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Šis materiāls paredzēts kā palīgmateriāls izmeklētājiem, sociālajiem 
darbiniekiem un bāriņtiesu pārstāvjiem, darbā ar seksuālas vardarbības 
gadījumu pret bērniem izmeklēšanu. Materiālā piedāvāti sadarbības 
mehānismi, plānojot izmeklēšanas darbības un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus, lai pēc iespējas mazāk kaitētu cietušajam bērnam un pieņemtu 
bērna labākajām interesēm atbilstošus lēmumus.

Materiāls tapis, balstoties uz Centra Dardedze ilggadējo pieredzi darbā 
ar seksuālas vardarbības gadījumiem pret bērniem, kā arī veicot prakses 
izvērtējumu par Valsts policijas, sociālā dienesta un bāriņtiesas sadarbību ar 
4 krīžu centriem Latvijā (Krīžu centrs “Valdardze”, Krīžu centrs “Rasas Pērles”, 
Talsu krīžu centrs un Dobeles krīžu centrs). 

Materiāla tapšanā izmantoti Baltijas Jūras valstu padomes projektā “Promise 

Excange. Promoting child-friendly multi-disciplinary and interagency services”. 
(“Promise Pieredzes apmaiņa. Veicinot bērnam draudzīgus, multidisciplinārus 
un starpinstitūcionālus pakalpojumus”), izstrādātie 10 standarti, jeb kritēriji, 
Bērna mājas modeļa darbības nodrošināšanā. Šie kritēriji izstrādāti balstoties 
uz ANO, Eiropas Savienības un Eiropas Padomes normatīvajiem aktiem, kā 
arī vadoties no Lanzarotes komitejas rekomendācijām par Bērna mājas 
(BarnaHus) modeli kā labās prakses piemēru darbam ar cietušajiem bērniem. 

Publikācijas izstrādātājs ir Nodibinājums “Centrs Dardedze”. Šīs publikācijas 
saturs atspoguļo tikai izstrādātāja viedokli un ir tikai viņa atbildībā. Eiropas 
Komisija neuzņemas nekādu atbildību par tās saturā esošās informācijas 
izmantošanu.
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Seksuāla vardarbība pret bērnu

Ja bērns ir cietis no seksuālas vardarbības, gadījuma izmeklēšanā 
iesaistīsies speciālisti no daudzām un dažādām instancēm, tostarp 
sociālā dienesta, skolas, medicīnas iestādes, policijas un bāriņtiesas. 
Ikviens iesaistītais dalībnieks ir personīgi atbildīgs par to, lai 
nodrošinātu savas lomas izpildi efektīvā un bērniem piemērotā veidā 
un lai primāri tiktu izvērtētas visas bērna intereses.

Ja šie speciālisti nestrādā kopā, bērns var tiks pakļauts neskaitāmām 
iztaujāšanām, psiholoģiskām izpētēm, ārstu apskatēm un ekspertīzēm, 
pārvietots no vienas iestādes uz otru. Pētījumi un klīniskā pieredze 
liecina, ka atkārtotas bērna iztaujāšanas, nepiemērotas intervēšanas 
metodes, vairākkārtēji psiholoģiskie novērtējumi, kuros iesaistīts pats 
bērns un ko veic dažādas personas dažādās vietās un dažādi dienesti, 
veicina bērna atkārtotu traumēšanu. Grūtības kompleksas pieejas 
izveidošanā rada tas, ka katrai iesaistītajai institūcijai ir savas funkcijas, 
turklāt atšķirībā no daudzām citām valstīm Latvijā nav vienas bērna 
intereses pārstāvošas institūcijas, kas uzņemtos rūpes un atbildību par 
cietušo bērnu visā izmeklēšanas un sociālās rehabilitācijas procesā 
kopumā no sākuma līdz beigām. Tomēr arī šobrīd, pielietojot dažus 
būtiskus pamatprincipus, sadarbību institūciju starpā iespējams 
uzlabot, ievērojot cietušā bērna labākās intereses.

1. Princips. Vienota izpratne.
Kāpēc darbs ar seksuālas vardarbības gadījumiem pret 
bērniem prasa īpašu pieeju?

 → Seksuālās vardarbības upuri ir īpaši neaizsargāti
• Bērni paši parasti nevēršas pret savu pāridarītāju un nebūs 

tie, kas cels apsūdzību;
• Šie ir specifiski t.s. “klusie” noziegumi, kam raksturīga liela 

noslēpumainība;
• Šos gadījumus ir sarežģīti atklāt un izmeklēt;



4

• Nereti bērns par notikušo nevienam nav izstāstījis un tikai 
viņa uzvedībā ir novērojamas iespējamās piedzīvotās 
seksuālas vardarbības pazīmes.

 → Visbiežāk šajos gadījumos bērna liecība ir vienīgais 
informācijas avots par notikušo.
• Medicīniski pierādījumi seksuālai vardarbībai ir mazāk kā 

10% gadījumu un izšķiroša nozīme tiem ir tikai 5% no visiem 
gadījumiem, kas nonāk policijas redzeslokā. 

• Atšķirībā no citiem noziegumiem, seksuālās vardarbības 
gadījumos visbiežāk nav citu pierādījumu, kā bērna liecība. 

 → Kāpēc ir tik svarīgi, lai bērns izstāsta?
• Lai pārtrauktu vardarbību un nodrošinātu bērna drošību;
• Lai novērstu nodarījuma atkārtošanos;
• Lai nodrošinātu medicīnisku un psiholoģisku atbalstu 

bērnam;
• Lai atklātu noziegumu, izmeklētu un sodītu pāridarītāju
• Jo mazāk reižu bērns būs stāstījis par notikušo dažādām 

iesaistītām pusēm (piem. sociālā dienesta pārstāvim, 
psihologam, policistam u.c.), jo precīzāka un ticamāka būs 
bērna liecība iespējamajā nopratināšanā kriminālprocesā.

2. Princips. Bērna labākās intereses. 
• Visās darbībās attiecībā uz bērniem neatkarīgi no tā, vai šīs 

darbības veic valsts iestādes vai privātas iestādes, kas nodarbojas 
ar sociālās labklājības jautājumiem, tiesas, administratīvās vai 
likumdevējas iestādes, primārajam apsvērumam jābūt bērna 
interesēm. (ANO Bērnu tiesību konvencija, 3. pants)

• Nav vienota rāmja vai bērna labāko interešu mērījuma, kas būtu 
derīgs visiem gadījumiem. Tāpēc profesionālim vai profesionāļu 
komandai, kuru redzeslokā nonāk cietušais bērns, pieņemot 
jebkādu lēmumu, kas skar bērnu, ir jāveic bērna labāko interešu 
izvērtējums. 
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• Lai pieņemtu atbilstošu lēmumu, svarīgi iegūt visu pieejamo 
informāciju par notikušo (piemēram, no skolas, no bērnudārza, 
sociālā dienesta, bāriņtiesas un policijas). 

• Svarīgi, lai bērns par notikušo tiktu iztaujāts pēc iespējas mazāk 
reižu, nodrošinot, ka bērna iztaujāšanu veic īpaši apmācīts 
psihologs vai izmeklētājs, pielietojot pētījumos balstītas 
nopratināšanas tehnikas. 

• Lai pilnvērtīgi izvērtētu bērna situāciju un pieņemtu bērna 
interesēm atbilstošu lēmumu, būtiski veidot profesionāļu 
sadarbības ķēdi.

3. Princips.
Izmeklēšanas un rehabilitācijas procesu mijiedarbība.

Darbā ar seksuālas vardarbības gadījumiem pret bērniem var izdalīt 
2 būtiskus blokus:

 → Nozieguma izmeklēšana
un vainīgā sodīšana
(Kriminālprocess)

 → Psiholoģiskais atbalsts 
cietušajam
(Rehabilitācijas pakalpojums)1

Kriminālprocesa mērķis:
Nodrošināt taisnīgu 
krimināltiesisko attiecību 
noregulējumu (atklāt 
noziegumu, sodīt vainīgos), 
ievērojot gan cietušā, gan 
noziedzīgā nodarītāja, gan 
sabiedrības intereses un 
vajadzības.

Sociālās rehabilitācijas procesa 
mērķis:
Palīdzēt cietušajam bērnam 
atgūt fizisko un psihisko 
veselību, lai pēc piedzīvotās 
vardarbības spētu integrēties 
sabiedrībā (vērsts uz sociālās 
funkcionēšanas spēju 
atjaunošanu vai uzlabošanu).

1 Latvijā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros valsts apmaksā katram 
vardarbībā cietušam bērnam 10 konsultācijas pie psihologa. Šo pakalpojumu 
nodrošina pašvaldības Sociālais dienests bērna dzīvesvietā.  Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu bērnam iespējams saņemt gan dzīvesvietā (10 ambulatoras 
konsultācijas), gan institūcijā (30 dienas krīzes centrā). 
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Lai sasniegtu kriminālprocesa mērķus, ir jāveic izmeklēšana un 
jāiegūst nepieciešamie pierādījumi. Tādas izmeklēšanas darbības kā 
nopratināšana, psiholoģiskā ekspertīze, arī medicīniskā ekspertīze, 
prasa no bērna detalizēti atcerēties un izstāstīt par piedzīvoto 
vardarbību, kas psiholoģijā pielīdzināms traumatiskā notikuma 
atkārtotai pārdzīvošanai. Sociālās rehabilitācijas mērķis savukārt 
ir piedzīvotās seksuālās vardarbības seku mazināšana cietušajam 
bērnam, lai tas varētu pilnvērtīgi augt un attīstīties un kļūt par veselu 
sabiedrības locekli.

Nereti izmeklēšanas un rehabilitācijas procesi norit paralēli, 
speciālistiem nepietiekami sadarbojoties un tādējādi nodarot 
kaitējumu bērnam. Shēmā ir redzams, ka bērns vispirms saņem 
rehabilitācijas pakalpojumu un tikai pēc tam tiek nopratināts 
izmeklēšanas vajadzībām. Šajā gadījumā visas veiktās darbības ar 
bērnu ir notikušas likuma ietvaros, bet, neievērojot pareizo secību, 
kas neatbilst cietušā bērna labākajām interesēm.

Lai pēc iespējas mazāk traumētu bērnu, izmeklējot seksuālas 
vardarbības gadījumus, bērna labākajās interesēs ir vispirms veikt 
nepieciešamās izmeklēšanas darbības (bērna nopratināšana, 
medicīniskā ekspertīze, psiholoģiskā ekspertīze), bet pēc tam 
nodrošināt psiholoģiskā atbalsta pasākumus cietušajam bērnam 
(psiholoģisko konsultēšanu), kā tas redzams nākamajā shēmā:
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 Var būt gadījumi, kad izmeklēšanas process ir sarežģīts vai kāda 
iemesla dēļ nav iespējams savlaicīgi veikt cietušā bērna nopratināšanu vai 
psiholoģisko ekspertīzi, ja tāda nepieciešama. Šādā gadījumā, lai bērns 
tomēr nepaliktu ilgstoši bez psiholoģiskā atbalsta, iespējams nodrošināt 
bērnam psiholoģisko konsultēšanu paralēli izmeklēšanas darbībām. 
Šādā gadījumā tomēr ļoti būtiski, lai rehabilitācijas pakalpojums tiktu 
pabeigts pēc tam, kad pabeigtas visas izmeklēšanas darbības, kā tas 
redzams shēmā zemāk:
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Kas nepieciešams veiksmīgai sadarbībai sociālā dienesta un 
Valsts policijas starpā?

 → Būtiski izmeklēšanas darbības veikt pēc iespējas ātrāk, lai būtu 
iespējams savlaicīgi uzsākt psiholoģisko konsultēšanu. 

 → Būtiski nodrošināt savlaicīgu informācijas apmaiņu sociālā dienesta 
un Valsts policijas starpā, lai vienotos par darbību secību.

