WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE DZIECI

IM WIĘCEJ WIESZ,
TYM WIĘCEJ WIDZISZ
WWW.SAFERTOKNOW.INFO

CO MOŻESZ ZROBIĆ OD RAZU
Jeżeli dziecko lub młoda osoba jest
bezpośrednio zagrożone/a, zadzwoń na
numer 999 lub skontaktuj się z Policją pod
numerem 101.

Codziennie
dzwoni do mnie i
wysyła mi emaile. Mówi, że
mnie kocha.

Możesz anonimowo skontaktować się z
Crimestoppers pod numerem 0800 555 111
lub z infolinią NSPCC dla dorosłych pod
numerem 0808 800 5000
SĄ TAKŻE INNE ORGANIZACJE,
Z KTÓRYMI MOŻESZ POROZMAWIAĆ
W RAZIE OBAW
Barnardo’s NI Safe Choices 028 9065 8511
Social Services Gateway Teams

Dziś wieczorem
Gary zabiera
mnie na
kolejną
imprezę...

Belfast HSC Trust

T: 028 9050 7000

South Eastern HSC Trust

T: 0300 1000 300

Northern HSC Trust

T: 0300 1234 333

Southern HSC Trust

T: 0800 7837 745

Western HSC Trust

T: 028 7131 4090

DODATKOWE INFORMACJE I WSPARCIE
MOŻNA ZNALEŹĆ POD ADRESEM:
www.safertoknow.info
Safeguarding Board for Northern Ireland,
18 Ormeau Avenue, Belfast, BT2 8HS.
Tel. 028 9031 1611
Kampania informacyjna Rady Ochrony
dla Irlandii Północnej
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•

Każde dziecko lub młoda osoba poniżej 18. roku
życia płci męskiej lub żeńskiej, dowolnej
orientacji seksualnej i z dowolnego środowiska
może paść ofiarą wykorzystywania
seksualnego.

WYKORZYSTYWANIE
SEKSUALNE MOŻE
ZAGRAŻAĆ ZDROWIU
FIZYCZNEMU,
EMOCJONALNEMU I
PSYCHICZNEMU
DZIECKA

Wykorzystywanie seksualne dzieci jest
formą przemocy seksualnej, w której młoda
osoba jest wmanipulowywana lub zmuszana
do udziału w pewnych formach aktywności
seksualnej w zamian za coś, czego młoda
osoba potrzebuje lub pożąda, np.
okazywanie uwagi, poczucie przynależności,
czułość, pieniądze, narkotyki, alkohol lub
dach nad głową.

•

Wiele dzieci nie dostrzega, że są
wykorzystywane i że są ofiarami przemocy.

•

Młoda osoba może być przekonana, że
sprawca nadużycia jest jej przyjacielem lub
chłopakiem/dziewczyną. Sprawca może
jednak uciekać się do przemocy i/lub do
nadużyć fizycznych albo werbalnych, by
zmusić młodą osobę do tego, czego
sprawca od niej chce. Sprawca kontroluje
młodą osobę i manipuluje nią, a także stara
się ją odizolować od przyjaciół i rodziny.

Istnieje wiele możliwych form wykorzystywania
seksualnego dzieci, w tym wykorzystywanie
przez Internet, wykorzystywanie na imprezach
domowych, przemieszczanie młodych osób w
celu wykorzystania seksualnego oraz
bezprawne uzyskiwanie zdjęć z nadużyciami
wobec dzieci, np. proszenie młodej osoby o
przesłanie swoich zdjęć.

IM WIĘCEJ WIESZ,
TYM WIĘCEJ WIDZISZ
Trudno jest mówić o „typowej” ofierze
wykorzystywania seksualnego dzieci, ale
jeśli którekolwiek z poniższych opisów
wydają ci się znajome, młoda osoba może
być zagrożona wykorzystaniem
seksualnym:
• Znacznie starszy „chłopak” lub „przyjaciel”
albo wielu nowych przyjaciół.
• Dowody lub podejrzenia dotyczące
nadużywania substancji psychoaktywnych –
narkotyków / alkoholu / rozpuszczalników /
dopalaczy.
• Niewyjaśnione prezenty lub nowe
przedmioty, takie jak odzież, biżuteria,
telefony komórkowe lub pieniądze z
niewiadomego źródła.
• Regularna nieobecność w domu lub szkole
i/lub przebywanie poza domem przez całą
noc.
• Odbieranie wielu wiadomości tekstowych /
telefonów przed wyjściem.
• Zmiana wyglądu fizycznego i/lub zasad
higieny osobistej.
• Niskie poczucie własnej wartości /
samookaleczanie.
• Zmiana zachowania – agresja i zachowania
destrukcyjne lub spokój i wycofanie.
• Wzrost ilości czasu spędzanego
w Internecie i/lub potajemne korzystanie
z Internetu.
• Nagłe zaangażowanie w zachowania
o charakterze kryminalnym lub zwiększona
liczba popełnianych wykroczeń.
• Fizyczne objawy lub infekcje, np. siniaki,
ślady ugryzień, infekcje przenoszone drogą
płciową.
* Wyrazy „dziecko” i „młoda osoba” stosowane są zamiennie.

