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संवेदनशीलपणे ��तसाद
देणे



हे तु�हाला मा�हत आहे का?
ब�तेक मुले कधीही गैरवत�न उघड करत नाहीत. एका मो�ा �माणावर केले�या अ�यासात असे
आढळून आले क� बाल ल��गक शोषणासंबं�धत �करणांपैक� ६१% �करणे अपघातान े�क�वा

��य�दश� प�तीने समोर आली, तर एक तृतीयांश पे�ा कमी �करणांचे बाल पी�डताने हेतुपूण�
�कट�करण केले.

तुमचे मूल ल��गक शोषणाला बळ� पडले आहे क� नाही हे जाणून घे�याचे तीन माग� आहेत:

 संशय

शोध
�कट�करण

तु�ही संशयजनक प�र��ती अनुभवता (जसे
- एखा�ा �ौढ ���ने मुलासह बराच वेळ
एकांतात घालवणे, �वशेष भेटव�तू देणे,
�क�वा एखा�ा मो�ा मुलाने पोन��ाफ�ची

ओळख क�न देणे)

 तु�ही सीमा उ�लंघनाचे �कार
�वतः�या डो�याने पाहता. �ात

लहान मुलांचे �वव�� फोटो सापडणे,
�ौढांसोबत अयो�य संभाषणे असे

�कार असू शकतात. 

मूल �वतःच उघड करते क�
�या�याशी गैरवत�न झाले आहे.

संशय आ�यास, �क�वा काही गैर हाती लाग�यास, �यावर कृती के�याने मूल बोलते होऊ शकते.

तुम�या ��त��येने फरक पडतो, �हणूनच ती सकारा�मक असेल याची
काळजी �या.

शांत राहा- रागावू नका �क�वा अवाजवी ��त��या देऊ नका. �याने मूल अ�धक �च�ता��त होऊ शकते आ�ण
मा�हती देणे थांबवू शकते. 
स��यपणे ऐका- �यांना �यां�या सोयीनुसार बोलू �ा. तपशीलांसाठ� �यांचा पाठपुरावा क� नका. 
सहानुभूती दाखवा आ�ण तुम�या मुलाची �शंसा करा- "तू मला सां�गतले हे फार बर ेकेलेस."; "�ात तुझी
काहीच चूक न�हती."; "तु�या धैया�चे खूप कौतुक, याब�ल बोलणे सोपे नाही."
मुलाला धीर �ा आ�ण �याला पा�ठ�बा �ा- ‘माझा तु�यावर �व�ास आहे’. ‘आता मी याची काळजी घेईन. तू
सुर��त आहेस’. 
मुला�या भावनांचा अनादर क� नका- "तू नकार का �दला नाहीस?", "कदा�चत �याचा तसा हेतू नसेल..."
 गैरवत�न करणा�याचा ��य� सामना क� नका �क�वा �याला उघड धमक� देऊ नका. हे मुलाला पुढ�ल
तपशील उघड कर�यापासून परावृ� क� शकते, �वशेषत: जर गैरवत�न करणारी ��� मुला�या �व�ासातील
असेल तर.
गोपनीयता राखा- मुला�या सुर��ततेशी थेट संबंध नसले�या लोकांशी चचा� टाळा.
मुलावर कधीही जुळवून घे�यासाठ�, �मा कर�यासाठ� �क�वा झाला �संग �वसर�यासाठ� दबाव आणू
नका. हे मुला�या बरे हो�या�या �मतेत अडथळा आणत ेआ�ण गु�हेगाराला �यांचे �व�वंसक वत�न चालू
ठेव�यास स�म करते. 
कारवाई करा आ�ण अहवाल �ा- यामुळे मुलाचा जीव वाचू शकतो. चाइ�लाइन हे�पलाइन 1098 वर �क�वा
NCPCR हे�पलाइन वर कॉल करा; �क�वा NCPCR वेबसाइटवर (https://ncpcr.gov.in/ index2.php)
E-POCSO इनबॉ�स वाप�न अहवाल �ा.

तु�हाला कळते क� तुम�या मुलाशी गैरवत�न झाले आहे. संवेदनशीलपणे ��तसाद दे�यासाठ� या काही सूचना आहेत:
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�यां�या भावनांचा
अनादर क� नका

‘मी तु�या धैया�चे
कौतुक करतो’ असे

सांगा 

आ�ासना�मक भाषा
वापरा

स��यपणे ऐका

आधार 
गैरवत�न उघड करणा�याला
संवेदनशीलपणे ��तसाद देणे

तुम�या मुलाची
�तुती करा

कारवाई करा आ�ण
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तपशीलांसाठ�

पाठपुरावा क�
नका

‘माझा तु�यावर �व�ास
आहे’ असे सांगा 

मुलाला �मा
कर�यास,

�वसर�यास �क�वा
जुळवून घे�यास
सांगू नका 

 

गोपनीयता राखा

“जे�हा लोक मला �वचारतात क� मा�या उपचारांम�ये सवा�त मोठा फरक कशामुळे झाला, ते�हा
मी �यांना सांगते क� मा�यावर �व�ास ठेवला गेला आ�ण खूप �ेम �दले गेले. मला कोणी कधी
दोषी ठरवले नाही �क�वा लाजेपोट� ग�प राह�यास भाग पाडले नाही.” - आयशा शा�हदा �सम�स

लाजेने ग�प बसू नका 
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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.  

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
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