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Wprowadzenie
Rodziny, w których dochodzi do przemocy seksualnej, charakteryzuj si spoøeczn izolacj rodziców lub
dziecka; nieobecno ci jednego rodzica; dystansem pomi dzy matk a dzieckiem; zaniedbywaniem
dziecka; przedwczesnym macierzy stwem; brakiem wyra nych granic mi dzypokoleniowych i
odwróceniem ról; gø bokimi konfliktami mal e skimi i niesatysfakcjonuj cymi relacjami seksualnymi;
pasywno ci ony lub jej bezsilno ci i zale no ci ; chorobami somatycznymi lub psychosomatycznymi
ony lub m a; separacj rodziców; cz ciej u ojców brakiem kontroli nad wøasn agresywno ci ;
brakiem wi zi uczuciowych mi dzy ojcem a córk , co to nie sprzyja hamowaniu potrzeb seksualnych.
Ponadto w rodzinach tych mo e wyst powa inna dysfunkcjonalno : przemoc fizyczna, alkoholizm,
narkomania, przest pczo lub bezrobocie (Faller, 1988; Glaser, Frosh, 1995; Salter, 1988; Widera –
Wysocza ska, 1998).
Celem prezentowanych bada jest rozpoznanie mi dzypokoleniowego przenoszenia czynników, które
zwi kszaj ryzyko wyst pienia przemocy seksualnej w rodzinie. W opracowaniu tym skupi si na
psychologicznych konsekwencjach doznanej w dzieci stwie przemocy seksualnej, widocznych w yciu
dorosøym kobiety w przyjmowanej przez ni roli matki. Dziel c si wiedz pochodz c z praktyki
terapeutycznej, omówi zagadnienia praktycznego post powania psychologicznego z osobami, które
doznaøy przemocy seksualnej w dzieci stwie.
Definicje przemocy seksualnej
Omawiaj c zjawisko przemocy seksualnej doznanej w dzieci stwie (PSDD – przemoc seksualna doznana
w dzieci stwie, jest to zaproponowany przez autork polski skrót dla CSA – Child Sexual Abuse) nale y
rozró ni dwie jej gøówne formy: przemoc seksualn dokonan przez osobny obce i kazirodztwo.
Definicja ogólna przemocy seksualnej
Jest to aktywno zawieraj ca postawy, zachowania, emocje, søowa poprzez które zale ne, niedojrzaøe
rozwojowo i niezdolne do wyra ania wiadomej zgody dziecko maøe lub w okresie dorastania (prawnie
do 15 roku ycia, moim zdaniem psychologicznie co najmniej do 18 roku ycia), a tak e osoba w ka dym
wieku wbrew swojej woli jest wci gana przez osob starsz lub rówie nika w aktywno seksualn do
której nie jest przygotowana rozwojowo (emocjonalnie, fizycznie, mentalnie), naruszaj c niepodwa alne
normy ycia rodzinnego i spoøecznego dla zaspokojenia potrzeb sprawcy dotycz cych gøównie poczucia
mocy, wøadzy, warto ci, a tak e przyjemno ci seksualnej. W wyniku tej przemocy osoba ponosi
konsekwencje w postaci ni szego lub mniej harmonijnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i
spoøecznego, ni potencjalnie mo liwy. Relacje seksualne mi dzy dorosøym i dzieckiem zawsze okre lane
s jako seksualne wykorzystanie, poniewa dziecko nigdy nie mo e wyrazi na nie wiadomej zgody (ze
wzgl du na poziom swojego rozwoju) oraz dlatego, e dziecko w takiej relacji zawsze jest obiektem
eksploatacji i nadu ycia. Nie ma na to wpøywu stopie surowo ci do wiadcze . Jeden dotyk w miejsce
intymne mo e zniszczy poczucie bezpiecze stwa ju na caøe ycie. W diagnozowaniu, czy doszøo do
przemocy seksualnej, nigdy nie bierze si pod uwag zachowa dziecka wyst puj cych w trakcie procesu
doznawanej przez nie przemocy (na przykøad dziecko nigdy nie mo e uwie dorosøego, pomimo e
ubiera si i zachowuje atrakcyjnie), to osoba starsza zawsze jest odpowiedzialna za wykorzystanie
(traktowanie jako pretekst) wspomnianych zachowa dziecka po to, by je skrzywdzi . Dla podkre lenia
roli zachowa osób dorosøych w zjawisku przemocy seksualnej niezale nie od stopnia zgøaszanej przez

nich wiadomo ci (czy intencjonalno ci) uznano, e: “Dzieckiem wykorzystywanym seksualnie mo na
okre li ka d jednostk w wieku bezwzgl dnej ochrony, je eli osoba dojrzalsza, czy to przez wiadome
dziaøanie, czy te przez zaniedbanie swoich spoøecznych obowi zków, lub obowi zków wynikaj cych ze
specyficznej odpowiedzialno ci za dziecko, dopuszcza do zaanga owania dziecka w jak kolwiek
aktywno natury seksualnej, której intencj jest zaspokojenie osoby dorosøej” (Standing Commite on
Sexually Abused Children, 1984). We wszystkich sytuacjach dzieci do wiadczaj stymulacji do której nie
s przygotowane fizycznie, emocjonalnie i intelektualnie (por.: Courtois, 1988; Schechter, Roberge,
1976; Widera – Wysocza ska, 2003).
Kontrolowanie dziecka przez sprawc
Elementem definicji przemocy seksualnej pozwalaj cym zdiagnozowa dziej c si krzywd jest
zachowanie sprawcy. Agresor ró nymi sposobami kontroluje dziecko, aby u y je do wøasnych celów.
Uwodz c dziecko, staje si dla niego zaufanym przyjacielem, autorytetem, zaspokaja potrzeby
zaniedbanego emocjonalnie dziecka, na przykøad daj c mu prezenty, zapewniaj c przyjemno ci,
zaspokajaj c potrzeb ciepøa i bycia wa nym, ale równie zastraszaj c i gro c, wzbudzaj c poczucie
winy i ucz c faøszywej moralno ci. Mo e wykorzystywa seksualnie, gdy jest z dzieckiem sam na sam i
równie wtedy gdy dom jest peøen ludzi, tak e w ich bezpo redniej obecno ci. Stwarzaj c specjaln
sytuacj lub korzystaj c z okazji podczas zabawy, spaceru, køad c dziecko do øó ka, podczas k pieli czy
wykonuj c zabiegi piel gnacyjne, wykorzystuj c do tego wykonywany zawód a tak e pornografi i
internet (Salter, 1988, 2003; Widera – Wysocza ska, 1998a).
