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1.					WSTĘP	

		

Publikacja	 ta	 ma	 na	 celu	 przybliżenie	 założeń	 programu	 i	 badań	 w	 zakresie	 prowadzenia	 terapii	 dla	 sprawców

przemocy	(zwaną	po	angielsku	IPV	–	Intimate	Partner	Violence)	prowadzonych	przez	fiński	Uniwersytet	Jyväskylä.

Wydział	 Psychologii	 Uniwersytetu	 Jyväskylä	 	 od	 1998	 r.	 zajmuje	 się	 realizacją	 badań	 nad	 procesem	 prowadzenia

terapii	dla	sprawców	i	wypracował	własny,	autorski	program,	zwany	również	metodą	Jyväskylä,	który	jest	rozwijany

głównie	na	terenie	Finlandii	i	krajów	skandynawskich.	Metoda	Jyväskylä	koncentruje	się	przede	wszystkim	na	terapii

grupowej,	 nie	 stroniąc	 również	 od	 terapii	 indywidualnej	 oraz	 terapii	 w	 parach	 dedykowanej	 związkom

przemocowym.	Model	Jyväskylä		pomimo,	że	szerzej	nieznany	w	Polsce	łączy	w	sobie	różne	bardziej	znane	i	często

spotykane	 elementy	 -	 opiera	 się	 na	 badaniach	 akademickich	 z	 obszaru	 psychologii	 i	 terapii,	 a	 swoje	 fundamenty

ontologiczne	czerpie	wprost	z	 filozofii	dialogu	 i	autorów	dobrze	znanych	w	Polsce	 takich	 jak	Michaił	Bachtin	czy

Martin	Buber,	 nie	unikając	 jednocześnie	podejścia	 strukturalistycznego	w	 formie	 analiz	 semantycznych	dyskursów

terapeutycznych	.	

Publikacja	 ta	 przybliża	 model	 Jyväskylä	 	 w	 dwojaki	 sposób.	 Po	 pierwsze,	 wskazuje	 ramy	 teoretyczne	 modelu,

kluczowe	pojęcia	i	definicje.	W	tym	zakresie	jako	zespół	opieraliśmy	się	na	anglojęzycznych	artykułach	naukowych

na	 temat	modelu	 Jyväskylä	 	 przygotowanych	 przez	 profesora	 Juhę	Holmę,	 jednego	 z	 twórców	 tego	modelu,	 a	 ich

wykaz	 znajduje	 się	 na	 końcu	 niniejszej	 publikacji.	 Po	 drugie,	 pokazuje	 aspekt	 praktyczny	 poprzez	 opis	 procedur,

sposobu	realizacji	i	wyników	pilotażu	terapii	prowadzonej	przez	Stowarzyszenie	Wspierania	Działań	na	Rzecz	Osób

Potrzebujących	DROGA	w	Olsztynku.	Głównym	powodem	 takiego	wyboru	 sposobu	 prezentacji	 przedmiotu	 pracy

jest,	to	że,	z	definicji	jest	to	metoda	niepodręcznikowa.	Oznacza,	to	przede	wszystkim,	że	model	opiera	się	wyłącznie

na	 dialogu,	metodach	dyskursywnych	 i	 technikach	 terapeutycznych	prowadzonych	pomiędzy	 terapeutą	 a	 klientem,

rezygnując	całkowicie	ze	 stosowania	 jakichkolwiek	materiałów	pisemnych.	W	 tej	 sytuacji	wydaje	 się,	 że	najlepszą

metodą	przybliżenia	zasad	pracy	z	grupą	sprawców	jest	pokazanie	własnych	doświadczeń	i	realizacja	terapii	w	formie

pilotażu.	 Adaptacja	 modelu	 Jyväskylä	 do	 polskiego	 kontekstu	 społecznego,	 instytucjonalnego,	 prawnego	 i

terapeutycznego	nie	wymaga	podjęcia	specjalnych	zabiegów	czy	starań.	 	Może	one	być	realizowany	przez	każdego

specjalistę	w	tym	zakresie	i	naszym	zdaniem	zależy	głównie	od	motywacji	instytucji	i	ludzi	związanych	zawodowo	z

problematyką	przemocy.	Mamy	nadzieję,	że	sposób	realizacji	terapii	przeprowadzonej	w	Olsztynku	oraz	jej	rezultaty

będą	 służyć	 jako	 materiał	 poglądowy	 do	 promocji	 nie	 tylko	 samego	 	 modelu	 Jyväskylä	 	 w	 Polsce,	 ale	 przede

wszystkim	do	zwiększenia	popularności	wszelkich	programów	terapeutycznych	dedykowanych	sprawcom	przemocy.
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2.	SUMMARY	IN	ENGLISH	

This	publication	aims	to	present	the	principles	of	the	program	and	research	in	the	field	of	therapy	for	perpetrators	of

violence	(IPV-Intimate	Partner	Violence)	conducted	by	the	Finnish	University	of	Jyväskylä.	Starting	from	1998,	the

Department	of	Psychology	of	University	of	Jyväskylä	has	been	carrying	out	research	on	the	process	of	therapy	for

perpetrators	 and	has	 developed	 its	 own	program,	 known	 as	 the	 Jyväskylä	method.	The	 Jyväskylä	method	 focuses

primarily	on	group	therapy,	not	avoiding	individual	therapy	and	couple	therapy.	The	Jyväskylä	model,	although	more

widely	unknown	in	Poland,	combines	various	elements.	First	of	all,	it	is	based	on	academic	research	in	the	field	of

psychology	and	 therapy,	 it	draws	 its	ontological	 foundations	directly	 from	 the	philosophy	of	dialogue	and	authors

well	known	in	Poland,	such	as	Mikhail	Bakhtin	or	Martin	Buber,	while	not	avoiding	a	structuralist	approach	through

the	use	of	semantic	analyses.	

This	 publication	 introduces	 the	 Jyväskylä	 model	 in	 two	 ways.	 First,	 it	 indicates	 the	 theoretical	 framework	 of	 the

model,	key	concepts	and	definitions.	In	this	regard,	as	a	team,	we	relied	on	English-language	scientific	articles	on	the

Jyväskylä	model	prepared	by	Professor	Juha	Holma,	one	of	the	authors	of	this	model,	and	their	list	is	at	the	end	of

this	publication.	Secondly,	it	shows	the	practical	aspect	by	describing	the	procedures,	methods	of	implementation	and

the	results	of	the	pilot	therapy	conducted	by	the	Association	for	Supporting	Activities	for	People	in	Need	DROGA	in

Olsztynek.	 The	 main	 reason	 for	 this	 choice	 of	 presentation	 of	 the	 work	 item	 is	 that,	 by	 definition,	 it	 is	 a	 non-

manualized	 method.	 This	 means,	 first	 of	 all,	 that	 the	 model	 is	 based	 solely	 on	 dialogue	 and	 discursive	 methods

between	the	therapist	and	the	client,	abandoning	the	use	of	any	written	materials	altogether.	In	this	situation,	the	best

method	of	introducing	the	principles	of	working	with	a	group	of	perpetrators	is	to	show	your	own	experiences	and

implement	the	therapy	in	the	form	of	a	pilot.	Adapting	the	Jyväskylä	model	to	the	Polish	social,	institutional,	legal

and	therapeutic	context	does	not	require	any	special	measures	or	efforts.	They	can	be	implemented	by	any	specialist

in	this	field	and,	in	our	opinion,	it	depends	mainly	on	the	motivation	of	institutions	and	people	professionally	related

to	the	issue	of	violence.	We	hope	that	the	method	of	implementing	the	therapy	conducted	in	Olsztynek	and	its	results

will	serve	as	 illustrative	material	 to	promote	not	only	the	Jyväskylä	model	 in	Poland,	but	above	all	 to	 increase	the

popularity	of	all	programs	for	perpetrators	of	violence.
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3.	MODEL	JYVÄSKYLÄ		–	FIŃSKI	MODEL	TERAPII	ZE	SPRAWCAMI	PRZEMOCY	

		

Model	 pracy	 z	 przemocą	 intymną	 partnera	 (IPV)	 w	 Jyväskylä	 został	 zapoczątkowany	 dwadzieścia	 lat	 temu	 jako

wielofunkcjonalny	 projekt	 współpracy	 w	 Jyväskylä	 w	 Finlandii.	 Dwie	 współpracujące	 agencje	 -	 lokalne	 Centrum

Kryzysowe	 Mobilne	 i	 Centrum	 Szkoleniowe	 i	 Badawcze	 Psychoterapii	 Uniwersytetu	 Jyväskylä,	 służą	 zarówno

ofiarom,	jak	i	sprawcom	IPV	oraz	współpracują	z	różnymi	instytucjami	opieki	społecznej	i	policją.	Sprawcom	oferuje

się	leczenie	grupowe	poprzedzone	indywidualnymi	sesjami,	których	zwykle	w	sumie	jest	pięć.	

Na	program	leczenia	grupowego	wpłynął	norweski	model	współpracy	z	IPV,	opracowany	w	Alternative	to	Violence

Center	 (ATV)	 w	 Oslo.	 Model	 terapii	 IPV	 według	 modelu	 Jyväskylä	 jest	 różny	 od	 wielu	 innych	 europejskich	 i

amerykańskich	programów	leczenia	sprawców,	głównie	dlatego,	że	jest	 to	metoda	dobrowolne	i	niepodręcznikowa.

Terapie	 grupowe	 łączą	 podejście	 konfrontacyjne	 oparte	 na	 koncepcji	 tożsamości	 płci	 IPV	 z	 różnymi	 podejściami

terapeutycznymi.	 Sesje	 grupowe	 nie	 są	 zorganizowane	 tematycznie.	 Jednak	 każda	 sesja	 grupowa	 ma	 na	 celu

skupienie	 się	 na	 przemocy	 i	 odpowiedzialności	 za	 przemoc	 wśród	 jej	 uczestników.	 Główne	 zasady	 leczenia

grupowego	to	skupienie	się	na	bezpieczeństwie,	przemocy,	wyborach,	poczuciu	winy	i	męskiej	tożsamości.	

Z	 kandydatami	 kierowanymi	 do	 grupy	 przez	 doradcę	 –	 terapeutę,	 przeprowadzane	 są	 wywiady	 liderów	 grupy	 w

Centrum	Szkoleniowo-Badawczym	Psychoterapii.	W	tych	częściowo	ustrukturyzowanych	wywiadach	oceniana	 jest

motywacja	 do	 pracy,	 	 chęć	 zmiany	 oraz	 gromadzone	 są	 informacje	 o	 ich	 agresywnym	 zachowaniu	 i	 relacjach

rodzinnych.	 Warunkiem	 rozpoczęcia	 programu	 grupowego	 jest	 to,	 że	 sprawca	 postrzega	 swoje	 agresywne

zachowanie	 jako	 kontrowersyjne	 i	 nieuzasadnione	 działanie.	 Proces	 przyjmowania	 i	wzięcia	 odpowiedzialności	 za

swoje	działania	powinien	rozpocząć	się	przed	podjęciem	decyzji	o	przyjęciu	na	terapię	grupową,	jeśli	nie,	zaleca	się

kontynuację	 poszczególnych	 sesji.	 Aby	 zagwarantować	 bezpieczeństwo	 kobietom	 i	 dzieciom	 oraz	 samemu

mężczyźnie,	przed	dołączeniem	do	grupy	kandydat	podpisuje	umowę	(zakładającą	m.in.	usunięcie	z	domu	wszelkiej

broni)	 oraz	 zobowiązanie	 do	 uczestnictwa	 w	 co	 najmniej	 15	 sesjach.	 Jedynie	 kilku	 mężczyzn,	 z	 którymi

przeprowadzono	 wywiady,	 nie	 rozpoczyna	 leczenia	 grupowego,	 a	 wyzwanie	 stanowi	 pozyskanie	 obiecujących

kandydatów	do	przeprowadzenia	wywiadu.	

Przez	 lata	 format	 grupy	 przechodził	 pewne	 zmiany,	 ale	 mimo	 tego	 był	 kontynuowany	 bez	 przerwy.	 W	 latach

1996-2002	 podjęto	 decyzję	 o	 prowadzniu	 terapii	 w	 zamkniętych	 grupach.	 Grupy	 terapeutyczne	 zgodnie	 z

założeniami	modelu	 spotkają	 się	 na	 15	 cotygodniowych	 sesjach	 trwających	1,5	 godziny	każda.	Od	 jesieni	 2001	 r.

wraz	z	grupami	zamkniętymi	 rozpoczęto	pracę	w	otwartej	grupie,	w	której	nowi	uczestnicy	są	przyjmowani	przez

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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cały	proces	 terapii	 i	 obecnie	 jest	 to	 jedyny	 sposób	prowadzenia	grupowej	 terapii	 IPV.	Pracą	grupy	zawsze	kieruje

dwóch	terapeutów.	W	terapii	używa	się	zarówno	męsko-męskich,	jak	i	żeńsko-męskich	diad	terapeutycznych.	

Protokół	 programu	 obejmuje	 wywiady	 z	 partnerkami	 sprawców	 zarówno	 na	 początku,	 jak	 i	 na	 końcu	 terapii

grupowej.	 Celem	 tych	 częściowo	 ustrukturyzowanych	 wywiadów	 jest	 zebranie	 informacji	 o	 przemocy	 (zarówno

przed	podjęciem	leczenia,	jak	i	pomiędzy	sesjami	grupowymi)	oraz	poinformowanie	jej	o	celach	i	metodach	leczenia

grupowego.	Minimalizuje	 to	 ryzyko	 niewłaściwego	wykorzystania	 spotkań	w	 ramach	 terapii	 grupy	 przez	 sprawcę

przemocy.	 Podczas	 tych	 wywiadów	 partnerzy	 proszeni	 są	 o	 wypełnienie	 Kwestionariusza	 Nadużyć	 i	 Kontroli

Zachowania	 (ACBI)	po	 to,	by	dowiedzieć	 się	 jakich	 różnych	 form	przemocy	doświadczyli.	Partnerka	 jest	 również

informowana	 o	 zagrożeniach	 związanych	 z	 programami	 terapii	 dla	 mężczyzn	 oraz	 o	 ich	 własnych	 prawach	 i

dostępności	 usług.	 Ponadto	 dwa	 lata	 po	 zakończeniu	 programu	 przeprowadzane	 są	 wywiady	 uzupełniające	 z

kobietami	 i	 mężczyznami.	 Informacje	 zebrane	 podczas	 wywiadów	 z	 partnerkami	 są	 kluczowe,	 ponieważ	 wyniki

badań	pokazują,	że	relacje	sprawców	i	ofiar	przemocy	różnią	się	między	sobą	i	są	zróżnicowane	ze	względu	na	płeć,

a	sprawcy	zazwyczaj	mają	tendencję	do	minimalizowania	znaczenia	i	dotkliwości	popełnianych	aktów	przemocy.	

Obszary	tematyczne	poruszane	przez	terapeutów	w	trakcie	terapii	metodą	Jyväskylä:

1.	Definiowanie	szczerości	odpowiedzialności	i	analizowanie	zaprzeczania,	umniejszania	i	obwiniania.

Przeprowadzono	dyskusję	na	temat	postępów.	Co	im	się	udało,	co	można,	jakich	kłopotów	doświadczyli.

Zdefiniowano	pojęcia	szczerości	i	odpowiedzialności	mężczyzny.

2.	Unikanie	kontaktów	w	sytuacjach	kryzysowych.

3.	Odpowiedzialność	jako	przyznanie	się	przed	samym	sobą	do	czynu	i	ponoszenie	jego	konsekwencji.

4.	Przedstawienie	sposobów		wypierania	:	oskarżanie	ofiary	(“ale	ona”),	zapominanie,	co	się	stało,	usprawiedliwianie

swojego	agresywnego	zachowania	(“miałem	prawo”),	zniekształcanie	faktów,		minimalizowanie	wydarzeń

(“wszystko,	co	zrobiłem,	to”),		zrzucanie	winy	na	czynniki	zewnętrzne,	omijanie	faktów,	kłamstwo	–	zaprzeczanie

(“nigdy	jej	nie	tknąłem”),	odkładanie,	odwlekanie	(“poproszę	o	pomoc,	jeśli	to	się	kiedykolwiek	powtórzy”),	apatia

(,,i	wiesz	co,	nie	zależy	mi	na	tym”)
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4.	THE	JYVÄSKYLÄ	MODEL	-	THE	FINNISH	MODEL	OF	THERAPY	FOR	PERPETRATORS

		

The	model	of	working	with	partner	intimate	violence	(IPV)	in	Jyväskylä	was	launched	twenty	years	ago	as	a	multi-

functional	cooperation	project	in	Jyväskylä,	Finland.	Two	collaborating	agencies	-	the	local	Mobile	Crisis	Center	and

the	Jyväskylä	University	Psychotherapy	Training	and	Research	Center,	serve	both	victims	and	perpetrators	of	IPV

and	cooperate	with	various	welfare	 institutions	 and	 the	police.	Perpetrators	 are	offered	group	 treatment	 following

individual	sessions,	usually	five	in	total.

The	group	 treatment	program	was	 influenced	by	 the	Norwegian	model	of	 cooperation	with	 IPV,	developed	at	 the

Alternative	 to	 Violence	 Center	 (ATV)	 in	 Oslo.	 The	 Jyväskylä	 model	 of	 IPV	 therapy	 differs	 from	 many	 other

European	 and	 American	 perpetrator	 treatment	 programs,	 mainly	 because	 it	 is	 a	 voluntary	 and	 non-manualized

method.	Group	therapies	combine	the	confrontational	approach	based	on	the	concept	of	IPV's	gender	identity	with	a

variety	of	therapeutic	approaches.	Group	sessions	are	not	organized	by	topic.	However,	each	group	session	aims	to

focus	on	violence	and	responsibility	for	violence	among	its	participants.	The	main	principles	of	group	treatment	are

to	focus	on	safety,	violence,	choices,	guilt	and	male	identity.

The	group	leaders	are	interviewed	by	the	group	leaders	at	the	Psychotherapy	Training	and	Research	Center.	In	these

partially	structured	interviews,	the	motivation	to	work	is	assessed,	the	willingness	to	change,	and	information	about

their	aggressive	behavior	and	family	relationships	is	gathered.	The	condition	for	starting	a	group	program	is	that	the

perpetrator	 perceives	his	 aggressive	behavior	 as	 a	 controversial	 and	unjustified	 act.	The	process	 of	 accepting	 and

taking	 responsibility	 for	 your	 actions	 should	 begin	 before	 deciding	 to	 admit	 to	 group	 therapy,	 if	 not,	 it	 is

recommended	to	continue	individual	sessions.	In	order	to	guarantee	the	safety	of	women	and	children	and	the	man

himself,	before	joining	the	group,	the	candidate	signs	an	agreement	(including	the	removal	of	all	weapons	from	the

home)	 and	 a	 commitment	 to	 attend	 at	 least	 15	 sessions.	 Only	 a	 few	 of	 the	 interviewed	 men	 do	 not	 start	 group

treatment	and	the	challenge	is	to	find	promising	interviewees.

Over	the	years,	the	group's	format	has	undergone	some	changes,	but	it	continued	without	interruption.	In	the	years

1996-2002,	it	was	decided	to	conduct	therapy	in	closed	groups.	In	accordance	with	the	assumptions	of	the	model,	the

treatment	 groups	 will	 meet	 for	 15	 weekly	 sessions	 lasting	 1.5	 hours	 each.	 In	 autumn	 2001,	 together	 with	 closed

groups,	work	began	in	an	open	group,	in	which	new	participants	are	welcomed	throughout	the	therapy	process,	and	it

is	now	the	only	way	to	conduct	group	IPV	therapy.	The	work	of	the	group	is	always	supervised	by	two	therapists.

Both	male-male	and	female-male	therapeutic	ties	are	used	in	therapy.

