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Prevenirea abuzului sexual la 
copii

Capitolul 13

Poate părea ciudat să găsim informaţii despre abuzul sexual într-o carte despre cum 
să îi ajutăm pe copii cu deficiențe de auz. Dar, din păcate, copiii surzi se află într-un 
mai mare pericol de abuz sexual decât copiii auzitori. De aceea este foarte important 
pentru familiile cu copii surzi şi pentru aceia cărora le pasă sau care predau copiilor 
surzi să ştie despre acest lucru.

Să avem grijă de copiii noştri
Nimeni nu are dreptul să 
folosească un copil pentru 
sex.

• Niciun membru al 
familiei (copil sau adult)

• Niciun prieten de 
familie

• Niciun vecin

• Niciun străin

• Niciun profesor

• Niciun asistent medical

Totuşi, este greu să vorbim despre abuzul sexual. În multe locuri:

•	 Oamenii	nu	ştiu	ce	este	abuzul	sexual,	cum	se	întâmplă	şi	cât	rău	provoacă.

•	 Oamenilor	le	este	jenă	să	vorbească	despre	sex.

•	 Oamenii	refuză	să	creadă	că	se	întâmplă	abuzuri	sexuale	copiilor	foarte	mici,	
aşa că nu se gândesc şi nu vorbesc despre acest lucru.

•	 Regulile	sau	obiceiurile	limitează	persoana	care	vorbeşte	despre	sex,	ce	poate	
fi spus şi când pot avea loc astfel de discuţii.

Fiecare copil ar trebui să fie ferit de abuzul 
sexual.A feri copilul de abuzul sexual este 

responsabilitatea fiecărui adult.

Nimeni!

Noi, parintii, trebuie 
sa vorbim despre 

abuzul sexual — cu 
ceilalti si cu copiii 

nostri. 

Vorbind 
despre asta 
este primul 

pas in a-l 
stopa. Tacerea 
ii protejeaza 
doar pe cei 
care abuza.
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Câteva lucruri despre abuzul sexual la copii
 Abuzul sexual la copil reprezintă folosirea unui copil pentru diferite tipuri 
de activităţi sexuale. Abuzul sexual se poate întâmpla oricărui copil. Are loc în toate 
comunităţile, în familii sărace şi bogate. Se poate întâmpla atât fetelor cât şi băieţilor. 
Majoritatea cazurilor de abuz sexual se întâmplă copiilor mai mari de 5 ani, dar se 
pot întâmpla şi celor mai mici.

 Nu ştim exact cât de comun este abuzul sexual, deoarece mulţi copii nu 
spun ce li se întâmplă. Dar este posibil ca 1 din 4 copii din lume să fie abuzat sexual.

Majoritatea persoanelor care comit abuzuri sunt bărbaţi. Şi aproape toti 
copiii sunt abuzaţi de către persoane cunoscute, cum ar fi o rudă, un 
prieten de familie sau un vecin. Abuzul sexual este rareori făcut de către 
un străin. Uneori, abuzul are loc mai mult timp, chiar timp de ani de 
zile. 

 Nu toti cei care abuzează sexual copiii, folosesc forţa 
fizică. Uneori persoana îşi foloseşte poziţia de încredere sau de 
influenţă pentru a obliga copilul să facă sex. Se poate folosi 
de convingere sau de „bunătate”, ameninţări sau îmbrânceli, 
sau poate să ofere cadouri sau dulciuri. (Cel care comite 
abuzul poate fi chiar o persoană surdă care este prieten cu 
copilul). Fie că cineva foloseşte forţa fizică, ameninţările sau 
„bunătatea” pentru a determina un copil să facă sex, rezultatul 
abuzului este foarte traumatizant pentru copil.

