma plotësisht, alkooli mund të 
dëmtojë ndjeshëm zhvillimin e tyre të për-
gjithshëm. Një varësi mund të zhvillohet 

shumë më shpejt se sa tek të rriturit, që do 
të thotë, vetëm për disa muaj. Konsumi pro-
blematik në moshën e rinisë e shton rrezikun 
nga një varësi e mëvonshme.

> Përcaktimet ligjore
> Ndalimi i shitjes dhe shpërndarjes falas 

për moshat nën 18-vjeçare vlen për:
 a) Alkopopët: pije të buta alkoolike (pro-

dukte që përmbajnë distilate) dhe pije të 
tjera të ëmbla me përmbajtje alkoolike 
(kokteje – pije të disenjuara).

 b) të gjitha distilatet (rakia, pijet e buta 
alkoolike) si qershia, vodka, aperitivët, 
rumi etj.)

> Ndalimi i shitjes dhe shpërndarjes për 
moshat nën 16-vjeçare vlen për: Të gjitha 
pijet alkoolike, duke përfshirë verën, bi-
rrën, mushtin e thartë dhe pijet tjera të  
ziera (distiluara).

> Juridikisht penalizues vlen parimi i au-
torësisë. Domethënë do të ndëshkohen 
ata persona që u kanë shitur ose u kanë 
dhënë falas pije alkoolike fëmijëve ose të 
rinjve.

> Faqe ndihmëse nga interneti
> www.perspektive-tg.ch
> www.smartconnection.net
> www.be-freelance.net
> www.sucht-info.ch
> www.thurgau.blaueskreuz.ch

Ç’duhet bërë?
> Si prindër 
>  Gëzoni një konsum të matur dhe të 

lezetshëm alkooli.
>  Në raste speciale, si p.sh. festat familjare, 

i lejoni fëmijët tuaj të moshës së re që 
ta provojnë alkoolin nën kujdes dhe me 
kursim (në kufij të kontrolluar).

>  Mos i jepni kurrë djalit ose vajzës suaj 
alkool në zotërim të lirë.

>  Sqaroni djalin ose vajzën tuaj lidhur me 
rreziqet e konsumit të alkoolit. Gjithash-
tu, tërhiqni vëmendjen dhe nënvizoni 
sidomos rrezikun e shtuar nga aksidentet 
si dhe faktin se nën ndikimin e alkoolit 
shtohet rreziku i tejkalimit të kufijve 
në raportet seksuale dhe në veprimet e 
dhunshme.

<  E kontrollon akoma?

<   Tote Hose (Fig. pantollona të vdekura, në të 
cilat nuk ndodh gjë.) Alkooli të bën të ngathët
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e përmirësimit. Frymëmarrja e keqe, lëkura e 
pashëndetshme, mirëpo edhe flokë dhe rroba
me erë të keqe, përbëjnë ndikimet tjera nega-
tive të duhanpirjes. Pos kësaj, duhanpirja i bën 
dëm edhe shëndetit të të pranishmëve të tjerë 
(duhanpirja pasive). Nargjilet dhe format tjera 
të përdorimit të duhanit janë po kaq proble-
matike.

> Përcaktimet ligjore 
Shitja dhe shpërndarja falas 
> Në kantonin e  Thurgaut shitja dhe shpë-

rndarja e produkteve të duhanit për të 
rinjtë nën moshën 16 vjeç është e nda-
luar.

> Duhanpirja në ndërtesat me qasje pub-
like (shkollat, kinematë, palestrat sporti-
ve, restorantet) në kantonin e Thurgaut 
është e ndaluar,  duhani mund të pihet 
vetëm në hapësirat e mbyllura me shen-
jën speciale për duhanpirës.

Shkollat, objektet publike, vendet e punës
> Në kantonin e Thurgaut duhanpirja në 

ndërtesat me qasje publike (shkollat, ki-
nematë, sallat sportive, restorantet) është 
endaluar, duhani mund të pihet vetëm në 
hapësira të mbyllura me shenjën përkatë-
se të destinimit për duhanpirës.

