Dziecko seksualnie krzywdzone
Przyczyny i skutki pedofilii
1. Czym jest pedofilia?
o każde zachowanie osoby dorosłej wobec dziecka, które służy podnieceniu i zaspokojeniu własnych
potrzeb seksualnych osoby dorosłej
o podejmowanie aktywności seksualnej z dziećmi lub fantazjowanie o tej aktywności przez osobę
dorosłą jako stale preferowany lub wyłączny sposób osiągnięcia podniecenia seksualnego i orgazmu
o dewiacja - zaburzenie preferencji seksualnej
2. Przyczyny pedofilii
o zmiany organiczne w mózgu,
o psychozy,
o zaburzenia osobowości,
o otępienie starcze,
o czynniki psychiczne i rozwojowe, np. zaburzone relacje z rodzicami, doświadczenie przemocy
seksualnej w dzieciństwie, odczuwanie lęku wobec kobiet, kompleksy, niepowodzenia w życiu
seksualnym.
o normy kulturowe
3. Grupy ryzyka :
o dzieci wychowywane w autorytarnych rodzinach, gdzie dochodziło do przemocy,
o dzieci o wysokim poziomie lęku, bez poczucia własnej wartości, introwertyczne
o dzieci nadmiernie ambitne, kalkulujące, że związki pedofilskie mogą im pomóc w zrobieniu kariery
o dzieci zaniedbane, dla których opieka "wujka" pedofila jest często pierwszym pozytywnym
uczuciem (łatwo im wmówić, że molestowanie seksualne jest czymś normalnym w rozwoju
dziecka).
4. Jak się zachować w sytuacji ujawnienia molestowania?
o Zapewnij dziecko, że mu wierzysz.
o Zadbaj o jego bezpieczeństwo, by uchronić przed kolejnymi aktami przemocy .
o Pochwal i doceń, że opowiedziało o tym, co się wydarzyło.
o Spróbuj zrozumieć i zaakceptować fakt, że o molestowaniu nie powiedziało wcześniej.
o Wytłumacz mu, że całą odpowiedzialność za to, co się wydarzyło ponosi sprawca.
o Pozwól dziecku odczuwać i wyrażać swoje uczucia, jakie przezywa w związku z zaistniałą sytuacją
(zarówno pozytywne jak i negatywne).
o Nie powstrzymuj się od bliskiego fizycznego kontaktu z dzieckiem.
o Nie bądź nadopiekuńczy.
o Nie obwiniaj dziecka za to, co się stało.
o Zapewnij mu specjalistyczną pomoc( medyczną, psychologiczną).
5. Jak rozmawiać z rodzicem dziecka molestowanego?
o Poproś, rodziców, żeby nie udawali, że się nic nie stało Powiedz żeby nie mówili o dziecku przy
dziecku.
o Powiedz, żeby nie ograniczali restrykcyjnie swobody- dziecko może odebrać to jako karę za
ujawnienie.
o Poproś, by nie kontynuowali przesłuchania w domu.
o Powiedz rodzicom, by pozwolili dziecku wyrazić emocje, podążali za dzieckiem.
o Poproś, by pod żadnym pozorem nie konfrontowali dziecka ze sprawcą, dołożyli wszelkich starań,
by dziecko się ze sprawcą nie spotkało.
o Zasugeruj terapię.
o Powiedz, by zachowali dotychczasowe kontakty np. kąpanie-chyba, ze dziecko samo zakomunikuje,
że nie chce.
o Uczul na to, że dziecko nie jest w rodzinie samo. Rodzice powinni wyjaśnić pozostałym dzieciom
co się stało bez wdawania się w szczegóły.

o

o

Uczul na to, żeby rodzice się wzajemnie nie obwiniali za to, co się stało. Zamiast się obwiniać,
lepiej się skoncentrować na tym 5 jak wzajemnie sobie pomóc. Zachęć rodziców, by poszukali
wsparcia dla samych siebie.
Jeśli wykorzystanie było wewnątrz rodziny, rodzice muszą liczyć się z tym, że teraz nastąpi zmianabyć może zmierzą się z rozpadem rodziny, opinią społeczną, może zdarzyć się, że dziecko będzie
umieszczone w placówce.

6. Akty prawne

Art. 199 KK

"Kto przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia doprowadza inną
osobę do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonywania takiej
czynności podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech". Stosunek zależności- stosunek prawny lub
faktyczny, który daje możliwość wpływania na los tej osoby (rodzice, opiekuni prawni, dyrektor,
nauczyciele).
Pedofilia- uprawianie, prezentowanie treści
Art. 200S l KK

"Kto doprowadza małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności
seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat l O".
Art. 200S 2KK

"Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu wykonanie
czynności seksualnych".
obcowanie płciowe - klasyczny akt seksualny; musi dojść do kontaktu cielesnego; wprowadzenia członka
do pochwy, ust, odbytu
inna czynność seksualna - kontakt cielesny, wszelkie pieszczoty; sprawca musi dotknąć ofiary: całowanie,
dotykanie przez bieliznę, rajstopy, odzież;
doprowadzenie do tego, by ofiara się onanizowała lub masturbowała sprawcę. (Jeśli sprawca na oczach
dziecka się onanizuje albo odbywa stosunek cielesny z inną osobą nie wyczerpuje znamion art. 200 k.k.
Tylko art.. 191 k.k.) Kazirodztwo
Art. 201 KK

"Kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego,
przysposabiającego brata lub siostry podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat". W sensie
prawnym, aby doszło do kazirodztwa, musi dojść do obcowania płciowego.
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