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મા�યતાઃ�તીય શોષણ એ
અ�શ��તોનો અને �ા�ય �વ�તારની
સમ�યા છે.

ખોટ� ઠરે છેઃ બાળકો�ંુ �તીય શોષણ એ વૈ��ક
સમ�યા છે અને બધી જ�યાના બાળકોને લ�ય
બનાવવામાં આવે છે. �ગત દેશોમાં પણ બાળકોને
�તીય શોષણના ભોગ બનતા રોકવામાં સંઘષ� કરવો
પડ ેછે. એક સરકાર� અહેવાલ (બીબીસી અહેવાલ,
2017) �ુજબ ભારતમાં દર 15 �મ�નટ ેએક બાળક
�તીય શોષણ�ંુ �શકાર બને છે.

મા�યતાઃ ઘરમાં રહો, �ુર��ત રહો!

ખોટ� ઠરે છેઃ બાળક ગમે �યાં હોય, શાળામાં, ધા�મ�ક
�થળે, સ�ુદાય કે�� કે પછ� ઘરમાં હોય, એ �તીય
શોષણનો �શકાર બની શકે છે. કો�વદ-19 રોગચાળા
દર�મયાન સરકારે “ઘરમાં રહો, �ુર��ત રહો” નો
સંદેશો �સા�રત કય� હતો. ઘણા �ક�સાઓમાં ઘરમાં
જ ��ય� ર�તે બાળકો ભોગ બ�યાં હતાં. 

મા�યતાઃ �તીય શોષણ હ�મેશાં બાળક પર
જબરદ�તીથી કરવામાં આવે છે.

મા�યતાઃ �તીય શોષણ એ એકલ-દોકલ
�સંગ હોય છે જેમાં સંવેદનશીલ બાળકનો
લાભ લેવાય છે.

ખોટ� ઠરે છેઃ �તીય શોષણમાં મોટ� �મરની �ય��ત
(�ુ�ત �ય��ત, વડ�લ ભાઈ, �મ� વગેરે) બાળક સાથે
કે �કશોર સાથે �તીય ��ૃ�� કરે છે. �ૂબ �ણીતી
મા�યતાથી ઉલટુ�  બાળક પર હ� મેશાં જબરદ�તી
કરવામાં આવતી નથી. શોષણકતા� ચાલાક�થી
બાળકને �પશ� કરે છે એમનાં �ુ�તાંગોને �પશ� કરે છે
અથવા એમને ઑનલાઈન ફોટા કે �તીય ર�ત �પ�
સામ�ી જોવા લલચાવે છે. બાળકને �યાલ પણ
આવતો નથી કે એ �શકાર બની ર�ંુ છે. 

ખોટ� ઠરે છેઃ તૈયાર કર�ંુ એ બાળકને �તીય ��ૃ��
તરફ લઈ જવાની એક ધીરજ�ૂવ�કની લાંબી ���યા છે.
એને માટ ે�દવસો, અઠવા�ડયા, મ�હના કે વષ� પણ
લાગે. ઘણા �ક�સામાં, બાળકો અને એમનાં
કુટુ�બીજનોને શોષણકતા� �ારા એના પર �વ�ાસ
રાખવા માટ ેછેતરવામાં આવે છે. તેઓ ધીમે ધીમે
કેટલીક �નદ�ષ જણાતા વત�નથી મયા�દાઓ તોડતા
�ય છે અને ભેટવ��ુઓ આપીને �વશેષ �યાન
આપીને અથવા ધમક�ઓ આપીને �ુ�તતા �ળવવા
પર �નયં�ણ રાખે છે. 

મા�યતાઃ કોઈ �ય��ત સામે જોઈને તમે કહ�
શકો કે એનો ઇરાદોખરાબ છે.

ખોટ� ઠરે છેઃ આપણે એ�ંુ માની લઈએ છ�એ કે સાર�
�ય��તને દેખાવ પરથી �ણી શકાય છે. જોકે, �ુનો
કરનાર �ય��ત સામા�ય દેખાવા માટનેા અને બાળક
તેમજ કુટુ�બીજનો સાથે �વ�સનીયતાના સંબંધો
�વકસાવવા માટનેા �ે� �ય�ન કરતી હોય છે.
સંશોધન દશા�વે છે કે �ુનો આચરનાર �ય��ત 90 ટકા
�ક�સામાં, બાળકની પ�ર�ચત અને �વ�સનીય હોય
છે. સા�ી (1998) એ 350 શાળાએ જતી
છોકર�ઓ પર એક અ�યાસ કય� જેમાંની 63 ટકા
છોકર�ઓ કુટુ�બીજનો �ારા �શકાર બનાવાઈ- જેમાં
�ુખમૈ�ુન, હ�તમૈ�ુન, બલા�કાર જેવી ��ૃ��ઓ
સામેલ હતી. હવે સમય આવી ગયો છે કે આપણે
એવા વલણો �યજવા પડશે જેનો ઉપયોગ �ુનેગારો
બાળકોને �શકાર બનાવવામાં કરે છે.