Kontrolowanie rodowiska przez sprawc
W fazach dynamiki przemocy seksualnej: uwodzenia, aktywnej przemocy i tajemnicy (Widera –
Wysocza ska, 1998), gdy sprawca prezentuje si jako osoba „dobra” dla dziecka, ochrania siebie,
usprawiedliwia i zaprzecza informacjom. Powoøuj c si na miøo , czy przyja sprawca
ubezwøasnowolnia dziecko i rodowisko, manipulacjami uzale nia je od siebie i przez to nie daje im
szansy mówienia prawdy. Twierdz c, e ma udane ycie seksualne i staø partnerk sprawca odwraca
uwag od swojej osoby, usypiaj c czujno opiekuna dziecka i otoczenia. Pokazuj c si na zewn trz
rodziny jako poprawna, wa na, „niemal wi ta” osoba nie rzuca na siebie podejrze . W fazie
zaprzeczania ujawnionej przemocy twierdzi, e nie jest tak osob , która mogøaby to zrobi lub przyznaje
si tylko do tych zachowa , które gwarantuj mu unikni cie kary; mówi c e nie chciaø le post pi
odwoøuje si do uczu otoczenia, dziecka, opiekuna i w ten sposób wzbudza lito . U ywaj c argumentu,
e dziecko przecie wcze niej nie skar yøo si na jego zachowania, sprawca obwinia dziecko ( e albo ono
køamie, albo samo tego chciaøo) i w ten sposób zrzuca na nie odpowiedzialno za przemoc, siej c tym
samym w tpliwo ci u opiekuna i innych ludzi. Mo e tak e wyra a przekonanie, e przecie nic si nie
staøo “tyle krzyku o nic” umniejszaj c wag i bagatelizuj c krzywd dziecka a siebie usprawiedliwiaj c.
Ponadto uwypuklaj c zaburzone zachowanie dziecka wynikaj ce ju z doznanej przemocy (np. wagary,
narkotyki, pogorszone wyniki w nauce) skutecznie w oczach rodowiska zmniejsza wiarygodno
dziecka (Salter, 1988, 2003).
Takie post powanie w efekcie ma wymóc rezygnacj z jakichkolwiek dziaøa przeciwko sprawcy. Nie
jest to szczególnie trudne, poniewa reakcje rodowiska uwarunkowane s przez wszechobecne mity
spoøeczne i rodzinne usprawiedliwiaj ce sprawc , oskar aj ce ofiar i utrudniaj ce pomoc osobom
zagro onym.
Kazirodztwo psychologiczne jako szczególny typ PSDD
Prawnie kazirodztwo okre lane jest jako obcowanie pøciowe „w stosunku do wst pnego, zst pnego,
przysposobionego, przysposabiaj cego, brata lub siostry” (Art. 201 KK, 2003). Psychologiczne
pojmowanie czynów kazirodczych obejmuje wszelkie zachowania seksualne wobec dziecka, dokonywane
przez osob z któr jest ono poø czone wi zami krwi lub wyj tkowo bliskimi wi zami emocjonalnymi
czy spoøecznymi. Agresorem mo e to by m czyzna lub kobieta: ojciec, matka, ojczym, macocha,
wujek, ciotka, dziadek, babcia a tak e na przykøad przyjaciel domu, który staø si szczególnie wa ny dla
dziecka, poniewa okazaø mu wi cej uwagi i zainteresowania ni sami rodzice. Najdrastyczniejsze
konsekwencje pozostawia przemoc seksualna dokonana przez matk , ojca lub inne wa ne osoby z

najbli szej rodziny. Mo na zauwa y specyficzne cechy kazirodztwa w porównaniu z innymi typami
PSDD. Przemoc seksualna oparta jest tu na wykorzystaniu przez osob pozycji intelektualnego i
emocjonalnego autorytetu wobec dziecka oraz istniej cej relacji zale no ci, zaufania i siøy w wielu lub we
wszystkich sferach ycia. Przemoc traktowana jest jako wspólny sekret rodzinny. Drastycznie wpøywa
ona na relacje rodzinne. Poniewa dost p do dziecka jest uøatwiony, trwa døugo w yciu dziecka i
progresywnie narasta jej cz stotliwo , rodzaj i nat enie zachowa . Ponadto wyst puje szczególnie du o
ró nych typów zachowa seksualnych i manipulacyjnych wobec dziecka. Wywoøuje du y konflikt
emocjonalny u dziecka dotycz cy z jednej strony relacji ze sprawc a z drugiej z opiekunem, wi kszy l k
przed ujawnieniem przemocy. Intensywny konflikt lojalno ci prze ywa dziecko, ale tak e i opiekun, i
zwi zany jest on z brakiem wsparcia ze strony rodziny - im bli sza jest relacja pomi dzy ofiar i sprawc
tym mniej uzyskuje si wsparcia. Dziecko nie jest ochraniane ze strony wa nych osób, i to powoduje u
niego poczucie bycia zdradzonym zarówno przez sprawc jak i opiekuna (Widera – Wysocza ska, 1998;
2001; 2003).
Zaobserwowano ró nice w zgøaszaniu do psychologa lub na policj przemocy seksualnej wobec dziecka
w zale no ci od pokrewie stwa ze sprawc . Finkelhor (1984) badaø 48 bosto skich rodziców, wyniki
byøy dramatyczne, okazaøo si , e 73% rodziców zgøosiøo przemoc seksualn , gdy dokonana byøa przez
obcego; 23% rodziców zgøosiøo przemoc seksualn , gdy dokonana byøa przez znajomego; 0% zgøosiøo,
gdy sprawc byø krewny. Salter (1988; 2003) podaje, e 80 – 90% matek jest wiadoma kazirodztwa w
rodzinie i nie podejmuje adnych dziaøa w celu ratowania dzieci. Nasuwa si pytanie, dlaczego tak si
dzieje?
Jako ciowa metoda bada
Badania oparte zostaøy o metodologi jako ciow , skoncentrowan na pogø bionym opisie i interpretacji
poznawanych zagadnie z subiektywnej perspektywy osoby badanej.
Osoby badane
Zastosowany zostaø celowy dobór osób do bada oparty o kryterium (za: Patton, 1988; Widera –
Wysocza ska, 2002), polegaj cy na wybieraniu wszystkich przypadków, które speøniaj okre lone
kryterium oraz dogø bnym badaniu szczególnego typu problemu, aby uzyska bogate i gø bokie opisy
zagadnie . Przebadana zostaøa 30 osobowa grupa kobiet w wieku 24 – 48 lat. Zgodnie z ustalonymi
kryteriami doboru osób do bada skoncentrowaøam si na kobietach, które do wiadczyøy w dzieci stwie
w rodzinie przemocy seksualnej z kontaktem fizycznym od osoby bliskiej i wa nej: ojca, ojczyma,
partnera matki; dzieci (lat 4 do 20) tych kobiet zdiagnozowane zostaøy tak e jako do wiadczaj ce
przemocy seksualnej, której sprawc byø kto z rodziny; kobiety w trakcie badania byøy uczestniczkami
terapii (w O rodku Terapii Osób z Rodzin Dysfunkcyjnch EGO lub w innych Poradniach
Psychologicznych). Badania prowadzone byøy na pocz tku terapii lub kobiety byøy proszone o
retrospekcyjne opisanie sytuacji z przed terapii.
Zastosowane metody
Zastosowaøam metody skonstruowane na u ytek bada o przemocy seksualnej: rozmow opart o
przewodnik „Historia przemocy w rodzinie”, skøadaj c si z pyta otwartych, pozwalaj c rozpozna
role, granice, zasady i typy przemocy w rodzinie (Widera – Wysocza ska, 1998); kwestionariusz
objawów zøo onego, chroniczengo PTSD (CPTSD - zøo one zaburzenie stresu pourazowego,); wywiad
ustrukturalizowany ”Kwestionariusz Intymnych Sytuacji” (SIK), którego celem jest pomoc osobie w
opisie do wiadczonych przez ni ró nych typów przemocy seksualnej (Widera – Wysocza ska, 1998). W
celu poznania subiektywnego spostrzegania postaw rodzicielskich zastosowaøam: wywiad
ustrukturalizowany „Retrospektywne Spostrzeganie Postaw Rodzicielskich Rodziców”, badaj cy
spostrzeganie przez kobiety zachowa ich matek (tak e ojców) w okresie dzieci stwa osób badanych oraz
rozmow opart o przewodnik „Do wiadczanie wøasnego Rodzicielstwa”, dotycz cy spostrzegania siebie
jako matki (Widera – Wysocza ska, 2001). Badanie odbywaøo si z ka d osob oddzielnie. Nagrywane
byøo na magnetofon a nast pnie dokonano szczegóøowej transkrypcji materiaøu. Uzyskany tekst podlegaø
analizie jako ciowej (Widera – Wysocza ska, 2000, 2002).

