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Poni szy tekst jest fragmentem artykuøu: On Being Invisible in the Mental Health System (O byciu
nie dostrzeganym przez system psychiatryczny), zamieszczonego w The Journal of Mental Health
Administration Jesie 1994. Przedruk za zgod autora.
Pi tno ma wiele form. Je li diagnoza, leczenie b d psychoterapia stygmatyzuj , konsekwencje dla pacjenta
s wyniszczaj ce. W przypadku córki Ann Jennings okazaøy si kra cowo tragiczne.

Moja córka Anna staøa si ofiar wczesnej dzieci cej traumy seksualnej. Nigdy nie udaøo si
jej znale pomocy i leczenia w systemie psychiatrycznym. Od trzynastego roku ycia do jej
niedawnej mierci w wieku lat 32 byøa przez ten system uwa ana za „ci ko chor psychicznie”. Jej
akta medyczne z przestrzeni siedemnastu lat ujmuj j w kategoriach „diagnoz”, „leków”,
„symptomów”, „zachowa ” i „podej leczniczych”. Anna byøa uporczywie kwalifikowana do
grupy pacjentów „zbuntowanych”, „niewspóøpracuj cych i „opornych na leczenie”. Chocia na
pocz tku jej historia dzieci stwa i nadu y zostaøa zapisana w dokumentacji, pomijano j w
pó niejszych dokumentach. Wgl dy Anny w jej wøasne prze ycia i stany nie byøy nigdzie
odnotowywane.
W wieku 22 lat Anna byøa ponownie ewaluowana po próbie samobójczej. Na krótki okres
przediagnozowano j jako cierpi c na depresj i pewien rodzaj PTSD. To byø jedyny przypadek w
jej psychiatrycznej karierze, gdy zgadzaøa si z otrzyman diagnoz . Postrzegaøa siebie nie jako
kogo chorego na umy le, ale jako osob , która zostaøa ci ko zraniona i straumatyzowana przez
„tamte okropne rzeczy”, ø cznie z torturami seksualnymi, jakich doznaøa od swojego babysittera.

