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Сексуальні зловживання щодо дітей і їх наслідки в дорослому віці. Стислий виклад.  

 

 

 

 

Досвід сексуальних контактів дитини з дорослою людиною має негативний вплив 

на її фізичний, емоційний і соціальний розвиток. Негайні та довготривалі наслідки 

сексуальних зловживань щодо дитини є різноманітними, а поява таких наслідків 

залежить від багатьох чинників.  

 

Сексуальні зловживання щодо дітей можна визначити в різний спосіб, залежно від 

того, хто використовує цей термін і з якою метою. Ці визначення можна поділити 

на: (1) клінічні – найбільш широкі, метою яких є встановлення правильного 

діагнозу; (2) юридичні – які обмежуються типами поведінки, що є незаконними в 

певній країні; (3) соціальні – найбільш вузькі, які виражають розуміння 

суспільством цієї проблеми (Beisert, Izdebska, 2012). 

У цьому дослідженні використовується клінічне визначення, прийняте 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я: «Залучення дитини до сексуальних 

дій, яких вона повністю не розуміє, на які вона нездатна дати усвідомлену згоду, 

або до яких дитина не готова через свій недостатній розвиток і на які не може дати 

згоди, або які порушують законодавство чи соціальні табу суспільства. 

Сексуальним зловживанням щодо дитини є такі дії за участю дитини та дорослої 

людини або іншої дитини, яка через свій вік або розвиток відповідає за неї, має її 

довіру або вплив на неї, а метою цих дій є задоволення потреб іншої особи» 

(Sajkowska, 2002, стор. 7).   

Поширеність сексуальних зловживань щодо дітей у Польщі важко точно оцінити. 

Щороку поліцією проводиться слідство по декількох тисячах справ, де є підозри 

щодо скоєння сексуальних злочинів проти неповнолітніх (до 15 років) (за даними 

поліції, 2016 р.) За результатами досліджень можна припустити, що кількість таких 

випадків є значно більшою. Згідно з результатами ретроспективних досліджень, 

проведених із вибірками дорослих громадян Польщі, більш ніж 10% опитаних мали 

досвід сексуальних зловживань у своєму дитинстві (точна кількість змінюється 

залежно від визначення і методів, що використовувалися в кожному дослідженні) 

(Sajkowska, 2011). Згідно з результатами дослідження, проведеного з вибіркою 

дітей і молодих людей (віком 11-17 років, N=1005), 12,4% підлітків мали в своєму 

житті досвід сексуальних зловживань щодо них у тій чи іншій формі; 6,4% мали 

досвід сексуальних зловживань із фізичним контактом, 8,9% - без такого контакту 

(Włodarczyk, Sajkowska, 2013). Дослідження також показують, що майже для всіх 

видів сексуальної віктимізації серед її жертв більше дівчаток ніж хлопчиків, а 

більшість винуватців є чоловіками і особами, яких дитина знає (Sajkowska, 2011; 

Beisert, Izdebska, 2012). 
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Сексуальні зловживання в дитинстві можуть мати для жертв різні наслідки – як негайні та 

короткотривалі (які спостерігаються протягом не більше двох років після події), так і 

довготривалі (Beisert, Izdebska, 2012). Негайні наслідки (симптоми) можуть впливати на всі 

сфери розвитку: статеву, емоційну, соціальну, когнітивну та фізичну (соматичну)  сферу, 

вони переважно залежать від віку дитини. Наприклад, дитина шкільного віку може 

демонструвати «синдром ідеальної дитини», а в підлітків можуть спостерігатися спроби 

самогубства або нанесення собі тілесних ушкоджень (Czub, 2015). 

Довготривалі наслідки також можуть впливати на багато різних сфер життя. Вони часто 

проявляються у вже дорослої людині у такому вигляді (Finkelhor, 1986, як цитується  в роботі 

Beisert, Izdebska, 2012): 

• емоційні проблеми та деформоване самосприйняття (депресія, поведінка, 

шкідлива для самого себе) 

• Соматичні та дисоціативні розлади (неспокій, напруга, кошмари, розладу сну та 

харчування, різні види дисоціації) 

• Проблеми із самоповагою (почуття відчуження та ізоляції, надзвичайно низька 

самоповага) 

• Міжособистісні проблеми (труднощі в стосунках з іншими, утрата довіри, почуття зради, 

страх перед сексуальними партнерами, вразливість до повторної віктимізації) 

• Соціальні проблеми (зловживання алкоголем / психоактивними речовинами, проституція) 

• Сексуальні проблеми (страх сексуальності, почуття провини, відсутність задоволення, 

низький рівень сексуального бажання, низька самооцінка як сексуального партнера, 

проблеми з оргазмом, непереборне уникнення або пошук сексуальних контактів). 

