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 „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć” to prowadzona od dziewiętnastu lat międzynarodowa 
kampania na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy ze względu na płeć. Tytuł kampanii może być w 
polskim tłumaczeniu i kontekście mylący. Problem przemocy ze względu na płeć nie dotyka w równym 
stopniu kobiet i mężczyzn. W rzeczywistości dotyczy w zdecydowanej większości kobiet i dziewczynek. 
Dane na temat przemocy wobec kobiet: 

 Na całym świecie jedna na pięć kobiet przynajmniej raz w życiu doświadczyła przemocy ze strony 
swojego męża/partnera. 

 25% zgłoszonych przestępstw z użyciem przemocy to przemoc wobec kobiet ze strony ich 
mężów/partnerów. 

 95% ofiar przestępstwa przemocy w rodzinie to kobiety i dzieci 

 Około 70 % żeńskich ofiar morderstw zostało zabitych przez swoich partnerów 

 Dziewczęta między 15-19 rokiem życia stanowią 50% ofiar przemocy seksualnej w skali światowej.  

 Co trzecia nastolatka doświadcza przemocy seksualnej na randkach i w związkach z rówieśnikami. 
Nastolatki które doświadczają przemocy często podejmują zachowania seksualne wysokiego ryzyka, 
próby samobójcze, uzależniają się od środków odurzających, mają zaburzenia odżywiania się. 

 Przemoc wobec kobiet  wydarza się niezależnie od poziomu wykształcenia, dochodów, rasy, wieku i 
religii. 

Kobiety wciąż stanowią olbrzymią większość wśród osób najbardziej narażonych na łamanie podstawowych 
praw, nierówne i niesprawiedliwe traktowanie. 70 proc. najuboższej ludności świata to kobiety. Większość 
uchodźców, osób przesiedlonych - to kobiety. W sytuacjach konfliktów zbrojnych kobiety padają ofiarami 
najcięższych przestępstw (np. gwałtów wojennych). 
 
Inicjatorki światowej kampanii z Center for Woman’s Global Leadership przy Rutgers University wybrały dni 
pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia 
(Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka) by podkreślić, że prawa kobiet są niezbywalną częścią praw 
człowieka.  Przemoc, której na co dzień doświadczają miliony kobiet pozbawia je wolności, 
bezpieczeństwa i możliwości korzystania swobodnie z innych praw i możliwości. Celem kampanii jest 
zwrócenie uwagi międzynarodowej opinii publicznej, rządów państw i instytucji międzynarodowych na problem 
przemocy wobec kobiet oraz podjęcie działań zarówno na lokalną jak i na globalną skalę, zmierzających do jego 
wyeliminowania. 
W ramach kampanii obchodzone są także inne dni ważne dla praw człowieka: 1 grudnia, Światowy Dzień AIDS, 
oraz 6 grudnia, rocznica masakry w Montrealu. W kampanii „16 Dni Akcji...” co roku bierze udział ponad dwa 
tysiące organizacji w 160 krajach.  
 
W tym roku ogólnoświatowa kampania odbywa się pod hasłem: 
 

Struktury Przemocy: Zależności między Militaryzmem i Przemocą Wobec Kobiet 
 
Kampania w Krakowie jest współorganizowana przez: Fundację Autonomia, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej 

i PAL Grzegórzki Filii Nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. 

 
Zapraszamy do udziału w proponowanych wydarzeniach i włączenia się w Kampanię. 
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Kalendarz wydarzeń, 

które odbędą się w Krakowie w ramach 
międzynarodowej kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”. 

 
 
Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny!  
 

