
Çfarë t’i mësoni fëmijës suaj?

 � Mësojini fëmijëve tuaj fjalët e sakta dhe 
funksionin e çdo pjese të trupit, përfshirë 
dhe ato gjenitale.

 � Flisni me fëmijët tuaj për abuzimin seksual, 
siç flisni edhe për çdo temë tjetër të jetës.

 � Mësojini fëmijëve të thonë “JO” nëse 
dikush thotë apo bën diçka e cila i bën të 
ndihen keq.

 � Mësojuni fëmijëve që edhe të rriturit 
shpeshherë e kanë gabim dhe që nuk 
duhet të binden menjëherë.

 � Flitini fëmijëve për sekretet: ato që mund 
të ruhen dhe ato që nuk mund të ruhen që 
ndikojnë shëndetin dhe jetën e fëmijës.

 � Thuajini fëmijëve tuaj që, nëse ata do t’ju 
tregonin që i kanë abuzuar, ju do t’i doni 
dhe sërish do të besoni tek ata.

Çfarë të bëni nëse fëmija ju 
tregon që e kanë abuzuar?

 

Kur fëmijëve u plotësohet nevoja 
thelbësore për dashuri, kujdes dhe e 
përkatësisë brenda familjes, rreziku i 

abuzimit seksual ulet!

Këto materiale u mundësuan financiarisht nga 
Ambasada Australiane Programi i Ndihmës Direkte. 
Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet 
e shprehura janë të autorit/ve dhe nuk përfaqësojnë 

domosdoshmërisht ato të Ambasadës Australiane dhe 
Qendrës “Fëmijët Sot”

Kontaktoni 
Punonjësin për 

Mbrojtjen e Fëmijëve 
në Bashkinë pranë 
zonës ku banoni. 

Jini 
mbështetës.

Sigurojeni 
fëmijën: Nuk 

është faji yt! Berë 
shumë mirë që ma 

tregove!

Besojini 
fëmijës.

Çfarë duhet
të dinë
Prindërit?

ABUZIMI SEKSUAL
I FËMIJËVE

Ruani 
qetesinë.
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Çfarë është abuzimi seksual 
ndaj fëmijëve?

 8 Abuzimi seksual me fëmijë është çdo formë 
e përdorimit të fëmijës për qëllime ose 
kënaqësi seksuale nga të rriturit.   

 8 Abuzimi seksual ndodh kur një fëmijë nën 
moshën 18 vjeç shfrytëzohet seksualisht 
nga një person tjetër.

 8 Personat që abuzojnë seksualisht fëmijët 
janë në marrëdhënie besimi, pushteti apo 
kontrolli me fëmijët që ata abuzojnë.

Abuzimi seksual i fëmijëve mund 
të marrë shumë forma si psh:

 ) ekspozimin e pjesëve intime të trupit.
 ) prekjen seksuale në çdo pjesë të trupit, me 

apo pa rroba, përfshirë përdorimin e një 
objekti.

 ) seksin penetrues, përfshirë penetrimin e 
gojës me një objekt apo pjesë të trupit. 

 ) inkurajimin e fëmijes për t’u angazhuar në 
aktivitete seksuale, përfshirë akte seksuale 
me dikë tjetër.

 ) përfshirja e qëllimshme në aktivitet seksual 
përballë një fëmije apo mosmarrja e masave 
të duhura për të penguar ekspozimin e 
fëmijes ndaj aktivitetit seksual të të rriturve.

 ) shpërndarja, ekspozimi apo reklamimi i 
imazheve të turpshme të fëmijëve. 

 ) pagimi për shërbime seksuale të një fëmije 
apo inkurajimi i tyre për t’u përfshirë në 
prostitucion apo pornografi.

 ) t’i tregosh fëmijës imazhe të aktivitetit 
seksual përfshirë fotografi, video apo 
nëpërmjet webkamera-ve.

1 në 4 femra dhe 1 në 
7 meshkuj të rritur janë 

abuzuar seksualisht kur kanë 
qenë fëmijë në rang botëror.

Zakonisht abuzimi seksual 
mes një fëmije dhe abuzuesit 
ndodh më shumë se një herë

Fëmijët abuzohen në së 
shumti nga persona që 

ata i njohin dhe të cilëve u 
besojnë.

Shumë rrallë fëmijët gënjejnë 
për të qënit i abuzuar – ata 

mund të mos kenë njohurinë 
dhe aftësitë gjuhësore për ta 
shprehur, por sjellja e tyre 

flet më shumë.

Fëmijët nuk janë 
ASNJËHERË shkaktarë të 
abuzimit dhe NUK duhen 

fajësuar!

Zakonish abuzuesit janë 
meshkuj, por edhe femrat 

munden dhe abuzojnë 
seksualisht fëmijët.

FAKTE! Të njohësh shenjat e abuzimit 
seksual të fëmijëve

Prindër, fëmijët mund të shfaqin vetëm disa nga 
këto shenja!

 Æ Ndryshime të menjëherëshme të humorit.

 Æ Probleme me gjumin.

 Æ Probleme me ushqimin: ha më shumë ose me 
pak se zakonisht.

 Æ Probleme në shkollë: probleme me disiplinën, 
ulje të vëmendjes, rënie në nota ose humbje 
të memories.

 Æ Frikë nga errësira, ëndrra, makth, trauma në 
gjumë. 

 Æ Frikë nga një person ose vend specifik.

 Æ Izolim, depresion, ankth, tentativë për 
vetëvrasje.

 Æ Përdorimi i gjuhës / fjalorit seksual jo të 
përshtashëm për moshën.

 Æ Sjellje e tepruar seksuale me të tjerët.

 Æ Kërkon dhe krijon kontakte të papërshtashme 
seksuale me fëmijë të tjerë.

 Æ Fsheh karakteristikat fizike dhe tendon të mos 
duket tërheqës/e.

 Æ Sjellje vetëshkatërruese: përplasje e kokës, 
dëmtim i vetes, dëmtime gjenitale.

 Æ Çrregullime dhe shqetësime në organet 
gjenitale, gjakrrjedhje, skuqje, acarim, 
infeksione të vazhdueshme të rrugëve urinare.