 

У цьому дослідженні аналізуються довготривалі наслідки у дорослому віці сексуальних 

зловживань, що відбулися в дитинстві, особливо пов’язані з ризикованою сексуальною 

поведінкою (декілька партнерів одночасно, нерозбірливі сексуальні контакти), вразливість до 

повторної віктимізації, проституція. 

 

Настання наслідків: чинники 

Не всі діти, які стали жертвами сексуальних зловживань, демонструють їх наслідки. Згідно з 

результатами різних досліджень, від 30% до 50% жертв не показують будь-яких 

психопатологічних симптомів після випадку зловживання (Kendall-Tackett, Williams,  

Finkelhor, 1993; Williams, Nelson-Gardell, 2012). Починаючи з 1970-х років, дослідники 

вивчали чинники, які можуть впливати на здатність протистояти наслідкам зловживань. 

Одним із підходів, який використовувався найчастіше, була екологічна модель, у якій 

найбільш важливий вплив на розвиток особистості (у цьому випадку дитини) мають зовнішні 

чинники або чинники навколишнього середовища (Czub, 2015). 

У цьому дослідженні аналізуються як чинники, запропоновані Ґрауергольцем (Grauerholz, 

2000) і пов’язані з первісним досвідом зловживання, так і чинники, які можуть бути 

наслідками події – додаткові чинники, які збільшують ризики повторної віктимізації або 

проявів інших довготривалих наслідків. Для цього дослідження було адаптовано модель 

Ґрауергольца і проаналізовано наступні чинники трьох рівнів: 

1. мікросистема – досвід родинного життя в ранньому віці (розпад або дезорганізація родини, 

розлад її функцій, розлад подружніх функцій, відсутність підтримки дитини батьками, 

патріархальна структура родини), наявність ризику насильства / контакту з винуватцем  
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(травматична сексуалізація, дисоціативні розлади, зловживання алкоголем, залучення до 

девіантної поведінки, стигматизація, низька самоповага), значний ризик того, що 

винуватець удаватиметься до насильства (сприйняття жертви як легку здобич, 

прийнятність насильства, недостатня здатність жертви впевнено та ефективно 

відреагувати на небажані сексуальні пропозиції); 

2. екзосистема – брак ресурсів (низький соціально-економічний статус родини, погані 

житлові умови, неповна родина або дуже молодий вік батьків, розлучення, відсутність 

альтернатив (через слабкі родинні зв’язки, брак підтримки, соціальну ізоляцію); 

3. макросистема – традиційна схильність звинувачувати жертву, концепція жіночості на 

основі диференціації хороша дівчинка / погана дівчинка. 

 

Чинники, що зменшують вразливість, описуються як відсутність вищезгаданих чинників 

або характеристик, наприклад, у родині. У цьому дослідженні вивчаються такі чинники, що 

зменшують імовірність наслідків, як надійна прив’язаність, добрі родинні стосунки та навички 

виховання батьків (мікросистема), підтримка в місцевій громаді та добре організовані 

соціальні служби (екзосистема), сексуальна освіта, профілактика зловживань щодо дітей, 

визнання прав дітей (макросистема). 

Оскільки аналіз проводився на основі опосередкованих спогадів жертв про часи їхнього 

раннього дитинства (у викладі психотерапевтів), було вирішено не проводити аналіз 

чинників онтогенного (індивідуального) рівня. 

 

Методи 

Дослідження мало на меті вивчення довготривалих наслідків сексуальних зловживань щодо 

дітей, особливо пов’язаних із ризикованою сексуальною поведінкою (декілька партнерів  

одночасно, нерозбірливі статеві зв’язки, вразливість до повторної віктимізації та проституція). 

 

Запитання дослідження: 

1. Якими є довготривалі наслідки сексуальних зловживань щодо дитини і чи можуть вони 

включати ризиковані види сексуальної поведінки, заняття проституцією або вразливість до 

повторної віктимізації? 

2. Які чинники впливають на появу або відсутність довготривалих наслідків, особливо 

пов’язаних із повторною віктимізацією, ризикованою поведінкою і проституцією? 

3. Які механізми і процеси в житті людей, котрі пережили сексуальні зловживання в 

дитинстві, можуть бути пов’язані з ризикованою сексуальною поведінкою, заняттям 

проституцією і/або повторної віктимізацією у дорослому віці? 

 
Дослідження проводилося в 2015 р. з використанням методу неструктурованих інтерв’ю з 

психотерапевтами та іншими фахівцями, які працюють із дорослими жертвами сексуальних 

зловживань у дитинстві та досвідом роботи від 3 до 40 років. Використовувалася вибірка за 

методом снігової кулі. 

