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WPROWADZENIE
Problem przemocy w rodzinie, to zjawisko – które we współczesnej Polsce
nadal występuje w niepokojącej skali, a zasadniczą kwestią staje się uzyskanie
odpowiedzi na pytanie, jak wyeliminować to zjawisko i ochronić przed nim osoby
zagrożone. Z przemocą w rodzinie mamy do czynienia wówczas, gdy jednostki, w tym
dzieci i ich rodzina stykają się z sytuacjami nieprzypadkowych aktów naruszających
osobistą ich wolność, a które przyczyniają się do fizycznej albo psychicznej szkody
drugiego człowieka i które wykraczają poza społeczne normy wzajemnych kontaktów
międzyludzkich1. Jednostki, a przede wszystkim dzieci doznające przemocy mają
zamknięty dostęp do udziału w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym, przez co
nie mogą korzystać z wszystkich dostępnych praw i możliwości rozwoju, co pogłębia
ich bierność i izolację. Pierwszym krokiem w skutecznej walce z przemocą jest dobre
rozpoznanie skali zagrożeń z nią związanych w rodzinie i w dalszych środowiskach
społecznych.
Prezentowany Raport przygotowany został z inicjatywy gminy Janów
Lubelski, realizującą projekt pn. „Nikt w rodzinie nie zasługuje na przemoc”, na
zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Osłonowego:
„Wspieranie

Jednostek

Samorządu

Terytorialnego

w

Tworzeniu

Systemu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
Podjęta analiza dotyczy wskazania poziomu zagrożenia przemocą dzieci
i młodzieży w rodzinie na terenie gminy Janów Lubelski. Omówione zostaną zarówno
przyczyny powstania tego zjawiska, jak też jego charakter i wielkość. Rozważone
zostały także możliwości rozwiązań i zmian w lokalnej polityce społecznej, aby
przeciwdziałać skutkom przemocy w rodzinie, a w długim okresie zapewnić podstawy
stabilnego i spójnego systemu wsparcia dla rodzin dotkniętych przemocą, a przede
wszystkim opracowanie działań zapobiegających powstawaniu problemu.
Część pierwsza poświęcona jest omówieniu zagadnień z obszaru podstaw
teoretycznych problemu przemocy, jego definiowania, charaktery, rodzaju oraz
1

Pospiszyl I., (2007), Razem przeciw przemocy, Wyd. Żak, Warszawa.
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skutków i skali zjawiska. W drugiej części znajduje się opis metodologii badań, takich
jak cel i przedmiot, badana grupa, wykorzystane narzędzia oraz procedura badawcza.
W części trzeciej raportu przedstawiamy wyniki badań, a następnie wnioski
z podjętej analizy. Raport zakończony jest rekomendacjami, które wykorzystując
wnioski przedstawiają opis spójnej wizji kształtowania polityki społecznej w gminie
i które stanowić powinny adekwatną odpowiedź na istniejące zagrożenia związane
z przemocą w rodzinie.
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CZĘŚĆ I. Zjawisko przemocy w rodzinie – podstawy teoretyczne
Współczesna rodzina stanowi przedmiot zainteresowania nauk społecznych,
jak i pozostaje w kręgu percepcji współczesnej polityki społecznej. Zainteresowanie
to wynika z faktu szeregu i zmian i przeobrażeń dokonujących się w aspekcie
globalnym i które bezpośrednio i pośrednio dotykają także rodzinę w społeczeństwie
polskim. Obecnie jesteśmy obserwatorami takich zjawisk, jak: zmiany stylów życia
rodziny i tradycyjnych funkcji rodziny, ubożenia rodziny, liberalizacji norm
współżycia

rodzinnego,

uzależnień

członków

rodziny,

czy

przemocy

wewnątrzrodzinnej. Przemoc jest zjawiskiem występującym powszechnie w naszym
społeczeństwie i dotyka rodzin o różnym statusie społecznym. Bez wątpienia należy
ją zaklasyfikować do kategorii zachowań negatywnych i szkodliwych społecznie, co
stawia ją jako jeden z poważniejszych problemów wymagających nieustannej
obserwacji.
1.1. Przemoc – definiowanie pojęcia
Na zjawisko przemocy w rodzinie można patrzeć z różnych punktów widzenia,
przyjmując perspektywę indywidualna, systemową lub społeczną. Perspektywa
indywidualna, to spojrzenie przez pryzmat osoby doświadczającej przemocy lub przez
pryzmat sprawcy. Perspektywa systemowa to ukazanie możliwych form wsparcia dla
osób uwikłanych w przemoc oraz opis metod wsparcia. Perspektywa społeczna zaś, to
odbiór społeczny zjawiska przemocy w rodzinie, postawy członków lokalnej
społeczności wobec aktów przemocy, prospołeczność obywateli, czynniki mogące
sprzyjać przemocy lub ją usprawiedliwiać.
Znaczenie problemu przemocy w rodzinie wynika z faktu, iż to właśnie rodzina
jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka: kształtuje jego osobowość,
system wartości, światopogląd, styl i sposób życia. Ogromna rolę w prawidłowym
funkcjonowaniu rodziny mają relacje pomiędzy rodzicami, które powinny być oparte
na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i miłości. Jeśli występują zaburzenia w tej
sferze, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, a w konsekwencji następuje
4

stopniowa dezorganizacja życia rodzinnego. Dezorganizację znajdujemy także
w wypełnieniu podstawowych funkcji, łamane są zasady, a postępowanie
poszczególnych jej członków staje się coraz bardziej destrukcyjne, niezgodne
z normami moralnymi, społecznymi i prawnymi. Problematyka przemocy coraz
częściej staje się przedmiotem badań interdyscyplinarnych, a zainteresowanie
środowiska socjologów, pedagogów i psychologów tą kwestią pozwala na
opracowanie całościowych i spójnych analiz zarówno w zakresie pojęciowym, jak
i analizy przebiegu samego procesu.
W literaturze przedmiotu znajdujemy wiele definicji przemocy, a do
najczęściej wykorzystywanych należy definicja, w której przemoc określana jest jako
„jeden z głównych, obok groźby środków przymusu, polega na użyciu siły fizycznej,
przez jednostkę czy grupę, często wbrew obowiązującemu prawu, w celu zmuszenia
jakiejś osoby czy członków grupy do określonego działania czy tez umożliwienia
podjęcia działań lub do zaprzestania wykonywania czynności już rozpoczętej; także
bezprawne narzucenie władzy.”

2

Do przemocy zaliczamy więc wszystkie formy

ataku, kontroli, nadzoru zachowania o instrumentalnym i zamierzonym charakterze,
a których celem jest zniewolenie ofiary jak również wyeliminowanie jej niezależnych
działań i myśli, które to sprawca podporządkowuje sobie.
Mówiąc o zjawisku przemocy oraz o sposobach jej przeciwdziałania, a także
pomocy ofiarom

i

sprawcom,

konieczne

jest

na

wstępie

zdefiniowanie

najważniejszych pojęć związanych z tym zagadnieniem. Najczęściej stosowana
definicja przez osoby zajmujące się pomocą ofiarom określa przemoc domową jako:
działanie lub zaniechanie dokonywane w ramach rodziny przez jednego z jej członków
przeciwko pozostałym, z wykorzystaniem istniejącej lub stworzonej przez okoliczności
przewagi siły lub władzy, godzące w ich prawa lub dobra osobiste3.
Przemoc w rodzinie w świetle Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie

2
3

K. Olechnicki, P. Załęcki, (1988), Słownik socjologiczny, wyd. II poprawione, s.167.
Ibidem
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naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, w szczególności narażające
te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność,
nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu
fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób
dotkniętych przemocą. Osobami najbliższymi są: małżonek, dzieci, rodzice,
rodzeństwo, powinowaci, przysposobieni oraz ich małżonkowie, a także inne osoby
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Przemoc w rodzinie charakteryzuje się specyficznymi cechami, tj:
 Intencjonalność - jest zamierzonym działaniem ukierunkowanym na ofiarę
i ma na celu kontrolowanie jej i podporządkowanie; zmierza do osiągnięcia
jakiegoś celu.
 Nierównowaga

sił

–

wykorzystuje

przewagę

sił,

uniemożliwiając

samoobronę, opiera się na władzy i kontroli.
 Wynika z działania człowieka– działanie lub zaniechanie działań jest
dokonywane przez jednego członka rodziny przeciwko pozostałym.
 Narusza prawa i dobra osobiste - sprawca wykorzystuje przewagę siły,
ogranicza podstawowe potrzeby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
(fizjologiczne, bezpieczeństwa) oraz narusza podstawowe prawa ofiary (np.
prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku, itd.).
 Powoduje cierpienie i ból - sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne
szkody, doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą
zdolność do samoobrony.
Jerzy Mellibruda, klasyfikuje przemoc według dwóch kategorii: przemoc
gorąca (spontaniczna) i przemoc chłodna (instrumentalna). Pierwsza z nich znajduje
swoje źródło w emocjach, a bezpośrednio we frustracji i niemocy powodując furię.
Furia jest wybuchem skumulowanych uczuć wściekłości i wzburzenia u której
podstawy bierze frustracja, która „jest przykrym stanem emocjonalnym, pojawiającym
się wówczas, gdy jednostka usiłując zaspokoić jakąś potrzebę (biologiczną,
6

psychiczną), natrafia na przeszkody nie do pokonania6”. Przeszkody mogą być
związane z najbliższym otoczeniem, gdy np.: uczniowie odczuwają brak poczucia
bezpieczeństwa, nie zdobywają uznania bliskich, brak im przyjaznych kontaktów
z kolegami i nauczycielami, wówczas pojawić się mogą zachowania agresywne.
Doskonałym i powszechnie spowodowanym aktem frustracji u uczniów jest przykład
gdy nauczyciel wystawi uczniowi ocenę, która według ucznia jest nieadekwatna do
zasobu jego wiedzy, wtedy uczeń czuje się niedowartościowany, często traci kontrole
nad swoim zachowaniem i wypowiedziami pod kierunkiem nauczyciela.
Przemoc gorąca charakteryzuje się atakami złości, naładowana jest gniewem
i agresją, wyzwiskami i gwałtownymi zachowaniami. Sprawca pragnie świadomie
zadać ból i cierpienie ofierze nie kryjąc się z tym. Takie działania są skutkiem przeżyć
związanych z wyżej wymienioną frustracją i niespełnieniem swoich oczekiwań,
agresja sprawcy zamiast zahamowania kieruje się przeciwko osobom z otoczenia.
Drugim rodzajem złego traktowania według tej klasyfikacji jest tak zwana
przemoc chłodna która charakteryzuje się spokojnym i skrytych tłumieniu emocji.
Sprawca kontroluje się, opracowuje plan, działa z premedytacją. Przemoc ta jest
wpisana w psychikę sprawcy, której wcześniej zaobserwował często we własnym
domu. Złe traktowanie jest wpisane w jego kulturę i obyczaj, przemoc chłodna
stosowana

przez

rodziców

może

się

objawiać

formą

surowych

metod

wychowawczych i nie widząc w tym nic złego racjonalnie uzasadniają stosowanie
przemocy, w rezultacie ich dzieci same później są agresywne, również nie dopatrując
się w tym niczego negatywnego.
Podczas zajmowania się problematyką przemocy, obok terminów „agresja”
i „przemoc” w literaturze przedmiotu znajdujemy także pojęcie „złego traktowania”.
Eleonora Bielawska- Batorowicz określa to jako „sytuację, w której jedna osoba
odnosi się do drugiej w sposób niezgodny z łączącą je relacją i bez odpowiedniej

Mellibruda, J. (1997). Pułapka nie wybaczonej krzywdy , T. Warszawa, IPZ. Zob. także: Mellibruda,
J. (2000). Wybrane problemy patologii życia rodzinnego . w: Psychologia-podręcznik akademicki .
t.III. red. J. Strelau, Warszawa, GWP.
7
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troski, wynikającej z charakteru tej relacji”7 Zarówno ofiary jak i sprawcy, traktują to
jako mit, uważając że zaniedbywanie czy wykorzystywanie nie jest przemocą, chociaż
niejednokrotnie cierpią.
Przemoc obiera również swój charakter:
 Instrumentalny, przemoc wykorzystywana jest wtedy do realizacji ściśle
określonych celów, może być też bezinteresowna. Sprawca chce
osiągnąć lub zdobyć jakiś cel, a cierpienie drugiej osoby jest narzędziem
do osiągania tego celu, wyszukuje w przemocy własnego zadowolenia,
może działać pojedynczo jak i w grupie.
 Bezinteresowny, przemoc jako zadowolenie w znęcaniu się nad ofiarą
 Indywidualny
 Zbiorowy.
Jak pokazują wyżej wymienione definicje, przemocy nie można traktować
jednoznacznie, zarówno skomplikowany charakter zjawiska, jak i różne jego formy
powodują, iż w wielu przypadkach diagnozowanie jest trudne, a konsekwencje
występowania przemocy dla ofiary bardzo poważne.
Świat młodego człowieka w XXI wieku tętni informacjami przepełnionymi
doniesieniami o powszechności przemocy i agresji, informacje o przemocy są masowo
nagłaśniane w mediach, co jednocześnie staje się powszechne i stanowi swoistą
„reklamą” problemu. Często znajdujemy teksty prasowe opisujące rożnego rodzaju
formy przemocy, teksty te jednak najczęściej pozbawione są odpowiedniego
komentarza, w którym dokonano by właściwej analizy problemu, co przyczynia się do
dość płytkiego „rozpowszechniania” zjawiska przemocy przy jednoczesnym
„zobojętnieniu” odbiorców na problem. Zgodnie z wynikami badań, około 10% dzieci
i młodzieży charakteryzuje się „ciągle na nowo powtarzającymi się objawami
dyssocjalnych i napastliwych zachowań agresywnych, w tym blisko 9% stanowią
chłopcy, 2% - dziewczęta” 8. Zjawisko to niestety dynamicznie wzrasta, co jest
E. Bielawska – Batorowicz, (1993), O formach złego traktowania dzieci, „Przegląd Psychologiczny”
nr 3, s.306
8
W.W. Szczęsny, (2003), Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki,
Warszawa, s.102.
8
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widoczne przy dokonaniu porównania wyników badań na przestrzeni ostatnich
dziesięcioleci; badania przeprowadzone w latach siedemdziesiątych wskazują, że
w szkołach podstawowych statystyki dotyczące zachowań agresywnych kształtowały
się na poziomie około 3%, a w domach dziecka 17%, już badania przeprowadzone
kilka lat temu wskazują znaczny wzrost; tj. w szkołach podstawowych zjawisko to
dotyczy już kilkunastu procent zaś w domach dziecka ponad 30%. W świetle badań
zrealizowanych przez Komendę Główna Policji, wzrost agresji i przemocy w szkole
w dalszym ciągu osiąga wysokie wskaźniki i staje się coraz częściej elementem
zaburzenia w zachowaniu i przestępczości młodzieży.9 Spowodowane jest to wieloma
przyczynami, co pokazuje Wykres nr 1, tak więc; kradzieży odnotowano najwięcej,
bo liczba ich dochodzi prawie do trzech tysięcy, następnie popularne w szkole są
przestępstwa rozbójnicze, odnotowano grubo ponad dwa i pół tysiąca przypadków tej
formy przemocy4. Zachowania agresywne w skutek których doszło do uszczerbku na
zdrowiu wynoszą niespełna tysiąc przypadków, nieco mniejszą liczbę stanowią
włamania. Ponad pół tysiąca młodzieży gimnazjalnej brało udział w pobiciu i/ lub
zażywało narkotyków. Gwałtów zarejestrowano tylko, albo aż cztery. Ważną
informacją jest także komunikat policji na temat nieujawnionych przypadków agresji,
co potwierdza „skomplikowaną” naturę podnoszonego problemu.
W wykonanej przez KGP analizie istotnym jest zwrócenie uwagi na różnice
w skali zjawiska przemocy przy uwzględnieniu charaktery szkoły, tj. zgodnie
z uzyskanymi informacjami w szkołach zawodowych problem w porównaniu
z gimnazjami jest znacząco mniejszy Patrz: Wykres nr 1. Pomimo, iż szkoły
zawodowe nie cieszą się dużą popularnością w społeczeństwie jako placówka szkoląca
młodzież do przyszłych zawodów5, to na podstawie zrealizowanych badań poziom
bezpieczeństwa w tych placówkach jest większy. Wskazanie szkół gimnazjalnych jako
środowisk szczególnie zagrożonych przemocą wynika niewątpliwie z faktu, okresu
rozwojowego w życiu młodego człowieka, mówiąc bowiem o przemocy wśród
B. Urban (2002), Zaburzenia w zachowaniu i przestępczości młodzieży, Kraków, [W:] Dewiacje wśród
młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka, pod red. Bronisława Urbana, Kraków.
4
W statystykach znajdujemy informację, iż przestępstwa rozbójnicze są popełniane w Polsce co
dziesięć minut i pięćdziesiąt sekund.
5
Należy, jednak wspomnieć, iż opinia ta ulega poprawie w ostatnich latach.
9
9

młodzieży szkolnej, trzeba zawęzić ten problem do kategorii młodzieży gimnazjalnej.
Potwierdzenie powyższego znajdujemy w cytowanych już badaniach, których dane
wyraźnie wskazują, iż w pewnych formach przemocy np. „przestępstwa rozbójnicze”
młodzież gimnazjalna dopuszcza się tej formy ponad dwadzieścia razy więcej
w porównaniu z młodzieżą reprezentującą szkoły zawodowe.
Wykres nr 1. Przemoc wśród uczniów gimnazjum i szkół zawodowych
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Źródło: Komenda Główna Policji.

