ການປ້ອງກັນເດັກຂອງ
ພວກເຮົາໃຫ້ປອດໄພຈາກ
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ
ຜູ້ຕາງໜ້າຊຸມຊົນ

ການປົກປ້ອງເດັກແມ່ນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງໝົດທຸກຄົນ
‘ເດັກ’ ແມ່ນບຸກຄ
 ົນທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ. ເດັກຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງເປັນ
ພິເສດ. ທຸກຄົນທີ່ມີການພົວພັນກັບເດັກຢູ່ໃນຊຸມຊົນ (ເຊັ່ນ ຄູອາຈານ, ພະນັກງານແພດ
ໝໍ, ນ
 ັກສັງຄົມສົງເຄາະ, ຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ນຳທາງສາດສະໜາ, ຕຳຫຼວດ, ເ ຈົ້າໜ້າທີ່ຊຸມຊ
 ົນ)
ແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນການປົກປ
 ້ອງ, ລະບຸ ແລະ ຮ
 ັບມືກັບຄ
 ວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ທີ່ເ ດັກ
ພົບພ
 ໍ້.
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ງ
ເດັກ

ຮ່ວມກັນສ້າງຊຸມຊົນໃຫ້ເປັນຊຸມຊົນທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກ.

ການລ່ວງລະເມີດເດັກແມ່ນຫຍັງ?
ການລ່ວງລະເມີດເດັກແມ່ນການກະທໍາ (ຫຼື ບໍ່ແມ່ນການກະທໍາ) ທີ່ເຈດຕະນາ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ເດັກບາດເຈັບ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເດັກຕົກໃ
 ນສະພາບການທີ່ອັນຕະລາຍ.
ໃນແຕ່ລະວັນ ມີເດັກຫລາຍລ້ານຄົນໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຈາກການລ່ວງລະເມີດ.
ການລ່ວງລະເມີດເດັກ ແມ່ນເກີດມີຂື້ນຢູ່ໃນທຸກໆປະເທດໃນໂລກ.

ປະເພດຂອງການລ່ວງລະເມີດເດັກ

ການລ່ວງລະເມີດເດັກ ແບ່ງອ
 ອກເປັນ 4 ປະເພດ. ສ່ວນຫຼາຍ, ມີຫຼາຍປະເພດການລ່ວງ
ລະເມີດທ
 ເີ່ ກີດຂ
 ຶ້ນພ້ອມໆກັນ.

ທາງຮ່າງກາຍ

ທາງເພດ

ທາງຈິດໃຈ

ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍເ ດັກ

ຜົນກະທົບຂອງການລ່ວງລະເມີດເດັກ

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກມີຜົນກະທົບທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ຢ່າງຮຸນແຮງ
ຕໍ່ເດັກໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ.
ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກການລ່ວງລະເມີດຍັງສົ່ງຜົນຕໍ່ຄອບຄົວຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ, ຊຸມຊົນ
ແລະ ສັງຄົມ ນຳດ້ວຍ.
ເດັກບໍ່ຄວນຖືກກ່າວໂທດຈາກການຖືກລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄປເຖິງ
ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ.

ການລ່ວງລະເມີດເດັກແມ່ນຫຍັງ?

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ
ແມ່ນຫຍັງ?

• ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນກ
 ານເອົາເດັກເຂົ້າຮ່ວມກິດຈ
 ະກຳທາງເພດໂດຍ
ນຳໃຊ້ອ
 ຳນາດທີ່ເໜືອກວ່າ ຫຼື ເອົາປ
 ຽບຈາກຄວາມໄວ້ໃຈທີ່ເ ດັກມ
 ີຕເໍ່ ຂົາ.

• ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກລວມມີການປະພຶດທາງເພດທີ່ບ
 ໍ່ສົມຍ
 ອມໃນ
ທຸກຮູບແບບ. ນີ້ລວມມີການສຳພັດ ຫຼື ບໍ່ມ
 ີການສຳພັດເ ລີຍ.
• ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກລວມມີ:

– ການສ້າງພາບ/ຮູບພາບ/ວີດ
 ີໂອກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.
– ບັງຄັບໃຫ້ເດັກເບິ່ງ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມກັບການກະທໍາທາງເພດ.
– ບັງຄັບ/ຂົ່ມຂູ່ໃຫ້ເດັກມີເພດສໍາພັນນໍາ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການມີເພດສໍາພັນກັບເດັກ
ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່ຄົນອື່ນ.

• ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ
ມາດຕາ 2: ການອະທິບາຍຄຳສັບ ຂໍ້ທີ່ 9. ເດັກທີ່ຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ໝາຍເຖິງ
ເດັກທີ່ຖືກຂົ່ມຂືນທຳຊຳເລົາ, ຖືກທຳຊຳເລົາ ຫຼື ຖືກທຳອານາຈານ, ຂໍ້ທີ 15.
ການທາລຸນເດັກ ໝາຍເຖິງ ການກະທຳ ຫຼື ການເມີນເສີຍ ຊຶ່ງເປັນການທຳຮ້າຍ
ຮ່າງກາຍ, ທຳຮ້າຍຈິດໃຈຂອງເດັກ, ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດຕໍ່ເດັກ, ການຍຸຍົງ
ໃຫ້ເດັກກະທຳຜິດ ຫຼື ກະທຳໃນສິ່ງທີ່ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຫຼື ຈິດໃຈຂອງເດັກ.

ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ?
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນເປັນບັນຫາທົ່ວໂລກ
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນເກີດຂື້ນຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງໃນໂລກ. ແມ້ກະທັ້ງ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ
ຂອງພວກເຮົາກໍ່ບໍ່ອາດປາດສະຈາກບັນຫາເລື່ອງນີ້ ຜູ້ລ່ວງລະເມີດສ່ວນຫຼາຍ ໃນຊຸມຊ
 ົນໃ
 ດ

ກໍ່ຕາມແມ່ນຄົນທ້ອງຖິ່ນ.

ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດສາມາດເປັນທັງເດັກຍິງ ແລະ
ເດັກຊາຍ.
ທັງເດັກຍິງແລະເດັກຊາຍແມ່ນສາມາດເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດໄດ້.
ເດັກເພດທີສາມ ຫຼື ເດັກທີ່ກຳລັງຄົ້ນຫາເພດທີ່ແທ້ຈິງຂອງຕົວເອງອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມສ່ຽງສູງ.
ເດັກພິການ (ເດັກທີ່ພິການທຸກຮູບແບບ) ອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມສ່ຽງສູງ. ການລ່ວງລະເມີດທາງ
ເພດສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ກັບເດັກທຸກໆຄົນ ບໍ່ວ່າຈະມາຈາກພື້ນຖານແນວໃດກໍ່ຕາມ.

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນຄົນທີ່ເດັກຮູຈ
້ ັກ

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກສ່ວນຫຼາຍຈະແມ່ນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ໃນຊຸມຊົນ ຫຼື ທີ່ເດັກ
ໄວ້ໃຈ.

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດອາດແມ່ນໝູູ່ເພື່ອນຂອງເຂົາ ຫຼື ຄອບຄົວຂອງເຂົາ

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດມັກຈະມາໃນຮູບແບບຂອງການເປັນເພື່ອນມິດກັບເດັກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຫຼື ເປັນມິດກັບ
ຄອບຄົວຂອງເຂົາ ເພາະມັນເປັນຊ່ອງທາງທີ່ເຂົາເຊື່ອງຊ້ອນໄວ້.

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມ
ການທ່ອງທ່ຽວ

ຄົນຕ່າງປະເທດຈຳນວນໜຶ່ງໃຊ້ການທ່ອງທ່ຽວເປັນໂອກາດໃນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຍົກຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ພາຍໃນ
ປະເທດ ຊຶ່ງເ ປັນຜູ້ທີ່ກະທໍາຜິດໃນປະເທດທີ່ພວກເຂົາອາໃສຢູ່ ຫຼື ໄ ປຢ້ຽມຢາມ.

ເດັກສ່ວນຫຼາຍບໍ່ບອກໃຫ້ຜ
 ູ້ໃຫຍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.

ບໍ່ວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໆ ເດັກມັກຈະປິດໄວ້ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເຂົາ ຖືກລ່ວງລະເມີດ. ຄວນສັງເກດເບິ່ງ
ສັນຍານເຕືອນ ຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະລໍໃຫ້ເດັກເວົ້າກ່ຽວກັບການທີ່ເຂົາຖືກລ່ວງລະເມີດອອກມາ.

ເດັກທຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ

ເດັກທຸກຄົນຢູ່ໃນໂລກນີ້ແມ່ນມີສິດທິທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກທຸກຮູບແບບຂອງການລ່ວງ
ລະເມີດ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ໃຫ່ຍ, ມັນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງ
ເດັກໃຫ້ຫລຸດພົ້ນຈາກການລ່ວງລະເມີດ. ເດັກ ບໍ່ຄວນຖືກກ່າວໂທດທີ່ຕ
 ົນຖືກລ່ວງລະເມີດ.

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ
ດຳເນີນການແນວໃດ?
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດໃຊ້ຫຼາຍວິທີເພື່ອເຂົ້າຫາເດັກ ແລະ ລ່ວງລະເມີດເດັກ.
ຕາມປົກກະຕິ ຄົນມັກຄິດວ່າ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກມັກເກີດຂື້ນແບບບັງເອີນ
ຍ້ອນມີຄົນແປກໜ້າເຂົ້າບຸກທຳລາຍ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຕາມປົກກະຕິ ຜູ້ກະທຳຜິດ ແລະ/ຫຼື
ບຸກຄົນກາງຈະໃຊ້ເວລາສ້າງສາຍສຳພັນກັບເດັກ (ແລະ ບາງເທື່ອກັບຄອບຄົວຂອງ
ພວກເຂົາ). ຂະບວນການນີ້ ເອີ້ນວ່າ “ຂັ້ນຕອນຂອງຜູລ່
້ ວງລະເມີດ” ຊຶ່ງມັນປະກອບ
ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນດ�ງນີ້:

ເປົ້າໝາຍ

ຄວາມໄວ້ໃຈ

ຄວາມລັບ
ການເພີ່ມລະດັບ
ຄວາມຮ້າຍແຮງ
ການລົງມື

ຜູ້ກະທຳຜິດລະບຸເດັກຜູ້ທພວກເຂົ
ີ່
າຢາກລ່ວງລະເມີດ.
ສ່ວນຫຼາຍ ຜູລ່
້ ວງລະເມີດມັກ ເລັງໃສ່ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ.

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດເຮັດໃຫ້ເດັກໄວ້ໃຈໂດຍການເລ່າເລື່ອງທີ່
ພວກເຂົາສົນໃຈ, ໃຫ້ຂອງຂວັນ ແລະ ເປັນໝູ່ນຳ.

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດເລີ່ມມີຄວາມລັບກັບເດັກ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາ
ສັນຍາ, ນາບຂູ່ ຫຼື ບັງຄັບພວກເຂົາໃຫ້ປົກປິດເປັນຄວາມລັບ.
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດເພີ່ມລະດັບຄວາມສຳພັນທາງເພດ. ພວກເຂົາ
ກ່າວເຖິງປະເດັນທາງເພດ ແລະ ເອົາເອກະສານ ແລະ ສິ່ງ
ຕ່າງໆທາງເພດເພື່ອໃຫ້ເດັກລຶ້ງເຄີຍຕໍ່ປະເດັນດ�ງກ່າວ.
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດລົງມືກະທຳການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.

ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທຸກຄົນຈະບໍ່ນຳໃຊ້ວິທີການລ່ວງລະເມີດເດັກແບບຕາຍຕົວ. ວິທີອນໆ
ື່

ລວມມີການບຸກໂຈມຕີທັນທີ, ການຈັດຫາຊື້ຈ້າງ, ການຫຼອກລວງ, ການໃຊ້ເລ້ລ່ຽມ, ນາບຂູ່.
ສ່ວນຫຼາຍ, ຜູ້ລ່ວງລະເມີດບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຜູ້ດຽວ. ພວກເຂົາອາດຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼົືອ
ຫຼື ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ອນເຊັ່
ື່
ນ: ຜູ້ຊ່ວຍ, ນາຍໜ້າ, ຜູ້ຈັດຫາ, ສື່ກາງ ແລະ
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ.

