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सुर��त, असुर��त, व सं�मजानक प�र��ती

�शा�चे वण�न ब�धा ‘चांगला �श�’ व ‘वाईट �श�’ असे केले जाते. परंतु ब�तेक वेळ� हे �श� तसे वाईट �क�वा
वेदनादायक वाटत नाहीत. ‘वाईट’�श� असा श�द�योग के�याने, पी�डत मुला�या मनात जा�तच ग�धळ �क�वा
लाज �नमा�ण हो�याची श�यता असते - �वशेषतः जे�हां अपराधी ��� मुला�या मा�हतीतील व �व�ासातील
असते.  

उपयु� ट�प: तुम�या पा�याला ही समाज �ा क� हे �नयम सवा�ना सारखेच लागू आहेत. �यांना सांगा, “तुला
अ�व� वाटेल असे वागायची कोणालाही परवानगी नाही. अगद� ती ��� तुझे आ�े/मामे भावंडं, काका, मावशी,
शेजारी, कोणीही असले तरीही. हे अयो�यच आहे, आ�ण मी नेहमीच तु�यावर �व�ास ठेवीन.” 

वैय��क सीमा आखा: 

जर मुलं आप�याला सांगत असतील क�
कौटंु�बक मेळा�ात सवा�ना �मठ� मारणे, चंुबन घेणे, �यांना आवडत नाही, तर ते �यां�यावर ला� नका. प�रवारावर
�ेमादर �� कर�याचे इतर माग� सुचवा (जसे - हात �मळवणे, टाळ� देणे, �नघताना �नरोप घेणे). जे�हां आपण
मुलां�या परवानगीला मान देतो, ते�हा �यांना �वतः�या शरीरावर �नयं�ण अस�याची जाणीव होते. �यांना हेही
समजते क� परवानगी न घेणे हे अस�यतेचे ल�ण आहे, आ�ण अ�या अस�य वत�न करणा�या लोकांना ओळखणे
�यांना सोपे जाते. 

उपयु� ट�प: मुलांना इतरांचाही मान व मया�दा राख�याची �शकवण �ा. �यांना सांगा, “जसे कोणीही तुला मारणे,
इजा करणे यो�य नाही, तसेच तूही चालाखीने �क�वा स��ने कोणा�या अंगचट�ला जाणे, �यांना अ�व� करणे यो�य
नाही. तू सवा��या भावना व मया�दा सांभाळायला ह�ा.”

गु�त अवयवांची यो�य नावे वापरा:

मुलांना हे समजायलाच हवे क� कोणीही �यां�या गु�तांगाला हात लावणे, गु�तांग पाहणे, �क�वा �याब�ल बोलणे चूक
आहे. हे �शकवताना गु�त अवयवांची यो�य नावे वापरा - योनी, �तन, �श�, अंडकोष. जर कोणी वेग�याच,
रचले�या नावाने �यां�या गु�तांगाब�ल गमती-गमतीत बोलू लागले, तर �यांना ते जाणवेल व तु�हालाही वेळ�च
इशारा �मळेल. 

उपयु� ट�प: �यां�याशी बोलताना तुमची भाषा सोपी, वयाला साजेशी ठेवा: “आई आता तुझे डोळे, कान आ�ण तुझे
�श� धूत आहे. तुझे शरीर खास आहे, आ�ण ते फ� तुझेच आहे. तुला अ�व� करेल असं कोणी वागलं, तर न�क�
मला �क�वा इतर कुठ�याही सुर��त ���ला सांग, कारण तुला सुर��त ठेवणे हे आमचे कामच आहे. ल�ात ठेव,
अंघोळ, संडास, व झोपणे �ा गो�ी नेहमी खासगीतच कराय�या असतात.” 
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भावना ओळखायला �शका: 

जे�हां एखाद� गो� खटकते, ते�हां �याबाबत�या आप�या भावना ओळखता येणे ही गैर�कार टाळ�याची प�हली
पायरी असते. एर�ही मुलांना कसेही वाकवता येऊ शकते, �हणूनच शोषणक�या�चे फावते. पण जी मुले एखा�ा
घाटानेबाबत�या आप�या भावना ओळखू शकतात, व सुर��तपणे �याब�ल एखा�ा �ौढाशी संवाद साधू शकतात,
�यांना मोठाच लाभ होतो.

उपयु� ट�प: मुलांशी �वतःब�ल बोला, आ�ण बोलताना श�य �तत�या भावनांचा व संवेदनांचा उ�लेख करा. यातून
आप�याला ‘आतला आवाज कसा ओळखावा’ याची �शकवण देता येईल. उदा:- “आज सकाळ� ऑ�फसची वही
हरव�यामुळे मी खूप �नराश झाले, आ�ण मला आता मी�ट�गला पोचायला उशीर होणार हे मला कळलंच. ती
शोधताना मा�या पोटात गोळा आला होता आ�ण माझी छाती धडधडत होती.” 

सुर��त ��कोण: 

आप�या मनातले �बन�द�कत सांगता येईल, अशा �कमान तीन ‘सुर��त �ौढ’ ��� हेर�यास मुलांना मदत करा.
�यातील एक तरी ��� कुटंुबाबाहेरची अस�यास उ�म. कारण, आप�याच पालकांना गैर�कार सां�गतला तर पुढे
काय होईल, याची मुलांना धा�ती असते.  

उपयु� ट�प: मुलांना अशा ���ची �नवड �वतःच क� �ा. �यांना �वचारा, “तुला मा�याशी बोलावसं वाटत नसेल,
तर तू इतर कोणाशी मोकळेपणाने बोलू शकशील?” �क�वा, “शाळेत �क�वा मैदानावर एखाद� घटना घडली, तर तू
�याब�ल कोणाला सांगशील?” 
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शरीर सुर��ततेब�ल मुलांना �शकवणे ही �यांना ल��गक छळापासून
वाचव�याची उ�म प�त होय. परंतु तेवढेच पुरेसे नाही. �ौढांनीही
मुलां�या ल��गक शोषणाब�ल मा�हती क�न घेणे, ते ओळखायला �शकणे,
व मुले बोलती झा�यावर �यांना संवेदनशीलपणे ��तसाद देणे �शकले
पा�हजे.  
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‘सक� �स ऑफ सेफट�’ (CoS) - �हणजेच सुर��तता वतु�ळ - ही सं�ा �श�णा�ारे बाल
ल��गक शोषण रोख�यासाठ� समाजाला संवेदनशील बनवते. आ�ही अशी सं�कृती �नमा�ण
कर�या�या �य�नात आहोत, �यात �ौढवग� लाज व भीती न बाळगता ल��गकता व संबं�धत
�वषयांवर �व��त चचा� क� शकेल, व कुठलाही �वषय मुलां�या सुर��ततेपुढे �न�ष� वा
अवजड मानणार नाही. 
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