 
25.11.2010 (czwartek) 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ELIMINACJI PRZEMOCY WOBEC KOBIET 
 

Godz. 18.00 
Inauguracja Kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć” 
Przedstawienie tegorocznego tematu przewodniego kampanii: Struktury Przemocy: Zależności między 
Militaryzmem i Przemocą Wobec Kobiet a także działań podejmowanych w Krakowie i innych miastach Polski – 
prowadzenie Agata Teutsch (Fundacja Autonomia). 
Miejsce: ul. Krakowska 19, I piętro (siedziba Towarzystwa Interwencji Kryzysowej i Fundacji Autonomia) 
 
Godz. 18.30 
Projekcja filmu "Przerwać milczenie" (Fighting the Silence) reż. Femke van Velzen, Ilse van Velzen, Holandia 
2007, 53’ 
Podczas siedmioletniej wojny domowej w Kongo ofiarami gwałtów padło ponad osiemdziesiąt tysięcy kobiet. 
Dziś, kiedy w kraju - przynajmniej teoretycznie - panuje pokój, okazuje się, że gwałt nie jest już szokującym 
wynaturzeniem, ale codziennością. Film portretuje ludzi, którzy walczą o zmianę społecznego nastawienia do 
tego zjawiska. 
Miejsce: ul. Krakowska 19, I piętro (siedziba Towarzystwa Interwencji Kryzysowej i Fundacji Autonomia) 
 
 

29 – 30.11.2010 (poniedziałek i wtorek) 
29.12. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OBROŃCZYŃ PRAW CZŁOWIEKA 

 
Warsztat WenDo – samoobrona i asertywność dla kobiet dla uczestniczek projektu realizowanego przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. Grupa uczestniczek zamknięta. 
Prowadzenie: Monika Serkowska i Agata Teutsch (Fundacja Autonomia) 
WenDo to warsztat samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt. WenDo jest metodą, która łączy 
samoobronę fizyczną z samoobroną psychiczną. Od "zwykłej" samoobrony WenDo różni się między innymi tym, 
że wielkie znaczenie przywiązuje do asertywności. Na WenDo wychodzimy z założenia, że nikt nie ma prawa 
naruszać naszych granic (to znaczy naruszać naszego poczucia bezpieczeństwa, swobody i prawa do 
podejmowania własnych decyzji). WenDo jako metoda samoobrony psychicznej przekazuje wiedzę na temat 
skutecznych metod komunikowania się i wyrażania własnych potrzeb, emocji, zdania.  
Na WenDo pracujemy nad tym, jak nie dopuścić do napaści, a kiedy do niej dojdzie, jak sobie pomóc 
wykorzystując swoją (a także innych kobiet) wiedzę, pomysłowość, doświadczenie. 
Aby wziąć udział w WenDo nie potrzeba siły, ani nadzwyczajnej sprawności. Każda kobieta może nauczyć się 
skutecznie bronić. WenDo uczą się dziewczynki (od 7. roku życia) oraz kobiety starsze i niepełnosprawne.  
WenDo to także jedyna w Polsce metoda samoobrony uwzględniająca perspektywę kulturowej tożsamości płci 
(gender) i perspektywę feministyczną. W kontekście społeczno-politycznym uwrażliwia i pomaga identyfikować 
przypadki dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, rasę, orientację seksualną i in. Daje możliwość 
przyjrzenia się własnej socjalizacji, narzuconym społecznie normom i rolom oraz własnym wyobrażeniom na ich 
temat. 
Więcej informacji na: www.wendo.org.pl 
 
 

http://www.wendo.org.pl/
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30.11.2010 (wtorek) 

