Güçlü çocukların işi daha kolay
Veliler için informasyonlar
1. Cinsel taciz hakkında genel informasyonlar
o Çocuklara yönelik her türlü ya da 14 yaşından küçük çocukların bulunduğu
ortamdaki cinsel eylem YASAK olup, cinsel taciz olarak tanımlanır. ( Örn.
Pornografik bir nesne göstermek bile )
o Çocuk tacizci kişiyi genelde daha eylemden önce tanımaktadır. ( Örn. Ailenin
tanıdığı birisi, akraba, mesleği gereği çocukla bağlantısı olanlar )
o Taciz, her zaman planlı olup, hatta uzun süre öncesinden hazırlanmıştır.
o Tacizde sorumluluk (suç) herzaman sadece tacizi yapan kişidedir. Çocuklar
tacizciye karşı nasıl davranmış olursa olsun, cinsel saldırı için hiçbir zaman
sorumluluk taşımazlar ( suçlu değillerdir ).
o Tacizciler çoğunlukla erkeklerdir, ancak kadınlar da çocukları taciz edebilir.
Bazen de ergen gençler tacizciler olabilir.
o Tacizcinin birçok mağduru olabileceği gibi, bir çocuğu uzun süreli de taciz
edebilir.
o Tacizciler her sosyal sınıftan olabilir. Hatta kırsal kesimdeki çocuklar da
şehirlerdeki çocuklar kadar tacize maruz kalabilir.
o Mağdurlar hem kız hem erkek çocuklar olabileceği gibi, erkek çocuklar da
çoğunlukla yine yetişkin erkekler tarafından tacize uğramaktadır.
o Taciz, çoğunlukla tacizcinin çocuğa şefkatli bir yaklaşımıyla başlar ve bu
yakınlık yavaş yavaş cinselleşir.
o Tacizci, kurnazlıkla hareket eder, taciz durumunu olduğundan farklı gösterir.
( Örn. Oyun olarak )
o Arkadaşça yaklaşımla, gittikçe artan cinselleşme arasındaki geçiş sürecini
anlamak çocuk için zordur.
o Çocuk için taciz hakkında konuşmak zordur. Tacizi anlatacak terim
bulamazlar. Genelde kimse onlara inanmaz.
2. Koruma

o Çocuğunuzla vücudu, cinsellik ve eşcinsellik hakkında konuşun.
o Her çocuk bütün organlarını tanımlayabilmelidir.
o Çocuğunuzla öpüşüp koklaşın, ancak çocuğunuzun bunu isteyip istemediğine
dikkat edin.
o Ne zaman, nerede ve kim tarafından okşanıp, sevilmek istediği kararını her
zaman çocuğunuza bırakın.
o Dokunmak, sarılmak, öpmek asla hediye ve takdir karşılığı olarak
istenmemelidir.
o Çocuğunuzun bedensel ve utanma sınırına saygı gösterin. ( Örn. Çocuğunuz
banyoda yalnız olmak istediğinde)

o Çocuğunuzu hakları hakkında bilgilendirin. Onunla yetişkinlerin yapmaması
gereken konular üzerine konuşun.
o Çocuğunuzla cinsel taciz ihtimalleri üzerine konuşun. ( Ama, önce cinsellik
üzerine konuşma yaptıktan sonra )
o Çocuğunuzu iyi sırlar( Örn. Doğum günü sürprizi ) ve kötü sırlar ( Olumsuz
hislere sebep veren herşey ) arasındaki fark hakkında aydınlatın.
o Her çocuk, birşey üzerine konuşma zamanını kendisi belirleyebilmeli.
Hiçkimse bir çocuğu gizlilik konusunda zorlayamaz.
o Çocuğunuzun aile dışında da yardım almasına müsaade edin.
o Çocuğunuzla hangi kurum ve kişilere başvurulabileceğini konuşun.

Sorularınız olduğunda bizi arayabilirsiniz.
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