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गैरसमज- ल��गक शोषण हे अ�श��त,
लहान गावातील लोकांम�येच होते. 

स�य- बाल ल��गक शोषण ही एक साव���क सम�या
आहे �याम�ये जीवना�या सव� �तरातील मुलांना ल�य
केले जाते. �वक�सत रा�ेही मुलांचे ल��गक शोषण
थांबव�यासाठ� धडपडत आहेत. भारतात, सरकारी
अहवालानुसार (BBC �रपोट�, २०१७) दर १५
�म�नटाला एका मुलाचे ल��गक शोषण होते.

गैरसमज- घरी राहा, सुर��त राहा!

स�य- शाळा, धा�म�क �ळे, सामुदा�यक क� �े आ�ण
अगद� घरातही मुलांचे ल��गक शोषण होऊ शकते
(आ�ण होते). को�वड-19 लॉकडाऊन दर�यान
सरकारने ‘घरी रहा, सुर��त रहा’ असा संदेश �सा�रत
केला. बर्याच �करणांम�ये, पी�डतांना एकटे गाठून
�यां�यावर अ�याचार केले जातात.

गैरसमज- बाल ल��गक शोषण ही एक
अपवादा�मक घटना आहे �जथे असुर��त
मुलाचा गैरफायदा घेतला जातो.

स�य- बाल ल��गक शोषणाचा अथ�, एखा�ा मो�ा
���ने (जसे, �ौढ, मोठे भावंडं, �म�/मै�ीण) लहान
�क�वा �कशोरवयीन मुलाला/मुलीला ल��गक कृतीत
गंुतवणे. सव�सामा�य समजुती�या �व��, मुलावर
नेहमीच स�� केली जात नाही. गैरवत�न करणारे
लोक मुलांना गोडीगुलाबीने गु�तांगाला �श�
करायला �क�वा गु�त अवयव कुरवाळायला लावतात,
�क�वा �यांना �लोभने देऊन ऑनलाईन बोलावतात व
ल��गक��ा सु�� साम�ी दाखवतात. आपला
बळ� गेलाय हे मुलाला कळतदेखील नाही.  

स�य-"�ू�म�ग" ही मुलाला ल��गक ��याकलापांकडे
वळव�याची द�घ�, �चकाट�ने केलेली ���या आहे. ती
अनेक �दवस, आठवडे, म�हने �क�वा वषा�पय�त चालू
शकते. ब�तेक �करणांम�ये, मुले आ�ण �यां�या
कुटंुबातील सद�यांना गु�हेगारावर �व�ास
ठेव�यासाठ� फसवून भाग पडले जाते. शोषण
करणारे �यांना वरवर �न�प�वी वाटणा�या वत�नात
गंुतवून हळूहळू सीमा तोडतात आ�ण नंतर �यांना
भेटव�तू, �वशेष ल�, �क�वा गु�तता राख�यासाठ�
धम�या देऊन �यां�यावर �नयं�ण ठेवतात. 

गैरसमज- एखा�ा माणसाकडे बघून
�याचा हेतू वाईट आहे हे आप�याला समजू
शकते. स�य- चांगला माणूस कसा �दसतो हे आपण ‘पा�’
शकतो असे आप�याला वाटते. तथा�प, मूल आ�ण
�या�या कुटंुबाशी �व�ासाह� नाते �नमा�ण कर�यासाठ�
अपराधी "सामा�य" �दस�याचे आ�ण वाग�याचे
सव�तोपरी �य�न करतात. संशोधनात असे �दसून येते
क� 90% �करणांम�ये गु�हेगार हा मुला�या
ओळखीतील व �व�ासातीलच माणूस असतो. सा�ी
(१९९८) या सं�ेने ३५० शाळेत जाणा�या मुल�चा
अ�यास केला, �याम�ये 63% मुली कुटंुबातील
सद�यांनाच बळ� पड�या हो�या- �यात मौ�खक
ल��गक संबंध, ह�तमैथुन, बला�कार इ�याद�सार�या
��याकलापांचा समावेश होता. �यामुळे, लहान
मुलांवर अ�याचार करणा�या गु�हेगारांना स�म
करणारी ही मान�सकता आता आपण बदललीच
पा�हजे. 

