Wykorzystanie seksualne nieletnich – Informacje dla ofiar .

Polish – job no 4320(3) – Childhood Sexual Abuse – Information for Survivors

Kryzysowa Linia Zaufania Szkocja dla Ofiar Gwaátu – 08088 01 03 02 (
darmowa linia)

Kryzysowa Linia Zaufania Szkocja dla Ofiar Gwaátu oferuje wsparcie na terenie Szkocji
oraz informacje i porady dla osób powyĪej 13 -go roku Īycia, które zostaáy dotkniĊte
przemocą na tle seksualnym, nie waĪne kiedy i gdzie to miaáo miejsce. Linia jest otwarta
od 18.00 do póánocy, 7 dni w tygodniu, i oferuje wstĊpne i kryzysowe wsparcie oraz
informacje, które są darmowe i poufne. Linia ta moĪe równieĪ skontaktowaü cie z
lokalnym centrum kryzysowym lub z innymi sáuĪbami w celu udzielenia dalszej pomocy.
Linia oferuje minicom serwis dla gáuchych i sáabosáyszących, oraz moĪe zorganizowaü
táumacza jeĪeli twój pierwszy jĊzyk nie jest jĊzykiem angielskim.
Co to jest Wykorzystanie Seksualne Nieletnich?
Wykorzystanie Seksualne Dzieci jest to kaĪda forma niechcianego zachowania na tle
seksualnym z dzieckiem poniĪej 16 roku Īycia. MoĪe byü wiele takich form wáączając
stosunek páciowy, seks oralny, masturbacjĊ, dotyk seksualny, sprecyzowaną rozmowĊ na
tle seksualnym, pokazywanie pornografii oraz uprawianie nierządu przez máodych ludzi.
Jakiekolwiek zachowanie seksualne na które máoda osoba siĊ nie zgadza jest
niedopuszczalne.
ZasiĊg wykorzystania seksualnego nieletnich.
Trudno jest okreĞliü konkretnie ile ludzi jest wykorzystywanych seksualnie, dlatego ze
czĊsto jest to ukrywane i utrzymywane w sekrecie, ale jest to bardziej powszechne niĪ
uwaĪa wiĊkszoĞü ludzi. Z badan wynika Īe 1 na 2 dziewczynki doĞwiadcza jednej z form
przemocy seksualnej przed 18(1*) rokiem Īycia, a 1 na 6 cháopców doĞwiadcza
przemocy seksualnej przed 16 (2*)rokiem Īycia.
WaĪne ĪebyĞ pamiĊtaáa/al ze nie jesteĞ sam/a.
Dlaczego dzieci nie mówią?
Mnóstwo máodych ludzi jest wykorzystywana przez ludzi których znają, ufaja i/lub są ich
opiekunami. Osoba wykorzystująca wczeĞniej upewnia siĊ Īe ma dostĊp do dziecka, Īe
dziecko jej ufa, a póĨniej gdy wykorzystywanie siĊ zaczyna dziecko milczy.
1* Nauki Badawcze nad powszechnoĞcią przemocy seksualnej na przykáadzie 16-21 latków(1991) Child
Abuse Unit, Uniwersytet North London
2* Przemoc Seksualna w badaniach narodowych dorosáych mĊĪczyzn i kobiet: PowszechnoĞü,
charakterystyki i czynnik ryzyka.(1990) Child Abuse & Neglect, D Finkelhor, G Hotaling, IA Lewis & C

Smith

Ten proces czĊsto jest nazywany Īaáobą, moĪe to dotyczyü caáej rodziny.
Dzieci nie mówią poniewaĪ:
٨

Mogą byü zastraszane przemocą lub dalszym wykorzystywaniem ich lub innych
osób na których im zaleĪy