The	protocol	of	the	program	includes	interviews	with	the	perpetrators'	partners	both	at	the	beginning	and	at	the	end
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of	 group	 therapy.	 The	 purpose	 of	 these	 semi-structured	 interviews	 is	 to	 gather	 information	 about	 violence	 (both

before	treatment	and	between	group	sessions)	and	to	inform	it	about	the	goals	and	methods	of	group	treatment.	This

minimizes	 the	 risk	 of	 inappropriate	 use	 of	 group	 therapy	 meetings	 by	 the	 perpetrator	 of	 violence.	 During	 these

interviews,	 partners	 are	 asked	 to	 complete	 the	Abuse	 and	 Behavior	 Control	 Inventory	 (ACBI)	 to	 find	 out	 what

different	 forms	 of	 violence	 they	 have	 experienced.	 The	 partner	 is	 also	 informed	 about	 the	 risks	 of	 male	 therapy

programs	and	about	their	own	rights	and	the	availability	of	services.	In	addition,	follow-up	interviews	with	women

and	men	are	 carried	out	 two	years	 after	 the	 end	of	 the	program.	The	 information	gathered	during	 interviews	with

partners	 is	 crucial	 because	 the	 research	 results	 show	 that	 the	 relationships	 of	 perpetrators	 and	victims	of	 violence

differ	and	are	different	in	terms	of	gender,	and	the	perpetrators	usually	tend	to	minimize	the	significance	and	severity

of	the	committed	acts	of	violence.

Group	 therapy	 for	perpetrators	of	violence	according	 to	 the	 Jyväskylä	model	 in	 the	 form	of	 a	pilot	was	 started	 in

November	2020.	At	that	time,	five	perpetrators	of	violence	from	the	Olsztynek	commune	were	recruited.	Due	to	the

COVID-19	 pandemic,	 the	 therapy	 was	 carried	 out	 in	 February	 2021.	 During	 it,	 10	 hours	 of	 group	 therapy	 were

carried	 out	 in	 which	 a	 total	 of	 four	 perpetrators	 of	 violence	 participated.	 On	 the	 basis	 of	 preliminary	 interviews,

therapists	 developed	 a	 profile	 and	 diagnosis	 of	 each	 of	 the	 perpetrators.	 An	 example	 of	 a	 perpetrator	 profile	 is

provided	in	Annexes	15	and	16.	Moreover,	each	partner	of	a	violent	perpetrator	participating	in	the	therapy	was	asked

to	complete	the	ACBI	form	as	the	standard	violence	measurement	tool	used	in	many	countries	in	Europe.	It	measures

the	degree	of	intensity	of	various	forms	of	violence	in	a	relationship	as	seen	through	the	eyes	of	a	victim	of	violence	-

a	partner.	The	assumption	underlying	 the	measurement	of	violence	among	partners	of	violence	perpetrators	 results

from	the	fact	that	very	often	perpetrators	of	violence,	when	talking	about	their	acts	of	violence,	tend	to	downplay	or

minimize	the	effects	of	their	actions.	Thus,	determining	the	intensity	of	violence	on	the	basis	of	information	provided

by	the	perpetrator	of	violence	is	burdened	with	a	high	risk	of	error.	In	the	course	of	research	conducted	by	Finnish

therapists,	it	is	worth	emphasizing	that	the	ACBI	form	is	measured	three	times:	before	the	start	of	therapy,	just	after

its	 completion	 and	 two	 years	 after	 the	 end	 of	 therapy.	 It	 allows	 to	 capture	 the	 actual	 change	 in	 the	 perpetrator's

behaviour	and	to	assess	 the	extent	 to	which	 the	 therapy	has	contributed	 to	a	permanent	change	 in	 the	perpetrator's

violent	behaviour.	Each	participant	of	the	therapy	has	also	signed	a	contract	that	defines	the	rules	of	participation	in

the	therapy	and	the	functioning	of	the	group.	In	accordance	with	the	assumptions	of	the	model,	the	subject	of	therapy

revolved	around	the	issue	of	responsibility	for	violence,	but	also	due	to	the	fact	that	it	is	a	dynamic	therapy,	during

the	classes	topics	related	to	paternity	and	gender	were	discussed.
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Thematic	areas	raised	by	therapists	during	Jyväskylä	therapy:	

1.	Defining	honesty	in	accountability	and	analysing	denial,	minimizing	and	blaming.	Progress	was	discussed

including	questions	like	what	they	succeeded,	what	could	be,	what	troubles	they	experienced.	The	concepts	of	male

sincerity	and	responsibility	are	defined.	

2.	Possibilities	of	avoiding	contacts	with	close	crisis	situations.	

3.	Responsibility	as	an	admission	to	oneself	of	an	act	and	bearing	its	consequences.	

4.	Presenting	ways	of	denial:	accusing	the	victim	("but	she"),	forgetting	what	happened,	justifying	my	aggressive

behaviour	("I	had	the	right"),	distorting	the	facts,	minimizing	events	("all	I	did	is"),	blame	to	external	factors,

omitting	facts,	lying	-	denying	("I	never	touched	her"),	postponing,	procrastinating	("I	will	ask	for	help	if	it	ever

happens	again"),	apathy	("and	you	know	what,	I	don't	care	about	it"	).
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5.	ZAGADNIENIA	I	TEMATY	ANALIZOWANE	W	MODELU	JYVÄSKYLÄ	

W	modelu	Jyväskylä	podejmuje	się	różne	ważne	tematy	zarówno	w	obszarze	terapii	grupowej	jak	i	w	badaniach	nad

nią.	 Tematy	 są	 pogrupowane	 w	 dwóch	 kategoriach.	 Pierwsza,	 obejmuje	 analizę	 poglądów	 na	 przemoc	 i	 związek,

męską	 tożsamość	 (ojcostwo,	 seksualność)	 oraz	 strategie	 i	 działania	 terapeutów	w	podejściu	 do	 kwestii	 płci.	Druga,

dotyczy	 procesu	 dyskursywnego	 zatem,	 bada	 czynniki	 psychologiczne,	 takie	 jak	 refleksyjność,	 umiejętności

mentalizacji,	 rozmowy	 terapeutyczne	 na	 temat	 więzi	 rodzicielskich	 oraz	 przyjmowania	 bądź	 odrzucania

odpowiedzialności	 za	 agresywne	 zachowania.	 Wyżej	 wymienione	 składniki	 są	 predykatorami	 pomyślnych	 lub

niepomyślnych	 procesów	 zmian	 zachodzących	 w	 ramach	 terapii.	 Poniżej	 przedstawiony	 został	 schemat	 modelu

Jyväskylä	 zaczerpnięty	 z	 jednej	 z	 publikacji	 pt.:"Research	 on	 faciliating	 successful	 treatment	 process	 in	 perpetrator
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programes"	autorstwa		Heleny	Paivanen,	Berty	Vall	oraz	Juhy	Holma.		

Zasada	1:	Bezpieczeństwo	

Bezpieczeństwo	oraz	ochrona	kobiet	 i	 dzieci	 to	 fundamentalne	kwestie	we	wszystkich	programach	 realizowanych

wg.	 modelu	 Jyväskylä.	 Oznacza	 to,	 że	 kobiety	 i	 dzieci	 muszą	 być	 również	 zidentyfikowani	 jako	 klienci	 w

programach	skierowanych	do	męskich	sprawców	przemocy.	Terapeuta	powinien	posiadać	informacje	o	partnerce,	jej

dzieciach,	ich	sytuacji,	stosowanych	formach	przemocy	wobec	dzieci	oraz	innych	czynnikach.	W	Finlandii	zgodnie	z

obowiązującym	prawem	karnym	istnieje	obowiązek	zawiadomienia	policji	w	przypadku	zagrożenia	i	groźby	użycia

przemocy.	Zgodnie	z	ustawą	o	ochronie	dzieci	istnieje	również	obowiązek	powiadamiania	urzędników	zajmujących

się	opieką	nad	dziećmi,	gdy	 rozwój	dziecka	 jest	 zagrożony.	Według	wielu	badań	przemoc	pomiędzy	 rodzicami	 to

sytuacja	zagrażająca	rozwojowi	dziecka.	Dlatego	dzieci	nie	mogą	doświadczać	przemocy	i	wszelkie	przypadki	tego

typu	 są	 zgłaszane	 do	 instytucji	 zajmujących	 się	 ochroną	 dzieci.	 Bezpieczeństwo	 jest	 zapewniane	 także	 poprzez

uzyskanie	informacji	w	ramach	wcześniej	opisanych	wywiadów.	Uczestnicy	są	również	proszeni	o	poinformowanie

liderów	 grup	 terapeutycznych,	 jeśli	 mają	 jakiekolwiek	 obawy	 związane	 z	 przemocą	 stosowaną	 przez	 partnera.	W

programach	terapeutycznych	skierowanych	do	mężczyzn	zawsze	istnieje	ryzyko,	że	przemoc	będzie	trwała,	a	nawet

nasili	się	w	trakcie	programu,	co	tylko	wzmocni	fałszywe	poczucie	bezpieczeństwa.

Zasada	2:		Skupienie	się	na	przemocy	

Zasada	 ta	 polega	 na	 skupieniu	 się,	 już	 od	 pierwszego	 	 spotkania	 terapeutycznego	 na	 zachowaniach	 agresywnych.

Zachowanie	 przemocowe	 każdego	 uczestnika	 jest	 szczegółowo	 analizowane:	 co	 zrobił	 sprawca	 przemocy,	 kogo

uderzył,	gdzie	i	czym,	jakie	były	odgłosy	bicia	ofiary,	jakie	towarzyszyły	temu	uczucia	(w	tym	doznania	fizycznie),

jakie	 były	 lub	 mogły	 być	 konsekwencje,	 czy	 potrzebna	 była	 policja,	 lekarz,	 personel	 szpitala	 czy	 inni	 urzędnicy.

Bardzo	 ważne	 jest	 również,	 aby	 mówić	 o	 różnych	 rodzajach	 przemocy,	 nie	 tylko	 fizycznej,	 ale	 także

psychologicznej,	 seksualnej	 i	 ekonomicznej.	 Celem	 tej	 zasady	 jest,	 aby	 mężczyźni	 nauczyli	 się	 rozpoznawać

przemoc	nie	tylko	w	jej	fizycznym	aspekcie,	ale	także	jako	wyzwiska,	formę	sprawowania	kontroli,	ale	też	groźby,

upokorzenia	itp.	W	grupie	terapeutycznej	można	omówić	dowolny	temat,	ale	nie	zapomina	się	o	celu	uczestnictwa	w

programie,	 dlatego	 wszystkie	 tematy	 muszą	 mieć	 związek	 z	 przemocą	 (za	 przykłady	 mogą	 służyć	 wcześniejsze

doświadczenie	z	przemocą).	Jedną	z	korzyści	płynących	z	pracy	grupowej	jest	dzielenie	się	własnymi	wyjaśnieniami

i	słuchanie	wypowiedzi	innych,	co	bardzo	często	pomaga	mężczyznom	uświadomić	sobie	swój	problem.	Muszą	oni
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zestawić	swoje	własne	wyjaśnienia	z	wyjaśnieniami	innych	uczestników.	Te	zmiany	w	ich	własnych	przemocowych

zachowaniach	są	często	widoczne	również	dla	innych	uczestników.	Rozmowa	z	innymi	członkami	grupy,	dzielenie

się	doświadczeniami	i	słuchanie	innych	to	główne	czynniki	wspomagające	zmianę	postaw	u	sprawcy.	Liderzy	grup

jako	jednostki	muszą	być	wrażliwi	na	potrzeby	uczestników,	ponieważ	zdolność	mężczyzn	do	analizy	problemów

jest	 bardzo	 zróżnicowana.	 Terapeuta	 powinien	 być	 skoncentrowany	 na	 wyborach.	 Inną	 zasadą,	 która	 się	 z	 tym

wiąże,	 to	 dogłębna	 analiza	 sytuacji	mającej	miejsce	w	ostatniej	minucie	 przed	wystąpieniem	 aktu	 przemocy.	Co

myślał	sprawca	przed	aktem	przemocy?	Czy	było	możliwe	zapobieżenie	przemocy,	czy	coś	nie	zostało	zrobione	lub

czegoś	zaniechano?	Czy	sprawca	uważa,	że	sytuacja	była	pod	jego	kontrolą?	Kiedy	miał	miejsce	pierwszy	moment,

w	którym	wiedział,	że	popełni	akt	przemocy	i	co	zrobił	później?	Podobne	metody	są	stosowane	w	poradnictwie	dla

par,	gdzie	 technika,	o	której	mowa	nazywana	jest	„slow	motion”.	W	pracy	ze	sprawcami	przemocy	wobec	kobiet

celem	 jej	 stosowania	 jest	 podważenie	 przekonania,	 że	 wynik	 agresywnego	 zachowania	 jest	 nieprzewidywalny.

Analiza	momentu	poprzedzającego	akt	przemocy	często	ujawnia	wielość	wyborów	zachodząca	w	umyśle	sprawcy

w	 ostatniej	 minucie	 poprzedzającej	 wystąpienie	 aktu	 przemocy.	 Kiedy	 zachowanie	 można	 postrzega	 jako	 serię

wyborów,	można	również	poszukiwać		alternatywnych	sposobów	zachowania	się.	Aktywna	praca	w	grupie	ma	na

celu	skłonienie	uczestników	do	dyskusji	na	temat	różnych	wyborów	i	wyobrażenia	sobie	alternatywnych	sposobów

działania	oraz	konsekwencji	takiej	alternatywy	dla	siebie	i	innych	ludzi.	Pytania,	które	wskazują,	kim	był	sprawca	i

dokonane	 wyborów,	 takich	 jak	 poproszenie	 mężczyzny	 o	 sprecyzowanie,	 czy	 kopał	 bokiem,	 czy	 czubkiem	 buta

oraz	 czy	 uderzył	 kobietę	 pięścią	 lub	 dłonią,	 każą	 mu	 ponownie	 myśleć	 o	 jego	 przemocowym	 zachowaniu.

Niezależnie	od	przenoszenia	odpowiedzialności	na	czynniki	zewnętrzne,	 takich	jak	alkohol,	bardziej	szczegółowe

spojrzenie	na	zachowanie	sprawcy	przemocy	często	pokazuje,	że	na	wiele	sposobów	było	ono	pod	jego	kontrolą.

Można	 zatem	 przypuszczać,	 że	 przemoc	 jest	 wynikiem	 dokonywania	 pewnych	 wyborów.	 Mimo	 że	 terapeuta

wsłuchuje	 się	 wyjaśnienia	 sprawców	 przemocy	 dotyczących	 ich	 zachowania,	 to	 musi	 on	 też	 brać	 pod	 uwagę

kwestię	 odrzucania	 odpowiedzialności	 przez	 sprawców.	 Jednak	 właściwą	 intencją	 terapeuty	 nie	 jest	 wywołanie

konfliktu	 w	 grupie,	 ale	 przełamanie	 nawyku	 unikania	 odpowiedzialności	 poprzez	 opowiedzenie	 własnego

doświadczenia,	a	tym	samym	doprowadzenie	do	konfrontacji	oraz	szczerego	wyznania	swojej	odpowiedzialności.

Po	 tym,	 jak	 mężczyzna	 zdaje	 sobie	 sprawę,	 że	 dokonał	 najlepszego	 wyboru,	 można	 zauważyć,	 że	 pojawiają	 się

alternatywne	 formy	 zachowania,	 a	 myślowa	 wizualizacja	 różnych	 alternatyw	 stwarza	 możliwość	 pojawienia	 się

alternatywnych	 form	 postępowania.	 Praca	 w	 grupie	 ma	 również	 na	 celu	 identyfikację	 incydentów	 o	 wysokim

ryzyku	przemocy,	 aby	uniknąć	przemocy.	 Incydent	 jest	 analizowany,	 sekunda	po	 sekundzie,	 dokładnie	 jakby	 akt
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przemocy	 rzeczywiście	 miał	 miejsce,	 a	 grupa	 stara	 się	 pomóc	 sprawcy	 uświadomić	 sobie,	 w	 jaki	 sposób	 można

zachowywać	 się	 inaczej	 i	 co	pomogłoby	w	 takim	zachowaniu.	Ten	proces	wymaga,	 aby	 lider	 grupy	był	w	 stanie

znaleźć	 i	wskazać	nawet	najmniejsze	osiągnięcia	 	 i	postępy	sprawcy.	 Jednocześnie	 terapia	akcentuje	 się	wybory	 i

odpowiedzialność	 mężczyzn:	 brak	 pokazywania	 sukcesów	 wzmacnia	 przekonanie,	 że	 przemoc	 zdarza	 się

przypadkowo.	Wyjaśnienia	mężczyzn	dotyczące	 ich	osiągnięć	 i	sukcesów	mogą	również	charakteryzować	się	 taką

samą	 przypadkowością.	 Uczestnicy	 mogą	 się	 dziwić,	 że	 w	 terapii	 wszystko	 można	 uznać	 za	 sukces.	 Ważne	 jest

jednak,	 aby	 nie	 zapominać,	 że	 należy	 doceniać	 drobne	 rzeczy,	 a	 nie	 tylko	 dążyć	 do	 dużych	 zmian.	 Minimalnym

celem	programu	jest	stworzenie	jednego	alternatywnego	sposobu	postępowania	dla	przemocy.	Ten	sposób	pracy	nosi

nazwę	 techniki	 „stop-przerwa”	 (time-out).	 Ten	 prosty	 sposób	 wyboru	 innego	 sposobu	 postępowania	 jest	 szeroko

stosowany	w	programach	leczenia	przemocy	domowej	dla	mężczyzn.	Jest	to	termin	sportowy	i	ma	ten	sam	cel,	co

stosowanie	 go	 w	 pierwotnym	 kontekście:	 stworzenie	 przestrzeni,	 w	 której	 mężczyzna	 może	 opracować	 nową

taktykę	 i	 przeanalizować	 swoje	 myśli	 w	 celu	 osiągnięcia	 korzystnego	 wyniku,	 a	 także	 aby	 konstruktywnie

wykorzystał	 swój	 potencjał	 zamiast	 stosowania	 podejścia	 destrukcyjnego.	 Oznacza	 to	 po	 prostu,	 że	 mężczyzna

powinien	 przerwać	 uczestnictwo	 w	 sytuacji,	 w	 której	 jego	 wcześniejsze	 doświadczenia	 mówią	 mu,	 że	 grozi	 mu

nawrót	 zachowania	 przemocowego.	 Pozwala	 to	 uczestnikowi	 terapii	 zobaczyć	 zupełnie	 nowy	 wymiar	 swojego

zachowania,	które	wcześniej	uważał	za	możliwe	do	rozwiązania	jedynie	za	pomocą	przemocy	fizycznej.	Mężczyźni

powinni	 stosować	 technikę	 „stop	 przerwa”	 (time-out)	 podczas	 indywidualnych	 dyskusji	 i	 spotkań	 grupowych.

Odejście	 od	 kłótni	 dla	 niektórych	 z	 mężczyzn	 oznacza	 tchórzostwo	 lub	 przejaw	 nieśmiałości,	 których	 nie	 chcą

okazywać.	Dlatego	ważne	jest,	aby	wcześniej	omówić	znaczenie	techniki	„stop-przerwa”,	indywidualnie	z	każdym

uczestnikiem	lub	razem	z	nim	i	jego	partnerką.	Jednocześnie	terapeuta	może	wyjaśnić	uczestnikom,	jak	ta	metoda

może	 być	 stosowana	 w	 jego	 relacji	 ze	 swoją	 partnerką	 i	 dla	 poprawy	 bezpieczeństwa.	 Niestety	 istnieje	 również

ryzyko,	 że	 mężczyźni	 wykorzystają	 technikę	 „stop-przerwa”	 jako	 formę	 przemocy	 psychicznej.	 Dlatego	 powinni

być	zawsze	być	obserwowani	przez	terapeutów	i	w	takich	przypadkach	sprawca	powinien	zostać	skonfrontowany	ze

swoim	zachowaniem.	Zasada	skupienia	się	na	agresywnym	zachowaniu	musi	stanowić	element	pracy	grupowej	od

pierwszego	spotkania	i	podobnie	jak	wiele	zasad	powinna	być	przestrzegana	w	całym	programie.		