गैरसमज- ल��गक शोषण हे नेहमीच मुलांवर
स��ने लादले जाते. 

गैरसमज- पालकांना मुल�ची काळजी घेणे
आव�यक आहे,कारण ल��गक शोषणाला
�याच बळ� पडतात.

गैरसमज- एखा�ा माणसाकडे बघून �याचा
हेतू वाईट आहे हे आप�याला समजू शकते. 



स�य- भारतात ल��गक शोषणाला मुलेही �तत�याच
�माणात बळ� पडतात. म�हला आ�ण बाल �वकास
मं�ालयाने २००७ म�ये केले�या एका सरकारी
अ�यासात असे आढळून आले क� ५३% मुले �यां�या
१८ �ा वषा�पूव� बळ� पडली होती. �हणूनच,
मुलांनाही काळजी व संर�णाची आव�यकता आहे.
�द�वाने मुलांना वैय��क सुर�ेब�ल �शकवले जात
नाही. पु�ष�वा�या चुक��या क�पनांमुळे �यांना तणाव
�� करणेही कठ�ण जाते. तसेच, मुलांचे र�ण
करणे हे केवळ पालकांचे कत�� नसून ही एक
सामू�हक जबाबदारी आहे. आप�यापैक� ��येकजण
या सम�येवर �वतःला �श��त क�न, आ�ण मुलांना
शरीर सुर��ततेबाबत यो�य धडे देऊन आपली
भू�मका बजावू शकतो.

गैरसमज- बाल ल��गक शोषण अप�रहाय�
आहे, आ�ण ते टाळ�यासाठ� आपण
काहीही क� नाही.

स�य- बाल ल��गक शोषण रोख�यासाठ�
आप�यापैक� ��येकजण आपली भू�मका बजावू
शकतो. प�हली आ�ण सवा�त मह�वाची पायरी �हणजे
जाग�कता आ�ण �वीकृती. या �वषयावर �वतःला
�श��त करणे, आप�या मुलांना शरीर सुर�े�वषयी
�ान देऊन स�म करणे, �यांना ‘सुर��त �ौढांचा’ गट
तयार कर�यात मदत करणे, �न�ष� �वषयांवर मु�
संवाद साधणे, ही आप�याला �वतः�याच घरात
कोणतेही सीमा उ�लंघन रोख�याची, शोध�याची,
आ�ण थांबव�याची �भावी धोरणे आहेत. जबाबदार
समुदाय सद�य या ना�याने आपण आपाप�या
�े�ातही उपाययोजना क� शकतो. उदाहरणाथ�,
एखाद� युवा सेवा देणारी सं�ा आप�या
कम�चार्यांना �श��त कर�यासाठ�, POCSO
माग�दश�क त�वांचे पालन कर�यासाठ�, आ�ण
सव�समावेशक ल��गकता �श�ण अ�यास�माचा
अवलंब कर�यासाठ� काय�शाळा आयो�जत क�
शकते, जेणेक�न त�ण �पढ� अ�धक जाग�क
हो�यास मदत होईल. मुलां�या ह�कांचे र�ण
करणारी धोरणे आ�ण कायदेदेखील 

गैरसमज# मुलांनी गैरवत�नाब�ल सां�गतले
तरच �ौढ �यांना मदत क� शकतात.