٨

MyĞlą Īe nikt im nie uwierzy

٨

Mogą myĞleü Īe to ich wina

٨

mogą myĞleü Īe dzieje siĊ tak poniewaĪ są záe lub na to zasáuĪyáy

٨

mogą nie rozumieü co siĊ dzieje i nie wiedzą co i jak powiedzieü

٨

mogą siĊ obawiaü Īe zostaną zabrane lub ktoĞ inny z rodziny zostanie zabrany

٨

mogą lubiü niektóre pozytywne aspekty w kontaktach z osobą wykorzystującą i
obawiają siĊ tego straciü

٨

mogą chcieü chroniü rodzinĊ lub nawet osobĊ wykorzystującą je

Odczucia obawy, izolacja i zakáopotanie moĪe utrudniü zrozumienie co zrobiü lub komu
zaufaü. Niektóre z podanych odczuü mogą pozostaü aĪ do dorosáoĞci.
WaĪne ĪebyĞ zapamiĊtaá, nie waĪne jakie okolicznoĞci, to nie dziecko jest winne za
wykorzystanie seksualne.
Ewentualne skutki wykorzystania
KaĪdy jest inny i nie ma 2 osób które reagują jednakowo w danej sytuacji. NajczĊĞciej
wystĊpujące skutki u ofiar:
x TrudnoĞü w zaufaniu ludziom i budowaniu pozytywnych bliskich związków
x Niska samoocena i ocena wáasnej wartoĞci oraz brak zaufania
x Pasmo silnych emocji tj. smutek, záoĞü, wstyd, poczucie winy, obwinianie siĊ oraz
myĞli samobójcze
x Poczucie niepokoju, niebezpieczeĔstwa i paniki
x DoĞwiadczanie wspomnieĔ (scenek z przeszáoĞci), koszmarów nocnych i

niechcianych myĞli dotyczących wykorzystania
x TrudnoĞci ze spaniem
x Poczucie innoĞci, wstrĊtu, oraz przeĞwiadczenie ze niezaslugujesz na dobro i
szczĊĞcie w Īyciu.
Te skutki mogą wpáynąü na twoja osobowoĞü, twoje związki z innymi i rutynowe dzienne
zajĊcia. Jest kilka sposobów (technik), które mogą byü pomocne w radzeniu sobie ze
skutkami wykorzystania tj. wspomnieniami z przeszáoĞci i atakami paniki. Porozmawiaj z
kimĞ na naszej linii lub odwiedĨ nasza stronĊ po dalsze informacje.
CzĊsto wiadomoĞci które wpajane są dzieciom pozostają aĪ do dorosáoĞci. Byü moĪe
powtarzano ci negatywne rzeczy, aĪ zacząáeĞ w nie wierzyü. Potrzeba czasu Īeby takie
myĞli i odczucia na temat siebie zmieniü ale moĪesz to zrobiü.
ZapamiĊtaj, bo to waĪne, przetrwaáaĞ/les aĪ do tego momentu a na to trzeba odwagi i
wytrwaáoĞci. Ofiary wykorzystania naprawdĊ mogą ''wyzdrowieü''(wyleczyü siĊ).
ChociaĪ mogą byü chwile w których wydaje siĊ to bardzo odlegle, ale jest to moĪliwe a
ty jesteĞ tego warta/y. Zasáugujesz aby mieü Īycie wolne od wykorzystaĔ, i dobrze o
sobie myĞleü.
Zmaganie siĊ i zachowanie bezpieczeĔstwa
Wszyscy zmagamy siĊ z uczuciami, myĞlami i wspomnieniami w róĪny sposób. Niektóre
sposoby są pomocne a inne wywoáują dalsze problemy w naszym Īyciu.
Niektóre z powszechnych sposobów zmagania siĊ to:
x rozmawianie z ludĨmi
x pisanie dzienniczka, listów lub poezji
x zaĪywanie narkotyków i alkoholu
x ranienie siĊ
x odcinanie siĊ od innych
x problemy z odĪywianiem siĊ
x sprzątanie

Jak ty siĊ zmagasz ze swoimi uczuciami? Czy są jakieĞ strategie które są dla ciebie

pomocne? MoĪe sporządzisz listĊ rzeczy które ci pomagają? To moĪe byü oglądanie
telewizji, sáuchanie muzyki, kąpiel lub spacer.... cokolwiek co pomaga ci byü
bezpieczna/ym.

