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} Świadomość różnorodności zjawisk w obszarze 
przemocy domowej pozwala ustrzec się od 
pomyłek, zwiększa więc skuteczność interwencji i 
pomagania.

} Przemoc w rodzinie ma różne wymiary.
} Różne są typy sprawców przemocy.
} Różni się sytuacja osób doznających przemocy.
} Różne są wzorce zachowań, służące osiągnięciu 

różnych celów.
} Wykład dotyczy różnic między przemocą mającą 

ścisły związek z problemem alkoholowym w 
rodzinie (w relacji osoba uzależniona -
współuzależniona),    a przemocą służącą  
sprawcy do zdobycia władzy i kontroli nad ofiarą.



} W relacji z alkoholikiem, osoba 
współuzależniona, silnie uwikłana w picie 
bliskiego człowieka, utrudniająca mu dostęp 
do alkoholu, doznaje aktów agresji fizycznej i 
psychicznej. 

} Celem zachowań agresywnych ze strony 
osoby mającej silne pragnienie lub poczucie 
przymusu zażywania alkoholu, jest zdobycie 
swobodnego dostępu do alkoholu.



} U osoby odczuwającej głód alkoholowy, 
intensywnie rośnie napięcie, narasta złość i 
gniew, prowadząc do aktów przemocy 
wobec kogoś, kogo postrzega on jako 
najgorszego wroga, którego trzeba 
pokonać, by móc swobodnie pić.

} W zespole abstynencyjnym osoba 
uzależniona doznaje dolegliwych zaburzeń 
somatycznych i psychicznych, pragnie je 
uśmierzyć alkoholem.



} Wysiłki osób współuzależnionych, zmierzające 
do uniemożliwienia mu napicia się i doznania 
ulgi, są odbierane jako zamach na jego 
wolność, zdrowie i niezależność. W imię 
własnej obrony staje się agresywny wobec 
otoczenia. 

} Alkohol znosi kontrolę nad zachowaniami i 
odpowiedzialność za nie. Osoba uzależniona 
usprawiedliwia się mówiąc: „gdyby nie alkohol, 
nigdy bym tego nie zrobił”. 

} Przerzuca odpowiedzialność na substancję 
psychoaktywną, minimalizując własną.



} Przemoc związana z alkoholem może 
zagrażać zdrowiu, a nawet życiu  osób 
współuzależnionych.

} Ten rodzaj przemocy może znacznie zmaleć,      
a nawet ustąpić, jeśli w wyniku terapii 
współuzaleznienia i/lub uczestniczenia w 
spotkaniach grup Al –Anon ONA weźmie 
odpowiedzialność za siebie, za swoje życie, 
bezpieczeństwo i bezpieczeństwo dzieci. 
Uwierzy, że nie ma wpływu na picie bliskiej 
osoby, uzna swoją bezsilność wobec jego 
alkoholizmu.  



} ON ma wówczas większą szansę sięgnięcia po 
pomoc, skutki picia bowiem spadają na niego, 
stają się dolegliwe, mogą doprowadzić do 
kryzysu i spowodować chęć zaprzestania picia.

} Zrozumienie istoty uzależnienia od alkoholu 
przez osobę wspołuzależnioną pozwala jej na 
współczucie i życzliwość wobec pijącego 
partnera, ułatwiające mu w znacznym stopniu 
„otwarcie ucha” na możliwość zaprzestania 
picia.

} Spada poziom napięcia w rodzinie, jest mniej 
powodów do wybuchów  niekontrolowanej 
złości.



} Ten rodzaj przemocy nie ma związku z 
alkoholem, choć oba problemy mogą 
współistnieć.

} Dokonywana jest ona również na trzeźwo. Fakt, 
że sprawca jest trzeźwy budzi przerażenie i 
wywołuje chaos u osób jej doznających.

} Cechy charakterystyczne tego rodzaju przemocy, 
to: intencjonalność, dysproporcja sił, naruszanie 
praw i godności drugiej osoby, intencjonalne 
powodowanie bólu i cierpienia ofiary.

} Intencją sprawcy przemocy jest złamanie oporu 
ofiary, podporządkowanie jej sobie i zdobycie 
kontroli nad wszystkimi aspektami jej życia. 



} Sprawca przemocy utrzymuje bliskich i otoczenie w 
przekonaniu, że chce dobra swojej rodziny, dba o 
porządek w rodzinie, wychowuje żonę i dzieci. Wie, 
co  jest najlepsze dla rodziny i słusznym jest, że o 
wszystkim decyduje. Buduje pozytywny wizerunek 
siebie w otoczeniu.