Analiza wyników badań zrealizowanych przez KGP na temat przemocy
w szkołach wyraźnie wskazuje, iż to właśnie okres edukacji i rozwoju młodzieży na
poziomie gimnazjum jest najbardziej niebezpieczny, zarówno poziom edukacji
poniżej, jak i powyżej należy uznać jako względnie bezpieczny. Także sytuacja
w szkołach wyższych odnotowuje występowanie przemocy na poziomie śladowym.
Niewątpliwie zjawisko to można tłumaczyć „trudnym okresem dojrzewania”? Czas
dorastania to czas występowania problemów rozwojowych związanych z okresem
10

adolescencji, czas od beztroskiego dzieciństwa do odpowiedzialnej dorosłości.
Częstym problem w tym wieku jest depresja, bunt przeciwko rodzicom, który wyraża
chęć niezależności, a który może prowadzić także do wejścia młodego człowieka
w struktury grup subkulturowych lub dewiacyjnych. Różnorodność i skala problemów
z jakimi stykają się ludzie młodzi i ich opiekunowie stanowi ważny argument na rzecz
prowadzenia eksploracji w tym obszarze.

1.2. Rodzaje i przyczyny przemocy
W literaturze przedmiotu znajdujemy opis trzech zasadniczych rodzajów
przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej. Poprzez pojęcie pierwszej z nich –
przemocy fizycznej rozumie się celowe zadawanie bólu ze strony sprawcy, w którym
to ofiara odbiera wszystkie ataki. Przemoc fizyczna – w swej czynnej postaci
przybiera działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest
nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie,

obezwładnienie, policzkowanie,

szczypanie, kopanie, bicie otwartą ręką lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub
substancjami żrącymi, użycie broni. Forma bierna przemocy fizycznej przejawia się
w zakazach mówienia, chodzenia, załatwiania potrzeb fizjologicznych lub zamknięciu
osoby doznającej przemocy w areszcie domowym.
Przymus fizyczny jest często bolesny, a połączony z podejmowaniem działań
czy decyzji dla ofiary niekorzystnych wzmaga dodatkowo ból psychiczny10. Przemoc
fizyczna możemy zaobserwować w dwóch postaciach, w czynnej, gdy dopatrujemy
się wszelkich form fizycznej agresji, zadawania ran, popychania oraz w postaci biernej
w sytuacji, gdy przejawia się w to w różnego formach zakazu, nakazu, świadomego
tworzenia sytuacji zagrożenia lub niebezpieczeństwa, a jednocześnie stanowiących
zagrożenie fizyczne na przykład: szybka jazda samochodem, zakaz korzystania
z toalety. Formy przemocy fizycznej są bardzo różnorodne i nie ograniczają się
wyłącznie do wymienionych powyżej, w rzeczywistości spotyka się ich znacznie
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więcej, a do najczęściej występujących możemy zaliczyć: policzkowanie, uderzenie
pięścią, szarpanie za włosy, kopanie, rzucanie przedmiotami, duszenie.
Przemoc psychiczną można nazwać emocjonalnym gwałtem, w literaturze
anglojęzycznej określane także jako „morderstwo duszy”. Przemoc psychiczna – to
działanie prowadzące do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby,
wykorzystujące różnorodne mechanizmy psychologiczne, np. wyśmiewanie,
poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągła krytyka,
kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb,
szantażowanie. Przemoc psychiczna może polegać również na niszczeniu
przedmiotów mających wartość dla osoby poniżanej. Przemoc psychiczna nie
pozostawia śladów widocznych „gołym okiem” , nie ma dla niej skali aby można było
ustalić rozmiar krzywdzenia psychicznego.
Szkody wyrządzone przemocą psychiczną są niewymierzalne, a w szerokim
ujęciu można ze zamknąć w określeniu jako „złe traktowanie”. Przemoc psychiczna
nie pozostawia cielesnych śladów, ale urazy w psychice pozostają na długie lata,
a bardzo często są trudne do wyeliminowania. W konsekwencji przemoc psychiczna
niesie obniżenie możliwości intelektualnych i psychicznych, co w przeniesieniu na
sytuację jednostki w społeczeństwie powoduje zazwyczaj wyraźne dysfunkcje
i

mniejsze

możliwości

sprawnego

i

pełnego

przystosowania

do

życia

w społeczeństwie. Przemoc psychiczna to poniżanie i upokorzenie, odrzucenie,
pozbawienie jednostki osobistej mocy, co jest dla niej szczególnie dolegliwe11
Przejawami przemocy psychicznej są także „niewinne” uwagi, jednak umieszczenie
ich w określonym kontekście posiadają zazwyczaj bardzo niebezpieczny skutek.
Owocuje to bezradnością ofiary i brakiem chęci podejmowania jakichkolwiek działań.
W skład przemocy psychicznej można wyróżnić działania takie jak:
 izolacja – brak społecznego poparcia dla ofiary,
 groźby – słowne, umyślne szkodzenie
 odrzucenie-

brak

uznania,

tolerancji,

zamierzona

obojętność,

upokarzające słowa,
11
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 agresja słowna – wypowiedzi bezpośrednio skierowane do ofiary,
zawierające straszenie, poniżanie, wyzywanie, grożenie, jak także
podawanie szkodzących, fałszywych informacji.6
Przemocą seksualną możemy nazwać działanie wobec drugiej jednostki
(może to być żona, dziecko, pracownik, osoba nieznajoma) bez jej zgody i chęci
mające podtekst erotyczny. Zakres tzw. czynności seksualnych jest bardzo szeroki
i obejmuje współżycie seksualne, ale także obnażania w obecności ofiary lub
podglądanie jej podczas przebierania, wulgarne żarty, nieprzyzwoite wypowiedzi lub
rozmowa o seksie, gdy ona sobie tego nie życzy. Przemoc seksualna – to zmuszenie
osoby (ofiary) do aktywności seksualnej wbrew jej woli, bez pytania o jej zgodę, jak
również w sytuacji gdy obawia się odmówić sprawcy. Przymus polega na
bezpośrednim użyciu siły fizycznej przez sprawcę, na groźbach użycia siły lub
emocjonalnym szantażu. W przypadku dzieci częściej używa się określenia dziecko
wykorzystywane seksualnie. Dziecko wykorzystywane seksualnie to każda jednostka
ludzka w wieku bezwzględnej ochrony, którą osoba dojrzała seksualnie naraża na
jakąkolwiek aktywność natury seksualnej, której intencją jest seksualne zaspokojenie
osoby dorosłej. W Polsce określono ten wiek na 15 lat. Oznacza to, że każdy kontakt
o charakterze seksualnym osoby dorosłej z osobą poniżej 15 roku życia jest
wykorzystaniem seksualnym, nawet, jeśli dziecko wyraziło zgodę na kontakt
seksualny.
Poważnym problemem ofiar przemocy seksualnej jest przeniesienie jego
skutków na funkcjonowanie w życiu rodzinnym i społecznym, a leczenie traumy
pozostawionej po tego rodzaju urazach jest długie i trudne 12.
Przemoc ekonomiczna – działanie mające na celu doprowadzenie do
całkowitego uzależnienia finansowego ofiary od sprawcy. Przykładem przemocy
ekonomicznej jest odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie ofierze
podjęcia pracy, niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych rodzinie,
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okradanie, zmuszanie do zaciągania kredytów bądź pożyczek wbrew woli np.
współmałżonka.
Zaniedbanie – zjawisko społeczne, które odnosi się w szczególności do relacji
dziecko – rodzic. Charakteryzuje je niezaspokajanie podstawowych potrzeb
fizycznych i emocjonalnych dziecka oraz brak zapewnienia właściwej uwagi i troski
rodzicielskiej.
Przemoc domowa nie jest jednorazowym aktem agresji, jest procesem
długotrwałych zmian zachodzących w relacji miedzy sprawcą, a ofiarą trwającym
nieraz wiele lat, prowadzącym do stopniowego zniewalania ofiary i całkowitego
uzależnienia od sprawcy. Cechą charakterystyczną zjawiska

jest tendencja do

powtarzania się pewnych prawidłowości nazwanych cyklem przemocy. W cyklu
przemocy obserwuje się następujące po sobie fazy:
 Faza narastającego napięcia – jest to początek cyklu, charakteryzuje się on
wzrostem napięcia i natężeniem sytuacji konfliktowych.
 Faza ostrej przemocy – następuje wybuch gniewu i wyładowanie agresji na
ofierze. W tej fazie najczęściej dochodzi do interwencji, ofiary pod wpływem
silnych emocji spowodowanych doznaną krzywdą decydują się wezwać
pomoc, złożyć zawiadomienie na policję, podjąć inne działania.
 Faza miodowego miesiąca – jest to faza skruchy ze strony sprawcy,
okazywania żalu, miłości. Sprawca obiecuje poprawę, deklaruje, że nigdy się
to nie powtórzy, jest miły i troskliwy. Ofiara wbrew zdrowemu rozsądkowi
i wcześniejszym doświadczeniom wierzy sprawcy, ponieważ pragnie by to
była prawda. W tej fazie wycofuje się z wcześniej podjętych działań, rezygnuje
z pomocy, wycofuje skargi. Stopniowo sprawca przestaje być miły, napięcie
ponownie narasta i faza kończy się nawrotem przemocy spowodowanym
wzrostem napięcia.
Wraz z upływem czasu faza miodowego miesiąca ulega skróceniu, a akty
przemocy stają się coraz bardziej brutalne i niebezpieczne dla ofiary.
14

Przemoc jest przestępstwem ściganym z różnych artykułów Kodeksu karnego,
w zależności od tego, czy ma charakter jednorazowego aktu przemocy, czy powtarza
się. Jeżeli przemoc ma charakter ciągły jest kwalifikowana jako przestępstwo znęcania
się nad rodziną – z art. 207 kk (Dz. U. z 1997r, Nr 88, poz. 553 z póź. zm.), który
stanowi:
§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą
pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad
małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
§2. Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego
okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
§3.

Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub 2 jest targnięcie się

pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od
lat 2 do 12.
Wymienione powyżej rodzaje przemocy i negatywne skutki jakie za sobą niosą
są potężne. Nasuwa się zatem pytanie co powoduje takie negatywne zachowanie,
szczególnie w rodzinach. Przyczyn przemocy możemy poszukiwać w różnych
czynnikach, jednak szczególny nacisk należy położyć na niewłaściwą socjalizację.
Najważniejszymi jej czynnikami jest: rodzina, grupy rówieśnicze, szkoła. Najbliższe
środowisko otaczające dziecko - przekazuje mu miłość, a także obraz świata,
społeczeństwa do którego musi się ono przystosować, a różne jej działania są
czynnikami, kształtującymi jego odruchy i reakcje.14 Środowisko rodzinne jest
niezastąpione dla prawidłowego rozwoju dziecka. Rodzina przygotowuje dziecko do
wypełniania ról społecznych, przygotowuje do prawidłowego funkcjonowania
w społeczeństwie oraz uczy przestrzegać obowiązujących norm. Nieprawidłowe
postawy rodzicielskie mogą zaburzyć postrzeganie świata przez dziecko, może to być
odtrącenie, nie okazywanie mu uczuć, jednak także sytuacje problemowe mogą
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powstać poprzez nadmierną troskę i opiekuńczość oraz rozwiązywanie za nie
wszelkich problemów.
Najpoważniejsze piętno w psychice młodego człowieka wywiera jednak
rodzina patologiczna. Być dzieckiem w rodzinie alkoholowej oznacza posiadać
doświadczenia, które przerastają możliwości sprostania im.15 Młodzi ludzie żyjący
w atmosferze upokorzenia i nienawiści, przeżywają lęki o życie i bezpieczeństwo
rodziców, o siebie, gdy ich podstawowe potrzeby nie są realizowane16. U dziecka
pojawiają się zaburzenia emocjonalne takie jak nadmierna płaczliwość i lęk,
wybuchowość, agresywność, niezrozumiały upór i złośliwość. Rodzina z problemem
alkoholowym dostarcza swoim dzieciom negatywne wzorce funkcjonowania w roli
męża - ojca, lub żony – matki, pracownika17.
Następną grupą wpływającą na rozwój społeczny młodego człowieka jest
grupa rówieśnicza w przedszkolu i w szkole. Wtedy dziecko uczy się współdziałania,
wchodzenia w role społeczne, zdobywa doświadczenie. Dzieci po wejściu
w środowisko szkolne starają się zdobyć wysoką pozycję, te które nie są zbyt
atrakcyjne dla grupy zostają odrzucone co niesie za sobą skutki w postaci lęku
i poczuciu niższości. W odsieczy zwracają na siebie uwagę w sposób nie akceptowany
społecznie. Dziecko potrzebuje bliskości rówieśników w konsekwencji poddaje się
wpływowi innych grup, tych o charakterze dewiacyjnym.
Kolejnym, ważnym czynnikiem wpływającym na socjalizację dziecka jest
szkoła. Instytucja ta stawia przed dzieckiem wszelkie wymagania: opanowanie
szerokiego zasobu wiedzy, posłuszeństwa wobec pedagogów, co spowodowane może
być ciągłym stresem, więc z zasady uczniowie szkoły nie lubią. Ryzyko złego
dostosowania się do wymogów szkoły wzrasta, gdy dziecko wywodzi się z rodziny
patologicznej (alkoholizm, narkomania, prostytucja), z której nie uzyskuje żadnego
wsparcia18. Postawy, które przyjmują rodzice lub atmosfera domowa mają znaczny
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wpływ na zaburzenia emocjonalne dziecka, a co to za sobą niesie trudności
wychowawcze ujawniające się na terenie szkoły. Dochodzi do wagarowania, ucieczki
w alkohol i narkotyki, czasami nawet samobójstw.
Podsumowując powyższe należy podkreślić, iż prawidłowa socjalizacja
głównie uzależniona jest od środowiska rodzinnego, jednak nie możemy pomijać roli
szkoły i środowiska rówieśniczego, szczególnie w tak ważnym okresie życia
człowieka, jakim jest dorastanie.

