Wprowadzenie

Przemoc ﬁzyczna
wobec dzieci.
Perspektywa prawna
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Wprowadzenie
Problematyka stosowania przemocy wobec dzieci jest zagadnieniem wieloaspektowym, które podlega zarówno krajowym, jak i międzynarodowym regulacjom prawnym. Pojęcie przemocy w rodzinie obejmuje wszelkie odmiany
złego traktowania członków rodziny, którzy nie są w stanie się bronić. Najczęściej ofiarami różnych form przemocy padają dzieci. Często maltretowaniu
dzieci sprzyja akceptacja społeczna bicia dzieci (wymierzenie klapsów) oraz
akceptacja rozwiązywania problemów przy użyciu przemocy, czy nawet norma
subkultury gloryfikująca przemoc w wychowaniu. Terapeuci ze Stanów Zjednoczonych na podstawie przeprowadzonych badań wyłonili zespół dziecka
maltretowanego1. Przemoc każdego rodzaju, w szczególności ta fizyczna zakorzeniła się w społeczeństwie, powodując spustoszenie w psychice oraz wywołując niejednokrotnie nieodwracalne zmiany w rozwoju emocjonalnym i fizycznym młodego człowieka. Przemoc wobec dzieci, czyli tzw. krzywdzenie dzieci
wiąże się w szczególności ze stosowaniem wobec nich kar cielesnych, które
mają negatywny wpływ na stan zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka.
Przemoc fizyczna wobec dzieci występuje w każdym środowisku, nie jest przy
tym związana ze statusem materialnym czy społecznym rodziny2.
W Polsce (i nie tylko) wciąż trwa dyskusja na temat karcenia dzieci za pomocą klapsów, mimo że w wielu krajach, także w Polsce, wprowadzono
prawny zakaz stosowania kar cielesnych. Są opinie, wedle których należy odróżnić klapsy od bicia. Wydarzenia w Polsce na tle wypowiedzi obecnego
Rzecznika Praw Dziecka, Mikołaja Pawlaka ukazują wagę tego problemu.
Uważamy, że istnieje pilna potrzeba intensywnej społecznej edukacji na temat szkodliwości bicia dzieci, w tym pozornie nieszkodliwych klapsów w wychowywaniu dzieci.

1 K. Dymek-Balcerek (red.), Patologie zachowań społecznych. Rzeczywistość przełomu wieków
XX i XXI, Radom 2000, s. 103.
2 E. Kowalewska-Borys (red.), Problematyka przemocy w rodzinie. Podstawowe środki prawne
ochrony osób pokrzywdzonych, Warszawa 2012, s. 31.
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Warunkiem realizacji i przestrzegania praw dziecka, zwłaszcza ochrony
dzieci przed przemocą jest powszechna świadomość ich praw. Wobec tego
jednym z podstawowych zadań niniejszej monografii jest popularyzacja i upowszechnianie negatywnych aspektów przemocy fizycznej wobec dzieci i przybliżenie rozwiązań prawnych, które w intencji prawodawcy mają chronić
dzieci przed maltretowaniem.
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