Zasad	3:	Wybór	

Za	 przemoc	 zawsze	 odpowiadają	 sprawcy.	 Przemoc	 jest	 przestępstwem,	 a	 nie	 chorobą	 czy	 też	 specyficznym

sposobem	okazywania	uczuć,	pomimo,	że	sprawcy	zwykle	tak	o	niej	właśnie	myślą.	Żadne	programy	dla	sprawców
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przemocy	 nie	 powinny	 zastępować	 skutecznych	 działań	 podejmowanych	 przeciwko	 sprawcom	 wynikających	 z

zasad	 prawa	 karnego.	 Przemoc	 oznacza	 dominowanie	 nad	 innymi	 na	 przykład	 poprzez	 użycie	 siły	 fizycznej,

gróźby.	Często	mężczyźni	w	grupach	terapeutycznych	starają	się	znaleźć	usprawiedliwienie	dla	swojej	przemocy.

Stopień	zagrożenia	lub	rzeczywiste	konsekwencje	przemocy	fizycznej	decydują	o	różnicy	między	przemocą	kobiet

wobec	 mężczyzn	 a	 przemocą	 mężczyzn	 wobec	 kobiet.	 Jednym	 z	 zagrożeń	 na	 spotkaniach	 grupowych	 jest

tworzenie	 atmosfery	 obwiniania	 ofiar.	 Jednym	 ze	 sposobów	 pokazania	 odpowiedzialności	 mężczyzn	 za	 swoje

czyny	jest	skupienie	się	na	wyborach	i	opowiedzenie	zdarzeń	poprzedzających	ostatnią	minutę	przed	wystąpieniem

aktu	przemocy.	Oznacza	to	bardzo	dokładne	przeanalizowanie	sytuacji	tuż	przed	wystąpieniem	aktu	przemocy.	Co

myślał	sprawca	przed	przemocą?	Czy	byłoby	możliwe	zapobieżenie	przemocy,	czy	można	było	coś	zrobić?	Czy

sprawca	uważa,	że	sytuacja	była	pod	jego	kontrolą?	Kiedy	miał	miejsce	pierwszy	moment,	w	którym	wiedział,	że

popełni	akt	przemocy	 i	co	 innego	mógł	zrobić	później?	Analiza	momentu	poprzedzającego	akt	przemocy	często

ujawnia	wielość	wyborów	w	umyśle	sprawcy	w	ostatniej	chwili	przed	popełnieniem	aktu	przemocy.	Gdy	można

zobaczyć	 swoje	 zachowanie	 jako	 serię	 wyborów,	 to	 można	 także	 podjąć	 próbę	 znalezienia	 alternatywnych

sposobów	 zachowania.	 Praca	 w	 grupie	 terapeutycznej	 ma	 na	 celu	 skłonienie	 uczestników	 do	 dyskusji	 na	 temat

różnych	wyborów	i	wyobrażenia	sobie	alternatywnych	sposobów	działania	oraz	konsekwencji	tej	alternatywy	dla

siebie	 i	 innych	 ludzi.	 Pytania,	 które	 wskazują,	 kto	 był	 sprawcą	 i	 dokonywał	 wyborów,	 na	 przykład	 czy	 kopnął

bokiem	 lub	 czubkiem	buta	 i	 czy	bił	 pięścią	 lub	dłonią,	 sprawiły,	 że	mężczyzna	 rozmyśla	 o	 swoim	zachowaniu.

Niezależnie	 od	 zewnętrznych	 czynników	 ryzyka,	 takich	 jak	 alkohol,	 bardziej	 szczegółowe	 spojrzenie	 na

zachowanie	sprawcy	przemocy	często	pokazuje,	że	na	wiele	sposobów	zachowanie	było	pod	jego	kontrolą.	Można

zatem	przypuszczać,	że	przemoc	jest	wynikiem	dokonywania	pewnych	wyborów.	Intencją	pracy	terapeuty	nie	jest

wywołanie	konfliktu	między	danym	uczestnikiem	terapii	a	grupą,	ale	podjęcie	łagodnej	próby	przełamania	nawyku

unikania	odpowiedzialności.	Własne	doświadczenia	uczestników	sprawiają,	że	mężczyźni	oczekują	szczerości	i	są

gotowi	na	dość	ostrą	konfrontację.	Gdy	mężczyzna	zda	sobie	sprawę,	że	dokonał	niewłaściwych	wyborów,	można

zauważyć,	 jak	 rodzi	 się	 w	 nim	 chęć	 alternatywnego	 zachowania.	 Oznacza	 to	 skoncentrowanie	 się	 na

podejmowaniu	decyzji.	Wizualizacja	różnych	alternatyw	stwarza	szansę	i	prowadzi	do	promowania	nowych	i	bez

przemocowych	form	postępowania.	

Jedną	 z	 korzyści	 płynących	 z	 wykonywania	 pracy	 w	 ramach	 terapii	 grupowej	 jest	 dzielenie	 się	 własnymi

wyjaśnieniami	i	słuchanie	wypowiedzi,	które	często	pomagają	uczestnikom	w	zrozumieniu	problemu.	Uczestnicy

terapii	są	niejako	zmuszeni	skonfrontować	swoje	własne	wyjaśnienia	z	wyjaśnieniami	innych	uczestników.	Zmiany
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w	 rozumieniu	 ich	 własnego	 zachowania	 przemocowego	 są	 często	 widoczne	 także	 dla	 innych	 uczestników.

Rozmowa	 z	 innymi	 członkami	 grupy,	 dzielenie	 się	 doświadczeniami	 i	 słuchanie	 innych	 to	 główne	 czynniki

wspomagające	zachodzenie	zmiany	u	sprawcy.	Liderzy	grup	muszą	być	wrażliwi	na	 	potrzeby	uczestników	 jako

jednostek,	ponieważ	klienci	mają	bardzo	zróżnicowane	możliwości	analizy	problemów.	

Udział	w	grupie	ma	również	na	celu	zidentyfikowanie	incydentów	obarczonych	wysokim	ryzykiem	przemocy,	ale

też	 takich,	 w	 których	 unika	 się	 przemocy.	 Incydent	 jest	 analizowany,	 sekunda	 po	 sekundzie,	 tak	 dokładnie,	 jak

gdyby	akt	przemocy	rzeczywiście	miał	miejsce,	a	grupa	stara	się	pomóc	sprawcy	uświadomić	sobie,	w	jaki	sposób

zachowywał	się	inaczej,	co	pomogło	i	co	nowego	w	jego	zachowaniu.	Ten	proces	wymaga,	aby	lider	grupy	był	w

stanie	 znaleźć	 i	 wskazać	 grupie	 nawet	 najmniejsze	 sukcesy.	 Jednocześnie	 akcentowane	 są	 wybory	 i

odpowiedzialność	mężczyzn:	brak	wskazania	sukcesu	wzmacnia	przekonanie,	że	przemoc	zdarza	się	przypadkowo.

Czasami	oczekiwania	 i	 obawy	dotyczące	grupy	wiążą	 się	 z	ważnymi	zmianami	dotyczącymi	osobowości	 całego

mężczyzny.	Przemoc	ma	sens	dla	sprawcy.	Czasami	trudno	jest	zmienić	agresywne	zachowanie,	ponieważ	przynosi

ono	wiele	korzyści	sprawcom.	Sprawcy	mogą	odczuwać	utratę	władzy	i	swojej	męskiej	roli,	w	czasie,	gdy	nie	są

stosują	przemocy.	Dlatego	wychowanie	bez	przemocy	może	być	niebezpieczne	dla	tych	mężczyzn,	ponieważ	jeśli

nie	mogą	znaleźć	podobnych	strategii	radzenia	sobie,	czują,	że	tracą	poczucie	sprawczości.	Mogą	wpaść	w	depresję

lub	 nawet	 reagować	 jeszcze	 bardziej	 agresywnie,	 	 będąc	 mniej	 kontrolowalni.	 Podstawowym	 celem	 terapii	 jest

zaoferowanie	 co	najmniej	 jednego	 alternatywnego	 sposobu	działania	 dla	 każdego	 sprawcy	przemocy	 za	pomocą

metody	 omówionej	 wyżej	 zwanej	 „stop-przerwa”	 („time-out”).	 Służy	 ona	 analizowaniu	 myśli	 w	 celu

konstruktywnego	wykorzystania	 swoich	 zdolności	 zamiast	 stosowania	 destrukcyjnej	 formy	postępowania.	Klient

powinien	zrezygnować	z	 sytuacji,	w	której	 jego	wcześniejsze	doświadczenia	mówią	mu,	że	grozi	mu	powrót	do

agresywnego	zachowania.	Pozwala	to	spostrzec	zupełnie	nowy	wymiar	sytuacji,	w	których	wcześniej	jedyną	słuszą

opcją	stanowiło	użycie	przemocy	(fizycznej).

Zasada	4:	Poczucie	winy	

Ponieważ	przemoc	ma	sens	dla	sprawcy,	 łamie	on	również	społeczną	normę,	która	stanowi:	„nie	bij	kobiety”.	W

wielu	przypadkach	rodzi	 to	poczucie	winy	 i	potrzebę	wyjaśnienia.	Przed	oraz	na	początku	 terapii	poczucie	winy

jest	nie	do	zniesienia,	a	 jej	 tłumienie	 to	mechanizm	obronny.	Poczucie	winy	może	sprawić,	że	mężczyzna	unika

rozmowy	o	pewnych	sprawach,	zapomina	o	nich	albo	zmienia	temat.	Nieznośność	poczucia	winy	często	prowadzi

do	wyjaśnień,	w	których	sprawca	rezygnuje	z	odpowiedzialności.	Powszechnym	wyjaśnieniem	jest	alkohol	i	jego

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



	14	

wpływ	 na	 jego	 osobowość.	 Uczestnicy	 omawiają	 akt	 przemocy,	 aby	 poczuć	 ulgę.	 Spostrzeżenia	 terapeutów

prowadzących	grupy	jest	takie,	że	sposób,	w	jaki	sprawca	mówi	o	zachowaniach	związanych	z	przemocą,	zmienia

się	 w	 trakcie	 kolejnych	 spotkań.	 Dziwią	 się,	 że	 ta	 dyskusja	 rodzi	 nowe	 wspomnienia,	 agresywne	 zachowanie	 i

nieprzyjemne	poczucie	winy.	Twórcy	modelu	uważają,	że	wiąże	się	to	z	głębokim	poczuciem	winy,	które	prowokuje

szczegółowe	wspomnienie	 zdarzenia,	 ale	 przez	 to	 poczucie	winy	 staje	 się	 bardziej	 znane	 i	 znośne.	Przetwarzanie

poczucia	 winy	 musi	 odbywać	 się	 w	 tym	 samym	 czasie,	 co	 analiza	 aktu	 przemocy.	 W	 grupie	 terapeutycznej

mężczyźni	 pytani	 o	 poczucie	winy,	 uzyskują	 określenia	 i	 pojęcia,	 nazwy	 i	 są	mniej	 tłumieni.	Ten	 sposób	ułatwia

wzięcie	 odpowiedzialności	 za	 swoje	 działanie.	 Celem	 procesu	 nie	 jest	 zmniejszenie	 odpowiedzialności,	 ale

uczynienie	winy	bardziej	znośną	i	widoczną.	Zdaniem	twórców	modelu	radzenie	sobie	z	poczuciem	winy	jest	ważne

tak	samo	jak	odczuwanie	poczucia	winy	na	łonie	grupy	i	wywoływanie	uczucia	zranienia,	które	jest	przeżywane	w

grupie	 terapeutycznej.	 Jednym	z	pożytecznych	 aspektów	uczestniczenia	w	grupie	 jest	 to,	 że	mężczyźni	muszą	 co

tydzień	 analizować	 własne	 agresywne	 zachowanie.	 Nawet	 jeśli	 mężczyzna	 nie	 odzywa	 się,	 słuchając	 opowieści

innych	uczestników,	musi	w	jakiś	sposób	myśleć	o	swoim	zachowaniu.	O	wiele	łatwiej	jest	uwierzyć,	że	to	był	tylko

ten	jeden	raz	albo	że	te	kilka	aktów	przemocy	nigdy	więcej	się	nie	powtórzy.	Jednym	z	założeń	modelu	jest	to,	że

jeśli	 sprawcy	 w	 swoim	 umyśle	 blokują	 pewne	 myśli,	 a	 to	 z	 kolei	 zwiększa	 to	 niebezpieczeństwo	 ponownego

popełnienia	 aktu	 przemocy.	Tłumienie	 myśli	 pozwala	 na	 uniknięcie	 poczucia	winy.	 Kiedy	 mężczyzna	 co	 tydzień

opowiada	o	swoich	agresywnych	czynach,	 to	 równocześnie	co	 tydzień	ma	do	czynienia	z	poczuciem	winy,	nawet

jeśli	w	tym	czasie	nie	zachowywał	się	agresywnie.	W	ten	sposób	zyskuje	siłę,	by	lepiej	stawić	czoła	poczuciu	winy	i

znaleźć	alternatywę	dla	chaotycznej	fazy	szoku,	która	następuje	po	bezpośrednio	wystąpieniu	aktu	przemocy.	Kiedy

zachowanie	 sprawcy	 zmienia	 się,	 ważne	 jest,	 aby	 omówić	 wpływ,	 jaki	 ma	 to	 na	 jego	 rodzinę,	 środowisko	 oraz

samego	siebie.	Wskazane	 jest,	 aby	wykonał	pracę	wizualizacyjną	nad	 reakcją	partnerki,	ofiary	przemocy	np.:	 czy

zdecydował	się	opuścić	miejsce	kłótni,	zamiast	grozić	jej	 lub	ją	obrażać?	Jednocześnie	ważne	jest,	aby	zastanowił

się,	 co	pomyślałby	o	 sobie,	 gdyby	na	przykład	nie	dopuścił	 do	 zaistnienia	 ryzykownej	 sytuacji.	Czy	nazwałby	 to

połykaniem	dumy,	uniżeniem	się,	ucieczką	lub	utratą	męskości?	Technika	„przerwy”	(okres	przejściowy)	może	mieć

wiele	znaczeń,	 także	dla	 tych,	którzy	podejmują	działania	zwiększające	ryzyko	wystąpienia	przemocy.	Pierwszym

krokiem	 w	 okresie	 przejściowym	 jest	 szukanie	 pomocy	 w	 dowolnym	 miejscu	 tego	 programu,	 co	 oznacza

odwiedzanie	 organizacji	 udzielających	 wsparcia	 i	 uczęszczanie	 na	 zajęcia	 terapeutyczne.	 Nie	 można	 o	 tym

zapominać	organizując	zajęcia	w	grupie	i	ważne	jest,	aby	podkreślić	każde	tego	rodzaju,	nawet	niewielkie	zmiany.

Czasami	reakcje	innych	ludzi	są	nie	tylko	pozytywne.	W	takim	przypadku	mężczyzna	potrzebuje	wsparcia	grupy	i
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lidera	grupy,	aby	pomógł	mu	w	dalszym	uczestnictwie	w	grupie.	

Opisane	wcześniej	zasady	wiążą	się	z	mówieniem	lub	działaniem:	z	punktu	widzenia	modelu	mówienie	i	działanie

nie	da	 się	wyraźnie	oddzielić,	ponieważ	często	zdarza	 się,	 że	kiedy	coś	 jest	omawiane,	a	nowa	opcja	powstaje	w

drodze	 dyskusji,	 umożliwia	 to	 podjęcie	 nowej	 formy	 działania.	 Różne	 sposoby	 omawiania	 czegoś	 mogą	 nadać

działaniu	nowe	znaczenia.	W	grupie	obowiązuje	zasada,	że	liderzy	aktywnie	zachęcają	uczestników	do	opisywania

swoich	 uczuć	 i	 starają	 się	 znaleźć	 słowa	opisujące	 doświadczenia,	 które	 przeżyli	 jako	mężczyźni.	Terapeuci	 jako

liderzy	grup	 starają	 się	używać	 tych	 samych	 słów	 i	 tego	 samego	 języka,	którym	posługują	 się	uczestnicy.	Często

prowadzi	 to	do	używania	 tych	samych	metafor,	które	stosują	klienci.	Terapeuci	akcentują	pewne	określenia,	które

intensyfikują	 opisy	 i	 wyolbrzymiają	 incydenty	 oraz	 sposób	 ich	 opisywania.	 Robią	 to	 po	 to,	 aby	 znaleźć	 słowa

adekwatne	do	przeżytych	doświadczeń,	opisujących	 trudne	uczucia,	których	człowiek	może	się	bać	 lub	z	którymi

może	czuć	się	niekomfortowo	 i	nie	chce	się	zmierzyć.	Przykładem	 tego	 jest	czerpanie	 radości	z	poniżania	 i	bicia

innych.	Niektórzy	sprawcy	mogą	odczuwać	poczucie	wszechmocy	po	dokonaniu	przestępstwa,	zanim	dojdzie	w	nim

do	 poczucia	 winy.	 Zdaniem	 twórców	 modelu	 rozpoznanie	 i	 podzielenie	 się	 doświadczeniem	 nawet	 z	 pozoru

wątpliwym	 lub	 pozytywnie	 łączącym	 się	 z	 przemocą	 jest	 oznaką	 dobrego	 zrozumienia	 samego	 siebie,	 a	 także

zaufania	następującego	w	grupie.	

Lokalne	 męskie	 kultury	 nie	 oferują	 wystarczających	 kontekstów	 społecznych	 do	 dyskutowania	 o	 sprawach

intymnych.	Wydaje	się,	że	komunikacja	werbalna	mężczyzny	jest	nie	tylko	związana	z	płcią,	ale	także	z	kontekstem

kulturowym.	Prowadzi	to	do	bardzo	częstego	poruszania	tematu	wśród	uczestników	grupy:	bycia	postrzeganym	jako

mężczyzna	w	relacji	z	kobietą,	przyjaciółmi,	dziećmi	 i	kolegami	z	pracy.	Wydaje	się,	że	przemoc	domowa	często

wiąże	się	z	 silnymi	oczekiwaniami	co	do	 różnych	 ról:	 jaka	 jest	 rola	mężczyzny	 i	kobiety	w	małżeństwie?	Można

znaleźć	 wiele	 ról,	 a	 ponadto	 wiele	 oczekiwań	 jest	 naznaczonych	 stereotypami,	 brakiem	 elastyczności	 i

ograniczonym	 rozumieniem	 ról	 społecznych.	 Odkrywa	 się	 to	 na	 przykład	 podczas	 omawiania	 kwestii	 rozwodu	 i

wynikających	 z	 niego	 konsekwencji.	Wizja	 nieuchronnego	 rozwodu	 była	 sytuacją,	 w	 której	 niektórzy	 mężczyźni

zdecydowali	 się	 stosować	 przemoc	 wobec	 swojego	 partnera.	 Jeden	 z	 mężczyzn	 prawdopodobnie	 miał	 ustalony

pogląd,	że	nie	jest	osobą,	która	jest	gotowa	przejść	przez	proces	rozwodu.	W	tle	klientowi	może	towarzyszyć	trudne

doświadczenia	 z	 dzieciństwa	 związane	 z	 rozwodem	 rodziców.	 Zdarza	 się	 też,	 że	 klient	 nie	 zna	 nikogo	 kto	 jest

rozwiedziony,	w	związku	z	tym	nie	ma	jasnego	obrazu	tego,	jak	wygląda	życie	po	rozwodzie.	To	wtedy	pojawiają

się	 pozytywne	 aspekty	 terapii	 grupowej,	 ponieważ	 niektórzy	 klienci	 mogą	 mieć	 wcześniejsze	 doświadczenie	 na

temat	 rozwodu	 i	 na	 forum	 grupy	 wyrażają	 swoją	 opinię,	 że	 był	 to	 właściwy	 wybór	 dla	 obojga	 partnerów.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



	16	

Porównanie	 doświadczeń	 może	 dać	 takiemu	 klientowi	 pozytywny	 obraz	 życia	 po	 rozwodzie,	 a	 tym	 samym

powodować	 wzrost	 dostępnej	 liczby	 wyborów	 i	 elastycznych	 alternatyw.	 Dywersyfikacja	 obrazów	 i	 lepsze

zrozumienie	związanych	z	nimi	znaczeń	często	wystarczają,	aby	doprowadzić	do	zmiany	agresywnego	zachowania.