Există multe metode prin care copiii pot fi abuzaţi. Iată câteva:

•	 Folosirea	unui	limbaj	sexual	sau	a	unor	
imagini care şochează copilul, îl excită 
sau îl obişnuieşte cu sexul;

•	 Obligarea	copilului	să	audă	sau	să	
privească raporturi sexuale între alte 
persoane;

•	 Sex	oral	(când	un	bărbat	îşi	introduce	
penisul în gura copilului);

•	 Sarutând	sau	îmbrăţişând	un	copil	intr-
un mod sexual;

•	 Raport	sexual	sau	anal	(când	un	bărbat	
îşi introduce penisul în vaginul sau 
anusul copilului);

•	 Obligarea	copilului	să	pozeze	în	
imagini sexuale (pornografie);

•	 Obligarea	copilului	să	
urmărească pornografie.

Abuz când copilul este atins

Abuz când copilul nu este atins

•	 Atingerea	organelor	genitale	
ale copilului (părţile sexuale) 
sau obligarea copilului să atingă 
organele genitale ale unui adult 
sau ale unui copil mai mare;

•	 Forţarea	copilului	să	devină	
prostituat (să ia bani pentru sex)
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`

De ce sunt copiii surzi în pericolul de a fi abuzaţi 
sexual?

Toţi copiii riscă să fie abuzaţi sexual pentru că ei trebuie să aibă încredere în 
adulţi şi în copiii mai mari, şi depind de grija acestora. Ei sunt învăţaţi că „copiii 
cuminţi” fac ce li se spune. Astfel, lor le este greu să spună „nu” adulţilor. Copiii 
foarte mici nu au de unde să ştie cum se poartă în mod normal adulţii şi ce 
poate fi acceptabil din partea adulţilor. 

 Copiii surzi riscă cu atât mai mult să fie abuzaţi sexual deoarece:

•	 Societatea,	în	general,	îi	apreciază	mai	puţin	pe	cei	cu	dizabilităţi	decât	pe	
ceilalţi, aşa că un abuzator poate considera că este normal să folosească un 
copil surd pentru sex. Şi pentru că fetele sunt deobicei apreciate mai puţin 
decât băieţii, fetele surde sunt mai puţin apreciate decât băieţii surzi. Astfel, 
fetele surde sunt cel mai în pericol.

•	 Oamenii	surzi	folosesc	atingerea	pentru	a	comunica	–	de	exemplu,	pentru	a	
atrage atenţia cuiva. Un copil surd poate crede că atingerea cuiva este normală 
chiar dacă de fapt ea nu este normală.

•	 Copiii	surzi	primesc	mai	puţine	
informaţii decât copiii auzitori, 
dar sunt la fel de curioşi. Ei 
pot fi izolaţi sau se pot simţi 
singuri, ceea ce îi face să 
devină ţinte uşoare pentru 
cei care comit abuzuri.

•	 Copiii	surzi	cu	o	
comunicare limitată se 
poate să fi învăţat să facă 
ce vor ceilalţi, fără să 
întrebe de ce;

•	 Copiii	surzi	cu	abilităţi	
limitate de comunicare nu 
vor înţelege pe deplin ceea 
ce le explicaţi despre siguranţa 
lor.

•	 Din	cauza	comunicării	limitate,	copiilor	surzi	le	este	mai	greu	să	spună	cuiva	
despre	abuz.	O	persoană	poate	abuza	de	copilul	surd	deoarece	ea	ştie	ca	
aceasta nu va putea să vorbească despre experienţa avută. Copiii surzi pot 
să comunice doar cu membrii familiei sau cu cei care au grijă de ei. Dacă 
persoana care comite abuzul este un membru al familiei, asistent medical sau 
profesor, copilul se poate să nu aibă încredere să spună cuiva.

Vreau	ca	Radha	sa	
fie in siguranta. Dar 
cum sa o invat sa se 

protejeze? Mama mea 
nu vorbea cu mine 

despre asta.