Przed przyst pieniem do prezentacji wyników bada nale y zaznaczy , e analizy uzyskane na podstawie
bada jako ciowych, ze wzgl du na niewielk grup badanych osób nie mog by uogólnione na szersz
populacj , lecz tylko na badan grup osób. Aczkolwiek zastosowanie doboru celowego osób do bada ,
opartego o kryterium jest prób pogø bionego zrozumienia zachowa szerszej grupy kobiet (speøniaj cej
opisane powy ej kryteria doboru), które doznaøy w dzieci stwie przemocy seksualnej.
Wyniki bada
Poni ej zaprezentuj wyniki bada , które b d opisywaøy rodzaje przemocy seksualnej do wiadczanej
przez kobiety z grupy dobranej celowo oraz z grupy losowej (badania autorki z 1996 roku). Nast pnie
opisz cechy wyst puj ce u kobiet, które doznaøy w dzieci stwie przemocy seksualnej, wpøywaj ce na
styl wychowania dzieci; oczekiwania rodzica co do roli dziecka wykorzystywanego oraz dwa style
wychowania seksualnego w rodzinie kazirodczej; opisz relacje wspomnianych kobiet z partnerem.
Przedstawi typy matek – sprawczy biernych i czynnych przemocy seksualnej i ich cechy oraz
konsekwencje przemocy seksualnej doznanej przez opiekuna w jego dzieci stwie wyra aj ce si w
zdolno ci zapewniania dziecku bezpiecze stwa. Zastanowi si czego potrzebuje osoba skrzywdzona,
aby szybko powróci do zdrowia po doznanej przemocy seksualnej. Na zako czenie omówi celowo
post powania psychologicznego nie tylko z dzieckiem ale i z jego opiekunem, aby zmiany byøy
skuteczne.
Rodzaje przemocy seksualnej
Kobiety z grupy, której po wi cony jest ten artykuø do wiadczyøy w dzieci stwie trzech typów przemocy
seksualnej: (1) przemoc seksualna z kontaktem fizycznym, (2) przemoc seksualna bez kontaktu
fizycznego i (3) emocjonalne nadu ycie seksualne.
Przemoc seksualna z kontaktem fizycznym
Wspominaøy one, e sprawca masturbowaø si w ich obecno ci, wykonywano wobec nich zb dne zabiegi
medyczne czy piel gnacyjne, wykorzystano do produkcji zdj i filmów pornograficznych; k pano w
sposób, który dziecko odczuwaøo jako natr tny, dotykano i pieszczono miejsca intymne, dokonywano
penetracji pochwy, zmuszano do stosunków oraz gwaøcono. Badania prowadzone w 1996 roku na próbie
losowej (Widera – Wysocza ska, 1998, 2003) wskazuj , e przemocy seksualnej z kontaktem fizycznym
(dotykiem) doznaøo okoøo 54% losowo dobranych kobiet (n=161), w tym: 29% kobiet zgøosiøo, e
do wiadczyøo zawstydzaj cych dotyków w biust lub po ladki przez osob z rodziny w obecno ci innych
osób; erotycznych pieszczot (caøowanie lub pieszczenie miejsc intymnych dziecka) do wiadczyøo 14%;
natomiast 18% dotykania miejsc intymnych i penetracji pochwy palcem lub przedmiotem; 5.5% kobiet
zmuszanych byøo do stymulowania narz dów pøciowych drugiej osoby; 4.8% do wiadczyøo gwaøtu i
1.8% badanych byøo przymuszanych do masturbowania siebie w obecno ci sprawcy. Pi dziesi t sze
procent zgøosiøo staøe spanie (cz sto z du ym ju ) dzieckiem w jednym øó ku, cz sto nago podczas, gdy
drugi rodzic spaø gdzie indziej (np. z powodu alkoholizmu czy agresji).Warto wspomnie , e 30% losowo
dobranych do bada m czyzn zgøosiøo doznawanie przemocy seksualnej w dzieci stwie i møodo ci.
Przemoc seksualna bez kontaktu fizycznego
Dziecko nie musi by dotykane, aby byøo wykorzystywane seksualnie. Badania losowe (N=161)
wykazaøy, e przemoc seksualna bez kontaktu fizycznego (dotyku) dotyczy 50.3 % badanych kobiet,
które wspominaøy swoje dzieci stwo, w tym pokazywanie dziecku filmów lub gazet pornograficznych
lub przyzwalanie na ogl danie ich zgøosiøo 4.9% kobiet badanych; podgl danie przez drug osob 16,1%.
Rodzic wchodziø do pokoju w ka dej chwili i bez pukania, wtedy, gdy osoba przebieraøa si u 39%
kobiet. Osoba dorosøa wchodziøa bez pytania do øazienki lub toalety, gdy dorastaj ce dziecko z niej
korzystaøo u 24% kobiet. Kobiety z grupy dobranej celowo zgøosiøy ponadto obna anie si rodzica w
obecno ci dziecka, chodzenie nago po domu, przymuszania dziecka do ogl dania stosunków pøciowych.
Emocjonalne nadu ycie seksualne
Badania nad kobietami z grupy losowej (N=161), które wspominaøy swoj przeszøo wskazuj , e w
70.8% polskich rodzin wyst puje ta przemoc. Dwadzie cia pi procent zgøosiøo, e oczekiwano, aby
dzieci przyjmowaøy rol partnera jednego z rodziców. Pi dziesi t cztery procent przebadanych kobiet

wspomina przykre uwagi zwi zane z pøci (ty tøu ciochu, nikt Ci nie zechce; wielki, brzuch, wielka dupa
lub biust, brzydka, krzywe nogi, wy miewanie si z dziewictwa). Czterdzie ci osiem procent søyszaøo, e
jest dziwk , kurw . W 51% przypadków dorastaj cej dziewczynie, robiono kr puj ce lub wulgarne uwagi
na temat rozwoju piersi, po ladków, ponadto 6% zmuszano do szczegóøowego opowiadania o kontaktach
intymnych. Kobiety dobierane celowo do prezentowanego w tym artykule badania wskazywaøy ponadto
na wyra anie wulgarnych przekona na temat innych znanych dziecku kobiet w jego obecno ci,
mówienie do osoby, e nadaje si jedynie do uprawiania seksu; przekazywanie wulgarnych przekona na
temat kobiet i m czyzn; wulgarne wyzywanie dziecka w sposób uwøaczaj cy godno ci, porównywanie
ciaøa i wygl du dziecka do innych osób; opowiadanie dziecku o swoich kontaktach seksualnych z innymi
dorosøymi, urz dzanie spotka na których rozmawia si (cz sto wulgarnie) o seksie w obecno ci dzieci.
