
प�रणाम 
बाल ल��गक शोषणाचे



लहान मुलांची मो�ा माणसांवर संपूण�
�व�ास ठेव�याची नैस�ग�क वृ�ी असते, ती
ल��गक शोषणामुळे भंग पावते. पुढे ल��गक
आ�मीयतेब�लचा �यांचा ���कोन, ‘तु�हाला
आवडत असले�या आ�ण �व�ास असले�या
���शी जवळ�क साधणे’ याऐवजी ‘भीती,
असहा�यता आ�ण श��हीनता �नमा�ण
करणारी एक कृती’ असा होऊ शकतो.

जवळ�क व 
नातेसंबंध

शारी�रक

अनेकांना ‘पो�ट-�ोमॅ�टक ��ेस �डसॉड�र’चा
अनुभव येतो (आघाताप�ात येणारा मान�सक

तणाव), �यामुळे शो�षत ���चा �वतःब�लचा

���कोन सव� बाजंूनी अ�यंत नकारा�मक बनत

जातो (WHO). सव�सामा�यपणे �यां�यात
नैरा�याची ल�णे, पॅ�नक अटॅक, �च�तातुर वृ�ी,

�वतःला इजा कर�याची वृ�ी, व आ�मघातक� वृ�ी

�दसून येते. 

��स घेणे

आ��मक

शोषण तुम�यावर कायमच प�रणाम करत राहते!शोषण तुम�यावर कायमच प�रणाम करत राहते!

““सव� भावना, अगद� दडपले�या आ�ण अ�� सु�ा, आप�या शरीरावर प�रणाम करतात.

अ�� भावना शरीरा�या आत छो�ा छो�ा टाइम बॉ�ब �माणे दडून राहतात - जणू काही ते

उ�मायानातील आजाराच आहेत.” 
- मॅ�र�लन �हॅन एम. देरबर, �मस अमे�रका बाय डे, बाल ल��गक शो�षत. 

मान�सक

नकारा�मक अनुभव पु�हा ये�यापासून
रोख�याचा, व �वत:ला ‘�डसे�सुअलाइज’
कर�याचा (ल��गकता नाकार�याचा) एक माग�

�हणून ���यांना ल�पणा व खा�याचे �वकार

जड�याची अ�धकांश श�यता असते.
�न�ानाश, डोके�खी आ�ण वेदना ही सामा�य

ल�णे आहेत.

��स वेदना ता�पुरते बधीर करतात, वेदनादायक
आठवण�ना त�ड �ायला मदत करतात, �क�वा
�यांना रोखतात, आ�मस�मानाची भावना
सुधारतात आ�ण ल��गक �ह�साचारामुळे होणा�या
मान�सक सम�यांना त�ड �ायला मदत करतात.
�गॅ वापरायचे बंद के�यास, सव� ल�णे पु�हा
येतात, आ�ण रोग/�वकार उलट�याची श�यता
वाढते. 

जे�हा एखा�ा मुलाची गैरवत�न करणार्या

���कडूनच कठोर ट�का केली जाते,

ते�हा ते मूल �वतःच �वतःचे कठोर

ट�काकार बनत जाते. मूल जसजसे मोठे

होते तसतसे अपराधीपणा, �वत:ला दोष

दे�याची वृ�ी, आ�ण लाज या सव� भावना

ती� होत जातात आ�ण मूल �वतःलाच

'वाईट' ��� समजू लागते.

बालपणी झालेला आघात आ�ण मोठेपणीचे असं�य शारी�रक व मान�सक �वकार �ांत खूप जवळचा संबंध आहे. बाल
ल��गक शोषणाला सामोरे गेलेले पुढची अनेक वष� झाले�या घटनांचा अथ� लावणे, सुर��त राहणे, आ�ण केवळ ‘�जवंत
राहणे’, �ातच गुंतलेले असतात. समाजाला �यांचे अनुभव ऐकायचेच नसतात. आ�ण �हणूनच, पी�डत ��� सव�
आघात मना�या एका कोप�यात डांबून ठेवतात. �ाने �यां�या �कृतीवर प�रणाम होत असतो. ल��गक शोषणाचे प�रणाम
अनेक, अमया�द, व खूप वेगवेगळे असू शकतात. 

 

जे�हा कोणाला वारंवार सां�गतले जाते
क� ते �ेमाला पा� नाहीत, �क�वा ते एक
सम�या आहेत, �क�वा ल��गक व�तू
�हणून वापरले जातात, ते�हां शेवट� ते
�यावर �व�ास ठेवू लागतात व हीच
�वतःची ओळख बनवतात.
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Tरोगमु��चा माग� लांब �क�वा खडतर असू शकतो, परंतु उपचार श�य आहे. मान�सक आजार तु�हाला "कमकुवत"
�क�वा "तुटलेली" ��� बनवत नाही. लोक वेगवेग�या �कारे आघाताचा सामना करतात. थेरपीमुळे तु�हाला कुठ�याही
�नवा�ा�शवाय मदत घे�यासाठ� खासगी व सुर��त अशी जागा �मळते. तु�हाला तुम�या सम�या एक�ाने
हाताळ�याची गरज नाही.

आघातांब�ल बोल�यावरच रोगमु��चा �वास सु� होतो - भले वेदना सहन कर�यात, आ�ण ग�प राह�याचे
ओझे वाह�यात म�ये बरीच वष� गेली असतील, तरीही. जे�हां तुम�या मनाची तयारी होईल, ते�हां यापैक� कुठ�याही
हे�पलाइ�सशी �क�वा सं�ांशी संपक�  साधा. 

तुमचे �वचार बाहेर आणा: �वचार �ल�न ठेव�याने ते आतून बाहेर पडतात. आता तु�ही �यांचे अ�वेषण क�
शकता आ�ण ते उपयु� आहेत का, याचा �वचारही क� शकता.

��गर ओळखा: ‘�लॅशबॅक’ म�ये जणं, �क�वा �च�ता��त होणं, हे तुम�याबाबतीत कधी, कुठे, कोणामुळे, कशामुळे होतं, याचा
तु�ही आढावा घेऊ शकता का? ��गरचा रेकॉड� ठेव�यास तु�हाला ��गरमुळे ओढवणारी प�र��ती �व�ा�पत कर�यास,
टाळ�यास �क�वा �याची पूव�तयारी कर�यास मदत होईल.

“

उपचार श�य आहेउपचार श�य आहे
 

तुम�यासाठ� काय मह�वाचे आहे याचा �वचार करा: तु�हाला आयु�याचा �वास चालू ठेव�यास मदत करेल,
अशा मौ�यवान गो��ची याद� बनवा. उदा:- तुम�यावर �ेम करणारे लोक, चांग�या आठवणी, आकां�ा.

"मा�यासोबत जे घडते �या�ारे मी बदलू शकते, परंतु मी �यामुळे कमकुवत हो�यास नकार

देतो." - माया अँजेल ू
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‘सक� �स ऑफ सेफट�’ (CoS) - �हणजेच सुर��ततावतु�ळ - ही सं�ा �श�णा�ारे बाल ल��गक शोषणरोख�यासाठ� समाजाला संवेदनशील बनवते. आ�हीअशी सं�कृती �नमा�ण कर�या�या �य�नात आहोत,�यात �ौढवग� लाज व भीती न बाळगता ल��गकता वसंबं�धत �वषयांवर �व��त चचा� क� शकेल, वकुठलाही �वषय मुलां�या सुर��ततेपुढे �न�ष� वाअवजड 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

www.circlesofsafety.com


