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துன்புறுத்தல் என்பது ஒரு வயதான நபர்
கட்டுக்கதை
: பாலியல்
(வயது
வந்தோர், மூத்த
உடன்பிறப்பு, சகா,
துன்புறுத்தல்
முதலியவர்கள்)
ஒருபடிக்காத,
குழந்தையுடன்
அல்லது
ஒரு இளைஞனுடன்
கிராமப்புற
மக்களின் பாலியல்
செயல்பாட்டில் ஈடுபடுவது என்று
பிரச்னை.
அர்த்தம். நம்மில் பலர் நினைப்பதுபோல்
குழந்தைகளை கட்டாயப்படுத்தித்தான்
முறியடிக்கப்பட்டது : குழந்தைகள்
பாலியல் துன்புறுத்தல் நடைபெறுகிறது
பாலியல் துன்புறுத்தல் என்பது
என்றில்லை. பிரபலமான நம்பிக்கைக்கு
அனைத்து தரப்பு குழந்தைகளையும்
இலக்காகக் கொண்ட ஒரு உலகளாவிய மாறாக, குழந்தை எப்போதும்
கட்டாயப்படுத்தப்படுவதில்லை.
பிரச்சனை. குழந்தைகள் பாலியல்
துன்புறுத்தல் செய்பவர்கள்
வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்படுவதை
குழந்தையைத் தொடுதல்,
நிறுத்துவதற்கு வளர்ந்த நாடுகளும்
பிறப்புறுப்புகளைக் கையாளுதல்
போராடி வருகின்றன. அரசாங்க
அல்லது பாலியல் புகைப்படங்களை
அறிக்கையின் படி (பிபிசி அறிக்கை,
காட்டுதல், வெளிப்படையான பாலியல்
2017) இந்தியாவில், ஒவ்வொரு 15
நிமிடங்களுக்கும் ஒரு குழந்தை பாலியல் விஷயங்களைக் காட்டியும் அவர்களை
இணையத்தில் கவர்ந்திழுக்கிறார்கள்.
துன்புறுத்தல் செய்யப்படுவதாக
தாங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம்
சொல்லப்படுகிறது.
என்பதை குழந்தைகள் உணராமல் கூட
இருக்கலாம்.

கட்டுக்கதை : பாலியல்
துன்புறுத்தல் படிக்காத,
கிராமப்புற மக்களின்
பிரச்னை.

கட்டுக்கதை : வீட்டிலே
இருங்கள், பாதுகாப்பாக
இருங்கள்.

முறியடிக்கப்பட்டது : பள்ளிகள்,
வழிபாட்டுத் தலங்கள், சமூக மையங்கள்
மற்றும் வீட்டில் என்று எங்கு
வேண்டுமானாலும் குழந்தைகளுக்கு
பாலியல் துஷ்பிரயோகம் ஏற்படலாம்.
கோவிட் -19 தொற்றுநோயின்
ஊரடங்கின்போது அரசாங்கம்
'வீட்டிலேயே இருங்கள், பாதுகாப்பாக
இருங்கள்' என்ற செய்தியை
ஒளிபரப்பியது. பெரும்பாலான
சந்தர்ப்பங்களில், பாதிக்கப்பட்டவர்கள்
தனிமையில் இருக்கும் சூழ்நிலையில்
வீட்டில் இருந்தபடியே துஷ்பிரயோகம்
செய்யப்படுகிறார்கள்.

கட்டுக்கதை : பாலியல்
துன்புறுத்தல் எப்போதும்
குழந்தைக்கு
கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறது.
முறியடிக்கப்பட்டது : குழந்தை பாலியல்

கட்டுக்கதை : குழந்தை
பாலியல் துன்புறுத்தல்
என்பது ஒரு
பாதிக்கப்படக்கூடிய
குழந்தையைப்
பயன்படுத்திக்கொள்ளும்
தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு
சம்பவம்.
முறியடிக்கப்பட்டது : "சீர்ப்படுத்தல்"
என்பது குழந்தையை பாலியல்
செயல்பாட்டை நோக்கி
நகர்த்துவதற்கான நீண்ட,
பொறுமையான செயல்முறையாகும்.
இது நாட்கள், வாரங்கள், மாதங்கள்
அல்லது ஆண்டுகள் வரை நீடிக்கும்.
பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில்,
குழந்தைகள் மற்றும் அவர்களது குடும்ப
உறுப்பினர்கள் குற்றவாளியை நம்பி
ஏமாற்றப்படுகிறார்கள். அவர்கள்
பாதிப்பில்லாத நடத்தைகளில்
ஈடுபடுவதன் மூலம் படிப்படியாக
எல்லைகளை உடைத்து, பின்னர்
பரிசுகள், சிறப்பு கவனம் அல்லது