Zaburzone rodzicielstwo - mi dzypokoleniowe konsekwencje
Przemoc seksualna doznana w dzieci stwie jako uraz chroniczny i zøo ony wpøywa na funkcjonowanie
we wszystkich sferach ycia, wzmagaj c wyst powanie problemów w sferze emocjonalnej i poznawczej,
behawioralnej, spoøecznej i zawodowej, koreluje z uzale nieniami i wzmaga choroby somatyczne,
dysfunkcje i zaburzenia seksualne oraz zaburzenia to samo ci pøciowej, przyczynia si do zachowa
antyspoøecznych, zaburze psychicznych i osobowo ci, wywoøuje PTSD (zaburzenia po stresie
urazowym) i zøo one, chroniczne PTSD (CPTSD). Wpøywa na ycie rodzinne, relacje z partnerem i
relacje z dzieckiem, wynikaj ce z problemów z podj cia roli rodzica (Widera-Wysocza ska, 2001).
Poni ej opisz cechy kobiet, sprawczy biernych przemocy seksualnej, czyli tych które maj powa ne
problemy z zapewnieniem dziecku biezpiecze stwa i ochrony przed przemoc seksualn .
Cechy specyficzne kobiet wpøywaj ce na kazirodczy styl wychowania dzieci
U badanych kobiet, które byøy wykorzystywane seksualnie w dzieci stwie zaobserwowano zespóø
specyficznych cech psychologicznych o du ym nasileniu, których wyst powanie mo e mie zwi zek z
pojawieniem si dysfunkcyjnych - kazirodczych zasad w rodzinie i brakiem mo liwo ci ochraniania
dzieci przed przemoc seksualn .
Kobiety te cechowaøa bezsilno i bezradno , brak poczucia wewn trznej kontroli, depresyjno , niskie
poczucie wøasnej warto ci, brak zainteresowa oraz choroby somatyczne: nadci nienie, choroby nerek,
choroby serca, choroby ginekologiczne. Zaprzeczaj køopotom w rodzinie i w relacji z partnerem.
Prze ywaj zaburzone poczucie wøasnej cielesno ci i swoj warto ø cz z seksualno ci . Mog pojawi
si problemy seksualne w postaci nadmiernego rozbudzenia (skutkuj ce pojawianiem si wielu
partnerów, tak e w obecno ci dziecka lub nieuzasadnion nago ci w obecno ci dziecka) lub
zahamowania seksualnego (niech do seksu, brak kontaktu ze swoim ciaøem, l k zwi zany z
seksualno ci , przekonanie, e seks jest czym zøym). Mog one mie problemy z to samo ci pøciow w
postaci niejasnej orientacji seksualnej lub homoseksualizmu.
Kobiety badane posiadaj tradycyjne pogl dy na rodzin . S zale ne finansowo, a cz ciej emocjonalnie
od m a/partnera, chocia posiadaj one wøasne dochody i zarobki wy sze od niego. Cechuje je
przekonanie, e kobieta nie mo e egzystowa bez m czyzny, pomimo niezale no ci finansowej oraz, e
ona musi zaspokoi potrzeby m czyzny i bez wzgl du na wszystko speønia rol søu cej. Kobiety te
nara one s na przemoc fizyczn ze strony m czyzny. Wykazuj nieumiej tno znoszenia samotno ci.
Staraj si , aby m nie szukaø kobiet na zewn trz, pozwalaj c, aby nawi zywaø intymn relacj z córk .
Po wi caj w ten sposób dziecko, zgadzaj c si na przemoc seksualn wobec niego.
Cz ciej ni u innych kobiet, u tych po przemocy seksualnej doznanej w dzieci stwie wyst puje problem
niechcianego macierzy stwa w postaci aborcji, posiadania niechcianych dzieci, braku instynktu
macierzy skiego, decyzji o nie posiadaniu dzieci oraz oddawaniu dzieci do adopcji.
Cechy niespecyficzne kobiet
U badanych kobiet zaobserwowano cechy niespecyficzne, do których zaliczyøam: wzmo one l ki i fobie,
natr ctwa, problemy ze snem w tym koszmary nocne, poczucie wstydu, brak sensu w yciu, brak
poczucia, e zasøuguje si na co dobrego, chroniczny al nie pozwalaj cy na jawne wyra anie zøo ci i w

zwi zku z tym bierna – agresja i agresja przeniesiona, sztywno w my leniu i zachowaniu. Cechuje je
symptom unikania i odr twienia i wynikaj cy z niego brak mo liwo ci rozpoznawania i wyra ania
swoich uczu oraz du y l k przed wymkni ciem si uczu z pod kontroli (porównaj objawy PTSD z
DSM IV).
Zaburzone relacje z dzieckiem
W badanej grupie kobiet, w relacji matki z dzieckiem mo na zaobserwowa wiele cech, których
wyst powanie z du ym prawdopodobie stwem zwi ksza ryzyko powielania przemocy seksualnej wobec
dziecka w rodzinie i poza ni .
Dystans emocjonalny i oczekiwania co do roli córki
Matka zazwyczaj zaspokaja podstawowe potrzeby dziecka, zapewniaj c mu jedzenie i ubranie. Z powodu
wspomnianych problemów emocjonalnych u matki widoczny jest brak akceptacji dziecka, dystans
emocjonalny i fizyczny, objawiaj cy si brakiem ciepøa, l kiem przed blisko ci i brakiem wiedzy na
temat potrzeb dziecka. Szczególnie utrzymuje si narastaj cy dystans emocjonalny z córk
wykorzystywan seksualnie. Taka postawa poø czona jest z agresywno ci i zøo ci wobec córki,
nieproporcjonaln do jej przewinie . Milcz co lub jawnie oskar a i obwinia córk o to, e przyzwala ona
na wykorzystywanie, wykazuje brak zaufania wobec córki i nie jest wobec niej wspieraj ca w ró nych
problemach yciowych. Wyra na jest intruzywna nadopieku czo w relacjach z dzieckiem
przejawiaj ca si z jednej strony nadkontrol (zamiast autonomi) charakteryzuj c si infantylizmem,
uzale nianiem dziecka od siebie, a z drugiej strony odrzuceniem dziecka, objawiaj cym si brakiem
umiej tno ci rozpoznawania i brakiem troski o zaspokajanie rzeczywistych potrzeb dziecka, brakiem
opieki, brakiem empatii i emocjonalnym zimnem. Widoczne jest izolowanie dziecka: wewn trz rodziny,
od zewn trznej rodziny oraz od rodowiska (rówie ników). Matka przejawia brak umiej tno ci
ochraniania dziecka przed dziej c si krzywd , nie uczy mówienia „nie”, nie uczy mówienia o swoich
uczuciach i my lach, nakazuj c milczenie; nie uczy konstruktywnego rozwi zywania problemów, oraz
rozpoznawania swoich potrzeb i domagania si ich realizacji. Utwierdza dziecko w poczuciu niskiej
warto ci i bezsilno ci.
W badanej grupie kobiet zaobserwowano wyst powanie okre lonych oczekiwa rodzica co do roli córki
w rodzinie. Ma ona cierpie w samotno ci, zaprzecza istniej cej rzeczywisto ci dotycz cej sytuacji w
rodzinie i doznawanej krzywdy i godzi si na rol kozøa ofiarnego, po wi conego przez matk dla
„ratowania” jej zwi zku i rodziny. Od wczesnych lat ycia jest obarczana odpowiedzialno ci za
funkcjonowanie rodziny i jej problemy. Ma nie wyra a siebie: swoich uczu , my li, przekona o
doznawanych krzywdach oraz jest izolowana od rodziny i z rówie ników.