Co jej si wtedy staøo?
Anna urodziøa si w 1960 roku, jako trzecie z pi ciorga dzieci. Byøa licznym, pogodnym i
zdrowym dzieckiem o cudownych uzdolnieniach. W wieku dwóch i póø roku staøa si nagle
pøaczliwa; nieprzerwanie krzyczaøa i nie udawaøo si jej pocieszy . W wieku czterech lat zabrali my
j do psychiatry dzieci cego, który nie stwierdziø u niej niczego zøego. Kiedy umie cili my j w
piel gniarskim przedszkolu, jej problemy zdawaøy si zmale .
To, e w tym okresie Anna byøa wykorzystywana seksualnie i traumatyzowana, jest dzi
jasne; zostaøo to potwierdzone przez jej wøasne relacje, jak i wspomnienia innych. Jej wspomnienia
molestowania przez wynaj tego opiekuna – babysittera – byøy ywe, plastyczne, bogate w
szczegóøy i spójne w ka dym kawaøku przez lata. Zostaøy one potwierdzone przez osoby znaj ce
oprawc , jak i przez jego rodzin . Jedna z tych osób widziaøa po latach na wøasne oczy popeøniany
przez niego akt seksualnego wykorzystania innego dziecka.
Dowody, e Anna doznaøa zdrady i pogwaøcenia seksualnego w jeszcze wcze niejszym
wieku i ze strony innego oprawcy – krewnego – wypøyn ø na wiatøo dzi ki zeznaniom gosposi,
której dziewczynka zaufaøa. Opowiadaøa tej kobiecie, e m czyzna „bawiø si ni tam, gdzie nie
powinien” i e j „tam zraniø.” To nadu ycie pozostawaøo nieznane przez prawie trzydzie ci lat.
Anna pami ta, e jako maøa dziewczynka próbowaøa mówi nam o tym, co si dziaøo, ale nie byøo
nikogo, kto by j usøyszaø czy zareagowaø. Kiedy mi mówiøa, e „pan si z ni tak wygøupiaø,”
uznaøam, e chodzi o maøego chøopca z s siedztwa i przestrzegøam jego rodziców. Kiedy j
zaprowadzili my do lekarza na obdukcj , prze yøa to badanie jako jeszcze jedno nadu ycie:
„Pami tam tego doktora, gdzie mnie zabraøa , jak ci powiedziaøam. On robiø mi tam te takie
wstr tne rzeczy (tu pokazaøa na sfer genitaln ).
Trauma, jakiej Anna doznaøa, zostaøa wzmo ona przez okalaj ce j milczenie. Staraøa si
komunikowa j za pomoc ataków w ciekøo ci, krzyków, pøaczu i sprawiania zagro e . Staøa si
przez to dzieckiem „trudnym w prowadzeniu.” Jej krzyki i pøacze wywoøywaøy nowe ataki na ni –
byøa, niestety, bita i karana zamykaniem w pokoju. Nikt z nas wtedy nie mógø zobaczy ani
usøysze prawdy; w naszych umysøach wykorzystanie seksualne „nie istniaøo”. Kiedy pó niej, jako
wi ksza dziewczynka, zamkn wszy si w sobie, staøa si jaka inna i bez kontaktu z rówie nikami,
przypisywali my to jej utalentowanej duszy: jej artystycznej, niezale nej osobowo ci. Nie
widzieli my stanów terroru, zdysocjowania, osamotnienia i izolacji, przebijaj cych z jej rysunków,
ani nie wyczuwali my zapowiedzi køopotów w jej zachowaniach. W galerii wszystkich
profesjonalistów, jakich odwiedzali my, wyj tkiem w wyczuwaniu pod milczeniem Anny jej
wewn trznych turbulencji byøo dwóch szkolnych psychologów z podstawówki. Jeden z nich
stwierdziø: „Anna ma zachwian identyfikacj seksualn ; musicie jej pomóc.” Drugi napisaø:
„Wydaje si , e Anna støumiøa lub wyparøa jakie traumatyczne wydarzenia.”
Od jedenastego do trzynastego roku ycia w rodzinie Anny wyst piø silny konflikty mi dzy
rodzicami. Czworo jej rodze stwa prze yøo w rezultacie liczne przeprowadzki, alternatywne style
ycia, burzliwy rozwód rodziców oraz epizody przemocy i alkoholizmu. Ann to omin øo:
„zaøamaøa si ”. Psychiatra podaø jej haloperidol, na „uøatwienie snu” i dziewczynka, w reakcji,
prze yøa atak apopleksji, wymagaj cy natychmiastowej karetki i hospitalizacji. W ten sposób
”wchøon ø” j system psychiatryczny.
Niewidzialno

Anny dla systemu psychiatrycznego

Przez dziewi tna cie lat, do trzydziestego drugiego roku ycia, Anna byøa staø klientk
systemu psychiatrycznego – sp dziøa na oddziaøach zamkni tych prawie dwana cie lat. W okresach
pozaszpitalnych, nominalnie w spoøecze stwie, obracaøa si w kr gu ostrych dy urów

