બાળકોમાં લૈંગિક ભ્રષ્ટ્રાચાર - આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી
Last Updated Tuesday, 17 January 2012 08:50

દરેક બાળક લૈંગિક ભ્રષ્ટ્રાચારને હુમલાપાત્ર છે. આજે માતાપિતાએ સમજવુ જોઇએ કે એક બાળકને કોઇપણ ઈજા પહોચાડે છે અથવા તેનો
ફાયદો લઈ શકે એવી શક્યતા છે. ઘણા જુવાન બાળકો અને મોટા કિશોરો તેના શિકાર બને છે. આમાંથી લગભગ બધા બાળકોનો દુર ઉપયોગ
લેવાની જાણીતા, વિશ્વાસજનક, સગા અથવા કુંટુંબના મિત્રો તરફથી છે.
લૈંગિક શોષણમાં શારિરીક, મૌખિક અથવા ભાવનાઓનો સમાવેશ છે:
- લૈંગિકતાથી હાથ લગાડવો અને વ્હાલ કરવુ.
- બાળકોની સામે વયસ્કરની લૈંગિક પ્રવૃતિઓ વિષે વાતો કરવી અથવા અશ્લીલ ચિત્રપટો અને છબીઓ બતાવવી.
- બાળકોને કપડા પહેરાવ્યા વીના ઉભા કરવા અથવા લૈંગિકશૈલી રીતે ચિત્રપટમાં અથવા વયક્તિક રીતે સામે લાવવા.
- ચોરીથી નાહવાના ઓરડામાં જોવુ અથવા બાળક ઉપર જાસુસી કરવા તેમના સુવાના ઓરડામાં જોવુ.
- બળાત્કાર અથવા બળાત્કાર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો.
લૈંગિક શોષણમાં સમાવેશ છે - જબરજસ્તીથી, છેતરીને, લાંચ આપીને, ધમકાવીને અથવા બાળક ઉપર દબાણ લાવીને, લૈંગિકતા વિષે જાગરૂત
કરીને અથવા પ્રવૃતી કરીને. લૈંગિક શોષણ ત્યારે થાય છે જ્યારે એક મોટો અથવા વધારે જાણકાર અથવા એક વયસ્કર બાળક તેના
લૈંગિક સુખ માટે વાપરે છે. ભ્રષ્ટાચાર ઘણીવાર ધીમેધીમે ચાલુ થઈને સમય વીતતો જાય તે પ્રમાણે વધે છે.
લૈંગિક પ્રવૃતી દરમ્યાન બાળક ઉપર શારિરીક બળનો ઉપયોગ નથી કરવો પડતો કારણકે તેને ભરોસો છે અને તે નિર્ભર છે. તેમને બીજાને
રાજી કરવા છે અને તેમનો પ્રેમ અને પસંદગી મેળવવી છે. બાળકોને સત્તાધિકારીને પ્રશ્નો પુછવા શિખડાવ્યુ નથી અને તેમને ખબર
છે કે વયસ્કરો હંમેશા સાચા હોય છે. લૈંગિક શોષણ બાળક ઉપર સત્તાનો દુર ઉપયોગ અને બાળકની સામાન્ય, સ્વસ્થ, સબંધીઓના
વિશ્વાસ ઉપર ભરોસાના અધિકારોનુ ઉલંઘન છે.
લૈંગિક શોષણના લક્ષણો
કારણકે ઘણા બાળકો તેના લૈંગિક શોષણ વિષે કરી શકતા નથી અથવા કહી શકતા નથી, એ વાત વયસ્કરો ઉપર નિર્ભર કરે છે કે તેના
શોષણના લક્ષણો તેઓ ઓળખી શકે. એટલે તેમના વ્યવહારના લક્ષણો ઉપર ધ્યાન રાખવુ જોઇએ.
આ સામાન્ય વર્તણુકમાં બદલાવ છે જે કદાચ બાળકોમાં લૈંગિક શોષણને લીધે થાય છે.
- ડર અથવા કેટલાક લોકો નહી ગમવા અથવા જગ્યા.
- કેટલીક સુવામાં ગડબડ.
- માથાનો દુખાવો.
- શાળાની સમસ્યાઓ.
- એકાગ્રતાનો અભાવ.
- કુટુંબ, મિત્રો અથવા સાધારણ પ્રવૃતીઓથી દુર રહેવુ.
- વારંવાર નાહવુ અથવા અપુરતી સ્વસ્થતા.
- જુવાન અને વધારે બાળપણની વર્તણુકમાં પાછુ આવવુ.
- ઉદાસિનતા.
- ચિંતા.
- શિસ્તની સમસ્યાઓ.
- ભાગી જવુ.
- ખોરાકમાં ગડબડ.
- આળસુ અને વધારે પડતુ રાજી થવુ.
- ગુનાગારના કામો.
- ઓછુ આત્મસંમાન.
- આત્મ વિનાશકારી વર્તણુક.
- શત્રુતા અથવા હિંસક વર્તણુક.
- માદક દવા અથવા દારૂની સમસ્યાઓ.
- લૈંગિક પ્રવૃતી અથવા વ્હેલી ઉમરમાં ગર્ભાવસ્થા.
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આત્મહત્યાના પ્રયાસો.
મોટાની લૈંગિક વર્તણુકની નકલ કરવી.
બીજા બાળકો સાથે વારંવાર લૈંગિકતાની રમત રમવી.
લૈંગિકતા વિષે જાણ ભાષા અથવા વર્તણુક દ્વારા, જે તેમની ઉમરનાઓ કરતા વધારે છે.
અજાણતુ દર્દ, સોજ, લોહી પડવુ અથવા મોઢામાં છાલા પડવા, જનનને અથવા ગુદાને લગતુ, પેશાબમાં રોગનો ચેપ.
લૈંગિક સંચારિત રોગથી પીડાય.,

મુક સમસ્યા
ઘણી વાર બાળકો લૈંગિક ભ્રષ્ટાચાર વિષે કોઇને કહી શકતા નથી કારણકે તેઓ
- બહુ શરમાય છે અથવા કહેતા અગવડભર્યુ લાગે છે.
- તેમને ડર લાગે છે કે કોઇ તેનો વિશ્વાસ નહી કરે.
- તેઓ બહુ જુવાન અને નિર્દોષ છે અને જે થયુ છે એ શબ્દોમાં મુકી શકે છે.
- ભ્રષ્ટાચારીઓએ તેમને ધમકી આપી અથવા લાંચ આપી કે જેનાથી તેઓ ભ્રષ્ટાચારને છુપાવી શકે.
- દુર ઉપયોગની સાથે ભાવનાઓની ગુચવણ થાય એવુ લાગે છે.
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