Te	obrazy	nie	prowadzą	do	rozwodu,	lecz	ich	efekt	jest	paradoksalny,	ponieważ	gdy	klient	widzi	rozwód	jako	opcję,

może	 zrezygnować	 przynajmniej	 z	 części	 swoich	 ograniczających	 i	 kontrolujących	 zachowań,	 tak	 aby	 jego

partnerka	zyskała	psychologiczną	wolność,	której	jej	brakowało.	Również	sposób,	w	jaki	człowiek	widzi	siebie,	gdy

działa	agresywnie,	ma	ogromne	znaczenie,	gdyż	zmienia	się	jego	poczucie	odpowiedzialności	za	przemoc.	Może	to

zmienić	sposób,	w	jaki	mężczyzna	postrzega	siebie.	Często	bardzo	trudno	jest	danej	osobie	włączyć	przemoc	jako

część	obrazu	samego	siebie.	Poczucie	winy	uniemożliwia	mu	uznanie	przemocy	za	część	siebie	i	tworzy	zjawisko

dr	 Jekylla	 i	 pana	 Hyde'a,	 w	 którym	 negatywna	 strona	 jego	 jaźni	 jest	 postrzegana	 jako	 zewnętrzna.	Alkohol	 jest

często	 uważany	 za	 magiczny	 napój,	 który	 uwydatnia	 tę	 ciemną	 stronę.	 Kiedy	 poczucie	 winy	 zaczyna	 słabnąć

podczas	 dzielenia	 się	 doświadczeniem	 na	 łonie	 grupy,	 mężczyzna	 musi	 stawić	 mu	 czoła,	 przyznając,	 że	 ta

ciemniejsza	strona	 jest	częścią	 jego	samego.	Wymaga	 to	dyskusji	na	pewnym	etapie	 terapii	grupowej.	Niektórym

mężczyznom	szczególnie	trudno	jest	przyznać	się	do	agresywnej	strony	samego	siebie,	na	przykład	dlatego,	że	ich

własny	 ojciec	 był	 agresywny,	 a	 oni	 chcieli	 się	 od	 niego	 różnić.	 W	 takim	 przypadku	 agresywne	 zachowanie

mężczyzny	może	być	niezwykle	groźne	dla	jego	własnego	wizerunku.	Czasami	jednak	odniesienie	się	do	przemocy

własnego	 ojca	 może	 to	 ułatwić.	 Niemniej	 jednak	 uwzględnianie	 przemocy	 w	 wyuczonym	 lub	 powszechnym

zachowaniu	 jest	 w	 grupie	 niedozwolone.	 Temat,	 który	 jest	 często	 poruszany	 w	 dyskusjach	 grupowych,	 to	 bycie

odrębną	osobą	 i	 jednoczesne	utrzymywanie	 relacji	 intymnej.	Pytania	 z	 tym	związane,	które	 zostały	omówione	w

grupach,	 dotyczą	 na	 przykład	 tego,	 jak	 osoba	 może	 być	 z	 kimś	 w	 zażyłych	 relacjach,	 nie	 tracąc	 swojej

indywidualności,	 jak	 „trzymać	 się	 za	 ręce	 na	 odległość”.	 Temat	 ten	 jest	 często	 ściśle	 powiązany	 z	 poprzednim

tematem	dotyczącym	rozwodu	i	samotności.	Mężczyźni	często	tłumaczą,	że	bili	swojego	partnera,	ponieważ	bali	się

pozostawienia	 go	 w	 spokoju	 i	 byli	 o	 niego	 zazdrośni.	 Powodem	 jest	 w	 tle	 obawa	 i	 strach	 przed	 rozwodem	 i

samodzielnym	radzeniem	sobie	w	życiu.	Uświadomienie	sobie	tego	i	przyznanie	się	jest	często	bardzo	trudne,	ale

gdy	odniesie	się	sukces,	to	przyczynia	się	do	budowania	męskiej	tożsamości.	

Opisane	 zostały	 tu	 refleksje	 na	 temat	 pomocnych	 aspektów	 funkcjonowania	 terapii	 grupowej.	 Udział	 w	 sesjach

grupowych	daje	możliwość	zadawania	pytań	takich	jak	np.	co	według	mężczyzn	stanie	się	z	ich	relacjami	z	grupą,

jeśli	 ponownie	 kogoś	 uderzą?.	Czy	 przestaną	 uczęszczać	 na	 zajęcia?	Czy	 powiedzą	 o	 tym	 innym?	 Jak	 zareagują

inni?	Co	samemu	można	pomyśleć	o	innym	uczestniku,	gdyby	powiedział,	że	znowu	się	używał	przemocy?	W	ten
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sposób	grupa	przygotowuje	się	wcześniej	na	możliwe	akty	przemocy.	Twórcy	modelu	uważają,	że	ważne	jest,	aby

mężczyzna	nadal	uczestniczył	w	zajęciach	w	grupie,	nawet	jeśli	w	tym	okresie	zachowuje	się	agresywnie,	pomimo

podpisania	 na	 początku	 kontraktu	 w	 sprawie	 zachowania	 bez	 przemocy.	 Tego	 rodzaju	 tematy	 dają	 również

wyobrażenie,	że	klient	nigdy	nie	jest	do	końca	wyleczony	nigdy	nie	powinien	zapominać	o	przemocy.	Uważa	się,

że	w	 ten	 sposób	 jakaś	część	 tożsamości	 zawsze	postrzega	 siebie	 jako	potencjalnie	agresywną	osobę	przez	 resztę

życia.	 Wielu	 uczestników	 grupy	 zgłosiło,	 że	 pomagał	 im	 obraz	 grupy	 w	 sytuacjach,	 w	 których	 wcześniej

zachowywali	 się	 agresywnie.	 Opowiedzieli,	 jak	 myśleli	 o	 grupie,	 kiedy	 byli	 w	 środku	 kłótni	 i	 jak	 pamiętali

rozmowę	 o	 innych	 opcjach	 przemocy.	 Jeden	 mężczyzna	 przypomniał	 sobie	 pochodnię	 (symbol	 Uniwersytetu

Jyväskylä),	która	stała	się	dla	niego	alternatywą	w	irytujących	sytuacjach”.	Jest	to	oznaka	dążenia	do	zbudowania

nowej,	pozbawionej	przemocy	męskiej	tożsamości.
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6.	PERSPEKTYWA	PŁCI	

		

Terapię	 metodą	 Jyväskylä	 można	 traktować	 jako	 arenę	 na	 której	 odbywa	 się	 kulturowo	 warunkowany	 proces

konstruowania	 tożsamości.	 Proces	 konstruowania	 tożsamości	 charakteryzuje	 się	 jednoczesną	 obecnością	 wielu

tożsamości.	Konstruowanie	 tożsamości	polega	na	prowadzeniu	skomplikowanych	 form	wewnętrznych	negocjacji,

które	dają	możliwość	stworzenia	nowego	rodzaju	nie-przemocowych	 tożsamości	męskich	(w	taki	sam	sposób	 jak

konstruowana	 są	 płeć	 lub	 ojcostwo).	 Model	 Jyväskylä	 zawiera	 różne	 filozofie	 terapeutyczne,	 łącząc	 w	 sobie

konkretną	 wiedzę	 na	 temat	 planowania	 przemocy	 i	 bezpieczeństwa,	 perspektywę	 feministyczną	 i	 techniki

psychoterapii.	 W	 ten	 sposób	 przyjmuje	 szerokie,	 eklektyczne	 podejście	 do	 problemu	 przemocy	 w	 związkach

intymnych.	 Główne	 zasady	 interwencji	 terapeutycznej	 opierają	 się	 na	 bezpieczeństwie	 ofiar	 i	 pracy	 nad

alternatywami	dla	zachowania	bazującego	na	przemocy.	W	modelu	Jyväskylä	agresywne	zachowanie	definiuje	się

jako	 wybór,	 za	 który	 w	 pełni	 odpowiedzialni	 są	 agresywni	 klienci.	 Oprócz	 zasady	 odpowiedzialności	 program

koncentruje	 się	 na	 poczuciu	 winy	 i	 wstydu	 poprzez	 uczynienie	 tych	 emocji	 bardziej	 widocznymi	 i	 bardziej

znośnymi	w	trakcie	dialogów	prowadzonych	w	ramach	terapii	grupowej.	Słowa	są	głównymi	narzędziami	terapii:

mówienie	i	słuchanie	rozmów	innych	osób	ma	na	celu	pomóc	klientom	w	rozpoznaniu	procesów	warunkujących	ich

zachowania	przemocowe.	

W	 modelu	 Jyväskylä	 sposób	 definiowania	 i	 wyjaśniania	 przemocy	 jest	 kwestią	 płci,	 gdyż	 sprawcy	 przemocy,	 to

zwykle	 osoby	 płci	 męskiej.	 Ofiary	 przemocy	 mają	 zupełnie	 odmienne	 poglądy	 na	 rozumienie	 płci	 oraz	 na

postrzeganie	relacji	intymnych	i	swoich	ról	w	związku.	Wnioski	płynące	z	narracyjnej	analizy	języka	w	programie

terapii	 grupowej	 oraz	 wywiady	 uzupełniające	 partnerek	 sprawców	 przemocy	 pokazały,	 że	 akty	 przemocy	 były

definiowane	 w	 sposób	 bardziej	 ograniczony	 przez	 mężczyzn	 niż	 przez	 kobiety.	 W	 swojej	 narracjach	 na	 temat

przemocy	mężczyźni	 bardziej	 koncentrują	 się	 na	przemocy	 fizycznej	 i	 uszkodzeniach	 ciała,	 podczas	gdy	kobiety

kładą	 również	 nacisk	 na	 przemoc	 emocjonalną	 i	 zastraszanie	 ze	 strony	 partnera.	 Zdaniem	 autorów	 modelu

Jyväskylä,	 partnerki	 –	 ofiary	 przemocy	 częściej	 zdawały	 sobie	 sprawę	 z	 lęku,	 które	 wywołuje	 przemoc	 niż	 ich

męscy	 sprawcy.	 Sprawcy	 trudniej	 jest	 dostrzec	 sytuację	 z	 punktu	 widzenia	 swojego	 partnera,	 a	 tym	 samym

zrozumieć	skutki	zachowań	przemocy	psychicznej	i	zastraszania.	

Perspektywa	płci	w	modelu	Jyväskylä	pomaga	również	wyjaśnić	zmiany	w	zachowaniach	związanych	z	przemocą

w	 relacjach	 mężczyzn	 i	 ich	 partnerek.	 Wyjaśnienia	 na	 temat	 zadawania	 przemocy	 wśród	 mężczyzn	 nie	 były

bezpośrednio	 powiązane	 z	 relacjami	 ich	 partnerek:	 doświadczenie	 zmiany	 zachowań	 mężczyzny	 nie	 było
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bezpośrednio	 związane	 ze	 spadkiem	 intensywności	 występowania	 przemocy	 fizycznej	 zgłaszanym	 przez	 jego

partnerkę,	a	zmiana	postawy	nie	była	również	powiązana	ze	spadkiem	intensywności	przemocy	psychicznej.	

Wyjaśnienia	 dotyczące	 przyczyn	 zadawania	 przemocy	 mogą	 być	 zróżnicowane	 ze	 względu	 na	 płeć.	 Mężczyźni	 –

sprawcy	przemocy	 zwykle	 obwiniali	 ofiarę	 i	 nie	 zajmiwali	 stanowiska	osoby	biorącej	 odpowiedzialność	 za	 swoje

własne	zachowania.	Mężczyźni	używają	zaprzeczania	lub	mówią	w	sposób	abstrakcyjny	o	popełnianych	przez	siebie

aktach	 przemocy,	 unikając	 w	 ten	 sposób	 wzięcia	 na	 siebie	 odpowiedzialności.	 Kobiety	 z	 kolei	 patrzą	 szerzej	 na

incydenty	 z	 użyciem	 przemocy,	 udzielają	 różnorodnych	 wyjaśnień,	 a	 także	 analizują	 własne	 zachowanie.	 Ofiary

przemocy	poszukują	zewnętrznych	przyczyn	incydentów	przemocy,	zamiast	postrzegać	te	czyny	jako	celowe	wybory

dokonywane	 przez	 ich	 partnera.	 Uważają	 oni	 również,	 że	 dyskursy	 na	 temat	 płci	 i	 kultury	 oraz	 lokalne	 nakazy

moralne	powodują,	iż	kobiety	powstrzymują	się	od	sprzeciwiania	się	aktom	przemocy	popełnianym	przez	partnera.	

Terapie	prowadzone	przez	prof.	Holmę	–	 jednego	z	 twórców	metody,	wskazują	również,	 iż	na	zakończenie	 terapii

zarówno	mężczyźni	jak	i	kobiety	coraz	częściej	stosowali	neutralne	sposoby	mówienia	o	przemocy.	Co	więcej	pod

koniec	 programu	 terapii	 partnerzy	 zajmują	 zwykle	 pozycję	 w	 relacji	 polegającą	 na	 braniu	 wspólnej

odpowiedzialności	ze	stan	związku	i	relacji	między	partnerami.	Wykorzystanie	pojęć	neutralizacji	i	pozycjonowania

relacji	 powoduje	 wyizolowanie	 przemocy	 jako	 problemu	 poprzez	 przeniesienie	 go	 do	 przeszłości	 i	 podkreślenie

znaczenia	relacji	partnerskiej.	

Punkt	 widzenia	 płci	 jest	 również	 widoczny	 podczas	 rozmów	 na	 temat	 seksu	 przeprowadzonych	 w	 trakcie	 terapii

grupowych.	Wyniki	badania	dyskursu	zachodzącego	pomiędzy	uczestnikami	terapii	pokazują,	jakie	akty	seksualne	w

grupie	męskich	sprawców	są	postrzegane	jako	przejawy	miłości	i	intymności,	jakie	są	powiązane	z	pojęciami	władzy

i	 samostanowienia,	 a	 jakie	 stanowią	 formy	 nadużycia	 i	 przemocy	 seksualnej.	 Dyskusja	 o	 aktach	 seksualnych	 jest

podzielona	 na	 kilka	 kategorii.	 W	 pierwszej	 instancji	 partnerka	 jest	 postrzegana	 jako	 kobieta.	 W	 specyficznym

kontekście	związku	małżeńskiego	seks	ma	centralne	znaczenie	jako	przejaw	miłości	i	intymności.	W	tym	znaczeniu

partnerka	 jest	 postrzegana	 jako	 towarzyszka.	 W	 drugiej,	 rozumianej	 jako	 obszar	 władzy	 i	 samostanowienia,

mężczyźni	 twierdzili,	 że	 kobieta	 ma	 prawo	 odmówić	 seksu,	 chociaż	 odmawianie	 stosunków	 seksualnych	 było

również	 postrzegane	 jako	 sposób	 sprawowania	 władzy	 nad	 mężczyzną.	 W	 trzeciej,	 przemoc	 seksualna,	 głównie

gwałt,	 jest	 wyraźnie	 potępiana	 jako	 najbardziej	 nikczemna	 rzecz,	 jaką	 mężczyzna	 mógłby	 uczynić	 kobiecie.

Znaczenie	 przypisywane	 oskarżeniom	 o	 gwałt	 było	 inne,	 gdy	 mężczyźni	 rozmawiają	 bardziej	 ogólnie	 niż	 kiedy

pytanie	jest	kierowane	do	konkretnego	mężczyzny.	Generalnie,	 temat	przemocy	seksualnej	w	terapiach	grupowych

jest	inicjowany	przez	terapeutów	i	powoduje	duży	dyskomfort	w	grupie.
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Terapeuta	prowadzący	terapię	grupową	bierze	po	uwagę,	że	znaczenie	płci	w	poglądach	na	temat	przemocy	zależy

od	 informacji	 zwrotnych	 uzyskiwanych	 nie	 tylko	 od	 męskich	 sprawców	 przemocy,	 ale	 także	 od	 ich	 partnerek	 i

etapu	 procesu	 zmiany.	 Ocena	 form	 i	 skutków	 przemocy	 w	 tym	 samym	 związku	 może	 się	 znacznie	 różnić	 w

zależności	od	tego,	kto	ją	zgłasza.	Mężczyźni	nie	uznają	psychologicznego	wpływu	ich	agresywnego	zachowania	na

ofiarę.	 Jest	 to	 związane	 z	 potrzebą	 wzbudzenia	 empatii	 u	 ofiary	 i	 podkreślenia	 wpływu	 lęku	 jako	 zasadniczych

aspektów	 procesu	 terapii.	 Wyniki	 terapii	 prowadzonych	 w	 modelu	 Jyväskylä	 ukazują,	 jak	 ważne	 jest	 uznanie	 i

zajęcie	 się	 dyskusją	 na	 temat	 znaczenia	 perspektywy	 płci,	 ponieważ	 kształtuje	 ona	 zrozumienie,	 wyjaśnianie,

oczekiwanie	 i	 możliwości	 kobiet	 oraz	 mężczyzn	 w	 procesie	 terapii.	 Perspektywa	 płci	 wskazuje	 na	 potrzebę

skupienia	się	na	konstrukcji	męskiej	tożsamości.
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7.	OJCOSTWO	

		

Badania	prowadzone	na	temat	terapii	grupowej	na	Uniwersytecie	Jyväskylä	pokazują,	że	opinie	wywodzące	się	ze

środowiska	 rodzinnego	 i	 sposób	 wychowania	 dzieci	 przez	 mężczyzn	 w	 związkach	 przemocowych	 wpływa	 na

znaczenie	zjawiska	przemocy.	Zauważono,	że	ojcowie,	którzy	dopuszczają	się	przemocy	wobec	swoich	partnerek

zwykle	 reprezentują	 typ	ojcostwa	 znanym	 jako	 tradycyjny,	 tj.	 autorytarny	 i	 kontrolujący.	Wypowiedzi	mężczyzn

stosujących	 przemoc	 w	 związkach	 na	 temat	 ojcostwa	 odzwierciedlają	 zarówno	 przekonania	 wyniesione	 z

poprzednich	 pokoleń,	 czyli	 są	 produktem	 tzw.	 tradycyjnego	 ojcostwa,	 ale	 też	 stanowią	 odzwierciedlenie

współczesnych	 poglądów	 kulturowych	 definiowanych	 jako	 tzw.	 nowe	 ojcostwo.	 Ten	 rodzaj	 nowego	 ojcostwa

zawiera	ideę	wspólnego	rodzicielstwa,	gdzie	wychowanie	i	uczestnictwo	nie	są	związane	z	pełnieniem	określonych

ról	 społecznych.	 Czasami	 bycie	 ojcem	 lub	 narodziny	 dziecka	 automatycznie	 zwiększają	 chęć	 pomocy

współmałżonkowi.	 Ojcowie	 mówili	 o	 sobie	 jako	 o	 pomocnikach	 dla	 swoich	 małżonków,	 a	 nawet	 jako

współgospodarzach.	 Czasami	 bycie	 ojcem	 lub	 narodziny	 dziecka	 automatycznie	 zwiększały	 chęć	 pomocy

współmałżonkowi	 i	 uczestnictwo.	Ojcowie	mówili	 o	 sobie	 jako	o	pomocnikach	dla	 swoich	małżonków,	 a	nawet

jako	równych	gospodarzach.	 	Co	więcej,	w	związku	z	 tą	przemianą	życia,	mężczyźni	wspominali	o	koniecznych

ofiarach	i	kompromisach.	Chociaż	w	przeważającej	części	takie	ofiary	były	opisywane	jako	dobrowolne,	wyrażano

także	trudności	lub	przeciwstawne	postawy	wobec	zmiany	dotychczas	wygodnego	stylu	życia.	Sprawcy	przemocy

oceniali	 również	 swoje	 wcześniejsze	 formy	 ojcostwa,	 a	 później	 aktywnie	 szukali	 sposobów	 na	 ulepszenie	 i

osiągnięcie	 nowych	 ideałów,	 które	 były	 sprzeczne	 z	 ich	 ideami	 męskości	 i	 ojcostwa.	 Ten	 dysonans	 zwykle

wywoływał	 nieprzyjemne	 uczucia.	 Proces	 uczenia	 się	 ojcostwa	 miał	 miejsce	 również	 wtedy,	 gdy	 mężczyźni

porównywali	sytuację	swoich	ojców	z	ich	własną:	nie	zamierzali	powtarzać	błędów	ojców	i	starali	się	być	lepsi	od

swoich	ojców.	Widząc	siebie	jako	dziecko	wychowywane	przez	skłonnego	do	aktów	przemocy	ojca,	czasami	byli

w	 stanie	 lepiej	 zrozumieć	 sytuację	 i	 doświadczenia	 swoich	 dzieci.	 Stanie	 się	 ojcem	 może	 również	 spowodować

odejście	 od	 agresywnych	 zachowań,	 a	 wówczas	 dzieci	 mogą	 działać	 jako	 motywatory	 w	 procesie	 stawania	 się

lepszym	(nie	stosującym	przemocy)	ojcem,	współmałżonkiem,	a	nawet	osobą.	