psychiatrycznych, krótkich pobytów na pogotowiu, programów interwencji kryzysowej i nagøych
interwencji. Gøówne diagnozy wpisane w jej kartotek obejmowaøy: osobowo borderline z
cechami paranoidalnymi i schizo-typowymi, paranoj , zaburzenie przebiegu socjalizacji
agresywnego typu oraz wiele rodzajów schizofrenii: paranoidaln , niezró nicowan , hebefreniczn
i rezydualn . Najcz stsz diagnoz Anny byøa schizofrenia paranoidalna. Rozpoznawane byøy ró ne
jej odmiany: chroniczna z gwaøtownymi zaostrzeniami, sub-chroniczna i o chronicznym przebiegu.
Odnotowywano tak e objawy anoreksji pokarmowej, bulimii i osobowo ci obsesyjnokompulsywnej. Leczenie obejmowaøo terapi rodzinn , witaminowo-od ywcz , insulinow ,
elektrowstrz sow , psychoterapi , terapi behawioraln , terapi ta cem, muzyk i rysunkiem,
rehabilitacj psychosocjaln , program dla trudnych przypadków, terapi grupow jak i ka de
mo liwe do wyobra enia leczenie psychofarmaceutyczne, ø cznie z clorazilem. W 95% interwencje
opieraøy si na podawaniu Annie psychotropowych narkotyków. Mimo, e od pocz tku w jej
kartach istniaøy w zapisach wzmianki o dysocjacji, brak w nich informacji o jakichkolwiek próbach
bada pod k tem istnienia wczesnodzieci cej traumy.
Dzi ki rozmowom z innymi pacjentkami, które doznaøy napa ci seksualnych w
dzieci stwie, Anna dowiedziaøa si , w wieku dwudziestu dwóch lat, e nie jest jedyna na wiecie.
To wtedy po raz pierwszy potrafiøa opisa mi szczegóøy swojego wykorzystania. I tym razem, z
now wiadomo ci wyksztaøcon przez te lata, ja potrafiøam Ann usøysze .
Wydarzenia w ko cu staøy si zrozumiaøe. Seksualne tortury i zdrada wyja niaøy jej
pøaczliwo , ci gøy krzyk gdy byøa niemowl ciem, oraz popraw stanu od czasu, gdy trafiøa do
piel gniarskiego przedszkola, a potem ponowne wyst pienie zaburze z pocz tkiem okresu
dojrzewania, gdy zaczynaøa si budzi w niej seksualno . Seksualne tortury i zdrada wyja niaøy
caø rozpacz i pøacz widoczny w jej malarstwie, jak te tre jej „uroje ,” jej samozawstydzaj cy
obraz siebie, jej autodestrukcyjno , jej prostytucj i wchodzenie w zwi zki z sadystami, jej obraz
wiata jako rozmy lnie rani cego systemu, jej izolowanie si i wszechogarniaj cy brak zaufania.
Pomy laøam sobie z ulg , e teraz wreszcie znamy przyczyn , dlaczego leczenie psychiatryczne nie
dziaøa. Tu bowiem, w traumie, le aø klucz do zrozumienia i pomo enia Annie.
System psychiatryczny jednak kompletnie zignorowaø te informacje. Gdy Anna lub ja
próbowaøy my porusza ten temat, oczy profesjonalistów zmieniaøy wygl d, jakby padø na nie jaki
cie . Je li dany lekarz notowaø wypowiedzi, w tym momencie przerywaø. Naciskaøy my martwy
klawisz. Po dziesi ciu latach i pi tnastu hospitalizacjach psychiatrycznych to staøo si przyczyn jej
samobójstwa.
Wierz c, e jest „zøa,” „odra aj ca” i „bezwarto ciowa” – tak jak inne ofiary wykorzystania
seksualnego w dzieci stwie – Anna krzywdziøa siebie, dokonywaøa samookalecze i nawracaj co
doznawaøa rewiktymizacji. Gasiøa papierosy na swoim ciele: na r kach nogach i genitaliach; ci øa
si gø boko t pymi narz dziami jak brzegi puszek; wsadzaøa sobie do waginy wieszaki, oøówki i
ostre przedmioty; poøykaøa pinezki i gwo dzie i wtykaøa sobie piguøki w uszy; usiøowaøa
wydøubywa sobie gaøki oczne; zmuszaøa si do wymiotów; wbiøa sobie nó w oø dek;
wydøubywaøa sobie kaø, by usun z ciaøa pokarm i pøaciøa m czyznom za to, by j gwaøcili.
Wci na nowo, jak wiele ofiar ataków seksualnych, Anna szukaøa ulgi w samobójstwie.
Wielokrotnie podcinaøa sobie yøy na nadgarstkach, próbowaøa si utopi , przedawkowywaøa
narkotyki, truøa si farb w spreju, wcieraøa brud we wcze niej zadane sobie rany, podcinaøa sobie
gardøo t p yletk i wieszaøa si na szpitalnych rurach. W ród lekarzy, którzy si ni zajmowali,
byøo wielu wybitnych specjalistów, znanych w swojej dziedzinie. Wielu traktowaøo j z wielk
trosk , niektórzy nawet zaczynali j autentycznie kocha . Jednak mimo caøej takiej ich opieki,
do wiadczenia Anny zwi zane z systemem psychiatrycznym byøy dla niej pasmem rewiktymizacji –
ci gøym odtwarzaniem i powtarzaniem pierwotnych urazów. Jej obraz siebie jako osoby „zepsutej”