1.3. Skutki przemocy i skala zjawiska
Charakteryzując zjawisko przemocy należy zwrócić uwagę, nie tylko na
przyczyny, ale również na jej negatywne skutki. Osoby uwikłane w sytuację
przemocy: ofiary przemocy, sprawcy oraz świadkowie przemocy (w szczególności
członkowie rodziny) ponoszą szkody o charakterze indywidualnym. Dzieci, jak
również osoby dorosłe mogą ponieść śmierć w wyniku aktu przemocy, mogą doznać
urazów fizycznych, trwałego kalectwa. Skutkiem przemocy mogą być również
zaburzenia zdrowia fizycznego i psychicznego, uzależnienie od substancji
psychoaktywnych, trudności w funkcjonowaniu w różnych rolach społecznych,
bezrobocie, ubóstwo i bezdomność. Na uwagę zasługuje fakt, iż przemoc w rodzinie
dotyka nie tylko tych, którzy bezpośrednio jej doznają. Dzieci wychowywane
w rodzinie, w której jeden z rodziców stosuje przemoc wobec drugiego rodzica, nie
mają zaspokojonej podstawowej potrzeby psychologicznej, jaką jest potrzeba
bezpieczeństwa. To sprawia, że często występują u nich między innymi zaburzenia
emocjonalne, depresje, zaburzenia zachowania. Dorośli, którzy jako dzieci
doświadczyli przemocy w rodzinie, często mają trudności z funkcjonowaniem w roli
rodzica, a to sprawia, że ich dzieci mogą mieć problemy. W ten sposób krąg osób
bezpośrednio dotkniętych przemocą rozszerza się również na następne pokolenia.
Przemoc w rodzinie niesie również za sobą skutki ekonomiczne. Ponosi je każdy
członek społeczeństwa. Skutki ekonomiczne, związane z systemowym wsparciem
osób uwikłanych w przemoc obrazuje lista instytucji, które w sposób bezpośredni, lub
pośredni zajmują się problemem przemocy w rodzinie:
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Trudno w sposób jednoznaczny określić skalę zjawiska przemocy zarówno na
poziomie ogólnopolskim, jak również na poziomie lokalnym. Wiąże się to przede
wszystkim z wielością danych zbieranych przez różnorodne instytucje pośrednio
i bezpośrednio analizujące przypadki stosowania przemocy w rodzinie (inne są dane
gromadzone przez ośrodki pomocy społecznej, inne pochodzące z policyjnej
procedury niebieskiej karty, inne z sądów rejonowych, czy prokuratury, jeszcze inne
z instytucji zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem alkoholizmu, jako jednej
z przyczyn przemocy w rodzinie). Trudność w jednoznacznym określeniu rozmiarów
zjawiska wiąże się również z faktem stosowania przez instytucje różnorodnych
typologii i klasyfikacji danych.
Badania zrealizowane w 2014 roku na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej dotyczące występowania przemocy w rodzinie wśród osób dorosłych
i dzieci i opublikowane na stronie Ministerstwa były badaniami ogólnopolskimi
i ukazują skomplikowany obraz zjawiska7. Badania wcześniejsze, jakie zostały
przeprowadzone w latach 2007-2010, ze względu na odmienne założenia
metodologiczne, nie pozwala na pełną porównywalność wyników z uzyskanymi
w badaniu z 2014 roku. Stąd też trudno jednoznacznie ocenić zaobserwowane zmiany
w odpowiedziach, tak więc w oparciu o wyniki raportu z 2014 roku problem przemocy
w rodzinie kształtuje się następująco:
- Istnieje tendencja do wąskiego rozumienia pojęcia „przemocy”, głównie jako
przemocy fizycznej (prawie 20% respondentów utożsamia przemoc tylko
z widocznymi śladami na ciele ofiary). Jednak uświadomieniu badanym istnienia
różnych form przemocy, najczęściej wskazywaną formą była przemoc psychiczna.
Przemoc traktowana jest jako coś złego i spotyka się ze społecznym potępieniem.
Nazwanie przemocą niektórych działań jest jednoznaczne z potępieniem ich
i z potrzebą przeciwdziałania.

7

Monika Miedzik, Justyna Godlewska-Szurkowa, Jakub Rutkowski, (2014), Badania porównawcze
oraz diagnoza skali występowania przemocy w rodzinie wśród osób dorosłych i dzieci, z podziałem na
poszczególne formy przemocy wraz z opisem charakterystyki ofiar przemocy i sprawców, MPiPS,
Warszawa.
18

- Negatywnie odbierani są także sprawcy wszelkiego rodzaju przemocy. Badanie
uwidoczniło wyraźną tendencję do przerzucania winy na ofiarę. Prawie 24% uważa,
że do przemocy by nie dochodziło, gdyby nie prowokacje ze strony partnera,
przekładając tym samym odpowiedzialność za jej stosowanie ze sprawcy na ofiarę.
Jednocześnie, ponad 80% osób nie podziela opinii, że istnieją okoliczności, które
mogą usprawiedliwić przemoc.
- Większość osób badanych dostrzega problem przemocy wobec dzieci. Istnieje
mniejsza tolerancja wobec przemocy psychicznej niż fizycznej (karanie dzieci laniem
popiera 26% osób badanych).
- Większość badanych (ok. 3/4) uznała, że pomoc dla ofiar przemocy nie jest
wystarczająca. Może to oznaczać, że badani widzą dużą potrzebę zapewnienia pomocy
ofiarom przemocy. Innym wytłumaczeniem może być brak wiedzy na temat
możliwości pomocy.
- Niemal połowa badanych zna w swoim otoczeniu rodziny z problemem przemocy
wobec dzieci, najczęściej występującym w formie zaniedbania. W przypadku
przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych stosunkowo często wymieniano
przemoc ekonomiczną.
- Przemoc seksualna była niezwykle rzadko wskazywanym rodzajem przemocy. Może
to być częściowo spowodowane niechęcią do poruszania trudnego tematu.
- Zdecydowanie rzadziej o przemocy wobec dorosłych mówią osoby mieszkające na
wsi i te posiadające wykształcenie podstawowe.
- Przemoc w rodzinie, zarówno wobec osób dorosłych, jak i dzieci ma miejsce
najczęściej w gospodarstwach domowych niewyróżniających się negatywnie sytuacją
materialną, ani pozycją społeczno-zawodową jego członków. Obraz, jaki wyłania się
z badania to dość duża podatność tzw. „typowych” rodzin na zdarzenia przemocy.
- Sprawcami przemocy w rodzinie są najczęściej osoby najbliższe – w przypadku osób
dorosłych małżonkowie i partnerzy, w odniesieniu do dzieci – rodzice.
- W przypadku przemocy wobec osób dorosłych najczęstszą okolicznością
towarzyszącą aktom przemocy jest alkohol. Aktom przemocy wobec dzieci częściej
towarzyszą inne sytuacje kryzysowe w rodzinie. Wskazania te można uznać za istotne
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w kontekście możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez wczesną
diagnostykę problemów rodziny i udzielenie odpowiednio sprofilowanego wsparcia.
- Jednym z najistotniejszych wniosków płynących z badania jest niewątpliwe bardzo
mała skłonność uczestników przemocy w rodzinie do szukania pomocy na zewnątrz.
W zdecydowanej większości (3/4) przypadków przemocy nie korzystano z żadnej
formy pomocy. Osoby korzystające z pomocy uznają ją w większości za przynajmniej
w części skuteczną.
- Wśród osób badanych, 14,4% twierdzi, że istnieją sytuacje, w których przemoc jest
usprawiedliwiona.
- Niemal co piąta osoba twierdzi, że o przemocy można mówić tylko wtedy, gdy na
ciele ofiary widać wyraźne ślady np. siniaki.
- Zdecydowana większość (prawie ¾) badanych uważa, że rodziny dotknięte przemocą
nie otrzymują wystarczającej pomocy.
- W roku 2014, 17, 8% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że nie warto pomagać
ofiarom przemocy, gdyż i tak wrócą one do sprawcy.
Z przedstawionych powyżej informacji statystycznych wynika, iż pomimo
tendencji spadkowej przemoc nadal stanowi jeden z najpoważniejszych problemów
w rodzinie, a niewątpliwie przemoc w połączeniu z problemem alkoholowym stanowi
szczególnie niebezpieczne zagrożenia i poważna barierę w procesie prawidłowego
rozwoju dziecka. Poszukiwanie rozwiązań i wsparcia dla rodzin, a szczególnie dzieci
dotkniętych przemocą jest obecnie w centrum zainteresowania wielu instytucji, jednak
trudno jest potwierdzić pełną skuteczność prowadzonych działań. Współpraca
pomiędzy instytucjami takimi jak: pomoc społeczna, policja, szkoła, organizacje
pozarządowe w zakresie tworzenia systemu wsparcia dla rodzin doświadczających
przemocy w ciągu ostatnich lat znacznie się zwiększyła, jednak nadal potrzebne są
kolejne kroki ku stworzeniu optymalnych warunków dla zabezpieczenia rozwoju
dzieci z rodzin zagrożonych przemocą.
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CZĘŚĆ II. Opis zastosowanej metodologii
2.1. Cel badania i pytania badawcze

Projekt badawczy w ramach którego zrealizowane zostały prezentowane
badania zakłada między innymi rozpoznanie sytuacji dotyczącej przemocy w rodzinie
oraz ewentualnych przypadków stosowania tego typu zachowań w rodzinach na
terenie gminy Janów Lubelski. Uzyskana wiedza pozwoli w kolejnym etapie na
stworzenie efektywnego systemu wsparcia dla dzieci i środowisk zagrożonych
występowaniem przemocy.
Przyjęta koncepcja badawcza koncentruje się na badaniu postaw, wiedzy oraz
doświadczeń dzieci i młodzieży dotyczących przemocy.
Badanie ankietowe, zrealizowane zostały na zlecenie Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej, w ramach Programu Osłonowego: „Wspieranie Jednostek
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie” w projekcie pn. „Nikt w rodzinie nie zasługuje na przemoc”. Badanie
zostało przeprowadzone na przełomie września i października 2015 roku. Badanie
zostało

zrealizowanie

na

próbie

losowo-warstwowej

322

uczniów

szkół

podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Janów Lubelski.
Ogólnym celem badań było wskazanie skali zjawiska przemocy w rodzinie
wśród rodzin na terenie gminy Janów Lubelski poprzez określenie poziomu wiedzy,
zasięgu doświadczeń oraz postaw dzieci w wieku szkolnym wobec przemocy. Badanie
zostało zogniskowane wokół przemocy w rodzinie wobec dzieci oraz występowania
przemocy na terenie szkoły. Uwzględniono, iż deklaracje respondentów na temat tego,
czy doświadczyli przemocy, mają charakter retrospektywny i mogą dotyczyć
wydarzeń sprzed pewnego okresu. Uwzględnienie pytań dotyczących przemocy
w środowisku szkolnym z jednej strony służyło pogłębieniu i rozszerzeniu eksploracji
w obszarze postaw wobec przemocy oraz diagnozie zjawiska na terenie szkoły.
Respondenci byli pytani o cztery rodzaje przemocy: psychiczną, fizyczną, seksualną
i ekonomiczną/zaniedbanie.
21

Celami szczegółowymi podjętych badań są:


Rozpoznanie poziomu wiedzy na temat przemocy wśród badanych uczniów.
W badaniu uwzględniono także wiedzę na temat rodzajów przemocy oraz ich
ocenę.



Ocena wiedzy na temat przyczyn powstawania przemocy oraz motywów
zachowań agresywnych.



Rozpoznanie skali doświadczeń w sytuacji z doświadczeniem przemocy
w środowisku społecznym oraz reakcje na te sytuacje.



Rozpoznanie skali doświadczeń w sytuacji z doświadczeniem przemocy
w środowisku rodzinnym oraz reakcje na te sytuacje.



Ocena skali i rodzajów przemocy w rodzinie.



Rozpoznanie występowania i doświadczania przemocy w Internecie.



Ocena postaw wobec przemocy.



Ocena wykorzystania „Niebieskiej Linii” jako formy pomocy.
Poszukiwaniu

odpowiedzi

na

powyższe

kwestie

służyły

badania

kwestionariuszowe, które zostały uzupełnione badaniem ewaluacyjnym, jakie zostało
wykonane po zrealizowaniu programu dotyczącemu przeciwdziałaniu przemocy.
W ramach wspomnianego projektu działaniami objęte zostały wszystkie szkoły
funkcjonujące na terenie gminy Janów Lubelski. Badania ankietowe były tylko
jednym z kompleksowych działań projektowych. W ramach projektu opracowano
i rozpowszechniono ulotkę informująca i zjawisku przemocy oraz miejscach, w
których w takich sytuacjach można uzyskać pomoc. Ponadto uczniowie wszystkich
szkół uczestniczyli w zajęciach teatralnych, a efektem końcowym

było

zaprezentowanie przedstawiania związanego z zjawiskiem przemocy. Aby działania
okazały się wsparciem całościowym zorganizowano również spotkania informacyjno22

edukacyjne z rodzicami. Spotkania prowadzone były przez osoby na co dzień
pracujące z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie.
Ważnym punktem działań projektowych okazał się również ogólnoszkolny
konkurs plastyczny „Moja rodzina przemocy mówi NIE”. Uczniowie wszystkich szkół
wykazali się dużym zaangażowaniem, co zostało wyróżnione i nagrodzone na
happeningu, podsumowującym projekt.
Inną częścią działań projektowych, które w profilaktyce przemocy odgrywają
znaczącą rolę, ucząc gry fair play i zdrowej rywalizacji były zajęcia sportowe, które
odbywały się w szkole podstawowej. Natomiast w gimnazjum utworzono grupę
Liderów Młodzieżowych, rolą których było propagowanie komunikacji bez przemocy
i działania wspierające ofiary tego typu zachowań.
Wskazanym powyżej działaniom towarzyszyło zorganizowanie telefonu
zaufania, pod którym uczniowie mogli zgłosić przejawy przemocy w najbliższych
środowiskach oraz specjalistyczne poradnictwa dla uczniów ale i rodzin prowadzone
przez wykwalifikowanych i doświadczonych pedagogów i psychologów.

2.2. Zastosowana metoda i technika badawcza
Badania empiryczne, których wyniki prezentowane są w niniejszym raporcie,
przeprowadzone zostały metodą sondażową z wykorzystaniem techniki ankiety
audytoryjnej. Na potrzeby badania stworzono oryginalne narzędzie w postaci
kwestionariusza ankiety. Ze względu na wiek respondentów i specyfikę miejsca
zbierania informacji, treść i forma pytań musiała być wyjątkowo starannie dobrana.
Wcześniej przeprowadzono badania pilotażowe by zweryfikować narzędzie
badawcze,

wykazały

one

konieczność

drobnych

poprawek

w

kafeterii.

