Šios skrajutės skirtos lietuvių šeimoms,
AUGINANČIOMS VAIKUS NORVEGIJOJE
Šios skrajutės skirtos lietuvių šeimoms, auginančioms vaikus Norvegijoje. Jas parengė anoniminės nemokamos pagalbos ir konsultacijų linijos Bekymringstjenesten
(Voksne for Barn, Oslas) savanoriai ir VšĮ Bendruomenių kaitos centro (Vilnius)
darbuotojai. Kviečiame apsilankyti svetainėje http://www.bkcentras.lt, pasidalinti
patirtimi ir aktualia informacija, taip pat siūlyti temas kitoms skrajutėms!
810 03 940 ANONIMINĖ KONSULTACIJŲ LINIJA TĖVAMS IR GLOBĖJAMS LIETUVIŠKAI
Norvegiškai konsultuojama telefonu darbo dienomis nuo 9.30 iki 14.30 val.
Lietuviams skirtas laikas – penktadieniais 12–14 val. telefonu, o internetu
http://www.bekymring.no/ kreiptis galima bet kada!
Taip pat kviečiame dalyvauti Osle pozityvios tėvystės savitarpio pagalbos grupėje. Ši
iniciatyva skirta visiems, kas nori jaukiai ir prasmingai praleisti penktadienio vakarus,
susipažįstant su vaikų auklėjimo tendencijomis ir ypatumais Norvegijoje. Grupės
konfidencialios, jas veda psichologės.
Jei susidomėjote, atsiųskite trumpą žinutę el. paštu savipagalba.oslo@gmail.com ir
gausite visas naujienas bei numatytas susitikimų temas ir datas.

Kai partneris smurtauja ....
Smurto samprata yra daugiau nei pliaukštelėjimas,
smūgis arba spyris. Smurtas patiriamas ir tuomet,
kai kas nors ketina arba grąsina tave sužaloti arba
pakenkti. Dėl to manoma, kad gąsdinamas – taip
pat smurtas. Būtent tai vaikai dažnai patiria šeimose, kur smurtaujama prieš vieną iš tėvų. Vaikai jaučia baimę ir nesaugumą. Tokį smurtą nelengva pastebėti pašaliniams. Jo pasekmės vaiko
psichologinei raidai būna rimtos.
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Vaikai patiria daugiau nei mums atrodo arba matome
Smurtas griauna vaiko saugumo jausmą, kuris labai svarbus jo psichologinei
raidai. Smurtas šeimoje verčią vaiką nuolatos budėti. „Kada tėtukas sprogs kitą
kartą? Ką jis padarys mamai arba man? Ar ji mirs?“
Gyvenimas budėjimo režimu. Vaikai, gyvenantys smurto aplinkoje, tarsi vaikšto
ant pirštų galiukų, visuomet stengiasi įtikti ir būti malonūs, nes bijo. Tokia įtampa
labai išvargina: prastėja sveikata, sutrinka miegas, atsiranda nerimo ar net potrauminiai simptomai (nagų graužimas, košmarai, naktinė anurezė, pirštų čiulpimas, dėmesio, atminties spragos).
Vaikai yra labai lojalūs savo tėvams. Ši problema dažnai tampa šeimos paslaptimi.
Paprastai tokiose šeimose vaikams draudžiama pasakoti apie savo išgyvenimus be
tėvų leidimo. Taip kaupiasi vidinis skausmas: nerimas, baimė, liūdesys, kaltės ir gėdos jausmai. Šie jausmai yra tarsi užrakinami. Ilgainiui gali atsirasti kūno skausmas,
psichinių sutrikimų ar ligų, psichosocialinė raida dažnai sulėtėja. Daugelis vaikų,
patiriančių ar stebinčių smurtą šeimoje, daug mąsto apie mirtį, kartais daugiau nei
kiti vaikai kalba apie mirties baimę.
Bejėgiškumo jausmas. Vaikai dažnai nori padėti, bet jie jausdami, kad negali to
padaryti, ima jausti kaltę, bejėgiškumą. Vaikai ieško būdų išgyventi. Kai kurie išlieja
susikaupusį pyktį už namų ribų (mokykloje, darželyje). Kiti, atvirkščiai – užsidaro,
stengiasi būti nematomi, tampa nedrąsūs, nerimastingi ir nepasitikintys. Jie išmoksta tarsi „išjungti save“, nematyti. Vėliau tokie vaikai lengviau tampa aukomis arba
patys ima smurtauti.
Vaikai stengiasi sumažinti smurto tikimybę. Daugelis vaikų išmoksta išgyventi
skausmą: užuot panikavę, matydami smurtaujantį mamą ar tėtį, jie nereaguoja,
tarsi nieko nejaustų. Taip jie išmoksta išgyventi siaubą jį neigdami, tampa nejautrūs
kitų skausmui, įtvirtina automatines pavojaus reakcijas: „sustingti“ arba „bėgti“.
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aii patiria daugiau nei mums atrodo
arma