Według	założeń	modelu	Jyväskylä	klient	promuje	dobre	ojcostwo	poprzez	rozmowę	o	doświadczeniach	sukcesu	w

wychowaniu	 i	pozytywnym	wychowaniu,	 chwaląc	współmałżonka,	dzieci	 i	 siebie.	Terapeuci	budują	 fundamenty

dobrego	rodzicielstwo	klientów	poprzez	udzielanie	porad,	instrukcji	i	uczestnictwie	w	psychoedukacji.

Nieadekwatne	 rodzicielstwo	 jest	 konstruowane,	 gdy	 rodzice	 noszą	 w	 sobie	 doświadczenie	 porażki,	 obwiniają
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małżonka	 lub	 dzieci	 i	 kiedy	 rodzice	 nie	 rozumieli	 relacji	 między	 własnymi	 czynami	 a	 cierpieniem	 ich	 dzieci.

Terapeuci	 wspomagali	 konstruowanie	 nieodpowiedniego	 ojcostwa	 poprzez	 zgłaszanie	 niepowodzeń,

pozycjonowanie	rodziców	lub	siebie	jako	dzieci	oraz		oferując	psychoedukację.	

Rozmowa	o	 ojcostwie	 odbywała	 się	we	wszystkich	 grupach	 agresywnych	mężczyzn,	w	 jakiejś	 formie,	 prawie	 na

każdej	sesji,	i	co	warto	podkreśli,	w	wielu	przypadkach	była	spontanicznie	podnoszona	przez	mężczyzn.	

		

Cechy	ojcostwa	tradycyjnego:	

-	Niektórzy	mężczyźni,	mówiąc	o	aktach	nieposłuszeństwa	swoich	dzieci,	konstruowali	autorytarną	i	dyscyplinarną

postawę.	

-	 Niezależność	 mężczyzny,	 czyli	 męskie	 uprawnienia,	 były	 uważane	 za	 ważniejsze,	 mocno	 podkreślaną,	 w

porównaniu	z	obowiązkami	ojca.	

-	Mężczyźni	potrafili	zastanowić	się	nad	swoim	emocjonalnym	związkiem	z	dziećmi,	częściowo	dzięki	porównaniu

własnej	 pozycji	 z	 stanowisko	 współmałżonka.	 To	 porównanie	 zmusiło	 mężczyzn	 do	 przyznania,	 że	 byli

emocjonalnie	oddaleni	od	swoich	dzieci.	

Celem	 badania	 prowadzonego	 na	 Uniwersytecie	 Jyväskylä	 było	 zrozumienie	 jak	 mężczyźni,	 którzy	 dopuścili	 się

przemocy	 wobec	 swoich	 partnerów,	 mówią	 o	 ojcostwie	 i	 jak	 postrzegają	 swoją	 pozycję	 jako	 ojców.	 W	 modelu

Jyväskylä	wyróżniamy	trzy	różne	modele	ojcostwa:	

		

1)	Cechy	ojcostwa	pasywnego	i	unikającego	

Unikanie	 odpowiedzialności	 za	 utrzymywanie	 dobrych	 relacji	 z	 własnymi	 dziećmi	 często	 pojawiało	 się	 w

rozmowach	mężczyzn	(zwykle	tych,	którzy	opuścili	swoje	rodziny).	

Mówiąc	 o	 aktach	 nieposłuszeństwa	 swoich	 dzieci,	 niektórzy	 mężczyźni	 stworzyli	 autorytarną	 i	 dyscyplinarną

postawę.	 Niektórzy	 z	 nich	 stworzyli	 obraz	 siebie	 jako	 zmuszonych	 do	 dyscyplinarnej	 i	 autorytarnej	 roli	 swoich

małżonków,	którzy	trudno	było	utrzymać	dzieci	w	porządku.	

		

2)	Cechy	ojcostwa	odległego	i	obojętnego	

Niezależność	mężczyzny,	czy	też	męskie	uprawnienia,	były	uważane	za	ważniejszą,	a	nawet	mocno	podkreślaną,	w

porównaniu	z	obowiązkami	ojca.	

Mężczyźni	 byli	 w	 stanie	 zastanowić	 się	 nad	 swoim	 emocjonalnym	 związkiem	 z	 dziećmi,	 częściowo	 dzięki
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porównaniu	własnej	 pozycji	 ze	 stanowiskiem	współmałżonka.	To	 porównanie	 zmusiło	mężczyzn	 do	 przyznania,	 że

byli	emocjonalnie	oddaleni	od	swoich	dzieci.	Ten	dystans	emocjonalny,	zdaniem	mężczyzn,	wynikał	głównie	z	tego,

że	 tak	 dużo	 pracowali	 lub	 ograniczali	 się	 do	 konkretnych	 zadań	 („Praca	 mężczyzn”),	 podczas	 gdy	 dzieci

wykorzystywały	matki	jako	wsparcie	emocjonalne.	

		

3)	Cechy	ojcostwa	autorytatywnego	i	kontrolującego	

Wielu	 mężczyzn	 opisało,	 że	 starali	 się	 zostać	 uznani	 za	 głowę	 rodziny.	 Mężczyźni	 argumentowali,	 że	 jest	 to

obowiązkowe	w	postrzeganiu	 siebie	 jako	 rodzica,	 ale	w	większości	 przypadków	uważali,	 że	posunęli	 się	w	 tym	za

daleko.	 Korzystanie	 z	 przywilejów	 kontroli	 było	 często	 uzasadniane	 przez	 mężczyzn	 chęcią	 ochrony	 dzieci	 przed

krzywdą	zewnętrzną	lub	złym	zachowania.	Ostatecznym	celem	było	wychowanie	ich	dzieci	na	„dobrych	dorosłych”,

chociaż	czasami	przyznawali,	że	zdolność	kształtowania	przyszłości	ich	dzieci	jako	dorosłych	była	ograniczona.
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8.	MĘSKA	TOŻSAMOŚĆ	

		

Kolejnym	 elementem	 badań	 nad	 perspektywą	 płci	 w	 leczeniu	 IPV	 była	 konstrukcja	 męskiej	 tożsamości.	 Celem

programu	 terapii	 jest	 odkrycie	 i	 przyjęcie	 przez	 klientów	 płci	 męskiej	 alternatywnych,	 bezkonfliktowych	 modeli

działania.	Jednym	z	aspektów	osiągnięcia	tego	celu	jest	zbudowanie	tożsamości	pozbawionej	przemocy.	Mężczyźni

wydają	się	konstruować	męskość	 jako	przeciwieństwo	kobiecości.	 Jednak	badania	prowadzone	w	programach	dla

sprawców	 wykazały,	 że	 sami	 uczestnicy	 terapii	 nie	 łączą	 swojego	 agresywnego	 zachowania	 z	 pojęciem	 męskiej

tożsamości.	 Stąd,	 aby	 móc	 zrekonstruować	 to	 drugie,	 terapeuta	 musi	 aktywnie	 wysunąć	 na	 pierwszy	 plan	 ideę

poglądów	na	płeć	i	spróbować	zdekonstruować	dyskursy	kulturowe	o	mężczyznach	i	kobietach,	na	których	opierają

się	 mężczyźni	 stosujący	 przemoc,	 budując	 swoją	 męską	 tożsamość.	 W	 większości	 grup	 terapeutycznych	 można

znaleźć	wiele	odmian	tożsamości	grupowych,	które	konstruują	się	i	ewoluują	w	rozmowach	klientów.	

Z	 punktu	 widzenia	 konstruowania	 tożsamości	 grupowej	 wczesna	 rozmowa	 klientów	 może	 być	 postrzegana	 jako

„grupa	poszukująca	swoich	granic”.	Taka	rozmowa,	w	której	klienci	szukali	różnych	sposobów	zdefiniowania	grupy,

była	typowa	dla	wczesnych	sesji	procesu	terapii	grupowej.	Charakterystyczne	dla	tych	rozmów	było	to,	że	klienci

odnosili	 się	 do	 stosowania	 przemocy	 tylko	 pośrednio.	 Perspektywa	 outsiderów	 grupy	 terapeutycznej	 mężczyzn

stosujących,	została	uznana	tylko	częściowo	i	z	ostrożnością.	Starali	się	oni	używać	deskryptorów,	które	określałyby

grupę	w	pewien	sposób	np.	nazywając	siebie	„braćmi	w	przeznaczeniu”.	

Jednym	 z	 oczywistych	 kryteriów	 kategoryzacji	 członkostwa,	 stosowanym	 przez	 większość	 czasu	 trwania	 terapii,

była	płeć.	Grupa	została	skonstruowana	 jako	„grupa	mężczyzn”.	Przejawiało	się	 to	przede	wszystkim	w	tematach

rozmów	 jako	 różnica	 pomiędzy	 mężczyznami	 i	 kobietami.	 Rozmowa	 grupowa	 mężczyzn	 może	 być	 również

wykorzystywana	 jako	 narzędzie	 normalizujące.	 Grupa	 terapeutyczna	 można	 nazwać	 dowolną	 grupą	 mężczyzn,

aczkolwiek	 ze	 szczególnym	 problemem	 lub	 wspólną	 historią	 nieszczęść.	 Idea	 „grupy	 mężczyzn	 o	 wspólnym

przeznaczeniu”	powiększyłaby	się	o	wcześniejsze	i	późniejsze	grupy	objęte	programem,	a	ta	operacja	dyskursywna

umożliwiła	włączenie	tej	grupy	do	większej	kategorii	„grup	mężczyzn	stosujących	przemoc”.	W	ten	sposób	przemoc

stanowiła	wspólny	mianownik	przynależności	do	danej	kategorii	grupowej.	

Pojęcie	wspólnego	 losu	 lub	nieszczęścia,	 oczywiście	przyczyniało	 się	do	 zwiększenia	 spójności	 grupy,	 utorowało

również	drogę	do	zbudowania	wspólnej	tożsamości	„ofiar”.	Kategoryzowanie	się	sprawców	przemocy	jako	ofiary,

które	 odnajdujemy	 w	 wielu	 grupach	 terapeutycznych	 jest	 widoczna	 zwłaszcza	 w	 sesjach	 terapii	 grupowej	 i

zmniejsza	 się	 znacznie	 pod	 sam	 koniec.	 Klienci	 zazwyczaj	 przedstawiali	 się	 jako	 bierne	 ofiary	 kobiety,	 która
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aktywnie,	z	pomocą	swojej	sławy,	używa	przemocy	psychicznej.	W	tym	kontekście	silna	psychicznie	kobieta	zmusza

niejako	 „słabszego”	 mężczyznę	 do	 stosowania	 przemocy	 fizycznej.	 Klienci	 różnili	 się	 ilością	 rozmów	 w	 której

stawiali	 się	 w	 pozycji	 ofiary.	 W	 terapii	 grupowej	 terapeuci	 stopniowo	 konfrontowali	 się	 z	 wiktymizującą

samokategoryzacją	w	miarę	postępu	procesu	terapii.	

Mniej	 więcej	 w	 połowie	 tego	 procesu	 budowania	 nowej	 tożsamości	 pojawiła	 się	 nowa	 kategoryzacja.	 Niektórzy

klienci	 zaczęli	 budować	 wizerunek	 siebie	 jako	 „niezależnych	 mężczyzn”.	 Źródłem	 tego	 dyskursu	 jest	 zazwyczaj

porównanie	samego	mówcy	z	wcześniejszego	okresu	i	teraz.	W	tego	rodzaju	rozmowie	użycie	przemocy	wiązało	się

z	poczuciem	niższości,	pokory	i	wstydu.	Niższość	jest	łączona	z	jawną	zależnością	od	kobiety	i	poczuciem	niepokoju

w	 obliczu	 zagrożenia.	W	 tym	 dyskursie	 „niezależny	 mężczyzna”	 jest	 konstruowany	 jako	 nie	 stosujący	 przemocy,

ponieważ	 nie	 musi	 już	 polegać	 na	 przemocy	 jako	 na	 sposobie	 zwiększanie	 pewności	 siebie.	 Rozmowa	 o

niezależności,	 przyjęta	 przez	 niektórych	 klientów,	 zawierała	 konkretne	 rozważania	 na	 temat	 zalet	 i	 wad

kontynuowania	związku	lub	zerwania	go.	

Jednym	 z	 aspektów	 męskiej	 tożsamości,	 który	 jest	 często	 podnoszony,	 jest	 ojcostwo,	 ponieważ	 większość

uczestników	ma	dzieci,	dlatego	terapeuci	wielokrotnie	odwołują	się	do	poglądu	na	temat	kobiet	i	dzieci	w	terapiach

grupowych.	Bycie	ojcem	okazuje	się	motywacją	do	zmiany	zachowań	agresywnych	mężczyzn.	W	modelu	Jyväskylä

znaleziono	 cztery	 dyskursy	 o	 ojcostwie:	 są	 to	 dyskursy	 o	 usprawiedliwieniu,	 odpowiedzialności,	 winie	 i

różnicowaniu.	Dyskursy	te	były	różnie	wykorzystywane	zarówno	przez	uczestników,	jak	i	terapeutów	podczas	terapii

grupowych.	 Dyskurs	 uzasadnienia	 wykorzystano	 do	 podkreślenia	 praw	 ojca	 w	 stosunku	 do	 dziecka	 oraz	 do

podkreślenia	biologicznych	podstaw	rodzicielstwa.	Dyskurs	 ten	został	 również	wykorzystany	przez	mężczyzn,	aby

uzasadnić	użycie	przemocy	jako	środka	rodzicielskiego.	Jednak	terapeuci	wielokrotnie	i	celowo	korzystali	z	dyskursu

dotyczącego	 odpowiedzialności,	 aby	 podkreślić	 obowiązki	 w	 ramach	 sprawowania	 ojcostwa	 oraz	 uwidocznienie

wpływu	agresywnych	zachowań	na	swoje	dzieci.	Dyskurs	ten	wykorzystali	także	męscy	sprawcy	przemocy,	budując

siebie	 jako	 aktywnych	 wychowawców	 swoich	 dzieci.	 Niektórzy	 mężczyźni	 mówili	 o	 kontrolowaniu	 swoich

zachowań	ze	względu	na	dzieci,	a	zatem	brali	odpowiedzialność	za	swoje	zachowanie.	Dyskurs	o	ojcostwie	związany

z	 winą	 był	 powiązany	 ze	 świadomością	 mężczyzn,	 że	 nie	 spełnili	 oni	 psychologicznych	 i	 społecznych	 wymagań

ojcostwa.	 Dyskurs	 o	 winie	 uwidaczniał	 się	 w	 sprzeczności	 między	 spełnionym	 ojcostwem	 a	 tym,	 co	 mężczyźni

uważali	za	ważne	w	ojcostwie.	Wreszcie	dyskurs	o	różnicowaniu	został	wykorzystany	do	utrzymania	oddzielenia	ich

pozycji	 jako	 ojca	 od	 ich	 roli	 sprawcy	 przemocy.	 Wpływ	 połączenia	 tych	 dwóch	 pozycji	 stwierdzono	 również	 w

innych	badaniach	programów	dla	 sprawców.	Połączenie	ojcostwa	 i	 agresywnego	zachowania	w	swojej	 tożsamości
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powoduje	poważny	dysonans,	 co	powoduje,	 że	 	 terapeuci	wykorzystywali	 to	podejście	do	aktywnego	promowania

nowych	zachowań	oraz	jako	motywację	do	zmiany.	

Stwierdzono	 również	 sprzeczności	 między	 ojcostwem	 a	 przemocą	 podczas	 badania	 traumatycznych	 doświadczeń

sprawców.	 W	 swoich	 badaniach	 prof.	 Holma	 analizował,	 w	 jaki	 sposób	 sprawcy	 powiązali	 swoje	 traumatyczne

doświadczenia	 z	 dzieciństwa	 z	 agresywnymi	 zachowaniami	 w	 wieku	 dorosłym.	 Praca	 nad	 wpływem	 traumy	 jest

ważną	 kwestią,	 z	 którą	 należy	 się	 zmierzyć	 w	 grupowej	 terapii	 dla	 sprawców	 przemocy,	 ponieważ	 ponad	 połowa

mężczyzn	w	terapii	grupowej	doświadczyła	przemocy	w	dzieciństwie	i	młodości.	W	związku	z	tym	przeanalizowano

również	reakcję	terapeutów	na	rozmowę	o	traumie.	Analiza	treści	wyraźnie	pokazała,	w	jaki	sposób	doświadczenia

przemocy	 z	 dzieciństwa	 i	 młodzieży	 były	 konstruowane	 jako	 wydarzenia	 traumatyczne.	 Doświadczenia	 te	 były

powiązane	z	agresywnymi	zachowaniami	dorosłych	 jako	zachowanie	wyuczone	(od	przemocy	ojca	wobec	matki)	 i

samoobrony	(przemoc	ojca	wobec	siebie).	Będąc	celem	przemocy	ze	strony	matki,	wiązano	 ją	z	postawami	wobec

kobiet	i	walką	o	władzę	w	związku	małżeńskim.



	27	

9.	MENTALIZACJA	

		

W	 teorii	 psychologii	 mentalizacja	 to	 bardzo	 ważna	 i	 złożona	 umiejętność,	 która	 z	 jednej	 strony	 obejmuje

rozumienie	 samego	 siebie,	 refleksję	 nad	własnymi	 emocjami	 i	 przekonaniami	 oraz	 umiejętność	 radzenia	 sobie	 z

problemami	natury	psychologicznej,	z	drugiej	strony	odnosi	się	ona	do	rozumienia	innych	osób	oraz	wnioskowania

o	ich	emocjach	i	 intencjach.	Psychologowie	i	psychoterapeuci	wskazują,	że	istotnym	problemem	osób	z	poważną

patologią	struktury	osobowości	jest	nieprawidłowe	mentalizowanie	relacji	z	partnerem,	rodzicami	czy	przyjaciółmi,

co	powoduje	duże	trudności	w	utrzymaniu	satysfakcjonujących,	trwałych	relacji.	