Stiu la ce te referi. 
Fiica mea Mishiri nu 
poate auzi bine. Nu 
sunt sigur niciodata 

daca ma intelege. 
Putem sa gasim o 
modalitate sa le 

explicam? 
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Abuzul sexual provoacă traume pe termen lung
Abuzul sexual dăunează copilului din momentul în care are loc şi continuă să facă 
rău victimei  toată viaţă. Acest lucru este cu atât mai adevărat cu cât copilul nu poate 
vorbi despre abuz sau primi ajutor, suport şi tratament.

Dureri fizice pe termen lung
Durerile fizice pe termen lung pot fi cauzate de infecţii transmise pe cale sexuală 
(ITS).	O	persoană	care	comite	un	abuz	poate	infecta	un	copil	cu	HIV/SIDA	şi	cu	
hepatită, care nu se pot vindeca. Alte ITS-uri, dacă sunt lăsate netratate, pot cauza 
probleme ulterioare la sarcină, cancer sau moarte din cauza unor infecţii severe. 
Copiii care iau ITS în urma abuzului sexual, nu prezintă de multe ori niciun simptom 
şi nu primesc niciun tratament.

Traume în dezvoltarea copilului
Copiii care au fost abuzaţi sexual au tendinţa de a se simţi foarte 
vinovaţi, ruşinaţi şi furioşi. Multe victime ale abuzului sexual nu 
mai pot avea încredere în ceilalţi oameni. Victimele vor avea o 
stimă	de	sine	scăzută	–	simt	că	nu	sunt	valoroşi	şi	nu	merită	să	fie	
trataţi cu respect.

Serie de abuzuri
Copiii care au fost abuzati sexual pot continua să fie abuzaţi de alţii de-a lungul 
vieţii. Din cauza acelei experiențe din copilărie, ei pot creşte crezând că sexul este 
singura modalitate de a primi afecţiune sau de a fi în siguranţă. A fi rău trataţi sau a fi 
abuzaţi sexual poate deveni modelul lor în viață. De asemenea, fără suport şi ajutor 
pentru a vindeca abuzul, băieţii care au fost abuzaţi, pot abuza la rândul lor când 
cresc mai mari. Această serie de abuzuri creează o altă generaţie de victime şi viitori 
infractori.

Traumele cauzate de către abuzul 
sexual la copii nu au efect doar asupra 
copilului  şi a familiei, ci şi asupra 
întregii comunităţi. De exemplu, 
persoanele ruşinate şi izolate din cauza 
abuzului sexual pot deveni  distructive sau 
violente, pot începe să consume alcool sau droguri.



171Prevenirea abuzului sexual la coPii

Prevenirea abuzului sexual
Modul în care suntem trataţi de către ceilalţi ne 
afectează stima de sine. Atunci când copiii sunt 
trataţi ca fiind neajutoraţi şi fără speranţă, ei ajung 
să se considere în același fel. Aşa că trebuie să 
ne învăţăm copiii să aibă un sentiment pozitiv 
despre ei pentru a fi mai încrezători şi mai 
capabili să se apere.

Pentru a îi ști în singuranță, trebuie să 
le oferim copiilor cunoștințe abilități și 
încredere pentru a respinge comportamentul 
sexual	greșit	–	Chiar	și	din	partea	persoanelor	
mai mari și mai puternice.

Fă-ţi copilul să înţeleagă şi să comunice despre 
abuzul sexual

Copiii surzi învaţă foarte uşor atunci când văd lucrurile. Semnele, mişcările 
corpului, expresiile feței,  chiar și ilustratele, jocurile cu păpuşi și jocurile de rol 
pot toate să-i arate unui copil surd cum să se ferească de abuzul sexual. Ajută-l să 
înţeleagă că:

•	 Unele	atingeri	nu	sunt	normale	(o	strângere	de	mână	este	normală,	o	
îmbrătişare poate fi normală, dar atingerea organelor genitale nu este normală şi 
nici introducerea penisului în gura copilului nu este normală).

•	 Ar	trebui	să	vă	spună	dacă	i	se	întâmplă	ceva	care	nu-i	place.

