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«Imantas pedofils: garīgi slimais vai slīpēts noziedznieks?»

«Imantas pedofils varētu būt policijas 

darbinieks»

«...uzbrucējs iegrūda liftā divas mazgadīgas 
meitenes un veica netiklas darbības»

«Mikroblogošanas vietnē Twitter izveidots tā saucamā

Imantas pedofila profils. ''Viņš'' tajā atstāj ziņojumus par 

savām darbībām. Profilam jau ir gandrīz 300 sekotāju. 

Policija norāda, ka tā ir provokācija.»

«Zasulaukā izvarota 13 gadus veca meitene. Vai uzdarbojies Imantas 

pedofils?»

Informācija sabiedrībai







Nepietiekama, 

neprecīza informācija

B A I L E S 



Seksuālā vardarbība (1)

Bērna iesaistīšana seksuālās darbībās, ko
bērns nesaprot vai kam nevar dot apzinātu
piekrišanu (BTAL)

Seksuālā vardarbība pret bērnu ir bērna
iesaistīšana seksuālās aktivitātēs:

ko viņš nespēj pilnībā saprast,
nav spējīgs dot informētu piekrišanu,
kam bērns nav gatavs savas attīstības dēļ,
kas ir likuma vai sabiedrības tabu pārkāpums.
vai iesaistīšana tādās darbībās, lai varmāka
saņemtu seksuālu stimulāciju vai
apmierinājumu.



Bērnu seksuāli var izmantot pieaugušais vai cits
bērns, kurš sava vecuma vai attīstības dēļ atrodas
atbildības, uzticības vai spēka attiecībās ar upuri
(PVO)

Seksuālās vardarbības formas:
-dzimumkontakts;
-bērna ķermeņa aizskaršana;
-bērna privātuma pārkāpšana;
-bērna pakļaušana citu seksualitātei;
-bērna seksuālā ekspluatācija.

Seksuālā vardarbība (2)



Seksuālās vardarbības formas (1)

Dzimumkontakts – vagināla un/vai anāla

aizskaršana, izmantojot jebkādus objektus, arī orālais

sekss;

Bērna ķermeņa aizskaršana - bērna intīmo un citu

ķermeņa daļu aizskaršana, glāstot, skūpstot, arī bērna

piespiešana aizskart pieaugušā intīmās ķermeņa

daļas;

Bērna privātuma pārkāpšana - bērna izsekošana un

novērošana, viņam izģērbjoties, vai arī bērna

piespiešana atkailināties;



Seksuālās vardarbības formas (2)

Bērna pakļaušana citu seksualitātei - dzimumakta

veikšana, atkailināšanās, seksuālu piedzīvojumu

stāstīšana un pornogrāfisku materiālu rādīšana

bērnam;

Bērna seksuāla ekspluatācija - bērna pārdošana vai

iesaistīšana seksuālu pakalpojumu sniegšanā vai

pornogrāfisku materiālu ražošanā.



Pedofīlija

Vārdu pedofilija pirmo reizi lietoja R.Krafts-Ebings

1886.gadā, šādu uzvedību saistot ar cilvēka garīgo

vājumu. Kā skaidrots starptautiskajā psihiatrisko

slimību klasifikatorā, pedofilija ir tieksme pēc

seksuāla kontakta ar bērnu, kurš vēl nav

sasniedzis pubertāti. Tas var būt gan fantāziju, gan

darbības līmenī.



D.Finkelhors

Četru priekšnosacījumu 

modelis

1. Motivācija seksuāli izmantot bērnu

2. Iekšējo barjeru pārvarēšana

3. Ārējo šķēršļu novēršana

4. Bērna pretestības pārvarēšana





Gudri bērni –

droši bērni
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