
Informacja dla dzieci i młodzieży

Nikt nie powinien wykorzystywać ani być 
wykorzystywany seksualnie przez innych. 

A jednak to się zdarza.
Dlatego jesteśmy. 

Czy byłeś molestowany seksualnie lub czy znasz kogoś, kto był?
Dobrze jest porozmawiać z kimś, komu można zaufać.

Pomożemy Ci.

Skontaktuj się
Dni robocze 9 – 15

Tel: 57 72 10 70
Kom: 94 89 28 23

Email: post@noksognogfjordane.no
www.noksentrene.no

Śledź nas na Facebooku

NOK. Specjalistyczne centrum przeciw molestowaniu seksualnemu

Univerket



Co to jest Nok. (Dość.) i dla 
kogo jesteśmy?
Nok. to Specjalistyczne centrum przeciw 
wykorzystywaniu seksualnemu.

Nok. jest dla: 
•	 Wszystkich,	którzy	doświadczyli	napaści	seksualnej.
•	 Znają	pokrzywdzone	dzieci	i	dorosłych.
•	 Osób	prywatnych	i	specjalistów,	którzy	potrzebują	

informacji	i	wskazówek	odnośnie	do	wykorzystywania	
seksualnego.

Korzystanie	z	Centrum	jest	bezpłatne	i	możesz	się	
do	nas	zwrócić	bezpośrednio.	Pracownicy	Centrum	
pomagają	osobom,	które	doświadczyły	lub	doświadczają	
wykorzystywania	seksualnego.
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Fajnie, że chcesz to przeczytać! 
Być może zastanawiasz się nad tym, co to znaczy 
„kazirodztwo” albo „molestowanie seksualnie”. 

Kiedy	ktoś	grozi,	oszukuje	lub	zmusza	dzieci	do	udziału	w	czynnościach	
seksualnych,	nazywa	się	to	molestowaniem	seksualnym.	Jeśli	dorosły	
uprawia	seks	z	dzieckiem,	jest	to	zawsze	nadużycie,	bez	względu	na	
powód.	

Jeśli	robi	ci	to	ktoś	z	twojej	rodziny,	nazywa	się	to	kazirodztwo.	To	
może	być	matka,	ojciec,	macocha,	ojczym,	brat,	siostra,	dziadek,	
wujek	albo	inni	członkowie	rodziny.	W	tej	broszurze	nazywamy	to	
wykorzystywaniem/molestowaniem	seksualnym.	

Jeśli	ktoś	robi	coś	z	twoim	ciałem	na	co	ty	się	nie	zgadzasz,	to	pewnie	
doświadczasz	złego	dotyku.	

Postaramy	się	wyjaśnić	ci,	co	to	znaczy	zły	dotyk.	Dotyk	jest	wtedy,	
kiedy	ktoś	kogoś	dotyka.	Niektóre	dotknięcia	są	dobre,	a	niektóre	są	złe.

4 5



Dobry dotyk
Wiele dotyków może być dobrych, więc jeśli 
nie wiesz, czy jest dobry, czy zły, podpowiedzą 
ci emocje, które poczujesz w ciele.  

Jeżeli	ci	to	odpowiada,	poczujesz	się	bezpieczny	i	
szczęśliwy.	

Dobry dotyk to na przykład: 
•		 pogłaskać	kogoś	po	policzku	
•	 przytulić	
•	 poklepać	po	ramieniu	
•	 potrzymać	za	rękę

Zły dotyk
Przeciwieństwo dobrego dotyku, nazywamy złym dotykiem.

Jest	wiele	złych	dotyków,	które	nie	są	
molestowaniem	seksualnym.

Utaj	jest	kilka	przykładów	złego	
dotyku	które	NIE	są	molestowaniem	
seksualnym:
•	 Jeśli	ktoś	ciągnie	cię	za	włosy	albo	

popycha.

•	 Jeśli	ktoś	cię	bije	albo	szczypie.

Oto	kilka	przykładów	złego	
dotyku,	który	jest	molestowaniem	
seksualnym:
•	 Jeśli	dziecko,	nastolatek	lub	dorosły	

dotyka	Twojego	ciała,	często	krocza	
lub	pupy,	w	sposób,	który	Ci	się	nie	
podoba.