 → Informācijas iegūšana un apmaiņa un turpmāko darbību 
saskaņošana izmeklēšanas un sociālās jomas institūciju starpā 
pamatojama ar cietušā bērna labākajām interesēm.

 → Ziņas par to, kad plānota cietušā bērna nopratināšana nevar tikt 
traktēta kā konfidenciāla (vai izmeklēšanas noslēpums).

4. Princips. Starpinstitucionālā sadarbība.
Ir nepieciešama savlaicīga un konsekventa iesaistīto institūciju 

sadarbība, lai seksuālas vardarbības fakts pret bērnu tiktu atpazīts, 
par to tiktu savlaicīgi ziņots, tiku veikta izmeklēšana, vainīgais sodīts, 
un cietušais bērns saņemtu nepieciešamo psiholoģisko atbalstu.

Nereti seksuālu vardarbību pret bērnu ir ļoti grūti identificēt, jo 
bērns ne vienmēr izrāda kādas acīmredzamas pazīmes vai izstāsta par 
notikušo. Tomēr bērna uzvedība un rīcība var dot norādes par to, ka, 
iespējams, ir noticis seksuāls pāridarījums vai seksuāla izmantošana. 
Piemēram, aizdomas par seksuālu vardarbību pret bērnu var rasties, ja 
bērns izrāda savam vecumam neatbilstošas zināšanas vai interesi par 
seksuālām darbībām, zīmē seksuālas darbības vai sūdzas par sāpēm 
dzimumorgānos. Aizdomas var rasties arī tad, ja būtiski mainās bērna 
noskaņojums un/vai uzvedība un ja bērns izrāda savam vecumam 
neatbilstošu seksuālo uzvedību. 

Neatkarīgi no tā vai par gadījumu ziņots policijā, vai tas nonācis 
sociālā dienesta vai bāriņtiesas redzeslokā, ļoti būtiski, lai institūcijas 
kopīgi lemtu par turpmākajām darbībām ar bērnu un viņa ģimeni. 
Nereti paralēli izmeklēšanas procesam jārisina bērna dzīvesvietas 
un aizgādības jautājumi, jāmeklē iespējami atbalsta pakalpojumi 
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nevardarbīgajam vecākam, lai tas var savukārt nodrošināt 
pietiekamu atbalstu cietušajam bērnam (arī kā likumiskais pārstāvis 
kriminālprocesā).

 → Efektīvs veids, kā lemt par turpmāko darbību secību ar cietušo 
bērnu un pieņemt koleģiālu lēmumu, atbilstoši bērna labākajām 
interesēm, ir organizēt starpinstitucionālo tikšanos.

 → Sadarbības grupa ir konsultatīva koleģiāla institūcija, kuru izveido 
pašvaldība savā administratīvajā teritorijā (Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 545 (12.09.2017.) “Par institūciju sadarbību bērnu 
tiesību aizsardzībā”).

 → Sadarbības grupa var tikties regulāri, vai tikt izveidota konkrēta 
gadījuma risināšanai.

 → Sadarbības grupas sastāvā iekļauj pārstāvjus no:
• Pašvaldības policijas vai Valsts policijas;
• Pašvaldības sociālā dienesta;
• Pašvaldības izglītības pārvaldes vai izglītības iestādes;
• Bāriņtiesas;
• Citus speciālistus (pēc nepieciešamības).

 → Pamatojoties uz ANO Konvencijas 3. pantu Sociālajam dienestam 
vai Bāriņtiesai, lai pieņemtu lēmumus, kas skar cietušo bērnu ir 
tiesības:

• Ar motivētu iesniegumu pieprasīt un saņemt informāciju 
no Valsts policijas par izmeklēšanas gaitu un turpmākajām 
plānotajām izmeklēšanas darbībām attiecībā uz cietušo bērnu.

• Aicināt Valsts policijas izmeklētāju uz starpinstitucionālo 
tikšanos, ja jāpieņem lēmumi, kas ir būtiski un skar cietušo 
bērnu









Kā pasargāt bērnus 

no seksuālas 

izmantošanas

Materiālu adaptējis Centrs Dardedze, balstoties uz
The Lucy Faithfull Foundation (Lielbritānija) izdotajiem materiāliem.

BADEV project has received funding from the European Union`s
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Seksuālā vardarbība ir novēršama sabiedrības veselības problēma, 
tādēļ pieaugušie tiek aicināti veidot sabiedrību, kurā vairs nebūtu ne 
mazākās iecietības pret bērnu seksuālo izmantošanu.

Šī bukleta mērķis ir sniegt informāciju par to, kā atpazīt 
brīdinājuma pazīmes par iespējamu vardarbību un atrast resursus 
šo situāciju mainīt.

Šis materiāls sagatavots ar Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības 
un pilsonības (Rights, Equality and Citizenship 2014-2020) 
programmas finansiālu atbalstu projekta  “Enhancing Barnahus 
model service delivery in Estonia, Latvia and Poland - BADEV” (Bērna 
mājas modeļa attīstība Igaunijā, Latvijā un Polijā - BADEV) projekta
Nr. 764255 - BADEV - REC-CHILD-AG-2016/REC-CHILD-AG-2016-01 
ietvaros.

Materiāla saturs ir nodibinājuma “Centrs Dardedze” atbildība un 
nevar tikt uzskatīts par Eiropas Komisijas uzskatu atspoguļojumu.
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Ievads

Daudziem šķiet, ka viņi par seksuālo vardarbību pret bērniem 
dzird vairāk, nekā gribētos. Šķiet, ka televīzijā, radio un laikrakstos ir 
pārmērīgi daudz šausminošu ziņu par bērniem, kuri tiek izmantoti, 
paverdzināti, nolaupīti vai pat nogalināti, un šajos stāstos varmākas 
bieži ir svešinieki. Patiesībā stāsti, kam masu informācijas līdzekļos 
pievērš visvairāk uzmanības, nav tipiskākie gadījumi.  Biežāk bērnus 
seksuāli izmanto kāds, kuru bērns pazīst – ģimenes loceklis, kaimiņš, 
draugs u.c. 

Cilvēki, kas seksuāli izmanto bērnus, ļoti bieži ārkārtīgi prasmīgi 
izpelnās uzticību no bērna, viņa vecākiem vai aizbildņiem, un 
vardarbība var turpināties gadiem ilgi, nevienam par to pat 
nenojaušot. Tieši tāpēc, ka bērni reti spēj pastāstīt, ka tiek izmantoti, 
mums, pieaugušajiem, viņi ir jāaizsargā. Tomēr nav viegli tikai pēc 
uzvedības atpazīt cilvēkus, kas seksuāli izmanto bērnus – vai nu 
tāpēc, ka nezinām, kam pievērst uzmanību, vai arī mūsu aizdomas ir 
tik nepatīkamas, ka mēs tās vienkārši nepieņemam.

Ikviens no mums var iemācīties atpazīt seksuālās izmantošanas 
pazīmes, pirms izmantošana ir notikusi, un spēj rīkoties, lai to 
novērstu.

Būtiski ir arī mudināt cilvēkus, kas seksuāli izmanto bērnu vai par to 
domā, atzīt, ka viņu uzvedība ir kaitējoša, un meklēt palīdzību, lai to 
izmainītu.

Bērnu seksuālā izmantošana notiek slepeni, un lielākā daļa 
upuru par to nevienam nestāsta. Varmāka visbiežāk ir ģimenes 
draugs, kaimiņš, ģimenes loceklis vai kāds, kas strādā ar 
bērniem. Viņš vai viņa var būt cilvēks, kuru mēs pazīstam un 
mīlam.
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Kādēļ mums ir jāzina par bērnu 
seksuālo izmantošanu?

Tikai pēdējos gados mēs esam sākuši saprast patiesos bērnu 
seksuālās izmantošanas apmērus. Slepenību par un ap šādiem 
vardarbības gadījumiem apliecina fakts, ka tikai viena ceturtā daļa 
bērnu, kas ir tikuši seksuāli izmantoti, par to kādam ir pastāstījuši 
laikā, kad tas notika.  No šiem bērniem lielākā daļa par to pastāsta 
kādam ģimenes loceklim vai draugam. Tikai retos gadījumos par to 
uzzina policija, sociālie dienesti vai veselības aprūpes speciālisti.

Pasaules Veselības organizācijas veiktais pētījums Latvijā rāda, ka 
katrs desmitais bērns un jaunietis ir ticis seksuāli izmantots, tādēļ 
nebūtu pārspīlēti to uzlūkot kā ļoti nopietnu problēmu, kas skar visu 
sabiedrību.  

Kaitējums, ko seksuālā izmantošana nodara bērniem, ietekmē ne 
tikai viņu emocionālo un fizisko attīstību, bet arī viņu uzticēšanos 
pieaugušajiem, sevišķi, ja varmāka ir kāds, kuru bērns mīl. Jo ātrāk 
vardarbība atklāsies, jo ātrāk varēs sākt visu iesaistīto cilvēku 
dziedināšanas procesu.

Mēs varam pasargāt bērnus, iemācoties pamanīt potenciālā 
varmākas uzvedībā brīdinājuma pazīmes un zinot, ko šādā 
situācijā darīt.

Atbilstoša informācija palīdz mums šīs pazīmes atpazīt un rīkoties. 
Tāpat kā kampaņa pret auto vadīšanu dzērumā attur kādu sēsties pie 
stūres alkohola reibumā un kādam citam sniedz pārliecību, ka viņam 
ir tiesības reaģēt, redzot, ka kāds ir piedzēries un grasās sēsties pie 
stūres, informācija un padomi var palīdzēt mums rīkoties, ja mums ir 
aizdomas, ka kāds, iespējams, seksuāli izmanto bērnus.



5

“Kad man bija 14 gadu, es pastāstīju mātei, ka tēvs mani seksuāli 
izmanto, bet viņa neko nedarīja. Pēc gada es par to pastāstīju savam 
ārstam. Viņš teica, ka nevarot neko darīt. Ja kāds toreiz būtu ieklausījies 
un man palīdzējis, manas problēmas būtu uz pusi mazākas. Cilvēki 
zināja, kas ar mani notiek, bet viņi bija pārāk nobijušies, lai kaut ko 
darītu. Cilvēkiem ir jājūtas drošiem rīkoties,”

stāsta nu jau pieaudzis cilvēks, kurš bērnībā pārcietis seksuālu 
vardarbību.

Kas ir seksuāla vardarbība pret bērnu?

Seksuāla vardarbība pret bērnu var izpausties gan ar fizisku 
kontaktu, gan bez tā.

Seksuāla vardarbība ar fizisku kontaktu
• Pieskaršanās bērna dzimumorgāniem vai intīmām vietām 

seksuāla apmierinājuma gūšanas nolūkā.
• Bērna piespiešana aizskart cita cilvēka dzimumorgānus, 

iesaistīties seksuālās rotaļās vai dzimumaktā.
• Priekšmetu vai ķermeņa orgānu (pirkstu, mēles vai 

dzimumlocekļa) ievietošanu bērna makstī, mutē vai anālajā 
atverē seksuāla apmierinājuma gūšanas nolūkā.

Seksuāla vardarbība bez fiziska kontakta
• Pornogrāfijas rādīšana bērnam.
• Tīša pieauguša cilvēka dzimumorgānu rādīšana bērnam.
• Bērna fotografēšana seksuālās pozās.
• Bērna pamudināšana skatīties vai klausīties seksuāla rakstura 

darbības.
• Nepiedienīga vērošana, kā bērns izģērbjas vai izmanto vannas 

istabu, tualeti.
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Kā ar bērnu pornogrāfiju?