Z	 punktu	 widzenia	 terapii	 dla	 sprawców	 przemocy	 mentalizacja	 to	 umiejętność	 postrzegania	 partnera	 jako

oddzielnego	 bytu.	 Myślenie	 sprawcy	 przemocy	 charakteryzuje	 niezdolność	 postawienia	 się	 na	 czyimś	 miejscu.

Analiza	 badań	 w	 modelu	 pokazuje,	 że	 mężczyznom	 o	 niskim	 poziomie	 mentalizacji	 brakuje	 umiejętności

prowadzenia	dyskursu	o	charakterze	kognitywnym,	tzn.	na	przykład	będąc	na	początku	terapii	grupowej	nie	byli	oni

w	stanie	rozpoznać	i	werbalizować	swoich	emocji.	Mężczyźni	nie	są	w	stanie	postrzegać	małżonka	jako	odrębnego

bytu	psychologicznego,	 jako	 innej	 osoby.	Może	 to	oznaczać,	 że	nie	 rozpoznają	 skutków	przemocy	psychicznej	 i

emocjonalnej	ofiar.	Po	rozpoczęciu	terapii	mężczyźni	powoli	zaczynają	werbalizować	swoje	stany	psychiczne,	ale

zazwyczaj	 nadal	 mają	 niskie	 kompetencje	 w	 sferze	 mentalizacji	 ujawniające	 się	 w	 przypadkach	 występowania

sytuacji	 konfliktowych.	 Zaobserwowano,	 iż	 wzrost	 poziomu	 mentalizacji	 przyczynia	 się	 do	 zmniejszenia	 ilości

przemocy	 fizycznej.	 Problemy	 z	 rozpoznaniem	 stanów	 psychicznych	 małżonków	 wiążą	 się	 bezpośrednio	 się	 z

kontynuacją	 przemocy	 psychologicznej,	 a	 lepsze	 rozpoznanie	 stanów	 psychicznych	 partnera	 jest	 niezbędne	 w

ograniczaniu	przemocy	psychicznej.	

W	praktyce	 terapeutycznej	 terapeuta	oferuje	pomoc	w	podniesieniu	poziomu	mentalizacji	na	wiele	sposobów.	Po

pierwsze,	pomaga	pacjentowi	w	regulacji	emocji,	najczęściej	przez	spójnie	wyrażanie	reakcji	na	emocje	klienta	oraz

stwarzanie	bezpiecznego,	wrażliwego	środowiska	interpersonalnego.	Następnie	terapeuta	w	sposób	jawny	stwarza

alternatywne	 perspektywy	 wobec	 doświadczeń	 psychicznych	 klienta	 w	 sytuacji	 spotkania	 terapeutycznego,

niezależnie	 od	 tego,	 czy	 dokonuje	 tego,	 interpretując	 przeniesienie,	 czy	 zwalczając	 nieporozumienia	 i	 rysy	 na

pojawiające	 się	 na	 przymierzu	 terapeutycznym.	 Mówiąc	 ogólnie,	 dominującym	 celem	 terapeuty	 jest	 stworzenie

bezpiecznego	i	wrażliwego	środowiska	interpersonalnego,	które	pomaga	pacjentowi	w	regulowaniu	emocji.

W	modelu	nie	są	stosowane	żadne	konkretne	techniki	terapeutyczne	i	dialogi,	które	przyczyniają	się	do	zwiększenia

poziomu	mentalizacji.	W	modelu	Jyväskylä	nie	ma	specjalnego	szkolenia	mentalizacyjnego.	Przypomina	to	raczej
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praktyczną	naukę	z	bardziej	doświadczonym	terapeutą.	Pytania	dotyczące	uczuć	i	doświadczeń	człowieka	są	istotne

przy	zdobywaniu	wglądu	w	jego	zdolność	do	mentalizowania	swoich	stanów	wewnętrznych.	W	trakcie	terapii	można

powtarzać	 pytania,	 nawet	 jeśli	 prowadzący	 je	 terapeuta	 nie	 otrzyma	 od	 razu	 odpowiedzi	 na	 nie.	 Terapeuta	 nie

powinien	 naciskać	 na	 klienta	 i	 być	 cierpliwy.	To	może	 nie	 być	 dla	 niego	 łatwe	 zadanie.	Terapeuta	 zadaje	 pytania

dotyczące	 uczuć	 i	 doświadczeń	 	 partnerki	 klienta.	 Na	 przykład:	 "przez	 co	 według	 ciebie	 przechodzi	 twoja

małżonka?",	 "jakie	były	 jej	uczucia	w	 tej	 sytuacji?".	 Im	klient	bardziej	chce	zrozumieć	uczucia	 i	 sposób	myślenia

współmałżonka,	 tym	bardziej	prawdopodobne	 jest,	że	zmniejszy	się	 również	przemoc	psychiczna.	Terapeuta	może

również	 zadawać	 tego	 samego	 rodzaju	 pytania	 dotyczące	 doświadczeń	 wobec	 dzieci.	 Może	 on	 odnosić	 się	 do

własnych	doświadczeń	z	dzieciństwa	i	próbować	zrozumieć,	w	jaki	sposób	jego	zachowanie	może	wywołać	podobne

doświadczenia	 u	 jego	 dzieci	 takie	 jak	 strach	 czy	 niepewność.	Ten	 rodzaj	 rozmowy	 nazywamy	 pozycjonowaniem,

które	jest	narzędziem	zdobywania	empatii	i	wzbudzania	wyższego	poziomu	mentalizacji.
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10.	REFLEKSYJNOŚĆ	

		

W	 modelu	 dąży	 się	 do	 promowania	 procesu	 kognitywnego	 u	 męskiego	 sprawcy	 przemocy	 tzn.	 promowania

samoświadomości,	poznawania	własnych	uczuć,	cech	charakteru	oraz	opcji	i	rozwiązań,	które	mógłby	wybrać	np.	w

sytuacjach	konfliktowych.	Jedną	z	zastosowanych	technik	w	modelu	Jyväskylä	jest	szczegółowe	omówienie	sytuacji

przemocy	 i	pokazanie,	 jakich	wyborów	dokonał	sprawca	przed	wystąpieniem	sytuacji	przemocowej.	Kiedy	należy

inaczej	postępować,	na	przykład	zrobić	przerwę	lub	w	jakiś	inny	sposób	uspokoić	sytuację.	W	procesie	terapii	dązy

się	 do	 określenia	 pierwszych	 sygnałów	 utraty	 kontroli	 i	 zrozumienia	 czy	 sprawca	 przemocy	 powinien	 wcześniej

zrobić	coś	inaczej.	Najważniejsze	jest	pokazanie	klientowi,	że	w	danej	sytuacji	dokonał	on	wyboru.	Terapeuta	jest

moderatorem	rozmowy,	nie	zajmuje	stanowiska	wobec	narracji	i	pozostaje	neutralny.	Jednak	wskazując	na	dokonane

przez	członka	grupy	wybory.	Członek	grupy	zaczyna	patrzeć	na	siebie	i	swoją	sytuację	oczami	outsidera.	

W	 modelu	 poziom	 refleksyjności	 jest	 swego	 rodzaju	 wskaźnikiem	 wskazującym	 na	 zmianę	 postawy	 sprawcy.

Stanowi	on	punkt	zwrotny	w	procesie	 terapeutycznym	było	przeformułowanie	problemu.	Oznacza	 to,	że	człowiek

zaczyna	 rozumieć,	 że	 coś	w	nim	 jest,	 co	 powoduje	 jego	 reakcje.	Może	 to	 być	 zły	 nastrój,	 stres	 lub	wcześniejsze

doświadczenia,	na	przykład	w	poprzednich	związkach	intymnych,	szkolne	prześladowania,	przemoc	w	dzieciństwie

lub	postawy	popierające	przemoc.	Celem	jest	przeformułowanie	problemu	tak,	aby	zrozumiał,	że	przyczyna	tkwi	w

nim	 samym,	 a	 alkohol	 lub	 zachowanie	 partnera	 były	 tylko	 czynnikiem	 wyzwalającym.	 Kiedy	 mężczyźni	 zyskują

nowy	wgląd	w	 przyczyny	 ich	 przemocowych	 zachowań,	 pojawia	 się	 zwykle	 nowy	 rodzaj	 postawy	 polegający	 na

akceptacji	swojej	odpowiedzialności	i	motywacji	do	zmiany.	Decydujące	w	tym	procesie	jest	cyrkularny	i	stopniowo

rozwijający	się	dialog	między	sferą	emocji	a	sferą	kognitywną.	

Głównymi	czynnikami	przyczyniającymi	się	do	rozwoju	refleksyjności	na	wyższym	poziomie	jest	zdobycie	zaufania

do	partnera	oraz	uświadomienie	 sobie	własnej	odpowiedzialności	 i	własnych	ograniczeń	związanych	z	 sytuacjami

przemocy.	Czynnikami	związanymi	z	negatywną	zmianą	lub	brakiem	zmiany	w	rozwoju	refleksyjności	są	trudności

w	 uświadomieniu	 sobie	 własnej	 odpowiedzialności	 za	 sytuacje	 związane	 z	 występowaniem	 przemocy	 oraz

wyrażanie	 negatywnych	 emocji	 bez	 ich	 analizowania.	 Terapeuta	 może	 zaproponować	 nowe	 pomysły,	 nie

kwestionując	sposobów	myślenia	mężczyzn,	w	formie	pozytywnego	pytania	co	„jest”,	„może	być”,	„czy	mogłoby

być…”.	Definicje	terapeutów	są	przedstawiane	jako	warunkowe	ponieważ	terapeuta	nie	jest	ekspertem.	Ekspertem

jest	klient.	Odrzucenie	usług	 terapeuty	nie	 jest	 łatwe	dla	klienta.	Odrzucenie	 jest	próbą	złagodzenia	potencjalnego

sporu.
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Jednym	 z	 kluczowych	 zadań	 terapeuty	 jest	 konkretyzacja	 przemocy.	 Od	 pierwszej	 sesji	 terapeuta	 pyta	 o	 akty

przemocy.	Ma	 to	na	celu	pomóc	klientowi	zidentyfikować	różne	 rodzaje	stosowanej	przez	niego	przemocy.	Są	 to

konkretne	 pytania,	 które	 pozwalają	 na	 udzielenie	 krótkich	 i	 zwięzłych	 odpowiedzi.	 Moralnym	 obowiązkiem

terapeutów	jest	nieakceptowanie	i	nie	wspieranie	postaw	przemocowych	oraz	usprawiedliwień	sprawców,	którzy	nie

biorą	na	siebie	odpowiedzialność	za	swoje	zachowanie.	Wiadomość	brzmi:	„to	przemoc	i	jest	ona	nie	do	przyjęcia”.

Refleksyjność	polega	na	przejściu	od	reaktywności	do	refleksyjności.	Ma	to	miejsce	w	następujących	etapach:	

(1)	kierowanie	uwagi	na	problematyczne	doświadczenie	i	jego	zidentyfikowanie

(2)	konceptualizacja	i	przeformułowanie	problemu

(3)	budowanie	alternatywnej	relacji	z	problematycznym	doświadczeniem	oraz	

(4)	 włączenie	 doświadczenia	 do	 wewnętrznego	 systemu	 wartości	 oraz	 dążenie	 do	 ustanowienia	 regulującej	 lub

sprawczej	relacji	z	doświadczeniem	(zajęcie	pozycji	refleksyjnej).	

Przeżycie	 reaktywne	 przejawia	 się	 w	 mowie	 mężczyzn	 w	 wyniku	 sytuacji	 niedostosowania,	 braku	 kontroli	 nad

swoim	umysłem	oraz	zaprzeczaniu	i	przenoszeniu	odpowiedzialności	za	przemoc	na	zewnątrz,	usprawiedliwianiem

się	 alkoholem,	 biologią,	 genami	 czy	 współmałżonkiem.	 Pierwszym	 krokiem	 w	 budowaniu	 refleksyjności	 jest

zidentyfikowanie	trudnego	doświadczenia.	Klienci	zaczynają	opisywać	natychmiastowe	emocje,	doznania	cielesne	i

sposoby	 reagowania.	 Mężczyźni	 stosujący	 przemoc	 zaczynają	 patrzeć	 na	 swoją	 przemoc	 z	 punktu	 widzenia

małżonka.	Wtedy	rozpoczyna	się	u	nich	wykorzystanie	techniki	„stop-przerwa”	i	innych	środków	do	kontrolowania

zachowania.	 Następnym	 krokiem	 jest	 przeformułowanie:	 aby	 dotrzeć	 do	 podstawowych	 uczuć	 związanych	 z

problematycznym	 doświadczeniem	 i	 nazwać	 je	 doświadczeniem	 bezradności	 lub	 bezsilności,	 na	 przykład	 w

przypadku	sporu.	Poczucie	unieważnienia,	ujarzmienia,	odrzucenia,	poniżenia	 lub	niesprawiedliwego	traktowania.

Doświadczenia	osób,	 które	miały	przewagę	w	 sporach,	 uważały	 się	 za	 słabsze,	 gorsze	 lub	gorsze	w	 stosunku	do

małżonka.	Może	wystąpić	wstyd	lub	poczucie	winy	oraz	doświadczenie	samotności	psychicznej,	a	także	zazdrości,

niepewności	 seksualnej	 i	 braku	 zaufania	 do	 małżonka.	 Następny	 krok	 polega	 na	 tym,	 że	 mężczyźni	 zaczynają

zastanawiać	się	nad	łańcuchami	wydarzeń	i	rozumieć	przemoc	jako	jeden	z	czynników	swoich	własnych	procesów

wewnętrznych.	

Na	 tym	 etapie	 sprawcy	 zaczynają	 łączyć	 swoją	 przemoc	 z	 tendencją	 do	 tłumienia	 opisanych	 powyżej

nieprzyjemnych	emocji.	Używając	nowych	narzędzi	 i	 sposobów	pracy,	męscy	sprawcy	przemocy	uczą	się	unikać

napływu	 uczuć,	 rozmawiając	 o	 trudnych	 sprawach	 i	 rozwiązując	 spory	 zaraz	 po	 ich	 powstaniu.	 Starają	 się	 oni

unikać	 stresu	 i	 nerwowych	 sytuacji	 lepiej	 radząc	 sobie	 z	 sytuacją.	 Kiedy	 męscy	 sprawcy	 przemocy	 nabywają
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umiejętności	lepszego	odróżniania	własnych	doświadczeń	od	doświadczeń	małżonków,	mogą	spojrzeć	na	sytuacje	z

innego	punktu	widzenia.	Następnym	etapem	jest	budowanie	alternatywnego	rozumienia	swojego	zachowania.	Kiedy

mężczyznom	udaje	się	zrozumieć	relację	zachodzącą	pomiędzy	traumatycznymi	doświadczeniami	z	dzieciństwa	(np.

przemoc)	 a	 trudnymi	 stanami	przeżycia	w	 teraźniejszości,	 nieco	 łatwiej	 jest	 im	zaakceptować	 istnienie	 bolesnych

emocji.	 Następuje	 wówczas	 zrozumienie	 genezy	 problematycznego	 doświadczenia.	 Niektórzy	 z	 mężczyzn

zauważyli,	 że	 podobne	 sytuacje	 problemowe	 lub	 wzorce	 interakcji	 powtarzały	 się	 kilkakrotnie,	 na	 przykład	 w

poprzednich	związkach	lub	w	stosunku	zarówno	do	małżonka,	jak	i	własnej	matki.	Sprawca	zaczyna	stawiać	się	w

sytuacji	kogoś	innego	a	zarazem		rozumieć	grozę	doświadczania	przemocy	z	punktu	widzenia	małżonka,	co	pozwala

obudzić	poczucie	wsparcia	wobec	osoby	doznającej	przemocy.
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11.	WIĘZI	

		

Model	Jyväskylä	wykorzystuje	 teorię	więzi,	której	 twórcą	był	brytyjski	 lekarz	 i	psychoanalityk	John	Bowlby.	Jest

ona	 próbą	 zastosowania	 modelu	 etologicznego	 do	 wyjaśnienia	 problemów	 rozwoju	 psychologicznego	 człowieka,

szczególnie	 w	 pierwszych	 latach	 jego	 życia.	 Teoria	 ta	 dotyczy	 negatywnego	 wpływu,	 jaki	 wywiera	 na	 rozwój

małego	dziecka	utrata	obiektów	znaczących	(ojca,	matki	bądź	innego	opiekuna)	w	wyniku	niepoświęcania	dziecku

takiego	 czasu	 i	 uwagi,	 jakiego	 ono	 potrzebuje	 podczas	 swojego	 rozwoju	 emocjonalnego,	 co	może	 ujawnić	 się	w

późniejszym	 okresie	 życia.	 Teoria	 przywiązania	 odnosi	 się	 głównie	 do	 związków	 partnerskich,	 ale	 także	 do

psychologii	rozwojowej.	

Agresywne	zachowanie	wiąże	się	z	niepewnością	w	relacjach	z	rodzicami,	obawą	przed	porzuceniem	i	odrzuceniem.

Biorąc	pod	uwagę,	że	ponad	połowa	uczestników	grupy	prawdopodobnie	doświadczyła	przemocy	w	dzieciństwie,

badanie	dyskursów	na	 temat	relacji	z	 rodzicami	oferuje	 jeden	ze	sposób	na	wykrycie	zmian	podczas	prowadzenia

terapii.	 Rozmowa	 o	 relacjach	 z	 rodzicami	 została	 przeanalizowana	 w	 jednym	 studium	 przypadku	 w	 modelu

Jyväskylä.	 Skoncentrowano	 się	 w	 niej	 na	 zmianach	 w	 mowie	 odzwierciedlającej	 relacje	 z	 rodzicami	 podczas

leczenia	w	grupie	i	na	tym,	czy	taka	zmiana	jest	związana	ze	zmianą	agresywnego	zachowania	mężczyzny.	Analiza

treści	rozmów	grupowych	z	pięcioma	mężczyznami,	w	połączeniu	z	raportami	partnera,	wykazała,	że	na	początku

leczenia	wielu	mężczyzn	dawało	wyraz	istnienia	braku	istnienia	bezpiecznych	więzi.	Rozmowa	terapeutyczna	na	ten

temat	może	mieć		zmienny	przebieg.	Podczas	terapii	prowadzi	do	zmniejszenia	poczucia	niepewności	w	stosunku	do

partnera	i	przyczynia	się	do	zwiększenia	zaufania	do	partnera.	Co	istotne,	według	relacji	partnerów	zmiana	ta	była

związana	ze	spadkiem	zachowań	związanych	z	przemocą,	zwłaszcza	przemocą	fizyczną.	

Znaczenie	 relacji	 opartych	 na	 współpracy	 lub	 relacji	 między	 terapeutą	 a	 klientem	 w	 terapiach	 agresywnych

partnerów	 zostało	 	 wykorzystywane	 w	 modelu	 Jyväskylä.	 Relacja	 klient-terapeuta	 (znana	 również	 sojuszem

terapeutycznym)	obejmuje	współpracę	i	konsensus	w	sprawie	celów	i	zadań	terapii.	Zawiera	ona	komponent	więzi

emocjonalnej	 charakteryzujący	 się	 zaufaniem,	 akceptacją	 i	 tajemnicą.	 Badania	 sugerują,	 że	 sprawcy,	 którzy

zgłaszają	 dobre	 relacje	 z	 terapeutą,	 rzadziej	 kontynuują	 swoje	 agresywne	 zachowania	 po	 zakończeniu	 terapii.

