
Media co jakiÊ czas donoszà o brutalnych zachowa-
niach rodziców czy opiekunów wobec dziecka. Opisujà
przypadki maltretowania, którego konsekwencjà jest
pobyt dziecka w szpitalu, a w szczególnych wypadkach
- nawet jego Êmierç. Takie ujawnione  sytuacje krzyw-
dzenia dziecka to przys∏owiowy wierzcho∏ek góry lo-
dowej, bo wi´kszoÊç dzieci´cych dramatów rozgrywa
si´ w czterech Êcianach mieszkaƒ i informacje o nich
nie trafiajà na pierwsze strony gazet.

Przemoc jest cz´sto stosowana przez rodziców
w imi´ wartoÊci wychowawczych. Krzywdzenie fizycz-
ne i psychiczne jest przez nich traktowane jako jedno
z podstawowych „narz´dzi wychowawczych” i s∏u˝y
utrzymywaniu dyscypliny. Mimo ˝e coraz wi´cej ro-
dziców deklaruje ch´ç wychowywania dzieci bez bicia,
to nadal jako kara cielesna jest ono powszechnie ak-
ceptowane i spotyka si´ ze spo∏ecznym zrozumieniem.

W rodzinie, w której jest przemoc, dzieci´ce po-
trzeby nie sà zaspokajane. W sytuacji kiedy dziecko
chce te potrzeby wyraziç, ponosi konsekwencje w pos-
taci odrzucenia i agresji. Prze˝ywa wi´c gniew, l´k,
˝al, samotnoÊç, poczucie opuszczenia, krzywdy i nie-
sprawiedliwoÊci. Gniew i z∏oÊç - chocia˝ naturalne -
sà postrzegane przez doros∏ych jako emocje negatywne,
za prze˝ywanie których dziecko jest ponownie karane.
Dzieci wi´c, poszukujàc przyczyn doznawanej krzywdy,
uruchamiajà mechanizmy obronne, które pozwalajà
im wierzyç, ˝e przemoc wobec nich by∏a i jest czymÊ
w∏aÊciwym. Wi´kszoÊç nabiera przekonania, ˝e za-
s∏u˝yli na bicie, bo zachowywali si´ niew∏aÊciwie
lub naruszyli zasady obowiàzujàce w domu. Cz´sto
biorà na siebie odpowiedzialnoÊç za przemoc. Czujà
si´ bezwartoÊciowe i z∏e, bo gdyby by∏o inaczej, to czy
osoba, którà kochajà i której ufajà, krzywdzi∏aby je?
Wolà przyjàç, ˝e zas∏ugujà na przemoc, ni˝ uznaç, ˝e
rodzic zadaje im cierpienie. Takie uczucia nasilajà si´,
kiedy jeden z rodziców usprawiedliwia przemoc wobec
dziecka, zrzucajàc na nie odpowiedzialnoÊç (np. „ty-
le razy prosi∏am, ˝ebyÊ ojcu nie pyskowa∏...”; „mama
by si´ nie zdenerwowa∏a, gdybyÊ...”). Dziecko zwykle
wierzy, ˝e rodzic, który nie krzywdzi, powstrzyma
agresywnego partnera i prze˝ywa ogromny dramat,
kiedy nie mo˝e liczyç na pomoc drugiego rodzica.
W takiej sytuacji dziecko dostrzega, ˝e mo˝e liczyç
tylko na siebie. Poczucie krzywdy jest tak wielkie, ˝e
aby sobie z nim poradziç, dziecko odcina si´ od w∏as-
nych emocji. Chocia˝ cierpi - wydaje si´, ̋ e jest oboj´tne
wobec przemocy. Tylko w ten sposób jest w stanie
poradziç sobie z ogromem fizycznego i psychicznego
bólu, którego doÊwiadcza.

Dziecko staje si´ ofiarà przemocy nawet wtedy,
gdy jest „jedynie” Êwiadkiem przemocy. Szczegól-
nie traumatycznym urazem psychicznym dla dziecka
jest bycie Êwiadkiem przemocy wobec matki. Nawet
jeÊli nie widzi, jak ojciec jà bije, to s∏yszy krzyki, wy-
zwiska, odg∏osy uderzeƒ czy niszczenia sprz´tów do-
mowych. Odczuwa l´k i obaw´ o to, co si´ stanie
z matkà, z nim czy rodzeƒstwem. Czuje si´ bezradne
i winne, bo nie ma na tyle si∏ i odwagi, by go powstrzy-
maç. Cz´sto potem obcià˝a siebie odpowiedzialnoÊcià
za to, ˝e nic nie zrobi∏o. Dziecko w takiej sytuacji jest
wewn´trznie rozdarte: wspó∏czuje krzywdzonemu