Godz. 18.00 
Projekcja filmu "Wybieram życie" – reż. Andrzej Titkow, Polska 2008, 40’ 
Zdjęcia: Marcin Buczkowski Montaż: Marcin Buczkowski Produkcja: Studio Filmowe TAK Rok produkcji: 2008   
Bohaterkami filmu są uczestniczki projektu "Praca i godne życie dla ofir przemocy" realizoanego przez Centrum 
Praw Kobiet. Są to kobiety które padły ofiarą przestępstwa przemocy w rodzinie, a jednocześnie były bezrobotne, 
zagrożone utratą pracy, oraz kobiety skazane za zabójstwa swoich partnerów-sprawców przemocy. Bohaterki 
mówią o swoich doświadczeniach, a także o procesie wychodzenia z sytuacji ofiary, odzyskiwania wolności od 
przemocy, budowania poczucia własnej wartości, dochodzenia sprawiedliwości, udziału w skutecznym programie 
resocjalizacyjnym. W filmie przedstawione zostały różne rodzaje działań podejmowanych w ramach projektu. 
Jednym z nich jest udział w kobiecej terapeutycznej grupie teatralnej. 
W ubiegłym roku, w Krakowie miałyśmy/mieliśmy okazję zobaczyć dwa przedstawienia w wykonaniu 
uczestniczek projektu, zarówno tych będących na wolności jak i osadzonych. 
Pod tym samym tytułem - "Wybieram  życie" Centrum Praw Kobiet wydało publikację podsumowującą projekt 
"Praca i godne życie dla kobiet ofiar przemocy". Znależć w niej można zarówno wypracowany przez Partnerstwo 
realizujące projekt model aktywizacji zawodowej kobiet doswiadczających przemocy jak i raport z badań 
pokazujących wpływ przemocy w rodzinie na sytuację zawodową kobiet. Jest to efekt ponad dwuletniej pracy 
Partnerstwa w skład którego wchodziły takie instytucje jak: OPS Sródmieście i Żoliborz z Warszawy, MOPS i 
PUP z Łodzi , WUP z Warszawy, CTC Polska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP z Warszawy oraz Zakład 
Karny z Lublińca i Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Publikacja dostępna jest m.in. w czytelni 
Fundacji Autonomia w Krakowie. 
Miejsce: ul. Krakowska 19, I piętro (siedziba Towarzystwa Interwencji Kryzysowej i Fundacji Autonomia) 
 
Godz.:19.00 – 21.00 
Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – nowe ważne rozwiązania - spotkanie z 
prawniczką Anną Nosek – Konopacką (Towarzystwo Interwencji Kryzysowej) 
W dniu 1 sierpnia br. weszła w życie znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  Wzmacnia 
ona ochronę ofiar przemocy, wprowadza bezpłatną obdukcję, zobowiązuje gminy do udzielenia pomocy ofierze, 
która nie ma tytułu prawnego do mieszkania, w którym zamieszkiwała ze sprawcą. Wprowadza także wymóg 
tworzenia w każdej gminie zespołów interdyscyplinarnych złożonych z przedstawicieli służb zajmujących się 
przeciwdziałaniem przemocy. 
W trakcie spotkania mowa będzie o tych zmianach, a także o tym co w praktyce one oznaczają zarówno dla osób 
poszukujących sprawiedliwości i ochrony przed przemocą, ale także tych pracujących w organizacjach i 
instytucjach zajmujących się zapobieganiem i przeciwdziałaniem przemocy. 
Zapraszamy wszystkie osoby, zainteresowane zarówno prywatnie tą problematyką, jak i  studentów/ki, 
przedstawicieli/ki organizacji pozarządowych, inicjatyw społecznych, instytucji i innych. 
Miejsce: ul. Krakowska 19, I piętro (siedziba Towarzystwa Interwencji Kryzysowej i Fundacji Autonomia) 
 

1 – 2. i 6 – 7.12. 2010 
1.12 ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS 

 
Warsztat WenDo – samoobrona i asertywność dla dziewcząt z grzegórzeckich gimnazjów organizowany we 
współpracy z Filią Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Semperitowców, w ramach działalności Punktu 
Aktywności Lokalnej. 
Prowadzenie: Agata Teutsch (Fundacja Autonomia) 
Więcej informacji na temat metody WenDo: www.wendo.org.pl 
 

2.12.2010 
Godz. 17.00 
Przemoc wobec kobiet 

Seminarium/konferencja poświęcone przemocy wobec kobiet w rodzinie, organizowane przez Koło Naukowe 
Pedagogów Resocjalizacji UJ w współpracy z Fundacją Autonomia. 

http://www.wendo.org.pl/
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4.12. 2010 (sobota) 
 

Godz.:19.00 
Spotkanie z Satsitą Khumaidovą i Larisą Suleymanovą, o sytuacji kobiet-uchodźczyń z Czeczenii  
przebywających w Polsce w kontekście narażenia na przemoc ze względu na płeć. 
Prowadzenie: Anna Lipowska – Teutsch (Towarzystwo Interwencji Kryzysowej) 
Miejsce: ul. Krakowska 19, I piętro (siedziba Towarzystwa Interwencji Kryzysowej i Fundacji Autonomia). 
 