>  Për nxënësit e shkollave fillore të shkallës 
së parë dhe shkallës së lartë duhanpirja 
përgjithësisht është e ndaluar në gjithë 

hapësirën shkollore, në rrugën për në 
shkollë dhe në fushimet (kampet) shko-
llore.

> Sipas ligjit federal, edhe të rinjtë kanë të 
drejtën për një vend pune pa tym duhani.

Ndalimi i reklamave
> Në gjithë Zvicrën është e ndaluar që në 

mjediset ku ndodhen shkollat të vendo-
sen reklama për duhan.

> Reklamat për cigare nuk guxojnë t’u 
drejtohen të rinjve.

> Faqe të dobishme interneti
> www.perspektive-tg.ch
> www.be-freelance.net
> www.gesunde-schule-thurgau.ch
> www.feelok.ch (për të rinj) 
> www.sucht-info.ch
> www.lung.ch/de/thurgau/startseite.html

Duhani
>  Sa shpesh pinë duhan

të rinjtë?
Në Zvicër numri i duhanpirësve në të gjitha 
moshat shkollore është në rënie të vazh-
dueshme. Në mesin e 14- deri 15-vjeçarëve, 
rreth 15% klasifikohen si duhanpirës-/-e  
javorë/-e, ndërsa 10% pinë duhan për çdo 
ditë. Nxënësit 15-vjeçarë, mesatarisht, pinë 
një cigare për të parën herë në moshën 12.8 
vjeç, gjersa nxënëset këtë gjë e bëjnë mesa-
tarisht në moshën 13.1 vjeç (HBSC, 2007).

> Si ndikon nikotina?
Cigaret janë produkte industriale të përbëra 
nga duhani dhe shumë ingredientë të tjerë 
plotësues. Nikotina, si përbërës i duhanit, 
është një helm nervor me ndikim shumë të 
shpejtë. Vetëm pasi organizmi mësohet me 
nikotinën, shfaqet një ndikim. Duhanpir-
ja mund të jetë relaksuese ose stimuluese 
(gjallëruese). Nga nikotina bëhesh shpejt 
organikisht i varur. Sa më herët që dikush ia 
ka nisur duhanit, aq më vështirë është që më 
vonë të shkëputet prej tij. Të rinjtë e nënç-
mojnë varësinë dhe janë të mendimit se lë-
nia e tij është një gjë e lehtë. Sidomos vajzat 
mendojnë shpesh se përmes duhanit mund 
ta mbajnë nën kontroll peshën e tyre. Mirëpo 
pesha në radhë të parë ndikohet nga ushqimi 
dhe lëvizja. Në secilin rast duhanpirja është 
shumë më e dëmshme se sa pakëz mbipeshë.

> Përse pi duhan rinia?
Me anë të duhanit të rinjtë duan të tregohen 
të rritur. Në një mjedis ku duhani refuzohet 
ose është i ndaluar, përmes një cigareje ata 
mund të rebelohen. Shumë të rinj e provojnë 
duhanin ngase edhe shokët e tyre më të mirë 
e bëjnë këtë gjë.  Të rinjtë kanë një përfytyrim 
të gabuar se shumica e moshatarëve të tyre 
pinë duhan. Pos kësaj, duhanpirësit kanë dy 
qasje të ndryshme ndaj duhanit. Gjysma e 
duhanpirësve 15-vjeçarë deklarojnë se duan 
ta ndërpresin atë.

