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do wychowania bez
przemocy
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Witaj!
Ta broszura przeznaczona jest dla rodziców.
Bycie rodzicem i ponoszenie odpowiedzialności za drugiego
człowieka to bardzo ważne, a czasami bardzo trudne zadanie.
Twoje relacje z bliskimi mają wpływ na Twoje dziecko.
Jak wygląda Twoje życie?
Czy niepokoisz się o jakieś dziecko w Twoim otoczeniu, które
wychowuje się doświadczając przemocy w swojej rodzinie?
Czy masz jakiś powód, by porozmawiać o relacjach w Twojej
rodzinie?
Możesz otrzymać pomoc!

Większość dzieci w Szwecji dorasta w poczuciu bezpieczeństwa
i zaufania, ale są też takie, które żyją w rodzinach, gdzie pojawia
się przemoc między osobami dorosłymi. Wiele z nich jest też
bezpośrednio narażonych na przemoc, molestowanie seksualne i
brak opieki.
Obecnie dużo wiemy o tym, jak przemoc wpływa na dzieci, które
jej doświadczają oraz że takim dzieciom grożą między innymi
choroby psychiczne i trudności z uczeniem się.
Kiedy w rodzinie pojawia się przemoc, rodzice mają mniejsze
możliwości, by zaspokoić potrzebę bezpieczeństwa swojego
dziecka.
Przemoc w rodzinie wywołuje często poczucie winy i wstydu.
Często staje się też rodzinną tajemnicą. Dla dziecka, które
doświadcza przemocy w swojej rodzinie, działanie ze strony osoby
postronnej jest czasami jedyną szansą na zmianę sytuacji.
Na odwrocie broszury znajdziesz informacje o tym, jak otrzymać
pomoc. Możesz się po nią zgłosić dla siebie lub dla kogoś, o
kogo się niepokoisz.

Możesz otrzymać pomoc!
Jeśli chcesz z kimś porozmawiać, zawsze możesz
zwrócić się do swojej przychodni lekarskiej,
pielęgniarki z rejonowej poradni dziecka (BVC) lub
do opieki społecznej. To także tam możesz zwrócić
się, jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia.

Do Kvinnofridslinjen, telefonu zaufania dla kobiet
będących ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej i
seksualnej, możesz zadzwonić o każdej porze dnia
i nocy. Możesz zachować anonimowość, a rozmowa
jest bezpłatna.
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