W kwestionariuszu znalazło się ponad 27 pytań oraz pytania metryczkowe –
większość pytań to pytania zamknięte.
Realizacja badania z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety na terenie
wylosowanych szkół gminnych przy zachowaniu tematu, jakim jest przemoc
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w rodzinie podyktowana została specyfiką poruszanego problemu. Organizacja badań
w domach rodzinnych badanych uczniów z jednej strony obarczona jest „ryzykiem”
braku poprawności metodologicznej oraz trudnością zachowania pełnej poufności,
z

drugiej

strony

wymagałaby

skomplikowanego

i

długiego

procesu

przygotowawczego.
Próba badawcza dobrana w sposób losowo-warstwowo-grupowy, tak by
zapewnić udziały respondentów z terenów wiejskich i miejskich proporcjonalne do
tych z populacji generalnej. Zebrane dane zostały poddane obróbce statystycznej
z wykorzystaniem metod opisu statystycznego i wnioskowania statystycznego, była
ona wspomagana specjalistycznym pakietem oprogramowania komputerowego. Po
weryfikacji do ostatecznej analizy zakwalifikowano 322 kwestionariuszy.
2.3. Organizacja badań
Wywiady zostały przeprowadzone na przełomie września i października 2015
roku na terenie szkół (podstawowych i gimnazjalnych) na terenie gminy Janów
Lubelski. Byli to uczniowie klasy IV-VI szkół podstawowych oraz wszystkich
roczników szkół gimnazjalnych. Podczas prowadzenia wywiadów została zapewniona
anonimowość respondentów, tak aby każdy z uczestników miał nieskrępowaną
możliwość artykułowania swoich poglądów. Realizacja badań przebiegła bez
większych zakłóceń.
Gmina Janów Lubelski jest to niewielka gmina położona w południowowschodniej części województwa lubelskiego. Według danych Urzędu Stanu
Cywilnego z dnia 30.06.2015r. liczba mieszkańców zameldowanych na stałe na
terenie Gminy Janów Lubelski wynosi 16170 osób. Gmina jest głównie terenem
rolniczym, znajdują się również nieliczne zakłady produkcyjne czy przedsiębiorstwa,
w których zatrudnienie są mieszkańcy. Największe zatrudnienie występuje w Firmie
Caterpillar i w Firmie Fortaco JL oraz w administracji samorządowej. Trudna sytuacja
na rynku pracy, brak perspektyw zatrudnieniowych, wiąże się z utratą w mieszkańcach
poczucia bezpieczeństwa finansowego, co w znaczący sposób dotyka także janowskie
rodziny.
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Analizując problem bezrobocia (wg danych statystycznych Powiatowego
Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim) należy zauważyć, iż ogólna stopa procentowa na
przełomie lat 2008-2014 z każdym rokiem wzrasta, osiągając w roku ubiegłym
wysokość ok 15%. Duża liczba mieszkańców zarejestrowana jest w Powiatowym
Urzędzie Pracy i mimo licznych form wsparcia osób bezrobotnych mieszkańcy
borykają się z problem braku stałej i pewnej pracy zarobkowej. W/g danych PUP
w Janowie Lubelskim najczęściej osobami bezrobotnymi są młodzi ludzie, którzy
ukończyli studia, powrócili do miasta i pozakładali swoje rodziny oraz osoby po 50
roku życia.
Drugim ważnym problemem społecznym, dotykającym rodziny na terenie
gminy są uzależnienia. W Gminie Janów Lubelski najczęściej występującym nałogiem
jest alkohol. Niewątpliwie uzależnienie jednego z członków rodziny staje się
przyczyną sytuacji kryzysowej, której skutkiem jest ubóstwo, bezrobocie, utrata pracy,
rozpad rodziny itp. Według danych Poradni Leczenia Uzależnień w Janowie
Lubelskim uzależnionych od alkoholu w roku 2014 na terenie Gminy było 190 osób.
Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w roku 2012 z powodu
uzależnienia udzielał pomocy 44 osobom, w roku 2013 udzielił pomocy 48 osobom
oraz w roku 2014 udzielił pomocy 43 osobom. Można zauważyć iż liczba tych osób
na przełomie ostatnich kilku lat nie ulega zmianie. Liczba osób uzależnionych
odzwierciedla się również w liczbie różnych interwencji dotyczących osób pod
wpływem alkoholu. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim
wynika, że w 2014 roku do wytrzeźwienia zostało zatrzymanych ogółem 110 osób,
jest to liczba prawie dwukrotnie większa niż w roku poprzednim (2013r.- 72 osoby).
Przeprowadzono również 130 postępowań przeciwko osobom nietrzeźwym.
W problemie tym uczestniczą również osoby nieletnie.
Z danych statystycznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
za 2014 r. wynika, że z pomocy społecznej z różnych przyczyn korzysta prawie 700
rodzin z gminy Janów Lubelski. Analizę zakresu udzielanej pomocy pokazuje Tabela
nr 1.
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Tabela nr 1. Sprawozdanie OPS w Janowie Lubelskim za rok 20148
Liczba rodzin korzystających z
pomocy OPS

2013

2014

715

659

Powody korzystania z pomocy OPS (liczba rodzin)
Ubóstwo
Bezrobocie
Długotrwała
lub
ciężka
choroba
Niepełnosprawność
Bezradność
w
sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i
powadzeniu
gospodarstwa
domowego, w tym:
rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
przemoc w rodzinie
alkoholizm
trudności w przystosowaniu się
do życia po opuszczeniu zakładu
karnego
zdarzenie losowe

586
499

547
470

347

343

197

200

99

87

54
8
2
48

49
18
1
43

7

6

3

3

Jak wynika z powyższych informacji w ubiegłym roku z powodu bezrobocia
z pomocy społecznej korzysta około 500 rodzin, a w 80 rodzinach na terenie gminy
dominują problemy opiekuńczo - wychowawcze. Aż prawie 600 rodzin wymaga
wsparcia w postaci pracy socjalnej.
Problemem, który przejawia duże nasilenie na terenie gminy Janów Lubelski
jest przemoc w rodzinie. Dotyka ona coraz więcej osób. Skuteczną formą pomocy
ofiarom przemocy są działania interdyscyplinarne. Dane zespołu interdyscyplinarnego
działającego na terenie gminy Janów Lubelski wskazują, że jego pomocą w 2012 roku
objętych było 90 osób, w 2013 - 65, a w 2014 - 104. Ze statystyk powiatowej policji
w Janowie Lubelskim wynika, że w 2014 roku w ramach interwencji domowych,
w 31 przypadkach policjanci uruchomili procedurę Niebieskiej Karty.
Trudno jest w sposób jednoznaczny określić wielkość zjawiska przemocy na
terenie gminy w związku z występowaniem przemocy ukrytej, czyli toczącej się

Źródło: Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej –
pieniężnach, w naturze i usługach za rok 2013 i 2014
8
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w rodzinie czy w szkole, ale nieujętej w statystykach z powodu braku wiedzy na temat
jej występowania.
Z powodu problemów opiekuńczo-wychowawczych rodziny z terenu gminy
od 2012 roku obejmowane są wsparciem asystenta rodziny. Asystentura rodziny
polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej
sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów
rodziny pochodzenia i rodziny dalszej, społeczności lokalnej i zasobów
instytucjonalnych. Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności
opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia
z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Z takiego wsparcia od
2012 roku skorzystało łącznie 37 rodzin. W 2012 roku wspierano 16 rodzin, następnie
w roku 2013 objęto dodatkowo 2 rodzin, a w 2014 – 10 rodzin. Praca asystenta
z rodziną przeciętnie trwa około roku.
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CZĘŚĆ III. Analiza wyników badań
3.1. Charakterystyka badanej populacji
Badania ankietowe zostały przeprowadzone dwuetapowo. Pierwsza część
badań wśród uczniów została przeprowadzona we wrześniu 2015r., a drugaewaluacyjna

w

listopadzie

2015r.

W

badaniach

uczestniczyli

uczniowie

z następujących szkół:
1) Zespół Szkół w Białej
2) Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych
3) Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim
4) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana
Zamoyskiego w Janowie Lubelskim.
Badania zostały przeprowadzone głównie w czasie zajęć wychowawczych.
Uzupełnianie ankiet zostało poprzedzone wstępem na temat przemocy oraz
przeczytaniem instrukcji przez osobę przeprowadzającą badania.
Łącznie udział w badaniach wzięło 322 uczniów ze szkół podstawowych
i gimnazjów. Byli to uczniowie klas IV-VI oraz wszystkich roczników gimnazjalnych.
Uczniowie ze szkół podstawowych stanowili 45,4%, a gimnazjaliści 54,6%.
Wykres nr 2. Charakterystyka badanej grupy- rodzaj szkoły

Badana grupa- rodzaj szkoły
54,60%
45,40%

uczniowie szkół podstawowych

uczniowie szkół gimnazjalnych

Źródło: opracowanie własne
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Biorąc pod uwagę płeć badanych uczniów, wynika że w badaniach łącznie
uczestniczyło 171 dziewcząt (55,7%) i 136 chłopców (44,3%).
Wykres nr 3. Charakterystyka badanej grupy- płeć

Badana grupa- płeć
55,70%

44,30%

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

Źródło: opracowanie własne

Ze względu na miejsce zamieszkania badani uczniowie w większości
zamieszkiwali w mieście (64,8%). Na wsi zamieszkiwało 35,2% badanych.

Wykres nr 4. Charakterystyka badanej grupy- miejsce zamieszkania

Badana grupa - miejsce zamieszkania

35,20%
64,80%

miasto

wieś

Źródło: opracowanie własne
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Jednym z elementów charakteryzujących badaną grupę uznano również
strukturę rodziny, z której pochodzą. Jak wynika z poniższego wykresu większość
badanych uczniów wychowuje się w rodzinie pełnej (86,8%), tylko nielicznie
uczniowie funkcjonują w rodzinie niepełnej lub w inny sposób np. w rodzinach
zastępczych placówkach itp.

Wykres nr 5. Charakterystyka badanej grupy- struktura rodziny

Badana grupa- struktura rodziny
0,60%0 0,60%

12,00%

86,80%
pełna (obydwoje rodzice)

niepełna (jeden rodzic - matka lub ojciec)

inna

Rodzice się rozeszli

Źródło: opracowanie własne

W analizie zjawiska przemocy w rodzinie ważną rolę odgrywa jakość relacji
z rodzicami czy opiekunami, jednak istotne jest również posiadanie rodzeństwa,
ponieważ na tej płaszczyźnie również mogą pojawiać się konflikty i nieporozumienia,
prowadzące do zachowań przemocowych. Pod tym względem zdecydowana
większość badanych uczniów posiada rodzeństwo (88%), przede wszystkim jedno
(brata lub siostrę). Tylko 12% badanych uczniów jest jedynakami.
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Wykres nr 6. Charakterystyka badanej grupy- posiadanie rodzeństwa

Badana grupa - posiadanie rodzeństwa
12,00%

88,00%

tak

nie

Źródło: opracowanie własne

Podsumowując powyższą analizę należy zaznaczyć iż badaną grupę stanowili
w większości uczniowie szkół gimnazjalnych, chociaż różnica w liczebności tych
dwóch grup nie jest znacząca. Badaną grupę stanowiły również w większości
dziewczęta, zamieszkające w mieście, wychowujące się w rodzinie pełnej
z rodzeństwem.
W związku z powyższym dobór próby odzwierciedla najistotniejsze cechy
ogólnej populacji uczniów w tym wieku. Grupa badanych osób jest więc
reprezentatywna dla całej populacji.
3.2. Poziom wiedzy na temat przemocy wśród badanych uczniów
W badaniach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Badania sondażowe przeprowadzone zostały na losowo wybranej próbie badawczej,
obejmującej uczniów wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum funkcjonujących
na terenie gminy Janów Lubelski. Interesujące badaczy postawy i informacje uzyskano
za pomocą kwestionariusza ankiety.

31

Zgodnie z jedną z wybranych definicji przemocy tego typu zachowania to
wykorzystywanie w kontaktach międzyludzkich przewagi sprawcy, aby realizować
jego własne cele. Dokonuje się ono przez naruszenie praw osobistych drugiego
człowieka, manipulowanie, nieliczenie się z dobrem osoby poddanej przemocy,
powodowaniem cierpienia. Najczęściej występuje w postaci mnie drastycznej,
a sprawcy przemocy nierzadko definiują swojej zachowanie jako działanie na rzecz
ofiary, dla jej dobra. Zatem przemocą nazwiemy wszelkie nieprzypadkowe akty
wykorzystujące przewagę sprawcy, które godzą w osobistą wolność jednostki,
przyczyniają się do jej fizycznej lub psychicznej szkody i wykraczają poza społeczne
normy wzajemnych kontaktów, albo też wszelkie akty udręczenia i okrucieństwa9.
Działania obejmujące zapobieganie i zwalczanie przemocy wymaga przede
wszystkim oparcia się na podstawowej wiedzy na dany temat danej grupy osób.
W związku z tym w badaniach ankietowych podjęto próbę ustalenia zakres wiedzy
uczniów na temat definicji i rodzajów przemocy.
Wykres nr 7. Znajomość definicji przemocy przez badanych uczniów

Znajomość definicji przemocy
TAK - ZŁO

0,30%

TAK - NIERÓWNE SZANSE

1,30%

TAK - KRZYWDZENIE INNYCH

1,90%

TAK - OCZERNIANIE

2,20%

TAK - ZNĘCANIE SIĘ

35,50%

TAK - WYKORZYSTYWANIE

1,90%

TAK - ZASTRASZANIE

5,80%

TAK - WYZWISKA

11,50%

TAK - BICIE
NIE
TAK -

47,60%
9,60%
18,80%

Źródło: opracowanie własne

9

Pospiszyl I., (2008), Patologie społeczne, Warszawa, s. 57.
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Powyższe zestawienie pokazuje, iż niespełna 10% badanych uczniów nie
potrafiło określić co to jest przemoc, nie posiadając na ten temat żadnej wiedzy.
Pozostałe osoby uznały, że wiedzą na czym polega to zjawisko, nazywając przemocą
w większości „bicie” i „znęcanie się” (odpowiednio 47,5% i 35,5%). Część badanych
osób uznało, również, że przemocą są „wyzwiska” (11,5%) oraz „zastraszanie”
(5,8%). W odpowiedziach uczniów, które w ankiecie miały charakter otwarty
pojawiały się również odpowiedzi odwołujące się do wyższych wartości tj. przemocą
jest krzywdzenie innych, nierówne szanse, czy po prostu, że jest złem.
Biorąc pod uwagę rodzaj szkoły, do której uczęszczali respondenci wynika, że
tylko 10,7% uczniów szkoły podstawowej nie jest w stanie określić czym jest przemoc,
wśród gimnazjalistów takich osób było mniej (8,7%). Obie grupy uczniów najczęściej
kojarzyli przemoc z „biciem” i „znęcaniem się”.
W świetle literatury najczęstszymi formami zachowań przemocowych są:
przemoc fizyczna, jako są to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące
do nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań, czy zasinień; przemoc
psychiczna, czyli umyślne działania wykorzystujące mechanizmy psychologiczne,
powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej
poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lekowych i nerwicowych; przemoc
seksualna, która polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań w celu
zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy oraz

przemoc ekonomiczna, a więc

działania prowadzące do całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy,
realizowane między innymi w drodze niezaspokajania podstawowych materialnych
potrzeb, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej itp10. Jednym z rodzajów
przemocy jest również zaniedbywanie dziecka, czyli sytuacje, w których podstawowe
potrzeby dziecka (wyżywieni, ubranie, higiena, bezpieczeństwo, wychowanie, opieka
lekarska) nie są zaspokojone przez osoby za to odpowiedzialne.