ສັນຍານໃດ ທີ່ບົ່ງບອກວ່າເດັກ
ກຳລັງຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ?
1

ພຶດຕິກຳຂອງເດັກເອງ

ໃນຂະນະທີ່ເ ດັກມ
 ີອາການເຫຼົ່ານີ້ ບາງເທື່ອອາດຈະບໍ່ແມ່ນວ່າ ເດັກກຳລັງຖືກລ່ວງລະເມີດຢູ່
ແຕ່ມັນກໍ່ໍເປັນເຫດຜົນດີ ທີ່ພວກເຮົາຄວນເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງ ຄື:

• ອາລົມແປປວນ, ເດັກມີອາການງຽບ, ຊຶມເ ສົ້າ, ເກີດອາລົມໃຈຮ້າຍໃນທັນທີ ຫຼື ໃ
 ຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງ.
• ໜີອອກຈາກບ້ານ ຫຼື ສູນຫາຍໄປເປັນເວລາດົນນານ.
• ຜົນການຮຽນໃນໂຮງຮຽນປ່ຽນໄປ ຫຼື ຂາດໂຮງຮຽນໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ.
• ມີເງິນ, ຂອງຂວັນ, ໂທລະສັບມືຖື ແບບບໍ່ຮູ້ທີ່ມາ.
• ນຳໃຊ້ສ
 ິ່ງເ ສບຕິດ(ລວມທັງຢາເສບຕິດ ແລະ ສິ່ງມຶນເມົາ).
• ມີພຶດຕິກຳທາງເພດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບອາຍຸຂອງເດັກ.
• ເດັກທີ່ຮກ
ູ້ ັນທ
 ົ່ວວ
 ່າເປັນ ‘ເດັກສ້າງ ບັນຫາ’.

2

ພຶດຕິກຳຂອງຄົນອື່ນ

ຈັບຕາເບິ່ງພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ໃຫ່ຍທີ່ຢູ່ໃກ້ເດັກ. ພຶດຕິກໍາເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ: ການເອົາໃຈໃສ່
ເດັກແບບພິເສດ, ການໃຫ້ຂອງຂວັນ, ສະແດງຄວາມມັກເ ປັນພ
 ິເສດ, ຂໍເວລາໄປທ່ຽວ

ກັບເດັກແບບສອງຕໍ່ສອງ ຫຼື ຢ້ຽມຢາມເດັກແບບບໍ່ມີການຕິດຕາມຈາກພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງ.

3

ອາການ ແລະ ສັນຍານບອກຈາກພາຍນອກ

ອາການທີ່ບົ່ງບອກຈາກພາຍນອກອາດມີ ການຖືພາ, ການໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ສິ່ງຕ່າງໆທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດເຊື້ອ (ເຊັ່ນ: ເຊື້ອໂຣກ ຫຼື ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ).

4

ເດັກເປີດເຜີຍເອງ

ບາງຄັ້ງເດັກຮູ້ສຶກບໍ່ກ້າເປີດເຜີຍຕໍ່ກັບພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງ, ເຂົາອາດໄປເປີດເຜີຍກັບຄົນອື່ນທີ່ເຂົາ
ໄວ້ໃຈກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ເຂົາຖືກລ່ວງລະເມີດ.

5

ສັນຍານເຕືອນໄພຂອງຊຸມຊົນ

ໃນເມື່ອເດັກມີສະພາບການດຳລົງຊີວິດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຂາດເຂີນ ພວກເຂົາຍິ່ງ ມີຄວາມອອ່ນໄຫວ
ຕໍ່ກັບການຖືກລ່ວງລະເມີດ. ໃນລະດັບຊຸມຊົນ, ຈັບຕ
 າເບິ່ງ: ມີເດັກນ້ອຍຂໍທານ, ເດັກບໍ່ເຂົ້າ
ໂຮງຮຽນ, ເດັກອາໄສ/ເຮັດວ
 ຽກຢູ່ຕາມຂ້າງຖະຫນົນ ແລະ ບໍ່ມີພໍ່ແມ່ເບິ່ງແ
 ຍງ, ອາໄສຢູ່ກັບ
ຄອບຄົວທີ່ມ
 ີຄວາມສ່ຽງ, ຕິດເກມ/ອິນເຕີເນັດ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງຈັບຕ
 າເບິ່ງ ສະຖານທີ່
ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ຫຼື ສະຖານທີ່ບັນເທີງຍາມກາງຄືນ ຫຼື ສະຖານທີ່ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ອຸດສະຫະກໍາການຂາຍບໍລິການທາງເພດທີເີ່ ພີ່ມຂ
 ຶ້ນ.

ຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ ເປັນຊຸມຊົນທີ່
ປອດໄພສຳລັບເດັກແນວໃດ?
ດຳເນີນກ
 ານທົດສອບ
ກະລຸນາໝາຍເຄື່ອງໝາຍໃສ່ຄໍາຕອບທີ່ຖ
 ືກຕ
 ້ອງ

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

1. ຂ້ອຍຮູ້ຈັກເບິ່ງສັນຍານເຕືອນໄພ ວ່າ ເດັກ ອາດຈະຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ
ຫຼື ກຳລັງ ຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.
2. ຂ້ອຍຮູ້ຈັກວິທີຕອບໂຕ້ ຖ້າວ່າ ເດັກ ຫາກຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ
ໃນການລ່ວງລະເມີດ (ທາງຮ່າງກາຍ, ທາງຈິດໃ
 ຈ, ທາງເພດ ຫຼື
ຖືກປ
 ່ອຍປະລະເລີຍ).
3. ຂ້ອຍຮູ້ຈັກເບີໂ
 ທລະສັບ ເພື່ອຕິດຕໍ່ ລາຍງານ ກໍລະນີທີ່ສົງໃສວ່າ
ເດັກຖືກລ່ວງລະເມີດ (ທາງຮ່າງກາຍ, ທາງຈິດໃຈ, ທາງເພດ ຫຼື ຖືກ
ປ່ອຍປະລະເລີຍ).
4. ເດັກຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍໄດ້ຮັບການສຶກສາກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ
ຕົນເອງຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.
5. ໃນບ່ອນເຮັດວຽກຂອງຂ້ອຍ ແມ່ນມີນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງເດັກ
ແລະ ພະນັກງານທຸກຄ
 ົນ ຄູ້ນເຄີຍກັບການນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍນີ້.
6. ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຂ້ອຍໃຫ້ການສຶກສາຕໍ່ ສາທາລະນະ ກ່ຽວກັບວິທີ
ການປົກປ
 ້ອງເດັກໃຫ້ປອດໄພຈາກການລ່ວງລະເມີດ (ທາງຮ່າງກາຍ,
ທາງຈິດໃຈ, ທາງເພດ ຫຼື ຖ
 ືກປ
 ່ອຍປະລະເລີຍ).
7. ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາມີເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິການທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ
ລາຍງານ ກໍລະນີຕ່າງໆຂອງເດັກຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກການລ່ວງ
ລະເມີດທາງເພດ ແລະ ປົກປ້ອງ ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ.
ຜົນອອກ:
ຖ້າທ່ານເລືອກ ‘ແມ່ນ’ ໃນທຸກຄຳຖາມຂ້າງເທິງ, ຜູ້ຕາງໜ້າຊຸມຊົນແມ່ນໄດ້ເຮັດໜ
 ້າທີ່ ດີເລີດ
ໃນການປົກປ້ອງເດັກ. ຂໍໃ
 ຫ້ຮ
 ັກສາການປະຕິບັດທ
 ດ
ີ່ ີນີ້ໄວ້ຕໍ່ໄປ!
ຖ້າທ່ານເລືອກ ‘ບໍ່ແ
 ມ່ນ’ ໃນບາງຄຳຖາມຂ້າງເທິງ, ໃຫ້ເບິ່ງຂ້າງຫຼັງຂອງບັດແຜ່ນນີ້ ກ່ຽວກັບວິທີທາງ
ທີ່ຈະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃນການປົກປ້ອງເດັກ.

ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງ
ພວກເຮົາປອດໄພສໍາລັບເດັກໄດ້
ແນວໃດ?
1

ການສົນທະນາ ແລະ ການສື່ສານແບບເປີດເຜີຍ

• ສາຍສໍາພັນໂດຍກົງ ແລະ ໂອ້ລ
 ົມກ
 ັນໄດ້ຕະຫຼອດລະຫວ່າງເດັກ ກັບ ພໍ່ແ
 ມ່
ພວກເຂົາ.

• ເປີດເວທີສົນທະນາກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກໂດຍຜ່ານສື່ມວນຊົນ,
ໃນໂຮງຮຽນ, ໃນສະຖາບັນຕ່າງໆ ແລະ ໃນຊຸມຊົນນໍາກັນ.

