




Pisikal na pang-aabuso 

Ang pisikal na pang-aabuso ay hindi aksidenteng ginawa sa isang bata o mahihinang matatanda na 

nagbubunga ng pisikal na pinsala. Kabilang dito, ngunit ito ay hindi limitado sa, ang pananakit, pang-aalog, 

pagkalason, nasusunog o pagpaso, paglulunod, pagpapahirap ng hininga, pagkagat, pagkapit nang mahigpit 

upang mag-iwan ng marka, pagkahagis ng isang tao, pananakal, o anumang nagiging sanhi ng pisikal na 

pinsala. Pisikal na pinsala ay maaari ring maganap kapag ang isang magulang o tagapag-aalaga. Maari ring 

ituring na pisikal na pang-aabuso ang pag-imbento ng sintomas ng sakit o bigyan ng sakit ang isang bata o 

bulnerablebleng mayor de edad (vulnerable adult). 

6. PAGSANG-AYON

Emosyonal/sikolohikal na pang-aabuso 

Ang emosyonal pang-aabuso ay ang patuloy na masamang pagtrato isang bata o mahinang matanda nagiging 

sanhi ng malubhang at patuloy na masamang epekto sa emosyonal na pag-unlad ng tao. Maaaring kabilang 

dito ang madalas na pagtanggi, pang-iinsulto, pagbabalewala, korapsyon, pagsasamantala o pananakot sa 

isang bata o mahinang matanda. Maaaring ring magtampok ito ng paghingi ng mga aksyon na hindi angkop sa 

edad o kakayahan ng indibiduwal. 

Kapabayaan 

Ang kapabayaan ay ang patuloy na kabiguang matugunan ang pangangailangang pisikal at/o sikolohikal ng 

isang bata o mahinang matanda na nagiging sanhi ng pangmatagalang pinsala sa kanilang kalusugan o pag

unlad. Ito ay ang patuloy na kabiguang magbigay ng mga pangunahing pangangailangan ng isang tao sa buhay 

na nakaka-apekto sa kanyang kalusugan at pag-unlad. Kabilang sa mga pangunahing pangangailangan ang: 

pagkain, tirahan, pangangalaga sa kalusugan, sapat na damit, personal na kalinisan, kalinisan ng tirahan, 

napapanahong probisyon ng medikal na paggamot, sapat na pamamahala, edukasyon. 

Karahasan sa pamilya 

Ang karahasan sa pamilya ay sumasakop sa malawak na hanay ng pagkontrol, karaniwang pisikal, seksuwal 

at/o sikolohikal, gamit ang takot, pananakot o emosyonal na kasalatan. Ito ay nangyayari sa loob ng iba't-ibang 

interpersonal relasyon, gaya ng mga kasama, magulang at mga bata, kapatid, at sa iba pang mga relasyon kung 

saan ang malapit na kasama ay hindi bahagi ng pisikal na sambahayan ngunit ay bahagi ng kamag

anakan/whanau at/o ay tumutupad sa mga tungkulin ng kamag-anakan/whanau. 

Ang karaniwang uri ng karahasan sa mga pamilya/whanau ay kinabibilangan ng: 

• pang-aabuso sa asawa/kinakasama (violence among adult partners)

pang-aabuso sa bata/pagpapabaya (pang-aabuso/pagpapabaya sa mga bata ng isang matanda)

• pang-aabuso/pagpapabaya (pang-aabuso/pagpapabaya sa nakatatandang mga tao ay may edad

na tinatayang65 taon at higit pa, ng isang taong pinagkakatiwalaan)

• abuso ng magulang (pagsasamantala ng anak la ban sa kanilang magulang)

• pang-aabuso ng kapatid (pagsasamantala sa mga kapatid).

Sekswal na pang-aabuso 

Ang sekswal na pang-aabuso ay kinabibilangan ng pagpwersa o pagpilit sa isang bata na makibahagi sa mga 

sekswal na aktibidad (halimbawa panggagahasa, paghalik, paghihipo, masturbesyon) pati na rin ang mga 

gawain na may kinalaman pagpapakita sa mga bata ng mga larawan or palabas na sekswal, seksuwal na 

aktibidad at seksuwal na pag-uugali. Kabilang rin sa sekswal na pang-aabuso ang pagpapakita sa mga bata ng 

mga texts (electronic sekswal na mensahe o larawan) at pag-aayos sa bata sa pamamagitan ng pakikipag -

kaibigan at pagtatag ng emosyonal na koneksyon upang sila ay maabuso ng sekswal. 
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