Līdzās iepriekš aprakstītajām darbībām pastāv arī nopietna un 
pieaugoša problēma saistībā ar to, ka cilvēki veido un lejupielādē 
no interneta seksuālus attēlus ar bērniem vai jauniešiem. Skatīties 
bērnu pornogrāfiju nozīmē piedalīties bērna izmantošanā, un 
daži, kas to dara, iespējams, arī izmanto sev pazīstamus bērnus. 
Cilvēkiem, kas šos materiālus skatās, arī nepieciešama palīdzība, lai 
to izbeigtu un lai novērstu to, ka viņu uzvedība kļūst vēl kaitējošāka.

 

Kas seksuāli izmanto bērnus?

Aizvien vairāk mēs saprotam, ka seksuālie varmākas visbiežāk ir 
cilvēki, kurus mēs pazīstam. Tikpat labi tas varētu būt kāds, ko mēs 
mīlam, jo vismaz astoņi no desmit seksuāli izmantotiem bērniem savu 
pāridarītāju pazīst. Tie ir ģimenes locekļi vai draugi, kaimiņi vai bērnu 
pieskatītāji. Daudzi ir cienījami sabiedrības locekļi svarīgos amatos.

Daži cilvēki, kuri seksuāli izmanto bērnus, dzīvo attiecībās ar 
pieaugušajiem un nav tikai un vienīgi vai arī galvenokārt ieinteresēti 
bērnos. Varmākas nāk no visiem sabiedrības slāņiem, tie pārstāv visas 
rases un reliģijas, tie var būt gan homoseksuāli, gan heteroseksuāli 
cilvēki. Lielākā daļa varmāku ir vīrieši, bet arī sievietes mēdz būt 
varmākas. Pūlī atpazīt varmāku nav iespējams.

“Viņš izskatās pēc parasta cilvēka un lieliski saprotas ar bērniem. Es 
viņu nekad nebūtu atpazinusi kā varmāku,”

atzina sieviete, kuras septiņus gadus veco dēlu seksuāli bija izmantojis 
kaimiņš.
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Daudzus bērnus seksuāli izmanto citi bērni vai jaunieši, bieži 
tie ir gados vecāki par saviem upuriem. Šādi gadījumi ir sevišķi 
sarežģīti gan tāpēc, ka mums ir grūti iedomāties, ka bērni varētu 
ko tādu darīt, gan arī tāpēc, ka ne vienmēr ir viegli atšķirt normālu 
savas seksualitātes izzināšanu bērna un agrīnās pubertātes vecumā 
no kaitējošas seksuālās uzvedības. Ja jums ir radušās bažas, labāk 
meklējiet palīdzību. 

Kāpēc viņi to dara?

Nav viegli saprast, kāpēc šķietami normāli cilvēki spēj bērniem 
nodarīt kaut ko tādu kā seksuāla izmantošana. Daži cilvēki, kas seksuāli 
izmanto bērnus, saprot, ka tas ir nepareizi, un ir dziļi nelaimīgi par 
to, ko dara. Citi domā, ka viņu rīcība ir pieņemama un ka viņi tādā 
veidā izrāda bērniem savu mīlestību. Daži, bet ne visi, paši bērnībā ir 
seksuāli izmantoti, vēl citi ir auguši vardarbīgā vai nelaimīgā ģimenē. 
Daudziem ir grūtības partnerattiecībās ar pieaugušajiem. Citi zaudē 
savaldību emocionālā pacēluma vai gluži pretēji - krīzes apstākļos. 
Tas, ka zinām, kāpēc cilvēki seksuāli izmanto bērnus, viņus neattaisno, 
bet tas var palīdzēt mums saprast notiekošo.

Indivīdiem, kas seksuāli izmanto pusaudžus, varētu būt deformēts 
priekšstats par jauniešiem un viņu uzvedību. Viņi varbūt uzskata šos 
jaunos cilvēkus par ieinteresētiem seksā un nesaskata neko sliktu 
savā rīcībā. Tikpat labi viņi seksuālo izmantošanu var uzskatīt par 
daļu no darījuma, kurā viņi jaunietim sniedz “atlīdzību” apmaiņā pret 
seksuāla rakstura pakalpojumiem, tādējādi uzskatot, ka jaunietis ir 
devis “piekrišanu”.

Ja varmākas apzinās realitāti un atzīstas nodarījumā vai arī ja kāds 
par viņiem ziņo un varmākas tiek notiesāti, viņiem ir iespējams 
iesaistīties ārstēšanas programmās. 
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Kā viņi to dara?

Satuvinoties ar bērniem un pieaugušajiem – vervēšanas process
Cilvēki, kuri seksuāli izmanto bērnus, bieži izveido attiecības ar 

bērnu un viņa aprūpētājiem, kas šo bērnu vēlas aizsargāt. Daudziem 
ļoti prasmīgi izdodas “sadraudzēties” ar bērniem un viņu tuviniekiem.

Daži sadraudzējas ar vecākiem, kuriem ir kādas problēmas, 
piemēram, palikuši bez partnera vai zaudējuši darbu. Viņi var 
piedāvāt palīdzību bērna pieskatīšanā un aprūpē vai kādā citā dzīves 
jomā. Daži meklē cienījamus amatus, kas nodrošina kontaktēšanos 
ar bērniem, piemēram, bērnu aprūpes iestādēs, baznīcas draudzē, 
skolā, bērnudārzā, sporta komandā.

Citi apmeklē tādas vietas kā parki, rotaļu laukumi, peldbaseini un 
skolu apkaimes, lai iepazītos ar bērniem.

Daži varmākas izmanto dažādus sociālos medijus, lai sadraudzētos 
un savervētu bērnus, tostarp teksta īsziņas un sociālos tīklus. Bērni, 
kas izmanto šos medijus bez vecumam piemērotiem ierobežojumiem, 
uzraudzības vai pieskatīšanas, var būt īpaši neaizsargāta 
mērķauditorija.

Liekot bērniem klusēt
Cilvēki, kas seksuāli izmanto bērnus, var saviem upuriem piedāvāt 

dāvanas un citus labumus apvienojumā ar draudiem par to, kas 
notiks, ja bērns pateiks “nē” vai kādam izstāstīs. Viņi var likt bērnam 
baidīties, ka viņam nodarīs pāri fiziski, bet visbiežāk draudi ir par to, 
kas notiks, ja viņi izstāstīs, piemēram, ka sairs ģimene vai ka varmāku 
ieliks cietumā.

Lai seksuālo izmantošanu paturētu noslēpumā, varmāka bieži vien 
izmanto bērna bailes, kauna vai vainas izjūtu par notikušo, varbūt 
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pārliecina bērnu, ka viņam tāpat neviens nenoticēs. Dažkārt varmāka 
liek bērnam noticēt, ka tas ir bijis patīkami un bērns ir gribējis, lai 
tā notiek. Dažreiz bērns var nezināt, ka tas, kas ar viņu notiek, ir 
nepareizi. 

Var būt arī citi iemesli, kāpēc bērns klusē un nevienam par to 
nestāsta. Ļoti mazi bērni vai bērni ar invaliditāti var nebūt spējīgi 
pastāstīt citiem cilvēkiem, kas notiek.

Iesaistot vienaudžus no upura draugu loka
Varmākas, kuri vēlas seksuāli izmantot un paverdzināt bērnus un 

jauniešus, var mēģināt ievilināt bērnus savā sociālajā tīklā. Tas varētu 
īpaši attiekties uz gados vecākiem bērniem un pusaudžiem, kurus 
vecāki pieskata mazāk nekā jaunākus bērnus. Varmākas var censties 
piekļūt bērnam ar viņa draugu starpniecību vai arī izmantot gados 
vecākus bērnus, lai viņi vispirms sadraudzējas ar potenciālo upuri.

Kas mums liedz saredzēt 
seksuālo izmantošanu?

Ņemot vērā problēmas apmērus, mums jārēķinās ar to, ka ir daudz 
pieaugušo, kas sev tuvu personu lokā ir saskārušies ar bērnu seksuālu 
izmantošanu vai pazīst kādu, kas ir ticis izmantots, bet, iespējams, 
nav to pamanījuši. Ja notiek kaut kas tik neiedomājams, ir tikai 
cilvēcīgi, ka prāts atrod veidus, kā to noliegt. Viens no visbiežākajiem 
secinājumiem, ko šādā situācijā izdara vecāki, ir: “Mans bērns man 
pateiktu, ja viņu kāds seksuāli izmantotu, bet viņš neko tādu nav 
teicis, tātad – tas nenotiek”. Bet tomēr, kā jau augstāk minēts, ir 
dažādi iemesli, kādēļ bērni nestāsta.
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Lūk, vēl daži piemēri par to, ko cilvēki ir sev teikuši, lai noliegtu 
notiekošo: 

“Viņš bija ideāls tēvs, iesaistījās bērnu dzīvē, spēlējās ar viņiem, un, 
kad mūsu meita slimoja, viņš tik labi par viņu rūpējās.”

“Man likās, ka viņš tikai muļķojas. Nevar būt, ka viņš 14 gadu vecumā 
kādu seksuāli izmanto.”

“Mans brālis nekad neko tādu nenodarītu bērnam. Viņam ir sieva un 
bērni.”

“Manam draugam bija ilgstošas attiecības ar sievieti. Kā gan viņam 
varētu interesēt zēni?”

“Tā taču ir viņu māte - kā gan viņa varētu seksuāli izmantot savus 
bērnus?”

“Viņš man jau pašā sākumā izstāstīja par savu pagātni. Viņš nebūtu 
stāstījis, ja nebūtu mainījies, un es būtu zinājusi, ja viņš atkal būtu to 
darījis.”

Kas mums ir jāzina?

Mums ir nepieciešama precīza informācija par notikušo, par 
varmākām un upuriem, jo tas mums palīdzēs aizsargāt savus bērnus. 
Pazīmes, ka pieaugušais izmanto savas attiecības ar bērnu seksuālos 
nolūkos, var nebūt acīmredzamas. Mums var rasties nelāga sajūta par 
to, kā šis cilvēks spēlējas ar bērnu, vai par to, ka viņš vienmēr kaut kā 
īpaši izceļ šo bērnu kā labāku vai sliktāku, vai arī rada apstākļus, lai 
paliktu ar bērnu vienatnē. Mēs nedrīkstam šo nelāgo sajūtu vai slikto 
priekšnojautu ignorēt.
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Ir pamats bažīties par pieaugušā vai jaunieša izturēšanos, ja viņš
• atsakās nodrošināt bērniem tiesības uz privātumu vai neļauj 

viņiem pieņemt lēmumus, kas saistīti ar pašaprūpi;
• uzstāj uz fiziskiem jūtu apliecinājumiem, piemēram, bučām, 

apskāvieniem vai cīkstēšanos pat tad, kad bērns nepārprotami 
izrāda, ka to nevēlas;

• izrāda pārmērīgu interesi par bērna vai pusaudža seksuālo 
attīstību;

• uzstāj uz laika pavadīšanu vienatnē ar bērnu bez traucēšanas;
• lielāko daļu sava brīvā laika pavada ar bērniem un izrāda maz 

intereses par laika pavadīšanu ar saviem vienaudžiem;
• regulāri piedāvā pieskatīt bērnus bez maksas vai vienam pavadīt 

bērnu kādā pasākumā ārpus mājām ar nakšņošanu;
• pērk bērniem dārgas dāvanas vai dod viņiem naudu bez 

acīmredzama iemesla;
• bieži iet pie bērniem/pusaudžiem, kad viņi atrodas vannas istabā;
• pret kādu konkrētu bērnu izturas laipnāk nekā pret citiem, liekot 

šim bērnam sajuties “īpašam” salīdzinājumā ar pārējiem ģimenes 
locekļiem;

• regulāri nepelnīti nopeļ vienu konkrētu bērnu.

Bērni bieži vien drīzāk mums parāda, nevis pastāsta, ka viņus 
kaut kas nomāc. Izmaiņas bērna uzvedībā var izraisīt dažādi 
iemesli, bet, ja mēs pamanām vairākas brīdinājuma pazīmes, ir 
laiks vērsties pēc palīdzības vai padoma.

