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Fëmijët kanë të drejtë të rriten
pa ushtruar dhunë mbi ta.
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VKV – Qendra e aftësive të Götaland-it Perendimor mbi
dhunë në lidhje të afërt.

Tungjatjeta!
Kjo fletëpalosje të drejtohet ty si prind.
Është një detyrë e rëndësishme, por ndonjëherë edhe e
rreptë, të jesh prind dhe të kesh përgjegjësi për një njeri
tjetër. Si është gjendja jote në lidhje të afërt, kjo ndikon
në fëmijën tënd.

Si e ke hallin?
A ndjen shqetësim për ndonjë fëmijë në afërsinë
tënde, që është duke u rritur, me përjetim të dhunës në
familjen e tij?
A ka arsye për ty të flasësh, për marrëdhëniet në
familjen tuaj?

Ka mundësi për ndihmë!

Shumica e fëmijëve në Suedi kanë një rritje të sigurt dhe
kanë besim, por ka shumë fëmijë të cilët jetojnë në familje
ku ka dhunë në mes të rriturve. Shumë prej këtyre fëmijëve,
pësojnë vet drejtpërdrejtë nga kjo dhunë, dhunim seksual dhe
pakujdesi.
Tashmë kemi njohuri të mira se si fëmijët, të cilët janë rritur në
një mjedis të dhunshëm, ndikohen nga kjo dukuri dhe fëmijët
janë në rrezik të shtuar, në mes tjerash, për një mosshëndet
psikik dhe vështirësi mësimi.
Kur ka dhunë në familje, mundësitë e prindërve të plotësojnë
nevojat e fëmijëve për siguri, janë më të vogla.
Dhuna në familje krijon shpesh ndjenjën e fajtorit dhe turpit.
Dhuna bëhet shpesh një fshehtësi e familjes. Për fëmijët të cilët
përjetojnë dhunë në familje, një veprim nga dikush i jashtëm,
ndonjëherë është e vetmja mundësi për ndryshim.
Në faqen e pasme të fletëpalosjes gjen rrugët e ndihmës. Ka
mundësi për ndihmë, si për ty ashtu edhe për atë, për të cilin
shqetësohesh.

Ka mundësi për ndihmë!
Ti, gjithmonë mund t´i drejtohesh qendrës tënde
shëndetësore, infermieres për fëmijë ose shërbimit
social, nëse ti dëshiron të flasësh me dikë. Ata, po
ashtu, dinë se ku mund të drejtohesh, nëse ke
nevojë për mbështetje shtesë.

Linjës së Qetësisë për gruan, mund t´i telefonosh, ditën e
natën. Ti mund të jesh anonim dhe telefonata është falas.
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