
    
 

 

બાળકોન ું જાતિય શોષણ 

(12-15 વષષની છોકરીઓની સમજ કેળવવા માટેન ું મેન્ય અલ) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

મેન્ય અલ લેતિકા 

પ્રો. આનુંદીબહેન પટેલ 

તનયામક, 

ચાઈલ્ડ હેલ્પલાઇન 

સમાજકાયષ તવભાગ  

ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ-14 

 

 

 



    
 

મેન્ય અલ લેતિકાન ું તનવેદન 

 

                  સમાજકાર્ય વિભાગ, ગજુરાત વિધ્ર્ાપીઠ દ્વારા ચાઇલ્ડ હેલ્પલાઇનની કામગીરી 1999થી ચાલે છે. 

ચાઇલ્ડલાઇન પાસે આિતા બાળકોના કેસમાાં જાવતર્ શોષણના કેસમાાં િધારો થતો જોિા મળ્ર્ો છે. જો કે  જાહેર થતાાં કેસ 

કરતાાં સમાજમાાં બનતી આિી ઘટનાઓનુાં પ્રમાણ અનેકગણુાં િધાર ેછે.બાળક પોતે આિા શોષણને સમજી શકતુ નથી. એિુાં 

પણ બને છે કે બાળક આિી  ઘટના વિષે મા-બાપ કે િડીલોને જણાિે છે ત્ર્ાર ેમાતા-વપતા, િડીલોને આિી ઘટનાઓનો 

વિરોધ કરિાનુાં કે શોષણકતાય સામે લડિાનુાં મુશ્કેલ લાગ ેછે પોતાના બાળકો સાથે બનેલી આ ધટના સમાજન ેજાણ થશે તો 

આબરૂ જશે તેિી લાગણી તેઓ અનુભિે છે, આમ શોષણ કરનાર, ગુનો કરનારની આબરૂ જિી જોઈએ તેને બદલે ભોગ 

બનનારની આબરૂ જાર્ તેિા સમાજના િલણોન ે કેિી રીતે બદલિા?  શોષણનો ભોગ બનેલી છોકરી શા માટે ચૂપ રહે? 

સમાજ,સાંસ્થાઓ તેને મદદરૂપ બને અને આિી શોષણની ઘટના તેના જીિનમાાં બને નહી ાં અને બને તો તેની ર્ોગ્ર્ સમર્ે, 

ર્ોગ્ર્ પદ્ધવતથી , શારીવરક, માનવસક  સારિાર થાર્ તે જરૂરી છે. તો આઘાત લાગે નહી ાં અને આઘાતની જીિન પર નકારાત્મક 

અસરો ઊભી થશે નહી ાં.  આ વદશામાાં પ્રર્ત્નો થિા જરૂરી છે, બાળકોનુાં જાવતર્ શોષણ ગુનો છે, તે સમાજને જણાિિાની 

જરૂર છે. 

             માત્ર છોકરીઓ સાથે જ જાવતર્ શોષણ થાર્ છે તે સમજિુાં ભૂલ ભરલુેાં છે. છોકરાઓ સાથે કુટુાંબમાાં, 

સમાજમાાં, તેમનાથી મોટા છોકરાઓ/પુરુષો/ સ્ત્રીઓ દ્વારા શોષણ થાર્ છે.છોકરીઓ સાથે કોઈપણ છોકરા/પુરુષો/ સ્ત્રીઓ 

દ્વારા જાવતર્ શોષણ થઈ શકે છે. જાવતર્ શોષણ કહીએ છીએ ત્ર્ાર ે તેના વ્ર્ાપક અથયને સમજિાનો છે આિા શોષણમાાં 

બાળક સાથે થતાાં શારીવરક અડપલાાં, જાવતર્ અાંગો ઉપર કે શરીરના કોઈપણ ભાગ પર જાવતર્ ઈચ્છા સાથેનો સ્પશય, અન ે

જાવતર્ સમાગમને જાવતર્ શોષણ કહી શકાર્. છોકરીઓ સાથે ચેનચાળા, હાિભાિથી, ઇશારાઓથી, ગાંદી ભાષાનો પ્રર્ોગ 

