Батькам про насильство в сім’ї
Ще недавно в нашому суспільстві вважалося неприйнятним говорити відверто
про насильство в сім'ї. Проте ця форма насильства існує давно і зустрічається досить
часто: вона розповсюджена серед людей різних національностей, різного
фінансового та соціального статусу, в сім'ях віруючих та атеїстів. Більше того, таке
насильство ніяк не можна пояснити економічною
нестабільністю, оскільки воно наявне й у відсталих,
і в економічно розвинутих країнах.
Насильство в сім'ї - це реальна дія чи
погроза фізичної, сексуальної, психологічної або
економічної образи та насильство з боку однієї
особи щодо іншої, з якою вона має чи мала інтимні
або інші значущі стосунки. Насильство в сім'ї
дуже впливає на життя дітей і підлітків. Третина
дітей в Україні щороку спостерігають акти
насильства в сім"і. Діти, матері яких зазнали
знущань, у шість разів частіше намагаються
покінчити життя самогубством, 50% з них схильні
до зловживань наркотиками та алкоголем.
Щоб визначити ступінь насильницьких дій, досить з'ясувати такі випадки
насильства:
Фізичне насильство: хтось дитину штовхає, завдає болю ляпасами, стусанами,
ударами кулаків; жбурляє предмети, загрожує зброєю або завдає ран; фізично
перешкоджає при спробі вийти з дому; закриває ззовні дитину в помешканні;
залишає одну в небезпечних місцях; відмовляється допомогти, коли дитина хвора;
перешкоджає при спробі звернутися за медичною допомогою; не дає заснути вночі;
відмовляється купувати продукти харчування та інші необхідні для дитини товари;
псує її майно; ображає батьків, молодших братів та сестер; загрожує заподіяти
шкоду родичам або друзям.
Сексуальне насильство: поводяться з дитиною як з сексуальним об'єктом;
змушують роздягатися проти її волі; змушують вступати в статевий акт проти волі
дитини, ґвалтують її; здійснюють статевий акт з особливою жорстокістю; змушують
вступати у статевий акт після побоїв; змушують дивитися і/або повторювати
порнографічні дії. За статистикою, одна третина підлітків зазнає насилля в інтимних
стосунках.
Емоційна образа: постійно дитину принижують, кричать на неї та/або кривдять
(наприклад, говорять, що вона занадто товста, худа, дурна і т.д.); ігнорують почуття
дитини; висміюють її переконання; забороняють виходити на вулицю, гратися з
однолітками; маніпулюють нею, використовуючи при цьому неправду й незгоду;
кривдять її родичів і друзів або проганяють їх; критикують її, висміюють.
Економічне насилля: економічні утиски (не давати грошей, машину, кредитні
картки для зняття грошей з рахунку жертви та витрата їх на себе; використання
правової системи проти жертви).

Найнебезпечніше
те,
що насильство
дає дуже серйозні
негативні
наслідки. Воно породжує безладдя, відчуття відсутності допомоги, невпевненості,
безнадійності або безсилля; відчуття провини; відчуття придушення волі;
відсутність самоповаги; настирливі спогади; напади страхів, депресію; фобії,
смуток; роздуми про самогубство; самозвинувачення; втрату довіри; сумніви щодо
віри в щось; наркотичну/алкогольну залежність; жагу помсти тощо.
Діти з сімей, у яких практикується насильство, відчувають постійний
психологічний дискомфорт, для них це справжня трагедія. Мала дитина не може
знати, коли відбудеться наступний спалах насильства, де та наскільки сильним він
буде. В результаті, вразливість та відсутність контролю над ситуацією призводять
до проявів впертості у поведінці, відмови розмовляти та агресивних вчинків. У
більшості дітей - жертв насильства - з'являються серйозні відхилення в психічному,
фізичному розвитку, в емоційній сфері.

