Είναι αποδεδειγμένο Γεγονός

Παιδιά που κακοποιούνται: Ο Υψηλός Κίνδυνος της Πολυ-θυματοποίησης
Η πολύ-θυματοποίηση (έκθεση σε διαφορετικές μορφές θυματοποίησης) είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με
το τραυματικό άγχος στα παιδιά. Σύμφωνα με τους Finkelhor, Shattuck, Turner, Ormrod, and Hamby
(2011), για αυτά τα παιδιά, «η θυματοποίηση πρέπει να γίνεται αντιληπτή περισσότερο ως μια κατάσταση,
παρά ως γεγονός.» Οι ειδικοί θα πρέπει να αποφεύγουν να εκτιμούν την κατάσταση των παιδιών με βάση
μια μορφή κακοποίησης. (2,9,12)
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Τα πολυ-θυματοποιημένα παιδιά έχουν χαμηλή αυτό-εκτίμηση. Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να
εκφράσουν αυτό-καταστροφικές και επικίνδυνες σεξουαλικά συμπεριφορές, μεγαλύτερη πιθανότητα να
εμφανίσουν καταθλιπτική συμπτωματολογία και να αποκτήσουν προβλήματα κατάχρησης ουσιών, ενώ
υπάρχει σημαντική πιθανότητα να προβούν σε παραβατικές πράξεις σε σχέση με τα παιδιά που υφίστανται
μια μορφή βίας.(1-8)
Συχνά παρατηρείται ότι η σεξουαλική βία συνυπάρχει με την σωματική, ενώ η έκθεση σε βίαια επεισόδια
ενδοοικογενειακά συνυπάρχει με τη σωματική και σεξουαλική κακοποίηση.(1-2,13-15)
Η συναισθηματική αντίδραση στην κακοποίηση μπορεί να δημιουργήσει ένα «σχήμα θυματοποίησης» που
αντανακλά ευαλωτότητα προς άλλους συνομηλίκους με αποτέλεσμα το παιδί να δέχεται εκφοβισμό και βία
από άλλους συνομηλίκους.(2,12,16,17)
Τον στόχο της παρέμβασης θα πρέπει να αποτελεί η αναγνώριση των παιδιών που υποφέρουν, η βελτίωση
της κατάστασής τους και η ενίσχυσή τους απέναντι στην ευαλωτότητα που προκαλεί η επαναλαμβανόμενη
θυματοποίησή τους. Οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι στην παιδική προστασία θα πρέπει να επιδεικνύουν
ιδιαίτερη προσοχή όταν τα παιδιά αναφέρουν ότι υπήρξαν θύματα οποιασδήποτε μορφής θυματοποίησης,
συμπεριλαμβανομένου και του εκφοβισμού από συνομηλίκους. Τέτοια περιστατικά μπορεί να αποτελούν
δείγματα μιας γενικότερης ευαλωτότητας στην θυματοποίηση και η ανταπόκριση σε τέτοιες αναφορές θα
πρέπει να εστιάζεται στην διερεύνηση των παραγόντων που υποδεικνύουν την συνύπαρξη και άλλων
μορφών θυματοποίησης.(2,9-10,12-15,17)
Τα παιδιά που είναι αποδέκτες πολλαπλών μορφών θυματοποίησης βιώνουν υψηλότερα επίπεδα άγχους
και πίεσης από τα παιδιά που εκτίθενται σε μια μορφή θυματοποίησης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
(1,10-13,15,18)

Υπάρχουν αποδεδειγμένες συσχετίσεις μεταξύ της σωματικής κακοποίησης παιδιών, της σεξουαλικής
κακοποίησης και της παραβατικότητας των εφήβων. Πολλαπλοί τύποι βιούμενων δυσχερών εμπειριών στα
παιδιά, μπορούν να θεωρηθούν ως σημαντικοί παράγοντες κινδύνου, σε σχέση με την έκφραση βίαιων
συμπεριφορών και άλλων συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια της εφηβείας.(3-8,10)
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