િગેર ેબાબતોનો સમાિેશ માનવસક શોષણમાાં થાર્ છે. આપણાાં સમાજમાાં એક અવભગમ એિો છે કે બાળમાનસમાાં આિા 

પ્રકારનુાં વશક્ષણ હાવન પહોાંચાડે છે. પરાંતુ િૈજ્ઞાવનક અવભગમ એમ કહે છે. કે ર્ોગ્ર્ ઉાંમર,ે ર્ોગ્ર્ પધ્ધવતથી ર્ોગ્ર્ સમજ વિકસે 

તો બાળકોના જીિનમાાં શોષણને લગતા જોખમો વનિારી શકાર્ છે. બાળકની સમજ વિકસાિિા માટે ચાઇલ્ડલાઇન ઈવડડર્ા 

ફાઉડડેશન દ્વારા " કોમલ" વફલ્મ બનાિિામાાં આિી છે. અમદાિાદમાાં આ વફલ્મ દ્વારા બાળકોના શારીવરક- માનવસક શોષણ 

અાંગે જાગૃવતનુાં કામ અમે િષય 2015થી શરૂ કર્ુું છે. આ પ્રર્ોગ દ્વારા અમને એમ લાગે છે કે અમે એકલા પહોચી શકીએ તેમ 

નથી તેથી શાળાના વશક્ષકો, આ મુદ્દામાાં કાર્ય કરતાાં કાર્યકરોને તાલીમ આપિાનુાં કામ કરી રહ્યા છીએ, તે માટે ચાઇલ્ડલાઇનના 

વનર્ામક તરીકે આ મેડર્ુઅલ તૈર્ાર કરીને તે મજુબ તાલીમ આપિાની કામગીરી હાથ ધરી છે, આ મેડર્ુઅલ માત્ર 12-15 િષયની 

છોકરીઓ માટે જ છે. ઉમર અને છોકરા-છોકરીઓ પ્રમાણે તે મેડર્ુઅલ જુદા બનાિિાની જરૂવરર્ાત છે. આ એક શરૂઆત 

છે આ કાર્યમાાં ચાઇલ્ડલાઇન કોઓવડયનેટર વબનલ પટેલ, વદવલપ મેર તથા સાથી અધ્ર્ાપકોના સહકાર માટે આભાર માનુાં છુાં .                                                                                                                                                                                

    

પ્રો. આનાંદી પટેલ. 

                                                                                              વનર્ામક, 

ચાઇલ્ડ હેલ્પલાઇન,  

                                                                                         સમાજકાર્ય વિભાગ, 

                                                                                                ગજૂરાત વિધ્ર્ાપીઠ 

 



    
 

 

બાળકોન ું જાતિય શોષણ 

(12-15 વષષની છોકરીઓ માટેન ું મેન્ય અલ) 

 

 

હેિ ઓ: 

1. છોકરાઓ અને છોકરીઓમાાં જાવતર્ શોષણ શુાં છે? તેની સમજ વિકસાિિી 

2. જાવતર્ શોષણ બોલીને, હાિભાિ, ઇશારા અને માનવસક રીતે શુાં હોર્ છે? તેની સમજ વિકસાિિી 

3. સારો સ્પશય અને ખરાબ સ્પશય શુાં છે? તેની સમજ વિકસાિિી 

4. આિુાં શોષણ થાર્ ત્ર્ાર ેશુાં કરિુાં? તેની સમજ વિકસાિિી 

 

 

ફેતસતલટેટર ની ભૂતમકા:   

( ફેતસતલટેટર એટલે સેશન લેનાર વ્યતિ, િે વ્યાખ્યાન આપનાર નથી, પરુંિ  બાળકોની લાગણીઓ, 

તવચારોને બહાર લાવવામાું,  સમજવામાું મદદ કરનાર છે, િેથી િેને ફેતસતલટેટર કહે છે.) 

 

1. આ મોડ્ર્ુલમાાં દશાયિેલ પ્રિવૃતઓ છોકરા અને છોકરીઓના જુથમાાં અલગ કરિી. 

2. જુથમાાં પ્રિૃવત કરિાની હોિાથી િધુમાાં િધુ 30-40  બાળકો જ હોિા જોઈએ. 