Jāpievērš uzmanība, ja bērns
• neadekvāti izrāda savu seksualitāti, izmantojot rotaļlietas vai 

citus priekšmetus;
• cieš no murgiem, slikti guļ;
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• atsvešinās vai izrāda pārspīlētu pieķeršanos;
• pēkšņi mainās kā personība, kļūst nedrošs;
• regresē uzvedībā, piemēram, sāk slapināt gultā;
• izjūt neizskaidrojamas bailes no konkrētām vietām vai cilvēkiem;
• ļaujas dusmu izvirdumiem;
• maina ēšanas paradumus;
• kļūst noslēpumains.

Nedrīkst atstāt bez ievērības, ja
• bērnam konstatē fiziskas pazīmes, piemēram, neizskaidrojamas 

sāpes vai ievainojumus ap dzimumorgāniem, seksuāli 
transmisīvās slimības.

Kā ar lielākiem bērniem 
un pusaudžiem?

Daudzi gados vecāki bērni, gan zēni, gan meitenes, tiek seksuāli 
izmantoti ārpus mājām, plašākā sociālajā lokā. Pazīmes, kas liecina 
par paaugstinātu risku, ka jaunietis tiek seksuāli izmantots:

• pārstāj apmeklēt skolu vai pazūd bez vēsts;
• atsvešinās no ģimenes un draugiem;
• kļūst noslēpumains;
• ir redzēts dažādās automašīnās, iespējams, ar gados vecākiem 

cilvēkiem;
• neskaidros apstākļos jaunietim parādās nauda vai dāvanas, 

tostarp mobilais tālrunis;
• biežāk nekā parasti apmeklē ārstu vai medmāsiņu skolā.
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Tas izklausās satraucoši – 
vai bērni kopā ar pieaugušajiem 

nevar justies droši?

Protams, lielākā daļa pieaugušo nav bīstami, un fiziski maiguma 
un mīlestības apliecinājumi ir vitāli svarīgi un atbalstāmi bērna 
audzināšanā. Taču atšķirība starp patiesu pieķeršanos un mīlestību 
un kaitējošu uzvedību dažreiz nav skaidra. Ja mēs sajūtamies nelāgi, 
redzot, kā pieaugušais vai jaunietis izturas pret bērnu vai bērniem, ir 
svarīgi par to aprunāties ar kādu, kuram mēs uzticamies.

Ko mēs varam darīt, lai novērstu 
bērnu seksuālo izmantošanu?

Drošas attiecības starp pieaugušajiem un bērniem ir tādas, kurās 
nav noslēpumu. Bērni, kuriem ir šādas attiecības, jūtas droši pastāstīt 
kādam par notikušo pat tad, ja viņi nebūs izrādījušies spējīgi pateikt 
“nē” varmākam. Cilvēki, kas vēlas seksuāli izmantot bērnus, parasti 
izvairās no attiecībām, kurās nav noslēpumu.

Jo grūtāk varmākam būs iespraukties starp bērniem vai 
jauniešiem un viņu vecākiem vai aizbildņiem, jo lielāka iespēja, 
ka šie bērni un jaunieši būs pasargāti.

Dažkārt varmāka ir viens no vecākiem vai kāds cits tuvs ģimenes 
loceklis. Ja tā notiek, tad tas ir īpaši sāpīgi ne vien bērnam, kuram tādā 
situācijā ir vēl grūtāk pateikt “nē” vai arī par to kādam pastāstīt, bet 
ļoti smagi ar to tikt galā ir arī otram vecākam un pārējiem ģimenes 
locekļiem.
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Mēs visi varam kaut ko darīt lietas labā, lai novērstu bērnu seksuālu 
izmantošanu. Dažkārt cilvēkam no malas ir skaidrāks skatījums uz 
notiekošo nekā tuvāk stāvošajiem.

Ieteikumi, lai novērstu bērnu 
seksuālu izmantošanu

1. Jāņem vērā brīdinājuma zīmes, kas var liecināt, ka kāds mums 
pazīstams cilvēks varbūt izrāda seksuālu interesi par bērniem, un 
jāmeklē palīdzība, ja šādas bažas ir radušās.

Jāraugās, lai mēs saprastu šajā bukletā aprakstītās pazīmes, jo 
tādējādi mēs jau no paša sākuma zināsim, kam pievērst uzmanību. 
Ja mēs domājam, ka kādam pazīstamam cilvēkam ir seksuāla interese 
par bērniem vai arī šis cilvēks seksuāli izmanto bērnus, jāvēršas pēc 
palīdzības. Nedrīkst piedalīties šādā noslēpumā.

2. Jārunā un jāuzklausa bērni.

Cilvēki, kas seksuāli izmanto bērnus, paļaujas uz noslēpumiem. Viņi 
cenšas apklusināt bērnus un iemantot pieaugušo uzticību, rēķinoties 
ar to, ka mēs klusēsim, ja mums būs par viņiem radušās šaubas. 
Mūsu pirmais solis cīņā pret šo noslēpumainību ir izveidot atklātas un 
uzticēšanās pilnas attiecības ar saviem bērniem. Tas nozīmē uzmanīgi 
klausīties viņos, lai saprastu, no kā viņi baidās un par ko uztraucas, 
un likt viņiem saprast, ka viņi mums drīkst stāstīt pilnīgi visu. Ir svarīgi 
runāt ar bērniem par attiecībām un seksu šādai sarunai piemērotā 
attīstības posmā un justies ērti, lietojot vārdus, kas bērniem attiecīgajā 
vecumā ir saprotami.
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3.  Jārunā ar lieliem bērniem / pusaudžiem.

Cilvēki, kas seksuāli izmanto gados vecākus bērnus un pusaudžus, ne 
vienmēr ir pieaugušie. Tie var būt arī citi bērni vai jaunieši, un sākumā 
upuri viņus var uztvert kā “draugus” vai kā savus “puišus/meitenes”. 
Gados vecākiem bērniem bieži vien ir neērti stāstīt vecākiem par 
savām attiecībām. Tāpēc vecākiem, sarunājoties ar saviem bērniem, 
ir svarīgi līdzsvarot jauniešu vēlmi būt neatkarīgiem un tiesības uz 
privātumu ar veselīgu interesi par viņu draugiem un ikdienas gaitām. 
Ja vecākiem izdosies izveidot uzticības pilnas attiecības ar savām 
atvasēm, tas stiprinās jauniešu pašapziņu un prasmi rīkoties, nonākot 
riskantās situācijās.

4. Jāiemāca bērniem teikt “nē”.

Iemāciet bērniem, kādās situācijās drīkst teikt “nē”, piemēram, ja 
viņi nevēlas spēlēties, ja viņi negrib, ka viņus kutina, apskauj vai bučo. 
Palīdziet viņiem saprast, kāda uzvedība nav pieņemama, un aiciniet 
vienmēr izstāstīt, ja kāds uzvedas tādā veidā, kas viņus satrauc, pat ja 
tajā brīdī viņi nav spējuši pateikt “nē”.

5. Ģimenē jānosaka un jāievēro robežas. 

Nodrošiniet, lai visiem ģimenes locekļiem būtu tiesības un iespēja 
atrasties vieniem laikā, kad viņi ģērbjas, mazgājas, guļ vai dara citas 
privātas lietas. Ir jāieklausās pat mazos bērnos un jāciena viņu vēlmes 
attiecībā uz privātumu.

6. Aukle savam bērnam jāizvēlas rūpīgi.

Esiet piesardzīgi, uzticot bērnu pieskatīšanu kādam citam. Jācenšas 
noskaidrot pēc iespējas vairāk par auklītēm, un nevajag ļaut savu 
bērnu pieskatīt cilvēkam, par kuru ir radušās šaubas. Ja bērns 
izrāda neapmierinātību vai ir nelaimīgs, uzzinot, kas viņu pieskatīs, 
jāaprunājas ar bērnu un jānoskaidro, kāpēc bērns tā reaģē.
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Ko mēs varam darīt, ja mums
ir aizdomas, ka kāds mums 

pazīstams cilvēks seksuāli izmanto 
bērnu vai domā par to?

Tā ir briesmīga sajūta, ja mums rodas aizdomas, ka kāds mums 
pazīstams cilvēks seksuāli izmanto bērnu, īpaši, ja šis cilvēks ir mūsu 
draugs vai ģimenes loceklis. Ir daudz vieglāk šādas domas izmest no 
galvas un mierināt sevi, ka tās ir tikai iedomas. Tomēr šādā situācijā 
būtu labāk aprunāties ar speciālistu, nevis vēlāk secināt, ka mums 
tomēr bija taisnība. Jāatceras, ka mēs neesam vieni. Katru gadu 
daudzi cilvēki atklāj, ka kāds viņu ģimenē vai draugu lokā ir seksuāli 
izmantojis bērnu. Un daudzi cilvēki arī atklāj, ka viņu ģimenē ir bērns, 
kas cietis no seksuālas vardarbības.

Bērniem, kas ir seksuāli izmantoti, un viņu ģimenēm bieži vien 
ir vajadzīga profesionāla palīdzība, lai atgūtos no pārdzīvotā.

Ar apņēmīgu rīcību mēs varam novērst bērnu seksuālo izmantoša-
nu un panākt, ka cietušie bērni saņem aizsardzību un palīdzību, lai 
pārvarētu vardarbības sekas. Arī dzimumnoziedzniekam šādas rīcības 
rezultātā vajadzētu saņemt efektīvu ārstēšanu, lai pārstātu izmantot 
bērnus un kļūtu par nekaitīgāku sabiedrības locekli. Ja varmāka ir kāds 
mums tuvs cilvēks, tad arī mums pašiem ir nepieciešams atbalsts.

Seksuālas vardarbības iespaids uz vecākiem

Jāsaprot, ka seksuālā vardarbība pret bērnu ietekmē ģimeni, neat-
karīgi no tā, vai vardarbība ir nākusi atklātībā un bērns par to stāstījis, 
vai nē, jo vardarbības iespaidā mainās bērna uzvedība un psihiskā ve-
selība. Vecāku reakcija, uzzinot par notikušo vardarbību pret bērnu, 
ir pielīdzināma sekundārai traumai, proti, tā ir kā spoguļreakcija tam, 
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ko pārdzīvo cietušais bērns un var turpināties gadiem ilgi, viļņveidīgi, 
ne tikai laika periodā, kad vardarbība atklāta. Vecāku pārdzīvojumi var 
izpausties kā intensīvas bailes, bezpalīdzība, šausmas, nepatīkamās 
atmiņas un ainas var neprognozējami ielauzties apziņā pat tad, ja 
vecāki nav redzējuši seksuālo vardarbību pret bērnu paši savām acīm. 
Vecākiem var būt miega traucējumi, hipermodrība un tramīgums, 
grūtības koncentrēties, var veidoties bezcerība par nākotni. Dažiem 
vecākiem var tikt uzstādīta pēctraumas stresa traucējumu diagnoze, 
var veidoties depresija pat vairākus gadus pēc vardarbības atklāšanas, 
psiholoģiskas problēmas var pieaugt ar laiku, nevis eskalēties brīdī, 
kad atklājusies seksuālā vardarbība. Daži vecāki stāsta par savas 
identitātes zudumu, jo mainās veids, kā viņi uztver ģimeni un sevi kā 
vecāku. Zūd jēga dzīvei un visiem tiem ziedojumiem ģimenes vārdā, 
ko katrs no mums, kam ir ģimene, ir veicis. Vecāki var vainot sevi no-
tikušajā, izjust bezspēcību, dusmas, trauksmi, izmisumu, sēras. Emo-
cijas var būt īpaši spilgtas, ja vardarbība notikusi ģimenes ietvaros un 
varmāka bijis, piemēram, nevardarbīgā vecāka partneris, vai arī, ja 
vecāks bērnībā pats cietis no seksuālās vardarbības.