> A është problematik duhani?
Çdo cigare e tymosur bën dëm. Me çdo cigare 
të ndezur do të thithet dhe katrani, monoksidi 
i karbonit dhe shumë substanca të tjera tok-
sike, si kadmiumi ose arseni. Për ngacmimin 
e rrugëve të frymëmarrjes mjafton dhe një 
cigare e vetme. Çdo cigare ulë performancën 
sportive, edhe tek të rinjtë. Dëmet e shkaktu-
ara nga duhani në mushkëri të shumtën janë 
të pashërueshme. Kanceri i mushkërive në 
pjesën dërrmuese të rasteve shkaktohet nga 
duhanpirja dhe praktikisht gjithmonë rezul-
ton me vdekje. Një në dy persona, që ka pirë 
një deri dy pako cigare në ditë që nga mosha 
15-vjeçare, vdes para kohe si pasojë e duhanpir-
jes. Duhani lë pasoja edhe në afat të shkurtër. 
Në rastin e astmës shkaktohen krizat, ndërsa 
në rastin e ftohjes (rrufës), shtyhet kohëzgjatja 

Duhani
këtë duhet ta dini.

Liria dhe aventura  >
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Kanabisi
> Sa shpesh thithin
 kanabis të rinjtë?
Shumë të rinj e provojnë kanabisin. Tek shu-
mica prej tyre kjo gjë mbetet në një konsum 
të vetëm ose në një konsum të rrallë. 34.2% të 
nxënësve dhe 26.8% e nxënëseve kanë kon-
sumuar kanabis së paku një herë në jetë në 
moshën 15-vjeçare. (HBSC, 2007). Në gjithë 
Zvicrën për çdo ditë thithin kanabis diçka 
më shumë se 9% e 15- deri 24-vjeçarëve, dhe 
në këtë mënyrë reflektojnë një konsum pro-
blematik (ESPAD, 2007). Konsumi i kanabisit 
viteve të shkuara ka shënuar një tendencë 
rënieje.

> Ç’ është kanabisi?
Kanabisi është emri i kërpit indian, i cili përm-
ban substancën psikoaktive Tetrahydro-can-
nabinol (THC). Në ditët e sotme, për shkak të
perfeksionimit të metodave të kultivimit (in-
door), përmbajtja e THC shpesh është shumë 
më e lartë se sa para 20 vitesh. Me hasha-
shin nënkuptohet rrëshira nga lulet e kërpit. 
Si marihuanë përcaktohen majat e petaleve 
dhe gjethet e po kësaj bime.
Marihuana ndryshe quhet edhe «bar». Pro-
duktet e kanabisit shpalosin njëfarë arome të 
ëmbël. Kanabisi më së shpeshti përzihet me 
duhanin dhe thithet në formë xhoint-i (Joint). 
Më të rrallë ai përgatitet në biskota ose çaj. 
Të rinjtë furnizohen me kanabis të shumtën 

Kanabisi
këtë duhet ta dini.

> Si prindër 
>  Mbroni një qëndrim refuzues kundrejt 

duhanpirjes.
>  Informohuni dhe flisni me djalin ose 

vajzën tuaj lidhur me problemet nga 
duhanpirja. Jini këmbëngulës, mirëpo 
shmangni predikimet dhe kërkesat e 
vështira për t’u realizuar.

>  Vendosni kufij, bëni marrëveshje. Mos e 
toleroni duhanpirjen e fëmijëve tuaj në 
shtëpi ose në praninë tuaj, po aq sa edhe 
të shokëve të fëmijëve tuaj. Po të shkelen 
rregullat, reagoni qartazi dhe në mënyrë 
konsekuente.

>  E mbështesni djalin ose vajzën tuaj në 
vendimin për të mos pirë ose për ta lënë 
duhanin – qoftë duke i joshur ose me 
ndonjë shpërblim (dhuratë).

>  Në rast problemesh, pranoni me kohë 
ndihmën dhe përkrahjen profesionale 
nga jashtë.

> Si prindër duhanpirës 
>  Flisni me fëmijën tuaj edhe për anët 

negative të konsumit vetjak të duhanit.
> Mos pini duhan në prani të fëmijëve tuaj.
>  Mos pini duhan në hapësirat banesore 

ose në automobil.
>  I lusni edhe mysafirët tuaj që të mos pinë 

duhan.