•	 Poate	să	refuze	dacă	cineva	încearcă	să	îl	atingă	în	mod	sexual.

Ideile de „intim”, „secret”, „încredere”, „siguranţă” şi semnele corespunzătoare lor 
sunt greu de explicat copiilor mici, mai ales dacă sunt 
surzi. Nu uitaţi că va trebui să repetaţi aceste lucruri 
de mai multe ori.

Folositi semne, gesturi, imagini şi cuvinte 
diferite până când sunteţi sigur ca v-ati 
făcut înţeles. Exprimaţi 
situaţii prin diferite 
gesturi, folosiţi păpuşi sau 
imagini pentru a încerca 
cât mai multe moduri de a 
exprima aceste idei.

Acest barbat o atinge 
pe fetita intr-un 

mod rau. Daca ti se 
intampla vreodata 

vino sa ii spui lui 
mama!

Sa-i 
spun lui 
mama !

Lasa-ma 
in pace !
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Câteva exemple de semne care vă pot ajuta să explicaţi abuzul 
sexual
Aceste semne aparţin Limbajului Mimico-Gestual American. Nu uitaţi că limbajul 
mimico-gestual din ţara dumneavoastră poate fi diferit.

corp intim

ajutor

secret

răubuna	răni/a	viola

atingere

aJuTaţi-Vă copiii să numească şi să 
descrie persoanele care comiT abuzuri
Daţi-i copilului semne pentru numele persoanelor din viaţa sa. Exersaţi detaliile 
despre oameni şi comunicaţi cu copilul dumneavoastră despre ele. Învăţaţi-vă 
copilul să folosească cuvinte de descriere, cum ar fi de exemplu înalt, scund, păros, 
gras, slab şi altele. Când un copil poate descrie o persoană, el poate descrie și 
persoana care comite abuzuri.

Daţi fiecărui nume un semn
Una dintre fetiţele noastre, o fetiţă surdă de 6 ani, a fost violată. 

Poliţia ne-a cerut să-i punem întrebări în legatură cu cine i-a făcut 
aşa ceva. Nu a putut să ne răspundă. Unul dintre motive este că 
nu are semne pentru numele fiecărei persoane din jur ei. Acum noi 
încurajăm părinţii să dea semne pentru  numele tuturor celor care intră în 
contact	copilul.	Oricine	ar	putea	răni	un	copil,	ar	putea	fi	adus	în	faţa	justiţiei.

Centrul pentru copii surzi, Nzeve, Zimbabue, Africa.

violsexvagin penis
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Moduri de a vă ajuta copilul  să înţeleagă că unele părţi 
ale corpului trebuie să rămână intime 

Explicaţi-i copilului că corpul îi aparţine doar lui şi că unele părţi ale corpului 
sunt mai intime faţă de altele. Explicaţi-i că adulţii şi copii mai mari nu ar trebui 
să îi atingă organele genitale sau alte părţi mai intime, chiar dacă i se cere acest 
l u c r u . Folosiţi păpuşi, imagini şi arătaţi-i aprobarea 

şi dezaprobarea  prin mişcările corpului 
dumneavoastră şi prin expresiile feţei.

De asemenea, explicaţi-i că dacă cineva îi 
cere să se uite la lucruri intime sau imagini cu 

lucruri intime, acest lucru nu este normal.

Când copilul dumneavoastră are între 3 şi 5 ani, 
învăţaţi-l despre organele genitale şi alte părţi 

intime ale corpului şi despre diferenţele dintre 
băieţi şi fete. 

Acestea sunt idei greu de explicat, aşa că folosiţi metode diferite pentru a fi sigur 
că a înţeles. Învaţarea se poate face natural, de exemplu în timp ce copilul se 
îmbracă. Mai puteţi folosi o păpuşă pentru a-l învăţa despre părţile corpului. 