Vardarbības iespaids uz bērna brāļiem un māsām

Kaut pētījumu par seksuālās vardarbības ietekmi uz upura brāļiem 
un māsām ir maz, tomēr tie liecina, ka brāļiem/māsām pieaug risks 
veidoties uzvedības un emocionālās sfēras traucējumiem, proti, 
depresijai, trauksmei, dusmām un apjukumam, vainas izjūtai, kas 
vairo ģimenes kopējo nelabvēlīgo mikroklimatu.

Bērni, kas cietuši no vardarbības, var justies atbildīgi par izmaiņām 
ģimenes attiecību dinamikā un labklājībā, kā arī par izjukušajām 
draudzībām, mobingu skolā un tenkošanu par viņiem. Arī upuru 
māsas/brāļi var ciest no tenkošanas, mobinga, draudzību izjukšanas, 
bet tas savukārt iespaido to, kā vienas ģimenes bērni attiecas pret 
upuri. 
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Cietušā bērna brāļi un māsas var 

• distancēties no savas ģimenes un censties veidot siltas 
emocionālas attiecības citās ģimenēs (piemēram, tuvināties ar 
draugu vai partneru ģimenēm); 

• var notikt arī tieši pretējais – brālim/māsai var veidoties ļoti 
cieša saikne ar cietušo bērnu vai varmāku, ja seksuāla vardarbība 
notikusi vienas ģimenes bērnu starpā. Citi brāļi/māsas jūtas 
atbildīgi par cietušo bērnu un uzņemas savam vecumam un 
spējām neatbilstoši lielas rūpes un aizstāvību.

• Līdzīgi kā bērna vecāki, arī brāļi un māsas var just šoku un kaunu 
par notikušo, dažiem var saglabāties attiecības ar vecākiem, bet 
pārtrūkt attiecības ar citiem ģimenes bērniem.

Vecāku reakcijas

Vecāki, uzzinot par bērna seksuālu izmantošanu, var reaģēt dažādi.

1. Daļa vecāku izjūt šoku, reaģējot apmēram šādi: “Man bija sajūta, 
ka asinis aizplūst no galvas.”, “Es nespēju apjēgt, ko bērns man 
saka.”, “Tas ir postoši!”, “Tas ir sirdi plosoši!”, “Mani ir sajūta, ka 
pasaule sabrukusi!”, “Murgs kaut kāds!”. Vecāki jūtas apjukuši, 
apstulbuši, “galva griežas”, “vemt gribas”. Vecāki piedzīvo sajūtu, 
ka notiekošais nav reāls. Šoks var turpināties ilgstoši. 

2. Daži izjūt atvieglojumu, jo beidzot ir gūts skaidrojums un 
apstiprinājums jau esošajām bažām. Minētās izjūtas var 
veidoties vai nu uzreiz, vai pēc kāda laika, kad šoks atkāpjas, 
dodot vietu atvieglojuma izjūtai. Viss saliekas pa plauktiem, jo 
vecāks beidzot spēj izprast sava bērna uzvedību, piemēram, 
pašsavainošanos, agresiju. Vecāks var domāt: “Beidzot man viss 
ir skaidrs!” vai “Pār mani nāca apskaidrība!”

3. Vislabāk, ja vecāki tic bērna teiktajam un apstiprina, pieņem 
bērna emocijas. Diemžēl tā notiek ne vienmēr.
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4. Daļa vecāku var reaģēt ar neticību bērnam, notikušā minimizēšanu 
un pat upura vainošanu. Vecākiem ticēšana un neticēšana bērna 
teiktajam var būt svārstīga, jo sākotnēji seksuālā vardarbība 
liekas neiederīga vecāka pasaules skatījumā. Vecāki var izvairīties 
pieņemt bērna teikto un neticēt, bet vienlaikus demonstrēt 
sargājošu uzvedību pret bērnu (piemēram, neatstāj vairs bērnu 
vienu ar vardarbīgo brāli, ļauj bērnam gulēt vecāku guļamistabā 
u.c.). Citi vecāki tic bērnam, bet domā, ka piedzīvotais nav radījis 
nopietnas sekas bērna psiholoģiskajai labklājībai (piemēram, 
vecāki domā, ka “viņi jau tikai spēlējas”, “laikam bija saskatījušies 
nepiemērotas filmas”). 

Vardarbībai notiekot ģimenes lokā, vecāki mēdz attaisnot varmāku 
(piemēram, seksuālas vardarbības gadījumā starp brāļiem vecāki 
var attaisnot vardarbīgo brāli, stāstot, ka “viņam taču ir meitene!”, 
“viņi taču savā starpā tik jauki spēlējās!”). Minētais var būt īpaši 
novērojams, ja vardarbīgais bērns pēc notikušā ticis izņemts no 
ģimenes. Šajos gadījumos vecāki pat var domāt, ka viņš pats ir upuris.

Attiecības ar bērnu

Notikušas un atklātas vardarbības iespaidā var mainīties vecāku 
audzināšanas stils.

1. Pieaug pāraprūpe, neuzticēšanās citiem pieaugušajiem, kas 
pieskata bērnu. Tas kopumā var kavēt normālu bērna attīstību, 
sociālo un emocionālo prasmju veidošanos. Vecāki un arī 
bērna brāļi un māsas var kļūt pārmēru sargājoši, jo izjūt milzīgu 
nedrošību un trauksmi. Tas var turpināties gadiem ilgi, arī tad, 
kad cietušais bērns jau pieaudzis (piemēram, vecāki raizējas 
par to, kā bērnam veiksies ar studijām, partneru izvēlē, vai 
vardarbības pieredze ietekmēs bērna izvēles pieaugušā dzīvē). 
Vecāki un bērna plašākā ģimene visu laiku modri un pārspīlēti 
seko bērna psihiskajai veselībai, dzīvesgājumam.
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2. Citi vecāki tiek galā ar savu vainas izjūtu, emocionāli un fiziski 
distancējoties no bērna (piemēram, bērns tiek aizsūtīts prom uz 
laukiem, un vecāki sazvanās, kontaktējas ar bērnu ļoti reti). Šāda 
stratēģija īpaši izplatīta vecākiem, kas paši cietuši no vardarbības, 
jo bērna ciešanas atsauc atmiņā vecāka paša traumu, sāpinošas 
atmiņas. 

3. Vecākiem var būt grūti disciplinēt savu bērnu. Parādās 
nekonsekventa un juceklīga disciplinēšana. 

4. Dažkārt vecāki izjūt grūtības iesaistīties ar bērnu rotaļu 
aktivitātēs, runāt ar bērnu par pozitīvām tēmām. 

5. Liels izaicinājums vecākiem ir tikt galā ar neatbilstošu bērna 
uzvedību, kas tipiski parādās pēc seksuālās vardarbības pieredzes, 
piemēram, ar seksualizētu uzvedību, agresiju, naidīgumu, 
atsvešināšanos, bērna psihiskās veselības pasliktināšanos un 
atkarību izraisošu vielu lietošanu, bērna pašsavainošanos, 
pašnāvības draudiem un mēģinājumiem.

Vecāki jūt dubultu izaicinājumu – no vienas puses, sniegt atbalstu 
bērnam, kurš cietis no vardarbības un demonstrē izmaiņas uzvedībā, 
emocionālajā jomā, bet, no otras, – šajā situācijā vecāks pats cīnās 
ar emocionālu spriedzi. Tas rada apburto loku, kas savukārt mazina 
bērna iespējas atlabt no traumatiskās pieredzes un tikai turpina 
palielināt slogu vecākam. 

Sociālās attiecības

Mainās vecāku sociālās attiecības.

1. Izjūk partnerattiecības un laulības.

2. Katram vecākam var atšķirties veids, kā tiek galā ar situāciju, 
kas rada spriedzi savstarpējās attiecībās (piemēram, tipiski tēvs 
aizvien vairāk laika pavada darbā, bet māte tikmēr turpina pildīt 
aizvien pieaugošos ikdienas pienākumus).
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3. Veidojas plašāka sociālā izolētība, jo vecāks neuzticas citiem 
cilvēkiem. Vecāki jūt kaunu un cenšas slēpt notikušo, piemēram, 
no bērna vecvecākiem. Noslēpumainība atdala vecākus no viņu 
ierastajām sociālā atbalsta sistēmām.

4. Finanšu grūtības – gadījumos, kad varmāka bijis nevardarbīgā 
vecāka partneris, tiek zaudēts varmākas finansiālais ieguldījums 
ģimenes labklājībā, un viss smagums paliek uz nevardarbīgā 
vecāka pleciem. Dažkārt vecāks zaudē darbu. Reizēm jāmaina 
dzīvesvieta, bēgot no varmākas. 

Saskarsme ar profesionāļiem

Vecāku stress pieaug saskarē ar tiesisko sistēmu un sociālajiem 
dienestiem.

1. Vecāki izjūt lielu izaicinājumu orientēties šajā sistēmā.

2. Bieži vecāki patiešām saņem vai uztver kritiku un nosodījumu 
no profesionāļu puses par to, ka nav pasargājuši savu bērnu. Tas 
liek domāt par to, cik iejūtīgiem jābūt profesionāļiem sarunā ar 
nevardarbīgo vecāku.

3. Vecāki jūtas noraidīti, diskvalificēti, jo institūcijas sāk pieņemt 
lēmumus par bērna dzīvi, neiesaistot vecāku, sāk savā starpā 
sarunāties “pāri vecāka galvai”. Vecāki var justies kā atstāti aiz 
durvīm saskarē ar policiju, sociālajiem dienestiem, bāriņtiesu un 
citiem profesionāļiem. 

Sabiedrībai un profesionāļiem ir liela loma seksuālās vardarbības 
mazināšanā, jo atklāt tiesu sistēmai notikušo vardarbību gan vecākus, 
gan bērnus visvairāk kavē bailes par vainošanu un kaunināšanu. Vecāki 
un bērni netic, ka policija pasargās, tādēļ nestāsta. Tikmēr pētījumi 
liecina, ka pastāv nozīmīga saikne starp upura un viņa ģimenes 
locekļu funkcionēšanu. Atbalsts visai ģimenei, ne tikai upurim, ir 
nozīmīgs bērnu pasargājošs faktors, kas veicina sekmīgāku atgūšanos 
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no traumas. Tāpēc ir svarīgi stiprināt, atbalstīt vecāku, nevis graut viņa 
izjūtu kā vecākam, kas jau tāpat ir tik ļoti ievainota.

Seksuālās vardarbības ietekme uz cietušā bērna nākotnes ģimeni

Veidojot partnerattiecības un partnerim uzzinot, ka cilvēks 
bērnībā ticis seksuāli izmantots, upura partneris var just nodevību, 
jo nav uzzinājis par notikušo ātrāk, var just trauksmi par cietušā 
partnera psihisko veselību un emocionālo labklājību, var raizēties par 
savu spēju sniegt atbalstu. Daži upuru dzīvesbiedri stāsta, ka, uzzinot 
par partnera bērnības pieredzi, pieaugusi empātija un izpratne par 
dzīvesbiedra izjūtām vai izturēšanos. 

Sievietēm, kas bērnībā cietušas no seksuālas izmantošanas un 
pašas vēlāk kļuvušas par mātēm, ir ievērojami augstāki riski saslimt ar 
depresiju, tai skaitā arī grūtniecības laikā un pēcdzemdību periodā, kas 
iespaido jaundzimušā bērna labklājību. Ja kopumā ar pēcdzemdību 
depresiju saslimst 3 – 6% sieviešu, tad bērnu dienās piedzīvotās 
seksuālās vardarbības upuru vidū ar pēcdzemdību depresiju sirgst 
57% sieviešu. 