> Si mësimdhënës
 ose instruktor
>  Si një mësimdhënës i shkollës nacionale i 

zbatoni me konsekuencë ndalesat.
>  Angazhohuni për zhvillimin (përpilimin) 

e një rregulloreje unike – nëse ajo mun-
gon – për një ambient shkollor pa duhan.

>  Strukturoni në orën mësimore paran-
dalimin e duhanit në formë interaktive 
dhe me mjete ndihmëse pedagogjike të 
specializuara.

>  Forcojeni imazhin pozitiv të joduhanpir-
jes, psh. përmes pjesëmarrjes në progra-
min e parandalimit «freelance».

>  Tërhiqni vërejtjen për ndihmën për 
duhan-lënie për të rinjtë.

>  I kyçni dhe prindërit në aktivitetet për 
parandalim duhani.

>  Ngrini një kallëzim penal në rast se rezul-
ton që dikush u ka shitur duhan nxënës-
ve nën-16 vjeç.

Duhani

Edhe cigaret nuk jetojnë gjatë  >

përmes shokëve të tyre. Jo pak konsumues e 
kultivojnë vetë bimën e kërpit.

> Si ndikon kanabisi?
Po të konsumohet në formë xhointi, ndikimi i 
kanabisit nis të shfaqet për një kohë të shku-
rtër. I përzier me ushqim ose pije, do pak  
kohë deri sa të nisë ndikimi. Ndikimi varet 
nga sasia, nga cilësia, nga konstitucioni in-
dividual dhe nga gjendja momentale fizike 
dhe psikike. Kanabisi përforcon ose topit dis-
ponimin ose ndjenjat e pranishme. Pos kësaj, 
ai ndryshon ose cenon perceptimin, aftësinë 
për t’u përqendruar ose për të reaguar si dhe 
vëmendjen e memorien afatshkurtër. Kana-
bisi nuk është i parrezikshëm, mirëpo kur 
konsumohet me masë, nuk është më i dëms-
hëm se alkooli. Fizikisht nuk të bën të varur, 
mirëpo mund të shpjerë në varësi psikike. Ka-
nabisi nuk përfaqëson drogën hyrëse për në 
botën e drogave «të forta».

Ç’duhet bërë?

Cilën linjë do ta marrësch ti?  >
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more, në rast se vëreni se situata është 
përkeqësuar. I kujtoni djalit ose vajzës 
ofertat ekzistuese nga këshillimoret.

> Si mësimdhënës
 ose instruktor
>  Vendosni ndalesën e konsumit të ka-

nabisit në ambientin shkollor, në festat 
shkollore dhe në kampe.

>  Përpiquni për një procedim të njësuar në 
rast të shkeljes së rregullave në shkollë 
ose në ndërmarrje. 

>  Gjatë kohës së punës ndaloni, edhe për 
shkak të mbrojtjes nga fatkeqësitë, 

 çfarëdo konsumi të kanabisit. 

Mësimdhënësit ose instruktorët shpesh 
vënë re qysh përpara prindërve se të rinjtë 
ushtrojnë konsum problematik të kanabisit, 
duke qenë se rezultatet në shkollë ose zanat 
lënë për të dëshiruar. Është me rëndësi që 
ju – ashtu si dhe në rastin e simptomave të 
tjera kritike tek të rinjtë – të reagoni:
>  Kërkoni të bisedoni me të rinjtë, në rast 

se konstatoni shenja për zhvillime prob-
lematike, dhe i informoni prindërit.

>  U vini ndërmend të rinjve dhe prindërve 
të tyre këshillimoret.

>  Si një mësimdhënës apo instruktor, 
procedoni sipas konceptit intern shkollor 
mbi intervenimin e hershëm ose anga-
zhohuni për zhvillimin e një të tilli.

