Noderīgi kontakti
Pīterboro Bērnu lietu dienesti
(Peterborough Children’s Services)
01733 864180 un 01733 864170

Kembridžšīras Bērnu lietu dienesti
(Cambridgeshire Children’s Services)
0345 045 5203

Ārpus darba laika — Ārkārtas dežūrējošā
komanda 01733 234724
Policijas Bērnu aizsardzības komanda 101
Ja bērns/jaunietis ir tūlītējās briesmās, zvaniet 999 vai sazinieties ar vietējo
policiju, zvanot 999
Ja jums ir nepieciešams atbalsts vai informācija vai ja raizējaties par bērnu vai
jaunieti saistībā ar bērna seksuālu izmantošanu, zvaniet Pieaugušo palīdzības
līnijai 0808 800 5000
Pīterboro Bērnu aizsardzības pārvalde 01733 863744
Kembridžšīras Bērnu aizsardzības pārvalde 01480 373522
www.peterboroughlscb.org.uk
www.cambslscb.org.uk
Lai skatītu Izglītības departamenta materiālu “Kā rīkoties, ja ir aizdomas
par bērna seksuālu izmantošanu”, lūdzam apmeklēt
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment _data/f
ile/279511/step_by_step_guide.pdf
Lai uzzinātu vairāk par Viņas Augstības valdības bērnu un jauniešu
aizsardzību pret seksuālu izmantošanu, apmeklējiet
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment _data/
file/278849/Safeguarding_Children_and_Young_People_from_Sexual_Expl
oitation.pdf

BĒRNU SEKSUĀLA
IZMANTOŠANA
BRĪDINĀJUMA SIGNĀLI
PROFESIONĀĻIEM

Lai lejupielādētu šo bukletu, lūdzam
apmeklēt vietni
www.peterboroughlscb.org.uk vai
www.cambslscb.org.uk vai zvanīt
Pīterboro vai Kembridžšīras LSCB

Palīdziet bērniem un jauniešiem atbrīvoties
no seksuālas izmantošanas

Vai jūs strādājat ar jauniešiem?
Katru gadu seksuālā izmantošana ietekmē tūkstošiem bērnu un jauniešu visā
Apvienotajā Karalistē. Kā profesionālim, kurš strādā ar jauniešiem izglītības,
veselības vai sociālās aprūpes jomā, jums var būt liela nozīme, lai pasargātu
bērnus no izmantošanas, palīdzot viņus atbrīvot no šīs briesmīgās
vardarbības formas.

Kas ir bērna seksuāla izmantošana?
Seksuālā izmantošana ir seksuāla vardarbības forma, kad ar jaunieti
manipulē vai jaunieti piespiež iesaistīties seksuālā aktā. Tas var izpausties kā
daļa no šķietami saskanīgam attiecībām vai kā pateicība par uzmanību,
pieķeršanos, naudu, narkotikām, alkoholu vai pajumti. Jaunietis var domāt, ka
viņa pāridarītājs ir draugs vai pat jaunietes puisis vai jaunieša meitene. Bet
viņi pakļaus jaunieti bīstamām situācijām, piespiežot darīt to, ko viņi nevēlas.
Pāridarītājs jaunietim var draudēt fiziski vai verbāli un paust pret viņu
vardarbību. Betviņi pakļaus jaunieti bīstamām situācijām, piespiežot darīt to,
ko viņi nevēlas. Pāridarītājs jaunietim var draudēt fiziski vai verbāli un paust
pret viņu vardarbību. Jaunieti kontrolēs un ar viņu manipulēs, kā arī centīsies
nošķirt no draugiem un ģimenes.

Kuru tas ietekmē?
Šādu izmantošanu var piedzīvot ikviens jaunietis neatkarīgi no viņa dzīves
pieredzes. Tas notiek gan ar zēniem un jauniešiem, gan ar meitenēm un
jaunietēm. Izmantošanas upuri ne pie kā nav vainīgi. Pāridarītāji ir ļoti gudri
un zina vairākus veidus, kā manipulēt ar jauniešiem un izmantot tos.

Kas par to liecina?
Bērni un jaunieši, kuri ir seksuālās izmantošanas upuri, bieži neapzinās, ka
viņus izmanto. Tomēr pastāv vairāki signāli, kas liecina, ka pret bērnu
izrādītās uzmanības nolūks var būt seksuāla izmantošana. Šie signāli ietver:










Ko es kā profesionālis varu darīt?
Kā profesionālim, kurš darbojas ar jauniešiem, jums ir daudz iespēju
identificēt agrīnas problēmas, tāpēc ir svarīgi iepazīties ar signāliem, kas
liecina, ka jaunietis tiek izmantots, un dalīties šajā informācijā ar kolēģiem un
profesionāļiem citās aģentūrās.
Vēl daži ieteikumi, kā varat palīdzēt pasargāt jauniešus:


Kā tas notiek?
Daudziem jauniešiem uzmanību pievērš aizskarošs pieaugušais, kurš izturas
draudzīgi un liek justies īpaši, pērkot dāvanas un pastiprināti gādājot par
jaunieti. Pāridarītāji jauniešus var noskatīt tiešsaistē vai vērsties pie viņiem
personīgi. Seksuāla izmantošana var izpausties arī starp viena vecuma
jauniešiem. Vairumā gadījumu pāridarītājam pār jaunieti būs zināma vara.
Iespējams, pāridarītājs ir vecāks vai emocionāli pieaugušāks, fiziski
spēcīgāks vai atrodas pozīcijā, no kuras spēj jaunieti kontrolēt. Pastāv dažas
situācijas, kad jaunietis ir vieglāk ievainojams izmantošanas mērķis,
piemēram, attālinoties no cilvēkiem, kuri parasti viņu ir pieskatījuši. Īpaši
ievainojami var būt jaunieši, kuriem ir problēmas mājās, kuri regulāri iet prom
no mājām vai kuri ir pieredzējuši rūpes.

mājas pamešana uz ilgāku laiku un vēla atgriešanās mājās,
skolas regulāra kavēšana un neiesaistīšanās izglītība,
neizskaidrojamu dāvanu un jaunu lietu nešana mājās,
saistīšanās ar citiem jauniešiem, kuri ir iesaistīti izmantošanā,
tikšanās ar vecākiem puišiem vai meitenēm,
saslimšana ar seksuāli transmisīvām slimībām,
mainīgs garastāvoklis un emocionālā stāvokļa izmaiņas,
narkotiku un alkohola lietošana,
neatbilstošas seksuālās uzvedības paušana.






esiet uzmanīgi pret izmaiņām uzvedībā vai jebkurām fiziskām
vardarbības pazīmēm un pret šo pazīmju noskaidrošanu;esiet uzmanīgi
pret izmaiņām vai jebkurām fiziskām vardarbības pazīmēm unpret šo
pazīmju noskaidrošanu;
pārliecinieties, ka zināt, kurš jūsu darbavietā ir bērnu aizsardzības
vadošais darbinieks, un ka apzināties, kāda procedūra ir jāievēro, ja ir
radušās bažas par jaunieti;pārliecinieties, ka zināt, kurš jūsu
darbavietāir bērnu aizsardzības vadošais darbinieks, un ka apzināties,
kāda procedūra ir jāievēro, ja ir radušās bažas par jaunieti;
domājiet par veidiem, kā labāk varētu atbalstīt jaunieti, un palīdziet
jaunietim apmainīties ar informāciju, ja pastāv bažas par paša jaunieša
vai citu jauniešu situāciju;
apzinieties iespējas izglītot jauniešus un viņu vecākus par veselīgām
attiecībām un seksuālu izmantošanu.

