Abordatge de
l’abús sexual
infantil en el lleure

Entre
menors d’edat
L’abús sexual infantil entre menors té lloc quan
un menor s’aprofita de la vulnerabilitat d’un altre
per accedir a la seva esfera sexual sense el seu
consentiment, buscant el propi plaer.

Tipus de conductes sexuals entre menors en el lleure:

Desitjades i consentides: són
aquelles en les quals les persones
implicades expressen el seu desig i
el seu consentiment. Són adequades
al moment evolutiu de cada persona
i no requereixen cap correcció.
Per exemple: una parella
d’adolescents es fan un petó.

Inadequades: són aquelles que
no són pertinents en un espai
de lleure, però que no causen
dany a tercers. Poden ser accions
individuals, en parella o col·lectives.

Altre tipus d’actuació

Si es repeteixen:

Abordatge educatiu

Per exemple: un infant es masturba dins un sac.

Inadequades i delictives: són
aquelles que causen dany en
l’esfera sexual de l’infant que no
dona el consentiment. Aquests
actes són constitutius d’abús
sexual infantil.
Per exemple: un nen toca la vulva
a una nena quan s’estan dutxant.

Què busca l’actuació?
1

Protecció i suport a l’infant que ha rebut la conducta abusiva.

2

Amb el menor que ha perpetrat la conducta abusiva:
• Assumpció de la responsabilitat per part de qui ha perpetrat la conducta abusiva.
• Reparació del dany causat.
• Treball educatiu i terapèutic amb un professional extern a l’entitat.
• Valoració sobre si calen mesures punitives.

3

Gestió amb el grup.

4

Coordinació amb les famílies.

Prevenció de l’abús sexual infantil entre menors:
→

Reduir riscos: especial atenció als espais d’intimitat: tendes, habitacions, dutxes.

→

Generar espais de confiança on es pugui parlar del malestar: en especial poder parlar amb els infants i joves de l’abús
sexual infantil.

→

Educació sexual: transversal i a totes les edats:
Consentiment | Parts íntimes | Intimitat | Pràctiques sexuals | Diversitat afectivosexual

«L’abordatge de l’abús sexual entre menors és en relació amb una
conducta inadequada, per tal que no es torni a repetir. No es tracta
d’estigmatitzar l’infant o l’adolescent que ha perpretat l’abús.»
Per saber-ne més, consulteu la guia completa:
Abordatge de l’abús sexual infantil en el lleure: Entre menors d’edat.
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