
Grooming 

Zjawisko groomingu (czyli uwodzenia osób nieletnich) można określić jako sposób 
postępowania stosowany przez sprawcę w celu zmniejszenia czujności ofiary oraz 
prawdopodobieństwa jej oporu wobec przypadków molestowania lub ich zgłoszenia. 

Grooming może wystąpić w sytuacji zróżnicowania władzy w relacji, co sprawca wykorzystuje na swoją korzyść. 

Wspomniana taktyka jest najczęściej używana przez pedofilii, zarówno wobec dzieci oraz ich rodziców. Jednakże 

zdarzają się również przypadki groomingu dotykającego dorosłych. 

Uwodzenie dzieci 

Różnica wieku jest jednym z przykładów zróżnicowania władzy. Dzieci uczone są szacunku do dzieci starszych 

oraz osób dorosłych, co wykorzystywane jest przez wielu sprawców. 

Osoby, które zostały uwiedzione jako dzieci, mogą mieć trudności z zaakceptowaniem faktu, że to co się wydarzyło 

to przypadek molestowania. Możliwe, że sprawca zainteresował się ofiarą w sposób nietypowy dla innych 

dorosłych oraz że pozwalał jej na więcej niż inni dorośli. 

Czy jest to działanie świadome, czy też nie, sprawca postępuje w ten sposób, aby zyskać zaufanie dziecka 

i zmniejszyć ryzyko utraty „specjalnej relacji”, która wiąże go z dzieckiem, z powodu rozmów dziecka na temat 

przemocy seksualnej z innymi. 

Uwodzenie dorosłych 

Grooming jest najczęściej kojarzony z przemocą seksualną wobec dzieci, w rzeczywistości jednak ten problem 

dotyczy również uwodzenia lub przygotowania na molestowanie osób dorosłych. 

To zjawisko również pojawia się najczęściej w sytuacjach występowania zróżnicowania władzy – dorośli 

mężczyźni są uwodzeni przez mężczyzn starszych, silniejszych fizycznie lub mających nad ofiarą kontrolę w 

środowisku zawodowym, np. lekarze lub terapeuci. 

Na przykład, uciekając przed zjawiskiem homofobii, które spotyka ich w innych środowiskach, wielu 

homoseksualistów przenosi się do Londynu, gdzie często zaczynają się obracać w otoczeniu innych 

homoseksualistów. Niektórzy, będąc zmuszeni do pewnych zachowań, czują się niekomfortowo. Spotykają na 

swojej drodze osoby starsze, które zapewniają ich, że takie zachowania są normalne, że tak wygląda świat 

homoseksualistów, że jest to coś w stylu rytuału przejścia. 

Do groomingu może również dojść w środowisku domowym lub w związku, gdzie z biegiem czasu partner staje się 

sprawcą, wprowadzając element molestowania lub przymusu, który jest przez ofiarę akceptowany, lecz pozostaje 

niepożądany.  

W takich przypadkach, zgoda jest w zasadzie udzielana, jednak pewna forma przymusu wciąż ma miejsce. 

Skutki groomingu 

Jednym z głównych następstw groomingu jest pozostawienie ofiary z uczuciem wstydu często wynikającego z 

poczucia współudziału –ofiara może mieć poczucie że sama na to pozwoliła. 



Takie obwinianie siebie sprawia, że rozmowa na temat przemocy staję się trudna. Ofiara może obawiać się, że 

wina, którą sama sobie przypisuje będzie przejawiać się w reakcjach innych. 

Zjawisko groomingu zaciera granice molestowania, sprawia, że trudniej jest dostrzec to, co się dzieje, 

zidentyfikować problem oraz mówić o nim z perspektywy czasu. 

 