Bērnībā piedzīvotā seksuālā vardarbība ietekmē to, kā cilvēks 
audzina savus bērnus pieaugušā vecumā. Ticība tam, ka neatkarīgs 
un drošs bērns varēs sevi pasargāt, veicina to, ka var tikt izmantots 
visatļaujošs audzināšanas stils, proti, cenšanās veicināt bērna 
neatkarību. Tomēr tas pakļauj bērnu virknei risku iegūt traumatisku – 
arī seksuālas izmantošanas – pieredzi. Bez tam šāds pārmērīgi liberāls 
audzināšanas stils ļauj saglabāt vecākam zināmu distanci no bērna, 
izvairoties no atkārtotas savas traumatiskās pieredzes pārdzīvošanas. 

Mātes, kuras pašas bērnībā piedzīvojušas seksuālu izmantošanu, var 
just mazāk emocionāla siltuma pret saviem bērniem, īpaši meitām. 
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Bērns var justies mazāk atbalstīts no mātes puses. Citkārt mātes, kas 
cietušas no seksuālās vardarbības, var būt pāraprūpējošas, bet tas 
grauj normālu bērna attīstību un pozitīvas bērna un vecāka attiecības. 

Vecāki ar seksuālas izmantošanas pieredzi var vairāk izmantot 
sodošu disciplinēšanu pret bērnu, kurš arī cietis no seksuālas 
vardarbības. Tā ir šo vecāku reakcija uz atkārtotas viktimizācijas 
izjūtu. Vecākam var gluži vienkārši arī trūkt enerģijas atbilstoši 
audzināt bērnu, jo tā nemitīgi jāiegulda pašam savā psiholoģiskajā 
atlabšanā no traumatiskās pieredzes. Līdz ar to vecāks savu bērnu var 
uztvert negatīvāk, izjust grūtības veidot emocionālu saikni ar bērnu. 
Vecāki, kas bērnībā cietuši no seksuālas vardarbības, kopumā nejūtas 
apmierināti ar sevi vecāka lomā.

Ja vecāks pats cietis no seksuālas izmantošanas bērnībā, tad 
viņš/viņa var izjust grūtības izglītot bērnu par seksualitātes 
jautājumiem un atbilstoši tikt galā ar bērna seksualitāti. 

Līdz ar to vecāks var vairāk kontrolēt bērnu, jo neuzticas viņam. 
Vecākam var būt grūti pieņemt bērna seksuālo nobriešanu, līdz ar 
to mātes var sākt skatīties uz bērnu kā uz tādu, ko grūti audzināt, 
kam grūti nospraust robežas, ar kuru grūti līdzsvarot autonomiju un 
drošības izjūtu. 
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Kur meklēt informāciju un 
vērsties pēc palīdzības

Nodibinājums “Centrs Dardedze” ir 2001. gadā dibināta nevalstiska 
organizācija, kuras mērķis ir pasargāt bērnus no jebkura veida 
vardarbības.

“Centrs Dardedze” komandu veido sociālie darbinieki, psihologi, 
apmācību vadītāji un citi profesionāļi, kuri ir pārliecināti, ka seksuāla 
vardarbība pret bērnu ir novēršama, ja vien rīkojamies preventīvi. Lai 
vardarbība pret bērniem nenotiktu, mēs izglītojam:

• bērnus un jauniešus;
• vecākus;
• speciālistus.

Savukārt, ja seksuāla vardarbība pret bērnu ir notikusi, mēs palīdzam 
to atklāt un sniedzam atbalstu:

• psiholoģiskā rehabilitācija bērnam;
• konsultācijas bērna ģimenei.

 Ja nepieciešama speciālista palīdzība, zvaniet uz “Centrs Dardedze” 
pa tālruni 67600685 vai 29556680.

Kad zināms vai nojaušams, ka kāds seksuāli izmantojis vai uzmācas 
mūsu bērnam kā reālajā, tā virtuālajā vidē, par to noteikti jāziņo 
VALSTS POLICIJAI.  Tālrunis 110.
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116111 

Uzticības tālruņa numurs, uz kuru zvanot, bērniem un pusaudžiem, 
kā arī viņu vecākiem iespējams saņemt anonīmu bezmaksas palīdzību. 

116006

Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem, uz kuru zvanot, var iegūt 
atbalstu un informāciju, kā rīkoties situācijā, ja Jūs vai Jūsu bērns ir 
cietis no noziedzīga nodarījuma. 

Izglītoties un uzzināt izsmeļošu informāciju par bērnu pasargāšanu 
no seksuālas vardarbības riskiem iespējams e-mācību vietnē 
www.pasargabernu.lv

 

www.centrsdardedze.lv

facebook.com/CentrsDardeze

info@centrsdardedze.lv







Nodibinājums „Centrs Dardedze”
Cieceres iela 3a
Rīga, LV - 1002

E-pasts: info@centrsdardedze.lv
T.: 67600685, 29556680



Vai tā ir tikai bērnu spēle?

seksuālas 

izmantošanas 

novēršana bērnu 

un jauniešu vidū

BADEV project has received funding from the European Union`s

Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)

Materiālu adaptējis Centrs Dardedze, balstoties uz
The Lucy Faithfull Foundation (Lielbritānija) izdotajiem materiāliem.



Seksuālā vardarbība ir novēršama sabiedrības veselības problēma, 
un tādēļ aicinām pieaugušos radīt sabiedrību, kurā vairs nebūs ne 
mazākās iecietības pret bērnu seksuālo izmantošanu.

Citu valstu pieredze rāda, ka 30% - 40% seksuālo varmāku ir jaunāki 
par 18 gadiem.

Šis materiāls sagatavots ar Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības un 
pilsonības (Rights, Equality and Citizenship 2014-2020) programmas 
finansiālu atbalstu projekta  “Enhancing Barnahus model service 
delivery in Estonia, Latvia and Poland - BADEV” (Bērna mājas modeļa 
attīstība Igaunijā, Latvijā un Polijā - BADEV) projekta
Nr. 764255 - BADEV - REC-CHILD-AG-2016/REC-CHILD-AG-2016-01 
ietvaros.

Materiāla saturs ir nodibinājuma “Centrs Dardedze” atbildība un 
nevar tikt uzskatīts par Eiropas Komisijas uzskatu atspoguļojumu.
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Ievads

Kā vecāki un aprūpētāji mēs vēlamies darīt visu iespējamo, lai 
aizsargātu savus bērnus, vienlaikus nodrošinot viņiem nepieciešamo 
brīvību attīstīties un veidoties par pieaugušiem cilvēkiem.

Brīžiem pasaule šķiet pilna ar dažādiem riskiem, dažus no tiem 
mēs saprotam, bet citus nē. Lai panāktu nepieciešamo līdzsvaru 
starp aizsardzību un mūsu bērnu neatkarību, mums ir nepieciešama 
atbilstoša informācija. Šis buklets ir domāts ikvienam, kas piedalās 
bērnu audzināšanā. Tajā ir skaidrots, ka daži bērni tik tiešām seksuāli 
izmanto citus bērnus, stāstīts, kā mēs varam atpazīt brīdinājuma 
pazīmes, un kā rīkoties, lai to novērstu.

Vai bērni seksuāli izmanto citus 
bērnus?

Mēs aizvien biežāk apzināmies, kādu seksuālās izmantošanas risku 
mūsu bērniem rada daži pieaugušie, un aizvien vairāk cilvēku saprot, 
ka šis risks pastāv lielākoties ģimenē un vietējās sabiedrības lokā. 
Bet tikai nedaudzi cilvēki apzinās, ka dažkārt apdraudējumu rada citi 
bērni. Trešā daļa no varmākām, kas ir seksuāli izmantojuši bērnus, 
paši vēl nav sasnieguši 18 gadu slieksni.

Šādi gadījumi ir sevišķi sarežģīti gan tāpēc, ka mums ir tik grūti 
iedomāties, ka bērni varētu ko tādu darīt, gan arī tāpēc, ka ne vienmēr 
ir viegli atšķirt normālu seksualitātes attīstību no kaitējošas seksuālās 
uzvedības. Bērni, it īpaši gados jaunāki, var sākt šādi uzvesties, nemaz 
neapzinoties, ka tas ir nepareizi vai ļaunprātīgi. Šī iemesla dēļ būtu 
pareizāk runāt par kaitējošu seksuālo uzvedību nevis par ļaunprātīgu 
izmantošanu.
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Ir svarīgi, lai mums visiem būtu informācija, kā atpazīt brīdinājuma 
pazīmes par kaitējošu seksuālu uzvedību jau agrīnā stadijā un vērsties 
pēc palīdzības. Katrs pieaugušais, kuram rūp bērni, var uzņemties 
atbildību par seksuālās izmantošanas novēršanu un nodrošināt, ka 
šādās darbībās iesaistītie cilvēki saņem nepieciešamo palīdzību.

Kas ir veselīga seksuālā attīstība?

Mēs visi zinām, ka bērni piedzīvo dažādas attīstības fāzes un viņu 
apzināšanās un zinātkāre par seksuālas dabas jautājumiem attīstās, 
sākot jau no zīdaiņa vecuma līdz pat pusaudža gadiem.

Katrs bērns ir individuāls un attīstās atšķirīgi. Tomēr ir vispārpieņemti 
uzvedības raksturojumi, kas ir saistīti ar bērna vecumu un attīstības 
posmu. Dažos posmos notiek izpēte, iesaistot citus līdzīga vecuma 
bērnus. Var gadīties, ka ir grūti saprast atšķirību starp vecumam 
atbilstošu seksualitātes izpēti un brīdinājuma pazīmēm par kaitējošu 
seksuālo uzvedību. Dažkārt mums ir jāpaskaidro bērniem, kāpēc 
mēs vēlamies, lai viņi neturpina šādi uzvesties. Tā ir iespēja runāt ar 
bērniem par to, kā pasargāt sevi un citus, un ļautu viņiem saprast, ka 
jūs esat cilvēks, kas viņu vienmēr ir gatavs uzklausīt.

Bērni ar invaliditāti var attīstīties citādā tempā atkarībā no sava 
veselības stāvokļa, un seksuālās izmantošanas risks šādiem bērniem ir 
augstāks. Piemēram, bērni ar mācīšanās grūtībām var izrādīt seksuālu 
uzvedību, kas pilnībā neatbilst viņu faktiskajam vecumam. Šādu bērnu 
apmācībā jābūt sevišķi piesardzīgiem, lai viņi izprastu savu seksuālo 
attīstību un lai nodrošinātu, ka viņi prot pastāstīt par jebkurām raizēm, 
kas viņus nomāc.
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Ir svarīgi apzināties, ka, lai gan cilvēkiem no dažādiem sabiedrības 
slāņiem var būt atšķirīgs priekšstats par to, kāda bērna uzvedība ir 
pieņemama, seksuālā izmantošana diemžēl ir sastopama visās rasēs 
un visās kultūrās.

Luksofora metode ir rīks, kas palīdz izvērtēt bērna uzvedību un 
izrādītās pazīmes, ja radušās aizdomas par piedzīvotu seksuālu 
vardarbību. Luksofora metode var palīdzēt izlemt, vai bērna uzvedība 
ir

Normāla. 
Seksuālā uzvedība ir vecumam atbilstoša, izriet no 
bērna dabiskās ziņkāres, var kalpot kā aizsākums 
sarunām ar bērnu par seksualitāti. 

Satraucoša. 
Seksuālā uzvedība balansē uz robežas un var pārsniegt 
attīstības normu (uzvedības biežums, ilgums), 
nepieciešams pārraudzīt situāciju un sniegt palīdzību.

Prasa tūlītēju iejaukšanos.
Seksuālā uzvedība, kas ir ārpus normālas attīstības 
robežām, ir problemātiska vai kaitējoša, no kuras ir 
atkarība vai kura ir veikta piespiedu kārtā, liecina, ka 
ir nepieciešama tūlītēja iejaukšanās un palīdzības 
sniegšana.

Vairāk informācijas par Luksofora metodi un atbilstošu seksuālu 
uzvedību dažādos vecumposmos Jūs varat atrast šī bukleta pielikumā.
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Kas ir kaitējoša seksuālā uzvedība?