Kanabisi
> Përse konsumojnë
 kanabis të rinjtë?
Eksperimentimi me substanca varësuese 
është një dukuri që paraqitet shumë shpesh 
në moshën e rinisë. Të rinjtë konsumojnë ka-
nabis shpesh bashkë me shokët dhe shoqet 
dhe përjetojnë kështu ndjenjën e përkatësisë 
së përbashkët grupore. Në epiqendër gjendet 
kureshtja dhe kërkimi për kënaqësi dhe relak-
sim.

> A është konsumi i kanabisit  
 problematik?
Konsumi i kanabisit tek të rinjtë (nën 15 vjeç) 
është përgjithësisht problematik dhe për 
edukatorët përgjegjës do të duhej të ishte 
një shenjë e qartë alarmuese. Për organet e 
frymëmarrjes dhe për sistemin kardiovaskular 
(zemër&qarkullim i gjakut), kanabisi shpesh 
është akoma më i dëmshëm se duhani, sep-
se tymi i tij thithet veçanërisht thellë. Dozi-
mi, dhe me këtë edhe ndikimi, është vështirë 
të vlerësohet, duke qenë se përmbajtja e THC 
mund të ndryshojë ndjeshëm. Dozimet e larta 
mund të shkaktojnë sulme paniku ose gjendje 
ankthi. Përmes thithjes së kanabisit cenohet 
shkalla e memories dhe e kohës për reaksion. 
Për këtë shkak është i rrezikshëm drejtimi i 
automjetit dhe përdorimi i makinerive nën 
ndikimin e kanabisit. Në Zvicër kanabisi është 
ilegal dhe konsumi i tij edhe për të rinjtë ka 
pasoja penalojuridike (në mes tjerash – gjoba). 

Në rast përdorimi të rregullt të kanabisit, do të 
bjerë kapaciteti përqendrues, vëmendja dhe 
aftësia për të mësuar, ndërsa konsumi intensiv 
dhe afatgjatë i kanabisit mund të shpjerë në 
varësi psikike. Tek njerëzit me probleme psikike 
ose neurologjike, konsumi i kanabisit mund të
shkaktojë ose përforcojë depresionet ose së-
mundjet tjera të rënda psikike.

> Si duket konsumi
 problematik?
Konsumi problematik i kanabisit tek të rinjtë 
nuk zhvillohet nga njëra ditë tek tjetra. Shenja 
të një konsumi problematik mund të jenë:
>  Rënia e papritur e efikasitetit dhe munge-

sat e shpeshta në shkollë ose në vendin e 
punës.

>  Tërheqja (izolimi) dhe mbyllja në vetvete, 
ndërrimi i papritur i shoqërisë.

>  Pakënaqësia e apatia dhe/ose luhatjet 
emocionale

> «Thithja» bëhet çështja kryesore në jetë: 
pa kanabis bëhen të pamundur relaksimi, zë-
nia e gjumit ose aktivitetet profesionale.

> Përcaktimet ligjore
Kanabisi është një lëndë narkotike ilegale. 
Janë të ndaluara kultivimi, tregtimi, zotërimi 
dhe konsumi i tij. Në komunikacionin rrugor 
vlen toleranca zero: ai që thith kanabis dhe 
njëkohësisht drejton automjetin, dhe zihet, 
do ta dorëzojë menjëherë për kohë të pacak-
tuar patentën e tij të shoferit.

> Faqe të dobishme interneti
> www.perspektive-tg.ch
> www.be-freelance.net
> www.feelok.ch (për të rinj) 
> www.sucht-info.ch
> www.strassenverkehrsamt.tg.ch

Ç’duhet bërë?
> Si prindër
Në rast se si prindër supozoni ose e dini me si-
guri se djali ose vajza juaj konsumon kanabis:
> I flisni fëmijës suaj lidhur me të.
>  Në rast hamendësimi ose konstatimi të 

konsumit të drogës, gjatë bisedës me 
djalin ose vajzën tuaj mos reagoni me 
panik dhe mos e mbuloni atë me akuza. 

