Nekatere skrivnosti ne
smejo ostati skrite!
Spregovori in se osvobodi.
Spolno zlorabo otroka ali sum
prijavi policiji na 113!

Zloženka je izšla v okviru kampanje Ministrstva za notranje zadeve
"Osveščanje o spolnih zlorabah otrok".

Kaj je spolna zloraba?

Otrok ni nikoli kriv!

Spolna zloraba je kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena zaporna
kazen od treh do desetih let zapora.

Otrok o spolni zlorabi težko spregovori, saj mu je storilec ali storilka
vsilil/vsilila občutke krivde za zlorabo. Lahko pa se boji tudi njegovih/
njenih groženj ali pa o dejanju ne spregovori, ker noče prizadeti bližnjih.
Pogosto se boji, da mu odrasli ne bodo verjeli.

Spolna zloraba je udeležba nepreskrbljenega in odvisnega otroka
v spolnih aktivnostih z odraslo osebo ali osebo, ki je starejša ali
večja od njega, s strani katere je otrok zlorabljen kot spolni objekt
za zadovoljevanje spolnih potreb ali želja te osebe in pri tem zaradi
neenakih moči v tem odnosu nima možnosti izbire.

Otrok naj ve, da je prav, da spregovori, čeprav se zloraba dogaja s strani
tistega, ki ga ima rad, ali v družini. Zlorabljanje se bo tako ustavilo in
storilec ali storilka si bo lahko poiskal/poiskala strokovno pomoč.

Načini zlorabljanja so različni in jih je nemogoče vnaprej natančno opredeliti.
Segajo vse od vsiljevanja golote otroku, poljubljanja otroka na način
odraslih, otipavanja otrokovih spolovil in prsi, samozadovoljevanja pred
otrokom, spolnih odnosov vpričo otroka, prikazovanja pornografije otroku,
fotografiranja ali snemanja otroka z namenom izdelave pornografskega
gradiva, izkoriščanja otroka za prostitucijo, do spolnega odnosa.

O spolni zlorabi ne smemo molčati!

Včasih ni mogoče povsem jasno opredeliti, ali gre za spolno zlorabo ali
ne. Toda če nam otrok o tem poroča, moramo njegova sporočila jemati
zelo resno in ne glede na to, da ravnanje morda ni prepoznano kot
kaznivo dejanje, spoštovati njegove občutke in ga zaščititi.

Otroku, ki se je nekomu zaupal in mu povedal, kaj se dogaja, je treba
prisluhniti, mu verjeti in storiti vse, da se ga s pomočjo ustreznih institucij
takoj zaščiti pred nadaljnjim zlorabljanjem. Pomembno je, da se zloraba
konča in da otrok takoj dobi ustrezno pomoč. Zloraba namreč lahko
pusti posledice, ki otroka in kasneje odraslega spremljajo vse življenje.

Spolna zloraba je vedno nasilje nad otrokom, čeprav storilec ali storilka
za storitev dejanja ne uporabi sile! Storilec ali storilka najpogosteje
zlorabi zaupanje otroka; otroka lahko na njemu zanimiv način podkupi,
ga prepričuje, da to počne, ker ga ima rad/rada, ali pa mu na prefinjen
način grozi.
Otroka lahko spolno zlorablja tako moški kot ženska, vendar so moški v
večini. Spolna zloraba lahko traja več let, saj storilec ali storilka s svojim
ravnanjem ne preneha, dokler se ga ne razkrije.
Vsak otrok je ranljiv za spolno zlorabo. Že majhnega seznanimo s tem,
da je prav, da nam pove o slabih občutkih v zvezi s svojim telesom, da je
telo samo njegovo in da se ga nima nihče pravice dotikati na način, ki ga
ne želi. Pogovorimo se z njim o zlorabah in o tem, da vsi odrasli nimajo
dobrih namenov.

Zloraba se lahko ustavi le z razkritjem, zato je treba sume o njej prijaviti!
Otrok lahko pokliče tudi sam in spregovori o zlorabi. Pokliče lahko
policijo na 113! Policija bo preiskala dejanje in otroka zaščitila.
Lahko si pomaga tudi z internetom in napiše anonimno e-prijavo na
www.policija.si oziroma http://www2.gov.si/e-uprava/prijavadn.nsf.

Otrok lahko o tem, kaj doživlja, pove tudi učiteljici, učitelju, socialni delavki
ali socialnemu delavcu, zdravnici ali zdravniku, odrasli osebi, ki ji zaupa,
ali pa pokliče na brezplačne telefone za pomoč.
Policija: 113
Anonimna številka policije: 080 12 00
TOM telefon: 080 12 34
Združenje proti spolnemu zlorabljanju: 080 28 80
Društvo SOS telefon: 080 11 55
Drušvo Ključ: 080 17 22
Prostovoljke in prostovoljci nevladnih organizacij za pomoč otrokom v
stiski bodo naredili vse, da bodo otroku ali odraslemu, ki želi zaščititi
otroka, pomagali ter mu v sodelovanju s pristojnimi institucijami
zagotovili zaščito in ustavili zlorabo.

ZPMS – Zveza prijateljev
mladine Slovenije
E: tom@zpms.si
www.zpms.si

Društvo SOS telefon za ženske
in otroke – žrtve nasilja
E: drustvo-sos@drustvo-sos.si
www.drustvo-sos.si

Združenje proti spolnemu
zlorabljanju
E: spolna.zloraba@siol.net
www.spolna-zloraba.si

Društvo Ključ – Center za boj
proti trgovini z ljudmi
E: info@drustvo-kljuc.si
www.drustvo-kljuc.si

Društvo za nenasilno
komunikacijo
E: info@drustvo-dnk.si
www.drustvo-dnk.si

Ženska svetovalnica
E: zenska@svetovalnica.org
www.drustvo-zenskasvetovalnica.si