Kaitējoša seksuālā uzvedība bērniem un jauniešiem svārstās no 
eksperimentiem, kas bez iepriekšēja nodoma aiziet par tālu, līdz pat 
nopietniem seksuāliem uzbrukumiem. Dažkārt te iesaistīti mazi, pat 
četrus piecus gadus veci bērni, lai gan lielākā daļa bērnu, kas seksuāli 
kaitē citiem, ir pusaudži. Parasti, bet ne vienmēr, bērns vai jaunietis, 
kas nodara kaitējumu, ir vecāks par savu upuri. Bieži vien upuri jūtas 
neērti un apjukuši par to, kas notiek, un viņiem var rasties izjūta, 
ka viņi iesaistās aiz savas gribas, bet viņi nesaprot, ka šī uzvedība ir 
kaitējoša.

Ir svarīgi apzināties, ka mūsu bērni varētu iesaistīties seksuālajā 
izpētē ar līdzīga vecuma bērniem. Tomēr ikviens bērns vai jaunietis, 
kas iesaistās seksuālās rotaļās ar daudz jaunāku vai neaizsargātāku 
bērnu vai kurš izmanto spēku, viltību vai uzpirkšanu, lai kādu iesaistītu 
seksuālās darbībās, dod iemeslu nopietnam satraukumam, tāpēc 
šādās situācijās ir jāvēršas pēc padoma un palīdzības.

“Vislabākais veids, kā pasargāt savu ģimeni, ir pašam 
izglītoties par bērnu seksuālo izmantošanu. Jo ātrāk mēs 
spēsim ieraudzīt, kas notiek, jo ātrāk mēs varēsim kaut ko darīt, 
lai izbeigtu šo izmantošanu,”

uzskata kāda pusaudža māte, kuras dēls ir seksuāli izmantojis bērnu.

Kā ar pornogrāfiju?

Līdztekus iepriekš aprakstītajām darbībām mums ir jāapzinās vēl 
viena nopietna un pieaugoša problēma – bērni un jaunieši lejupielādē 
seksuālus attēlus no interneta. Mēs nezinām, kādu ietekmi šādu 
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materiālu skatīšanās var atstāt uz viņu seksuālo un emocionālo 
attīstību, taču atkārtota pieaugušo vai bērnu pornogrāfijas skatīšanās 
pavisam noteikti ir iemesls satraukumam. Turklāt bērnu pornogrāfijas 
lejupielāde ir krimināli sodāma. Jauniešiem, kas šādus materiālus 
skatās, ir jāliek apzināties, ka tas ir noziegums un ka viņiem varētu būt 
nepieciešama palīdzība. Ir svarīgi, lai mēs sekotu līdzi, kādas interneta 
mājaslapas mūsu bērni apmeklē, un ierobežotu piekļuvi bērniem 
nepiemērotam saturam.

“Sekstings”

Aizvien pieaugoša problēma ir tas, ka jaunieši uzņem un ar interneta 
vai mobilo tālruņu palīdzību nodod citiem seksuāli atklātus attēlus 
un video ar sevi vai vienaudžiem. Varētu būt dažādi iemesli, kāpēc 
jaunieši vēlas uzņemt šāda veida attēlus. Iespējams, ka divi attiecībās 
esoši jaunieši šādā veidā vēlas apliecināt viens otram savu mīlestību 
un uzticību; varbūt jaunietis vēlas ar kādu uzsākt attiecības; varbūt 
kādam tas vienkārši liekas interesanti vai arī viņš vēlas izrādīties. 
Mums ar bērniem ir jārunā par sekstingu un tā sekām. 

Mums jāuzsver, ka tad, kad šis attēls ir nosūtīts vai nopublicēts 
internetā, viņiem pār to vairs nav kontroles, un tas var nonākt 
jebkur. Turklāt šādu materiālu, kuros redzami nepilngadīgie, 
uzņemšana un izplatīšana ir nelikumīga.

Palīdziet bērniem saprast, ka viņi ir atbildīgi par savu rīcību. Tas 
attiecas arī uz viņu rīcību brīdī, ja viņi saņem seksuāli atklātu attēlu. 
Lieciet viņiem saprast, ka to vajag nekavējoties izdzēst. Pastāstiet 
bērniem, ka, ja viņi šādu attēlu pārsūtīs tālāk, viņi, iespējams, izplatīs 
bērnu pornogrāfiju un tādējādi nonāks konfliktā ar likumu. 
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Kāpēc daži bērni seksuāli kaitē 
citiem?

Cēloņi, kāpēc bērni seksuāli kaitē citiem, ir sarežģīti un ne vienmēr 
acīmredzami. Daži no viņiem paši ir cietuši no emocionālas, seksuālas 
vai fiziskas vardarbības, bet citi varētu būt bijuši aculiecinieki šādai 
vardarbībai mājās. Dažiem bērniem tā varētu būt pārejoša fāze, bet 
kaitējums, ko viņi nodara citiem bērniem, var būt nopietns. Daži 
turpinās arī kā pieaugušie seksuāli izmantot bērnus, ja viņi nesaņems 
palīdzību. Šī iemesla dēļ ir vitāli svarīgi pēc iespējas ātrāk vērsties pēc 
palīdzības.

“Es nemācēju pateikt saviem vecākiem, kas ar mani notiek. Es teicu, 
ka negribu, lai viņi mani atstāj vienu kopā ar bērniem. Kaut viņi manī 
būtu klausījušies…”, stāsta kāds pusaudzis, kas izmantojis bērnus.

Kā atpazīt brīdinājuma pazīmes

par kaitējošu seksuālo uzvedību?

Vecākiem ir ārkārtīgi smagi atklāt, ka viņu bērns, iespējams, ir 
seksuāli kaitējis vai izmantojis citu bērnu. Šādā situācijā noliegums, 
šoks un dusmas ir normāla reakcija. Ja uz to nereaģē tūlīt un ar 
izpratni, sekas ģimenei var būt katastrofālas. Tāpēc ir ļoti svarīgi uzreiz 
vērsties pēc palīdzības, kolīdz rodas aizdomas, ka kaut kas nav kārtībā. 
Labā ziņa ir tāda, ka agrīna palīdzība bērnam vai jaunietim un viņa 
ģimenei var būt ar ļoti labiem rezultātiem. Pierādījumi liecina, ka, jo 
ātrāk bērns saņems palīdzību, jo lielāka iespēja, ka kaitējošā uzvedība 
neprogresēs. Ir svarīgi pamanīt agrīnās brīdinājuma pazīmes, kas 
liecina, ka kaut kas nav kārtībā. Ja nonākat šādā situācijā, atcerieties, 
ka jūs neesat vieni. 
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Daudzi citi vecāki ir sastapušies ar šādu pieredzi un, pateicoties 
profesionālai palīdzībai bērnam un ģimenei kopumā, atgriezušies uz 
pareizā ceļa. Pirmais solis ir pieņemt lēmumu pārrunāt to ar kādu citu.

Brīdinājuma pazīmes par kaitējošu 
seksuālo uzvedību

Vai jūs pazīstat kādu bērnu vai pusaudzi, kurš 

• meklē jaunāku bērnu sabiedrību un neparasti daudz laika pavada 
viņu sabiedrībā;

• ved jaunākus bērnus uz “slepenām” vietām vai slēpņiem vai spēlē 
“īpašas” spēles ar viņiem (piemēram, dakterus un pacientus, 
spēles ar izģērbšanos utt.), viņu vecumam neraksturīgas spēles;

• uzstājīgi apskauj vai bučo bērnu, lai gan bērns nepārprotami 
izrāda, ka to negrib;

• saka jums, ka nevēlas palikt vienatnē ar bērnu vai arī kļūst nervozs, 
kad kāds konkrēts bērns vai jaunietis nāk ciemos;

• bieži izmanto agresīvu seksuālo leksiku par pieaugušajiem vai 
bērniem;

• nosūta vai rāda seksuālus materiālus gados jaunākiem bērniem;
• pauž seksuālu agresiju pa telefonu;
• piedāvā alkoholu vai citas apreibinošas vielas gados jaunākiem 

bērniem vai pusaudžiem;
• skatās bērnu pornogrāfiju internetā vai citviet;
• rāda savus dzimumorgānus gados jaunākiem bērniem;
• piespiež citu pusaudzi vai bērnu nodarboties ar seksu.

Ja esat atbildējis ar “jā” uz vismaz vienu jautājumu, tad jums ir 
jārunā ar šo bērnu vai jaunieti un jāvēršas pēc palīdzības.
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Pazīmes, ka jūsu bērns varētu būt

seksuālās izmantošanas upuris

Daudzu iemeslu dēļ bērniem ir ļoti grūti izstāstīt kādam, ka viņus 
seksuāli izmanto, vienalga, vai to dara kāds pieaugušais vai cits bērns. 
Gandrīz trīs ceturtdaļas cietušo bērnu par to nevienam nestāsta tajā 
laikā, kad tas notiek.

Visbiežāk sastopamie iemesli, kāpēc bērni nestāsta.

• Cilvēki, kas seksuāli izmanto bērnus, var saviem upuriem 
piedāvāt dāvanas un citus labumus apvienojumā ar draudiem 
par to, kas notiks, ja bērns pateiks “nē” vai kādam izstāstīs. 
Viņi var likt bērnam baidīties, ka viņam nodarīs pāri fiziski, bet 
visbiežāk draudi ir par to, kas notiks, ja viņi izstāstīs.

• Lai seksuālo izmantošanu paturētu noslēpumā, varmāka bieži 
vien izmanto bērna bailes, kauna vai vainas izjūtu par notikušo, 
varbūt pārliecina bērnu, ka viņam tāpat neviens nenoticēs. 
Dažkārt varmāka liek bērnam noticēt, ka tas ir bijis patīkami un 
bērns ir gribējis, lai tā notiek.

• Ja varmāka ir cits bērns vai jaunietis, upuris varētu būt apmulsis 
par savām jūtām un pārliecināts, ka notiekošais ir norma vai ka 
“visi tā dara”.

• Var būt arī citi iemesli, kāpēc bērni klusē un nevienam par to 
nestāsta. Varbūt viņiem ir sajūta, ka viņiem nav neviena, kam to 
varētu pastāstīt, vai arī ģimenē atklāti sarunāties nav pieņemts. 
Ļoti mazi bērni vai bērni ar invaliditāti var nebūt spējīgi pastāstīt 
citiem cilvēkiem, kas notiek.

Minēto iemeslu dēļ vislabākā profilakse ir runāt ar saviem bēriem 
un uzmanīgi klausīties viņos. Jo ļoti bieži viņiem ir grūti mums to 
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pastāstīt ar vārdiem, tāpēc ir svarīgi savlaicīgi pamanīt brīdinājuma 
pazīmes, ka viņi, iespējams, tiek seksuāli izmantoti.

Par to, ka kāds viņu seksuāli izmanto, var liecināt tas, ka bērns vai 
jaunietis

• neadekvāti izrāda savu seksualitāti, izmantojot rotaļlietas vai citus 
priekšmetus;

• cieš no murgiem, slikti guļ;
• atsvešinās vai izrāda pārspīlētu pieķeršanos;
• kļūst neierasti noslēpumains;
• pēkšņi mainās kā personība, kļūst nedrošs, cieš no garastāvokļa 

maiņām;
• regresē uzvedībā, piemēram, sāk slapināt gultā;
• izjūt neizskaidrojamas bailes no konkrētām vietām vai cilvēkiem;
• ļaujas dusmu izvirdumiem;
• zaudē apetīti vai maina ēšanas paradumus;
• pēkšņi neizskaidrojamu iemeslu dēļ sāk lietot jaunus, pieaugušajiem 

raksturīgus ķermeņa daļu apzīmējumus;
• runā par kādu jaunu, gados par sevi vecāku draugu, piemin naudu 

vai dāvanas, kuru izcelsme nav skaidra;
• sāk paust paškaitējošu uzvedību (griešana vai sevis apdedzināšana 

pusaudžiem);
• fiziskas pazīmes, piemēram, neizskaidrojamas sāpes vai 

ievainojumus ap dzimumorgāniem, seksuāli transmisīvās slimības;
• bēg projām no mājām;
• nevēlas atrasties vienatnē ar kādu konkrētu bērnu vai jaunieti.

