
Без жертв: 6 способів захистити дитину від насильства
Міцність ланцюга перевіряється найслабшою ланкою. Саме діти, 
найімовірніше, можуть стати жертвою насильства, якщо батьки не 
«зміцнять» цей елемент сімейної ланцюга. Мова не про старанною 
опіки свого малюка, а про виховання в умовах поваги до його 
особистісним і тілесним кордонів. Дитину неможливо тримати «під 
ковпаком» 24 години на добу. Як тільки він сміливо попрямував в 
садок, де залишиться без вашого нагляду, почне зіштовхуватися з 
різними випробуваннями.

Завдання батьків - сформувати у дитини психологічний імунітет до 
насильства. Метафорично таку «захист» можна уявити як 
невидимий мильна бульбашка (як нам показують в рекламах 
дитячих вітамінів, йогуртів або мила).

Дитина в такому «міхурі» - це особистість, яка знає, як реагувати на
порушення власних кордонів і особистого комфорту. Знає, що 
чужий дядько чи тітка не мають права чіпати його, а вже тим більше
за інтимні місця. Що можна дати здачі, якщо тебе ображають або 
ображають. Що не варто соромитися і відразу ж розповісти 
дорослому, якщо хтось намагається заподіяти їй шкоду.

Справа не в тому, що в нашому суспільстві живуть суцільні маніяки
і насильники. Такі теж зустрічаються, але застосувати до дитини 
насильство може абсолютно нешкідливий на вигляд чоловік. На 
практиці, більшість актів насильства проти дітей відбувається 
знайомими людьми.

Що ж заважає батькам виховувати дітей з цілісними межами і 
вміють захистити себе? В першу чергу, політика подвійних 
стандартів. Адже, часто хочеться, щоб діти були «зручними», 
слухняними і не задають зайвих питань. Коли поспішаємо, коли 
сердимося, коли просто хочеться отримати результат. Наприклад, 
під час проведення медичних процедур, коли дитині потрібно 
зробити клізму або поставити свічку. Чи готові ви витратити 
півгодини на пояснення, навіщо йому ця клізма? Або легше 
скрутити його і зробити те, що потрібно? Але ж це пряме 
порушення кордонів тіла дитини. Якщо ви дозволяєте собі 



порушувати їх, то, як можете розраховувати, що дитина не 
дозволить зробити це комусь іншому?

Відчуваючи повагу до своїх особистих кордонів, ваш малюк не 
стане потенційною жертвою насильства. Вам не потрібно впадати в 
крайності, розповідаючи йому страшні історії і барвисті приклади. 
Досить навчити дитину наступного:

Знати про існування власних кордонів
Межі як тілесні, так і психологічні важливі для кожної людини. 
Малюк повинен знати, що ніхто не має права торкатися до нього, 
якщо він цього не хоче. Що є інтимні місця на тілі, які не повинен 
ніхто чіпати, за винятком таких обставин як, наприклад, похід до 
лікаря.

При цьому ви також не повинні порушувати межі його тілесності і 
зобов'язані дотримуватися встановлених правил. Як тільки малюк 
навчиться самостійно митися і виконувати гігієнічні процедури, 
надайте це йому. Нехай вечірні ритуали і займають у дитини 
набагато більше часу, ніж якби ви зробили це самі. Запасіться 
терпінням. Маленька дитина відреагує на «дивні» дотики дорослого
в тому випадку, якщо він буде точно знати, де його чіпати ніхто не 
повинен.

Захищати тілесні кордону
В першу чергу, ви не повинні порушувати тілесні кордону дитини і 
застосовувати до нього насильство. Поняття «насильство» набагато 
ширше, ніж багато хто звик думати.

Ви можете не помічати, як за такими «невинними» діями ховається 
насильство:

Примусове годування. Якщо дитина відмовляється їсти певну їжу 
або в розмірі тих порцій, що ви йому даєте, що не примушуйте 
його. Дайте йому можливість чути і задовольняти потреби тіла.
Лікарські приписи. Наприклад, коли потрібно поставити свічку або 
клізму, помазати горло неприємним розчином і т.д. З дитиною треба
говорити. Пояснювати, навіщо це робиться, домовлятися з ним. 
Важливо, щоб він не втрачав відчуття влади над своїм тілом. 



Роблячи щось проти його волі, ви демонструєте дитині його 
безпорадність і свою владу над ним.
Постійне поторапліваніе. Давайте дитині час, не тисніть на нього, 
поважайте його ритм.
Крики, обзивання, негативний коментування дій дитини.
Так, по суті, це примус, але у багатьох язик не повертається назвати
це насильством (ви ж робите все заради його добра!). Такі дії 
пригнічують волю дитини. Будь-яке насильство починається з 
психологічного, дитина до нього дуже швидко звикає. Це стає в 
порядку речей і йому легко нав'язати чужі погляди, зробити щось 
проти його волі.