i „z defektem,” jako „zøego nasienia” czy „ulegaj cej zøym wpøywom wiata” ulegaø wzmocnieniu i
utrwaleniu poprzez ci gøe skupianie si na jej „patologiach,” postrzeganie jej jako osoby z chorob
umysøow lub uszkodzeniem mózgu, ci kie zatruwanie psychotropowymi narkotykami, poddanie
jej ulegøo ci i ci gøej kontroli, oraz uporczyw cisz spowijaj c ujawniane przez ni wspomnienia
nadu y .
Cztery dni po trzydziestych drugich urodzinach, w pa stwowym szpitalu psychiatrycznym
w Kalifornii, nad ranem, po kolejnej nieprzespanej nocy z koszmarami, Anna powiesiøa si na
swojej podkoszulce. Rano znalazø j trzyosobowy zespóø piel gniarski, id cy do niej z kolejnym
zastrzykiem.
Mur milczenia
Tragiczne ycie Anny jest ka dego dnia powielane przez mnóstwo osób, które s podobnie
jak ona uwa ane za „ci ko i przewlekle chore psychiczne.” Z nierozpoznan i nie leczon traum z
dzieci stwa, osoby te cyrkuluj w sieci najkosztowniejszych klinik psychiatrycznych, izb przyj ,
ostrych dy urów, oddziaøów zamkni tych i døugoterminowych hospitalizacji. Wsz dzie ujawniane
przez nie wczesne nadu ycia seksualne s dyskredytowane lub ignorowane. Dokøadnie tak samo,
jak w zamierzchøym dzieci stwie, system psychiatryczny jest przedøu eniem wøadzy traumy nad
ofiarami oraz narz dziem ich uciszania.
Maj cy wiadomo cz stotliwo ci traumy nadu y , ich etiologicznego udziaøu w
chorobach i zaburzeniach oraz i konieczno ci ich terapii, nieliczni klinicy ci prze ywaj ci kie
frustracje, kiedy ich wiedza jest negowana, a rodki i wsparcie, z jakim mogliby spieszy
cierpi cym z pomoc , s oddalane. Czasami – jak zrobiø to jeden z lekarzy Anny – klinicy ci tacy
odchodz na dobre z systemu psychiatrycznego, uznaj c, e nie mog døu ej w nim praktykowa
bez utraty wøasnej integralno ci.
Paradygmat biologiczny = niezdolno

widzenia

Mimo, e wiele podej rehabilitacyjnych, psychoterapeutycznych i samopomocowych
wspóøpracuje z systemem psychiatrycznym, ich dominuj cy paradygmat jest podci gni ty pod
paradygmat biologiczny, jaki tam obowi zuje. Poj cie „paradygmatu” wprowadza do
powszechnego obiegu Thomas Kuhn, w swojej analizie historii i powstawania nauk naturalnych.
Uwa a on paradygmaty z rodzaj konceptualnego zbioru nastawie , z jakimi naukowcy podchodz
do obserwowania wiata. Wyniki bada , które zgadzaj si z ich danym konceptualnym zbiorem
nastawie , s przez nich dostrzeganie z jasno ci zrozumieniem, podczas gdy wszelkie
niespodziewane „anomalie” w wynikach, nie pasuj ce do naukowego paradygmatu, pozostaj
najcz ciej niedostrzegane, ignorowane lub wypaczane tak, by pasowaøy do istniej cych i
obowi zuj cych teorii.
Od lat dominuj cym w psychiatrii paradygmatem jest opieranie bada nad natur chorób
psychicznych na ich biologicznym rozumieniu. Paradygmat ten decyduje o kierunkach bada ,
doborze stawianych pyta , jak i samych metodologiach. Skøadaj ce si ten paradygmat teorie
wykøadane s na uczelniach i wsz dzie stosowane w praktyce. Podobnie ksztaøtuj si interwencje,
podej cia lecznicze i u ywane programy. A wyniki musz wskazywa na sukces.
W rozumieniu paradygmatycznym, system psychiatryczny zostaø tak skonstruowany, by
patrze na Ann z jej „chorob ” wyø cznie przez pryzmat biologicznej medycyny. ródøo jej
cierpienia – wczesnodzieci ce nadu ycia seksualne – stanowiøa dla tego paradygmatu ow
sprzeciwiaj c si „anomali ” i jako takie nie mogøo by zauwa one prze jego instrumenty. Jej
do wiadczenia nie pasowaøy do obowi zuj cych pogl dów na choroby psychiczne, wr cz burzyøy

