
11. Obrona własnej intymności 

NA TEJ LEKCJI DOWIECIE SIĘ 
• Że niektórzy dorośli mogą łamać prawo dziecka do 

intymności, 
• jak należy się zachować, gdy ktoś łamie twoje prawo do 

intymności. 



Naruszanie sfery 
intymnej 
Zdarza się niekiedy, że inni ludzie, 
najczęściej dorośli, łamią prawo 
dziecka do intymności. Obiecując 
różne formy wynagrodzenia, nakła
niają dziewczęta lub chłopców do 
robienia rzeczy, które ich zawstydza
ją, krępują; czasem namawiają tylko 
do przyglądania się takim rzeczom. 
Dziecko czuje, że są to zachowania nie
właściwe, ale bardzo się wstydzi powiedzieć 
o tym komukolwiek, boi się też zaprotestować. Czasem dorosły na
zywa takie zachowania „ich wspólną tajemnicą" i grozi dziecku, 
że spotka je coś złego, jeśli tę tajemnicę komuś zdradzi. Piszemy 
o tym, bo możesz się spotkać w życiu z takimi sytuacjami. Musisz 
wtedy wiedzieć, że nie masz obowiązku zgadzać się na wszystko, 
co proponują dorośli. 

Pamiętaj! 
Nikt nie ma prawa naruszać twojej sfery 
intymności! Nikt nie ma prawa: 

• dotykać cię w sposób, który ci nie 
odpowiada, 

• mówić do ciebie o rzeczach, o któ
rych nie chcesz słuchać, 

• dotykać cię w miejscach intym
nych, 

• pokazywać ci rzeczy, których nie 
chcesz oglądać, zwłaszcza zdjęć 
i filmów, 

• proponować ci udziału w czyn
nościach lub sytuacjach, które cię 
krępują. 

Musisz wiedzieć, że większość powyżej opisanych sytuacji jest 
przestępstwem, nawet jeśli osoba, która to robi, jest twoim znajo
mym lub krewnym. 



Jak należy się zachować w takich sytuacjach? 

• Powiedz wyraźnie, że się na to nie zgadzasz. 
• Natychmiast odejdź lub uciekaj; jeśli nie możesz uciec 

- krzycz. 
• Jak najszybciej powiedz o tym któremuś z rodziców (nawet 

jeśli ktoś ci grozi); nie wstydź się tego powiedzieć! Nie ma 
w tym żadnej twojej winy, że ktoś zachowuje się wobec ciebie 
niewłaściwie. 

® 
Większość dorosłych to ludzie uczciwi TTObrzy, życzliwi dzie
ciom. Nie powinniście bać się świata dorosłych. Chodzi jedynie 
o to, byście byli czujni i nie pozwolili się skrzywdzić. 

POLECENIA I PYTANIA 
Nieznajomy mężczyzna zaczepia wychodzącą ze szkoły Martę, 
prosząc ją o pomoc w poszukiwaniach pieska zgubionego w po
bliskim parku. Zaprasza ją do samochodu, którym tam pojadą. 
Jak Marta powinna się zachować? Czy taka sytuacja mogłaby się 

^zdarzyć także chłopcu? 
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