இரகசியத்தை உறுதி செய்வதற்கான
அச்சுறுத்தல்களுடன்
குழந்தைகளை கவர்ந்திழுப்பதன் மூலம்
கட்டுப்பாட்டை பராமரிக்கின்றனர்.

கட்டுக்கதை : ஒரு நபரின்
நோக்கங்கள்
மோசமானவை என்று
பார்த்ததும் நீங்கள்
சொல்லலாம்.
முறியடிக்கப்பட்டது : ஒரு நல்ல நபர்
எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை
நம்மால் ‘பார்க்க’ முடியும் என்று
நம்புகிறோம். இருப்பினும்,
குற்றவாளிகள் குழந்தை மற்றும்
குழந்தைகளின் குடும்பத்துடன் ஒரு
நம்பகமான உறவை உருவாக்க தோற்றம்
மற்றும் நடத்தை இரண்டிலும் "இயல்பாக"
தோன்றுவதற்கு தங்களால் முடிந்த
அனைத்தையும்
செய்கிறார்கள்.
கட்டுக்கதை
: வீட்டிலே 90%
வழக்குகளில் குற்றவாளிகள்,
இருங்கள், பாதுகாப்பாக
குழந்தைகளுக்கு தெரிந்த மற்றும்
இருங்கள். ஒருவர் என்று
நம்பிக்கைக்குரிய
ஆராய்ச்சி காட்டுகிறது. சாக்ஷி (1998)
என்பவர், பள்ளி செல்லும் 350
பெண்களை ஆய்வு செய்தார்,
அவர்களில் 63% பேர் குடும்ப
உறுப்பினர்களால் பாதிக்கப்பட்டனர்வாய்வழி புணர்ச்சி, சுயஇன்பம்,
கற்பழிப்பு போன்ற செயல்கள் சிறு
குழந்தைகளை பாதிக்கிறது.

கட்டுக்கதை : பெண்கள்
பாலியல் துன்புறுத்தலிற்கு
ஆளாகுவதால்பெற்றோர்க
ள் தங்கள் மகள்களை
கவனித்துக் கொள்ள
வேண்டும்.
முறியடிக்கப்பட்டது : குழந்தை பாலியல்
துன்புறுத்தல் என்பது ஒரு வயதான நபர்
(வயது வந்தோர், மூத்த உடன்பிறப்பு,
சகா, முதலியவர்கள்) ஒரு குழந்தையுடன்

அல்லது ஒரு இளைஞனுடன் பாலியல்
கட்டுக்கதை
: பாலியல்
செயல்பாட்டில்
ஈடுபடுவது
என்று
துன்புறுத்தல்
படிக்காத,
அர்த்தம். நம்மில் பலர் நினைப்பதுபோல்
குழந்தைகளை
கிராமப்புறகட்டாயப்படுத்தித்தான்
மக்களின்
பாலியல் துன்புறுத்தல் நடைபெறுகிறது
பிரச்னை.
என்றில்லை. பிரபலமான நம்பிக்கைக்கு
மாறாக, குழந்தை எப்போதும்
கட்டாயப்படுத்தப்படுவதில்லை.
துன்புறுத்தல் செய்பவர்கள்
குழந்தையைத் தொடுதல்,
பிறப்புறுப்புகளைக் கையாளுதல்
அல்லது பாலியல் புகைப்படங்களை
காட்டுதல், வெளிப்படையான பாலியல்
விஷயங்களைக் காட்டியும் அவர்களை
இணையத்தில் கவர்ந்திழுக்கிறார்கள்.
தாங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம்
என்பதை குழந்தைகள் உணராமல் கூட
இருக்கலாம்.