} Sprawca swoją chroniczną złość rozładowuje 
poprzez ataki na osoby bliskie, w sposób 
niekontrolowany. Pozostając bezkarnym, uważa, że 
postępuje słusznie („musiałem dać jej nauczkę”). 

} W takim rodzaju przemocy nie chodzi o dostęp do 
alkoholu. Sprawca ma dużą przewagę sił, nie liczy 
się ze zdaniem ofiary, Ona ma niewiele do 
powiedzenia w sprawie jego nałogów, zachcianek, 
decyzji, wydatków, towarzystwa, etc. 



} Akty przemocy, użycie siły, by narzucić swoją 
wolę, służą zastraszeniu bliskich, osłabieniu 
ich i zdobyciu nad nimi pełnej władzy.

} Sprawca tej przemocy obwinia ofiarę,  
odpowiedzialność za przemoc przerzuca na 
nią, minimalizując własną.



} Formy przemocy i zwarty system zachowań 
sprawców przemocy, służących osiągnięciu 
wcześniej przedstawionych celów  jest znany 
osobom pracującym w tym obszarze: izolacja, 
kontrola, szpiegowanie, zastraszanie, 
obwinianie, upokarzanie, degradacja, bicie 
etc. 

} Osoby współuzależnione, toczące nieustanną 
walkę o „butelkę” często prezentują podobne 
zachowania wobec uzależnionego członka 
rodziny – musimy jednak dokonać  
rozróżnienia, by skierować taką osobę na 
właściwą grupę.



} Badając emocjonalność klientów, możemy 
dostrzec różnice w treściach wywołujących 
uczucia.          

} U osób współuzależnionych poczucie winy 
dotyczy nieskuteczności swoich starań, 
służących zatrzymaniu picia. Częste są 
wypowiedzi „gdybym się bardziej postarała, to
by się nie upił”, nic więc dziwnego, że 
poszukują coraz to nowych sposobów na to, by 
nie pił. 

} Ofiary przemocy zaś przeżywają poczucie winy 
związane z braniem odpowiedzialności za 
doznawaną przemoc. Często możemy usłyszeć 
„gdybym potrafiła być taka jak on chce, to by 
się tak nie denerwował”. Stosują wiele 
nieskutecznych strategii zatrzymywania 
przemocy.



} Różnice i podobieństwa występują w dynamice 
aktów przemocy, w jej historii.

} W obu przypadkach: współuzależnienia i 
przemocy służącej sprawowaniu władzy i kontroli 
osoba mająca problem początkowo ukrywa go. 
Alkoholik powstrzymuje się od picia. Sprawca 
przemocy uwodzi, powstrzymuje się od napaści; 
choć w obu przypadkach zdarzają się incydenty 
ujawniające problem, szybko zafałszowane 
przeprosinami, usprawiedliwieniami. 

} Badając historię przemocy uzyskujemy cenne 
informacje o istocie problemu (pierwsze 
incydenty przemocy są związane z 
nadużywaniem alkoholu, albo służą demonstracji 
mocy ).



} Proces wiktymizacji ofiar przemocy w rodzinie 
prowadzi do rozwinięcia się syndromu wyuczonej 
bezradności. Słyszymy często: ”nie ma znaczenia 
co zrobię i tak nie mam na nic wpływu”. Są 
przekonane o wszechmocy sprawcy, wierzą, że 
on je przewyższa pod wieloma względami./on 
dobrze nami rządzi, ja nic nie wiem o życiu/

} Osoby współuzależnione są przekonane, że uda 
im się znaleźć skuteczny sposób na 
powstrzymanie alkoholika od picia. Na swojej 
skuteczności budują fałszywe poczucie wartości, 
mocy. Myślą, że przewyższają uzależnionego pod 
wieloma względami, są przekonane, że bez nich 
by zginął.



} Zasadnicze różnice dotyczą źródeł i 
intensywności przeżywania lęku. Większość ofiar 
przemocy domowej boi się sprawcy. Jest to
wszechogarniający, uniemożliwiający obronę, lęk 
przed siłą i przewagą sprawcy.  Lęk wynika z 
ciągłego zagrożenia zdrowia i życia, podstaw 
egzystencji. Chroniczna trauma prowadzi do 
przewlekłych objawów PTSD, do zaburzeń 
pamięci, do depresji, myśli i prób samobójczych.

