
Zato je toliko bolj neodgovorno, če otroku, ki o
tem spregovori ne prisluhnemo ali če kot odrasli
nismo senzibilni za sporočila, ki jih otroci kažejo
skozi posledice, ki jih trpijo in v zvezi s katerimi bi
morali postati zaskrbljeni za otroka.

»Vtikanje v stvari drugih« mora postati skrb
vsakogar, ki hoče zaščititi otroke. Otroci si sami ne
morejo pomagati in, žal, tudi starši vedno ne
zaščiti] o otroka.

KAKO POMAGA TI OTROKU?

VERJEMITE OTROKOVIM SPOROČILOM
in mu to tudi povejte.

POVEJTE OTROKU, da do nasilja ne prihaja po
njegovi krivdi.

PODPRITE GA IN SPODBUJAJTE njegovo
pripravljenost za iskanje pomoči.

POJASNITE MU, kaj lahko storite in kaj boste
storili, na način, ki mu bo razumljiv.

NJEGOVA PRA VI CA je tudi, da se lahko
pogovori o svojih željah.

KAM SE OBRNEMO, ČE ŽELIMO
ZAŠČITITI OTROKA?

Centri za socialno delo so odgovorni za zaščito
otrok. Predlagajte sklic TIM-a, na katerega naj vas
povabijo, da spregovorite o svoji zaskrbljenosti za
otroka. Na timskem sestanku bodo sodelovali tudi
drugi strokovnjaki, ki lahko doprinesejo k zaščiti
otroka ( poleg soccialnega delavca še zdravnik,
policist, kriminalist, morebitni vzgojitelj iz vrtca,
pedagog, itd.).

Gre za izmenjavo informacij in združitev pogledov
na problem, ter ocenitev otrokovih potreb in
razdelitev odgovornosti. Lahko pa se obrnete tudi
na naše Združenje, če pri vaši odločitvi potrebujete
podporo.

Ko slišite, da se dogaja nasilje za zaprtimi vrati
pokličite policijo. Sporočilo o vaši
zaskrbljenosti za otroka, ali sporočilo, da za
zaprtimi vrati, kjer se dogaja nasilje, trpi otrok,
ni ovajanje!

Otroci imajo pravico do mirnega in srečnega
otroštva. To je najprej dolžnost staršev. Toda to
je tudi dolžnost drugih odraslih, če so starši
zanemarili svoje dolžnosti.

Matere, ki so same žrtve nasilja v družini, žal
pogosto pridejo v situacijo, ko ne zmorejo več
zaščititi otroka.
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NASILJE V DRUŽINI PRIZADENE TUDI
OTROKE

ZANEMARJANJE ALI PRIKRAJŠANJE:
je kadar otrok ne dobi osnovnih stvari za življenje,
ki zagotavljajo fizično ali čustveno preživetje in
razvoj. Zanemarjanje pomeni, da standardna
razumna skrb, ki jo starši običajno nudijo otroku,
pri otroku ni prisotna. Starši zanemarijo potrebe
otroka, čeravno bi jih lahko zadovoljili.

Sporočila nosečih žensk pričajo, da se je v času
nosečnosti nasilje povečalo za 50%.

V 90% otroci spremljajo nasilje v istem ali
sosednjem prostoru.

V 75% so otroci priče napadu na mater.
Zanemarjanje ni revščina! O revščini govorimo,
ko družina otroku resnično ne more npr. priskrbeti
hrano, oblačil, zdravniške oskrbe itd.

Kar 40-60% otrok, katerih mati je zlorabljena,
postane žrtev istega nasilneža. FIZIČNA ZLORABA:

Dejanska ali možna poškodba otroka, opustitev
ravnanj (nesposobnost), da se prepreči fizično
poškodbo ali trpljenje otroka, namensko
povzročanje nepotrebnega trpljenja ali poslabšanja
zdravja otroka ( namerno zastrupljanje ali poskus
zastrupljanja otroka).

Morda mislite, da je otrokom vseeno, in da niso
zaskrbljeni, kadar je v družini prisotno nasilje. Če
ne mislite tako, pa morda ocenjujete, da bodo
otroci hitro pozabili, kar so videli in slišali.
Toda otroci ne pozabijo!

Veliko otrok je celo prepričanih, da so tudi sami
delno krivi za to kar se dogaja.
Toda krivda ni nikoli otrokova!

V primerih nasilja v družini je fizična zloraba
otroka še pogostejša.

V družinah, v katerih vlada nasilje so otroci lahko
tudi žrtve različnih oblik zlorab:

SPOLNA ZLORABA:
Je udeležba nepreskrbljenili (odvisnih) otrok v
spolnih aktivnostih z odraslo osebo ali osebo, ki je
starejša ali večja od njih in pri kateri je otrok
zlorabljen kot spolni objekt za zadovoljevanje
spolnih potreb ali želje te osebe in pri tem zaradi
neenakih moči v odnosu med njim in to osebo
nima možnosti, da bi izbral ali privolil v spolno
aktivnost ali ne.

ČUSTVENA ZLORABA
Je stalen vzorec verbalne zlorabe, ravnanj ln
vplivov, ki otroku povzročajo občutke, da ni nič
vreden, da ni ljubljen, da ni zaželen(npr.
podcenjevanje, poniževanje otroka, stalno kričanje
ali vpitje na otroka, zmerjanje otroka, otrok je
vedno »grešni kozel«, kaznovanje z odvzemom
ljubezni, naklonjenosti, stalno kritiziranje otroka,
uporaba otroka kot »orožje« v ločitvenih
postopkih, negativno primerjanje otroka z drugimi
otroci, kvarna vzgoja .... ).
V primerih, ko otrok doživlja in trpi nasilje v
družini je vedno žrtev čustvenega zlorabljanja.

Spolni napad na otroka je zločin nasilja!

Kampanja »T OLE RAN CEN I «

Otroci, ki so priče kako je tepena njihova mati
imajo izkušnjo, ki jih opozarja kaj se lahko
zgodi, če na primer prelomijo molk o
»skrivnosti«, ki se jim dogaja.

Raziskave so pokazale, da otroci zaradi nasilja v
družini trpijo številne posledice.

Med takojšnj imi učinki se kažejo:
• prestrašenost otrok
• nemirno spanje
• prestrašeno odzivanje na močnejše glasove
• neločljivost od matere
• potegnjenost vase
• neubogljivost otrok
• težave z močenjem postelje
• agresivnost do drugih otrok
• težave v šoli
• grizenje nohtov, nernirnost. .. .itd

Dolgotrajnejše posledice pa otroci izkazujejo kot:
• težje obvladljivi otroci
• pomanjkanje samozaupanja
• težavami z zaupanjem
• motnje pri prehranjevanju
• slabo obvladovanje jeze
• agresivnost, nasilnost·
• jeza, zagrenjenost
• somatične bolezni ... .itd

ODGOVORNOST ODRASLIH

O nasilju doma otroci težko spregovorijo. Njihova
zmedenost zaradi konfliktnih občutkov do staršev,
sram zaradi nasilja v družini, strah pred neznanim,
pred tem kaj se bo zgodilo če o tem spregovorijo,
občutja nemoči in nebogljenosti so nekateri razlogi
za njihov molk.