Iată câteva activităţi în plus care să vă ajute copilul să fie ferit de abuzul sexual

acTiViTăţi

Cum să vă învătati copilul să facă zgomot şi să strige după 
ajutor  

Multor copii surzi nu le place să îşi folosească 
vocea. Acest lucru se întâmplă deoarece se râde 
de ei sau li se spune că sună ciudat atunci când 
vorbesc. Explicaţi-i copilului că este normal să 
strige dacă cineva îl deranjează sau dacă are nevoie de 
ajutor.
Invăţaţi-vă copilul să strige „nu!” şi „ajutor!” sau să bată 
din picioare dacă un adult sau un copil mai mare 
încearcă să îl rănească. El poate de asemenea să 
ţipe, să muşte, să se zbată. Folosiţi păpuşi şi jucaţi 
acest rol ca să-i arătaţi la ce vă referiţi.

Daca cineva te raneste 
tipa	sau	spune	“NU”.	Hai	
sa exersam tipatul.

Fundul este o 
parte intima 
a corpului 

tau.
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Cum să vă ajutaţi copilul să înveţe să spună „nu”
Deseori copiii surzi nu înţeleg de ce ar trebui să facă sau să nu facă anumite lucruri, 
sau de ce li se întâmplă ceva. Ei vor să facă pe plac oamenilor, aşa că învaţă să se 
supună fără întrebări. Acest lucru poate fi o problemă dacă cineva le va spune să 
facă ceva rău. 

Spuneţi-i copilului să vă 
spună dumeavoastră sau 
altei persoane dacă cineva 
îi cere să facă ceva care nu-i 
place.

Te-ai ferit vreodata de alti copii 
pentru ca iti era frica de ei?

Daca simti asta, 
vino si spune-mi.

Da.

Ajutaţi-vă copilul să exerseze cuvântul „nu”. La început, inventaţi situaţii în care 
copilul are voie să spună „nu”.

 Norma se ducea la 
scoala. Un baiat a 
impins-o. Cum s-a 

simtit Norma? 

Suparata

Ce putea sa 
faca?

Mai apoi vorbiţi despre folosirea 
cuvântului „nu” şi de unde poate copilul 
primi ajutor.

Poti sa spui “NU“ cuiva care 
vrea sa iti atinga corpul. 
Tipa ‘NU’ din nou si din 

nou si riposteaza pana se 
opreste.
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Cum să vă ajutaţi copilul să ştie unde să meargă după 
ajutor

La cine poate apela copilul dumneavoastră? 
Toţi copiii ar trebui să aibă cel puţin 3 persoane 
la care să meargă atunci când au probleme. 
Aceste persoane ar putea fi mama sau tata, 
sora sau fratele mai mare, mătuşa, vecinul sau 
o altă persoană din afara familiei în care aveţi 
încredere atât dumenavoastră cât şi copilul, 
cum ar fi mama altui copil.

Copiii ar trebui să ştie că dacă o 
persoană nu este disponibilă sau nu 
este atentă, ei pot merge la altcineva. 
Spuneţi-le acelor persoane că vă 
învăţaţi copilul să apeleze la ei când 
are nevoie de ajutor. Exersaţi cu copilul 
cum să meargă la aceste persoane 
pentru a cere diferite tipuri de ajutor.

Cum să vă învătati copilul să înţeleagă că nu trebuie să 
se supună tot timpul celor mai mari 

Unde poti sa te duci dupa 
ajutor daca sunt la munca? 
La	matusa	Rose?	La	mama	
Lisei? La mai cine?

La Nana.

Odată	ce	un	copil	a	învăţat	să	spună	„nu”,	puteţi	creea	tot	felul	de	situaţii	în	care	
copilul nu trebuie să se supună adulţilor

Nu.

Sa presupunem ca 
un adult iti spune 
sa iesi afara si sa 

alergi dupa masini 
si autobuze pe 

strada. Trebuie sa 
faci asta?