கட்டுக்கதை : குழந்தைகள்
பாலியல் துன்புறுத்தல்
தவிர்க்க முடியாதது, அதைத்
தவிர்ப்பதற்கு எதுவும்
செய்ய முடியாது.
முறியடிக்கப்பட்டது : குழந்தைகள்
பாலியல் வன்கொடுமைகளை
தடுப்பதில் நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்
பங்கை ஆற்றலாம். முதல் மற்றும் மிக
முக்கியமான படி விழிப்புணர்வு மற்றும்
ஏற்றுக்கொள்ளுதல். இந்த
பிரச்சினையில் நம்மைப் பயிற்றுவித்தல்,
நம் குழந்தைகளுக்கு உடல் பாதுகாப்பு
குறித்த அறிவை ஆயுதமாக்குதல்,
வளர்ந்த பாதுகாப்பு நெட்வொர்க்கை
உருவாக்க உதவுதல், தடைசெய்யப்பட்ட
தலைப்புகளில் திறந்த உரையாடல்
ஆகியவை நம் சொந்த வீட்டிலுள்ள
எல்லை மீறல்களைத் தடுக்க,
கண்டுபிடிக்க மற்றும் நிறுத்த பயனுள்ள
உத்திகள். சம்பந்தப்பட்ட சமூக
உறுப்பினர்களாகிய நாம் அந்தந்த
துறைகளில் நடவடிக்கைகளை
எடுக்கலாம். உதாரணமாக, ஒரு
இளைஞர் சேவை அமைப்பு
ஊழியர்களுக்கு கல்வி கற்பிக்க, POCSO

வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்க
விழிப்புணர்வு பட்டறைகளை நடத்தலாம்
மற்றும் தகவலறிந்த தலைமுறையை
வளர்க்க ஒரு விரிவான பாலியல் கல்வி
பாடத்திட்டத்தை பின்பற்றலாம். மேலும்
குழந்தைகளின் உரிமைகளைப்
பாதுகாக்கும் கொள்கைகள் மற்றும்
சட்டங்கள் குழந்தை பாலியல்
துன்புறுத்தலை குறைப்பதில் முக்கிய
பங்கு வகிக்கின்றன.

கட்டுக்கதை : குழந்தைகள்
துன்புறுத்தலை
வெளிப்படுத்தினால்
மட்டுமே பெரியவர்கள்
குழந்தைகளுக்கு உதவ
முடியும்.
முறியடிக்கப்பட்டது : துன்புறுத்தலை
தடுப்பதற்கான முதல் படியாக
விழிப்புணர்வு உள்ளது. இந்த
விஷயங்கள் தங்கள் குழந்தைக்கு
ஒருபோதும் நடக்காது என்று
பெற்றோர்கள் நினைக்கலாம். அப்படி
நினைப்பது தான் உங்கள் எதிரி.
துன்புறுத்தல் அல்லது துன்பத்தின்
அறிகுறிகளைக் கண்டறிந்து நடவடிக்கை
எடுப்பது பெரியவர்களின் பொறுப்பு.
உங்கள் உள்ளுணர்வுகளைக்
கேளுங்கள், ஆரோக்கியமான உடல்
எல்லைகளை உறுதிப்படுத்த
குழந்தைக்கு உதவுங்கள்,
சந்தேகத்திற்கிடமான நடத்தையை
கேளுங்கள், குழந்தைக்கு சங்கடமாகத்
தோன்றும்போது நாம் தலையிடுதல்,
குழந்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய
எச்சரிக்கை அறிகுறிகளைக்
கவனியுங்கள். இது குழந்தைக்கு
வாழ்க்கையில் பாதுகாப்பான
பெரியவர்கள் இருக்கிறார்கள் மற்றும்
நம்பிக்கை வைத்துள்ளார்கள் என்ற ஒரு
உரத்த மற்றும் தெளிவான செய்தியை
அளிக்கிறது. பிடிபடுவதற்கான
சாத்தியக்கூறு துன்புறுத்தல்
செய்பவர்களுக்கு மிகப்பெரிய தடையாக
உள்ளது.