>  Tërhiqni vërejtjen mbi rreziqet nga kon-
sumi i kanabisit.

>  Bëjeni të qartë pikëpamjen tuaj dhe bini 
në ujdi me djalin ose vajzën për vendos-
jen e rregullave.

>  Kërkoni përkrahje në ndonjë këshilli-

ich kann auch ohne kiffen  
abschalten und spass haben

Për mua ai bie erë të      > 
keqe, edhe pa kanabis 
mund të shplodhem,
të shtendosem e të
zbavitem. 
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Selia > Perspektive Thurgau
   Schützenstrasse 15  |  Postfach 297  |  8570 Weinfelden
   Telefoni  071 626 02 02  |  Telefax 071 626 02 01 
   info@perspektive-tg.ch  |  www.perspektive-tg.ch

   Orari i telefonatave:
   E hënë, E martë, E enjte dhe E premte Nga 8.30 – 12.00 h / 13.30 – 17.00 h
   Të mërkurën nga 13:30 deri 17:00
   Ora e vizitave sipas marrëveshjes, në rast nevoje edhe jashtë orarit të
   punës në zyrë.
 
Qendrat  > Perspektive Thurgau 
regjionale  Oberstadtstrasse 6  |  Postfach 70  |  8500 Frauenfeld

  > Perspektive Thurgau 
   Bahnhofstrasse 33b  |  Postfach  |  8280 Kreuzlingen

  > Perspektive Thurgau 
   Bankstrasse 4  |  Postfach 313  |  8590 Romanshorn

  > Perspektive Thurgau 
   Begegnungszentrum Leuehof  |  Schmiedgasse 16  |  8253 Diessenhofen

  > Perspektive Thurgau 
   Gemeindehaus  |  Im Zentrum 4  |  9542 Münchwilen

Pyetjet e të rinjve >  Për pyetjet e të rinjve në dispozicion janë këshillimoret edukative dhe famil-
jare në lokalitetin tuaj. Nën vegëzën e mëposhtme do të gjeni këshillimoren 
në regjionin tuaj: www.paarberatung-tg.ch

Oferta të tjera > Oferta të tjera për konsulta do të gjeni nën   > www.sozialnetz.tg.ch

Qendrat për parandalim dhe këshillim
për varësi në kantonin e Thurgaut Porosia e materialit

Broshura në
dispozicion 
A5, 16 faqe
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Teksti i kësaj broshure është marrë në formë të adaptuar
nga botimi i katërt i vitit 2009 i broshurës me të njëjtin titull
i Qendrës për parandalim varësish të kantonit të Cyrihut.

Pllakate dhe kartëpostale 
Nga tre motive për alkoolin, duhanin dhe kanabisin
Porosia përmes  > www.be-freelance.net 
(Rubrika: Wettbewerb > The best of)

Broshurat «…mit Jugendlichen darüber sprechen» si një manual për prindër lidhur me temat e alkoolit, 
duhanpirjes, kanabisit dhe internetit, udhërrëfyesi për përgjegjës arsimorë si dhe letrat informative për 
prindër me këshilla për parandalim. Shkarkimi PDF ose porosia përmes: > www.sucht-info.ch

Broshura nga Sucht Info Schweiz 

Materiali Perspektive Thurgau 
Porositë falas (me përjashtim të shpenzimeve postale) vlejnë vetëm për kantonin e Thurgaut.  
Porositë telefonike nën 071 626 02 02 ose përmes  > www.perspektive-tg.ch (Publikationen > Materialbestellung)

CheckPoint 
Mbrojtja e të rinjve
Pllakatet, listat e kontrollit, pullat 
vetëngjitëse,
disku i kontrollit të pleqërisë



Konsumimi i
duhanit, alkoolit
dhe kanabisit
nga të rinjtë

> Çfarë mund të bëni ju si prindër,  
 mësues ose instruktorë.