•	 Jeśli	dziecko,	nastolatek	lub	dorosły	
pokazuje	ci	penisa	a	ty	tego	nie	
chcesz.

•	 Jeśli	dziecko,	nastolatek	lub	dorosły	
prosi,	żeby	dotknąć	penisa,	a	ty	tego	
nie	chcesz.

•	 Jeśli	dziecko,	nastolatek	lub	dorosły	
pokazuje	ci	zdjęcie	albo	film	z	
nagimi	osobami	i	ZMUSZA	cię	do	
patrzenia.

•	 Jeśli	dziecko,	nastolatek	lub	dorosły	
prosi,	żebyś	polizał	jego	penisa	albo	
włożył	go	do	ust	wbrew	twojej	woli.

•	 Jeśli	dziecko,	nastolatek	lub	dorosły	
próbuje	mieć	z	tobą	stosunek	albo	
ma	z	tobą	stosunek	wbrew	twojej	
woli. 

 
Powiedz	to	komuś	–	warto	o	tym	
porozmawiać.

6 7



To nie jest twoja wina 
Jeśli doświadczasz złego dotyku, który 
jest molestowaniem seksualnym, możesz 
odczuwać: 

•		 smutek,	strach,	niepewność	albo
•	 że	ci	się	to	nie	podoba,
•	 że	masz	gulę	w	żołądku,	
•	 że	cię	wszystko	boli.

Ani	dzieci,	ani	młodzież,	ani	dorośli	nie	mają	prawa	do	
złego	dotyku,	który	jest	molestowaniem	seksualnym.		
To	NIGDY	nie	jest	wina	tego,	kto	został	skrzywdzony	To	
jest	ZAWSZE	wina	tego,	który	krzywdzi.

«Bałam się, że mama 
będzie zła, bo dziadek 
powiedział mi, że tak będzie, 
jeśli jej powiem.»
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Trudności, jakie można mieć po
Wiele osób, które doświadczyły napaści seksualnej, 
opowiada, że bywa im potem trudno. Każdy 
przeżywa to trochę inaczej.

Oto kilka przykładów: 
•		 Problemy	z	koncentracją
•	 Poczucie	winy
•	 Poczucie	wstydu
•	 Niska	samoocena
•	 Brak	poczucia	własnej	wartości
•	 Problem	z	zaufaniem	do	ludzi
•	 Problemy	ze	snem/koszmary
•	 Problem	z	jedzeniem
•	 Niepokój	i	smutek
•	 Ból	w	ciele/ból	głowy/brzucha
•	 Samookaleczenie

«Bałem się, że będą mi 
dokuczać, jeśli komuś 
powiem o tym, co się dzieje 
w domu.»
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Pogadaj z kimś! 
Może masz jakieś pytania po przeczytaniu tej broszury? 
Mamy nadzieję, że możesz to pokazać komuś, komu ufasz i że 
będziesz mógł pogadać o tym, co tu jest napisane. 

11-letni chłopiec, 
wykorzystywany seksualnie, 
chce ci coś opowiedzieć: 

Pierwszy raz usłyszałem o centrum 
w szkole. Przyszły dwie panie, które 
miały nas uczyć o tym, że sami 
decydujemy o swoim ciele. Nie 
rozumiałem, jak się odważyły.
 Zastanawiam się, dlaczego 
nikt w klasie nie śmiał się z tego, 
co mówiły, bo bardzo się bałem, 
że będą się śmiali ze mnie, kiedy 
opowiem co przeżyłem.
 Miałem wielką ochotę powiedzieć 
paniom, żeby zabrały mnie ze szkoły 
tak, żebym już nie musiał wracać 
do domu, ale nie odważyłem 
się. Chciałem poczekać trochę i 
zobaczyć czy będzie lepiej.
 To, co robił mi ojciec, już mnie 
tak nie męczyło, po tym, jak były 
u nas te panie, ponieważ teraz 

wiedziałem, że mogę do nich 
zadzwonić, kiedy zechcę. Nie byłem 
już taki przerażony i samotny. Kiedy 
tato mi to robił, myślałem o tych, 
którzy mi pomogą, i pomyślałem, że 
teraz trzyma mnie po raz ostatni.
 Odważyłem się zadzwonić do 
centrum, nie wiem dokładnie, ale 
myślę, że to było trzy tygodnie po tej 
rozmowie na zajęciach. Nie było tak 
strasznie tam dzwonić. . Cieszyłem 
się, że w końcu odważyłem się 
opowiedzieć o tym, co zrobił mi tato.

