
CHŁOPCY I MĘŻCZYŹNI
PRZECIWKO PRZEMOCY

WOBEC KOBIET

Marcin Dziurok
Towarzystwo Interwencji Kryzysowej



CO OZNACZA „BYĆ MĘŻCZYZNĄ”?

Źródło: http://home.swiftdsl.com.au/~bunyip/boystalk/welcome.html



SPOŁECZNE RUCHY MĘSKIE

• Maskulinizm
• Ruch wyzwolenia mężczyzn

• Ruch praw ojców
• Ruch mitopoetycki

• Profeminizm



KAMPANIA BIAŁEJ WSTĄŻKI

• Zapoczątkowana została w Kanadzie w roku 1991 po zamordowaniu 2 lata
wcześniej w Montrealu 14 studentek przez anty-feministę.

• Kampanię zainicjowali mężczyźni, którzy postanowili, iż noszenie białej
wstążki przypiętej do piersi będzie oznaką sprzeciwu wobec wszelkich
zachowań przemocowych stosowanych przez mężczyzn. Po kilku tygodniach
białą wstążkę nosiło już 100 tys. Kanadyjczyków.

• Organizacje WRC, istniejące na całym świecie, konstruują i prowadzą m.in.
warsztaty edukacyjne w szkołach. WRC jest kampanią prowadzoną przez
mężczyzn i skierowaną do mężczyzn

http://www.whiteribbon.ca/international/





DANE STATYSTYCZNE KOMENDY GŁÓWNEJ
POLICJI

Podejrzani o zabójstwo

PODEJRZANI OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI

2007 845 118 727

2006 794 116 678

Podejrzani o udział w bójce lub pobiciu

PODEJRZANI KOBIETY MĘŻCZYŹNI

2007 23.570 1.864 21.706

2006 22.992 1.705 21.287



DANE STATYSTYCZNE KOMENDY GŁÓWNEJ
POLICJI

Liczba ofiar przemocy domowej wg. "Niebieskiej Karty"

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Liczba ofiar
przemocy domowej
ogółem

96.95
5

116.64
4

113.79
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127.51
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137.29
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150.26
6

156.78
8

157.85
4

130.68
2

w tym: kobiety 55.21
4

67.678 66.991 74.366 80.185 88.388 91.374 91.032 76.162

w tym: mężczyźni 4.239 5.606 5.589 7.121 7.527 9.214 10.387 10.313 8.556

dzieci do lat 13 23.92
9

27.820 26.305 30.073 32.525 35.137 37.227 38.233 31.001

nieletni od 13 do 18
lat

13.54
6

15.540 14.908 15.955 17.062 17.527 17.800 18.276 14.963

2007



DANE STATYSTYCZNE KOMENDY GŁÓWNEJ
POLICJI

Liczba sprawców przemocy domowej

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Liczba sprawców
przemocy domowej
ogółem

56.847 70.457 69.138 76.991 83.330 91.920 97.142 96.775 81.743

w tym: kobiety 1.838 2.571 2.361 2.903 2.861 3.501 4.153 4.074 3.632

w tym: mężczyźni 54.669 67.309 66.376 73.759 80.233 88.180 92.776 92.526 77.937

nieletni 340 577 401 329 236 239 213 175 170



„Men Can Stop Rape” przygotowuje młodzież oraz instytucje
działające na ich rzecz do pracy w roli sojuszników kobiet w
zapobieganiu gwałtom oraz innym formom przemocy ze względu
na płeć. Organizacja promuje również równość płciową oraz
prowadzi warsztaty uczące mężczyzn umiejętności bycia silnymi bez
konieczności używania przemocy.

MEN CAN STOP RAPE

http://www.mencanstoprape.org/index.htm

http://www.mencanstoprape.org/index.htm




10 rzeczy, które mogą zrobić mężczyźni, by przeciwdziałać
przemocy wobec kobiet (wg Jacksona Katza)

http://www.jacksonkatz.com/wmcd.html

1. Traktuj przemoc ze względu na płeć jako kwestię dotykającą mężczyzn w różnym wieku i o różnym statusie
socjoekonomicznym oraz zobacz ich nie tylko jako potencjalnych sprawców, ale również jako tych, którzy mogą
takim zdarzeniom przeciwdziałać.

2. W sytuacji, gdy brat, przyjaciel, kolega z klasy czy z pracy stosuje przemoc wobec swojej partnerki – czy wobec
jakiejkolwiek innej kobiety – nie odwracaj głowy. Jeśli nie czujesz się dobrze z taką sytuacją, spróbuj
porozmawiać z nim. Nie pozostań obojętnym!

3. Miej odwagę do spoglądania w głąb siebie. Zwracaj uwagę na sytuacje, w których to, co robisz lub mówisz, rani
kogoś innego. Próbuj zrozumieć, w jaki sposób twoje zachowania mogą nieść ze sobą treści seksistowskie czy
przemocowe. I pracuj nad tym, by je zmieniać.

