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Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

 

Informacje na temat rodzajów przemocy
wobec dziecka (psychicznej, fizycznej,

seksualnej i zaniedbywania):
https://fdds.pl/corobimy/krzywdzenie-dzieci/

Nawet stosunkowo łagodne kary mogą być fizycznie niebezpieczne - prowadzić do zasinień,
obrzęków, krwiaków, uszkodzeń nerwów i złamania kości.

Bicie dziecka prowadzi do konsekwencji w zdrowiu psychicznym. Badania wykazały, że ekspozycja
na krzywdzenie w dzieciństwie jest powiązana ze zwiększonym ryzykiem bycia ofiarą lub sprawcą

Bicie dziecka jest niszczeniem więzi pomiędzy nim a dorosłym.

Bicie dziecka jest przestępstwem. Uderzenie dziecka stanowi przestępstwo naruszenia
nietykalności z art. 217 § 1 kodeksu karnego. 

Podtrzymywanie mitu "mnie też bito i nic mi się nie dzieje"  jest mechanizmem obronnym, który
stosuje się aby nie przyjąć, że krzywdzimy dziecko. To, że stosowanie klapsów jako metody

wychowawczej przez rodziców ma dla dzieci negatywne konsekwencje zostało udowodnione w
najnowszej metaanalizie Gershoff i Grogan-Kaylor (2016). Na podstawie danych z badań, w których

w sumie wzięło udział ponad 160 tysięcy dzieci, wykazano związek stosowania klapsów z
podwyższonym ryzykiem wystąpienia 13 z 17 badanych negatywnych konsekwencji. Są to

konsekwencje występujące jeszcze w dzieciństwie, takie jak: agresja, zachowania antyspołeczne,

 

przemocy, depresji, lęków, prób samobójczych oraz podejmowaniem ryzykownych zachowań w
późniejszym życiu, np. uzależnień czy ryzykownych zachowań seksualnych (UNICEF, 2014; WHO, 2006)

 

 

 

niska internalizacja moralna, problemy ze zdrowiem psychicznym, zaburzenia relacji rodzica z
dzieckiem, zaburzenia zdolności poznawczych czy niska samoocena. Natomiast w dorosłym życiu
konsekwencjami są również problemy ze zdrowiem psychicznym czy zachowania antyspołeczne.

Warto przy tym zaznaczyć, że nie znaleziono żadnych dowodów na korzyści z klapsów, czylipoprawę
zachowania dziecka.

 
opracowano na podstawie: J. Włodarczyk "Przemoc wobec dzieci" [w:] Dziecko krzywdzone. Teoria,

badania, praktyka, 16-1, 2017 s. 192-213 
 

https://fdds.pl/corobimy/krzywdzenie-dzieci/


Pomoc:
 

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 
"Niebieska Linia"

 800-12-00-02 czynny przez całą dobę
W każdy poniedziałek od godziny 18.00 do 22.00 w Ogólnopolskim
Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" (pod

numerem infolinii 800 120-002) prowadzone są konsultacje w języku
angielskim a w każdy wtorek od godziny 18.00 o 22.00 – w języku

rosyjskim
 
 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
dla dzieci, młodzieży : 116 111 - działa 24h/7

 800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie
bezpieczeństwa dzieci

 
800 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Telefon jest bezpłatny i jest czynny od poniedziałku do piątku od
godziny 8:15 do 20:00 (połączenie bezpłatne). Jeśli zadzwonisz tam w

godzinach nocnych i zostawisz informację o sobie i swój numer –
konsultanci do Ciebie oddzwonią.

 
we WROCŁAWIU:

 
Fundacja NON LICET - nr telefonu: 572 108 352,

dyżury telefoniczne od poniedziałku do czwartku, godz. 16:00-20:00,
konsultacje psychologiczne tylko online przez Skype’a – obowiązuje

rejestracja pod numerem 572108352
 
 



Jesteś świadkiem przemocy?
https://rodzice.fdds.pl/2020/04/23/co-zrobic-gdy-

podejrzewasz-ze-dziecko-jest-krzywdzone/
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