Було проведено 17 інтерв’ю, у яких описувалися 38 випадків дорослих жертв сексуальних 

зловживань у дитинстві. Після попереднього розгляду 2 інтерв’ю було виключено з вибірки, 

тому що їхня надійність була сумнівною. Усього аналізувалося 15 інтерв’ю, у яких 

описувалися загалом 33 випадки. 

Попередньо було зроблено припущення, що приблизно половина випадків дорослих жертв 

сексуальних зловживань у дитинстві буде пов’язана з наданням сексуальних послуг 

(респонденти вибиралися відповідно до цього припущення). 
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Але через незначну кількість фахівців, які працюють із людьми з досвідом зайняття 

проституцією, остаточно лише 11 таких випадків було включено до вибірки, тобто 1/3 від 

загальної кількості. 

 

Для випадків, які ми обговорювали з респондентами, критерієм вибору був досвід 

сексуальних зловживань у дитинстві (до 18 років). У всіх випадках ці зловживання включали 

фізичний контакт. Важливо, що лише незначна кількість жертв мали такий досвід тільки один 

раз (3 випадки) або декілька разів (3 випадки). У більшості випадків це булі численні 

повторення сексуальних зловживань одним або різними винуватцями. Майже в усіх випадках 

жертвами були жінки (32), і лише одного разу жертвою був чоловік. Аналізувалися 

характеристики першого епізоду зловживань. 

У більшості випадків (14) перший епізод зловживань траплявся у віці від 7 до 11 років, у 

10 випадках – у віці від 3 до 6 років, у 8 випадках – у віці від 12 до 15 років, і в одному 

випадку – у віці 17 років. За винятком останнього випадку, усі вони мали місце перед 

досягненням дитиною віку, з якого вона є правомочною давати згоду на статеві зносини (15 

років у Польщі), тому незалежно від виду зловживань, усі вони були кримінальними 

злочинами. В останньому випадку вид зловживання був таким, що він також безсумнівно був 

злочином. Інакше кажучи, усі випадки, що аналізувалися в дослідженні, відповідають 

прийнятому в Польщі визначенню сексуальних злочинів. 

Більшість жертв мали досвід повторних епізодів зловживань, а найбільший період 

постійних зловживань складав 8 років. Усі жертви мали досвід сексуальних зловживань у 

дитинстві з фізичним контактом.  

У всіх випадках винуватцями були чоловіки, переважна більшість яких була з близького 

оточення дитини. У 18 випадках винуватцями були родичі дитини. У 15 випадках це був 

батько, у 6 випадках – партнер або друг матері. Інколи винуватців було більше одного – вони 

були друзями або знайомими жертви або її батьків. 

Обставини викриття зловживань були різними, у деяких випадках їх не можна було 

визначити. У 18 випадках (із 24, де було можливо визначити обставини викриття) жертва не 

отримала належної підтримки відразу після викриття. Замість цього або не було жодного 

реагування, або дитині не вірили, або її звинувачували в тому, що трапилося. Після цього у 

жертв було дві стратегії – або вони більше нікому не розповідали про зловживання (також і 

про їх повторення), або через певний час вони розповідали про них комусь іншому і 

отримували підтримку від цієї людини. Лише у 6 випадках особа, до якої дитина звернулася 

першою і розповіла про зловживання, відреагували наданням підтримки, пов’язаної зі 

зверненням за психологічною або юридичною допомогою. 

Жертви сексуальних зловживань у дитинстві зверталися за  психологічною допомогою 

протягом різних періодів свого життя – інколи безпосередньо через сексуальні зловживання, 

пережиті в дитинстві, але частіше з інших причин, таких як депресія після втрати роботи або 

труднощі у взаєминах. У таких випадках про досвід сексуальних зловживань ставало відомо 

лише під час проведення психотерапії. Одна з жертв сексуальних зловживань у дитинстві 

звернулася до психотерапевта у віці 54 років, і лише тоді почала давати собі раду з тим, що 

трапилося в дитинстві.  

Вік, коли жертви вперше зверталися за психологічною підтримкою, було важко встановити 

через той факт, що половина з них починали відвідувати курси психотерапії багато разів, не 

завершуючи  їх (у того ж самого або різних психотерапевтів). Коли ми намагалися дізнатися, 

у якому віці вони вперше зверталися до психотерапевта, який хоча б мав спроби працювати 
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з їхнім досвідом сексуальних зловживань у дитинстві, ми з’ясували, що приблизно для 

половини жертв (16 осіб) такі звернення відбувалися у віці від 30 до 49 років, у 12 осіб – у 

віці від 18 до 29 років, у 3 осіб – коли їм виповнилося понад 50 років, а 2 особи вперше 

спілкувалися з психотерапевтом у віці до 18 років.  