Przemoc w rodzinie. Poradnik dla osób doznających przemocy w rodzinie, Informator opracowany
w ramach przyjętego przez Sejmik Województwa Małopolskiego Małopolskiego Programu Polityki
Prorodzinnej na lata 2004-2007, s. 5.
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W świetle uzyskanych w niniejszych badaniach odpowiedzi wynika, że badani
uczniowie, którzy w większości uznali, że wiedzą czym jest przemoc mają również
świadomość występowania różnych jej form.
Wykres nr 8. Znajomość rodzajów przemocy przez badanych uczniów

Znajomość rodzajów przemocy
STALKING
PODWÓRKOWA
SZKOLNA
DOMOWA
CYBERNETYCZNA
SEKSUALNA
SŁOWNA

0,30%
0,30%
1,30%
4,40%
1,30%
1,90%
6,30%
65,90%

FIZYCZNA

54,30%

PSYCHICZNA
TAK NIE

1,90%

27,80%

Źródło: opracowanie własne

Badania własne pokazują, że najbardziej znanym rodzajem przemocy jest
przemoc fizyczna (65,9%) i psychiczna (54,3%). Prawie jedna trzecia respondentów
wskazała, że nie potrafi wskazać rodzajów zachowań przemocowych. Wśród
wymienianych przez uczniów pozostałych rodzajów zachowań pojawiła się przemoc
słowna i domowa (w tym przypadku znajomość tego rodzaju potwierdziło tylko 4,4%
badanych osób). Wskazywano również na przemoc seksualną, cybernetyczną
(cyberprzemoc, czyli przemoc w sieci) oraz przemoc szkolną i stalking.
Ponadto jedna trzecia uczniów ze szkół podstawowych nie potrafiła wskazać
rodzajów przemocy (33,6%). Pozostali najczęściej wskazywali na przemoc fizyczną
(60,1%) oraz psychiczną (45,5%). W przypadku gimnazjalistów 23% badanych nie
znało żadnych rodzajów zachowań przemocowych, pozostała część wskazywała na
przemoc fizyczną (70,7%) oraz psychiczną (61%), a więc podobnie jak młodsi
uczniowie.
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W dalszej części poproszono respondentów o ocenę zachowań, które według
nich można nazwać przemocą. Wśród przykładów znalazły się zachowania typu:
przezywanie, wyzwiska, rozpowiadanie o kimś kłamstw w

celu ośmieszenia,

popychanie, bicie, opluwanie, zastraszanie, groźby, zabieranie cudzej rzeczy,
niszczenie cudzej rzeczy, zmuszanie do wykonywania ośmieszających czynności.
Uzyskane oceny potwierdziły wcześniej przytoczone informacje, iż z przemocą
najczęściej kojarzą się dzieciom i młodzieży zachowania związane z fizycznym
cierpieniem. I tak prawie 90% badanych za przemoc uznało „bicie”. Niewiele mniej
osób za przemoc uznało również zmuszanie do wykonywana ośmieszających
czynności (78%) oraz zastraszanie i groźby (76,9%). Najmniej badanych uczniów jako
zachowanie o charakterze przemocowym uznało zabieranie cudzej rzeczy (35,8%).
Zestawienie przytoczonych danych zawiera poniższy wykres.
Wykres nr 9. Ocena zachowań jako przemocowych dokonana przez respondentów

Ocena zachowań jako przemocowych
88,20%
78,00%

76,90%
56,20%

60,30%

63,20%

55,40%

50,30%
35,80%

Źródło: opracowanie własne

Wiele negatywnych zjawisk społecznych rozpatrywanych jest na podstawie
bezpośrednich objawów, konsekwencji, a przede wszystkim z punktu widzenia
etiologicznego, co zgodnie z przysłowiem „lepiej zapobiegać niż leczyć”, daje
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możliwość prewencji tego typu zrachowaniom. Tak, też należałoby analizować
przemoc w. Istotne jest odnalezienie przyczyn niewłaściwych zachowań i relacji
międzyludzkich, które mogą dotyczyć bezpośrednio sprawcy przemocy, ofiary, czy
też kontekstu społecznego.

Wykres 10. Przyczyny powstawania przemocy w opinii badanych uczniów

Przyczyny powstawania przemocy
powszechność zachowań
przemocowych

1%

zła atmosfera rodzinna

17%
29%

konflikty wśród uczniów, w
domu

21%
9%
23%

zła atmosfera w szkole
(niepowodzenia w szkole, złe
oceny)
nie wiem

inne -

Źródło: opracowanie własne

W tej kwestii respondenci zostali poproszeni o wskazanie przyczyn
powstawania przemocy. Umożliwiono badanym wybór odpowiedzi lub wskazanie
swoich propozycji. Uczniowie mogli wybrać jedną propozycję. W związku z tym 23%
uczniów za przyczynę uznało konflikty wśród uczniów lub konflikty w domu.
W dalszej kolejności wskazali na złą atmosferę rodzinną (21%). 17% uczniów uznało,
że pojawianie się zachowań o charakterze przemocy wiąże się z powszechnością tego
typu zachowań w środowisku i ogólnej akceptacji przemocy w społeczeństwie.
Ważnym z punktu widzenia wychowawczego okazało się, ze jedna trzecia
respondentów nie potrafi wskazać z jakich przyczyn i powodów niektórzy ludzie
stosują przemoc (29%).
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Biorąc pod uwagę typ szkoły w przypadku uczniów szkół podstawowych
większość bo ponad jedna trzecia respondentów określiła, że nie wie jakie są
najczęstsze przyczyny stosowania przemocy. W drugiej kolejności 20,5% uznała, że
to zła atmosfera rodzinna. Odpowiedzi gimnazjalistów okazały się bardziej
zróżnicowane i uznali, że najczęstszymi przyczynami przemocy są różnego rodzaju
konflikty (27,3%) oraz zła atmosfera w domu rodzinnym (21,5%). Mniej
gimnazjalistów niż młodszych uczniów wskazało że nie wie, co jest powodem takich
zachowań (23,8%).
W badaniach odwołano się również do najważniejszych powodów i motywów,
którymi zdaniem respondentów kierują się sprawcy przemocy. Z uzyskanych danych
wynika, że najczęściej sprawcy kierują się chęcią zaimponowania innym, uznało tak
32% badanych uczniów. W dalszej kolejności wpływ na tego typu zachowania ma,
zdaniem uczniów złe wychowanie w domu rodzinnym (24%) oraz chęć przynależenia
do grupy, która im imponuje (15%). Badani uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjum wskazali również na negatywny wpływ oglądania filmów i korzystania
z gier napełnionych przemocą (11%) jako predykatorów zachowań agresywnych.
Najmniej osób powodów takiego zachowania upatruje w niewłaściwym zachowaniu
osób dorosłych z ich otoczenia (nauczycieli, rodziców itp.). Szczegółową analizę
zawiera poniższy wykres.
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Wykres nr 11. Motywy stosowania zachowań agresywnych wobec innych w opinii
badanych uczniów

Motywy stosowania zachowań
agresywanych wobec innych
chcą zaimponować innym

chcą należeć do grupy, która
im imponuje

13%
5%

32%

11%

zostali źle wychowani w domu

oglądają za dużo filmów, gier z
przemocą

24%

15%

ponieważ dorośli (nauczyciele,
rodzice) rzadko reagują na
takie zachowania
pochodzą z patologicznego
środowiska (alkohol, przemoc
w domu itp.)

Źródło: opracowanie własne

3.3. Bycie świadkiem lub wiedza na temat przemocy stosowanej przez członków
rodziny lub inne osoby
Analiza literatury przedmiotu pokazuje, że często przemoc rodzi przemoc.
Osoby które stosują zachowania przemocowe wobec innych uczą się ich obserwując
agresję najbliższych. Szczególną formą przemocy, która dotyka kilka bliskich sobie
osób jest przemoc w rodzinie. Ważnym elementem niniejszych badań była diagnoza
czy uczniowie byli świadkami niewłaściwych zachowań w kręgu najbliższych, we
własnej rodzinie.
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Przemoc w rodzinie zwana także potocznie przemocą domową to powtarzające
się umyślne działanie na szkodę bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych do
ochrony zdrowia i życia najbliższych. Działania te naruszają prawa i dobra osobiste
członka rodziny. Przemoc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność
cielesną, wolność i swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem
seksualnym. Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołuje
cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają11.
W jednym z zadawanych uczniom szkół podstawowych i gimnazjów
poproszono o odniesienie się do własnych reakcji na zachowania

agresywne

i przemocowe. W odpowiedzi na pytania co robisz w sytuacji, kiedy jesteś świadkiem
zachowania agresywnego w większości respondenci wskazali że, informują osoby
dorosłe (nauczyciela lub rodziców), tak uznało 39,7%). Inne sposoby informują inne
osoby dorosłe np. policję, przechodniów. Tylko nieliczni uznali, że włączyli by się do
bójki, przyglądali się lub baliby się zareagować. Nawiązując do pracy z uczniami
ważną informacją w tym zakresie jest że blisko 10% uczniów nie zareagowało by
w żaden

sposób. Istotne jest aby nie ignorować zachowań przemocowych w

środowisku a unikanie jakiejkolwiek reakcji utrudnia zdecydo3wanie wyciąganie
konsekwencji z tego typu zachowań. Dokładne zostawienie tych reakcji zawiera
poniższy wykres.

11

Przemoc w rodzinie…, s. 3.
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Wykres nr 12. Reakcje respondentów na zachowania przemocowe

Reakcje respondentów na zachowania
przemocowe
OGLĄDAM JAK SIĘ BIJĄ

0,60%

BOJĘ SIĘ ZAREAGOWAĆ

0,60%

STARAM SIĘ ROZDZIELIĆ BIJĄCE SIĘ OSOBY

10,80%

INFORMUJĘ OSOBY DOROSŁE - PRZECHODNIÓW

4,80%

INFORMUJĘ OSOBY DOROSŁE - POLICJĘ

5,40%

INFORMUJĘ OSOBY DOROSŁE - NAUCZYCIEL LUB…
INNE ZACHOWANIA WŁĄCZAM SIĘ DO BÓJKI

39,70%
1,30%
8,60%

INFORMUJĘ OSOBY DOROSŁE NIE REAGUJĘ

18,40%
9,80%

Źródło: opracowanie własne

Jeśli chodzi o bezpośrednie reakcje na przemoc uczniów z dwóch typów szkół
okazuje się, że gimnazjaliści zdecydowanie częściej uznali, że w ogóle nie zareagowali
by w takiej sytuacji (14,6%). Uczniowie szkół podstawowych uznali w ten sam
sposobów tylko w 4,2%. Najczęściej jednak obie grupy wskazywali na odpowiedź, ze
poinformowali by o zdarzeniu osoby dorosłe np. nauczyciela lub rodzica, i tak uważało
31,6% gimnazjalistów i 49,3% młodszych uczniów.
Przemoc każdego rodzaju może mieć bardzo poważne konsekwencje, nie tylko
fizyczne, ale też psychiczne. Badania pokazują, że doświadczanie różnych rodzajów
przemocy jest bardziej destruktywne w skutkach, niż doświadczanie tylko jednego
z nich. Należy pamiętać, że im dłużej człowiek będzie trwał w sytuacji stresogennej,
tym większe jest prawdopodobieństwo, iż wpłynie ona na jego psychikę.
Negatywnych skutków przemocy w rodzinie doświadczają także dzieci, które
niejednokrotnie są świadkami różnych niewłaściwych zachowań. Istnieje ryzyko
wystąpienia u nich problemów emocjonalnych i związanych z zachowaniem. Ważne
pytanie w niniejszych badaniach dotyczyło obserwacji zachowań o charakterze
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przemocowej we własnej rodzinie. Poniżej zostanie przedstawiona analiza dotycząca
10 zachowań i ewentualnych ich sprawców w środowisku rodzinnym.
Wykres nr 13. Występowanie przemocy w rodzinie- przezywanie

Przemoc w rodzinie - przezywanie
3%4%
nie / brak odpowiedzi
kuzyn / kuzynka

33%

rodzeństwo

60%

rodzic
ja

0%

Źródło: opracowanie własne

Biorąc pod uwagę zachowanie rodzinie, jakim jest używanie obraźliwych słów
(przezywanie) przez innych członków rodziny w 40% rodziny badanych uczniów takie
zachowanie występuje, a dotyczy głównie rodzeństwa. Tylko nieliczni wskazują na
siebie samych lub inne osoby w rodzinie.
Wykres nr 14. Występowanie przemocy w rodzinie- wyśmiewanie

Przemoc w rodzinie- wyśmiewanie
2% 4%
nie / brak odpowiedzi
rodzeństwo
rodzic
ja

17%

77%

Źródło: opracowanie własne
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Do różnego rodzaju wyśmiewania dochodzi tylko w 23% rodzin badanych
uczniów i podobnie jak poprzednie zachowanie dotyczy relacji między rodzeństwem.
Wykres nr 15. Występowanie przemocy w rodzinie- zaczepianie

Przemoc w rodzinie- zaczepianie
3%
15%
nie / brak odpowiedzi
rodzeństwo
ja

82%

Źródło: opracowanie własne

Jeśli chodzi o zachowania polegające na zaczepianiu i prowokowaniu,
w rodzinie doświadczyło ich 18% badanych osób. Osobami, które w ten sposób się
zachowywały było rodzeństwo lub same osoby uczestniczące w badaniach.
Wykres nr 16. Występowanie przemocy w rodzinie- szturchanie

Przemoc w rodzinie - szturchanie
2% 3%
17%

nie / brak odpowiedzi
rodzeństwo
rodzic
ja

78%

Źródło: opracowanie własne
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Jednym z przejawów przemocy fizycznej jest szturchanie. Do takich zachowań
dochodziło w rodzinach 22% badanych uczniów. W większości dotyczyły takie
sytuacje reelekcji między rodzeństwem.
W podobnej licznie rodzin osób uczestniczących w badaniach członkowie
rodziny dopuścili się kopania drugiej osoby (16%). Zachowania dotyczyły rodzeństwa
(12%) oraz w nielicznych rodzinach rodziców (1%). Zestawienie takie pokazuje
poniższy wykres.
Wykres nr 17. Występowanie przemocy w rodzinie- kopanie

Przemoc w rodzinie- kopanie
1%

3%

12%
nie / brak odpowiedzi
rodzeństwo
rodzic
ja

84%

\
Źródło: opracowanie własne

Kolejnym analizowanym zachowaniem było zabieranie jedzenia przez
członków rodziny, a wiec pozbawiania realizacji podstawowych potrzeb drugą osobę.
9% badanych uczniów przyznało, że do tego typu zachowań dochodziło w ich
rodzinach, a inicjatorami takiego zachowania było rodzeństwo (6%), oni sami (2%)
lub rodzice (1%).
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Wykres nr 18. Występowanie przemocy w rodzinie- zabieranie jedzenia

Przemoc w rodzinie- zabieranie
jedzenia
1%

2%

6%
nie / brak odpowiedzi
rodzeństwo
rodzic
ja

91%

Źródło: opracowanie własne

Zachowania przemocowe niekiedy mogą być przenoszone nie na osobę a na
rzeczy. Przejawem takiej przemocy jest np. niszczenie rzeczy. Tylko 13% uczniów
potwierdziło takie zachowania w swoich rodzinach. W zdecydowanej większości
dotyczyły one rodzeństwa.
Wykres nr 19. Występowanie przemocy w rodzinie- niszczenie rzeczy

Przemoc w rodzinie- niszczenie rzeczy
1%

3%

9%
nie / brak odpowiedzi
rodzeństwo
rodzic
ja

87%

Źródło: opracowanie własne
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Z kolei przejawem przemocy o charakterze ekonomicznym jest między innymi
wymuszanie od drugiej osoby pieniędzy. Wśród rodzin badanych uczniów tego typu
zachowania wystąpiły bardzo rzadko, tylko 6% respondentów spotkało się z nimi
w swoich rodzinach.
Wykres nr 20. Występowanie przemocy w rodzinie- wymuszanie pieniędzy

Przemoc w rodzinie - wymuszanie
pieniędzy
0,5%

3%

2,5%

nie / brak odpowiedzi
rodzeństwo
rodzic
ja

94%

Źródło: opracowanie własne

W podobnej liczbie badane osoby wskazały, że członkowie ich rodzin straszyły
pobiciem inne osoby. Wskazało na ten fakt 9% respondentów. Zachowanie dotyczyło
w prawie równiej liczbie rodzeństwa, rodziców jak i innych osób np. kuzynów.
Dokładnie tyle samo osób potwierdziło, że w ich domu rodzinnym doszło do pobicia.
Przyznało się do tego 9% badanych. Sprawcami było rodzeństwo lub rodzice.
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Wykres nr 21. Występowanie przemocy w rodzinie- straszenie pobiciem