3. પ્રિવૃત માટે બાળકો બેસી શકે અને રજૂઆત કરી શકે તે પ્રમાણે સાંદેશાવ્ર્િહારની ર્ોગ્ર્ વ્ર્િસ્થા હોિી 

જોઈએ. 

4. આ બેઠકનો કુલ સમર્ 1.30 થી 2.00  કલાકનો રાખિો તે પ્રમાણે આર્ોજન કરિુાં 

5. અધૂરી પ્રિવૃતથી ર્ોગ્ર્ સમજ આપી શકાશે નહી ાં અને ગેરસમજ િધી શકે છે. 

6. ફેવસવલટેટર ેઆ પ્રિૃવત  કરાિિા તાલીમ લીધેલી હોિી જોઈએ. 

7. ફેવસવલટેટર પોતે િધુ જાણકાર છે અને બાળકને કશુાં જ ખબર નથી તેિુાં િલણ ન રાખિુાં 

8. બાળકોને ખૂબ જ ધીરજથી સાાંભળિા અને તે કહે તે અથયમાાં સમજિા કોવશશ કરિી 

9. ફેવસવલટેટર ધાર ેછે તેના કરતાાં બાળકોના પ્રવતભાિો જુદા અને અસબાંવધત હોર્ શકે. ત્ર્ાર ેતેને 

સમજિાની પૂરી  કોવશશ કરિી 

10. બેઠકની શરૂઆત થાર્ ત્ર્ાર ેબાળકોમાાં વજજ્ઞાશા હશે , અચાંબો પણ હશે ત્ર્ાર ેતેમને હળિા 

બનાિિાનુાં કામ કરિાનુાં છે. હળિી િાતોથી બેઠકના મુદ્દાનો આછો ખ્ર્ાલ આપી શરૂઆત કરિી, 

11. બાળકોનો તમારી સાથનેો સાંપકય  સેતુ બને તે માટે તમારી કુશળતાનો ઉપર્ોગ કરો 

12. બાળકો માટે તમે અજાણ્યા છો. તો સૌ પ્રથમ તમારો પવરચર્ આપિો. 

13. જુથમાાં પ્રિૃવત  કરિાની હોિાથી ફેવસવલટેટર સાથે શક્ય હોર્ તો જૂથચચાયને પ્રેવરત કરી શકે તેિા ચાર-

પાાંચ વ્ર્વિ મદદરૂપ થઈ શકે. 

 

 

 

 



    
 

પ્રવૃતિ  -1 

હેિ ઓ: 

1. આ પ્રિવૃતનો મુખ્ર્ હેતુ "કોમલ" વફલ્મ સમજિા માટે મુદ્દાની પૂિયભવૂમકા સજયિાનો છે. 

2. છોકરા અને છોકરીઓમાાં સામાડર્ રીતે ઉછેરને કારણે પદેા થતો તફાિત સમજિો 

3. છોકરાઓ/ પુરુષોનો કેિો વ્ર્િહાર ડર પદેા કર ેછે? તે સમજિુાં 

4. છોકરાઓનુાં કેિુાં િતયન હોર્ છે? શુાં નથી ગમતુાં? શુાં સહન કરી લે છે? શુાં વિરોધ કર ેછે? તે સમજિુાં 

5. જાવતર્ શોષણ એટ્લે શુાં? તેની  સમજણ સ્પષ્ટ કરિી. 

સમય:  50  વમવનટ 

પધ્ધતિ:  જુથચચાય 

(જુથચચાયની પ્રિૃવત શરૂ કરતાાં પહેલા આગળ જણાિેલ ફેવસવલટેટરની ભૂવમકા મજુબ િાતાિરણ વનમાયણ કરિુાં.) 

સાધનો:  ચાટયપપેર, સ્કેચપને, સોફ્ટબોડય , ચાટયપપેર લગાિિા વપન 

   

 આ પ્રિવૃત  માટે બાળકોના પાાંચ જુથ બનાિિા (દરકે જુથમાાં 8 થી 10 બાળકો હોર્) 

 દરકે જૂથને બાળકોને મજા પડે તેિા નામ આપિા. તે નામ પસાંદ કરિા તેમની ભાગીદારી લેિી. 