 

У цьому дослідженні аналізуються довготривалі наслідки сексуальних зловживань, пережиті в 

дитинстві, які залишаються в дорослому віці. Такі наслідки спостерігалися в 32 випадках, 

тобто в усіх випадках, крім одного. За словами психотерапевта, у цьому винятковому випадку 

він не зміг виявити будь-яких наслідків пережитих зловживань, і психотерапевтична робота 

була зосереджена на наданні підтримки та обговоренні досвіду зловживань. Проте слід 

додати, що ця жертва зловживань була ще в молодому віці, тому існує ризик того, що 

негативні наслідки можуть настати в майбутньому, наприклад, під час кризи або труднощів у 

житті. 

В інших 32 випадках наслідки досвіду сексуальних зловживань виявлялися в різних 

сферах життя жертв. У найбільшій групі жертв (30 осіб) спостерігалися міжособистісні 

проблеми, такі як труднощі з налагодженням стосунків з іншими людьми, утрата довіри, страх 

сексуальних партнерів, почуття зради та вразливість до повторної віктимізації.  У більшості 

розповідей основними проблемами були проблеми зі стосунками. Вони включали не лише 

проблеми налагоджування стосунків, але також брак позитивних прикладів, набуте 

очікування подальших зловживань, почуття того, що примус і насильство є природними 

складовими взаємин. Аналіз показав, що жертви сексуальних зловживань часто вступали в 

стосунки, пов’язані з насильством (фізичним, емоційним або психологічним), або стосунки з 

партнерами, схильними до зловживання алкоголем/ наркотиками (повторюючи модель 

поведінки, яку вони бачили в дитинстві). 

Переважна більшість жертв (29 осіб) демонстрували емоційні проблеми та викривлене 

уявлення про себе, такі як депресія та типи поведінки, спрямовані на самознищення. У 

вісьмох жертв було діагнозовано депресію, у чотирьох – емоційно нестійкий розлад 

особистості, шестеро намагалися здійснити самогубство.  Часто ці люди зверталися за 

допомогою до психотерапевта саме через свої емоційні проблеми. Проблеми із самооцінкою, 

почуття ізольованості та відчуження, надзвичайно низька самоповага спостерігалися в 26 із 

33 жертв сексуальних зловживань у дитинстві. Низька самооцінка впливає майже на всі 

сфери життя дорослої людини, вона призводить до того, що жінка стає поганою матір’ю, 

почувається безнадійно, за щоб вона не бралася (хоча на думку психотерапевта вона може 

бути успішною в житті), або просто вважає себе поганою людиною, також у тому сенсі, що 

вона «забруднена» зловживанням у дитинстві. Жертви сексуального насильства в дитинстві 

часто сприймали соціальну перспективу зі своєї точки зору. 

Така сама кількість людей (26) мали соціальні проблеми, такі як зловживання 

психоактивними речовинами, включно з алкоголем (19 випадків), і заняття проституцією (11 

випадків). Зловживання психоактивними речовинами було наслідком нездатності 

контролювати себе та свої емоції. З іншого боку, таке зловживання (переважно алкоголем) 

або помірне вживання алкоголю для зменшення напруги часто були наслідком схожих 

прикладів у родині, коли жертва була дитиною. Зловживання речовинами/алкоголем було 

також засобом для забуття болісного досвіду та полегшення емоційного болю, який жертви 

постійно відчували. Докладніший аналіз проблеми проституції наведено нижче. 

Сексуальні проблеми спостерігалися в 19 випадках. Вони включали страх сексуальності, 

брак сексуального задоволення та зниження сексуального бажання, що призводило до 

уникнення сексуальних контактів або до прямо протилежного – непереборного бажання 

постійно мати такі контакти. Загалом, у більшості випадків порушення сексуального розвитку 

через досвід жертви сексуальних зловживань у дитинстві призводило або до повної відмови 

від сексу, або до надмірної сексуалізації чи навіть сексуальної залежності. Деякі з жертв 

сприймали статевий акт не як джерело задоволення, а радше як подружній обов’язок  

7 



Empowering Children Foundation 
 

 

(або обов’язок щодо свого партнера). Такі проблеми як непереборне бажання постійно 

шукати партнерів для сексу або нерозбірливість у сексуальних контактах було віднесено до 

категорії ризикованої сексуальної поведінки, яка докладніше описуватиметься нижче.   

Соматичні та дисоціативні розлади були єдиною категорією наслідків, у якій вони 

спостерігалися менш ніж у половині розглянутих випадків. Такі наслідки спостерігалися в 12 

випадках і виявлялися як серйозні побоювання та напружені стани, а також різні види 

дисоціативних розладів, які перешкоджають нормальному функціонуванню людини. 

 

Ризикована сексуальна поведінка 

У дослідженні було надано особливого значення ризикованій сексуальній поведінці як 

наслідкам сексуальних зловживань, пережитих у дитинстві. 

