Mười Bí Quyết Bảo Vệ Trẻ em và
Nâng Đỡ Nạn nhân

1

Lạm Dụng Tình Dục Gây ra Nạn Nhân
Nhiều người bị thiệt hại vì lạm dụng tình dục,
nhưng nạn nhân chính là người bị lạm dụng vì
bị mất niềm tn và chịu đựng suốt cả đời.

2

Một khi bị lạm dụng tình dục, nạn nhân chịu
những hậu quả tai hại suốt cả đời.
Tâm trạng bị phản bội, bị xâm phạm sẽ còn ám
ảnh nạn nhân, làm cho họ thấy giận dữ, xấu hổ,
bị tổn thương, và bị phản bội lâu dài, mặc dầu
việc lạm dụng đã qua. Những người bị lạm
dụng có thể qua khỏi, nhưng phải mất nhiều
thời gian, phải được chữa trị, và nếu có sự
nâng đỡ của gia đình và người thân.

3

Không ai được phép xâm phạm trẻ em.
Không ai, dù ở trong cương vị nào, được
phép ở gần trẻ em hay những người trẻ
trong phạm vi cai quản của Giáo Hội, nếu
người ấy chưa được sưu tra lý lịch và tuân
giữ những quy luật đặt ra.

4

Sự hiểu biết chung nhiều khi chưa đủ.
Các giáo phận, các trường học, các giáo xứ, và
nhất là các gia đình cần phải tìm hiểu thêm để
giúp hiểu biết về việc bảo vệ trẻ em.

5

Việc lạm dụng trẻ em có thể ngăn ngừa được.
Phải đặt ra những quy luật và giới hạn chung
quanh trẻ em và người trẻ để giúp chúng khỏi
bị nguy hiểm - chẳng hạn như phải có người
giám hộ, phải có quy luật về tư cách và hạnh
kiểm, xét hạnh kiểm và quá khứ, đặt ra đường
lối và chủ trương cũng như những chương
trinh hướng dẫn về an toàn.

6

Chữa khỏi do việc được chú y nghe.
Việc qua khỏi được bệnh nhiều khi là do
nghe nói, khi được chú ý và chăm sóc cẩn
thận, cũng như khi nạn nhân thấy được tận
tâm chăm sóc.
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7

Không thể đoán trước ai là người lạm
dụng tình dục
Kinh nghiệm cho thấy người lạm dụng tình
dục thường là người đã tạo được sự tin tưởng
của nạn nhân và gia đình nạn nhân

8

Có những dấu chỉ cho thấy người lạm dụng
tình dục là ai.
Có những người lạm dụng tình dục khi tách
riêng một đứa trẻ và làm cho nó chú ý bằng
cách cho quà, có người dụ chúng làm những
điều mà thường cha mẹ không cho phép, chẳng
hạn như xem hình khiêu dâm, uống rượu bia,
dùng thuốc, hay sờ mó đụng chạm một cách
quá đáng bằng cách vật lộn hay thọt lét.

9

Người ta có thể học hỏi và tim hiểu để biết
về những cách dụ dỗ trẻ em
Đây là những điều mà người lạm dụng tình
dục nơi trẻ em thuờng làm để cho thấy là họ tử
tế, rộng lượng, chắm sóc người khác, trong khi
họ chỉ muốn dụ dổ đứa nhỏ vào việc bất chính.
Người dụ dỗ có thể rất kiên nhẫn và có thể dụ
dỗ nạn nhân hay cả gia đình và những người
chung quanh.

10

Cần phải sưu tra lý lịch.
Việc sưu tra lý lịch trong phạm vi nhà thờ,
trường học và các tổ chức khác giúp ngăn
ngừa những người làm dụng tình dục không ở
gần trẻ em, một phần vì những sưu tra này
làm cho những người ầy sợ và một phần vì
những sưu tra có thể cho thấy những hành
động trong quá khứ không cho phép họ ở gần
trẻ em.
Nếu bạn hay người nào bạn biết là nạn nhân bị
lạm dụng tình dục do một linh muc hay giáo sĩ
xin hãy gọi cho cơ quan công lực.
Văn phòng Mục vụ của Giáo phận có thể giúp bạn
hay người nào đã bị lạm dụng tình dục do một người
trong Giáo Hội. Chúng tôi sẽ lắng nghe và hỗ trợ
Bạn. Chúng tôi sẽ giúp Bạn làm đơn khiếu nại và thu
xếp để Bạn gặp Đức Giám Mục, hay người đại diện,
nếu Bạn muốn. Xin vui lòng lên tiếng và gọi số

(800) 364-3064.