Przemoc w rodzinie- straszenie
pobiciem
4%

2%

3%

1%
nie / brak odpowiedzi
kuzyn / kuzynka
rodzeństwo
rodzic
ja

91%

Źródło: opracowanie własne

Wykres nr 22. Występowanie przemocy w rodzinie- pobicie

Przemoc w rodzinie- pobicie
3%

3%

3%
nie / brak odpowiedzi
rodzeństwo
rodzic
ja

91%

Źródło: opracowanie własne

W świetle przedstawione powyżej analizy należy zwrócić uwagę na fakt, iż
w społeczności lokalnej, w której przeprowadzono badania występują akty przemocy
w rodzinie. Biorąc pod uwagę uzyskane dane jest to niewielki odsetek uczniów, które
poruszyły to zagadnienie podczas wypełniania ankiety, jednakże na pomoc zasługuje
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każde z nich i niezbędne jest kontynowanie rozmów, spotkań, pogadanek z uczniami
danych szkół.
Należy jednak pamiętać, że przemoc nie jest jednorazowym incydentem,
często rozwija się latami, coraz bardziej zniewalając, doprowadzając do wyczerpania,
bierności, przekonania, że nic nie zmieni mojej sytuacji, że ofiara jest winna
doznawanej przemocy. Taki stan, przekonania

wydłużają i utrudniają szukanie

pomocy i proces wychodzenia z przemocy. Osoba krzywdzona praktycznie bez
pomocy z zewnątrz bardzo często nie jest w stanie poradzić sobie z problemem
przemocy. Należy uwrażliwiać uczniów jako „obserwatorów” i świadków
niewłaściwych zachowań w środowiskach rodzinnych.
3.4. Stosowanie i doświadczenie zachowań przemocowych przez badanych
uczniów
Obok zagadnień dotyczących bycia świadkiem zachowań przemocowych
w najbliższych środowiskach jeszcze bardziej istotne jest zdiagnozowanie
bezpośredniego doświadczania przemocy a także jej stosowania. W tym kierunku
zmierzano również w analizowanych badaniach ankietowych.
Przemoc ma negatywny wpływ na rozwój emocjonalny członków rodziny,
a w szczególności dzieci. Reakcją dziecka na zachowania krzywdzące jest: wzrost
agresywności, niska samoocena, nieumiejętność wchodzenia w kontakty z innymi,
wrogość do otoczenia. Nie można na ten fakt patrzeć obojętnie. Rodzina jest
najważniejszym miejscem dla rozwoju jednostki, dlatego jeśli okaże się ona miejsce
krzywdy i ciernienia młody człowiek nie będzie w stanie odnaleźć się w otaczającej
rzeczywistości, która jak niejednokrotnie zauważamy coraz bardziej przesiąka
brutalnością i agresywnością
W jednym z pytań w analizowanych badaniach zapytano uczniów, czy
kiedykolwiek doświadczyli przemocy w środowiskach, w których funkcjonują na co
dzień. Jak pokazuje poniższy wykres, w większości uczniowie nie byli nigdy ofiarami
przemocy, stwierdziło tak 71% badanych. Ważnym elementem jest jednak zwrócenie
uwagi na to, że pozostała część badanych uczniów w rożnych środowiskach została
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dotknięta przemocą. Na środowisko szkole wskazało 14% uczniów, na gry
internetowe, film i Internet wskazało 10% a na rodzinę 4% badanych osób. Zwrócono
również uwagę na miejsce jakim jest osiedle (1%).
Wykres nr 23. Miejsce doświadczania przemocy przez badanych uczniów

Doświadczanie przemocy przez
badanych uczniów
10%
1%

4%

nie

tak - w otoczeniu szkolnym

14%
tak - w otoczeniu rodzinnym

71%
tak - w grach
komputerowych, filmach i
Internecie
inne - na osiedlu

Źródło: opracowanie własne

Biorąc pod uwagę typ szkoły, w której przeprowadzono badania okazało się że
podobna liczba uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów nie doświadczyła
w ogóle przemocy (odpowiednio 76% i 66,7%). Gimnazjaliści częściej niż młodsi
koledzy informowali o zetknięciu się z przemocą w środowisku rodzinnym. Jednak
w obu grupach najczęściej z takimi zachowaniami zetknęli się w środowisku szkolnym
(12,3% uczniów szkół podstawowych i 16,1% gimnazjalistów).
Obok potwierdzenia, że dzieci i młodzież zetknęły się z przemocą
w najbliższych środowiskach w dalszej kolejności zapytano o rodzaj doznawanej
przemocy. W tym przypadku najwięcej osób doświadczyło jednego z przejawu
przemocy fizycznej jakim jest popychanie (27,4% uczniów) oraz wyśmiewania
(21,6%), jak wynika z powyżej analizy były to zachowania głownie na terenie szkoły.
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Wykres nr 24. Rodzaje doznawanej przemocy przez badanych uczniów

Rodzaj doświadczanej przemocy przez
badanych uczniów
41,00%

27,40%
21,60%

popychanie

wyśmiewanie

3,90%

6,10%

ograniczanie
kontaktu z ludźmi

każdą z
wymienionych

nie doznałem

Źródło: opracowanie własne

Sytuacja przemocy domowej nie jest normalną sytuacją, to sytuacja
chronicznego stresu, napięcia, cierpienia, lęku, bezradności, poczucia braku wpływu
na własne życie. Każda osoba, która doświadcza przemocy w rodzinie powinna
wiedzieć, że prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.
Dlatego jeśli ofiary zachowań przemocowych mają tego świadomość, że są
krzywdzeni, jak najszybciej powinny zostać objęte specjalistyczną pomocą.
W związku z powyższym w badaniach podjęto próbę zdiagnozowania, czy
badane dzieci i młodzież, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych,
doświadczają najczęstszych form przemocy, jakimi są kary cielesne w środowisku
rodzinnym.
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Wykres nr 25. Doświadczanie kar cielesnych w rodzinie przez badanych uczniów

Doświadczanie kar cielesnych
w środowisku rodzinnym
2%

0%

18%
Nie, nigdy
Czasami, jak zrobię coś
bardzo złego

80%

Dość często, po każdym
nieporozumieniu
Regularnie, czasami nawet
bez powodu

Źródło: opracowanie własne

Analizując otrzymane od respondentów informacje wynika, że zdecydowana
większość badanych, czyli 80% nie doświadcza tego typu kar w środowisku
rodzinnym. 18% uczniów doświadczyło kar cielesnych, czasami, jak zrobiło coś złego.
Pojawiły się również osoby, które przyznały że takie kary otrzymuje dość często,
niemal po każdym nieporozumieniu. Nikt z badanych uczniów nie otrzymuje takich
kar regularnie, bez powodu.
Młodsi respondenci częściej niż gimnazjaliści określili, że ich rodzice stosują
wobec nich kary cielesne. Jest jednak nie wielka liczba osób, wahająca się około 22%
( w odpowiedzi, ze kary cielesne otrzymują czasami, gdy zrobią coś źle).
Przemoc w rodzinie wobec dziecka to nie tylko kary cielesne. Znane są liczne
formy agresji i przemocy, którymi rodzice uzasadniają swoje metody wychowawcze.
Głownie chodzi o stosowanie przemocy psychicznej, emocjonalne czy ekonomicznej.
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Wykres nr 26. Rodzaje doznawanej przemocy w rodzinie przez badanych uczniów

RODZAJE DOZNAWANEJ PRZEMOCY
OBWINIA CIEBIE O WŁASNE AGRESYWNE…
WYŚMIEWA TWÓJ WYGLĄD, STYL…
ZMUSZA DO PRACY PONAD TWOJE SIŁY

13,20%
10,60%
8,60%

NIE DOCENIA CIEBIE I TWOICH OSIĄGNIĘĆ
NISZCZY TWOJĄ WŁASNOŚĆ
WYŚMIEWA TWOJE OPINIE, POGLĄDY
ZADAJE CI BÓL FIZYCZNY, SZARPIE, …

19,70%
5,80%
11,30%
10,30%

ZAWSTYDZA CIĘ W OBECNOŚCI INNYCH
ZAKAZUJE CI KONTAKTÓW Z RODZINĄ I …

13,10%
5,80%

OBRAŻA, WYZYWA, PRZEKLINA NA CIEBIE
ZABIERA CI PIENIĄDZE, KAŻE CI O NIE …

17,80%
8,60%

Źródło: opracowanie własne

Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej badanych uczniów
w środowisku domowym doświadczyło zachowań, w których rodzice czy inni
członkowie rodzin nie doceniali ich samych czy ich osiągnieć (19,7%). Na obrażanie,
wyzywanie, przeklinanie w domu wskazało 17,8% respondentów. Jest to dwa rodzaje
zachowań, które sprawiają przykrość prawie 1/5 badanych. Pozostałe wskazane
w pytaniu zachowania i sytuacje pojawiły się w około 10% rodzin badanych uczniów.
Wulgarny język i agresja to również część cyberprzemocy, która stała się
jednym z zagrożeń, które nosi w sobie Internet. Termin ten dotyczy stosowania
przemocy przejawiającej się w szykanowaniu, dręczeniu, wyśmiewaniu i poniżaniu
innych osób przy pomocy sieci oraz narzędzi elektronicznych (jak e-mail czy smsy).
Fakt, że z Internetu korzystają głównie młodzi ludzie powoduje, że są oni najbardziej
narażeni na tego typu zachowania.
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Wykres nr 27. Doświadczanie przemocy w Internecie przez badanych uczniów

Przemoc w internecie- doświadczanie
NIE
INNE
OTRZYMAŁEŚ WPISY Z POGRÓŻKAMI
OTRZYMAŁEŚ WPISY Z OBRAŻAJĄCYMI…
KTOŚ BEZ TWOJEJ ZGODY PUBLIKOWAŁ…

79,00%
1,30%
3,00%
6,90%
9,80%

Źródło: opracowanie własne

Powyższe dane pokazują, że prawie 80% badanych tego typu zachowań w sieci
nie doświadczyło. Mimo to, niepokojący jest fakt, iż pozostałe 20% uczniów,
biorących udział w badaniach doświadczyło niewłaściwych zachowań podczas
korzystania z Internetu, tj. ktoś bez ich zgody publikował ich zdjęcia (9,8%),
otrzymywali wpisy z obrażającymi opiniami (6,9%) czy otrzymywali wpisy
z pogróżkami (3%).
Osobami doświadczającymi cyberprzemocy są częściej uczniowie gimnazjów,
w tym przypadku respondenci zdecydowanie częściej wskazali, że ktoś publikował ich
zdjęcie bez ich zgody (15,6%), a na co wskazało tylko 2,9% uczniów szkół
podstawowych.
Przemoc w sieci i inne formy krzywdzenia przy wykorzystaniu środków
elektronicznych wymaga obecnie dużej czujności osób dorosłych, wychowawców
i rodziców.
Dzieci i młodzież funkcjonując na co dzień w różnych środowiskach mogą stać
się nie tylko ofiarami zachowań przemocowych ale również ich sprawcą.
Doświadczenie bycia sprawcą przemocy wpływa na przyszłe życie dziecka. Ma ono
kłopoty z przestrzeganiem norm i wartości społecznych, wchodzi w konflikt z prawem
o wiele częściej niż pozostali. Uczniowie-sprawcy potrzebują pomocy w zmianie
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swojego zachowania. Nauczyciele maja szansę zastąpić nieakceptowane społecznie
zachowania - zachowaniami konstruktywnymi.
W celu uzyskania rejestru wybranych zachowań przemocowych, których
mogła dopuścić badana młodzież wykorzystano tabelę zbudowaną w oparciu o metodę
self-report. Tabela zawierała 13 stwierdzeń, dotyczących różnych form agresji
i przemocy, wskazujących również na naruszanie norm społecznych, moralnych czy
prawnych. Zadanie badanych uczniów polegało na zaznaczeniu na czterostopniowej
skali (nie zdarzyło mi się, raz czy dwa razy, kilka razy, kilkanaście razy) swoje
uczestnictwo w podanych rodzajach aktywności. Badanie dotyczyło zachowań, które
zdarzyły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Zestawienie odpowiedzi, w których respondenci wskazali, że w ciągu
ostatniego roku kilka razy zdarzyły im się wybrane zachowania obrazuje poniższy
wykres.
Wykres nr 28. Zachowania przemocowe w samoocenie badanych uczniów- kilka razy
w ciągu ostatnich 12 miesięcy

STOSOWANIE PRZEMOCY- KILKA RAZ
W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĄCY
Być agresywny w stosunku do rodzeństwa
Odnosić się wulgarnie do rodziców/opiekunów

6,80%
1,60%

Nie liczyć się ze zdaniem rodziców/opiekunów…

3,90%

Oszukiwać i kłamać rodziców
Tak się zachowywać, że rodzice byli wzywani do…

8,40%
1,90%

Uciekać z domu

1%

Nie wrócić na noc bez zgody rodziców

1%

Używać wulgarnych słów wobec nauczycieli

1,30%

Oszukiwać nauczycieli

5,80%

Niszczyć ławki, krzesła, wyposażenie szkoły lub…0,70%
Bić się z kolegami lub koleżankami
Obrażać i wymyślać innym
Rozpowszechniać kłamstwa o innych

3,90%
4,20%
3,50%

Źródło: opracowanie własne
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Przyznając się, że kilka razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się
oszukiwać i kłamać rodziców odpowiedź tą zaznaczyło 8,4% badanych uczniów.
Nieznacznie mniej stwierdziło, że kilka razy było agresywnym w stosunku do
rodzeństwa i oszukiwało nauczycieli (odpowiednio 6,8% i 5,8%).
Wykres nr 29. Zachowania przemocowe w samoocenie badanych uczniówkilkanaście razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy

STOSOWANIE PRZEMOCYKILKANAŚCIE RAZ W CIĄGU
OSTATNICH 12 MIESIĄCY
Być agresywny w stosunku do rodzeństwa
Odnosić się wulgarnie do rodziców/opiekunów

4,50%
1%

Nie liczyć się ze zdaniem rodziców/opiekunów…

2,30%

Oszukiwać i kłamać rodziców

1,90%

Tak się zachowywać, że rodzice byli wzywani do… 0,60%
Uciekać z domu 0,30%
Nie wrócić na noc bez zgody rodziców 0,60%
Używać wulgarnych słów wobec nauczycieli

1%

Oszukiwać nauczycieli

1%

Niszczyć ławki, krzesła, wyposażenie szkoły lub… 0,70%
Bić się z kolegami lub koleżankami

2,60%

Obrażać i wymyślać innym
Rozpowszechniać kłamstwa o innych

3,20%
1%

Źródło: opracowanie własne

Do faktu, że kilkanaście razy w ciągu ostatniego roku zdarzyło się złamać
normy społeczne, moralne czy prawne przyznała się znikoma część badanych
uczniów. Tylko 4,5% respondentów było agresywnym w stosunku do rodzeństwa,
a 3,2% obrażało lub wymyślało innym.
Ogólnie ujmując powyższe zestawienia należy zaznaczyć, że bardzo niewiele
wśród badanych uczniów przyznało się do popełniania zachowań przemocowych
w dużej częstotliwości. W związku z tym zdecydowana większość bo prawie 80%
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badanych osób nie stosuje zachowań przemocowych na terenie szkoły, osiedla czy
w środowisku rodzinnym.
Należy pamiętać, że cyberprzemoc to nie tylko ofiary, ale również sprawcy,
którymi bardzo często są właśnie młodzi internauci. Niezwykle ważna jest więc
świadomość możliwych konsekwencji - również prawnych - takich działań oraz
podkreślanie wagi poszanowania nie tylko własnej, ale i cudzej prywatności.
W związku z tym zapytano respondentów o sytuacje, w których byli sprawcami
przemocy, podczas korzystania z Internetu.

