Τι είναι η Παιδική Κακοποίηση;
Η παιδική κακοποίηση είναι έγκλημα και έχει πολλές μορφές:
Σεξουαλική Κακοποίηση

υπάρχει, όταν κάποιος εμπλέκει ένα παιδί σε κάποια σεξουαλική
δραστηριότητα χρησιμοποιώντας τη δύναμή του ή εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη που δείχνει το παιδί.

Σωματική Κακοποίηση

αποτελεί οποιοσδήποτε μη τυχαίος τραυματισμός παιδιού καθώς και το
ταρακούνημα και η υπερβολική τιμωρία.

Συναισθηματική Κακοποίηση αποτελεί η συμπεριφορά που καταρρακώνει την αυτοπεποίθηση ενός
παιδιού με αποτέλεσμα τη συναισθηματική στέρηση και το τραύμα. Τέτοιες περιπτώσεις συμπεριλαμβάνουν
την ενδοοικογενειακή βία, τον εκφοβισμό και την έλλειψη στοργής.
Αμέλεια είναι η ανικανότητα προσφοράς όσων χρειάζεται ένα παιδί για τη σωστή του ανάπτυξη (για
παράδειγμα – φαγητό, ρούχα, στέγη, ιατρική φροντίδα και κατάλληλη επιτήρηση).

Όλοι υποφέρουν, όταν κακοποιείται ένα παιδί
Οι άνθρωποι που κακοποιούν παιδιά, συχνά, ζουν με το
φριχτό βάρος της γνώσης ότι αυτό που κάνουν είναι λάθος.
Αδυνατούν να ζήσουν μια γεμάτη και παραγωγική ζωή και
έρχονται αντιμέτωποι με πολλούς κινδύνους, όπως:
Να συλληφθούν
Να μαθευτεί η κακοποίηση
Να εξοστρακιστούν από οικογένεια, φίλους και κοινωνία
Να τους πάρουν τα παιδιά
Να φυλακιστούν λόγω της κοκοποίησης που ασκούν
Τα κακοποιημένα παιδιά αντιμετωπίζουν σημαντικά και
εξελίξιμα τραύματα, όπως:
Προβλήματα ανάπτυξης
Χρήση ουσιών
Μειωμένες επιδόσεις στο σχολείο
Κατάθλιψη
Παράλογοι φόβοι
Σωματικοί τραυματισμοί
Αυτοκτονία
Ως ενήλικες, ενδέχεται να αναπτύξουν ψυχικές ασθένειες,
να τους είναι αδύνατο να παραμείνουν σε μια δουλειά, να
στραφούν στο έγκλημα και κάποιες φορές ακόμα και να
κακοποιήσουν τα δικά τους παιδιά

Ολόκληρη η οικογένεια υποφέρει από τον αντίκτυπο της
παιδικής κακοποίησης, αφού επηρεάζει:
Τις γονικές ικανότητες και την αυτοπεποίθηση
Τις σχέσεις
Την επικοινωνία
Τη σταθερότητα
Την ευτυχία
Την ικανότητα να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή
Ολόκληρες κοινωνίες έρχονται αντιμέτωπες με
προβλήματα:
Διαχείρισης του υψηλού κόστους που απαιτείται για τη
φροντίδα των παιδικών τραυμάτων (ψυχολογικών και
σωματικών)
Κρατούμενων που έχουν κακοποιήσει παιδιά
Παροχής προγραμμάτων αποκατάστασης
Υποκείμενων κοινωνικών φοβιών
Διευθέτησης κοινωνικών θεμάτων που συνοδεύουν την
παιδική κακοποίηση, όπως χρήση ουσιών, ανεργία και
ενδοοικογενειακή βία

Δε χρειάζεται να
συνεχιστεί αυτό...

Για δωρεάν, μη επικριτική
τηλεφωνική υποστήριξη, καλέστε το
child abuse
prevention service
υπηρεσία καταπολέμησης
παιδικής κακοποίησης

02 9716 8000
www.childabuseprevention.com.au