Приклади поваги особистих кордонів:

Стукати в кімнату.
Чи не вриватися в туалет і ванну.
Як можна раніше навчіть дитину самостійно митися, підмиватися, 
щоб він міг робити це без вашого контролю і присутності.
Використовуйте попереджувальних питань: «Тобі не завадить?», 
«Чи можу я взяти твою річ?», «Чи можна я зайду?».
В першу чергу, межі малюка повинні поважати батьки, а потім вже 
вимагати цього від інших. Ви не входите в особливу касту і вам 
також не можна переступати дитячі кордону. Тягнути його, квапити 
під час їжі, штовхати, бити, принижувати.

І, до речі, коли ви дитини старше двох років купаєте голим на 
громадському пляжі, дозволяєте йому писати в травичку - «він же 
маленький», тим самим ви створюєте у нього враження, що в цьому
немає нічого такого - ходити голяка при інших людях.

Говорити «ні»
«Ні» - дуже важливе слово, як в лексиконі дорослого, так і зовсім 
маленької людини. Уміння відмовитися від того, що неприємно і 
непотрібно захистить ваших дітей від примусу до насильства.

Важливо, щоб ви не давали йому подвійного посилу, коли з одного 
боку вчіть відмовлятися, але при цьому змушуєте дитину бути 
зручним для вас. Поважайте його думку, прислухайтеся до його 



бажанням. Впевненими в собі дітьми набагато складніше 
маніпулювати і змусити до чогось поганого.

Виявляти здорову агресію
Дитина повинна чітко знати, що якщо хтось переходить його межі, 
він має право захищатися. У ситуації, небезпечної для себе, він має 
повне право застосувати силу, кричати, вкусити або штовхнути 
кривдника.

На жаль, ми ростемо в культурі, де захищатися не можна, де прояв 
агресії - табу. Я часто чую, як мами на дитячих майданчиках вчать 
дітей поступитися, не вплутуватися в суперечку, «не опускатися на 
їх рівень». Але це уникнення конфліктів, догляд з некомфортне 
ситуації, поступка кривдникові. Привчаючи дитину бути «білим і 
пухнастим», ви автоматично вчіть його поступатися своїм 
комфортом. «Обходити гострі кути» і, знову ж таки, бути зручним. 
Так не хочеться проблем з батьками інших дітей або вислуховувати 
від вчителя про те, який у вас забіяка.

Але забороняючи дитині «показувати зуби» і проявляти здорову 
агресію, ви забороняєте йому захищати себе. Це стосується як 
хлопчиків, так і дівчаток. Соціальний стереотип, що дівчатка мають 
«бути вихованими», таїть під собою родючий грунт для насильства 
над дітьми.

Поведінки в екстрених ситуаціях
Для початку поясніть дитині, що це за ситуації. Не бійтеся говорити
про це з дітьми! Тоді, зіткнувшись з чимось неприємним і 
небезпечним для себе, вони зможуть своєчасно відреагувати.

Дитину можна підготувати до будь-якої ситуації. І, наприклад, якщо
він буде знати, що якщо хтось намагається його схопити, кудись 
поцупити, просить зробити щось дивне - це екстрена ситуація, в 
його голові спрацює пам'ятка як на це реагувати.

Ви можете розіграти деякі ситуації, коли незнайомець пропонує 
сісти до нього в авто або кличе піти з ним, подивитися на котика чи 
собачку.



Вивчіть разом з малюком екстрені номери виклику міліції, швидкої 
допомоги, пожежної служби. З ранніх років він повинен знати 
номер батьків, як поводитися, якщо загубився, до кого звернутися 
за допомогою.

Він повинен не боятися попросити захисту. Якщо немає вас, тоді 
нехай б'є на сполох, звертається до оточуючих дорослим. Але ні в 
якому разі нехай не соромиться, не ховається і не забивається в 
куток. Кличе на допомогу вихователя, вчителя, йде в людне місце. 
Тільки не мовчить і не приховує!

швидкої реакції
Погодьтеся, є діти, які «ворон вважають», а є такі, які помічають 
найменші деталі та розкажуть вам все про всіх. Чим швидше буде 
реакція у дитини, тим складніше його затягнути в авто або заманити
до себе в квартиру. Учіть дитину звертати увагу на те, що 
відбувається і, якщо щось йому здасться дивним повідомляти про 
це дорослим.

Бережіть своїх дітей від насильства і найкраще, що ви можете 
зробити для них - це навчити себе захищати, навіть коли вас немає 
поруч.