મા�યતાઃ માતા�પતાએ એમની દ�કર�ઓની
કાળ� લેવી જોઈએ કારણ કે એ �તીય
શોષણનો ભોગ બનતી હોય છે.

મા�યતાઃ માતા�પતાએ એમની દ�કર�ઓની
કાળ� લેવી જોઈએ કારણ કે એ �તીય
શોષણનો ભોગ બનતી હોય છે.

ખોટ� ઠરે છેઃ ભારતમાં છોકરાઓ પણ સમાન ર�તે
�તીય શોષણના ભોગ બની શકે છે. એક સરકાર� 



અ�યાસ (2007) જે �ી અને બાળક�યાણ
મં�ાલય �ારા કરવામાં આ�યો હતો એ દશા�વે છે કે
છોકરાઓ 18 વષ�ના થાય તે પહેલાં ભોગ બનતા
હોય છે. માટ ેબાળકોને આપણાં કાળ� અને
ર�ણની જ�ર હોય છે. કમનસીબે, છોકરાઓને
�ય��તગત �ુર�ા અને કેળવવામાં આવતા નથી અને
મદા�નગીના ખોટા �યાલો પણ એમની �ચ�તાઓને
�ય�ત કરવામાં રોકે છે. તેમજ, બાળકોને ર�ણ �ૂ��
પાડ�ંુ એ કેવળ વાલીઓની જ જવાબદાર� છે કે
�ાથ�મકતા નથી. આપણામાંથી દરેક જણ આ
બાબતમાં પોતાની �તને કેળવીને અને �કશોરોને
શાર��રક �ુર�ાના સંદેશા થક� સશ�ત બનાવી
શક�એ છ�એ.

મા�યતાઃ બાળ-�તીય શોષણ એ અ�નવાય�
છે અને એ અંગે ક�ંુ થઈ શકે નહ�.

ખોટ� ઠરે છેઃ આપણામાંથી દરેક જણ બાળ-�તીય
શોષણ રોકવામાં આપણી �ૂ�મકા �નભાવી શકે છે.
સૌથી પહે�ંુ અને મહ�વ�ંુ પગ�ંુ છે ��ૃ�ત અને
�વીકાર. આપણી �તને આ બાબતની �ણકાર�
મેળવીએ, આપણા બાળકોને એમની શાર��રક �ુર�ા
માટનેા �ાનથી પ�ર�ચત કરાવીએ, એમને એક
�વક�સત �ુર�ા નેટવક�  રચવામાં મદદ કર�એ, વજ�ય
ગણાતા �વષયોમાં સંવાદ એ ��તબંધ માટનેો સારો
ઉપાય છે, આપણાં ઘરમાં મયા�દાઓ�ંુ ઉ�લંઘન
�ણો અને રોકો. આ બાબતમાં એક �ન�બત
ધરાવતા સમાજના સ�ય તર�કે પણ આપણે ઉપાયો
કર� શક�એ છ�એ. દા.ત. �ુવાનોની સેવા કરતી સં�થા
સં�થાના કમ�ચાર� માટ ે��ૃ�ત માટનેા કાય��શ�બરો
આયો�જત કર� શકે, POCSO  ની માગ�દ�શ�કા�ંુ
પાલન થાય અને એક ��ૃત પેઢ� ઉછેરવા માટ ેએક
�યાપક �તીય �શ�ણનો અ�યાસ�મ અપનાવી
શકે. બાળકોના અ�ધકારો�ંુ ર�ણ કરનારા� ની�ત અને
કાયદાઓનો �ુર�કાર કરવાથી પણ બાળ-�તીય
શોષણનો કલંક દૂર કરવામાં મદદ�પ થઈ શકાય. 

મા�યતાઃ બાળકો શોષણને �ગટ કરે તો જ
મોટાઓ એમને મદદ કર� શકે.