Matka swoj postaw mo e przyczynia si do budowania w dziecku znieksztaøce poznawczych
dotycz cych obrazu siebie i wiata, przekazuje przekonania o zøym i zagra aj cym wiecie; uczy braku
zaufania do siebie i wiata. Pozwala partnerowi (i sama tak e to robi) na wpajanie dziecku
destrukcyjnych i krzywdz cych przekona na temat kobieco ci. Wykazuje brak poczucia pewno ci siebie
jako matki, wyra any na przykøad przez nieadekwatn zøo i agresj wobec dziecka (jest to jedna z
przyczyn zgøaszania si tych kobiet do psychologa). Wyst puje wyra ny brak wspóøpracy parnterów w
wychowaniu dziecka.
Liberalne i puryta skie wychowanie seksualne w rodzinie kazirodczej
Widoczne s dwa skrajne style wychowania, które ø cz si z wyst powaniem przemocy seksualnej w
rodzinie i poza ni . Zbyt liberalne wychowanie seksualne, charakteryzuje si zaburzeniem - zatarciem
granic mi dzypokoleniowych w rodzinie; pomieszaniem ról i uznaniem dziecka za swojego partnera;
dozwolona jest pornografia (gazety, filmy, zdj cia, rozmowy, wspóø ycie) w obecno ci dzieci i widoczne
jest zbyt wczesne rozbudzanie dziecka (poprzez na przykøad nie uzasadnion nago rodziców i dzieci w
rodzinie, wspólne k piele, mówienie o seksie w obecno ci dziecka, rozmowy ze zbyt maøym dzieckiem o
seksie). Nie jest respektowana prywatno dziecka (np. wchodzenie dorastaj cemu dziecku do øazienki
lub pokoju gdy jest nagie); nie utrzymuje si jasnych i stabilnych zasad i ról . Dzieci uczone s faøszywej
moralno ci, brak im wiedzy o tym jak si ochrania przed przemoc seksualn . Dzieci te z powodu zbyt

wczesnego rozbudzenia mog by nara one na wykorzystanie w rodzinie i przez osoby z poza rodziny
(np. dziewczynki mog by przymuszane do wspóø ycia z wieloma partnerami, cz sto starszymi od
siebie).
Zbyt puryta skie wychowanie, charakteryzuje si staøym unikaniem edukacji i profilaktyki seksualnej
dzieci w rodzinie; brakiem pozwolenia na rozmawianie z dzieckiem o seksualno ci przez osoby trzecie
(w tym profesjonalistów); karami wobec dziecka za przejawy zainteresowania seksualno ci (np. za
kobiece ubrania: dekolt, krótka spódnica, malowanie si ; za czytanie gazet kobiecych lub posiadanie
chøopaka). O tej formie wychowania czasami zapomina si podczas diagnozowania nadu y . Mówi o
niej zwøaszcza kobiety wykorzystywane seksualnie w dzieci stwie przez ojców i ojczymów.
Zaburzone relacje z partnerem
Badane kobiety miaøy tendencje do wi zania si z partnerem nie wspieraj cym; stosuj cym przemoc
fizyczn wobec nich. Przedkøadaøy kontakt z partnerem nad relacje z dzieckiem dla zaspokojenia swoich
podstawowych potrzeb: „bezpiecze stwa” emocjonalnego i finansowego oraz przynale no ci
zagøuszaj cej poczucie samotno ci. Swoj warto kobiety ø cz z seksualno ci , w dzieci stwie zostaøy
nauczone przez sprawc , e seks mo e søu y do zaspokajania potrzeby blisko ci, ciepøa, opieku czo ci i
w konsekwencji w yciu dorosøym szukaj (najcz ciej bezskutecznie) tych uczu od partnera
stosuj cego przemoc lub przygodnego. Mog mie wielu partnerów (i wówczas dziecko nara one jest na
kontakt z wieloma ró nymi, cz sto przygodnymi partnerami rodzica) lub mog unika seksu i
seksualno ci (i wtedy dzieci mog by nara one na brak konstruktywnej wiedzy o seksualno ci, patrz
wychowanie puryta skie).
Warto podkre li , e patologiczne przywi zanie kobiety do m czyzny nie jest oparte na zale no ci
finansowej, ale na mocnym uzale nieniu emocjonalnym i spoøecznym, wynikaj cym z problemów
psychologicznych, których przyczyny mo na upatrywa w urazie chronicznym doznanym w dzieci stwie
i których nasilenie jest wzmacniane przez mity i stereotypy spoøeczne oskar aj ce ofiar . Trwanie kobiety
przy m czy nie zaspokaja jej podstawowe potrzeby emocjonalne daj c jej poczucie przynale no ci a
przez to zøudne poczucie bezpiecze stwa, spokoju i siøy.
Typy matek sprawczy biernych i czynnych przemocy seksualnej
Poni ej przedstawi style wychowawcze widoczne u kobiet - sprawczy biernych oraz u wspominanych
przez nie ich matek. Nast pnie wymieni zaobserwowane typy sprawczy czynnych przemocy
seksualnej. U matek, które same doznaøy kazirodczej przemoce seksualnej w dzieci stwie wyst puje
tak e styl bezpieczny wychowania dzieci, jednak w poni szym opisie skupiam si na tych, które
zagra aj bezpiecze stwu dzieci.
Style wychowawcze sprawczy biernych przemocy seksualnej
Typ nadopieku czy
W zachowaniach matek nadopieku czych widoczna jest patologiczna kontrola nad dzieckiem,
uzale nianie dziecka od siebie i øamanie granic dziecka (patrz: przemoc seksualna emocjonalna), a
poprzez to matki te same mog sta si sprawczyniami czynnymi przemocy seksualnej. Nie rozpoznaj
rzeczywistych potrzeb dziecka, narzucaj c mu wøasne pogl dy dotycz ce tych potrzeb, w rzeczywisto ci
dbaj c o zaspokojenie wøasnych. Poprzez takie zachowanie odbieraj dziecku niezale no i autonomi .
Ponadto izoluj dziecko od rodziny i rówie ników w obawie, e mo e ono zosta wykorzystane
seksualnie.
Typ nieochraniaj cy
Matki nie ochraniaj ce nie zauwa aj potrzeb dziecka; s zdystansowane i zimne, nieobecne dla dziecka.
S nadmiernie krytyczne, restrykcyjne wymagaj bezwarunkowego respektu, zawstydzaj ce i karz ce,
obwiniaj ce i odrzucaj ce dziecko. Nie zapewniaj mu bezpiecze stwa i ochrony; wykazuj brak
zainteresowania dzieckiem oraz brak wsparcia i opieki; nie søysz woøania o pomoc. Zaniedbuj c

emocjonalnie swoje dzieci zwi kszaj ryzyko wyst pienia przemocy seksualnej wobec syna czy córki ze
strony osób z rodziny lub obcych.