Wykres nr 30. Respondenci jako sprawcy przemocy w Internecie

STOSOWANIE PRZEMOCY
W INTERNECI

84,90%
5,10%

6,70%

TAK, JEDEN RAZ

TAK, KILKA RAZY

3,20%
TAK, WIELE RAZY

NIE, NIGDY

Źródło: opracowanie własne

Analizując powyższe zestawienie wynika, że uczniowie, którzy brali udział
w badaniach w zdecydowanej większości, bo 84,9% nigdy nie stosowali tego typu
zachowań. Do wielokrotnych takich zachowań przyznało się 3,2% respondentów.
Jednocześnie zapytano o powody stosowania przemocy w Internecie, gdzie
wśród osób, które w poprzednim pytaniu przyznały się do stosowania tego typu
zachowań, najwięcej zrobiło do dla żartu i zabawy (12,3%).
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Natomiast sprawcami zachowań przemocowych w Internecie również okazali
się częściej uczniowie gimnazjów, 76,3% wśród nich uznało że nigdy takich zachowań
nie stosowało, przy czym w szkołach podstawowych na taką odpowiedź wskazało
95,1%. Gimnazjaliści najczęściej robili zdjęcia znajomym w ośmieszającej sytuacji.
Wykres nr 31. Powody stosowania przemocy w Internecie przez badanych uczniów

Powody stosowania przemocy
w interneci
OBRAŻAŁA MNIE

0,30%
84,70%

NIE DOTYCZY
Z INNEGO POWODU

1,70%

ŻEBY OŚMIESZYĆ TĘ OSOBĘ

1,00%

DLA ŻARTU, ZABAWY

12,30%

Źródło: opracowanie własne

Diagnoza poziomu wiedzy na temat przemocy, jej rodzajów, przyczyn i form
pomocy a także analiza doświadczeń związanych z tego typu zachowaniami badanych
uczniów pozwoliła również na okres lenie ich postaw wobec tego niebezpiecznego
zjawiska, które jest coraz bardziej powszechne w naszym społeczeństwie. Analiza
postaw badanych uczniów została przedstawiona w kolejnym podrozdziale.
3.5. Postawy dzieci i młodzieży wobec stosowania przemocy w rodzinie
Ludzkie postawy są bardzo istotnym elementem naszego funkcjonowania.
Postawy kształtują się na podstawie posiadanej wiedzy oraz doświadczeń, które
obserwujemy, lub w których uczestniczymy. W związku z tym młodzi ludzie,
uczestnicząc w procesie socjalizacji ciągle biorą udział w kształtowaniu się w nich
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określonych postaw. Postawy mogą dotyczyć licznych zjawisk, wydarzeń czy
sposobów funkcjonowania, tych pozytywnych ale i tych negatywnych.
Wiele społeczeństw czy środowisk nie reaguje na problem przemocy
w rodzinie, wyrażając tym samym zgodę na przemoc. Jest to wynikiem
funkcjonujących w świadomości społecznej mitów i stereotypów na temat przemocy,
które pokazują fałszywy obraz problemu. Mity i stereotypy usprawiedliwiają
stosowanie przemocy, służą do ukrycia czy zbagatelizowania problemu, przez co
utrudniają prawidłowe reagowanie na akty brutalności czy okrucieństwa wobec
bliskich. Dają sprawcy sygnał o społecznym przyzwoleniu na przemoc, umacniają
w nim pewność siebie i poczucie bezkarności, zniewalając ofiarę przemocy
i zmuszając ją do milczenia.
Ważnym punktem prezentowanych badań było poznanie postawy badanych
uczniów wobec stosowania przemocy w rodzinie.
Wykres nr 32. Postawy respondentów wobec stosowania przemocy w rodzinie

Postawy wobec stosowania przemocy w
rodzinie
nie kocha dziecka i chce je
skrzywdzić. Nie wolno tego robić.

14%
36%

15%
7%
28%

kocha swoje dziecko, ale nie
potrafi z nim rozmawiać i nie
rozumie tego co robi
kocha swoje dziecko i wychowuje
je na porządnego człowieka. Może
tak robić.
Gdy dziecko jest bardzo
niegrzeczne i rodzic wyczerpał już
wszystkie inne metody
wychowawcze.

Źródło: opracowanie własne

Badani uczniowie zostali zapytani o opinię o rodzicu, który bije i krzyczy na
swoje dziecko. Powyższe dane pokazują, ze prawie tyle samo osób uznało, że taki
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rodzic nie kocha dziecka i chce je skrzywdzić, a nie wolno tego robić (36%) oraz że
taki rodzic kocha swoje dziecko, ale nie potrafi z nim rozmawiać i nie rozumie tego
co robi (28%). Odpowiedzi na ten temat rozłożyły się podobnie w obu badanych
grupach wiekowych. O tym, ze taki rodzic nie kocha swojego dziecka przekonanych
było 39,3% uczniów szkoły podstawowej i 33,3% gimnazjalistów.
Wykres nr 33. Zachowania, które zdaniem respondentów można stosować wobec
dziecka

Zachowania, które można stosować wobec dziecka
według respondentów
64,20%

ŻADNEJ NIE POWINIEN STOSOWAĆ

KAŻDĄ Z WYMIENIONYCH
STRASZENIE, ŻE JAK BĘDZIE NIEGRZECZNE, TO SIĘ JE
ODDA DO WIEDŹMY BABY JAGI

1,60%
22,20%

SYSTEMATYCZNE DYSCYPLINOWANIE PRZY POMOCY
KLAPSÓW

8,50%

WYŚMIEWANIE UBIORU

3,50%

Źródło: opracowanie własne

Analiza literatury przedmiotu pokazuje, że coraz częściej mamy do czynienia
ze społecznym przyzwoleniem na przemoc. W związku z tym, uczniów, którzy brali
udział w badaniach zapytano o zachowania, które ich zdaniem można stosować wobec
dziecka. W pytaniu umożliwiono wybór jednej z trzech sytuacji lub określenie
oznaczające sprzeciw do takich sytuacji. Powyższy wykres pokazuje, iż ponad połowa
badanych bo 64,2% badanych uznało ze żadnego z tych zachowań nie można
stosować. 22,2% badanych nie widzi nic złego w straszeniu dziecka, że jak nie będzie
niegrzeczne, to się je odda do wiedźmy Bay Jagi. 8,5% uznało, że istnieje
przyzwolenie na systematyczne dyscyplinowanie dziecka przy pomocy klapsów,
a wiec wyrażali przyzwolenie na przemoc fizyczną. Uczniowie z obu typów szkół nie
różnili się zasadniczo odpowiedziami na to pytanie.
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Wykres nr 34. Opinie o przemocy badanych uczniów

Opinie o przemocy badanych uczniów
SYTUACJE W DOMU NAJLEPIEJ ROZWIĄZUJE SIĘ SIŁĄ

2,20%
42,60%

PRZEMOCY NIE MOŻNA UKRYWAĆ, TAKIE…
PRZEMOC W RODZINIE TO WSTYD
PRZEMOC ZDARZA SIĘ TYLKO W RODZINACH Z…
PRZEMOC JEST WTEDY, GDY NA CIELE OFIAR SĄ…

17,30%
3,50%
11,50%
51,00%

PRZEMOC TO NIE TYLKO BICIE - JEST NIĄ RÓWNIEŻ…
PRZEMOC W RODZINIE WYSTĘPUJE WE…

1,60%

JEŚLI KTOŚ JEST BITY, TO ZNACZY, ŻE SOBIE NA TO…

3,50%

NIKT NIE MA PRAWA ZNĘCAĆ SIĘ I PONIŻAĆ INNYCH

78,20%

Źródło: opracowanie własne

Znaczącym punktem badań było bezpośrednie poznanie opinii o podanych
stwierdzeniach na temat przemocy, którą wyrazili badani uczniowie. 78,2%
wszystkich respondentów stwierdziło, ze nikt nie ma prawa znęcać się i poniżać
innych, nieco mniej bo 51% , że przemoc t nie tylko bicie, bo jest nią również
zastraszanie, wyzywanie i wykorzystywanie. Tak więc, uczniowie wykazali się dużą
świadomością zagrożeń, które może przynieść stosowanie zachowań przemocowych
wobec innych. Ważne było również określenie, że przemocy nie można ukrywać, takie
sytuacje należy zgłaszać osobom dorosłych i stwierdziło tak 42,6% badanych uczniów.
Ludzie zmieniają swe postawy naśladując innych, lub tez ulegając wpływom
innych. Młode osoby, tym bardziej dostosowują się do innych np. z pragnienia
uzyskania pochwały, uniknięcia śmieszności lub aby usprawiedliwić swe własne
zachowanie kimś. Skuteczną techniką kształtowania postaw jest więc dawanie
dobrego przykładu, godnego do naśladowania, a w tym przypadku przede wszystkim
pozbawionego przemocy i agresji wyposażone w bardziej konstruktywne formy
rozwiazywania sytuacji trudnych i konfliktów w środowisku rodzinnym i szkolnym.
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Najprężniej działającą formą pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą
w naszym kraju jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia". Pogotowie prowadzi przede wszystkim ogólnopolski telefon dla
ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia", dyżury prawne, bazy danych o zjawisku
przemocy w rodzinie w Polsce oraz o placówkach, instytucjach i możliwościach
uzyskania pomocy na terenie całego kraju. W związku z tym, że jest to forma pomocy,
dotycząca całego kraju zapytano respondentów o jej znajomość.

Wykres nr 35. Wiedza uczniów na temat Niebieskiej Linii

Wiedza na temat Niebieskiej Linii

15%

3%
nie

2%

tak tak - numer zaufania
pomoc w sprawie przemocy

81%

Źródło: opracowanie własne

Jak pokazuje powyższy wykres badani uczniowie w zdecydowanej większości
nie znają celu i form udzielanej pomocy przez Niebieską Linię, tak stwierdziło 81%
badanych. 15% uczniów zidentyfikowało tą nazwę z telefonem zaufania, tylko 3%
z ogólną pomocą w sytuacji przemocy. Biorąc pod uwagę typ szkoły okazało się, że
uczniowie szkół podstawowych wykazali się nieznacznie większa wiedzą na temat
Niebieskiej Linii. Niewątpliwe jednak najistotniejszą kwestią jest, iż 78,5%
młodszych uczestników badań i 83,3% starszych nie wie czym zajmuje się ta forma
pomocy.

60

Uzyskane dane dają niewątpliwie podstawę do propagowania tej instytucji
w małych środowiskach lokalnych, również wśród dzieci i młodzieży, by dotrzeć do
ofiar przemocy i odpowiednio szybko zareagować.
3.6. Analiza wyników badań ewaluacyjnych
Badania ankietowe wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
funkcjonujących na terenie gminy Janów Lubelski przeprowadzone zostały w ramach
projektu „Nikt w rodzinie nie zasługuje na przemoc”. W ramach wspomnianego
projektu zorganizowano szereg działań, skierowanych do dzieci i młodzieży, których
zasadniczym celem było zintensyfikowanie form pomocy dla dzieci i młodzieży
z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Działania projektowe
w całości ukierunkowane były na diagnozę zjawiska przemocy oraz podjęcie działań
edukacyjnych, informacyjnych i korekcyjnych.
W związku z powyższym badania ankietowe odbyły się w dwóch etapach.
Celem pierwszego etapu było szczegółowe zdiagnozowane poziomu wiedzy,
doświadczeń związanych z przemocą oraz postaw wobec tego zjawiska społecznego.
W dalszej kolejności respondenci oraz ich rodzice brali udział w różnego rodzaju
działaniach projektowych np. zajęcia sportowe, teatralne, spotkania ze specjalistami
ds. przemocy w rodzinie. Po zakończeniu większości działań zostały ponownie
przeprowadzone badania ankietowe na mniejszej próbie badawczej, które dotyczyły
oceny poziomu wiedzy i postaw wobec przemocy po wspomnianych działaniach.
Najważniejszym aspektem było określenie efektów podjętych form pracy z dziećmi
i młodzieżą.
W badaniach ewaluacyjnych wzięło udział 39 uczniów szkół podstawowych
oraz 58 gimnazjalistów. W przypadku młodszej grupy 46,2% stanowiły dziewczęta
a 53,8% chłopcy. Wśród gimnazjalistów biorących udział w ankiecie ewaluacyjnej
58,3% to były dziewczęta a pozostałą część, czyli 46,7% stanowili chłopcy. Badania
zostały przeprowadzone w czasie zajęć wychowawczych.
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Ankieta ewaluacyjne zawierała sześć pytań o charakterze zamkniętym. Pytania
w ankiecie dotyczyły oceny aktualnego poziomu wiedzy na temat przemocy, źródeł
tej wiedzy oraz określenia postaw związanych z zachowaniami przemocowymi.
Zapytano również respondentów o reakcje na przemoc oraz osoby do których zwrócą
się o pomoc w przypadku doświadczania przemocy. Analizę uzyskanych informacji
zawierają poniższe zestawiania.
W pierwszej kolejności poproszono respondentów o odniesienie się do
aktualnego poziomu wiedzy i jego zmianach w ciągu kilku ostatnich miesięcy.
Wykres nr 36. Aktualny poziom wiedzy badanych uczniów szkół podstawowych

Zmiana poziomu wiedzy o przemocyszkoła podstawowa
tak, zwiększył się

23%
46%

10%

jest na takim samym
poziomie
nie zmienił się

21%
trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne

Młodsza grupa respondentów w większości uznała, że poziom ich wiedzy na
temat przemocy w ostatnich kilku miesiącach zwiększył się (46%) lub jest na tym
samym poziomie (21%). Prawie jedna czwarta badanych uczniów uznała że ciężko im
określić ten poziom.
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Wykres nr 37. Aktualny poziom wiedzy badanych uczniów szkół gimnazjalnych

Zmiana poziomu wiedzy o przemocygimnazjum
tak, zwiększył się

29%

17%

35%

jest na takim samym
poziomie
nie zmienił się

19%
trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne

Podobnie jak uczniowie szkół podstawowych swój aktualny poziom wiedzy
o przemocy określili badani gimnazjaliści. 35% uznało, ze poziom ten zwiększył się,
a 19% że jest na takim samym poziomie. W tej grupie jednak zdecydowanie więcej
osób uznało, że poziom wiedzy o przemocy nie zmienił się w ogóle (17%).
Obok poziomu wiedzy istotnym elementem było również zdiagnozowanie
źródeł wiedzy na temat przemocy, dzięki którym wiedza respondentów mogła ulec
zmianie w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
Wykres nr 38. Źródła wiedzy o przemocy w opinii uczniów szkół podstawowych

Źródło wiedzy o przemocy- szkoła
podstawowa
Z INTERNETU

5,30%

Z TELEWIZJI

30,70%

Z PRASY, KSIĄŻEK

7,70%

NA ZAJĘCIACH W SZKOLE

33%

Z OBSERWACJI ŻYCIA CODZIENNEGO

23%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35%

Źródło: opracowanie własne
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Uczniowie szkół podstawowych w większości wiedzę tę zaczerpnęli z zajęć
szkolnych (33%) oraz z telewizji (30,7%). Najmniej uczniów wskazało na źródło
wiedzy, jakim jest Internet, prasa, czy książki.
Wykres nr 39. Źródła wiedzy o przemocy w opinii uczniów szkół gimnazjalnych

Źródła wiedzy o przemocy- gimnazjum
Z INTERNETU

13,70%

Z TELEWIZJI

Z PRASY, KSIĄŻEK

29,30%

1,70%

NA ZAJĘCIACH W SZKOLE

22,40%

Z OBSERWACJI ŻYCIA CODZIENNEGO
0,00%

32,70%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Źródło: opracowanie własne

Trochę inaczej rozłożyły się odpowiedzi na to pytanie wśród uczniów
gimnazjów. 32,7% badanych uznało, że źródłem takiej wiedzy była przede wszystkim
obserwacja życia codziennego oraz telewizja (29,3%). Najmniej gimnazjalistów
wskazało na prasę i książki (1,7%).
Kolejnym ważnym elementem badań ewaluacyjnych było zdiagnozowanie
postaw wobec zachowań przemocowych oraz potencjalnych reakcji na tego typu
zachowania w środowisku.
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Wykres nr 40. Postawy wobec przemocy uczniów szkół podstawowych