கட்டுக்கதை :
குழந்தைகளுக்கு
இத்தகைய பிரச்சினைகள்
குறித்து கல்வி கற்பிப்பது
அவர்களை
தேவையில்லாமல்
அச்சமூட்டும்.
முறியடிக்கப்பட்டது : வளர வளர, நாம்
குழந்தைகளுக்கு சூடான அடுப்பைத்
தொட வேண்டாம் எனவும், சாலையை
கடக்கும் முன் இருபுறமும் பார்க்கவும்
கற்பிக்கிறோம். அதேபோல்,
குழந்தைகளை உடல் பாதுகாப்பு
குறித்தும், பாதுகாப்பான மற்றும்
பாதுகாப்பற்ற தொடுதல் குறித்தான
அறிவை ஆயுதங்களாக
ஏந்தியிருக்கவும் உதவுவது அவசியம்.
அது அவர்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற
அல்லது சங்கடமான சூழ்நிலைகளை
அடையாளம் காணும்
உணர்வுப்பூர்வமான சொல்லகராதியை
அளிக்கும் மற்றும் அத்தகைய
சூழ்நிலைகளில் பாதுகாப்பான
பெரியவர்களை நோக்கி
கொடியசைக்கும் மொழியையும்
வழங்கும். பயத்தைத் தூண்டும்
தந்திரங்கள் கவலையை மட்டுமே
உருவாக்கும் மற்றும் அவர்களை
பாதுகாக்க வேண்டிய மக்களிடமிருந்தே
குழந்தையை தள்ளிவிடும்.

கட்டுக்கதை : குழந்தைகள்
பாலியல் தொல்லையால்
பாதிக்கப்பட்டால்
பெரியவர்களிடம்
சொல்லிவிடுவார்கள்.
முறியடிக்கப்பட்டது : வளர வளர, நாம்
குழந்தைகளுக்கு சூடான அடுப்பைத்
தொட வேண்டாம் எனவும், சாலையை
கடக்கும் முன் இருபுறமும் பார்க்கவும்
கற்பிக்கிறோம். அதேபோல்,
குழந்தைகளை உடல் பாதுகாப்பு

குறித்தும், பாதுகாப்பான மற்றும்
பாதுகாப்பற்ற தொடுதல் குறித்தான
அறிவை ஆயுதங்களாக ஏந்தியிருக்கவும்
உதவுவது அவசியம். அது அவர்களுக்கு
பாதுகாப்பற்ற அல்லது சங்கடமான
சூழ்நிலைகளை அடையாளம் காணும்
உணர்வுப்பூர்வமான சொல்லகராதியை
அளிக்கும் மற்றும் அத்தகைய
சூழ்நிலைகளில் பாதுகாப்பான
பெரியவர்களை நோக்கி
கொடியசைக்கும் மொழியையும்
வழங்கும். பயத்தைத் தூண்டும்
தந்திரங்கள் கவலையை மட்டுமே
உருவாக்கும் மற்றும் அவர்களை
பாதுகாக்க வேண்டிய மக்களிடமிருந்தே
குழந்தையை தள்ளிவிடும்.

ABOUT CIRCLES OF SAFETY
பாதுகாப்பு வட்டங்கள் (CoS) கல்வி மூலம் குழந்தை பாலியல்
துன்புறுத்தலை தடுப்பது குறித்து சமூகத்திற்கு விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்துகிறது. பாலியல் மற்றும் தொடர்புடைய தலைப்புகளைப்
பற்றி விவாதிக்கும்போது பெரியவர்கள் இனி
அசௌகரியமாகவோ அல்லது பயமாகவோ இல்லாத ஒரு
கலாச்சார மாற்றத்தை வளர்க்க முயல்கிறோம், மாறாக, நம்
குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாக இருக்கும்போது
எந்த தலைப்பும் தடைசெய்யப்பட்டதாகவோ அல்லது
சிக்கலானதாகவோ இல்லை என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறோம்.
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குழந்தை பாலியல் துன்புறுத்தலை
தடுப்பதற்கான முதல் படியை எடுக்கவும்

.

ஓர் தனிப்பட்ட ஆலோசனையை அணுகுங்கள்
பெரியவர்களுக்கு ஒரு பயிற்சிபட்டறை
ஒருங்கிணையுங்கள்.
1-12 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பாதுகாப்பு
வட்டத்தினுடைய (CoS) மாணவர்
பாடத்திட்டத்தினை செயல்படுத்தவும்.