Cechy matek sprawczy biernych przemocy seksualnej
Cechy matek nadopieku czych
Kobiety nadopieku cze s wiadome doznanej w dzieci stwie krzywdy, w tym przemocy seksualnej oraz
spostrzegaj swoje matki jako posta negatywn . Deklaruj niezale no od traumatycznej przeszøo ci,
s dz c e nie wpøywa ona na ich aktualne ycie, macierzy stwo w tym podejmowane role i tworzone
zasady w aktualnej rodzinie. Wskazuj na refleksyjno na temat bycia matk wobec swoich dzieci, chc
by dobrymi matkami i deklaruj si jako dobre matki. Jednak popeøniaj bø dy podobne do tych, których
dopu ciøy si ich matki. Nie dbaj o przestrzeganie intymnych granic dziecka, poniewa same maj
zaburzone ich rozumienie. Zdarza si , e same wykorzystuj seksualnie swoje dziecko (np. anga uj c je
do bycia emocjonalnym partnerem matki; bycie przyjacióøk dziecka; k pi c du e ju dziecko lub
sprawdzaj c mu genitalia; obna aj c si w obecno ci dziecka). Zauwa aj , e dziecko jest
wykorzystywane przez innego sprawc (np. ojca czy dziadka dziecka lub kuzyna czy starszego koleg ).
Zdarza si , aczkolwiek rzadko, e doprowadzaj do separacji lub rozwodu z partnerem, w celu
zapewnienia bezpiecze stwa dziecku. Posøuguj c si rodzajami wi zi Bowlbiego (1969) ten typ matek
mo na zaliczy do ambiwalentnych.
Pewna wiadomo bø dów popeønianych przez wøasne matki i doznanych w dzieci stwie krzywd
zwi ksza refleksyjno kobiet nadopieku czych na temat wøasnego macierzy stwa, ale niestety nie chroni
je to przed popeønianiem podobnych lub tych samych bø dów.
Cechy matek nieochraniaj cych
Matki nie ochraniaj ce wykazuj brak wiadomo ci (mechanizmy zaprzeczania) doznanych przez nie
krzywd w dzieci stwie, idealizuj wøasne matki, chocia nie potrafi opisa na czym miøo ich matek
polegaøa. S bez kontaktu z wøasnymi uczuciami, zdysocjowane, sztywne, zdystansowane, z
przekonaniami o zøym wiecie. Nie posiadaj refleksji na temat bycia matk wobec swoich dzieci i w
zwi zku z tym nie widz potrzeby zmiany relacji z dzieckiem. Popeøniaj bø dy podobne do bø dów ich
matek, uznaj c takie zachowanie za jedynie søuszne. Nie posiadaj umiej tno ci ochronienia dziecka
przed przemoc . Nie chc zauwa y , zaprzeczaj , minimalizuj lub oskar aj dziecko, gdy jest
wykorzystywane seksualnie przez sprawc . Nie zaspokajaj potrzeb dziecka.
Boj si samotno ci z powodu braku poczucia wøasnej atrakcyjno ci i niskiego poczucia wøasnej
warto ci. Nie doprowadzaj do separacji lub rozwodu z partnerem stosuj cym przemoc, uzasadniaj c
swoj decyzj tradycj , religijno ci , zasadami. Wykorzystuj znieksztaøcon interpretacj zasad
religijnych do utrzymania toksycznej struktury rodziny, jej zasad i ról. Posøuguj c si typami wi zi
Bowlbiego ten typ matek mo na zaliczy do unikaj cych lub zdezorganizownych.
Nale y podkre li , e zachowanie matek nadopieku czych czy nie ochraniaj cych (biernych sprawczy )
jest czynnikiem zwi kszaj cym ryzyko wyst pienia przemocy seksualnej wobec ich dzieci. Nie s one
jednak nigdy odpowiedzialne ani winne za sam przemoc seksualn , której dopu ciø si inny aktywny
sparwca – za to zachowanie odpowiedzialno ponosi tylko bezpo redni agresor. Jednak zdarzaøo si w
opisanej grupie kobiet, e niektóre z badanych kobiety zøamaøy cienk lini mi dzy sprawstwem biernym
i czynnym i stawaøy si aktywnymi sprawczyniami przemocy seksualnej wobec dziecka.
Typy matek sprawczy czynnych przemocy seksualnej
Wyró niøam cztery typy matek wykorzystuj cych seksualnie i zaliczyøam do nich: (1) kobiety, które
naruszaj intymne granice dziecka w ró nym wieku; (2) kobiety wykorzystuj ce seksualnie maøe dzieci,
cz sto za kar ; (3) kobiety, które molestuj nastoletnie dzieci; (4) kobiety, które wykorzystuj seksualnie
dzieci razem z m czyznami (pomagaj c im lub namawiaj c ich do tego). Jedna kobiet mo e by
zaliczona do kilku typów sprawczy czynnych.
Cechy specyficzne

Caøa traumatyczna przeszøo tych kobiet jest widoczna w ich przekonaniach na temat dzieci. Kobiety te
charakteryzuj si pewnymi specyficznymi cechami. Te które wykorzystuj seksualnie maøe dzieci w
dzieci stwie doznaøy przemocy seksualnej gøównie ze strony ojca lub dziadka oraz do wiadczyøy braku
ochrony lub odrzucenie ze strony matki. Kobiety wykorzystuj ce dzieci razem z m czyznami nauczyøy
si , e w przemocy jest siøa; ojciec staø si dla nich centraln postaci (idealizacja ojca). Natomiast
kobiety wykorzystuj ce dzieci nastoletnie traktowane byøy przez wøasn matk jako rówie niczki,
partnerki, nie wytworzyøy wi c autorytetu kobiety; ich matki zazdrosne byøy o towarzystwo swoich
nastoletnich dzieci; w kontaktach z dzie mi ich matki raz zachowywaøy si jak ich nastoletnie
rówie niczki, a zarazem traktowaøy dzieci jak dorosøych partnerów; spostrzegaøy nastoletnie dziecko jako
idealnego kochanka, partnera; matki tych kobiet siebie spostrzegaøy jak nastolatki.
Cechy niespecyficzne
Cechy wspólne tych kobiet to niskie poczucie wøasnej warto ci i nieadekwatna zøo i agresja.
Anga owanie si w zwi zki ze sprawcami przemocy (emocjonalnej, fizycznej, alkoholowej). Nie
posiadaj one umiej tno ci poszukiwania wsparcia w rodowisku, czuj si samotne, nie wierz , e osoba
dorosøa mo e zaspokoi ich potrzeby. Brak jest u nich wspóøczucia dla siebie jako ofiary, to poci ga za
sob brak empatii wobec dziecka. S przekonane, e dzieci s albo idealne albo bardzo zøe; nie
rozpoznaj potrzeb dziecka i s przekonane, e dziecko powinno zaspokaja potrzeby dorosøego.
Minimalizuj lub wypieraj stosowan przez siebie przemoc seksualn . Wykorzystuj znieksztaøcone
rozumienie religii do usprawiedliwienia stosowanej przemocy lub do „przeprowadzenia terapii” poprzez
spowied ; nie maj motywacji do zmiany.
Zdolno

do zapewnienia bezpiecze stwa dziecku

Nie rozwi zany u opisanych powy ej kobiet problem przemocy seksualnej z dzieci stwa i wynikaj cy z
niej zespóø objawów psychologicznych utrudnia niesienie pomocy dziecku. Kobiety te zdysocjowane i
bezradne nie zauwa aj problemów. Do wiadczenia z dzieci stwa bardzo utrudniaj im rozmow o
przemocy doznanej przez dziecko, poniewa wywoøuje to zbyt bolesne wspomnienia. Wiele kobiet nie
zidentyfikowaøo zachowa sprawcy wobec nich jako przemocy seksualnej i nie rozpoznaøo typów
doznanej krzywdy, trudno wi c im dba o zdrowe granice wobec wøasnych dzieci i role podejmowane
przez nie. Kobiety te nie s w stanie y bez m czyzny i uzasadniaj to zale no ci finansow od niego.
