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Kryzysowa Linia Zaufania Szkocja dla Ofiar Gwa tu �– 08088 01 03 02 ( 
darmowa linia) 

 

 Kryzysowa Linia Zaufania Szkocja dla Ofiar Gwa tu oferuje  wsparcie na terenie Szkocji   
oraz informacje   i porady dla osób powy ej 13 -go roku ycia, które zosta y dotkni te 
przemoc   na tle seksualnym, nie wa ne kiedy i gdzie to mia o miejsce. Linia jest otwarta 
od 18.00  do  pó nocy, 7 dni w tygodniu, i oferuje wst pne i kryzysowe wsparcie oraz 
informacje, które s  darmowe i poufne. Linia ta mo e równie  skontaktowa  cie z 
lokalnym centrum kryzysowym lub z innymi s u bami w celu udzielenia dalszej pomocy. 
Linia oferuje minicom serwis dla g uchych i s abos ysz cych, oraz mo e zorganizowa  
t umacza je eli twój pierwszy j zyk  nie jest j zykiem angielskim. 

 Co to jest Wykorzystanie Seksualne Nieletnich? 

Wykorzystanie Seksualne Dzieci jest to ka da forma niechcianego zachowania  na tle 
seksualnym z dzieckiem poni ej 16 roku ycia. Mo e by  wiele takich form w czaj c  
stosunek p ciowy, seks oralny, masturbacj , dotyk seksualny, sprecyzowan  rozmow  na 
tle seksualnym, pokazywanie pornografii oraz uprawianie nierz du przez m odych ludzi. 

Jakiekolwiek zachowanie seksualne na które m oda osoba si  nie zgadza jest 
niedopuszczalne. 

Zasi g wykorzystania seksualnego nieletnich. 

Trudno jest okre li  konkretnie ile ludzi jest wykorzystywanych seksualnie, dlatego ze 
cz sto jest to ukrywane i utrzymywane w sekrecie, ale jest to bardziej powszechne ni   
uwa a wi kszo  ludzi. Z badan wynika e 1 na 2 dziewczynki do wiadcza jednej z  form 
przemocy seksualnej przed 18(1*) rokiem ycia, a 1 na 6 ch opców do wiadcza 
przemocy seksualnej przed 16 (2*)rokiem ycia.  

Wa ne eby  pami ta a/al ze nie jeste  sam/a. 

Dlaczego dzieci nie mówi ? 

Mnóstwo m odych ludzi jest wykorzystywana przez ludzi których znaj , ufaja i/lub s  ich 
opiekunami. Osoba wykorzystuj ca wcze niej upewnia si  e ma dost p do dziecka, e 
dziecko jej ufa, a pó niej gdy wykorzystywanie si  zaczyna dziecko milczy.  

1* Nauki Badawcze nad powszechno ci  przemocy seksualnej na przyk adzie 16-21 latków(1991) Child 
Abuse Unit, Uniwersytet North London 

2* Przemoc Seksualna w badaniach narodowych doros ych m czyzn i kobiet: Powszechno , 
charakterystyki i czynnik ryzyka.(1990) Child Abuse & Neglect, D Finkelhor, G Hotaling, IA Lewis & C 



Smith 

 

 

Ten proces cz sto jest nazywany a ob , mo e to dotyczy  ca ej rodziny. 

Dzieci nie mówi  poniewa : 

Mog  by  zastraszane przemoc  lub dalszym wykorzystywaniem ich lub innych 
osób na których im zale y 

My l  e nikt im nie uwierzy 

Mog  my le  e to ich wina 

mog  my le  e dzieje si  tak poniewa  s  z e lub na to zas u y y 

mog  nie rozumie  co si  dzieje i nie wiedz  co i jak powiedzie  

mog  si  obawia  e zostan  zabrane lub kto  inny z rodziny zostanie zabrany 

mog  lubi  niektóre pozytywne aspekty w kontaktach z osob  wykorzystuj c  i 
obawiaj  si  tego straci  

mog  chcie  chroni  rodzin  lub nawet osob  wykorzystuj c   je 

Odczucia obawy, izolacja i zak opotanie mo e utrudni  zrozumienie co zrobi  lub komu 
zaufa . Niektóre z podanych odczu  mog  pozosta  a  do doros o ci. 

Wa ne eby  zapami ta , nie wa ne jakie okoliczno ci, to nie dziecko jest winne za 
wykorzystanie seksualne. 

Ewentualne skutki wykorzystania 

Ka dy jest inny i nie ma 2 osób które reaguj  jednakowo w danej sytuacji. Najcz ciej 
wyst puj ce skutki u ofiar: 

Trudno  w zaufaniu ludziom i budowaniu pozytywnych bliskich zwi zków 

Niska samoocena i ocena w asnej warto ci oraz brak zaufania 

Pasmo silnych emocji tj. smutek, z o , wstyd, poczucie winy, obwinianie si  oraz 
my li samobójcze 

Poczucie niepokoju, niebezpiecze stwa i paniki 

Do wiadczanie wspomnie  (scenek z przesz o ci), koszmarów nocnych i 



niechcianych my li dotycz cych wykorzystania 

Trudno ci ze spaniem 

Poczucie inno ci, wstr tu, oraz prze wiadczenie ze niezaslugujesz na dobro i 
szcz cie w yciu.   

Te skutki mog  wp yn  na twoja osobowo , twoje zwi zki z innymi i rutynowe dzienne 
zaj cia. Jest  kilka sposobów (technik), które mog  by  pomocne w radzeniu sobie ze 
skutkami wykorzystania tj. wspomnieniami z przesz o ci i atakami paniki. Porozmawiaj z 
kim  na naszej linii lub odwied  nasza stron  po dalsze informacje. 
 