De ce 
nu?
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Cum pot şti dacă copilul meu a fost abuzat?
Atunci când copiii mici sunt abuzaţi, lor s-ar putea să le fie frică să vă spună. 
Deseori, persoana care comite abuzul avertizează copilul să nu spună nimic. 
Câteodată copilul se teme că a făcut ceva rău.  Sau s-ar putea să nu ştie cum să 
explice ce i s-a întâmplat.  

De vreme ce copiii nu comunică întotdeauna despre abuz, trebuie să urmăriţi 
posibilele semne. Semnele următoare nu sunt întotdeauna un rezultat al abuzului, 
dar ar trebui să vă îngrijoreze, mai ales dacă copilul prezintă mai multe semne.

Unele semne fizice includ:

•	 Durere	inexplicabilă,	umflătură,	roşeaţă	sau	sângerare	a	gurii,	a	organelor	
genitale sau a anusului;

•	 Chiloţi	rupţi	sau	murdari	de	sânge;

•	 Scaun	şi	urină	dificile,	sânge	în	scaun	sau	în	urină;

•	 Scurgere	neobişnuită	din	vagin,	penis	sau	anus	sau	o	infecţie	transmisă	pe	cale	
sexuală;

•	 Vânătăi,	dureri	de	cap	sau	dureri	de	burtă.

Copiii abuzaţi sexual ar putea să:

•	 Nu	mai	facă	baie	sau	să	se	spele	singuri	mai	mult	decât	de	obicei,	sau	refuză	să	
se dezbrace

•	 Se	joace	în	mod	sexual	cu	copiii	sau	cu	jucăriile,	intr-un	mod	mult	mai	
conştient şi mult mai des decât te-ai aştepta la vârsta lui.

Copilul victimă a violenţei, inclusiv a abuzului sexual, ar putea:

•	 Să	pară	foarte	temător,	sensibil	sau	prudent	sau	să-i	fie	frică	deodată	de	
oameni şi de locuri, sau să vrea să stea doar cu părinţii

•	 Să	fie	secretos	sau	să	vrea	să	fie	singur	în	majoritatea	timpului

•	 Să	se		comporte	într-un	mod	mai	copilăresc

•	 Să	devină	mai	violent	şi	mai	agresiv

•	 Să	încerce	să	fugă	de	acasă;

•	 Să	se	simtă	trist	în	majoritatea	timpului,	sau	să	nu	exrpime	
niciun fel de sentimente;

•	 Să	nu	poată	dormi	bine	din	cauza	coşmarelor,	a	fricii	de	
întuneric sau pentru să urineze în pat;

•	 Să-i	fie	frică	de	activităţi	fizice	sau	care	presupun	atingeri.
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Dacă bănuiţi un abuz
Păstraţi-vă calmul. Încurajaţi copilul să vă arate ce s-a întâmplat sau ce ştie. 

Pentru a afla mai multe informaţii, creați  situaţii de joc împreună cu copilul. Fiţi 
atent la ce vă arată pentru că se poate să nu aibă suficiente cuvinte sau semne 
pentru a se exprima clar. Folosind vocea şi expresiile dumneavoastră, asiguraţi-vă 
că ştie că îl credeţi şi că nu il veţi pedepsi.

Dacă aveţi un copil abuzat sexual
Dacă aveţi un copil abuzat sexual, puteţi ajuta dacă:

	 •	Aveţi	încredere	în	ceea	vă	arată	sau	vă	comunică.	Poate	fi	dficil	de	crezut	
că cineva cunoscut şi de încredere  a făcut aşa ceva copilului dar copiii rareori 
inventează poveşti despre abuzuri sexuale. Unele dintre persoane care comit 
abuzuri sunt foarte prietenoase cu părinţii. Astfel, ei au acces mai uşor la copii şi îi 
fac pe părinţi să nu raporteze abuzul 

	 •	Lăudaţi-vă	copilul	pentru	că	v-a	spus.	Copiii	
trebuie să ştie că au procedat corect comunicându-vă 
abuzul

	 •	Reasiguraţi-l	că	abuzul	nu	este	greşeala	lui	şi	că	
nu sunteţi supărat pe el. Folosiţi cât mai multe moduri de 
a exprima acest lucru. 