При аналізі матеріалів були виявлені різні види ризикованої сексуальної поведінки, такі як 

стосунки з декількома сексуальними партнерами одночасно або з стосунки з випадковими 

партнерами (14 випадків). У половині цих випадків (7) такі стосунки можна було вважати 

дійсно нерозбірливими. Жертви сексуальних зловживань у дитинстві часто мали сексуальні 

контакти в стані сп’яніння. Для деяких із них секс і алкоголь були нерозривно пов’язаними, 

тому що під час сексуальних зловживань у дитинстві їх напували алкоголем. 

 У деяких із проаналізованих випадків респонденти визнавали, що вони ставали жертвами 

зґвалтувань через нерозуміння того, наскільки ризикованою була їхня поведінка. Звичайно, 

це аж ніяк не зменшує провину виконавців таких злочинів, а лише показує, що люди, чиї 

інтимні межі було порушено, і котрі не усвідомили відповідний досвід, можуть мати труднощі з 

правильним оцінюванням ризикованих ситуацій. Загалом 21 жертва сексуальних зловживань 

у дитинстві мала досвід повторної сексуальної віктимізації: 16 коли вони ще були дітьми, а 17 

також і в дорослому віці (деякі з них мали такий досвід як у дитинстві, так і коли стали 

дорослими). 

Як згадувалося раніше, 11 осіб мали досвід заняття проституцією в дорослому віці. Серед 

цих 11 випадків переважна більшість (8) жертв сексуальних зловживань у дитинстві були 

примушені до заняття проституцією (найчастіше членами родини), або вигоду від цього 

отримували інші особи (повторна віктимізація у вигляді комерційної сексуальної 

експлуатації). Така експлуатація часто починалася у віці до 18 років, а особами, які мали 

вигоду від неї, були батьки, брати/сестри або партнер жертви. Коли їм було запропоновано 

підтримку, усі ці жертви зловживань припинили займатися проституцією (в дорослому віці). 

Не завжди їм вдавалося зробити це негайно, проте вони принаймні намагалися. Цікаво, що 

інколи першими людьми, хто надавав їм підтримку та звертався до організацій із надання 

допомоги, були клієнти жертви, особливо у випадках, пов’язаних із торгівлею людьми. У 

трьох інших випадках не спостерігалося явного зовнішнього примусу, а всі три жертви 

почали займатися проституцією в підлітковому віці (до досягнення повноліття) через потребу 

забезпечити себе засобами для існування і брак підтримки від родини або інших людей у 

своєму оточенні. Коли їм було надано підтримку, лише одна особа не припинила заняття 

проституцією, при цьому вона не бачила будь-якого зв’язку між пережитим нею в дитинстві 

та теперішньою поведінкою.  

 

Однією з головних цілей цього дослідження було розглянути чинники, які впливають на 

настання або відсутність довготривалих наслідків сексуальних зловживань, пережитих у 

дитинстві. Ці фактори аналізувалися на кожному з трьох рівнів. 
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Чинники на рівні макросистеми включають покладення провини на жертву, що робить 

набагато складнішим для неї подолання труднощів після свого досвіду сексуальних 

зловживань, призводить до більшої ізоляції та робить жертву більш вразливою до повторної 

віктимізації, включно з комерційною сексуальною експлуатацією. Ще одним чинником є 

суспільне уявлення про те, що жінка має бути покірливою чоловіку і що її статус є нижчим. 

Таке уявлення часто набувається вдома. Воно значно ускладнює жінкам захист від 

неналежного поводження і зловживань, зокрема й сексуальних зловживань, з боку чоловіків. 

У значній частині випадків можна побачити патріархальний підхід у родині, тобто 

домінування чоловіків і покірливість жінок.  У проаналізованих випадках не було чинників, 

які зменшували ймовірність наслідків на рівні макросистеми, таких як сексуальна освіта або 

поінформованість про запобігання зловживанням щодо дітей і їхні права. 

На рівні екзосистеми спостерігалися такі чинники: низький соціально-економічний статус, 

погані умови проживання та відсутність альтернатив через недостатню підтримку суспільства 

та родини. Хоча респонденти-жертви сексуальних зловживань у дитинстві походили з різних 

середовищ (сільської місцевості, невеликих міст і великих міст) і виховувалися в родинах із 

різним матеріальним становищем, у всіх випадках, пов’язаних із проституцією, спостерігався 

щонайменше один із вищезгаданих чинників. Інакше кажучи, навіть якщо соціально-

економічний статус не був низьким, жертви не мали підтримки суспільства або родини, тобто 

вони не мали альтернатив. 