Cz sto wiadomo ci które wpajane s  dzieciom pozostaj  a  do doros o ci. By  mo e 
powtarzano ci negatywne rzeczy, a  zacz e  w nie wierzy . Potrzeba czasu eby takie 
my li i odczucia na temat siebie zmieni  ale mo esz to zrobi .  
 
Zapami taj, bo to wa ne, przetrwa a /les a  do tego momentu a na to trzeba odwagi i 
wytrwa o ci. Ofiary wykorzystania naprawd  mog  ''wyzdrowie ''(wyleczy  si ). 
Chocia  mog  by  chwile w których wydaje si  to bardzo odlegle, ale jest to mo liwe a 
ty jeste  tego warta/y. Zas ugujesz aby mie  ycie wolne od wykorzysta , i dobrze o 
sobie my le .   
 
Zmaganie si  i zachowanie bezpiecze stwa 
Wszyscy zmagamy si  z uczuciami, my lami i wspomnieniami w ró ny sposób. Niektóre 
sposoby s  pomocne a inne wywo uj  dalsze problemy w naszym yciu. 
 
Niektóre z powszechnych sposobów zmagania si  to: 

rozmawianie z lud mi 

pisanie dzienniczka, listów lub poezji 

za ywanie narkotyków i alkoholu 

ranienie si   

odcinanie si  od innych 

problemy z od ywianiem si   

sprz tanie  

 

 

 
Jak ty si  zmagasz ze swoimi uczuciami? Czy s  jakie  strategie które s  dla ciebie 



pomocne? Mo e sporz dzisz list  rzeczy które ci pomagaj ? To mo e by  ogl danie 
telewizji, s uchanie muzyki, k piel lub spacer.... cokolwiek co pomaga ci by  
bezpieczna/ym.  

 
 

 

 

 

Mog  by  takie chwile,ze nie czujesz si  bezpiecznie, podczas gdy zmagasz si  z 
ro nymi aspektami ycia i twoje my li mog  obróci  si  w my li samobójcze. Jak tak si  
dzieje to wa ne jest eby  mia /a wsparcie. Twoje bezpiecze stwo i zdrowie jest bardzo 
wa ne. Jak tak si  czujesz to pomocny móg by by  plan bezpiecze stwa, w którym 
umie cisz bezpieczne sposoby radzenia sobie z tym. Powiedz komu  o tym co czujesz. 

 

Wsparcie 

 

Wszyscy potrzebujemy wsparcia. Ludzi z którymi mo emy porozmawia , którym ufamy, 
którzy nas doceniaj  i wys uchaj . Wa ne eby ci ludzie nas respektowali. Je eli ci gle  
nie czujesz si  bezpiecznie to b dzie trudno wyleczy  si  z tego co zdarzy o si  w 
przesz o ci.  

 

 
Zrób list  osób które cie wspieraj . Czyli kogo  z kim mo esz porozmawia  o tym co si  
dzieje, lub z kim  z kim mo esz si  po mia  lub napi  si  kawy. Co zauwa y e  je eli 
chodzi o list ? Czy my lisz ze chcia by  wi cej wsparcia? 

 

 

Mnóstwu ofiar przemocy seksualnej bardzo pomaga rozmowa z kim  i jest bardzo 
znacz ca w procesie ''leczenia''. Jest wiele sposobów, które mog  by  dla ciebie 
pomocne. Rozmowa twarz  w twarz, listowna lub telefoniczna. Wa ne eby  wiedzia /a, 
e jest kto  kto ci  wys ucha, wesprze i uwierzy ci. 

Je eli ty lub kto  inny kogo znasz dotkn a jakakolwiek forma przemocy seksualnej, 
niewa ne kiedy to si  sta o prosz  dzwo  na darmow  i poufn  Kryzysow  Lini  



Zaufania Szkocja dla Ofiar Gwa tu na numer 08088 01 03 02, otwarte codziennie od 
18.00 do pó nocy. Wyszkolona kadra pa  jest tu po to eby ci  wys ucha , zaoferowa  
natychmiastowe wsparcie i udzieli  informacji. Poinformuj  ci  te  o pomocy bli ej 
twojego miejsca zamieszkania. Nasza strona internetowa www.rapecrisisscotland.org.uk  
równie  ma informacje, które mog  by  pomocne.  

 

 

 
 Lokalne Centra Kryzysowe do Spraw Gwa tu 

 
Aberdeen Wsparcie w Sprawach Gwa tu i Przemocy : 01224 620 772 
 
Argyll i Bute Centrum Kryzysowe do Spraw Gwa tu : 0800 121 46 85 
 
Dundee Centrum do Spraw Gwa tu dla Kobiet i Przemocy Seksualnej : 01382 201 291 
 
Edinburgh Centrum do Spraw Gwa tu dla Kobiet i Przemocy Seksualnej : 0131 556 9437 
 
Glasgow Centrum Kryzysowe do Spraw Gwa tu : 0141 552 3200 
 
East Ayshire Centrum Doradztwa i Pomocy do Spraw Gwa tu : 01563 541 769 
 
Lanarkshire Centrum Kryzysowe do Spraw Gwa tu : 01698 527 003 
 
Perth i Kinross Centrum do Spraw Gwa tu dla Kobiet i Przemocy Seksualnej : 01738 630 
965 

Western Isles Centrum Kryzysowe do Spraw Gwa tu : 01851 709 965 

 