	 •	Protejaţi-vă	copilul.	Incercaţi	să	preveniţi	orice	
alt contact între copil şi cel care a comis abuzul. Dacă acest 
lucru nu este posibil, aveţi grijă ca dumneavoastră sau altă 
persoană care ştie ce s-a întâmplat să fiţi mereu în preajma 
copilului atunci când agresorul este prezent.

	 •	Trataţi	problemele	fizice	de	sănătate	ale	copilului	din	urma	abuzului.	
Încercaţi să testaţi copilul pentru eventualele infecţii transmise pe cale sexuală, 
chiar dacă nu prezintă semne. Unele infecţii transmise pe cale sexuală nu au nici 
un simptom sau acestea nu apr decât mult mai târziu. 

Aveţi nevoie de ajutor şi dumneavoastră, ca părinte.  Pe părinţi îi  încearcă multe 
emoţii, inclusiv neâncrederea, furia şi tristeţea când află că a fost abuzat copilului 
lor. Pârinţii se pot învinovăţi pe ei înșiși sau unii pe altii pentru ce s-a întâmplat 
copilului. Vă poate ajuta să vorbiţi despre toate aceste sentimente cu cineva în 
care avţi încredere. Aveţi răbdare. S-ar putea să dureze ceva timp până când aceste 
sentimente se vor schimba. 

Nu este nicio ruşine pentru familie dacă un copil a fost abuzat. Abuzul este o 
fărădelege	–	ca	şi	furtul	–	şi	nu	a	fost	cauzat	de	către	familie.



178 Prevenirea abuzului sexual la coPii

Să oferim siguranţă copiilor în comunitate 
Multor oameni le este jenă să vorbească despre abuzul sexual, să accepte că nu 

există siguranță pentru copii sau să discute despre efectele traumatizante ale 
abuzului sexual. Totuşi, abuzul sexual poate fi prevenit dacă toată lumea poate 
vorbi despre el. 

Programele din şcoli şi întâlnirile din 
comunitate pot educa în legătură cu 
abuzul sexual. Punerea în scenă a unor 
mici piese sau schiţe despre efectele 
abuzului sexual îi face uneori pe oameni 
să vorbească mai uşor. 

Iată câteva modalităţi de lucru în echipă 
pentru prevenirea abuzului sexual:

•	 Ateliere	pentru	părinţi	şi	profesori	prin	care	să	înveţe	să	comunice		cu	copiii	
mai mici despre cum să prevină abuzul. Citiţi materialele scrise împreună cu 
părinţii dacă discuţiile nu pot fi posibile.

•	 Instruire	pentru	profesori,	personalul	din	şcoală,	doctori	şi	asistenţi	medicali	
astfel încât să observe posibile semne ale unui copil abuzat şi să învețe  cum 
să	vorbească	cu	copilul,	posibilă	victimă	a	abuzului.	Organizați	ateliere	cu	
personalul şcolii pentru a discuta despre etica lucrului cu copiii.

•	 Educaţia	pentru	elevi	pentru	a	preveni	abuzul	sexual.	Aceasta	poate	include	şi	
educaţia potrivită vârstei despre o viaţă sexuală sănătoasă.

•	 Raportarea	abuzului	când	are	loc	poate	preveni	un	viitor	abuz.	Aflaţi	care	sunt	
procedurile pentru raportarea abuzului sexual la copii şi faceţi disponibilă 
informaţia părinţilor, profesorilor, asintenților medicali, şi altor personae 
interesate despre abuzul sexual la copii. Creati singur o procedură dacă 
aceasta nu există deja. 

Cu cât mai mulți oameni cunosc problema abuzului 
sexual, cu atât mai mult putem preveni ca acest lucru 
să nu se întâmple copiilor noștri.