Соціальні служби, які добре виконують свої функції, були чинником, що сприяв зниженню 

ймовірності настання негативних наслідків. У проаналізованих випадках, пов’язаних із 

сімейним насильством, згадувалася підтримка, надана такими службами як Центр соціальних 

служб, Фонд «Нічиї діти», притулки для матерів із дітьми та психотерапевтична служба.  У 

більшості випадків, особливо коли жертви були старшого віку, ясно відчувалося почуття 

безпорадності та незнання того, де шукати допомоги. Ще однією проблемою була відсутність 

безкоштовної психологічної підтримки. 

Чинниками на рівні мікросистеми були проблеми в родині, такі як її розпад або 

дезорганізація, неналежне виконання нею своїх функцій, а також патріархальна структура 

родини. У більшості розповідей згадувалися конфлікти між батьками, про які було відомо 

дітям. Такі конфлікти включали як відсутність спілкування, так і відверті бійки.  Фізичне 

насильство між батьками спостерігалося в третині випадків. Найчастіше жертвами були 

матері, хоча в деяких родинах вони були винуватцями насильства, переважно емоційного.  

Інші чинники включали інші види зловживань щодо дітей і виправдування насильства. 

Майже в усіх розповідях згадувалися одна або декілька ситуацій, пов’язаних з іншими видами 

зловживань, таких як емоційне насильство або фізичні покарання. Також у багатьох родинах 

серйозною проблемою було зловживання алкоголем. 

У деяких інтерв’ю згадувалося, що батьки жертв сексуальних зловживань у своєму 

дитинстві також страждали від зловживань щодо себе, тому можна припустити, що 

зловживання в родині передаються від покоління до покоління. Проте це припущення не 

аналізувалося в цьому дослідженні, оскільки інформація про таки випадки була 

недостатньою. Але варто врахувати цей аспект у майбутніх дослідженнях.  

Іншим важливим чинником, що впливав на настання довготривалих наслідків,  була 

відсутність підтримки в родині після того, як дитина повідомляла про випадок сексуальних 

зловживань. Відсутність реагування, неприйняття, покладання провини на жертву або 

агресивна поведінка після такого повідомлення збільшувала емоційні проблеми і почуття  
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стигматизації. Це призводило до зменшення здатності жертви впевнено та ефективно 

реагувати на небажані сексуальні пропозиції в майбутньому. 

Лише в декількох випадках дитині в родині було надано емоційну підтримку, і навіть у цих 

випадках цю підтримку було надано лише окремими членами родини. В одному випадку, де 

не спостерігалося довготривалих наслідків сексуальних зловживань у дитинстві, цей чинник 

– підтримка та добрі стосунки в родині – очевидно відіграв важливу роль. 

Інформація про ситуацію в родинах жертв сексуальних зловживань дає змогу припустити, 

що в більшості випадків їх онтогенний розвиток міг бути порушеним навіть до досвіду 

сексуальних зловживань через насильство, нехтування та брак підтримки в родині, що 

призводило до відсутності прив’язаностей, низької самоповаги та когнітивних проблем. 

 

На основі аналізу можна зробити такі висновки: 

• Сексуальні зловживання, пережиті в дитинстві, можуть мати як короткотривалі, так і 

довготривалі наслідки, що спостерігаються в дорослому житті. Переважно це 

міжособистісні та емоційні проблеми, також проблеми із самоповагою та соціальним 

функціонуванням, сексуальні проблеми, соматичні та дисоціативні розлади. 

• Наслідки сексуальних зловживань, пережитих у дитинстві, можуть включати ризиковану 

сексуальну поведінку в дорослому житті, зокрема наявність декількох сексуальних 

партнерів одночасно, нерозбірливість сексуальних контактів і зайняття проституцією. 

Жертви сексуальних зловживань у дитинстві є більш вразливими до повторної віктимізації 

– як у дитинстві, так і в дорослому віці. 

• Дослідження виявило чинники, що збільшують імовірність настання довготривалих 

наслідків для жертв сексуальних зловживань у дитинстві, таких як ризикована сексуальна 

поведінка. Ці чинники діють переважно на рівні мікросистеми (родини), до них належать 

негативна атмосфера в родині (наприклад, конфлікти між батьками), інші види зловживань 

щодо дитини, виправдування насильства, зловживання алкоголем у родині, близькість 

винуватця (як проживання разом, так і те, що винуватець є родичем/знайомим), а також 

на рівні екзосистеми – низький соціально-економічний статус і відсутність альтернатив 

через брак родинної і соціальної підтримки. Чинники на рівні макросистеми включали 

покладання провини на жертву та патріархальний підхід у суспільстві. 

• Оскільки майже в усіх випадках серед жертв сексуальних зловживань у дитинстві 

спостерігалися довготривалі наслідки, виявити чинники, які зменшують імовірність 

настання таких наслідків, було набагато складніше. Зрештою можна вважати захисними 

такі чинники: підтримка соціальних служб, включно з доступністю психологічної допомоги, 

емоційна підтримка в родині та позитивні стосунки в родині та з однолітками.  