Ievērojiet, ka dažas no šīm pazīmēm var izraisīt citi faktori un 
pārmaiņas bērna dzīvē. Ja esat satraukts, noteikti jāvēršas pēc 
padoma vai palīdzības.
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Kā lai nosargājam savus bērnus?

Pozitīva pieeja, kas palīdzēs nosargāt mūsu bērnus, ir veidot ar 
viņiem labas, atklātas un sirsnīgas attiecības, ik dienas kopīgi apspriežot 
viņu ikdienas gaitas, cerības un satraukumus. Drošas attiecības starp 
pieaugušajiem un bērniem ir priekšnoteikums, lai bērns pastāstītu, 
kas ar viņu notiek. Šādās attiecībās bērns, kuru kāds seksuāli izmanto, 
vai bērns, kurš pats ir noraizējies par savu uzvedību, spēs par to kādam 
pastāstīt. Jo ātrāk mēs pamanīsim potenciāli satraucošas situācijas, jo 
labāk pasargāti būs mūsu bērni.

Dažreiz bērns vai jaunietis, kurš apdraud citus bērnus, ir 
tuvs ģimenes loceklis vai draugu dēls vai meita. Ja tā notiek, 
tad mums kā vecākiem vai aizbildņiem ir īpaši sāpīgi pieņemt 
realitāti un bērniem ir vēl grūtāk par to kādam pastāstīt.

Ir lietas, ko mēs visi varam darīt, lai novērstu bērnu seksuālo 
izmantošanu. Dažkārt cilvēks no malas spēj skaidrāk saredzēt 
notiekošo nekā tuvinieki.

Daži padomi, ko jūs varat darīt, lai 
palīdzētu novērst kaitējošu seksuālo 

uzvedību bērnu vidū.

1. Ņemiet vērā brīdinājuma pazīmes, kas var liecināt, ka jūsu bērns 
vai kāds cits bērns, vai jaunietis, iespējams, rīkojas kaitējoši vai 
varmācīgi, un meklējiet palīdzību, ja ir radušās šādas bažas.

Raugieties, lai jums būtu saprotamas brīdinājuma pazīmes, kas 
aprakstītas šajā bukletā, jo tas palīdzēs savlaicīgi saprast, ka kaut 
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kas nav kārtībā. Ja domājat, ka kāds jums pazīstams bērns ir seksuāli 
ieinteresēts vai varbūt seksuāli izmanto bērnu, jāmeklē profesionāla 
palīdzība. Nedrīkst to paturēt noslēpumā.

2. Jārunā ar bērniem un uzmanīgi viņos jāklausās.
Pieaugušie un pusaudži, kas seksuāli izmanto bērnus, paļaujas uz 

noslēpumiem. Viņi cenšas apklusināt bērnus un iemantot pieaugušo 
uzticību, rēķinoties ar to, ka mēs klusēsim, ja mums būs par viņiem 
radušās šaubas. Mūsu pirmais solis cīņā pret šo noslēpumainību ir 
izveidot atklātas un uzticēšanās pilnas attiecības ar saviem bērniem. 
Tas nozīmē uzmanīgi klausīties viņos, lai saprastu, no kā viņi baidās 
un par ko uztraucas, un likt viņiem saprast, ka viņi mums drīkst stāstīt 
pilnīgi visu. Ir svarīgi runāt ar bērniem par attiecībām un seksu un 
justies ērti, lietojot vārdus, kas viņiem tobrīd ir nepieciešami.

3. Jāiemāca bērniem teikt “nē”.
Iemāciet bērniem, kādās situācijās drīkst teikt “nē”, piemēram, ja 

viņi nevēlas spēlēties, ja viņi negrib, ka viņus kutina, apskauj vai bučo. 
Palīdziet viņiem saprast, kāda uzvedība nav pieņemama, un aiciniet 
vienmēr izstāstīt, ja kāds uzvedās tādā veidā, kas viņus satrauc, pat ja 
tajā brīdī viņi nav spējuši pateikt “nē”.

4. Ģimenē jānosaka un jāievēro robežas .
Nodrošiniet, lai visiem ģimenes locekļiem būtu tiesības un iespēja 

atrasties vieniem laikā, kad viņi ģērbjas, mazgājas, guļ vai dara citas 
privātas lietas. Ir jāieklausās pat mazos bērnos un jāciena viņu vēlmes 
attiecībā uz privātumu. 

5. Jāievieš bērniem skaidri noteikumi par interneta lietošanu, 
televīzijas un video skatīšanos, un jāseko līdzi, vai viņi tos ievēro.

Izskaidrojiet bērniem, kādi ir interneta lietošanas riski, ierobežojiet 
bērniem piekļuvi nepiemērotām mājaslapām un iedrošiniet viņus 
vienmēr jums pastāstīt, ja viņi ir saņēmuši ziņojumus vai e-pasta 
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vēstules ar seksuāli atklātiem materiāliem. Pārliecinieties, ka 
televīzijas programmas, filmas un video, ko bērni skatās, ir viņu 
vecumam atbilstoši.

6. Aukle savam bērnam jāizvēlas rūpīgi.
Esiet piesardzīgi, uzticot bērnu pieskatīšanu kādam citam. Jācenšas 

noskaidrot pēc iespējas vairāk par auklītēm, un nevajag ļaut savu 
bērnu pieskatīt cilvēkam, par kuru ir radušās šaubas. Ja bērns 
izrāda neapmierinātību vai ir nelaimīgs, uzzinot, kas viņu pieskatīs, 
jāaprunājas ar bērnu un jānoskaidro, kāpēc bērns tā reaģē.

7. Jāaicina bērni cienīt sevi un citus.
Daudzi bērni un jaunieši nesaprot, kāpēc ir tik svarīgi cienīt pašiem 

sevi un citus cilvēkus. Tas īpaši raksturīgs dažu jaunu vīriešu attieksmē 
pret meitenēm un jaunām sievietēm un rada gaisotni, kurā var 
izpausties kaitējoša vai varmācīga seksuālā uzvedība. Mudiniet savus 
bērnus pret visiem izturēties ar cieņu un būt gataviem sevi aizstāvēt.

“Tagad es saprotu, ka tad, kad mūsu dēls bija tik noslēpumains, kas 
mums likās normāli, viņš patiesībā slēpās. Ja kāds mums būtu toreiz 
pastāstījis, ka mēs varam ar viņu par to runāt, vai parādījis mums, kā 
to darīt, varbūt nekas tāds nebūtu noticis,”

stāsta kāda pusaudža māte, kuras dēls ir seksuāli izmantojis citu 
bērnu.
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Ko jūs varat darīt, ja jums ir 
aizdomas, ka jūsu bērns seksuāli 

kaitē citam bērnam vai domā par to?

Tas ir ļoti satraucoši, ja rodas aizdomas, ka jūsu bērns vai bērns, kuru 
jūs pazīstat, seksuāli izmanto citu bērnu. Ir daudz vieglāk šādas domas 
izmest no galvas un mierināt sevi, ka tās ir tikai iedomas. Iespējams, ka 
jums ir bail rīkoties, jo raizējaties par sekām. Tomēr jāatceras, ka šādā 
situācijā ir iespējams saņemt palīdzību, tāpēc ir labāk aprunāties ar 
speciālistu, nevis vēlāk secināt, ka jums tomēr bija taisnība. Jāatceras, 
ka mēs neesam vieni. Ļoti daudzi cilvēki katru gadu atklāj, ka kāds 
viņu ģimenē vai draugu lokā ir seksuāli izmantojis bērnu. 

Bērniem, kas ir seksuāli izmantoti, un viņu ģimenēm ir 
vajadzīga profesionāla palīdzība, lai atgūtos no pārdzīvojumiem, 
bet varmākam ir nepieciešama palīdzība, lai apstātos. 

Dažkārt pašos smagākajos gadījumos var būt nepieciešama juridiska 
iejaukšanās un tiesas process. Tas visiem iesaistītajiem ir smags 
pārdzīvojums, bet jāatceras, ka ir pieejama palīdzība un ka tas varētu 
būt vislabākais veids, kā novērst vēl lielāku kaitējumu.

Ja esat noraizējies, ka jūsu dēls vai meita, iespējams, kaitē kādam 
citam bērnam vai arī jums ir aizdomas, ka jūsu bērnu seksuāli izmanto, 
rīkojieties nekavējoties!

Ar apņēmīgu rīcību mēs varam novērst bērnu seksuālo izmantošanu 
un panākt, ka cietušie bērni saņem aizsardzību un palīdzību, lai tiktu 
tam pāri. Arī varmāka šādas rīcības rezultātā var saņemt efektīvu 
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ārstēšanu, lai pārstātu izmantot bērnus un kļūtu par nekaitīgāku 
sabiedrības locekli. Ja varmāka ir kāds mums tuvs cilvēks, tad arī 
mums pašiem ir nepieciešams atbalsts.

“Vislabākais, ko es varēju darīt, bija runāt ar dēlu. Es noteicu 
skaidras robežas, liku viņam saprast, ka tas ir nepareizi, un pateicu 
viņam, ka es viņam nepalīdzēšu glabāt noslēpumus. Es viņam arī 
teicu, ka mīlu viņu, ka viņš nav viens un ka kopīgiem spēkiem mēs 
sameklēsim viņam palīdzību,”

stāsta māte, kuras dēls bija seksuāli izmantojis bērnu.

Kur meklēt informāciju un vērsties 
pēc palīdzības

Nodibinājums “Centrs Dardedze” ir 2001. gadā dibināta nevalstiska 
organizācija, kuras mērķis ir pasargāt bērnus no jebkura veida 
vardarbības.

“Centrs Dardedze” komandu veido sociālie darbinieki, psihologi, 
apmācību vadītāji un citi profesionāļi, kuri ir pārliecināti, ka seksuāla 
vardarbība pret bērnu ir novēršama, ja vien rīkojamies preventīvi. Lai 
vardarbība pret bērniem nenotiktu, mēs izglītojam:

bērnus un jauniešus;
vecākus;
speciālistus.
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Savukārt, ja seksuāla vardarbība pret bērnu ir notikusi, mēs palīdzam 
to atklāt un sniedzam atbalstu:

psiholoģiskā rehabilitācija bērnam;
konsultācijas bērna ģimenei.

 Ja nepieciešama speciālista palīdzība, zvaniet uz “Centrs Dardedze” 
pa tālruni 67600685 vai 29556680.

Kad zināms vai nojaušams, ka kāds seksuāli izmantojis vai uzmācas 
mūsu bērnam kā reālajā, tā virtuālajā vidē, par to noteikti jāziņo 
VALSTS POLICIJAI.  Tālrunis 110.

116111 

Uzticības tālruņa numurs, uz kuru zvanot, bērniem un pusaudžiem, 
kā arī viņu vecākiem iespējams saņemt anonīmu bezmaksas palīdzību. 

116006

Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem, uz kuru zvanot, var iegūt 
atbalstu un informāciju, kā rīkoties situācijā, ja Jūs vai Jūsu bērns ir 
cietis no noziedzīga nodarījuma. 

Izglītoties un uzzināt izsmeļošu informāciju par bērnu pasargāšanu 
no seksuālas vardarbības riskiem iespējams e-mācību vietnē: 
www.pasargabernu.lv

 www.centrsdardedze.lv
facebook.com/CentrsDardeze
info@centrsdardedze.lv
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