je. Jako „nie pasuj ce,” nie mogøy znale miejsca w systemie opartym na teoretycznych
konstruktach. Nie istniaø te w tej dziedzinie zawodowej j zyk zdolny te do wiadczenia opisa i
zakwalifikowa . Nie byøo te przepisów reguluj cych zwrot kosztów leczenia skutków seksualnej
traumy. Nie uczono te o niej na adnych studiach czy specjalistycznych warsztatach
podyplomowych, ani nie sponsorowano bada naukowych id cych w tym kierunku. Nie istniaøy
narz dzia leczenia, rehabilitacja ani samopomocowe interwencje w tym zakresie. Nie byøo te
politycznego wsparcia dla wø czania dzieci cej traumy seksualnej do obszaru naukowych bada .
Widziane przez pojedynczy okular paradygmatu biologicznego do wiadczenia Anny nie mogøy
zosta zasymilowane. Musiaøy pozosta niedostrze one, odrzucone, lub przeinaczone tak, by
pasowaøy do parametrów przyj tego systemu przekona .
W efekcie tej paradygmatycznej lepoty, konwencjonalnie uznane praktyki psychiatryczne i
rodowiska szpitalne w powtarzaj cy si sposób retraumatyzowaøy Ann , uaktywniaj c wci na
nowo, rozj trzaj c i wzmacniaj c jej psychiczny ból i nast pstwa dzieci cych do wiadcze .
Wyøanianie si paradygmatu opartego na traumie
Mimo, e przesuni cie lub zmiana paradygmatu wyznacza drog post pu ludzko ci, zawsze
na pocz tku natrafia na silny opór. Inicjuj ca przemian zmiana paradygmatu rozrywa istniej ce
status quo, rodzi napi cie i niepewno i domaga si wi kszych wysiøków. Opór przed
dostrze eniem nadu y seksualnych w dzieci stwie i skutków tej traumy - opór przed nowym
paradygmatem opartym na uwzgl dnianiu kluczowych skutków tego zjawiska – istnieje od 130 lat,
w ci gu których etiologiczna rola wczesnych pogwaøce seksualnych w powstawaniu chorób
psychicznych byøa na przemian to odkrywana, to zaprzeczana. W 1960 roku cz stotliwo i
tragiczne znaczenie wykorzystywania seksualnego dzieci zostaøo odkryte przez Amboise Tardieu, w
1896 roku przez Freuda, w 1932 przez Sandora Ferencziego, a w 1962 i 1984 przez Henry’ego C.
Kempe. Ka de z tych ujawnie spotykaøo si z niesmakiem, odrzuceniem i dyskredytacj ze strony
reszty wiata naukowego. Ka de byøo obalane za pomoc argumentów i wysnuwanych teorii, które
zasadniczo obwiniaøy ofiary i chroniøy oprawców. Freud, wystawiony z powodu swoich odkry na
szyderstwa i wrogo rodowiska zawodowego, po wi ciø swój gøówny wgl d w etiologi chorób
psychicznych, zast puj c ich traumatyczne podøo e pogl dem, e jego pacjenci po prostu
„wyfantazjowali” sobie wspomnienia wcze nie doznanych gwaøtów, uwiedzenia i molestowania.
Równie dzi , sto lat pó niej, mimo mnóstwa ci gle wypøywaj cych i udokumentowanych
przypadków wykorzystania w dzieci stwie, tradycja zaprzeczania i obwiniania ofiar trwa nadal i
ma si dobrze.
Znany Psychiatra Rolland G. Summit nazywa owo zaprzeczanie „niewiedz ” lub
„rozmy ln , beatyfikacyjn ignorancj .” Proponuje on, aby my „w naszym historycznym fiasku
uchwycenia kluczowej wagi problemu nadu y seksualnych jak i w obecnym oporze przed
przyj ciem jej teraz, dostrzegli to, e nie jeste my niewinnymi naiwniakami, ale e rozmy lnie
ignorujemy t wiedz i promujemy ignorancj .”
W obecnym punkcie naszej historii jednak e, liczne i rozmaite siøy coraz mocniej
konfrontuj t niewiedz z prawd . I cho te siøy wci napotykaj opór, wydaj si organizowa w
pot ny ruch, pomagaj cy chroni dzieci przed pogwaøceniami ze strony dorosøych i promuj cy
przyj cie opartego na traumie paradygmatu, który dostrzega cierpienie i tragedi takich osób, jak
moja córka i oferuje im „radykaln perspektyw uleczenia.”