• Сексуальні зловживання в дитинстві відбуваються одночасно з іншими видами 

зловживань. Тому довготривалі наслідки, виявлені під час цього дослідження, може бути 

спричинено не лише сексуальними зловживаннями, а також (і навіть більшою мірою) 

нехтуванням дитини, емоційним насильством та іншими видами неналежного поводження 

в родині дитини. 

• Результати дослідження свідчать, що ситуації, коли винуватці належать до найближчого 

оточення жертви, є особливо складними, тому що вони створюють перешкоди для 

розголошення дитиною того, що трапилось, і ускладнюють отримання підтримки від 

родини. 

• Діти-жертви сексуальних зловживань не знають, куди звертатися за допомогою. Крім 

цього, дорослі люди, які  дізнаються про сексуальні зловживання щодо дітей, включно з 

батьками, не знають, як реагувати, або їхня реакція не є корисною для дитини. 

• Батьки часто нездатні впізнати симптоми сексуальних зловживань щодо дитини, тому у 

деяких випадках вони не усвідомлюють, що їхня дитина стала жертвою зловживань і не 

можуть допомогти їй. 
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• Дослідження виявило величезні прогалини в системі підтримки дітей-жертв зловживань. 

Більшість із них не отримали будь-якої підтримки від своєї школи або інших закладів, із 

якими вони мали справу, або таких закладів не було взагалі. Особливо помітною була 

відсутність легкодоступної безкоштовної психологічної допомоги для дітей. 

• Як діти і молодь, так і їхні батьки не були поінформовані про небезпеку, пов’язану з 

ризикованою сексуальною поведінкою. 

• Дослідження показало, що особи, які надають сексуальні послуги, часто є жертвами 

комерційної сексуальної експлуатації, і часто їх примушували займатися проституцією 

члени своєї родини. Такі люди часто стигматизуються і залишаються без необхідної 

підтримки. 

 

Рівень безпеки дітей і їх захисту від зловживань є результатом багатьох взаємопов’язаних 

чинників на рівні суспільства, місцевої громади, родити та самої дитини. Мінімізація ризиків і 

посилення захисних чинників у Польщі є значним викликом як для уряду, так і 

громадянського суспільства. 

Стратегія захисту дитини має базуватися на визнанні, забезпеченні та просуванні прав 

дитини, як зазначено в Конвенції ООН про права дитини. Польща зробила великий крок у 

напрямку гарантування безпеки дітей, коли вона ратифікувала Конвенцію Ради Європи проти 

сексуальної експлуатації та сексуальних зловживань (відому як Лансаротська конвенція), яка 

визначає міжнародні стандарти в сфері захисту жертв сексуальних зловживань і запобігання 

ним. 

Нижче ми наводимо основні рекомендації, які відображають найбільш негайні потреби та 

якими повинні керуватися різні організації в своїх зусиллях, спрямованих на захист дітей. 

Вони не є вичерпними для цієї проблеми. Головна увага в них приділяється аспектам, які 

обговорювалися в цьому звіті про результати дослідження, і також одночасно досліджуються 

іншими вченими, експертами та фахівцями-практиками. 

 

 

– I – 
СИСТЕМНІ РІШЕННЯ В ОБЛАСТІ ВИЯВЛЕННЯ ТА ВТРУЧАННЯ У ВИПАДКАХ 

ЗЛОВЖИВАНЬ ПРОТИ ДІТЕЙ 

 
Основні проблеми: 

1. Відсутність спеціалізованих служб із захисту дітей, які можуть реагувати на повідомлення 

про загрози благополуччю дітей і втручатися у випадках зловживань проти них. 

2. Мала кількість фахівців з освіти, охорони здоров’я та догляду в закладах, які 

забезпечують втручання у випадках зловживань проти дітей. 

3. Недостатня кількість спеціалізованих послуг для дітей і молоді, які мають психічні 

проблеми після того, як стали жертвами зловживань.  У системі охорони здоров’я увага 

переважно приділяється лікуванню пацієнтів у стаціонарних закладах, а розвиток послуг у 

громадах (амбулаторні клініки, денні центри догляду) є недостатнім. Також 

спостерігається брак дитячих психіатрів – Польща знаходиться серед європейських країн, 

де кількість дитячих психіатрів порівняно із загальною кількістю дітей є найменшою. 



Empowering Children Foundation 
 

 

Рекомендації: 

1. Запровадження в Польщі служб для захисту дітей як системна відповідь на потребу 

виявлення необхідності та проведення втручання у випадках можливих зловживань щодо 

дітей. 

2. Обов’язкова наявність політики із захисту дітей в освітніх, медичних та інших закладах, 

яка запроваджує відповідні стандарти захисту дітей від насильства та інших зловживань і 

забезпечує їх дотримання, включно з порядком втручання у випадках можливих 

зловживань щодо дітей. 