Postawa wobec przemocy- szkoły podstawowe

25,60%

38,40%

35,80%

tak

nie

nie jestem pewna/pewien

Źródło: opracowanie własne

W tej części zapytano uczniów, czy ich zdaniem istnieją pewne sytuacje,
w których można użyć przemocy. Jedna czwarta uczniów ze szkół podstawowych
uznała niestety, że takie sytuacje istnieją, ale pozostała część uznała, że nie (35,8%)
lub że nie są pewni odpowiedzi na to pytanie (38,4%).
Wykres nr 41. Postawy wobec przemocy uczniów szkół gimnazjalnych

Postawa wobec przemocy- szkoły gimnazjalne

27,50%

29,30%

43,10%

tak

nie

nie jestem pewna/pewien

Źródło: opracowanie własne
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Gimnazjaliści natomiast w 43,1% uznali, że nie ma takich sytuacji, w których
uzasadnione byłoby używanie zachowań przemocowych. Rozkład odpowiedzi na to
pytanie był podobny do młodszych uczniów. Jedna trzecia uznała jednak ,że istnieją
sytuacje usprawiedliwiające przemoc i tyle samo nie było pewnych swojej postawy
w tym przypadku.
W sytuacji, kiedy uczniowie szkół podstawowych byliby świadkami przemocy
np. w szkole czy na ulicy w większości poinformują osoby dorosłe (61,5%). Nikt nie
stwierdził, że włączyłby się do bójki lub nie zareagował w ogóle. Pokazuje to poniższy
wykres.
Wykres nr 42. Reakcje na przemocy uczniów szkół podstawowych

Reakacje na przemoc- szkoły
podstawowe
0%

WŁĄCZĘ SIĘ DO AWANTURY, BÓJKI

28,50%

POSZUKAM POMOCY

61,50%

POINFORMUJĘ OSOBY DOROSŁE

0%

NIE ZAREAGUJĘ
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Źródło: opracowanie własne

Jeśli chodzi o uczniów szkół gimnazjalnych odpowiedzi na to pytanie okazały
się bardziej zróżnicowane. 53,4%, czyli większość tych uczniów w sytuacji
zauważenia zachowań przemocowych poinformowało by o tym osoby dorosłe, nieco
mniej bo 31% poszukiwało by pomocy. W tej grupie pojawiły się niestety również
zdania, że nie zareagował(a)bym w ogóle (6,8%) lub że włączył/a bym się do
awantury czy bójki (8,6%).
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Wykres nr 43. Reakcje na przemocy uczniów gimnazjów

Reakcje na przemoc- szkoły gimnazjalne
WŁĄCZĘ SIĘ DO AWANTURY, BÓJKI

8,60%
31%

POSZUKAM POMOCY

53,40%

POINFORMUJĘ OSOBY DOROSŁE

NIE ZAREAGUJĘ

6,80%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Źródło: opracowanie własne

Ważnym punktem działań projektowych było edukowanie i informowanie
zainteresowanych osób o formach pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
Celem było wskazanie dostępnych instytucji, telefonów, konkretnych osób, które
takiej pomocy udzielają w lokalnym środowisku. W związku z tym zwrócono się do
uczniów z pytaniem, do kogo zwróciliby się o pomoc, gdy doświadczyliby przemocy
w najbliższym środowisku.
Wykres nr 44. Miejsce/osoby do których zwróciliby się o pomoc uczniowie szkół
podstawowych

Pomoc w przypadku przemocy- szkoły
podstawowe

5,10%

0%

0%

2,50%

do rodziców/opiekunów
do znajomej osoby
48,70%

33,30%

do wychowawcy/pedagoga w
szkole
do kolegi

10,20%

Źródło: opracowanie własne
67

Z powyższego zestawienia wynika, że uczniowie ze szkół podstawowych
o taką pomoc zwróciliby się przede wszystkim do rodziców czy opiekunów (48,7%).
W dalszej kolejności byłby to wychowawca czy pedagog w szkole (33,3%). Są to
niewątpliwie osoby tzw. pierwszego kontaktu i bezpośrednia forma pomocy
w różnych sytuacjach,
Wykres nr 45. Miejsce/osoby do których zwróciliby się o pomoc uczniowie szkół
gimnazjalnych

Pomoc w przypadku przemocy- szkoły
gimnazjalne

6,80% 1,70%
5,10%
10,30%

44,80%
do rodziców/opiekunów

20,60%

do znajomej osoby
6,80%
do wychowawcy/pedagoga w szkole
do kolegi
do odpowiedniej instytucji
zadzwonię pod specjalny numer telefonu
do innych osób

Źródło: opracowanie własne

Natomiast uczniowie gimnazjum podobnie jak młodsza grupa najczęściej
wskazywała na poszukiwanie pomocy u rodziców i opiekunów (44,8%), również
u wychowawców i pedagogów (20,6%). Pojawiły się również odpowiedzi dotyczące
zwracania się o pomoc do odpowiedniej instytucji czy sięgniecie po specjalny numer
telefonu.
Podsumowując należy podkreślić, iż odnosząc się do wyników badania
ewaluacyjnego najistotniejsze było uzyskanie informacji, ze zarówno badane dzieci
jak i młodzież w większości zwiększyli swoją wiedzę o przemocy i jej różnych
68

rodzajach w czasie realizacji projektu. W swoich odpowiedziach wykazali się bardziej
świadomą postawą wobec przemocy oraz sposobów poszukiwania pomocy w tym
zakresie. Fakt, że wiedzę tę i postawy czerpią młodzi ludzie głównie z zajęć szkolnych
i obserwacji codziennego życia, a także telewizji zmusza do czujnego analizowania
przekazywanych w ten sposób informacji. Potwierdza to również fakt, że dla tej grupy
uczniów najistotniejszymi środowiskami jest szkoła i środowisko rodzinne. To w tych
miejscach powinny być przekazywane odpowiedni wartości i w tych miejscach należy
zadbać o szczególne poczucie bezpieczeństwa i szacunku.
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CZĘŚĆ IV. Wnioski i rekomendacje
Podsumowując wyniki zrealizowanych badań należy wnioski zogniskować
wokół problemu przemocy w rodzinie z perspektywy trzech podstawowych obszarów
tj. wiedzy, doświadczeń i stosunku do zjawiska.
Ocena poziomu wiedzy na temat przemocy wśród dzieci i młodzieży
uczestniczących w badaniu zdecydowanie dobrze orientowała się w podstawowych
zakresach definicyjno-informacyjnych, niespełna 10% uczniów nie potwierdziło
posiadania tego rodzaju wiedzy. Grupa około 10 % „niezorientowanych” dotyczyła
zarówno uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjum, co pozwala nam przyjąć
założenie, że bez względu na poziom edukacyjny nadal istnieje potrzeba edukowania
i informowania uczniów w zakresie problematyki przemocy. Potwierdzenie
znajdujemy także w odpowiedziach dotyczących identyfikacji rodzajów przemocy,
gdzie większość badanych utożsamią je z przemocą fizyczną tj. 65,9% i psychiczną 54,3%, ukazując stereotypowe podejście do tematu, a około 1/3 badanych nie potrafiło
wskazać jakiegokolwiek rodzaju przemocy.
W pytaniach odnoszących się do oceny zachowań z obszaru przemocy,
uczniowie po raz kolejny potwierdzili swoje „stereotypowe” podejście do badanej
kwestii, wskazując szeroko rozumianą przemoc fizyczna w kategorii zachowań
nieakceptowanych.
Analizując zakres doświadczania sytuacji związanych z przemocą dokonano
podziału na pytania o bezpośrednie i pośrednie zaangażowanie w zdarzenia;
zdecydowana większość uczniów w sposób prawidłowy deklaruje swoją reakcję na
sytuację „bycia świadkiem przemocy” tj. ponad 68 % pragnie przekazać/
poinformować o fakcie osoby dorosłe (nauczycieli -39,1%, dorośli-18,4%, policję –
5,4%, przechodniów – 4,8%), na uwagę zasługuje fakt, iż największym poziomem
zaufania badani obdarzyli nauczycieli, co jednak może wynikać także z faktu
dostępności i częstości kontaktów.
Odrębną kwestię stanowi analiza sytuacji przemocy w rodzinie; zdecydowana
większość uczniów nie przyznaje się do występowania problemu w domu rodzinnym
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tj. około 80% odpowiedzi, jednak w pozostałych znajdujemy potwierdzenie
uczestnictwa w zdarzeniach takich jak: wyśmiewanie, szturchanie, zaczepianie,
przezywanie, zabieranie jedzenia, niszczenia rzeczy itp. Uczniowie wskazali także, iż
wymienione sytuacje najczęściej dotyczyły rodzeństwa, a 1-2% wskazało na
rodziców. Potwierdzenie znajdujemy także w pytaniu o bezpośrednie doświadczanie
przemocy, w którym 4 % uczniów wskazało dom rodzinny jako miejsce
występowania i doświadczania przemocy.
Na uwagę zasługuje także sygnał, jaki pojawił się w odpowiedziach na rodzaje
doświadczanej przemocy w domu, otóż prawie 20% badanych uczniów uważa, że
są niedoceniani przez swoich rodziców, jak również brakuje im potwierdzenia
akceptacji swoich osiągnięć.
W pytaniach o tzw. samoocenę własnych zachowań przemocy badani
uczniowie udzielali odpowiedzi wykazujących racjonalność i pewną szczerość,
poprzez „przyznanie” się do różnego rodzaju zachowań „niewłaściwych”, a rozkład
tych odpowiedzi ukazuje pewne realia, które już pojawiły się w odpowiedziach
dotyczących występowania przemocy w rodzinie.
Analiza odpowiedzi dotyczących stosunku badanych uczniów wobec
przemocy domowej, a szczególnie przemocy skierowanej przez rodzica do dziecka
wskazuje na dość spójne rozumienie problemu. Uczniowie w zdecydowanej
większości tj. około 70% nie akceptują tego rodzaju zachowań, postrzegają je jako
sytuacje niedopuszczalne, a sprawców/rodziców przemocy postrzegają w kategorii
osób nie rozumiejących sytuacji lub nie kochających swoich dzieci. Jednak pewien
niepokój budzi kilkunastoprocentowy odsetek uczniów łagodzących powyższe
postawy lub akceptujących w pewnym zakresie występowanie przemocy w domu.
W odpowiedziach na pytanie o wiedzę na temat Niebieskiej Linii, ponad 80 %
respondentów stwierdziło, iż nie posiada żadnej wiedzy o celu i formach jej
funkcjonowania. Odpowiedzi te mogą tylko potwierdzić powyższe wnioski, w których
ponad 80% uczniów deklarowało brak sytuacji przemocy w domu rodzinnym, tak więc
nigdy nie musieli zapoznawać się z procedurą niebieskiej linii.
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Pytania dotyczące przemocy w Internecie ukazują pewną skalę problemu tj.
około 15% uczniów przyznaje się do stosowania tego rodzaju zachowań, z czego 3,2%
uczniów przyznało się do wielokrotnych aktów przemocy. Skala tych odpowiedzi
wpisuje się jednak w skalę problemu przemocy zidentyfikowanego w rodzinie
i najprawdopodobniej dotyczy tych samych respondentów.
Rekomendacje
Problem występowania przemocy w rodzinie znajduje swoje potwierdzenie
w wynikach omawianych badań na terenie gminy janowa lubelskiego. Niewątpliwie
koniecznym wydaje się dalsze monitorowanie zjawiska i kontynuowanie podjętych
badań w celu ich weryfikacji, przy jednoczesnym stworzeniu możliwości analizy
porównawczej w czasie z wykorzystaniem tych samych wskaźników oceny.
Analiza wskazała, iż występowanie obszarów przemocy w rodzinie wymaga
głębszego rozeznania i uzasadnione jest pogłębienie analizy z wykorzystaniem metod
jakościowych, które pozwolą na rzetelną diagnozę wymienionych kwestii, co wydaje
się szczególnie ważne z perspektywy profilaktyki i tworzenia systemu wsparcia dla
rodzin dotkniętych przemocą. Diagnoza nie wskazuje na istnienie dużej skali
zjawiska, jednak w przypadku występowania przemocy w rodzinie, a przede
wszystkim jej daleko idących skutków dla ofiary, nawet pojawienie się
jednostkowych przypadków powinno uruchomić działania interwencyjne oraz
wspierające ofiarę.
Podstawowym zadaniem, jakie należy wskazać po zapoznaniu się z wynikami
badań, jest konieczność zaangażowania do współpracy wszystkie podmioty
odpowiedzialne za tworzenie systemu wsparcia i profilaktyki dotyczącej przemocy
w rodzinie. Instytucjami kluczowymi jest więc szkoła, ośrodek pomocy społecznej,
ośrodek zdrowia, policja, organizacje pozarządowe, w tym Kościół. Należy
zainicjować lub uaktywnić współpracę między nimi w celu lepszego rozpoznania
sytuacji dzieci młodzieży w ich rodzinach, a w konsekwencji stworzenia spójnego
systemu

wsparcia

i

zabezpieczenia.

Aby

możliwe

było

współdziałanie

międzysektorowe wskazane jest uruchomienie programu szkoleń dla pracowników
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tych instytucji, które pomogą zrozumieć mechanizmy tej współpracy, dostrzec zalety,
a przede wszystkim stworzyć skuteczne formy wsparcia. Szkolenia będą także okazją
do zapoznawania się z aktualną sytuacją społeczną i charakterystyką problemów
występujących na danym terenie. Najważniejszym wydaje się jednak wymiana
informacji i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami instytucji i organizacji, także
w celu nawiązania kontaktów pozwalających na skuteczne działania.
Bardzo ważnym zadaniem jest dalsze prowadzenie działań edukacyjnych
i informacyjnych z zakresu problematyki przemocy skierowanych zarówno do
uczniów, jak i ich rodziców.
Uzasadnienie tworzenia wspólnych szkoleń dla rodziców i dzieci znajdujemy
w wynikach badań, w części dotyczącej postaw wobec zachowań przemocy
w środowisku domowym. Niepokój budzi bowiem odsetek badanych uczniów, którzy
„usprawiedliwiają” niewłaściwe zachowania swoich opiekunów. W tego rodzaju
sytuacjach niezbędne jest prowadzenie wspólnej pracy w rodzinie na rzecz
wprowadzenia korekty w procesie wychowania oraz zachowaniu właściwych relacji
pomiędzy rodzicem a dzieckiem.
W tego rodzaju rodzinach problemowych wydaje się także konieczne
przygotowanie programów edukacyjnych dla rodziców, które pomogą uświadomić im
zarówno skutki stosowania przemocy, jak i długofalowe konsekwencje dla rozwoju
ich dzieci.
Zajęcia edukacyjno-szkoleniowe mogą także dotyczyć korzystania z Internetu
i powinny być skierowane zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych, co przyczyni
się do pogłębienia integracji międzypokoleniowej, ale przede wszystkim osoby
dorosłe poszerzą swoją wiedzę i jednocześnie uświadomią sobie zagrożenia
wynikające z nieodpowiedniego wykorzystania Internetu.
Podsumowując, należy podkreślić, iż badani uczniowie wskazali szkołę
i nauczycieli jako środowisko wobec którego wykazują największy poziom zaufania,
dlatego też wydaje się właściwym, aby wykorzystując już zbudowane zaufanie to
właśnie szkoły mogły pełnić rolę lidera w budowaniu rozwiązań na rzecz
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przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Odpowiedź na pytanie o skalę tej roli
i charakter i rodzaj działań będzie możliwy dopiero po rzetelnym rozeznaniu zarówno
potencjału jednostek, a przede wszystkim po przeprowadzeniu wspólnych konsultacji
zarówno wśród kadry pedagogicznej, a także z przedstawicielami kluczowych
instytucji i organizacji.
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