Mogą byü takie chwile,ze nie czujesz siĊ bezpiecznie, podczas gdy zmagasz siĊ z
roĪnymi aspektami Īycia i twoje myĞli mogą obróciü siĊ w myĞli samobójcze. Jak tak siĊ
dzieje to waĪne jest ĪebyĞ miaá/a wsparcie. Twoje bezpieczeĔstwo i zdrowie jest bardzo
waĪne. Jak tak siĊ czujesz to pomocny mógáby byü plan bezpieczeĔstwa, w którym
umieĞcisz bezpieczne sposoby radzenia sobie z tym. Powiedz komuĞ o tym co czujesz.

Wsparcie

Wszyscy potrzebujemy wsparcia. Ludzi z którymi moĪemy porozmawiaü, którym ufamy,
którzy nas doceniają i wysáuchają. WaĪne Īeby ci ludzie nas respektowali. JeĪeli ciągle
nie czujesz siĊ bezpiecznie to bĊdzie trudno wyleczyü siĊ z tego co zdarzyáo siĊ w
przeszáoĞci.

Zrób listĊ osób które cie wspierają. Czyli kogoĞ z kim moĪesz porozmawiaü o tym co siĊ
dzieje, lub z kimĞ z kim moĪesz siĊ poĞmiaü lub napiü siĊ kawy. Co zauwaĪyáeĞ jeĪeli
chodzi o listĊ? Czy myĞlisz ze chciaábyĞ wiĊcej wsparcia?

Mnóstwu ofiar przemocy seksualnej bardzo pomaga rozmowa z kimĞ i jest bardzo
znacząca w procesie ''leczenia''. Jest wiele sposobów, które mogą byü dla ciebie
pomocne. Rozmowa twarzą w twarz, listowna lub telefoniczna. WaĪne ĪebyĞ wiedziaá/a,
Īe jest ktoĞ kto ciĊ wysáucha, wesprze i uwierzy ci.
JeĪeli ty lub ktoĞ inny kogo znasz dotknĊáa jakakolwiek forma przemocy seksualnej,
niewaĪne kiedy to siĊ staáo proszĊ dzwoĔ na darmową i poufną Kryzysową LiniĊ

Zaufania Szkocja dla Ofiar Gwaátu na numer 08088 01 03 02, otwarte codziennie od
18.00 do póánocy. Wyszkolona kadra paĔ jest tu po to Īeby ciĊ wysáuchaü, zaoferowaü
natychmiastowe wsparcie i udzieliü informacji. Poinformują ciĊ teĪ o pomocy bliĪej
twojego miejsca zamieszkania. Nasza strona internetowa www.rapecrisisscotland.org.uk
równieĪ ma informacje, które mogą byü pomocne.

Lokalne Centra Kryzysowe do Spraw Gwaátu
Aberdeen Wsparcie w Sprawach Gwaátu i Przemocy : 01224 620 772
Argyll i Bute Centrum Kryzysowe do Spraw Gwaátu : 0800 121 46 85
Dundee Centrum do Spraw Gwaátu dla Kobiet i Przemocy Seksualnej : 01382 201 291
Edinburgh Centrum do Spraw Gwaátu dla Kobiet i Przemocy Seksualnej : 0131 556 9437
Glasgow Centrum Kryzysowe do Spraw Gwaátu : 0141 552 3200
East Ayshire Centrum Doradztwa i Pomocy do Spraw Gwaátu : 01563 541 769
Lanarkshire Centrum Kryzysowe do Spraw Gwaátu : 01698 527 003
Perth i Kinross Centrum do Spraw Gwaátu dla Kobiet i Przemocy Seksualnej : 01738 630
965
Western Isles Centrum Kryzysowe do Spraw Gwaátu : 01851 709 965