Przyjeło	się,	że	elementy	akceptacji,	szacunku,	empatii	i	solidnych	relacji	terapeutycznych	stanowią	główne	zasady

skutecznej	 	psychoterapii.	Jednak	takie	zasady	wcześniej	nie	były	przedmiotem	zainteresowania	badań	nad	terapią

dla	 mężczyzn	 stosujących	 przemoc	 w	 związkach	 intymnych.	 Relacje	 oparte	 na	 współpracy	 są	 kontrowersyjnym

pojęciem	 w	 terapii	 sprawców,	 dlatego	 że	 są	 ukierunkowane	 na	 zaprzestanie	 nieakceptowalnych	 i	 agresywnych
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zachowań,	 obejmując	 różnorodność	 elementów	 edukacyjnych	 i	 prawnych,	 często	 zawierających	 pewne	 formy

sankcji	sądowych.	Elementy	te	prawdopodobnie	wejdą	do	praktyki	pracy	edukacyjnej	i	terapeutycznej.	Prawdą	jest,

że	 praca	 z	 klientami	 uczestniczącymi	 dobrowolnie	 będzie	 różnić	 się	 charakterem	 od	 programów	 nakazywanych

przez	 sąd,	 gdyż	 stwarzają	 inny	 punkt	 wyjścia	 dla	 wszelkich	 relacji	 terapeutycznych	 opartych	 na	 współpracy.

Niemniej	 jednak	ustalenia	tej	pracy	sugerują,	że	nawet	w	ramach	programów	ustrukturyzowanych	i	edukacyjnych,

skupienie	się	na	 jakościowych	charakterystykach	relacji	może	dać	narzędzia	do	bardziej	efektywnej	pracy.	W	tym

miejscu	 należy	 zauważyć,	 że	 przejście	w	kierunku	 bardziej	miękkich,	 zindywidualizowanych	 i	 otwartych	 podejść

terapeutycznych	 opartych	 na	 słuchaniu,	 które	 mają	 sprzyjać	 budowaniu	 relacji	 z	 klientami,	 może	 nie	 zawsze	 są

preferowane	 przez	 wszystkich	 terapeutów.	 Część	 praktyków	 uważa,	 że	 zindywidualizowane	 i	 znormalizowane

modele	terapii	pomagają		ujednolicić	jakość	terapii	oraz	że	można	oczekiwać,	że	indywidualizacja	elementów	terapii

zwiększy	jej	zróżnicowanie.	Jeśli	jednak	weźmie	się	pod	uwagę	to,	co	wiadomo	o	wynikach	programów	przemocy

wobec	partnerów,	można	argumentować,	że	wiele	programów	może	skorzystać	z	pewnych	narzędzi	wspierających	i

wzmacniających	relację	w	ramach	stosowanych	protokołów	terapii.
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12.	ETAPY	ZMIAN	

		

Model	etapów	zmiany	to	koncepcja	zmian	zachodzących	w	świadomości	i	zachowaniu	sprawcy	przemocy	w	wyniku

działań	terapeutycznych.	Model	Etapów	Zmiany	zakłada,	że	zmiana	odbywa	się	w	formie	pięciu	etapów:	

(1)	Prekontemplacja	

Osoba	jest	na	wstępnym	etapie	zmiany	podczas	którego	osoba	nie	ma	zamiaru	się	zmieniać	swojego	zachowania.	

		

(2)	Kontemplacja	

Osoba	staje	się	świadoma	istnienia	problemu	i	jest	zainteresowana	wprowadzeniem	zmian,	ale	jeszcze	nie	podejmuje

działania.	 Na	 tym	 etapie	 u	 klienta	 istnieje	 świadomość	 problemu	 przemocy.	 Ten	 etap	 charakteryzuje	 się

ambiwalencją	 -	osoba	chce	 się	zmienić,	 ale	 też	wykazuje	opór	wobec	zmian.	Z	perspektywy	prowadzonej	 terapii,

terapeuta	 dominuje	 w	 konwersacji,	 przy	 podejmowaniu	 decyzji,	 wyboru	 tematu	 i	 ustrukturyzowania	 kolejności

rozmów.	 Razem	 z	 terapeutą	 klient	 konstruują	 dialogowo	 postępującą	 rozmowę,	 w	 której	 budują	 wspólne

zrozumienie	 znaczenia	 nadawanego	 terminom.	 Terapeuta	 skupia	 się	 na	 słuchaniu	 i	 dalej	 zadaje	 pytania	 otwarte,

przechodząc	stopniowo		kierunku	pytań,	które	mogą	podnieść	świadomość	na	temat	problemu.	

		

(3)	Przygotowanie

Osoba	 zamierza	 natychmiast	 podjąć	 działanie	 i	 podejmuje	 decyzje	 o	 tym,	 jakie	 działania	 podjąć.	 Na	 tym	 etapie

klienci	podejmują	decyzję	o	zmianie,	mogą	małe	kroki	w	kierunku	działania	i	oni	często	mają	lub	chcą	mieć	plan

konkretnych	sposobów	wprowadzenia	zmiany.	Klient	bierze	aktywny	udział	w	rozmowie,	otwarcie	analizuje	swoje

zachowanie	oraz	związane	z	nim	refleksje.	Rozmowa	prowadzona	jest	na	symbolicznym	poziomie	znaczeń.	

		

(4)	Utrzymanie	zmiany	

Osoba	 aktywnie	 się	 modyfikuje	 dane	 zachowanie.	 Wprowadzenie	 zmian	 nie	 gwarantuje,	 że	 zmiana	 zostanie

zachowana.	Wyzwaniem	na	tym	etapie	jest	utrzymanie	zmiana	dokonanej	przez	poprzednie	działanie	i	zapobieganie

nawrotom.	Utrzymanie	zmiany	może	często	wymagają	 innego	zestawu	umiejętności	niż	dokonanie	zmiany.	Etapy

analizy	zmian	fragmentu	pokazuje,	że	klient	często	boryka	się	z	problemem	napotkanym	podczas	terapii:	następują

trudności,	nawet	gdy	pożądane	zmiany	zostały	osiągnięte.	Wydaje	się,	że	klient	znajduje	się	na	etapie	utrzymania
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zmian	 i	 rozpoznaje	 u	 siebie	 potrzebę	 wsparcia	 i	 poradnictwa.	 Wspomnienia	 i	 ślady	 w	 formie	 agresywnych

zachowań,	które	przeminęły	i	o	których	nie	można	zapomnieć,	są	kluczowe	w	pracy	z	klientami	na	tym	etapie.	Treść

rozmowy	klienta	może	 np.	 odzwierciedlać	 etap	 utrzymania	 zmiany.	 Ilustruje	 to	 zarówno	 fluktuację	myśli	 i	 uczuć

klienta	dotyczące	procesu	zmiany	oraz	trudności	w	jednoznacznym	zdefiniowaniu	i	pomiarze.	

		

(5)	Potwierdzenie	zmiany	

Osoba	pomyślnie	się	zmieniła	zachowanie	i	działa,	aby	zapobiec	nawrotom.	

		

W	 SCM	 każdy	 etap	 jest	 postrzegany	 jako	 opis	 określonej	 konstelacji	 postaw	 i	 zachowań,	 które	 opisują	 poziom

zaangażowania	 osoby	w	proces	 zmiany	 lub	 jej	 ogólną	 gotowość	 do	 zmiany.	Chociaż	 tempo,	 z	 jaką	 poszczególne

osoby	 przechodzą	 przez	 etapy	 i	 długość	 czasu	 spędzonego	 na	 jednym	 etapie	 mogą	 się	 różnić,	 zakłada	 się,	 że

kolejność	 etapów	 pozostaje	 niezmienna.	 Różnice	 w	 następowaniu	 po	 sobie	 sąsiednich	 etapów	 zmian	 są	 jest

postrzegane	 jako	 zjawisko	 akceptowalne,	 a	 np.	 powrót	 do	 poprzedniego	 etapu	 jest	 zjawiskiem	 normalnym.	 W

kontekstach	 klinicznych	 etap	 zmian	 klienta	 jest	 często	 mierzony	 za	 pomocą	 samooceny,	 które	 pokazują	 sytuację

danego	klienta.
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13.	ASYMILACJA	-	PRZYZNANIE	SIĘ	DO	STOSOWANIA	PRZEMOCY	W	ZWIĄZKU	

		

W	 momencie	 wejścia	 do	 grupy	 terapeutycznej,	 następuje	 sytuacja	 polegająca	 na	 pozycjonowaniu	 się	 oraz

konstruowania	 męskiej	 tożsamości	 jako	 osoby,	 która	 ucieka	 się	 do	 użycia	 przemocy	 wobec	 partnerki.

Zidentyfikowano	 sześć	 różnych	 dyskursów	 uzasadniających	 stosowanie	 przemocy	 wobec	 swoich	 partnerek.

Najmniejszą	 odpowiedzialność	 za	 akty	 przemocy	 zachodzi,	 gdy	 klient	 mówi	 o	 przemocy	 wobec	 partnerki	 jako	 o

naturalnym	sposobie	zachowania.	Przypisanie	największej	odpowiedzialności	za	przemoc	ma	zwykle	miejsce	wśród

klientów,	 	 którzy	 mówili	 o	 aktach	 przemocy	 wynikających	 z	 własnej	 nieumiejętności	 radzenia	 sobie	 z	 trudnymi

sytuacjami	 życiowymi.	 Dyskursy	 określone	 jako	 umiejscowione	 między	 tymi	 dwoma	 skrajnościami	 z	 punktu

widzenia	przyznania	się	do	odpowiedzialności	za	przemoc	były	rozmowami,	w	których	sam	mówca,	jako	stosujący

przemoc,	był	 przedstawiany	 jako	uciskany,	 przyparty	do	muru	 lub	wpędzany	w	 sytuację	w	której	 czasowo	utracił

kontrolę	nad	swoim	zachowaniem	lub	w	nie	posiadał	żadnych	możliwości	rozwiązania	tej	sytuacji.	Męscy	sprawcy

przemocy	 mówili	 o	 swoim	 agresywnym	 zachowaniu	 jako	 zdeterminowanym	 przez	 ich	 własną	 traumatyczną

przeszłość,	 kumulację	 czynników	 stresotwórczych	 biorących	 początek	 w	 ich	 środowisku	 powodujących	 utratę

kontroli,	 wynikających	 z	 zachowania	 swoich	 partnerów	 lub	 wreszcie	 jako	 naturalną	 formę	 przypisaną	 męskiej

tożsamości	w	postępowaniu	wobec	kobiet.	Korzystanie	z	różnych	dyskursów	wyjaśniających,	przyjmujących	formę

usprawiedliwiania	 lub	 opisów	 aktów	 przemocy	 przeplata	 się	 ze	 sobą	 w	 rozmowach	 prowadzonych	 w	 terapiach

grupowych	i	są	mniej	 lub	bardziej	akceptowane	przez	uczestników	terapii.	Dyskursy	wyjaśniające	przemoc	wobec

partnerek	 w	 których	 mówca	 przyznał	 się	 do	 winy	 i	 brał	 na	 siebie	 niewielką	 odpowiedzialność	 były	 wygłaszane

zwykle	 wśród	 klientów	 uczestniczących	 w	 terapiach	 grupach.	 Natomiast	 dyskurs	 o	 niewystarczalności	 lub	 braku

zasobów	mówcy	wynikający	z	czynników	wewnętrznych	zależnych	od	indywidualnych		predyspozycji	lub	ich	braku

pojawiał	się	tylko	u	niektórych	klientów.	Wydaje	się,	że	eksternalizacja	odpowiedzialności	za	przemoc	jest	łatwiejsza

do	osiągnięcia	na	forum	grupy,	podczas	gdy	internalizacja	odpowiedzialności	za	przemoc	jest	bardziej	osiągnięciem

o	charakterze	indywidualnym.	

Z	narracyjnego	punktu	widzenia	mężczyźni	zachowują	się	agresywnie,	gdy	ich	poczucie	sprawczości	jest	zagrożone,

ale	 nie	 dosłownie,	 ale	 gdy	 doświadczyli	 poczucia	 takiego	 zagrożenia.	 Różne	 historie	 o	 przyczynach	 agresji	 dają

odmienne	 poczucie	 sprawczości	 i	 powodują	 zajmowanie	 różnych	 pozycji	w	 procesie	 terapeutycznym.	Na	 jednym

końcu	spektrum	znajdują	się	historie,	w	których	sprawca	postrzega	siebie	jako	podporządkowanego	okolicznościom

zewnętrznym	 (stres,	 wypalenie,	 alkohol,	 cechy	 osobiste).	 Na	 drugim	 końcu	 znajdują	 się	 tłumaczenia,	 w	 których
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sprawca	widzi	siebie	jako	stosującego	przemocy	po	to,	by	zdobyć	władzę	w	związku.	Celem	terapii	jest	wywołanie

tych	 narracji,	 gdyż	 zwiększa	 to	 poczucie	 odpowiedzialności	 i	 jednocześnie	 umożliwia	 zwiększenie	 poczucia

sprawczości,	co	tym	samym	umożliwia	życie	bez	uciekania	się	do	przemocy.	

Sprawcy	 przemocy	 uczestniczący	 w	 grupach	 terapeutycznych	 często	 odwoływali	 się	 do	 utraty	 kontroli	 jako

wymówki	 usprawiedliwiającej	 stosowanie	 przemocy	 w	 związku.	 Tego	 rodzaju	 wymówki	 pojawiają	 się	 bardzo

często	w	dyskursach	 sprawców	przemocy.	Odwołanie	 się	 do	utraty	kontroli	 stanowiło	mechanizm	umożliwiający

akceptację	 przez	 sprawcę	 społecznie	 potępianego	 charakteru	 aktu	 przemocy	 oraz	 odmowę	 wzięcia

odpowiedzialności	za	 swoje	czyny.	Wątek	w	dyskusji	odnoszący	się	do	utraty	kontroli	 często	umożliwiał	mówcy

pozycjonowanie	się	jako	osoby	odpowiedzialnej,	która	z	tego	powodu	straciła	umiejętność	kontrolowania	swojego

życia.	Reprezentacje	własnej	 tożsamości	w	 sytuacji	 utraty	 kontroli	 stoją	w	 sprzeczności	 z	 aktami	 przemocy	 jako

działaniami	 pozbawionymi	 odpowiedzialności	 i	 kontroli.	 Sprzeczności	 te	 stanowią	 jednak	 punkt	 wyjścia	 do

realizacji	strategii	terapeutycznej.	Utrata	samokontroli	w	przeszłości	wynikała	z	mechanizmu	przeniesienia	poczucia

sprawczości.	 Używane	 przez	 terapeutów	 strategie	 dyskursywne	 polegały	 głównie	 na	 kładzenie	 nacisku	 na

dokonywaniu	ustępstw,	pozycjonując	 siebie	 jako	osób	odpowiedzialnych	za	 swoje	czyny,	 akcentując	 świadomość

interakcyjnego	 znaczenia	 dyskursu	 terapeutycznego.	 Terapeuci	 używali	 metody	 dyskursu	 hipotetycznego	 na

przykład	 stwierdzeń	 o	 charakterze	 warunkowym	 w	 formie	 „co-jeśli”	 odwołując	 się	 do	 konsekwencji	 użycia

przemocy	w	związku.	Powodowało	to	sytuację	pozycjonowania	klienta	jako	sprawcy	przemocy,	zachęcającą	go	do

wzięcia	odpowiedzialności	za	swoje	czyny.	Oczekiwanie	wzięcia	odpowiedzialności	powoduje,	że	aktor	społeczny	–

sprawca	przemocy	musi	zachowywać	się	racjonalnie,	spójnie.	Utrata	samokontroli	jako	wymówka	stanowi	jeden	z

kilku	możliwych	źródeł	dyskursu	w	kontekście	społecznym	i	instytucjonalnym.	Istnieje,	jednak	jedna	istotna	różnica

w	 jaki	 sposób	 wymówka	 o	 utracie	 samokontroli	 jest	 traktowana	 w	 różnych	 kontekstach	 dyskursywnych.	 Męscy

sprawcy	przemocy	konstruują	dwie	dyskursywne	jaźnie,	jedna	z	nich,	agresywna,	uciekające	od	odpowiedzialności

za	 przemoc	 jest	 umiejscawiana	 w	 przeszłości,	 druga	 zlokalizowana	 w	 teraźniejszości	 w	 pełni	 sprawcza	 i

zachowująca	 kontrolę.	 Niespójność	 w	 konstruowanym	 procesie	 tożsamości	 narracyjnej	 jest	 wykorzystywana	 do

zarządzania	poczuciem	winy	i	odpowiedzialnością.	Z	reguły	sprawca	mówi,	że	w	pełni	kontroluję	sytuację,	aż	do

momentu	w	którym	dochodzi	do	punktu	zwrotnego	polegającego	na	utracie	kontroli.	Ta	mentalna	konstrukcja	ma

pewnego	 rodzaju	 korzyści:	 unieważnia	 ideę	 zgodnie	 z	 którą	 klient	 używa	 przemocy	 w	 sposób	 celowy,	 łagodząc

znaczenie	wpływu	 sprawcy	 przemocy	 jako	 społecznego	 aktora.	Tym	 samym	utrata	 samokontroli	 staje	 się	 bardzo

ważnym	komponentem	aktu	usprawiedliwiania	braku	odpowiedzialności	za	swoje	czyny,	do	tego	stopnia,	że	nawet
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partnerzy	 uznają	 ich	 prawdziwość.	Wydaje	 się,	 że	 klienci	 są	 świadomi,	 że	 agresywne	 zachowanie	 jest	 społecznie

nieakceptowalne	i	sankcjonowane.
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15.	ZAŁĄCZNIKI:	PRZYKŁAD	DIAGNOZY	UCZESTNIKA	TERAPII	

		

Opis	przypadku	osoby	stosującej	przemoc	w	rodzinie.	Adam	M.	–	lat	41	

Podstawowe	dane	o	kliencie	

		

1.	Rodzina	pierwotna.	

Adam	ma	41	lat,	bezrobotny,	jest	na	emeryturze.	Adam	w	rodzinie	pierwotnej	był	świadkiem	przemocy	ze	strony	ojca

wobec	matki.	Ojciec	aktualnie	jest	na	rencie,	matka	pracuje	zawodowo.	Adam	ma	2	młodszych	braci,	o	4	lata	i	10	lat.

W	obecnej	chwili	rodzina	nie	jest	objęta	nadzorem	kuratora.	

				

2.	Rodzina	aktualna.	

Adam	jest	żonaty.	Wraz	z	żoną	mają	1	dziecko,	w	wieku	14	 lat.	Syn	uczęszcza	do	VII	klasy	Szkoły	Podstawowej.

Małżonkowie	mieszkają	u	rodziców		żony	Pana	Adama.	Od	2017	r.	Pan	Adam	jest	na	utrzymaniu	żony.	Twierdzi,	że

ma	 problemy	 z	 kręgosłupem,	 stąd	 nie	 podejmuje	 prac	 zawodowych.	 Nie	 uczestniczy	 w	 życiu	 rodzinnym,	 jak	 i

szkolnym	 syna.	 Adam	 nie	 pomaga	 żonie	 w	 obowiązkach	 domowych.	 Relacje	 między	 Adamem	 a	 synem	 nie	 są

poprawne.	Nie	wiem	czym	syn	się	interesuje,	i	jak	się	uczy.	

		

3.	Historia	edukacyjno	–	zawodowa.	

Do	 szkoły	 podstawowej	Adam	 poszedł	 o	 czasie	 w	 7	 roku	 życia.	 Posiada	 wykształcenie	 zawodowe	 –	 budowlane.

Powtarzał	1	rok	3	klasę	Szkoły	Podstawowej.	Nie	wagarował.	Uczył	się	średnio.	