} Praca w tym obszarze wymaga wzmacniania i 
motywowania do obrony. Psychoedukacji dot. 
przemocy w rodzinie, jej mechanizmów. 
Stworzenia siatki wsparcia w lokalnym systemie 
przeciwdziałania przemocy, towarzyszenia w 
uruchamianiu procedur. Ciągłego utwierdzania, 
że postępuje słusznie broniąc się przed 
przemocą.



} Perspektywa oskarżenia sprawcy, wezwanie policji i 
złożenie zawiadomienia o znęcaniu przeraża je. Długiej 
pracy wymaga wzmocnienie ich i zmotywowanie do tego, 
by zaczęły się bronić.

} Kasia na przykład trzykrotnie wycofywała się z 
uczestniczenia w grupie, zawierała umowy z mężem: „on 
przestanie ją bić, ona zrezygnuje z chodzenia na grupę”. 
Dopiero po dwóch latach od pierwszego kontaktu, gdy 
doszło do próby samobójczej syna Kasi, po usiłowaniu 
odebrania sobie życia przez nią samą, jak mówiła „by 
wzruszyć męża” uwierzyła, że nie ma innej drogi, jak 
zawiadomienie prokuratora i ujawnienie całego 
okrucieństwa, jakiego doznała od męża. Utrzymanie jej w 
tym postanowieniu, to czas intensywnej pracy 
terapeutycznej, ciągłego wzmacniania i utwierdzania, że 
postępuje słusznie.

} W przypadku współuzależnienia lęk związany jest przede 
wszystkim z różnego rodzaju stratami, spowodowanymi 
piciem bliskiego człowieka: materialnymi, prawnymi, 
zdrowotnymi, zagrożeniem dobrego wizerunku rodziny. 



} Podam przykład, przypadek jednego z pacjentów, usilnie 
ubiegającego się o uznanie , że doznaje przemocy ze strony 
żony uzależnionej od alkoholu. Zapytany, czy zdarzało się, że 
żona go przeprasza po aktach agresji (diagnoza cyklów 
przemocy), odpowiedział: „tak, jak ją do tego zmusiłem”. Po 
czyjej stronie jest zatem siła? Pacjent ten, jak wszystkie osoby 
współuzależnione posiada i używa całego arsenału broni: 
wyraża ostrym tonem oburzenie, oskarża żonę o całe zło w 
rodzinie, manipuluje nią. Oskarżenie żony o znęcanie się nad 
nim („ciągnęła mnie za włosy”, „popychała, gdy usiłowałem ją 
zmusić do posprzątania tego, co narobiła”, „znowu się upiła i 
była wulgarna”), wzywanie policji, bo jest pijana i korzystanie 
z wiedzy nabytej na grupie dla ofiar przemocy domowej stało 
się dla tego pacjenta jeszcze jednym sposobem na to, by 
zmusić żonę do zaprzestania picia. Był oburzony na 
terapeutkę, że nie chce uznać jego statusu ofiary, bronił się 
przed udziałem w grupie dla współuzależnionych.



} Wyraźnie rysują się różnice przy diagnozowaniu 
sytuacji materialnej osób poszukujących pomocy 
w związku z agresywnymi zachowaniami 
partnerów.

} Ofiary przemocy domowej są poddawane 
terrorowi ekonomicznemu. Sprawca rozporządza 
finansami, często pozbawia ofiarę dostępu do 
pieniędzy. Wydziela jej dniówkę, rozlicza z 
wydatków. Nazywa darmozjadem. Sam 
podejmuje decyzje finansowe. Utrudnia 
podejmowanie pracy bądź degraduje jej wartość. 
Może zmuszać do pracy ponad siły, sam nie 
pracując, a dysponując zarobionymi przez ofiarę 
pieniędzmi.



} Inaczej sprawy finansowe układają się w 
relacji, gdy finansami rodzinnymi zarządza 
osoba współuzależniona. To ona stara się 
ograniczyć dostęp alkoholika do pieniędzy. 
Wydziela mu określone kwoty na fryzjera, 
papierosy, koszty przejazdów.

} Często zmuszana jest siłą do dawania 
pieniędzy na alkohol, pobita, wyzwana, 
obrzucana obelgami. Jest to z pewnością inny 
rodzaj przemocy domowej. Jeśli pomoże się 
takiej osobie wyjść z uwikłania w picie męża, 
akty agresji ustaną.



} Prawidłowe diagnozowanie osób 
zgłaszających się po pomoc i uznawanie 
różnic w przypadkach przemocy domowej w 
zależności od opisanych czynników wyznacza 
kierunki pracy terapeutycznej, i pozwala 
uniknąć ważkich w skutki błędów.

…czego sobie i Państwu życzę.