 

6. 12.2010 (poniedziałek) 
ROCZNICA MASAKRY W MONTREALU 

 
Godz.: 18.00 
Marsz „Odzyskać noc”  
Spotkajmy się w szczególnym dniu, w rocznicę masakry w Montrealu, gdzie w 1989 roku, mężczyzna zastrzelił 
14 kobiet a kolejnych 9 ranił, w proteście przeciwko dopuszczeniu kobiet do studiowania na kierunkach 
technicznych, na Politechnice. 
Zaprotestujmy wspólnie przeciwko sytuacji, w której powszechne jest udzielanie kobietom rad w rodzaju: Po 
zmroku zostań w domu! Nie wychodź na ulicę! Nie wracaj do domu po ciemku! To sprawia, że kobiety, jeśli nie 
chcą doświadczać przemocy, zmuszone są zostać w domu, zaś sprawcy przemocy, w większości mężczyźni, 
mogą swobodnie poruszać się po ulicach.  
Powiedzmy wspólnie dość zastraszaniu, kontrolowaniu i przemocy wobec kobiet. I przejdźmy razem ulicami 
Krakowa: tymi głównymi, pełnymi ludzi i tymi opustoszałymi, ciemnymi. Trasa marszu będzie wiodła z Rynku na 
pl. Nowy, na Kazimierzu. Zapraszamy wszystkie osoby, którym nie jest obojętna przemoc wobec kobiet 
(dziewczynek i dorosłych: córek, sióstr, matek,  narzeczonych, partnerek ale też innych osób, które nie czuja się 
bezpieczne  przestrzeni publicznej, bo narażone są na przemoc. Przyjdźcie ze swoimi bliskimi: rodzicami, 
dziećmi, partnerami i partnerkami. Zabierzcie ze sobą znicze, latarnie lub pochodnie – niech rozświetlają 
odzyskiwaną noc. Weźcie gwizdki i przeszkadzajki, niech wszyscy usłyszą, że ta noc należy do nas! 
Zjednoczmy się i odzyskajmy ulice dla siebie! Odzyskajmy dla siebie przestrzeń! Odzyskajmy dla siebie noc! 
Towarzyszyć nam będzie grupa bębniarska rytmów oporu -  SambaKa oraz teatr ognia Mandragora. 
Otwarcie: Ewa Stoecker (Fundacja Autonomia) 
Miejsce: początek – płyta Rynku Głównego 
 
Godz.:19.30 

"Czy mężczyźni mają coś do zrobienia w kwestii przeciwdziałania przemocy wobec kobiet?", 
spotkanie z Marcinem Dziurokiem (Towarzystwo Interwencji Kryzysowej) na temat ruchu profeministów i 
aktywistów antyprzemocowych. W dyskusji zastanawiać się będziemy dlaczego jest tak, ze zainicjowaną w USA 
przez mężczyzn - profeministów „Kampanię białej wstążki” w Polsce prowadzą kobiety (np. Centrum Praw 
Kobiet). Co zrobić żeby mężczyźni faktycznie uznali, ze przemoc części mężczyzn wobec kobiet, to także ich 
problem/sprawa? Co przeszkadza w tym żeby w Polsce działał ruch mężczyzn przeciwko przemocy wobec 
kobiet? 
Miejsce: ul. Krakowska 19, I piętro (siedziba Towarzystwa Interwencji Kryzysowej i Fundacji Autonomia). 
 
Godz.: 20.30 
Projekcja filmu  „Werbownik” – (The Recruiter) reż. Edet Belzberg, USA 2008, 86’ 
Dlaczego młodzi ludzie (głównie mężczyźni) decydują się wstąpić do armii wiedząc, że po krótkim przeszkoleniu 
niemal na pewno trafi ą na front? Zdecydowali się postawić na szali własne życie nie dla abstrakcyjnej idei czy z 
powodu rzeczywistego zagrożenia, ale ponieważ ulegli magicznej sile przekonywania marketingowych technik 
stosowanych przez tytułowego werbownika. 
Miejsce: ul. Krakowska 19, I piętro (siedziba Towarzystwa Interwencji Kryzysowej i Fundacji Autonomia). 
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10. 12. 2010 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA 
 

Konferencja/spotkanie połączone z promocją najnowszej publikacji Fundacji Autonomia: 
„Kalendarium praw człowieka – edukacja i działanie”. 
 