rodzicowi, a wobec agresywnego rodzica czuje z∏oÊç
i gniew. Z czasem odczuwa te˝ z∏oÊç na rodzica dozna-
jàcego przemocy - za jego bezradnoÊç, poddawanie
si´ sprawcy i za to, ˝e nie jest w stanie obroniç siebie
i dzieci. Âwiat dziecka - rodzina - staje si´ miejscem,
w którym dominujà: przera˝enie, brak zaufania, nie-
pokój, nadmierna czujnoÊç i bezradnoÊç.

Dzieci, które majà trudnà sytuacj´ rodzinnà,
unikajà rozmów na tematy zwiàzane z domem.
Zaprzeczajà istnieniu problemów, zdarza si´, ˝e przed-
stawiajà nieprawdziwy, niemal idealny obraz rodziny.
Niektóre dzieci, nawet w sytuacji widocznych urazów
próbujà zaprzeczaç, ˝e sprawcà jest najbli˝sza osoba.
Bite dzieci uczà si´ rozwiàzywania trudnoÊci przy
u˝yciu si∏y, cz´sto okazujà z∏oÊç, sà nadmiernie po-
budzone i niespokojne, obwiniajà innych za swoje
problemy, majà niskie poczucie w∏asnej wartoÊci,
nie wierzà we w∏asne si∏y i prze˝ywajà huÊtawk´ na-
strojów. Niektóre sà uleg∏e i szukajàc akceptacji poza
domem, chcà za wszelkà cen´ przypodobaç si´ innym.
Sà te˝ takie, które si´ wycofujà i zamykajà w sobie.
Dzieci krzywdzone cz´Êciej chorujà i w doros∏ym ˝yciu
cz´Êciej skar˝à si´ na dolegliwoÊci fizyczne. Cz´sto
si´gajà po Êrodki psychoaktywne, podejmujà zacho-
wania ryzykowne, a czasem próby samobójcze. Bite
dzieci w swoim doros∏ym ˝yciu funkcjonujà gorzej
ni˝ osoby, które nie doznawa∏y przemocy. Zdarza
si´, ˝e wchodzà w konflikt z prawem. Wi´kszoÊç ma
problem z budowaniem emocjonalnych i osobistych
relacji z innymi ludêmi. Tworzà zwiàzki oparte na du-
˝ej zale˝noÊci emocjonalnej. Majà potrzeb´ sta∏ego
kontrolowania partnera i Êrodowiska. W ˝yciu zawo-
dowym mogà dà˝yç do zajmowania wysokich stano-
wisk, które pozwolà im kontrolowaç sytuacj´. Majà
k∏opot w zrozumieniu partnerstwa i bliskoÊci w zwiàz-
ku. Wielokrotnie zapewniajà, ˝e nigdy nie b´dà pow-
tarzaç zachowaƒ swoich rodziców. Mimo to cz´sto
stajà si´ sprawcami przemocy. M´˝czyêni, którzy
krzywdzà swoje partnerki niemal w 100% przyznajà,
˝e byli Êwiadkami lub ofiarami przemocy we w∏asnym
domu. Jest te˝ du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e kobiety,
które w dzieciƒstwie obserwowa∏y przemoc ojca wobec
matki, same stanà si´ ofiarami przemocy domowej.
Odpowiednio szybka reakcja i wczesna interwen-
cja mo˝e powstrzymaç przemoc i z∏agodziç jej
negatywne skutki. Powtarzajàca si´ przemoc spra-
wia, ˝e cz∏owiek si´ do niej przystosowuje. Celem
pracy z ofiarami przemocy jest powstrzymanie prze-
mocy, zmniejszenie jej skutków, przywrócenie pod-
stawowego poczucia bezpieczeƒstwa i odzyskania
umiej´tnoÊci radzenia sobie.

Si∏à sprawcy jest nasza bezsilnoÊç - nie musi
tak byç!  Nie zachowuj w tajemnicy faktu prze-
mocy. Przemoc jest przest´pstwem, a nie wewn´-
trznà sprawà rodziny.

Zapraszam na bezp∏atne konsultacje psycho-
logiczne w Miejskim OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej
ul. Kopernika 14, Ciechocinek: wtorki godz. 12.00
-14.00. Tel. 54 416 1017
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