ખોટ� ઠરે છેઃ શોષણ રોકવા માટ�ંુે �થમ કવચ એ
તકેદાર� છે. માતા�પતા એ�ંુ માની શકે કે એમનાં
બાળકોને આ�ંુ ન થઈ શકે. આવો નકાર એ તમારો
શ�ુ છે. શોષણના કે માન�સક પીડાના લ�ણો
ઓળખવા માટ ેઅને એના પર પગલાં લેવા માટ ેમોટ�
�ય��તઓ જવાબદાર છે. તમાર� આંતર�ૂઝને
સાંભળો, બાળકને શર�રની મયા�દાઓને ઓળખવામાં
મદદ કરો, શંકા�પદ વત�નને દશા�વો, બાળક અ�વ�થ
જણાય તો મદદ કરો, બાળકમાં કોઈ ચેતવણીના
લ�ણો દેખાય તો �યાન દો. આ બાળકને �પ� ર�તે
દશા�વશે કે એના �વનમાં �ુર��ત મોટ� �ય��તઓ
છે અને એ બાળકમાં �વ�ાસ રાખે છે. �ુનેગારોને
પકડાઈ જવાની શ�તા મોટામાં મોટ� રોકના��
પ�રબળ છે. 

મા�યતાઃ આવી બાબતોમાં બાળકોને
�શખવવા એ એમનામાં બીક પેસાડે.

ખોટ� ઠરે છેઃ મોટા થતાં હોય �યારે બાળકોને આપણે
ગરમ વ��ુઓને ન અડકવા�ંુ તેમજ ર�તો ઓળંગતી
વખતે બ�ે તરફ જોવા�ંુ શીખવતાં હોઈએ છ�એ.
એવી જ ર�તે, બાળકોને શાર��રક �ુર�ા અને
�ુર��ત �પશ� અને અ�ુર��ત �પશ��ંુ �ાન આપ�ંુ
જોઈએ. એ �ારા એમની પાસે ભાવોગત શ�દભંડોળ
આવશે જેને �ારા તેઓ અ�ુર��ત અને અણગમતા
�સંગોને �ણી શકશે અને �ુર��ત �ય��તને
દશા�વવાના શ�દો પણ �ા�ત કરશે. બીક જગાડતી
તરક�બો �ચ�તાને જ જ�માવે છે અને બાળકને ર�ણ
આપ શકતી �ય��તઓથી બાળકને દૂર રાખે છે. 

મા�યતાઃ �શકાર બ��ંુ હોય તો બાળક મોટ�
�ય��તને જ�ર કહેશે.

ખોટ� ઠરે છેઃ ઘણાંખરા� બાળકો કહેતાં નથી. એક
અ�યાસ દશા�વે છે કે મા� 3 ટકા બાળકો જ
શોષણની વાત કરે છે. બાળકોને ધમક�ની બીક લાગે 



છે, અપરાધીપ�ં લાગે છે ને અને શરમ પણ અ�ુભવે
છે કારણ કે શોષણકતા� એમાં બાળકની પણ �ૂલ છે
એમ ઠસાવે છે, લાંચ મળે છે કે ખાસ �યાન અપાય છે
અથવા 
કુટુ�બ �વખેરાવાની બીક લાગે છે જેથી તેઓ મૌન સેવે
છે. �ારેક, �વકાસની મયા�દાઓ જેમકે પોતાની �તને
�ય�ત કરવા માટનેી ભાષાનો અભાવ અને એ ��ૃ��
અંગેની �ંૂઝવણ હોય ખાસ કર�ને �નકટના સગા સાથે
�તીય વત�ન હોય તો એને �તીય શોષણ તર�કે
ઓળખવાની �ંૂઝવણ હોય. મોટ� �ય��તઓએ સ��ય
ર�તે તકલીફ અંગે કહેવામાં આવતી બધી અડચણો દૂર
કર� એક �ુ��ંુ અને સહાયક વાતાવરણ સજ��ંુ
જોઈએ જેથી સંવાદ થઈ શકે.
 



ABOUT CIRCLES OF SAFETY

Circles of Safety (CoS) લોકોને �શ�ણ �ારા બાળ-�તીય શોષણ અંગે
સભાન કરે છે. અમે સં�કૃ�તમાં બદલ કરવા ઇ�છ�એ છે જેમાં �ય��તઓ
�તીયતા કે એ અંગેના �વષયોની ચચા� કરવામાં �ોભ ન અ�ુભવે પણ એનો
�વીકાર કરે કે કોઈ �વષય �ન�ષ� નથી કે અગવડભય� નથી �યારે બાળકોની
�ુર�ા સામે ખતરો હોય.
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ખાનગી સલાહ મેળવો.

મોટ� �ય��તઓ માટે �શ�બરો�ંુ આયોજન કરો.

�ુર�ા વ�ુ�ળના અ�યાસ�મને 1-12 ધોરણમાં

દાખલ કરો.

બાળ-�તીય શોષણ રોકવા માટે નીચેના

પગલાં પહેલાં લો.

https://www.circlesofsafety.com/
mailto:info@circlesofsafety.com
https://www.linkedin.com/company/circlesofsafety/
https://www.facebook.com/circlesofsafety
https://www.instagram.com/circles_of_safety/

