
Kradzieze 

Kiedy rodzice dowiaduja sie, ze ich wlasny syn lub córka kradnie, sa zaskoczeni, zastanawiaja 
sie nad przyczynami i martwia sie, czy ich dziecko nie staje sie "mlodocianym przestepca". 
 
Malutkie dziecko bierze sobie po prostu cos, co mu sie podoba, i to jest normalne. Nie mozna 
tego uwazac za kradziez, dopóki dziecko nie dorosnie na tyle - zwykle miedzy trzecim a piatym 
rokiem zycia - by rozumiec, ze dana rzecz nalezy do okreslonej osoby. Obowiazkiem rodziców 
jest uczyc dziecko poszanowania cudzej wlasnosci i szacunku dla innych. 
 
Niestety i mlodsze, i starsze dzieci niejednokrotnie dopuszczaja sie kradziezy, mimo ze wpajano 
im, ze jest to cos zlego. Popelniaja kradzieze z róznych powodów. Dziecko kilkuletnie kradnie, 
zeby powetowac sobie rzekome krzywdy, jesli wydaje mu sie, iz brat czy siostra sa obdarzani 
wieksza miloscia i faworyzowani prezentami. Starsze dziecko kradnie, by wykazac sie wobec 
kolegów odwaga lub by móc rozdawac prezenty w celu zdobycia wiekszej popularnosci. 
 
Rodzice powinni przede wszystkim zastanowic sie, czy za kradzieza nie kryje sie potrzeba 
zwrócenia na siebie uwagi. W takich przypadkach kradziez jest ekspresja tlumionej urazy do 
rodziców, a skradziony przedmiot ma dziecku wynagrodzic niedostatek ich uczucia. Matka i ojciec 
powinni dolozyc wszelkich staran, by dziecko zawsze czulo sie traktowane jak wazny czlonek 
rodziny. 
 
Jesli rodzice beda we wlasciwy sposób reagowac na dokonana kradziez, o której sie dowiedza, 
dziecko przestanie siegac po cudza wlasnosc. Psychiatrzy dziecieco-mlodziezowi sugeruja, jak 
postepowac w przypadku ujawnienia dokonanej przez dziecko kradziezy. 
 
Wskazówki dla rodziców, gdy odkryja kradziez 

• Powiedzcie, ze kradziez jest zlym uczynkiem.  
• Pomózcie w zwrocie skradzionego przedmiotu lub dokonaniu zaplaty.  
• Dopilnujcie, by w zadnym razie dziecko nie odnosilo jakichkolwiek korzysci z dokonanej 

kradziezy.  
• Unikajcie umoralniajacych wykladów, przepowiadania zlej przyszlosci, oglaszania 

dziecka zlodziejem.  
• Dajcie jasno do zrozumienia, ze takie zachowanie jest absolutnie sprzeczne z tradycjami 

rodzinnymi i normami spolecznosci, w której zyjecie.  

 Kiedy dziecko zaplaci za skradziony przedmiot lub zwróci go do sklepu, rodzice nie powinni 
powracac do sprawy, by dziecko moglo znowu funkcjonowac "z czystym kontem". 
 
Jesli mimo konsekwentnego postepowania rodziców, zgodnego z powyzszymi zaleceniami, 
kradzieze sie powtarzaja, prawdopodobnie kryja sie za nimi powazniejsze problemy zwiazane z 
rozwojem emocjonalnym dziecka. Takie dziecko, u którego kradziez staje sie nawykiem, cechuje 
brak zaufania do innych i nieumiejetnosc nawiazywania bliskich zwiazków. Zamiast samo czuc 
sie winne, obwinia innych za swe zachowanie, usprawiedliwiajac sie w ten sposób: "Poniewaz oni 
nie daja mi tego, czego potrzebuje, musze to sam zdobyc". Niektóre nastolatki kradna, gdyz zle 
znosza zaleznosc od rodziców. Nie chca nikogo o nic prosic, wiec same siegaja po to, co im 
wydaje sie potrzebne. 
 
Majac do czynienia z dzieckiem, które stale kradnie, psychiatra dziecieco-mlodziezowy zacznie 
od ustalenia przyczyn motywujacych dziecko do kradziezy, a potem odpowiednio zaplanuje 
terapie. Bedzie dazyl do tego, by wyuczyc dziecko nawiazywania opartych na wzajemnym 
zaufaniu relacji z innymi, a rodzicom doradzi, jak postepowac, by stworzyc dziecku mozliwie 
najwieksze szanse na prawidlowy rozwój. 