Kaltės jausmas. Vaikai (ypač iki 5–6 metų) dažnai galvoja, kad
smurtas – jų kaltė. Vaikams dėl jų besivystančios psichikos dar
sunku suvokti ryšį „mama–tėtis“, kol kas jie tėra įsisąmoninę „aš–
mama“ ir „aš–tėtis“ ryšį. Jie, prisiimdami kaltę, nori sustiprinti
jausmą, kad gali kontroliuoti situaciją. Kaltės jausmas siejamas su
saugumu. Atsiranda polinkis kaltinti save ir (ar) kitus.
Smurtas veikia smegenų veiklą. Nuolatinė įtampa veikia vaiko
gebėjimą sukaupti dėmesį bei atmintį. Vaiko smegenys vystosi
labai greitai. Jos suformuoja mechanizmus, kurie skatina gyvenimą
matyti ir vertinti su nuolatine baime ir nerimu. Prireikia daug laiko
saugioje aplinkoje, kad šie mechanizmai pasikeistų.
Smurtas skatina fizinius negalavimus. Nuolatinė įtampa išvargina vaiko organizmą. Jis beveik neturi galimybės atsipalaiduoti.
Mokykloje galvoja apie tai, kas galbūt vyksta ar gali tuoj įvykti
namie. Imunitetas silpsta. Vaikai dažnai gali skųstis skausmais pilvo
srityje, galvos skausmu, patirti virškinimo ir miego sutrikimų. Gali
atsirasti nepaaiškinamų alerginių reakcijų, kvėpavimo sutrikimų.
Prisiminimai, kuriuos sunku užmiršti. Kartais manoma, kad geriau vengti stiprių skausmingų vaiko prisiminimų ir nekalbėti apie
patirtas traumas. Tačiau yra atvirkščiai. Labai svarbu vaiką klausti
apie jo jausmus, padėti susitvarkyti su jais ir nuraminti. Vaikai,
kalbėdami apie skausmą, sumažina kūne susikaupusią įtampą bei
mokosi tinkamai išreikšti jausmus, rasti jiems žodžius, kontroliuoti
mintis ir reakcijas. Vaikas mato išreiškiamą supratingumą ir ima
tikėti, kad pagalba įmanoma.
Smurtas gimdo smurtą. Išmoktus elgesio, konfliktų sprendimo
modelius vaikai dažnai perkelia į kitas aplinkybes, patys dažnai
būna agresyvūs.
Smurtas veikia mokymąsi. Blogi rezultatai skaudina mokykloje,
dėl to dažniau praleidinėjamos pamokos ir atsiliekama nuo kitų.
Priežastis - jau minėtos dėmesio ir atminties problemos, įkyrios
mintys, nerimas.
Daugelis problemų išlieka ir suaugus. Tokie suaugusieji nelabai
pasitiki kitais, tai trukdo jų socialiniam gyvenimui, dažnai kyla
psichinių sutrikimų ir ligų (nerimas, depresija, valgymo bei asmenybės sutrikimai).
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Gyvenimas su smurtautoju ir krizė
Tarpusavio santykių nutraukimas arba ketinimai tai padaryti paprastai tik
padidina smurto tikimybę, dažnumą bei intensyvumą. Paminėtina ir tai,
kad šeimose, kur vienas partneris smurtauja, smurtaujama ir prieš vaiką.
Vaikas dažniau tampa tiesioginio smurto auka – tokių šeimų apie 50%.
Todėl saugumo klausimas ypač aktualus.

