Definicja i mechanizmy przemocy
Przemoc w rodzinie – jednorazowe lub powtarzające się umyśle działanie lub zaniechanie
naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych w rozumieniu art. 115 §11 kk. oraz
innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, 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 (art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).
KRYTERIA PRZEMOCY – kiedy jest przemoc?


Intencjonalność – działania sprawcy nie są przypadkowe. Intencjonalność nie musi
oznaczać celowego krzywdzenia ofiary i zadawania jej bólu. Sprawca przemocy dąży
do uzyskania pełnej kontroli, władzy nad osobą doznającą przemocy, do jej
bezwzględnego posłuszeństwa. Jest przekonany, że tylko on wie co jest dobre dla
pozostałych członków rodziny, a w związku z tym wyłącznie on ma prawo
podejmować decyzje, ustalać zasady życia w rodzinie – pozostali muszą się
podporządkować.



Dysproporcja siły – nie chodzi tu jedynie o różnicę sił fizycznych, ale także przewagę
związaną z pozycją społeczną, odpornością psychiczną, statusem materialnym itp.
W związku opartym na przemocy jeden z partnerów czuje się silniejszy, a drugi –
słabszy. W wyniku kolejnych aktów przemocy różnica sił coraz bardziej się pogłębia,
ofiara przemocy staje się coraz bardziej bezradna, sprawca – coraz bardziej silny i
bezkarny.



Naruszanie godności i praw – sprawca przemocy narusza godność ofiary, poniża ją,
ośmiesza, pozbawia wszelkich praw (np. do kontaktów z rodziną, godziwych
warunków życia, itp.)



Powodowanie cierpienia i szkód – ofiary przemocy doznają zarówno szkód
fizycznych jak i psychicznych. W wyniku wieloletniej przemocy mogą dojść do
przekonania, że zasługują na takie traktowanie.
RODZAJE PRZEMOCY



Przemoc gorąca to gwałtowny wybuch tłumionych uczuć złości, frustracji,
wściekłości, powodujący agresywne zachowania. Często przyczyny tych trudnych
uczuć sprawcy tkwią zupełnie gdzie indziej, np. powodują je konflikty w pracy.
Sprawca nie mogąc sobie z nimi poradzić, odreagowuje je na członkach rodziny.
Wie, że może sobie na takie zachowanie pozwolić.



Przemoc chłodna, w przeciwieństwie do poprzedniej nie przejawia się
występowaniem tak gwałtownych emocji i agresywnych zachowań. Wydaje się, że
sprawca jest spokojniejszy bądź bardziej się kontroluje. Przemoc chłodna przyjmuje
nieraz postać bardzo rygorystycznego stylu wychowania czy też autorytarnego
traktowania dorosłych członków rodziny. Sprawca jest przekonany o słuszności
swoich czynów, zawsze znajdzie dla nich usprawiedliwienie: „gdybym ich nie bił, to
nie wyrosłyby na porządnych ludzi”, „to dla jej dobra, bo inaczej całkowicie się
zmarnuje”, „jakbym jej nie doprowadził do porządku, to by w ogóle o dom nie dbała”
itp.
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