TRAUMA DO WIADCZONA WE

CZ STE PRAKTYKI INSTYTUCJI

WCZESNYM DZIECI STWIE

SYSTEMU PSYCHIATRYCZNEGO

Niedostrzegana, niesøyszana
Psychiatra dzieci cy Anny nie wypytywaø, Psychiatria dorosøych nie wypytywaøa, nie badaøa, nie
nie badaø i nie dostrzegaø u niej jej objawów dostrzegaøa , ani nie rozumiaøa skutków wykorzystania
seksualnej traumy. Dostaøa bø dn diagnoz . seksualnego. Anna dostawaøa bø dne diagnozy.
Próby Anny mówienia rodzicom i innym
Doniesienia o dawnych i obecnych nadu yciach
dorosøym spotykaøy si z ich zaprzeczaniem spotykaøy si z ignorowaniem, niewiar , dyskredytacj .
i uciszaniem jej.
Uznawano je jako halucynacje lub urojenia. Uciszano j
Tylko dwóch z wielu psychologów w
okresie szkoøy podstawowej widziaøo
traum . Ich podejrzenia byøy jednak
ignorowane przez rodziców.

Tylko dwóch psychologów w jej dorosøym yciu
widziaøo traum jako etiologi zaburze . Ich opinie
zostaøy zignorowane przez psychiatryczny system.
Gruntowne badanie byøo niedozwolone.

Zmowa milczenia (tajno ): ci, którzy
wiedzieli o wykorzystaniu, milczeni o nim.
Priorytetem byøa ochrona siebie, rodziny,
zwi zków, reputacji.

Tajno instytucjonalna powiela domow . Priorytet:
chroni instytucj , opini zawodow , prac . Informacji
o seksualnej traumie pacjentki nie przekazywano wy ej.
Ogólne badanie niedozwolone.

Odwet (zemsta) oprawcy na Annie, gdyby
ujawniøa seksualne wykorzystywanie.

Pacjenta mówi cego o doznawanych nadu yciach , a
tak e personel donosz cy o nich, spotykaø si z kar .

Wykorzystywanie dziaøo si w okresie pre- Nikt, poza jednym terapeut zaj ciami twórczymi, nie
werbalnym. Nikt nie zauwa aø traumy
zauwa aø seksualnej traumy wyra anej w jej dorosøych
seksualnej wyra anej w dzieci cych pracach pracach artystycznych.
artystycznych Anny.

Schwytana w potrzask
Niezdolna uciec, unikn lub obroni si
Niezdolna unikn lub obroni si przed gwaøtami
przed gwaøtami oprawcy. Jako dziecko
systemu psychiatrycznego. Zamkni ta, trwaøa w
kompletnie zale na od rodziny i opiekunów. zale no ci, bez prawa do edukacji i rozwijania talentów.

Doznaj ca pogwaøce seksualnych
Napastnik zdzieraø z Anny ubranie, rozrywaø Odzierana z ubrania przy zamykaniu w izolatce lub
podkoszulki ci gaj c jej przez gøow .
wi zaniu w pasy, zazwyczaj w obecno ci piel gniarzy
m czyzn.
Odarta do naga i nie maj c a nic, by móc si Do zastrzyku ci gano jej spodnie, obna aj c po ladki i
zasøoni
uda, w obecno ci asystuj cych m czyzn.
Zwi zana, przygnieciona, z
unieruchomionymi r kami i ramionami.

Obezwøadniana, w pasach, r ce i nogi przytoczone do
øó ka.

Napastnik „okr caø zdart podkoszulk na

Je li Anna protestowaøa lub krzyczaøa gdy j wi zano,

gøowie, tak e nie mogøa nic widzie .

zakrywano jej oczy i twarz zdart z niej garderob .