		

4.	Historia	przemocy.	

Od	około	2	 lat	 temu	pojawiły	się	pierwsze	 incydenty	związane	ze	stosowaniem	przez	Adama	przemocy.	Przemocy

fizycznej	 Adam	 nie	 używał.	 	 Przemoc	 psychiczna	 była	 nieodłącznym	 elementem	 funkcjonowania	 rodziny

(bagatelizowanie	 i	 ignorowanie	 uczuć	 bliskich,	 bluźnierstwa,	 obrażanie,	 krytykowanie,	 zawstydzanie,	 itd.).	Adam

zapytany	o	przemoc	seksualną	uważa,	że	nic	 takiego	nie	było.	Później	przyznał,	że	używał	uwłaczających	uwagi	o

kobietach	oraz	używał	specyficznych	obelg.	W	domu	był	nierówny	podział	do	czasu	wolnego,	Adam	miał	go	więcej	a

od	domowników	oczekiwał,	by	wyręczali	go	w	 jego	obowiązkach.	W	zakresie	 izolowania,	atakował	bliskich	żony,

jak	również	odmawiał	podziału	obowiązków	związanych	z	pozostawaniem	w	domu.	W	zakresie	stosowania	gróźb	i
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zastraszania	 wypowiadał	 kompromitujące	 komentarze	 na	 temat	 żony.	 W	 zakresie	 wykorzystywania	 i	 nadużywania

przywilejów	Adam	oczekiwał	od	żony	świadczenia	usług.	Dziecko	natomiast	wykorzystywał	w	roli	mediatora.	Ponad

2	miesiące	temu,	żona	Pana	Adama	wezwała	policję.	W	rodzinie	wdrożono	procedurę	,,Niebieskie	Karty”.	Przez	okres

około	dwóch	lat	w	rodzinie	dochodziło	głównie	do	przemocy	psychicznej.	Mąż	zaczął	pić	alkohol,	nie	interesował	się

tym	 co	 się	 dzieje	 z	 jego	 rodziną.	 Po	 interwencji	 policji	 powiadomiono	 Gminny	 Zespół	 Interdyscyplinarny	 w

Olsztynku.	Obecnie	Adam	oczekuje	na	zajęcia	w	programie	korekcyjno-edukacyjnym	dla	osób	stosujących	przemoc	w

rodzinie.	Pan	Adam	jest	osoba	uległą,	posiadająca	niskie	poczucie	własnej	wartości.	Rodzina	nie	jest	objęta	nadzorem

kuratora	zawodowego	czy	społecznego.	

		

5.	Zainteresowania.	

Adam	interesuje	się	naturą,	uwielbia	jesienią	chodzić	na	grzyby	a	w	okresie	letnim	na	ryby.	

		

6.	Sfera	duchowa	i	kulturowa.	

W	rodzinie	pierwotnej	Adama	główną	wartością	była	rodzina.	Aktualnie	 liczy	się	dla	niego	głównie	zdrowie.	Adam

jest	osoba	uduchowioną.	Twierdzi,	że	co	niedziela	uczęszcza	na	nabożeństwo.	Zapytany	o	wartości	rodzinne	nie	chciał

się	wypowiadać.	

		

A	profile	of	the	IPV	person	within	the	project:	“The	Jyväskylä	model.	An	innovative	program	of	psychotherapy

for	families	with	the	problem	of	violence”	

CASE	1:	Adam	-	41	years	old		

																											

1.	Background	

Adam	is	41	years	old,	unemployed,	retired.	Adam	comes	from	the	family	witnessed	his	father's	violence	against	his

mother.	The	father	is	currently	on	a	pension,	the	mother	works	professionally.	Adam	has	2	younger	brothers,	about	4

years	and	10	years	old.	At	the	moment,	the	family	is	not	under	the	supervision	of	the	probation	officer.	

2.	The	current	family	

Adam	is	married.	He	and	his	wife	have	1	child,	aged	14.	The	son	attends	the	7th	grade	of	 the	Primary	School.	The
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spouses	 live	 with	 the	 parents	 of	 Adam's	 wife.	 Since	 2017,	 Adam	 is	 dependent	 on	 his	 wife.	 He	 claims	 to	 have

problems	with	his	back	and	therefore	does	not	take	up	professional	work.	He	does	not	participate	in	the	family	and

school	life	of	his	son.	Adam	does	not	help	his	wife	with	household	chores.	The	relationship	between	Adam	and	his

son	is	not	correct	as	he	doesn’t	care	about	his	son	interest’s	and	hobby’s	and	how	he	learns.	

3.	Educational	and	professional	history	

Adam	went	to	elementary	school	on	time	at	the	age	of	7.	He	has	a	vocational	education.	He	repeated	the	1st	year	of

3rd	grade	of	primary	school.	He	did	not	play	truant.	He	studied	mediocrely.	

4.	History	of	violence	

From	about	2	years	ago,	the	first	incidents	related	to	the	IPV	by	Adam	appeared.	Adam	did	not	use	physical	violence.

Psychological	 violence	 was	 an	 integral	 part	 of	 the	 functioning	 of	 the	 family	 (ignoring,	 ignoring	 the	 feelings	 of

relatives,	 intimidating,	 verbal	 assaulting,	 insulting,	 criticizing,	 putting	 to	 shame	 etc.).	 When	 asked	 about	 sexual

violence,	Adam	thinks	that	nothing	like	that	happened.	He	later	admitted	using	derogatory	remarks	about	women	and

using	specific	insults.	At	home,	there	was	an	unequal	distribution	of	free	time,	Adam	had	more	of	it,	and	he	expected

the	household	members	to	do	his	duties.	In	terms	of	isolation,	he	attacked	his	wife's	relatives	as	well	as	refusing	to

share	the	responsibilities	of	staying	at	home.	In	terms	of	the	use	of	threats	and	intimidation,	he	made	compromising

comments	about	his	wife.	In	terms	of	the	use	and	abuse	of	privileges,	Adam	expected	his	wife	to	provide	services.	On

the	other	hand,	he	used	the	child	as	a	mediator.		More	than	two	months	ago,	Adam's	wife	called	the	police.	The	"Blue

Cards"	 (on	 the	 basis	 of	 the	 Polish	 legislation,	 IPV	violence	 record	 to	 be	 set	 up	 the	 Police	when	 a	 case	 of	 IPV	 is

reported)	procedure	was	implemented	in	the	family.	Over	the	period	of	about	two	years,	the	psychological	violence

were	reported.	Adam	started	drinking	alcohol	and	was	not	interested	in	what	was	happening	with	his	family.	After	the

police	intervention,	the	Commune	Interdisciplinary	Team	(on	the	basis	of	the	Polish	legislation,	body	composing	of

an	 employees	 of	 the	 social	 centre,	 a	 Police	 officer	 and	 representatives	 of	 other	 institutions	 which	 handles	 IPV

situations	since	The	Blue	Card	is	registered)	in	Olsztynek	was	notified.	Currently,	Adam	is	waiting	for	classes	in	the

corrective	and	educational	program	for	people	using	domestic	violence.	Mr.	Adam	is	a	submissive	person	with	low

self-esteem.	The	family	is	not	under	the	supervision	of	a	professional	or	social	probation	officer.
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5.	Interests	

Adam	is	interested	in	nature,	he	loves	picking	mushroom	in	autumn	and	fishing	in	summer.	

6.	Spiritual	and	cultural	sphere	

For	Adam's	father	and	mother,	the	family	was	the	key	value.	Currently,	health	is	the	main	concern	for	him.	Adam	is	a

spiritual	 person.	 He	 says	 he	 attends	 the	 masses	 every	 Sunday.	 When	 asked	 about	 family	 values,	 he	 refused	 to

comment.

CASE	2:	Boguslaw	-	55	years	old	

																																																								

1.	Background.	

Bogusław	is	55	years	old,	he	is	a	pensioner	of	group	III	(heavily	impaired).	He	works	part-time.	He

comes	from	a	multi-child	family	-	had	10	siblings:	5	sisters	and	5	brothers.	Bogusław	comes	from

family	 where	 he	 witnessed	 the	 IPV.	 His	 parents	 are	 already	 dead.	 The	 brothers	 and	 one	 of	 the

sisters	are	dead.	Relationships	with	sisters	vary.	They	have	sporadic	contact	with	each	other.	

		

2.	The	current	family.	

Bogusław	is	married.	He	and	his	wife	have	4	adult	children,	aged	23-29.	The	26-year-old	daughter

and	the	4-year-old	child	live	together	with	Mr.	Bogusław	and	his	wife	in	one	house.	Relations	with

his	daughter	have	deteriorated	recently,	because,	as	his	daughter	claims,	she	interferes	with	his	life

and	hinders	his	normal	functioning.	However,	he	is	happy	with	a	grandson.	He	eagerly	tells	what

they	do	together,	how	they	spend	their	free	time.	

		

3.	Educational	and	professional	history.	

Bogusław	went	to	primary	school	on	time	at	the	age	of	7.	He	did	not	take	up	further	education	after

graduating	 from	primary	 school.	The	 cut	 classes	happened.	He	was	 sometimes	better	 and	worse
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with	 science.	Currently,	Bogusław	 is	on	a	pension.	Previously,	he	used	 to	work	 in	 the	 forest	 and

provided	forestry	services	that	fondly	remembers.	

		

4.	History	of	violence.	

From	 about	 5	 years	 ago,	 the	 first	 related	 incidents	 appeared	 in	 the	 relationship	 with	 the	 use	 of

violence.	In	terms	of	physical	violence,	he	used	pushing,	holding,	and	overpowering	his	relatives.

Mental	 violence	 was	 an	 inseparable	 element	 of	 the	 functioning	 of	 the	 family	 (verbal	 assaulting,

insulting,	humiliating,	criticizing,	disrespecting,	screams,	persuaded	his	relatives	to	be	mentally	ill,

did	not	show	respect	to	his	relatives,	etc.).	Bogusław,	when	asked	about	sexual	violence,	thinks	that

nothing	 like	 that	 happened.	He	 later	 admitted	 using	 derogatory	 remarks	 about	women	 and	 using

specific	insults.	At	home,	there	is	an	unequal	distribution	of	free	time,	Bogusław	had	more	of	it	and

he	expected	the	household	members	to	do	his	duties.	In	terms	of	isolation,	he	refused	to	introduce

himself	to	his	friends'	circle,	and	he	also	refused	to	share	his	domestic	responsibilities.	In	terms	of

the	use	of	 threats	 and	 intimidation,	 he	made	 compromising	 comments	 about	 his	wife,	 threatened

with	beating	or	killing	her,	and	threatened	with	ruin	her	financially.	He	abuses	of	privileges	as	he

ppropriated	the	right	to	make	decisions,	he	expected	his	wife	and	daughter	to	provide	services.	

When	asked	how	he	assessed	his	current	situation,	whether	he	saw	anything	disturbing,	he	replied

that	at	the	moment	it	was	very	good	because	he	started	talking	to	his	wife.	

Five	years	 ago,	 during	 another	 conflict	with	her	 husband,	Mr.	Bogusław's	wife	 and	her	 daughter

called	 the	 police.	 The	 "Blue	 Card"	 procedure	 was	 implemented	 in	 the	 family.	 Subsequent

interventions	took	place	three	years	later	and	two	years	later.	Over	a	period	of	about	two	years	the

relationships	within	the	family	improved,	Bogusław's	wife	claimed	that	there	was	no	more	physical

violence	on	his	part.	Unfortunately,	after	this	period	of	calm,	the	partner	began	to	drink	alcohol	and

again	 tried	 to	 use	 all	 forms	 of	 violence.	 After	 the	 police	 intervention,	 the	 Commune

Interdisciplinary	Team	in	Olsztynek	was	notified.	Currently,	Bogusław	is	waiting	for	classes	in	the
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corrective	and	educational	program	for	people	using	domestic	violence.	

After	 the	 last	 incident,	 Bogusław	 received	 a	 court	 order	 forbidding	 him	 to	 approach	 his	 family

members	 an	 order	 to	 leave	 the	 premises.	 Then	 Bogusław	 moved	 to	 the	 basement,	 where,	 as	 he

claims,	 he	 has	 everything	 he	 needs.	 Bogusław	 denies	 the	 obvious	 facts	 of	 the	 alcohol	 problem.

Claims	to	drink	after	odd	jobs.	The	children	reacted	differently	to	this	situation.	The	daughter	ran

into	conflicts	with	 the	 father,	 the	son	withdrew	and	remained	passive.	Mr.	Bogusław	is	a	conflict

person.	 He	 manipulates	 his	 loved	 ones	 and	 proves	 his	 own	 right.	 The	 family	 is	 not	 under	 the

supervision	of	a	professional	or	social	probation	officer.	

		

5.	Interests.	

Bogusław	is	interested	in	mechanics	and	carpentry.	His	hobby	are	pigeons	to	which	he	is	sincerely

devoted.	

		

6.	Spiritual	and	cultural	sphere.	

For	Bogusław	father	and	mother,	the	family	was	the	main	value.	He	claims	that	the	parents	declared

that	they	would	raise	their	children	in	the	Catholic	faith,	but	did	not	always	practice	and	cultivate

Christian	values.	The	most	important	values	for	Bogusław	today	are	health.	However,	he	believes

that	 spirituality	 is	 not	 his	 strong	 suite.	 Since	 he	 began	 to	 abuse	 alcohol,	 his	 attitude	 towards	 the

spiritual	 sphere	has	changed.	He	claims	 that	he	 is	guided	by	what	 is	 easier	 instead	of	by	what	 is

more	 valuable	 and	 he	 reacts	 compulsively	 to	 his	 problems	 and	 runs	 away	 from	 them	 instead	 of

solving	them.
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16.	ZAŁĄCZNIKI:	FORMULARZ	ACBI

		

Abusive	and	controlling	behaviour	inventory.	

(Davies,	L.,	Holmes,	M.,	Lundy,	C.	&	Urquhart.	L.)	

Name	Anna	

Partner	Stanislav	

Age	34	

Prepared	30.09.2020	

Please	indicate	how	frequently	you	have	displayed	the	following	EMOTIONAL	AND

PSYCHOLOGICAL	ABUSIVE	behaviours	towards	your	partner	in	the	last	12	months.	

0	–	Never																																											5	–	Once	or	twice	a	week	

1	–	Once	or	twice																														6	–	Several	times	a	week	

2	–	Several	times																															7	–	Once	or	twice	a	day	

3	–	Once	or	twice	a	month																8	–	Several	times	a	day	

4	–	Several	times	a	month																	NA	–	Not	applicable	

		

How	frequently	you	have:	

__5__														Insulted	or	swore	at	her/him.	

__3_																Criticized	his/her	clothes	or	physical	appearance.	

__4__														Stomped	out	of	a	room	or	house	or	yard.	

__4__														Sulked	or	refused	to	talk	about	the	issue.	

__3__														Been	rude	to	her/his	friends.	

__4_																Yelled	and	screamed	at	her/him.	

__4__														Demanded	a	strict	account	of	how	she/he	spent	money.	

__6__														Made	financial	decisions	without	consulting	she/he.	

__2__														Accused	her/him	of	having	a	affair.	

__2__														Discouraged	or	interfered	with	her/his	contact	with	your	contact	with	family	or

friends.	

__0__														Interfered	with	her/his	working	or	going	to	school.
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__2__														Embarrassed	her/him	in	front	of	others.	

__0__														Restricted	her/him	use	of	the	car	or	phone.	

__0__														Drove	the	car	reckless	to	frighten	her/him.	

__0__														Criticized	her/his	child	care	or	mothering.	

__0__														Threatened	to	take	the	children	away	from	her/him.	

__0__														Threatened	to	call	Children’s	Aid	Society	to	report	her/him	for	child	abuse.	

__1__														Interrupted	her/his	sleeping	or	eating	to	bother	she/he.	

__2__														Blamed	her/him	for	your	abusive	behaviour.	

__0__														Threatened	to	hurt	yourself	or	him/her,	if	she/he	left	you.	

__1__														Monitored	her/his	whereabouts.	

__2__														Monitored	her/his	time	and	made	her/him	account	for	every	minute.	

__2__														Withheld	money	from	her/him.	

__0__														Threatened	to	call	the	police	on	her/him.	

__2__														Criticized	her/his	work	in	the	home	(cooking,	cleaning,	laundry,	etc.).	

Now,	please	indicate	how	frequently	your	have	displayed	the	following	SEXUAL	ABUSIVE

behaviours	towards	her/him	in	the	last	twelve	months.	

		

0	–	Never																																											5	–	Once	or	twice	a	week	

1	–	Once	or	twice																														6	–	Several	times	a	week	

2	–	Several	times																															7	–	Once	or	twice	a	day	

3	–	Once	or	twice	a	month																8	–	Several	times	a	day	

4	–	Several	times	a	month																	NA	–	Not	applicable	

		

How	frequently	you	have:	

__2__														Compared	her/him	sexually	to	other	women.	

__0__														Had	an	affair.	

__0__														Threatened	to	have	an	affair.	

__3__														Withheld	affection	from	her/him	(on	purpose).
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__0__														Withheld	sex	from	her/him	(on	purpose).	

__3__														Been	insensitive	to	her/his	needs	and	desires.	

__3__														Pressured	her/him	for	sex.	

__0__														Hurt	her/him	sexually.	

__2__														Physically	forced	her/him	to	sex.	

__2__														Became	angry	if	she/he	did	not	go	along	with	your	request	for	sex.	

__2__														Pressured	her/him	to	perform	any	sex	act	which	she/he	were	unhappy	about.	

__0__														Pressured	her/him	to	perform	a	sex	act	which	you	saw	in	pornography.	

Now,	please	indicate	how	frequently	your	partner	has	displayed	the	following	PHYSICAL

ABUSIVE	behaviours	towards	you	in	the	last	twelve	months.	

		

0	–	Never																																											5	–	Once	or	twice	a	week	

1	–	Once	or	twice																														6	–	Several	times	a	week	

2	–	Several	times																															7	–	Once	or	twice	a	day	

3	–	Once	or	twice	a	month																8	–	Several	times	a	day	

4	–	Several	times	a	month																	NA	–	Not	applicable	

		

How	frequently	you	have:	

__0__														Physically	harmed	a	pet.	

__0__														Thrown	or	broke	something	in	her/his	presence.	

__0__														Punched	a	wall/table	etc.	in	her/his	presence.	

__0__														Thrown	something	against	her/him.	

__2__														Pushed,	grabbed	or	shoved	to	her/him.	

__1__														Slapped	her/him.	

__0__														Kicked	her/him.	

__1__														Punched	her/him	with	the	fist.	

__1__														Hit	or	tried	to	hit	her/him	with	an	object.	

__0__														Choked	her/him.
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__0__														Threatened	her/him	with	a	knife	or	gun.	

__0__														Used	a	knife	or	fired	a	gun	in	her/his	presence.	

__1__														Beat	her/him	up.	

Finally,	we	would	like	to	ask	you	some	questions	about	the	effect	of	your	violence	on	your	partner.

Over	the	last	12	months,	did	it	ever	happen	that	

		

__0__														She/he	needed	medical	attention	due	to	injuries	caused.	

__0__														She/he	were	unable	to	perform	regular	activities	due	to	the	injuries	caused	by	you.	

__1__														She/he	was	unable	to	perform	regular	activities	as	a	result	of	the	distress	caused	by

the	abuse.	

__1__														The	police	were	involved	because	of	an	assault	against	her/him	by	you.	

__0__														She/he	had	to	leave	home	for	her/his	own	safety.	

__0__														She/he	have	gotten	support	from	a	group	or	shelter.









Wydawnictwo	Stowarzyszenia	Wspierania	Działań	na	Rzecz	

Osób	Potrzebujących	Pomocy	DROGA	w	Olsztynku