 નીચેના પાાંચ મુદ્દામાથી એક મુદ્દો એક જુથને ચચાય માટે કાપલીમાાં લખીને આપિો. 

1. છોકરા અને  છોકરીઓ િચ્ચે શુાં તફાિત હોર્ છે? 

2. છોકરીઓને છોકરાઓની કઈ કઈ બાબતો નથી ગમતી? 

3. છોકરાઓની ન ગમતી બાબતમાાં તમે શુાં કરુાં  છો? 

4. છોકરીઓને છોકરા કે મોટા પુરુષોથી શુાં ડર લાગે છે? 

5. છોકરીઓને મા-બાપ, વશક્ષકો કે િડીલો છોકરાઓ સાથનેા િતયન-વ્ર્િહાર બાબતે શુાં સલાહ આપે 

છે? 

 જુથચચાય માટેનો સમર્ 15 વમવનટ આપિાનો રહેશ ે

 જુથચચાયના મુદ્દા નોાંધિા 5 વમવનટનો સમર્ અને નોધેલ મુદ્દાની રજૂઆત કરિા 5 વમવનટનો સમર્ આપિો. 

 અાંતે  ફેવસવલટેટર દ્વારા આ મદુ્દાઓની િધુ છણાિટ કરિી.  હેતુના સાંદભયમાાં સમજણ સ્પષ્ટ થાર્ તેની ચચાય 

કરિી. 

 દરકે જૂથની એક વ્ર્વિ રજૂઆત કર ેપછી તે ચાટયપપેર સોફ્ટબોડય  હોર્ તો તેના પર લગાિિુાં 

 દરકે જૂથની રજૂઆત પછી  ફેવસવલટેટર દ્રારા 5 વમવનટમાાં તે મુદ્દાઓ પર ચચાય કરિી, સ્પષ્ટતાઓ કરિી, 

ક્યાર્ પણ બાળકની િાત ખોટી છે, સાચી છે તેમ કહેિાને બદલે તેમની િાતની ભૂવમકામાાં પોતાની રજૂઆત 

દ્વારા સ્પષ્ટતાઓ કરિી. 
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હેિ ઓ: 

1. જાવતર્ શોષણ રોવજાંદા જીિનમાાં કેિી રીતે થાર્ છે? તે જાણિુાં 

2. જાવતર્ શોષણ  થાર્ છે ત્ર્ાર ેબાળકો કેિી શારીવરક, માનવસક વસ્થવત અનુભિે છે? તે સમજિુાં 

3. સારો સ્પશય અને ખરાબ સ્પશય શુાં છે? તે જાણિુાં 

4. "કોમલ" વફલ્મ વિષે બાળકોની સમજ જાણિી અને વિકસાિી. 

 

પ્રવૃતિ : "કોમલ"  દસ્તાિજેી વફલ્મ બતાિિી. 

(આ દસ્તાિજેી વફલ્મ ચાઇલ્ડલાઇન ઈવડડર્ા ફાઉડડેશન દ્વારા બનાિિામાાં આિી છે. જ ેગજુરાતી,અાંગ્રજેી, વહડદી 

અને અડર્ ભાષાઓમાાં પણ ઉપલબધ છે, આ વફલ્મ છોકરીઓના જાવતર્ શોષણ વિશે છે, આ જાણકારી 

ફેવસવલટેટર માટે છે.) 

 

સમય: 40 વમનીટ 

સૂચના: “ કોમલ" વફલ્મ બતાિતા પહેલા આગળની પ્રિૃવત  સાથે જોડાણ કરીને બાળકોને જણાિિુાં કે આિા 

પ્રકારના િતયન અાંગે આપણે એક વફલ્મ જોઈશુાં. અને વફલ્મ ધ્ર્ાનથી જોઈ અને તેના વિષે ચચાય કરીશુાં. 

 

સાધનો:  LCD પ્રોજકે્ટર, સ્રીન, કોમલ વફલ્મની સીડી( સશેનની શરૂઆત કરતાાં પેહલા વફલ્મ સીડી ચેક કરી 

લેિી.  દરકે બાળકો બરાબર જોઈ શકે તેિી બેઠક વ્ર્િસ્થા ગોઠિિી) 

 

પદ્ધતિ:  બ્રનેસ્ટોવમુંગ. 