Napastnik siøa „otwieraø” jej nogi,
rozkøadaj c je na boki

Siø przytwierdzona w czterech punktach pasami, w
pozycji „rozpostartego orøa”.

Napastnik „grzebaø w Annie i wkøadaø w ni
ró ne przedmioty.

Lekarstwa wprowadzano w ni siø , wbrew jej woli.

Pogwaøcone granice. Obna ona. Zero
prywatno ci.

Zero prywatno ci ze strony innych pacjentów i
personelu. adnych granic.

Wyizolowana
Zabierana przez oprawc w miejsca, gdzie
nikogo innego nie byøo.

Siø zaci gana przez personel, przewa nie m ski, do
izolatki.

Osamotniona w swoim do wiadczeniu:
„Dlaczego tylko ja?”

Oddzielona od spoøecze stwa cianami oddziaøu
zamkni tego.

“My laøam, e tylko ja jedna na wiecie
jestem wykorzystywana”

Zero wiadomo ci, e inni pacjenci te s
wykorzystywanie seksualnie.

Obarczona win i wstydem
Anna miaøa poczucie, e jest zøa, wykl ta
zdeprawowana, e jest „zøym nasieniem”.

Pacjencji stygmatyzowani jako „wybrakowani” „chorzy
psychicznie” „bezwarto ciowi”. Instytucje
psychiatrycznie nie miaøy zero szacunku dla pacjentów.

Anna staøa si dzieckiem „stwarzaj cym
problemy” i „trudnym do prowadzenia”.

Anna staøa si „zbuntowana”, „oporna na leczenie”
„trudna w prowadzeniu” i „stwarzaj ca problemy”.

Byøa obwiniana, bita oraz zamykana za
okazywanie zøo ci, krzyki i pøacze.

Wciciekøo , krzyki i pøacze Anny pacyfikowano
„lekami”, wi zaniem w pasy, utrat praw i
wykluczeniem.

Poddana kontroli
Perpetrator had absolute power/control over Institutional staff had absolute power/control over Anna.
Anna.
Pleas to stop violation were ignored. “It hurt Pleas and cries to stop abusive treatment, restraint,
me. I would cry and he wouldn’t stop.”
seclusion, over-medication, etc. commonly ignored.
Expressions of intense feelings, especially
anger directed at parents, were often
suppressed.

Intense feelings, especially anger at those with more
power (all staff), suppressed by medication, isolation,
restraint.

Pozbawiona ochrony
Anna was defenseless against perpetrator
abuse. Her attempts to tell went unheard.
There was no safe place for her even in her
own home or room.

Mental patients defenseless against staff abuse. Reports
disbelieved. No safeguards effectively protect patients.
Personnel policies prevent dismissal of abusive staff.

W staøym zagro eniu i pod gro bami
As child, constant threat of being sexually
violated.

As a mental patient, constant threat of being stripped,
thrown into seclusion, restrained, over-medicated.

Dyskredytowana
As a child, Anna’s reports of sexual assault
were unheard, minimized or silenced.

As a mental patient, Anna’s reports of sexual assault
were not believed. Reports of child sexual abuse were
ignored.

Robienie z Anny wariatki
Appropriate anger at sexual abuse seen as
something wrong with Anna. Abuse
continued—unseen.

Appropriate anger at abusive institutional practices
judged pathological. Met with continuation of practices.

Anna’s fear from threat of being abused was Fear of abusive and threatening institutional behavior is
not understood. Abuse continued—unseen. labeled “paranoia” by the institution producing it.
Wykorzystanie seksualne nie zauwa ane
Psychiatryczne zaprzeczanie wykorzystywaniu
przez bliskich. Przekaz: „nie doznajesz tego, seksualnemu. Wiadomo dla pacjenta: „nie doznajesz
czego doznajesz”.
tego, czego doznajesz”.
Zdradzona
Anna violated by trusted caretakers and
relatives. Disciplinary interventions were
“for her own good.”

Anna retraumatized by helping professional/psychiatry;
interventions presented as “for the good of the patient.”

Family relationships fragmented by
Relationships of trust get arbitrarily disrupted based on
separation, divorce. Anna had no one to trust needs of system. No continuity of care or caregiver.
and depend on.
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