
<b> Elevii isi pot turna, de acum inainte, colegii care consuma droguri - Spionii din scoala</b>
Drogurile si prostitutia fac deja parte din viata elevilor din Romania. Multi adolescenti  "prizeaza" 
dimineata, inainte de a se duce la scoala. Fetele se prostitueaza pentru a avea bani de droguri. Exista acum
elevi care se infiltreaza in aceasta lume pentru a-i  "turna"  pe tinerii toxicomani. Statisticile Politiei arata
ca aproape jumatate dintre elevii din marile orase au incercat macar o data o substanta halucinogena.
Informatiile despre patrunderea masiva a drogurilor in randul adolescentilor vin chiar de la elevi.
Federatia Internationala a Comunitatilor Educative-Romania a demarat, in mai multe licee din Bucuresti,
in premiera pentru tara noastra, un program prin care 100 de elevi culeg informatii din randul tinerilor
care se drogheaza. Voluntarii raman anonimi, iar prima lor grija va fi de a-i convinge pe elevii
consumatori de droguri sa se lase de un asemenea viciu. In fiecare dintre liceele respective a fost creat un
cabinet de prevenire a consumului de droguri, in care se afla un psiholog. Informatiile despre elevii care
consuma substante halucinogene vor ajunge mai intai la acest cabinet. Apoi conducerea scolii va trebui sa
ia legatura cu parintii, pentru a-i anunta ca odraslele lor au  "gustat"  asa ceva. Cazurile grave vor fi
trimise direct la centrele de dezintoxicare. Proiectul FICE-Romania este sustinut de catre Inspectoratul
Scolar al Municipiului Bucuresti. Este interesant de vazut de unde au elevii bani pentru a-si procura
droguri.  "Exista elevi din familii bune, care primesc de la parinti cate 300 de dolari pe luna, ca bani de
buzunar. Alti elevi au conturi personale in banca, deschise de parinti. In cazul celor mai saraci, baietii
muncesc cu ziua pe unde apuca, iar unele fetele se prostitueaza. Si ele chiar se lauda cu faptul ca au o
viata sexuala activa. Alte fete se �lipesc� de tipii cu bani." 
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