(આ પદ્ધવતનો ઉપર્ોગ દરકે બાળકની સમજને જાણિાનો છે, બોલિા માટે પ્રોત્સાવહત કરિામાાં આિે છે.દરકેને 

એમ લાગે છે કે તેમના જિાબનુાં મહત્િ છે, તેથી શીખિા/સમજિા માટે જ ેભાગીદારી જોઈએ તે થઈ શકે છે.) 

 

 વફલ્મ જોર્ા પછી ફેવસવલટેટર ેકશુાં જ કહ્યા િગર બાળકોના પ્રવતભાિ આિે તેની રાહ જોિી તે માટે 

પ્રોત્સાવહત કરિા, પોતાના અભીપ્રાર્ આપ્ર્ા િગર બાળકોને પૂછિુાં શુાં જોર્ુાં? શુાં સમજ્યા? 

 બાળકો જ ેજિાબ આપે તેને તે જ સ્િરૂપે સમજિા. તેમાાં સાચુાં શુાં અને ખોટુાં  શુાં છે? તેિુાં ના જણાિિુાં. તેમના 

જિાબ ને સુધારિા પ્રર્ત્ન ન કરો તેમણે જિાબ આપિા પ્રોત્સાવહત કરો. કારણકે દરકે બાળક પોતાના 

કૌટુાં વબક, સામાવજક, બૌવદ્ધક સાંદભયમાાં વફલ્મ જુએ છે.,સમજ ેછે. 



    
 

 બાળકો વફલ્મ વિષે જ ેકઈ કહે છે તે સાાંભળ્ર્ા પછી હેતુઓના સાંદભયમાાં સ્પષ્ટતા કેળિિા નીચેના પ્રશ્નો 

બાળકોને પૂછિા 

1. કોમલ સાથે શુાં થર્ુાં? 

2. કોમલ શાથી દુખી છે? 

3. કોમલે તેની માતાને શુાં કહ્યુાં? 

4. ચાઇલ્ડ લાઇન શુાં છે? 

5. ચાઇલ્ડ લાઇન કેિી રીતે ઉપર્ોગી થઈ શકે? 

 સમગ્ર ચચાયને આધાર ેબાળકોની જ ેસમજ વિકસી છે, તે સેશનના હેતુને ધ્ર્ાનમાાં રાખી ચચાયમાાં લેિી.પોતાની  

સાથે કે પોતાની આસપાસ બીજી છોકરીઓ સાથે આિુાં બની શકે તેનુાં જોડાણ કરિુાં પરુંિ  ફેતસતલટેટર ેએક 

િાસ કાળજી રાિવાની છે કે છોકરીઓના મનમાું આ ચચાષઓથી છોકરા/પ રુષ જાિ માટે ડર કે નફરિ 

પેદા ના થાય િે વાિ ચચાષ દ્વારા સ્પષ્ટ કરવી. 
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હેિ ઓ: 

1. બાળકોને તેમની તકલીફના સમર્માાં કોણ મદદ કરી શકે તેની સમજ આપિી 

2. બાળકો પોતાની મદદ કરનારને ઓળખે 

3. ચાઇલ્ડ હેલ્પલાઇન વિશે માવહતી આપિી. 

 

સમય:  5 વમવનટ 

પધ્ધતિ:   

 એક કાગળ પર ચાર-પાાંચ પાાંદડીિાળુાં ફૂલ દોરિિુાં અને ફૂલમાાં િચ્ચે બાળકનુાં નામ લખી તેની આજુબાજુ 

ની પાાંદડીમાાં તેને મદદ કરનારનુાં નામ લખિા કહેિુાં 

 આ પ્રિવૃત  બાળકો પાસે કરાિિી જથેી બાળક સમજી શકે કે તેની સાથે એિુાં કોઈ શોષણ થર્ુાં હોર્ 

અથિા થાર્ તો તે કોની મદદ લઈ શકે છે 

 અને બાકીની પાાંદડીમાાં બાળકને વિચારીને તેમાાં માવહતી ભરિા કહો. 
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