Tháng 4: Tháng Ngăn
Ngừa các Lạm Dụng
Tình Dục Trẻ em
Vào tháng 4 mỗi năm các giáo xứ và các
trường Công giáo ở Hoa kỳ tham gia chương
trình ngăn ngừa các vi phạm tình dục trẻ em
ở Hoa kỳ.

Ảnh Hưởng của
Vi phạm Tình Dục
Khi một trẻ em bị lạm dụng tình dục, ảnh hưởng rất tai
hại và có thể kéo dài suốt đời. Những hậu quả tai hại
thường có:
•
•

Mất niềm tin và mất tin cậy vào Thiên Chúa.
Bị rối loạn thần kinh, bị khủng hoảng tâm lý,
và những triệu chứng gián tiếp khác như lo lắng,
mất ngủ, đau bụng kinh niên, và nhức đầu.
•
Ngoài ra có thể có những hậu quả khác như thay
đổi tính tình, uống rượu hoặc dùng thuốc, và có ý
tự tử.
Ảnh hưởng còn sâu xa hơn và lâu dài về tâm lý và gây
ra giận dữ nơi đứa trẻ đứa trẻ, cảm thấy xấu hổ, cảm
thấy bị tổn thương, bị phản bội.

Những Biện Pháp
Ngăn Ngừa
Nói Chuyện với Đứa trẻ
Điều quan trọng là phải nói chuyện một cách ngay
thằng với đứa trẻ. Cho em biết là em có thể nóí với
bạn/Ông Bà về bất cứ điều gì làm cho em khó chịu.
Điều này giúp nhận ra được những dấu hiệu khả nghi
và những cách mà thủ phạm đã làm để lôi kéo em.

Học hỏi thêm và giúp em Hiểu biết về Lạm
Dụng Tình Dục
Biết cách nhận diện những lạm dụng tình dục, ngăn
ngừa, và báo cáo. Cha mẹ và người giám hộ phải giúp
cho trẻ em biết cách bảo vệ chúng và báo cáo những
hành vi lạm dụng. Tìm hiểu nơi Văn phòng Phụ trách
An Toàn Môi trường của Giáo phận hay nơi giáo xứ về
những buồi hướng dẫn về an toàn.
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Nhận ra và Báo cáo những Dấu hiệu Vi phạm
Tình Dục
Những người lạm dụng tình dục thường có những thái
độ âu yếm vuốt ve để người khác thấy là họ tử tế, rộng
lượng, và lo cho người khác, trong khi họ có ý định lôi
cuốn một trẻ em vào việc bất chính. Ngườì ấy có thể
kiên nhẫn lâu dài để tìm cách lôi cuốn đứa trẻ hay gia
đình em và những người chung quanh.
Nhiều người còn tìm cách tách riêng đứa trẻ và chú ý
đến nó một cách đặc biệt hoặc cho quà hay tìm cách cho
em làm những việc mà cha mẹ hay người giám hộ nhiều
khi không cho phép, chẳng hạn như xem phi ảnh khiêu
dâm, uống rượu bia, dùng thuốc, hay sớ mó dụng chạm
một cách quá đáng như vật nhau, thọt lét. Ngườì ấy còn
tìm cách cho em bé ở riêng xa cách cha me và bạn bè và
bảo em giữ kín những điều em làm.

Bắt Thủ phạm Chịu
Trách nhiệm
Cần báo cáo mọi vi phạm cho cơ quan luật pháp
để bắt người vi phạm chịu trách nhiệm.
Bạn cũng có thể liên lạc với Văn phòng
Trợ giúp Nạn nhân của Giáo phận để báo
cáo và tìm cách giúp đỡ nạn nhân.
Theo đường lối của Giáo phận khi một người
có hành vi lạm dụng tình dục đã có bằng chứng
thì người ấy sẽ bị ngưng các hoạt động mục vụ.
“Cần công khai lên tiếng rằng trước những hành vi
xấu xa này, Giáo Hội sẽ không dè dặt thi hành
những gì cần thiết để mang lại công lý đối với
những người đã gây ra… Đối với những người có
hành vi lạm dụng trẻ em, tôi muốn nóí rằng: Hãy
sám hối và nộp mình cho cơ quan công lý, và chuẩn
bị trả lời trước công lý nước trời.”
—ĐGH Phan-xi-cô, 21 tháng 12, 2018

