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Η κακοποίηση παιδιών μπορεί να είναι σωματική, συναισθηματική, λεκτική ή
σεξουαλική.
Ως σωματική κακοποίηση ορίζεται η φυσική βλάβη ενός παιδιού , η οποία δεν
οφείλεται σε κάποιο τυχαίο γεγονός, όπως για παράδειγμα, το κάψιμο, το κτύπημα ή
το σπάσιμο των οστών.
Ως λεκτική βία ορίζεται η βλάβη που προκαλείται σε ένα παιδί, για παράδειγμα,
μειώνοντάς το ή απειλώντας το.
Το συναισθηματικό τραύμα μπορεί να οφείλεται σε διάφορες μορφές κακοποίησης.

Τέλος, η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών είναι η σκόπιμη έκθεση ενός ανηλίκου
παιδιού σε σεξουαλική δραστηριότητα, την οποία το παιδί δεν μπορεί να κατανοήσει ή να συναινέσει.
Οι αιτιολογικοί παράγοντες της κακοποίησης ποικίλλουν. Κάποιοι από αυτούς
είναι παιδί με αναπηρία ή διανοητική καθυστέρηση, η κοινωνική απομόνωση των
οικογενειών, η έλλειψη κατανόησης των παιδικών αναγκών και της ανάπτυξης των
παιδιών από τους γονείς, η ιστορία των γονέων, η φτώχεια και η ανεργία, η έλλειψη
οικογενειακής συνοχής, η κατάχρηση ουσιών από τους γονείς, η ψυχική ασθένεια
των γονιών κ.α.

Δέκα τρόποι για να βοηθήσουμε στην εξάλειψη
της παιδικής κακοποίησης.
Να είστε ένας στοργικός γονιός. Τα παιδιά έχουν ανάγκη να αισθάνονται ότι είναι
ξεχωριστά, ότι τα αγαπούν και ότι είναι ικανά να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Βοηθήστε ένα φίλο, γείτονα ή συγγενή. Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολη
υπόθεση. Προσφέρετε λίγη βοήθεια στη φροντίδα του παιδιού έτσι ώστε οι γονείς να
ξεκουραστούν ή να περάσουν λίγο χρόνο μαζί.
Βοηθήστε τον εαυτό σας. Όταν τα μεγάλα και τα μικρά προβλήματα της καθημερινότητας σας συσσωρεύονται σε σημείο που να αισθάνεστε και εκτός ελέγχου- κάνετε ένα
διάλλειμα. Μην ξεσπάτε στο παιδί σας.
Εάν το μωρό σας κλαίει…. Το να ακούτε το μωρό σας να κλαίει μπορεί να είναι µια
μεγάλη απογοήτευση. Μάθετε τι πρέπει να κάνετε εάν το μωρό σας δε σταματάει να
κλαίει… ΠΟΤΕ ΟΜΩΣ ΜΗΝ ΤΟ ΤΡΑΝΤΑΖΕΤΕ… μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ακόμη και θάνατο.
Συμμετέχετε! Ζητήστε από τις τοπικές αρχές, τον κλήρο, τις βιβλιοθήκες και τα
σχολεία να αναπτύξουν υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών των υγιών παιδιών
και των οικογενειών τους.
Ζητήστε να αναπτυχθούν / συμπεριληφθούν βοηθήματα για τους γονείς στις τοπικές
βιβλιοθήκες.
Προωθήστε αντίστοιχα προγράμματα στα σχολεία. Η εκπαίδευση των παιδιών, των
γονιών τους και των δασκάλων στις στρατηγικές πρόληψης μπορεί να προστατεύσει
την ασφάλεια των παιδιών.
Διατηρήστε τον έλεγχο αυτών που βλέπει το παιδί σας στην τηλεόραση ή το βίντεο.
Η παρακολούθηση ταινιών και προγραμμάτων µε βίαιο περιεχόμενο μπορεί να τραυματίσει τα μικρά παιδιά.
Γίνετε εθελοντές σε ένα τοπικό πρόγραμμα πρόληψης της παιδικής κακοποίησης.
Καταγγείλετε περιστατικά ύποπτα για παιδική κακοποίηση ή παραμέληση.
Εάν για κάποιο λόγο υποπτεύεστε ότι κάποιο παιδί κινδυνεύει, έλθετε αμέσως σε
επαφή µε τις τοπικές αρχές προστασίας του παιδιού ή το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας.