Patariama turėti apsauginį planą:
Pas ką galima važiuoti, jeigu grės pavojus. Iš anksto susitarti
su draugais arba giminaičiais, išsaugoti telefono atmintyje
adresus ir telefonus, kuriais galima gauti pagalbos: krizių,
vaiko/mamos centrų, policijos.
Stebėti, kad telefonas būtų pasiekiamas (pakrautas, po ranka).
Galima suruošti vieną kuprinę su būtiniausiais jums ir vaikams daiktais ir laikyti ją paslėptą.
Laikyti asmeninius dokumentus „po ranka“ arba visada tiksliai žinoti, kur jie.
Galima įsigyti smurto signalizacijos prietaisą (voldsalarm).
Atkreipti dėmesį į tai, kokie yra gręsiančio smurto ženklai, kad
greičiau įvertinti pavojų.

Klausimai, padėsiantys nustatyti, ar turite smurto problemą:
Jeigu galite atsakyti teigiamai į vieną ar daugiau klausimų, jus turite problemų su smurtu.
Galite galvoti apie save arba apie partnerį:
Jūs lengvai supykstate ir sudirgstate?
Mušate?
Turite sunkumų kontroliuoti agresiją?
Gąsdinate žmones aplink jus?
Priverčiate jūsų partnerį arba vaiką daryti tai, ko jie nenori?
Sakote jiems skaudžius žodžius, baratės su jais, šaukiate?
Išleidžiate pyktį ant daiktų (daužote stalą, indus)?
Žinokite, kad jei pasiryšite nutraukti ryšius su smurtautoju, jums bus suteikta finansinė, socialinė,
psichologinė, pedagoginė, teisinė parama.
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Čia rasite pagalbos:
Jeigu esate pasiryžę nutraukti ryšius su smurtaujančiuoju, jūs jau padarėte
vieną teisingą žingsnį. Norvegijoje yra daugybė galimybių gauti įvairiausią
pagalbą. Žemiau rasite naudingų organizacijų sąrašą. Jų kontaktiniai
duomenys taip pat yra internete.
Alternativ til vold (ATV) / Alternatyva smurtui. ATV teikia pagalbą vaikams, patyrusiems

smurtą šeimoje ir registruotiems, Oslo, Drammeno savivaldybėse, Vestforldo bei Telemark apskrityse. Jums nereikia jokio siuntimo. Tai gydymo, t.y. aktyvios intervencijos įstaiga (behandling).
Daugiau apie tai čia: www.atv-stiftelsen.no.

Senter for Krysepsykology (SKP) / krizių psichologijos centras (Bergene). Siūlo konsultacijas vaikams ir jų tėvams, patyrusiems smurtą. Pagalba suteikiama ir be gydytojo siuntimo.

www.krysepsyk.no

Policija. Visi policijos skyriai turi specialiai apmokytus specialistus arba taip vadinamus smurto
koordinatorius (voldskoordinator) į kuriuos nukreipiami visi žmonės, kreipęsi dėl smurto šeimoje.
Kain atvejis skubus ir būtina pagalba nedelsiant, reikia skambinti numeriu 112. Kreipkitės į policiją
norėdami užsakyti smurto signalizavimo prietaisą, siekdami lankymo apribojimo/draudimo, o taip
pat parašyti pareiškimą. www.politiet.no
Krisesenter / krizių centrai. Norvegijoje šiandien yra apie 50 krizių centrų, pasiskirsčiusių per

visą šalį. Jie veikia kiaurą parą, yra nemokami ir suteikia pagalbą moterims ir vaikams, patyrusiems
prievartą/smurtą, nepriežiūrą. Šiuose centruose dirba tik moterys, kurios yra specialiai parengtos
krizių intervencijos atvejams. Paskambinus galima gauti nemokamą anoniminę konsultaciją. Čia
galima atvykti konsultacijai, o taip pat gyventi kurį laiką, gauti teisinę konsultaciją, patarimų kaip
susitvarkyti praktinius dalykus, kaip advokatas, skyrybų prašymas ir kt., vertėjo paslaugas. Centras
veikia laikydamasis griežtų konfidencialumo nuostatų, adresas yra užslaptintas