4. Jeśli podejrzewasz, że bliska ci kobieta była ofiarą przemocy, zapytaj, czy możesz jej pomóc.
5. Jeśli kiedykolwiek teraz lub w przeszłości wykazywałeś zachowania przemocowe wobec kobiet, poszukaj

profesjonalnej pomocy.
6. Bądź sojusznikiem wszystkich kobiet, które swoimi działaniami przyczyniają się do zwalczania wszelkich form

przemocy ze względu na płeć.
7. Rozpoznawaj i mów głośno o zachowaniach homofobicznych.
8. Uczęszczaj na zajęcia, oglądaj filmy, korzystaj z programów, czytaj artykuły dotyczące nierówności płciowej,

różnorodnych sposobów traktowania tego, czym jest męskość i odkrywaj korzenie przemocy ze względu na płeć.
Edukuj siebie i innych na temat sił społecznych, które oddziałują i podsycają konflikty pomiędzy mężczyznami a
kobietami.

9. Występuj przeciwko traktowaniu kobiet jako obiektów seksualnych, jak ma to miejsce w dużej ilości czasopism,
programów telewizyjnych czy w innych sytuacjach.

10. Jeśli masz taką możliwość, przekazuj młodym mężczyznom wiedzę na temat tego, jak „być męskim” w sposób,
który nie będzie prowadził do zachowań przemocowych. Sam bądź takim przykładem.



Promundo
Jest brazylijską organizacją pozarządową, promującą równość płciową oraz

zapewniającą możliwości rozwoju dzieci i młodzieży. „Promundo” wprowadziło w
życie m.in. Program H, który stymuluje młodych mężczyzn do kwestionowania

tradycyjnych norm społecznych kojarzonych z męskością oraz promuje dyskusję i
refleksję nad kosztami tradycyjnie rozumianej męskości, jak również nad korzyściami

z zachowań, w których uwzględnia się równość płci.
http://www.promundo.org.br/

Engender Health
„Engender Health” zrealizowało m.in. projekt „Men As Partners”. Jego cele to

wzmacnianie świadomości mężczyzn i wspieranie dobrych wyborów dotyczących
zdrowia reprodukcyjnego, zwiększanie świadomości i odpowiedzialności za
zapobieganie chorobom przenoszonym drogą płciową (HIV/AIDS), wzrost

zrozumienia dla równości płciowej i dobrych relacji partnerskich, wzrost świadomości
i dążenie do zapobiegania przemocy domowej i seksualnej oraz zwiększanie udziału
mężczyzn w przekazywaniu informacji i świadczeniu usług dotyczących zdrowia

reprodukcyjnego.
http://www.engenderhealth.org/



The Family Violence Prevention Fund (FVPF)

Punkt wyjścia: ilość programów edukacyjno-profilaktycznych dla młodych mężczyzn jest bardzo
niewielka

Kampanie edukacyjne:
1. Założenie: mężczyźni najlepiej odpowiadają i reagują na informacje przekazywane przez innych

mężczyzn.

2. Założenie: szansa na przełamanie zachowań przemocowych rośnie w przypadku, gdy młodzi
chłopcy otrzymują pozytywny przykład od dorosłych mężczyzn („Coaching boys into men”).

3. Założenie: młodzi chłopcy otrzymują wiele przekazów na temat tego, jacy powinni być
(kontrolujący, twardzi), aby spełnić „kryteria” męskości.

4. Założenie: zachowania agresywne są wyuczone, zaś dorośli mężczyźni mają szansę, by
przeciwdziałać przemocy, ucząc młodych chłopców zachowań alternatywnych.

http://endabuse.org/



Men For Change
Jest organizacją edukującą mężczyzn w kwestii negatywnych aspektów

socjalizacji, której są poddawani, prowadzi do wzrostu ich zaangażowania w pracę
lokalnych organizacji, zapewnia konsultacje i wsparcie dla mężczyzn stosujących przemoc

w stosunku do kobiet oraz dzieci i tych, którzy dążą do zmiany swoich postaw, szkoli
mężczyzn-liderów w zakresie wrażliwości gender na terenie szkół oraz w innych

organizacjach

http://www.chebucto.ns.ca/CommunitySupport/Men4Change/

Change
„Change” dąży do zatrzymania procederu przemocy domowej i rozpoznania możliwości

zmiany postaw wśród mężczyzn stosujących przemoc. „Change” był pierwszym projektem
w Europie, który proponował program reedukacji dla mężczyzn stosujących przemoc.

http://www.changeweb.org.uk/index.htm

http://www.changeweb.org.uk/index.htm


Towarzystwo Interwencji Kryzysowej

• Projekt „Mężczyźni na rzecz zmiany”
• Stowarzyszenie „Mężczyźni na rzecz równości”
• Publikacja „Mężczyźni na rzecz zmiany” – m.in. scenariusze warsztatów

WNIOSKI
• Przeprowadzanie treningów genderowych, pokazujących, iż nie ma jednego obowiązującego wzorca

męskości
• Edukacja w szkole, zaangażowanie znanych osób
• Interwencje i programy powinny powstawać oddolnie

http://crisisintervention.free.ngo.pl/



DZIĘKUJĘ!