Jest to bardzo mocna postawa w pierwszym pokoleniu, ale tak e wyst puje w drugim pokoleniu i
pomimo tego, e kobiety badane s zadecydowanie niezale ne finansowo i wr cz cz sto utrzymuj swoj
rodziny, w tym m ów, nadal maj poczucie mocnej zale no ci od nich. Przynale no kobiety do
m czyzny daje im zøudne poczucie „bezpiecze stwa” i „stabilizacji”, w spoøecze stwie maøo
akceptuj cym samotne kobiety. Koncentracja matki na zaspokajaniu wøasnych potrzeb nie pozwala jej
ochrania dziecko przed sprawc .
Podporz dkowanie si partnerowi mo e by form zrzucenia odpowiedzialno ci z siebie za brak ochrony
dziecka przed przemoc („ja nic nie mogøam zrobi ”). Brak zainteresowania matek emocjonalnymi
potrzebami dziecka, znikoma empatia wobec niego, jest jedn z przyczyn przyzwolenia na przemoc
wobec dziecka i nie ochraniania go. Emocjonalne opuszczenie i zastraszanie dziecka oraz obwinianie
maøego czøowieka uniemo liwia mu ujawnienie przemocy. Staøy nacisk (poprzez søowa, zachowania,
nastroje) ze strony matki i rodowiska na córk na przyjmowanie przez dziecko destrukcyjnych ról
zwi zanych z intymn sfer ycia, powoduje, e takie ycie staje si „norm ” dla dziecka i nie mo e ono
przed nimi si broni . Zaburzone granice, pomieszane role i destrukcyjne zasady uniemo liwiaj dbanie o
bezpiecze stwo. Jawna lub ukryta niech i agresja do córki zwi zana z traktowaniem dziecka jako
rywalki odbiera dziecku pewno w bronieniu swoich racji. Brak rozwi zywania konfliktów w rodzinie
nie uczy umiej tno ci radzenia sobie z problemami, wr cz uniemo liwia szukania pomocy. Podobnie
dziaøa zakaz wyra ania uczu i my li, utrudniaj cy kontakt z lud mi i uniemo liwiaj szukanie pomocy.
Czynniki wpøywajace na proces zdrowienia dziecka po doznanej przemocy seksualnej
Wspóøczesne badania koncentruj si na czynnikach rodzinnych i rodowiskowych wpøywaj cych na
zdolno dziecka do szybkiego powrotu do zdrowia po PSDD. Daj one wskazówki co do kierunku

podejmowanych dziaøa zapobiegaj cych rozwijaniu si powa nych konsekwencji u osoby skrzywdzonej
i kierunku prowadzenia skutecznej terapii (Fergusson, Mullen, 1999; Kendall-Tackett, 1993; Herman,
1998; Romans, 1995).
Uporz dkowaøam je w nast puj cy sposób. Pierwsza grupa to (I) czynniki rodzinne i rodowiskowe i
zaliczyøam do nich (1) wychowywanie si w wspieraj cej i opieku czej rodzinie; (2) otrzymanie
wsparcia, opieki i bezpiecze stwa od rodziny, zwøaszcza wsparcia od matki, gdy przemoc zostanie
ujawniona oraz (3) wsparcie ze strony rodowiska wa nego dla dziecka, np. od dalszej rodziny,
nauczycieli, wychowawców, lekarzy, piel gniarek, pedagogów i psychologów.
Drug grup czynników stanowi (II) umiej tno ci spoøeczne, a w ród nich (1) posiadanie bliskich relacji
z wa nymi osobami oraz dobrej jako ci relacji intymnych; (2) wielo spoøecznych relacji; (3) aktywne
dawanie wsparcia innym, w tym poczucie bycia potrzebnym i wa nym; (4) relacje ze wspóøczuj cymi i
pro-spoøecznymi rówie nikami; (5) aktywne dziaøanie; (6) komunikowanie si z innymi i mówienie o
swoich prze yciach, czyli otwarto i zaufanie wobec innych; (7) sukcesy w szkole, w yciu, w
kontaktach z rówie nikami.
I w ko cu do trzeciej grupy czynników (III) które nazwaøam czynnikami osobowo ciowymi zaliczyøam
(1) wysokie poczucie wøasnej warto ci; (2) realistyczne (bez znieksztaøce poznawczych) spojrzenie na
sytuacje traumatyczn ; (3) jasne i wyra ne wspomnienie urazu, daj ce poczucie zrozumienia; (4)
wewn trzne poczucie kontroli i przekonanie o mo liwo ci wpøywania na swoje ycie; (5) poczucie czasu
wewn trznego przejawiaj ce si wiadomo ci , e uraz miaø miejsce w przeszøo ci; (6) nie odczuwanie
negatywnych konsekwencji na samo wspomnienie urazu (nie prze ywanie przeszøej sytuacji, jak gdyby
ona dziaøa si tu i teraz); (7) dobre mechanizmy radzenia sobie ze stresem oraz (8) pozytywne postawy
wobec ycia wytworzone w toku wychowania rodzinnego i rodowiskowego.
èatwo zauwa y , e rodzina kazirodcza stanowi przeciwie stwo wymienionych czynników. Powy ej
wymienione grupy wskazuj kierunki ksztaøtowania zdrowego rodowiska rodzinnego, szkolnego
(zaczynaj c od przedszkola) i spoøecznego.
Zastosowanie uzyskanej wiedzy
Pisanie o przemocy bez wskazania na zastosowanie danej wiedzy wydaje si nieodpowiednie. Poni ej
przedstawi w skrócie etapy post powania z osob wykorzystan seksualnie, køad c szczególny nacisk na
post powanie psychologiczne z opiekunem wspieraj cym dziecko wykorzystane.
Etapy post powania z dzieckiem i jego rodzin
Wyró niøam dwa gøówne etapy post powania z dzieckiem i jego rodzin . Pierwszy etap zwi zany jest z
zapobieganiem przemocy seksualnej i jej konsekwencjom, drugi natomiast z sytuacj gdy dojdzie do
przemocy i jej ujawnienia.
Aby zapobiega
Konieczne s wszechstronne dziaøania profilaktyczne (wobec dziecka, rodzica, rodowiska), obejmuj ce
post powanie skierowane na dzieci i dorosøych (bez nich dzieci nie maj szans); na sytuacj przed
wyst pieniem przemocy (zapobieganie wyst powania przemocy) i sytuacj po wyst pieniu przemocy
(zapobieganie jej konsekwencjom i zmniejszanie ich nasilenia); sytuacj w domu oraz sytuacj poza
domem; ochron przed bliskimi, autorytetami, przed obcymi. Niezb dne jest wprowadzenie profilaktyki
przemocy seksualnej do stylu wychowania rodzinnego, tak aby nauka dbania o granice staøa si integraln
cz ci wychowania w domu. Jednak, aby tak si staøo pomocna jest wi ksza wiadomo rodziców, w
tym matek o konsekwencjach jakie ponosi si , gdy doznaøo si w dzieci stwie przemocy seksualnej.
Kobiety te bez przej cia z sukcesem przez wøasn terapi maj znikome szanse na uczenie wøasnych
dzieci budowania bezpiecznego ycia. Uwa am, e cz ci profilaktyki (aby byøa ona skuteczna) musi
by diagnoza i terapia opiekunów dzieci. U dorosøego po urazie z dzieci stwa pojawia si problem z
samodzieln zmian wøasnych postaw pochodzacych z dzieci stwa, a jego dziecko nawet, gdy podczas

warsztatów psychologicznych nauczy si warto ciowych zachowa , wracaj c do domu musi si
dostosowa do panuj cej tam destrukcji.
