
أعزائنا األمھات واآلباء واألوصیاء القانونیین ومن یھمھ األمر، 

فـي ھـذه الـرسـالـة، فـریـق عـمل سـلبسالوت یـدعـوكـم ألخـد لـمحة أولـى لـلكثیر مـن األلـعاب والـتماریـن الجـدیـدة فـي مـجال الـتعلیم الجنسـي، 
وبھـذا یـمكنكم مـعایـنة الـمواد الـمقدمـة ألطـفالـكم ومـاھـیة األسـالـیب والـموضـوعـات المسـتخدمـة إلعـطاء الـتوجـیھ فـي ھـذا الـمجال الـحساس 

جدا، إنھا ممتعة ومناسبة لألطفال. 

كـل األطـفال قـد بـدأوا فـعال بـاكـتشاف أنـفسھم وأجـسامـھم والـجنسانـیة الـطفولـیة مـن الـوالدة حـتى مـاھـم عـلیھ اآلن، فـي وتـیرة مسـتمرة 
تستند على أساس القیم التي تم نقلھا وتمریرھا من العائلة والبیت. 

الـتربـیة الجنسـیة لیسـت حـول تـألـیب الـمفاھـیم واألیـدیـولـوجـیات ضـد بـعضھا الـبعض، وال ھـي حـول “نـحن” نـعلمكم مـا ھـو صـواب 
ومـناسـب لـطفلك ومـتى. أنـتم تـعرفـون األفـضل. أنـت تـعرف طـفلك. مـع ذلـك، مـا یـمكننا الـمساھـمة كـخبراء فـي مـجال الـوقـایـة مـن الـعنف 
الجنسـي، ھـو ٢٠ عـامـا مـن الـخبرة والحـدیـث مـع األطـفال مـن كـل األعـمار حـول األجـسام والـجنسانـیة كجـزء أسـاسـي لـلوقـایـة مـن 

اإلستغالل الجنسي لألطفال. 

الحـدیـث عـن الـمشاعـر، الـتفریـق بـین الـلمس الـمریـح والـغیر مـریـح، مـعلومـات مـناسـبة لـلعمر بـشأن اإلخـصاب والحـمل والـجنسانـیة 
والـموافـقة والحـدود، وأكـثر مـن ذلـك ھـو تـقویـة األطـفال وجـعل الـموضـوع أسھـل لـلتطور بـطریـقة أیـجابـیة. حـیث یـكونـون بحـمایـة أفـضل 

من اإلعتداء الجنسي من خالل البالغین واألطفال اآلخرین، ویمكنھم تعلم التفریق بین ماھو جید وماھو غیر جید لھم. 

بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، األطـفال بـحاجـة إلـى دلـیل فـي عـالـم یـسوده اإلفـراط فـي الـجنسانـیة وتـحول وسـائـل اإلعـالم نـحو اإلبـاحـیة. ال یـمكن 
مـنع األطـفال مـن رؤیـة تـصورات جـنسانـیة وصـور إبـاحـیة فـي الـمساحـات الـعامـة والـتلفزیـون واإلنـترنـت. ھـذا یـمكن أن یـكون مـقلقا 
ومـشوشـا وأحـیانـا مـثیرا بـعض الشـيء. لـكن فـي كـل مـرة مـرھـقة جـدا. عـندمـا یـبقى الـبالـغون صـامـتون، األطـفال یـمتلؤون بـما ال یـمكنھم 
فـھمھ بسـبب إفـتقادھـم لـلخبرة. الـتعلیم الجنسـي فـي الـبیت والـمدرسـة وسـیلة جـیدة ومـناسـبة لـدعـم وتـعزیـز األطـفال فـي ھـذا الـمجال. 
وبـالـتالـي، “كـالب الـنوم” ال یسـتیقظون وال یـضطر األطـفال لـلتعامـل مـع مـواضـیع ال یـریـدونـھا. بـل الـمرافـقة مـمكنة لشـيء مـوجـود فـي 

كل مكان. 

إذا تـفحصتم الـمواد سـتالحـظون أنـھا لیسـت مـعنیة بـالـممارسـات الجنسـیة أو الـتفاصـیل بـكیفیة تـصور األطـفال. بـدال عـن ذلـك، ھـذه الـمواد 
ھـي حـول الـمشاعـر واألحـاسـیس، الـموافـقة والحـدود، الـحب والـمودة، الـھویـة والـجسم، الحـمیمیة واألنشـطة الجنسـیة الـطفولـیة، الـكلمات 

والمساحات، الدورة والّرّضع. 

الـمواد الـتي قـد قـمنا بـإعـادة تـطویـرھـا فـي فـریـق عـمل سـلبسالوت وتـم اخـتبارھـا فـي ورش عـمل لـلوقـایـة فـي حـصص فـي الـمدارس 
اإلبـتدائـیة، مـقصودة لـلعمل فـي الـمدارس،  ولـكن أیـضا لـآلبـاء واألمـھات المھـتمین. األوصـیاء الـقانـونـیین والمھـتمین الـغیر قـادریـن عـلى 
الـتواصـل ھـم أیـضا مـشمولـین فـي الـتعلیم الجنسـي، كـلما كـانـت مـتسقة أكـثر مـع األطـفال كـلما كـان الحـدیـث بحـریـة أكـثر حـول الـمواضـیع 

المشغولین بھا. 
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