2

ການປ້ອງກັນ

• ກວດກາປະຫວັດຕ່າງໆ ແລະ ຜູ້ທີ່ເປັນອາສາສະໝັກ ຫຼື ເຮັດວຽກກັບເດັກ.
• ລາຍງານ ແລະ ສືບຫາຂໍ້ສົງໃສຢ່າງຈິງຈັງ.

• ຈໍາກັດການເຂົ້າຫາເດັກຂອງຄົນແປກໜ້າ ແລະ ຈໍາກັດສະຖານທີ່ ທີ່ເດັກ
ສາມາດຢູ່ກັບຜ
ໃ
ູ້ ຫຍ ່ສອງຕໍ່ສອງ.
• ສະແດງໃຫ້ຮ
 ູ້ວ່າການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກໃນຊຸມຊົນ ແມ່ນເ ປັນທ
 ີ່
ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້.
• ດໍາເນີນໂຄງການເຂົ້າຫາຊຸມຊົນກ່ອນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວທີ່ມ
 ີ
ຄວາມສ່ຽງ.

3

ການປົກປ້ອງ

• ແຈ້ງເຕືອນ! ເບິ່ງຫ
 າສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກເຖິງເ ດັກທີ່ອາດມີຄວາມສ່ຽງ
• ດໍາເນີນການດ່ວນຖ້າໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ເດັກໄດ້ຮັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກ
ລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການລ່ວງລະເມີດ.
• ໃຫ້ປົກປ້ອງເດັກໂດຍເອົາໂຕເດັກໄປຢູ່ໃນແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພ.
• ສົ່ງຕໍ່ກໍລະນີຕ່າງໆ ໃຫ້ບ
 ຸກຄ
 ົນ/ອົງການທີ່ຖືກມອບໝາຍ.
• ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນນຕອນຂອງຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຕົກລົງໄວ້.

ຜູ້ຕາງໜ້າຊຸມຊົນໃດທີ່ສາມາດ
ຊ່ວຍໄດ້?
ຄູອາຈານ, ພະຍາບານ, ທ່ານຫມໍ, ຜູ້ນຳທາງສາດສະໜາ, ຕຳຫຼວດ, ນັກສັງຄົມ
ສົງເຄາະ, ນາຍບ້ານ, ພະນັກງານບ້ານ, ຊາວໜຸ່ມ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີວິຊາການທີ່ເຮັດວຽກກັບເດັກ,
ທັງໝ
 ົດແມ່ນສາມາດຊ່ວຍຮັກສາໃຫ້ເດັກປ
 ອດໄພຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.

ຄູ & ອາຈານ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ບ້ານ &
ຊຸມຊົນ

ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ

ເດັກ

ອາສາສະໝັກ
ໄວໜຸ່ມ &
ຜູ້ນໍາຕ່າງໆ

ແພດ ໝໍ

ນັກກົດໝາຍ

ຜູ້ນໍາ
ທາງສາດສະໜາ

ການຮ່ວມມືກັນແມ່ນກະແຈສຳຄັນສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນການປົກປ້ອງເດັກ.
ຕ້ອງໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ແມ່ນໃຜ ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຢູ່ໃນ ທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ເພື່ອວ່າ ທ່ານ
ຈະສາມາດ ດຳເນີນການໄດ້ຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ເຫມາະສົມ ເມື່ອມີເດັກຕົກຢູ່ໃນ
ຄວາມສ່ຽງຂອງການຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.

ມີໃຜຕື່ມອີກທີ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້?
ທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມບໍ? ຫຼື, ທ່ານຮູ້ຈັກສະພາບການ ບ່ອນທີ່ເດັກອາດຕົກຢູ່ໃນ
ພາວະສ່ຽງຕໍ່ກັບການຖືກລ່ວງລະເມີດບໍ.
ກະລຸນາໂທຫາສາຍດ່ວນເດັກພາຍໃນປະເທດ

ຕິດຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ

ຕິດຕໍກັ
ໍ່ ບອົງການປົກປ້ອງເດັກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້

w: childsafetourism.org ແລະ wvi.org/asiapaciﬁc/childsafetourism
f: facebook.com/ChildSafeTourism t: twitter.com/childsafetravel

ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກ

ຕໍ່ຕ້ານການລ່ວງລະເມີດ