Gdy dojdzie do przemocy i jej ujawnienia
Konieczne jest wówczas rozpoznanie sytuacji przez np. pedagoga w szkole czy pracownika socjalnego w
rodowisku; zgøoszenie sprawy do prokuratury czy s du rodzinnego; interwencja obejmuj ca izolacj i
ochron dziecka przed sprawc (opieka pedagogiczna, psychologiczna, psychiatryczna, lekarska,
socjalna, prawna); specjalistyczna diagnoza psychologiczna (zawsze) i medyczna (je eli potrzebna)
dziecka, rodziny, rodowiska; wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, spoøeczne udzielane dziecku,
opiekunowi, rodze stwu; dziaøania w rodowisku, je eli potrzebne (np. interwencje w klasie szkolnej; w
grupie przedszkolnej; grupy socjoterapeutyczne); profesjonalna indywidualna i grupowa terapia
psychologiczna z dzieckiem, opiekunem, budowanie nowych relacji opiekuna z dzieckiem; profesjonalna
diagnoza, edukacja i terapia psychologiczna ze sprawc (caøkowicie niezale na od post powania z
dzieckiem) oraz konsekwentne post powanie ukierunkowane na dalszy rozwój dziecka (Widera –
Wysocza ska, 2004).
Wspólna terapia psychologiczna z dzieckiem i z matk (opiekunem wspieraj cym dziecko)
Wi kszo matek dziecka wykorzystanego posiada cechy uniemo liwiaj ce im emocjonaln blisko z
dzieckiem, a nast pnie poradzenie sobie z zaistniaø przemoc . Konsekwencj tych cech jest niezdolno
do ochrony i nadzoru dziecka. Jakie powinny by wi c cele post powania psychologicznego z opiekunem
wspieraj cym? Jednym z wa niejszych jest poradzenie sobie przez opiekuna z konsekwencjami urazowej
przeszøo ci. Aby uwolni si od nich i po to by uporz dkowa swoje relacje z dzieckiem, opiekun
powinien przej peøny proces terapeutyczny lub w ostateczno ci
przynajmniej dokøadnie przeanalizowa swoj przeszøo . Cele psychoterapii obejmuj polepszenie
jako ci ycia osoby, poprzez wydobywanie oraz wzmacnianie jej wewn trznych zasobów, po to by mogøa
zapewni sobie i swoim bliskim bezpiecze stwo; celem terapii nie jest natomiast modyfikowanie
struktury i relacji rodzinny kazirodczej, aby utrzyma jej istnienie za wszelk cen . Innym celem jest
zwi kszenie wiadomo ci o konsekwencjach PSDD w ró nych sferach ycia oraz o konsekwencjach
dorastania w rodzinie dysfunkcjonalnej. Obejmuje ona analiz mi dzy innymi tego jakie typy przemocy
miaøy miejsce w rodzinie, kto byø sprawc ; kiedy i gdzie doszøo do przemocy seksualnej; czy komu o
tym powiedziaøa lub kto zauwa yø; jak ta osoba zareagowaøa, jak przemoc wpøyn øa na ycie opiekuna;
jak doznana przemoc wpøywa aktualnie na jego reakcje wobec dziecka; jak jego prze ycia wpøyn øy na
jego reakcje wobec dziecka po ujawnieniu przemocy. Wa nym celem jest odkrycie tajemnicy i
przerwanie izolacji w rodowisku oraz rozpoznanie toksycznych zasad i ról, którym osoba
podporz dkowuje si w yciu i odreagowanie uczu . Koniecznie nale y pami ta o stworzeniu ycia
wolnego od uzale nienia od rodziców, systemu rodzinnego z dzieci stwa, toksycznego partnera poprzez
budowanie przez osob nowych przekona na temat siebie i wiata, zasad, ról, warto ci i na ich podstawie
zdrowszych relacji z dzie mi, z bliskimi i innymi osobami. Jednocze nie odbywa si zwi kszanie
poczucia warto ci, wewn trznej kontroli, niezale no ci, poczucia odpowiedzialno ci za siebie i bliskich.
Poprzez wzmocnienie kontaktu z wøasnymi uczuciami i zasobami, ustalenie planów, celów i zada w
tera niejszym i dalszym yciu (Widera – Wysocza ska, 2001).
Jakie s inne cele post powania psychologicznego z opiekunem wspieraj cym dziecko, które doznaøo
wykorzystania seksualnego? Zalicza si do nich stworzenie bezpiecznego domu dla dziecka; wspieranie
dziecka w trakcie powrotu do zdrowia; kontrola i rozpoznawanie czynników ryzyka w rodzinie;
zrozumienie procesu przemocy seksualnej; rozpoznawanie zachowa i mechanizmów sprawcy;
zrozumienie i zaakceptowanie, e niebezpiecze stwo przemocy seksualnej zawsze istnieje, je eli sprawca
ma kontakt z dzieckiem; rozpoznanie objawów doznanej przemocy u dziecka; rozpoznanie zaprzeczania
u siebie, sprawcy, dziecka w rodowisku; pomoc dziecku w nawi zywaniu zdrowych relacji, po to by
zako czy izolacj ; nauka zdrowych granic, ról, dotyku, proszenia o pomoc; nauka redukcji winy,
wstydu, l ku, agresji u dziecka; radzenie sobie z ambiwalentnymi uczuciami u siebie i dziecka;
rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb dziecka.
Podsumowanie

Aby mo na byøo przerwa mi dzypokoleniowe koøo przemocy seksualnej oraz aby post powanie z
rodzinami kazirodczymi byøo skuteczne opiekun, rodowisko i profesjonali ci powinni umiej tnie
rozpoznawa u dziecka, rodziców i w strukturze rodzinnej objawy doznanej przemocy seksualnej. Musz
nauczy si skutecznie sprzeciwia mitom i stereotypom oskar aj cym ofiary przemocy seksualnej i
usprawiedliwiaj cym sprawc . Niezb dna jest umiej tno aktywnego posøugiwania si wiedz o
dynamice przemocy w rodzinie i reagowania na dziaøania maniulacyjne sprawcy.
Podczas terapii osób z rodziny kazirodczej osobno pracuje si z dzieckiem, opiekunem (sprawc
biernym) i sprawc (sprawc czynnym). Dopiero, gdy osoby te poradz sobie ze swoimi problemami
mog spotka si na wspólnej terapii rodzinnej. Spotkanie ze sprawc czynnym mo e by niemo liwe, ze
wzgl du na brak jego post pów w terapii, je eli w ogóle jakim cudem w tej terapii uczestniczy. Podobne
powa ne problemy mog pojawi si z matk nie ochraniaj c (patrz typy matek), która nie ma wgl du w
swoje zachowania. Ponadto nie wystarczy, aby wspieraj cy opiekun przeszedø terapi dotycz c
wøasnych urazów doznanych w dzieci stwie, aby poprawiøy si jego relacje z dzieckiem. Aby mógø on
(matka lub ojciec) budowa konstruktywne relacje z dzieckiem, podczas spotka terapeutycznych i
rozwojowych musi po wi ci szczególny czas na przepracowanie swoich postaw rodzicielskich wobec
dziecka. Tylko wtedy zachodzi trwaøa zmiana i mo e zosta przerwane koøo przemocy seksualnej.
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