Čia galite rasti daugiau informacijos apie krizių centrus: www.krisesenter.no,
www.norskkrisesenterforbund.no
Barnevern (BV) / Vaikų teisių apsaugos tarnyba (VTAT). VTAT siekia užtiktinti vaikams

saugią ir palankią raidai aplinką. Jų svarbiausias uždavinys – apsaugoti vaikus, jeigu įmanoma,
bendradarbiaujant su šeima. Smurtas šeimoje atkreipia “Barnevern”dėmesį. Jei smurtas nesiliauja,
vaikai perkeliami gyventi pas globėjus. Jei smurtaujantis tėvas (kai smurtauja tėvas) išeina iš namų,
vaikai gražinami motinai ir byla užbaigiama. Jei vaikų motina gyvena su smurtaujančių partneriu
toliau, vaikai negrąžinami. VTAT gali padėti gauti naują/kitą būstą (bendradarbiaujant su socialinės
paramos centrais), vietą darželyje, suteikti pagalbos su namų darbais ir laisvalaikio organizavimu
vaikams, ekonominę paramą šeimai, rasti vaikui namus, kuriuose jis gali būti lankomas, vykdyti
priežiūrą paliekant vaiką šeimoje, nuspręsti, kad vaikas nebegali gyventi ir bendrauti su smurtautoju. Daugiau informacijos apie VTAT čia: www.bufetat.no, www.regjeringen.no.
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Familievern (FV) / Šeimos apsaugos tarnyba gali pasiūlyti konsultaciją, terapiją, esant sunkumams

šeimoje. Paslaugos yra nemokamos, ir jūs turite atvykti vieni. Visoje Norvegijoje yra 64 skyriai. Ši
tarnyba taip pat gali tarpininkauti skyrybų procese arba po skyrybų, siekiant pasiekti susitarimus tarp
partnerių. Daugiau informacijos: www.bufetat.no.

Barne og ungdomspsykiatrisk poliknik (BUP)/ Vaikų ir paauglių psichiatrinė poliklinika teikia psichologinę pagalbą vaikams ir paaugliams, patiriantiems sunkumus. Kad gauti šios in-

stitucijos paslaugas reikia turėti šeimos gydytojo arba mokyklos medicinos seselės siuntimą. Daugiau
informacijos rasite čia: www.norge.no.
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)/ Pedagoginė psichologinė tarnyba gali padėti
suorganizuoti specialiai pagal vaiko poreikius pritaikytą mokymosi programą. Šioje tarnyboje dirbama su vaikais, turinčiais emocinių problemų. Daugiau informacijos: www.norge.no.

Sinnemestringsprogramme på Brøset/ Pykčio valdymo programa Briosete (Trondhei-

mas). Tai anoniminės savipagalbos grupės asmenims, turintiems pykčio valdymo sunkumų. Programa
skirta tik vyrams. Daugiau informacijos: www.broset.no.

Sanitetsforening programos yra labiau nukreiptos į moteris. Osle vykdomas projektas

Home-Start Familiekontakt, kurioje šeimas lanko ir padeda savanoriai. Kvinneprat på Tvers – savipagalbos grupė moterims iš skirtingų kultūrų, kur diskutuojama visomis temomis ir tik norvegškai.
Venner på Tvers - pasiūlymas moterims, kurios susitinka paplepėti ir tuo pačiu užsiimti rankdarbiais,
o Sisterhood projektas yra skirtas paauglėms mergaitėms. Daugiau informacijos:

www.sanitetskvinnene.no , apie Oslo SF: www.osf.no

Voksne for Barn (VFB)/ Suaugę vaikams. ANONIMINĖ KONSULTACIJŲ LINIJA TĖVAMS
LIETUVIŠKAI 810 03 940. Lietuviams skirtas laikas - penktadieniais 12-14val. telefonu, o interne-

tu kreiptis galima bet kada! Linijoje savanoriauja keturios lietuvės konsultantės, turinčios psichologinį
arba kitą aukštąjį išsilavinimą, darbo su vaikais ir šeimomis praktikos Norvegijoje. Jos gali profesionaliai patarti dėl vaikų auklėjimo, raidos, paauglių specifikos, o taip pat norvegiškų tarnybų, institucijų
tvarkos bei veiklos principų. Jei jūsų klausimas specifinis, kuriam reikės papildomos info ar laiko
- atsakymą galėsite gauti internetu arba po savaitės. Konsultacijos yra VISIŠKAI ANONIMINĖS, todėl
drąsiai galite klausti visko, kas rūpi, neramina, neaišku. Daugiau informacijos apie organizaciją:

www.vfb.no
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