Chłopiec 11 lat

Jeśli	uważasz,	że	jakieś	dziecko,	
nastolatek	albo	dorosły	dotykał	
twojego	ciała	w	sposób	niewłaściwy,	
jest	to	BARDZO	WAŻNE,	by	o	tym	
powiedzieć	komuś,	kogo	darzysz	
zaufaniem	oraz	otrzymać	pomoc.	

Wiemy,	że	trudno	jest	o	tym	mówić.	
Jest	szczególnie	trudno,	kiedy	napaści	
seksualnej	dokonała	osoba	swojej	
rodziny.	Wiele	dzieci	opowiada	
nam	także	czy	ten	kto	wykorzystuje	
seksualnie	straszy	dzieci,	żeby	
nikomu	o	tym	nie	opowiadały.	To	
dlatego,	że	ta	osoba	wie,	że	robi	
coś	zabronionego	i	właśnie	dlatego	
ważne	jest,	żeby	o	tym	opowiedzieć.	
Nie	śpiesz	się,	tylko	wybierz	

najbardziej	zaufaną	osobę,	której	
to	powiesz.	Nieważne,	kto	to	robi,	
nikt	nie	ma	prawa	wykorzystywać	
seksualnie	dzieci.	Ten	kto	to	robi,	
potrzebuje	pomocy,	żeby	skończyć	z	
molestowaniem	seksualnym	dzieci.	.	
Musisz	z	kimś	porozmawiać	o	tym,	co	
cię	spotkało.	

Niektóre	dzieci	wykorzystywane	
seksualnie	opowiadają	o	tym	
swoim	przyjaciołom.	Jeśli	twój	
przyjaciel	opowiedział	ci	o	tym,	to	
bardzo	ważne,	żebyś	mu	pomógł	
opowiedzieć	to	bezpiecznie	komuś	
dorosłemu.	Taki	bezpieczny	dorosły,	
to	może	być	nauczyciel,	pielęgniarka	
czy	ktoś	z	rodziny.

12 13



Kto może ci pomóc?
Telefon zaufania dla ofiar wykorzystywania seksualnego
800	57	000	darmowy	całodobowy	numer	telefonu	dla	osób	
skrzywdzonych	i	ich	bliskich.	
www.hffm.no

Telefon alarmowy dla dzieci i młodzieży
Wiele	dzieci	doświadcza	w	domu	przemocy,	znęcania	się	i	
alkoholizmu.	Tak	nie	powinno	być	i	nie	należy	tego	ukrywać.	
Zadzwoń	pod	numer	alarmowy	116	111,	jest	on	bezpłatny	lub	
odwiedź	stronę	www.116111.no.

«Czerwony guzik Policji»
O	niechcianych	treściach,	
zachowaniach	i	wydarzeniach	w	
internecie	można	powiadomić	
Policję	jednym	kliknięciem.	Kliknij	w	
«czerwony	guzik	Policji».	Zadzwoń	na	
02800,	żeby	porozmawiać	z	lokalną	
Policją	i	na	numer	alarmowy	112,	
jeśli	jesteś	w	niebezpieczeństwie.

Kto jeszcze może pomóc
•  Pielęgniarka i nauczyciele w szkole.
•  Świetlica gminna.

Strony internetowe:
•  Rzecznik Praw Dziecka 

Głównym	zadaniem	Rzecznika	Praw	Dziecka	jest	
promowanie	interesów	dzieci	ponad	publiczne	i	prywatne	
oraz	śledzenie	rozwoju	warunków	wychowawczych	dzieci.	

	 www.barneombudet.no

• Ung.no 
Ung.no	to	kanał	informacyjny	dla	młodzieży	prowadzony	
przez	Dyrekcję	ds.	Dzieci,	Młodzieży	i	Rodzin.	 
Ung.no	ma	anonimową	usługę	pytań	i	odpowiedzi.

	 www.ung.no
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