3. Інвестування в систему психіатричної допомоги для дітей і молоді. Збільшення кількості 

дитячих психіатрів. Розвиток у громадах мережі закладів для надання психологічної 

допомоги дітям, молоді та їхнім родинам. 

 

– II – 
ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВУ ТА СЕКСУАЛЬНИМ ЗЛОВЖИВАННЯМ ЩОДО ДІТЕЙ 

 
Головні проблеми: 

1.  У Польщі не існує системи рішень для попередження на ранньому етапі зловживань щодо 

дітей у родинах. Немає обов’язкового оцінювання чинників ризику в родинах, не існує 

процедур для роботи з уразливими родинами на достатньо ранньому етапі для запобігання 

виникненню кризових ситуацій. 

2. Не існує загальнодоступних програм або ініціатив, метою яких є поліпшення батьківських 

навичок. 

3. Послуги підтримки та освітні послуги для дітей і молоді, їхніх батьків і фахівців із 

запобігання зловживанням щодо дітей не є системними, а також не є загальнодоступними 

на місцевому рівні (рівні громади). 

4. Відсутність сексуальної освіти в школі. 

5. У сфері освіти не приділяється достатньої уваги правам дітей і виявленню зловживань 

проти дітей та реагуванню на них. 

6. Профілактичні заходи, розраховані на роботу з винуватцями і потенційними винуватціями 

сексуальних зловживань щодо дітей, є недостатніми. 

 
Рекомендації: 

1. Системні рішення є необхідними на трьох рівнях профілактики: 

– первинний (загальний): збільшення поінформованості суспільства про зловживання 

щодо дітей; популяризація позитивних підходів до виховання; підвищення готовності 

реагувати; 

– вторинний (вибірковий): виявлення та підтримка родин, де є ризик зловживань проти 

дітей; виявлення та моніторинг місць/ситуацій, де можуть траплятися випадки 

сексуальних зловживань проти дітей; психологічна підтримка потенційних винуватців; 

– третинний (у виявлених випадках): запобігання повторній віктимізації та повторенню 

випадків зловживань. 

2. Необхідно запровадити системне навчання дітей і молоді з питань уникнення ризиків 

насильства та зловживань, а також для їх інформування про те, де можна отримати 

допомогу в складних життєвих обставинах. Такі навчальні модулі, пристосовані до 

розвитку дитини відповідного віку, слід запровадити на кожному рівні освіти.  

3. Національна «гаряча лінія» для дітей і молоді за номером 116 111, запроваджена за 

рішенням Європейської Комісії як служба соціальної підтримки в усіх країнах ЄС (у Польщі 

в 2008 р.), має бути більш доступною і працювати 24 години на добу без вихідних. 
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Необхідно забезпечити щільну співпрацю між «гарячою лінією» за номером 116 111 і 

місцевими закладами, які надають допомогу у випадках сімейного насильства. 

  

 

– III – 
КОМЕРЦІЙНА СЕКСУАЛЬНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ДІТЕЙ 

 
Основні проблеми: 

1. У сприйнятті громадськістю, а також з погляду суддів, які приймають рішення у справах, 

що стосуються комерційної сексуальної експлуатації неповнолітніх, тягар провини за 

комерційну сексуальну експлуатацію лежить на її неповнолітних жертвах. 

2. Брак знань про комерційну сексуальну експлуатацію дітей в сфері туризму / секс-туризму 

та відсутність системного реагування на цю проблему. 

3. Діти та молоді люди не знають, яка небезпека пов’язана з ризикованою сексуальною 

поведінкою 

4. Відсутність служб для надання системної підтримки неповнолітнім жертвам комерційної 

експлуатації (проституції, торгівлі людьми). Розміщення жертв у центрах для 

неповнолітних правопорушників призводить до стигматизації та заважає цим молодим 

людям отримати фахову психотерапевтичну допомогу для подолання наслідків 

сексуальних зловживань. 

 
Рекомендації: 

1. Освіта громадськості (інформаційні кампанії) та системне навчання суддів, які приймають 

рішення в судових справах, пов’язаних із сексуальними зловживаннями проти дітей.  

2. Заходи для запобігання ризикованій сексуальній поведінці серед дітей і молоді в освітніх 

закладах. 

3. Докладний аналіз проблеми секс-туризму в Польщі, наприклад, із проведенням 

відповідного дослідження. 

4. Залучення більшої кількості державних і приватних організацій, які працюють у сфері 

туризму, до заходів із запобігання комерційної сексуальної експлуатації дітей у цій сфері. 

5. Запровадження нових видів спеціалізованих послуг для підтримки неповнолітних жертв 

комерційної сексуальної експлуатації. 
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