PRZEMOC W
RODZINIE
PRZEMOC W RODZINIE
Przemoc – to proces wytworzenia układu przewagi ”A” nad „B”
Rodzaje przemocy:
przemoc fizyczna – ma miejsce wtedy, kiedy dziecko jest
uderzane, dostaje klapsy, jest bite czy w inny sposób uszkadzane
fizycznie. Jest stosowana przez długi czas.
przemoc seksualna – zachodzi , kiedy dziecko jest wciągane w
sytuacje seksualną przez dorosłego lub starsze dziecko (kontakt
seksualny, nakłanianie do oglądania aktów, pornografii).
przemoc emocjonalna – obejmuje sytuacje, kiedy dziecku
systematycznie grozi, krzyczy na nie, upokarza, ignoruje, wyzywa,
wyśmiewa, obwinia lub w inny sposób krzywdzi emocjonalnie.
Zaniedbywanie – to sytuacja, w której nie są zaspokajane
podstawowe potrzeby dziecka. Należą do nich: pożywne jedzenie,
odpowiednie schronienie, ubranie, higiena, wsparcie emocjonalne,
miłość i przywiązanie, wykształcenie, bezpieczeństwo, opieka
medyczna
Przemocy jednego rodzaju zwykle towarzyszy przemoc innego typu.
W rodzinach o niskim statusie społecznym częściej są stosowane kary
fizyczne i zaniedbywanie dziecka, a w rodzinach o wyższym statusie
bardziej powszechne są kary psychiczne. Bardziej skłonny do przemocy
wobec dziecka jest rodzic, który zdecydowanie dominuje w systemie
rodzinnym.
Sygnały ostrzegawcze:
Zmiana w zachowaniu dziecka czy jego sprawowaniu w szkole
Dziecko wygląda na czujne i ostrożne, łatwo je spłoszyć
Dziecko ociąga się przy wychodzeniu ze szkoły lub z domu kolegi,
niechętnie wraca do domu

Dziecko poddawane przemocy fizycznej może:
Mieć siniaki niewiadomego pochodzenia lub inne obrażenia
Unikać kontaktów społecznych
Zachowywać się agresywnie, niszczyć albo rzucać rzeczy
Wyglądać na zaspane lub przemęczone
Wyglądać na przestraszone w obecności rodziców lub innych osób
dorosłych
Wyglądać na przygnębione, smutne, często płakać
Kłamać, kraść, kiwać się, ssać kciuk
Starsze dziecko lub nastolatek może nadużywać, substancji
psychoaktywnych, wykazywać ryzykowne zachowania seksualne,
mieć zaburzenia jedzenia, inne zachowania o wysokim stopniu
ryzyka np. uprawiać sporty ekstremalne.
Dziecko wykorzystywane seksualnie może:
Bać się określonej osoby albo określonych miejsc
Reagować w sposób niezwykły na pytanie czy było przez kogoś
dotykane
Okazywać nieuzasadnione lęki przed badaniem lekarskim
Rysować obrazki, które przedstawiają akty seksualne
Uciekać
Moczyć się
Wyglądać na niezwykle skoncentrowane na genitaliach oraz
seksualnych czynnościach i słowach
Dziecko, które jest ofiarą przemocy emocjonalnej, może:
Mieć trudności z zaprzyjaźnianiem się
Unikać robienia rzeczy wspólnie z innymi dziećmi
Wyglądać na bardzo przestraszone lub przygnębione
Ciągle się czegoś domagać lub być bardzo posłuszne
Zachowywać się jak osoba dorosła np. matkować innym dzieciom
Zachowywać się tak jakby było młodsze niż jest np. ssać kciuk,
kiwać się
Moczyć się, wykazywać opóźnienie w rozwoju fizycznym i
emocjonalnym
Dokonywać prób samobójczych
Dziecko zaniedbane, może:
Mieć nie leczone dolegliwości lub brak opieki dentystycznej

Spadek wagi lub nieadekwatne przybieranie na wadze
Brak nadzoru osób dorosłych
Częste nieobecności w szkole
Jest brudne i nieuczesane
Używa alkoholu lub innych środków psychoaktywnych
W porównaniu z dziećmi, które nie doznały przemocy, te
pokrzywdzone z większym prawdopodobieństwem mogą:
Stać się ofiarami ofiarami przemocy w przyszłości
Stać się sprawcami przemocy
Uwikłać się w przyszłości w przestępczość kryminalną z udziałem
przemocy.
W dorosłym życiu mieć problemy zdrowotne: chroniczne bóle,
astmę, otyłość, zaburzenia snu i czynności seksualnych, stany
depresyjne itp.