Kalendarium zawiera wybrane, ważne z punktu widzenia praw człowieka daty - "dni" ustanowione przez 
organizacje międzynarodowe, uznane przez organizacje pozarządowe, rocznice ważnych z punktu widzenia praw 
człowieka, wydarzeń historycznych i/lub daty urodzin aktywistów i aktywistek działających na rzecz praw 
człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. Wybrane daty będą mogły stanowić punkt wyjściowy do 
pracy z różnymi grupami młodych ludzi. W Kalendarium znajdują się propozycje prowadzenia zajęć 
okolicznościowych lub mini projektów z młodzieżą. W założeniu publikacja ma być także inspiracją do 
poszukiwań dat upamiętniających ważne wydarzenia w społeczności lokalnej i odzyskiwania pamięci o osobach z 
tych społeczności, działających na rzecz poszanowania praw człowieka, równości i przeciw dyskryminacji i 
przemocy. 
Na podstawie Kalendarium będzie można stworzyć roczny programu edukacji na rzecz praw człowieka, dla 
równości i różnorodności. 
Publikacja wspomoże nauczycielki i nauczycieli w realizacji nowej podstawy programowej. 
Godz.: zostanie podana w późniejszym terminie 
Miejsce: zostanie podane w późniejszym terminie 
 
Działania towarzyszące: 
W trakcie Kampanii rozprowadzane będą antyprzemocowe pocztówki i kalendarzyki na 2010 rok - dystrybucja w 
szkołach i placówkach oświatowych, wśród osób uczestniczących w wydarzeniach w ramach Kampanii „16 Dni 
Akcji” w kilkunastu miastach w Polsce 
 
Zapraszamy do współpracy! 
Prosimy o kontakt: a.teutsch@autonomia.org.pl, 515-47-66-59 
 
Fundacja Autonomia zajmuje się przede wszystkim edukacją i działalnością  społeczną zmierzającą do 
powstrzymania nietolerancji, dyskryminacji i przemocy, eliminowania stereotypów, wzmacniania i wspierania 
emancypacji osób należących do grup marginalizowanych i wykluczanych, upowszechniania idei praw 
człowieka i równości płci,  rozwoju demokracji oraz świadomości i aktywności obywatelskiej oraz współpracy 
między jednostkami i grupami. Fundacja powstała w sierpniu 2007 roku.  
Więcej informacji: www.autonomia.org.pl 
 
JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM - NIGDY NIE POZOSTAWAJ OBOJĘTNY/A 
JEŚLI DOŚWIADCZYŁAŚ PRZEMOCY – SZUKAJ WSPARCIA, DOMAGAJ SIĘ SWOICH PRAW 
 
Wybrane miejsca i kontakty – pomoc dla osób, które doświadczają przemocy 
 
"Niebieska Linia" – telefon ogólnopolski  
Tel.:22 668-70-00 
Poradnia telefoniczna działa w dni powszednie w godzinach 14.00 - 22.00; 
dyżur prawny w ramach poradni odbywa się w poniedziałki i środy w godz.: 18.00 - 22.00. 
 
Fundacja La Strada – Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu 
Telefon zaufania: +48 22 628 99 99 (pomoc, porady) 
od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 19 
we środy 14 - 19 dyżur w języku rosyjskim 
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (organ nadrzędny MOPS Kraków) 
Radziwiłłowska 8b 
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31-026 Kraków (małopolskie)  
Tel.: 12/421-92-82, 12/421-82-42 
 
Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Kraków 
Tel.: 12/ 431-15-59 
 
Schronisko dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
tel.: 12/ 4258170 
31-964 Kraków 
ul. Os. Krakowiaków 46 
 
Uniwersytecka Poradnia Prawna 
-nieodpłatne porady prawne udzielane przez studentów osobom niezamożnym 
al. Krasińskiego 18/3, Kraków 
tel. 12/430 19 97 
e-mail: poradnia.prawna@uj.edu.pl 