स�य- गैरवत�न रोख�यासाठ� द�ता बाळगणे ही
प�हली पायरी आहे. या गो�ी आप�या मुलासोबत
कधीच घडू शकत नाहीत असे पालकांना वाटू शकते.
नकार हा तुमचा श�ू आहे. गैरवत�नाची �क�वा
तणावाची �च�हे ओळख�यासाठ� आ�ण कारवाई
कर�यासाठ� �ौढ जबाबदार आहेत. तुम�या
अंतः�ेरणेकडे ल� �ा, मुलाला शरीरासंबं�धत सीमा
आखायला मदत करा, संशया�द वागणूक
�दस�यास �याचा �नषेध करा, मूल अ�व� वाटत
अस�यास ह�त�ेप करा, मुला�या वागणुक�त
�दसणा�या चेतावणी �च�हांकडे ल� �ा. यामुळे
मुलाला सु�� संदेश �मळतो क� आप�या
आयु�यातील सुर��त �ौढ जाग�क आहेत, व ते
आप�यावर �व�ास ठेवतील. पकडले जा�याची
श�यता हा गैरवत�न करणा�यांसाठ� सवा�त मोठा
��तबंध आहे.

गैरसमज- अशा मु�ांवर बोल�याने मुले
�वनाकारण घाबरतील. 

स�य- मुलांना वाढवताना आपण �यांना गरम
�टो�हला �श� क� नये, �क�वा र�ता
ओलांड�यापूव� दो�ही बाजंूनी नीट पाहावे असे
�शकवतो. �याच�माणे मुलांना शरीर सुर�ा आ�ण
सुर��त �व�� असुर��त �श� या�वषयी �ान
देऊन सबल करणेही आव�यक आहे. यामुळे �यांना
असुर��त �क�वा संशया�द प�र��ती
ओळख�यासाठ� भाव�नक श�दसं�ह लाभेल आ�ण
सुर��त �ौढ ���ला �वजां�कत कर�याची यो�य
भाषाही सापडेल. भीती �नमा�ण कर�या�या
भयापोट� अ�ल�त रा�हलात, तर पी�डत मुला�या
मनात फ� तणाव �नमा�ण होईल आ�ण �यांनी
�याचे र�ण करणे अपे��त आहे, अशा
लोकांपासूनच ते �र ढकलले जाईल. 

बाल ल��गक शोषणाचा �नषेध कर�यासाठ�
मह�वपूण� ठ� शकतात.



स�य- ब�तेक मुले कधीच सांगत नाहीत. एका
अ�यासात असे �दसून आले क� केवळ ३% मुलांनी
गैरवत�न उघड केले. मुलांना अनेकदा धम�यांचा
सामना करावा लागतो, �यांना अपराधी वाटते, आ�ण
लाजही वाटते कारण गैरवत�न करणारा झा�या
�कारात �यांचीही चूक होती असे �यांना भासवतो.
अनेकदा मुलांना लाच �क�वा �वशेष ल� �मळते,
आ�ण कुटंुबात ��यय आण�याची भीती �यांना
अ�धकच ग�पा करते. काहीवेळा �वकासा�मक
अडथळेही येतात, जसे, �वतःला �� कर�यासाठ�
भाषेचा अभाव, आ�ण कृतीब�ल सं�म. �वशेषत:
कौटंु�बक अनाचारा�या बाबतीत मुलाला गैरवत�न
ओळखणे कठ�ण जाते. �ौढांनी संवाद सु� क�न,
मोकळे व आ�ासा�मक वातावरण �नमा�ण क�न
मुलासाठ� गैरवत�नाब�ल बोलणे सुर��त केले पा�हजे. 
   

गैरसमज- मुलांना कोणी �ास देत
अस�यास ती मो�ा माणसांना सांगतील. 



ABOUT CIRCLES OF SAFETY

‘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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खासगी स��यासाठ� �वचारणा करा 

�ौढांसाठ� काय�शाळा आयो�जत करा 

१ली - १२वी इय�ांसाठ� सक� �स ऑफ सेफट�चा

�व�ाथ� अ�यास�म लागू करा  

बाल ल��गक शोषण थांबव�यासाठ� प�हले
पाऊल उचला


