
PRZEMOC WOBEC KOBIET
- CO POWINNIŚMY O NIEJ WIEDZIEĆ?

 

A D W O K A T  K A M I L L A  K A S P R Z A K
A D W O K A T  D I A N A  W N Ę K



Przemoc wobec kobiet

to wszelkie akty przemocy ze względu na

płeć, które powodują lub mogą prowadzić

do fizycznej, seksualnej, psychologicznej

lub ekonomicznej szkody lub cierpienia

kobiet, w tym również groźby takich

aktów, przymus lub arbitralne pozbawianie

wolności, zarówno w życiu publicznym, jak

i prywatnym.

Formą przemocy wobec kobiet jest

przemoc domowa, która oznacza wszelkie

akty przemocy fizycznej, seksualnej,

psychologicznej lub ekonomicznej

zdarzające się w rodzinie lub

gospodarstwie domowym, lub między

byłymi, lub obecnymi małżonkami, lub

partnerami, niezależnie od tego, czy

sprawca i ofiara dzielą lub dzielili miejsce

zamieszkania, czy nie.

(Definicje zawarte w Konwencji Rady

Europy o zapobieganiu i zwalczaniu

przemocy wobec kobiet i przemocy

domowej, sporządzonej w Stambule dnia

11 maja 2011 r.)
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Wyróżniamy następujące formy

przemocy wobec kobiet:

przemoc fizyczna

przemoc psychiczna

przemoc seksualna

przemoc ekonomiczna

molestowanie seksualne

nękanie

przymusowa aborcja i sterylizacja

przymusowe małżeństwa

okaleczanie narządów płciowych kobiet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Przemoc fizyczna

to w szczególności:
bicie

popychanie

szarpanie

szturchanie

kopanie

duszenie

przypalanie

przytrzymywanie

polanie substancją żrącą
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krzyk i groźby

wyzywanie

ośmieszanie, umniejszanie

krytykowanie i poniżanie

wmawianie choroby psychicznej

czy upośledzenia umysłowego

szantaż, manipulacja

izolacja i ograniczanie kontaktu 

 z innymi

narzucanie własnego zdania

utrudnianie zaspokajania

potrzeb fizjologicznych

 i zawstydzanie

i wymuszanie posłuszeństwa

Przemoc psychiczna

to w szczególności: 
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Przemoc seksualna to

w szczególności:

wymuszanie współżycia seksualnego

wymuszanie innych czynności seksualnych

wymuszanie aktywności seksualnej, na którą nie została wcześniej

wyrażona zgoda

zmuszanie do współżycia z osobami trzecimi
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Przemoc ekonomiczna to

w szczególności:
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wydzielanie

pieniędzy
 

brak dostępu

do wspólnych

środków
 

kontrolowanie

wydatków
 

utrudnianie

podjęcia pracy

zarobkowej



Molestowanie seksualne

-8-

niestosowne uwagi na temat wyglądu

żarty z podtekstem seksualnym

dotyk bez zgody drugiej osoby

zbliżanie się do drugiej osoby czy patrzenie na nią w sposób,

który może wywoływać skrępowanie

to jakakolwiek forma niepożądanych zachowań werbalnych,

niewerbalnych lub fizycznych o charakterze seksualnym, których

celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby, zwłaszcza

poprzez tworzenie atmosfery zastraszenia, wrogości, upodlenia,

poniżenia lub obrazy.

Molestowanie seksualne może

przejawiać się w szczególności

poprzez:

(art. 40 Konwencji Rady Europy

o zapobieganiu i zwalczaniu

przemocy wobec kobiet

i przemocy domowej,

sporządzonej w Stambule dnia

11 maja 2011 r.)
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to umyślne, powtarzające się zastraszanie innej osoby powodujące,

że obawia się ona o swoje bezpieczeństwo.

(art. 34 Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu

przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej

w Stambule dnia 11 maja 2011 r.)

Nękanie

Nękanie może przejawiać się

w szczególności poprzez:
dzwonienie i wysyłanie niechcianych wiadomości

nachodzenie i wystawanie pod domem czy miejscem pracy

śledzenie

przesyłanie niechcianych prezentów

groźby
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"Przemoc wobec kobiet podważa najważniejsze podstawowe

prawa kobiet, takie jak prawo do godności, dostępu do

wymiaru sprawiedliwości i równości płci. Na przykład jedna

kobieta na trzy doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej

po ukończeniu 15. roku życia; jedna kobieta na pięć

doświadczyła uporczywego nękania (stalking); co druga

kobieta doświadczyła co najmniej jednej formy molestowania

seksualnego."

Podsumowanie zawarte w wynikach badań przemocy wobec kobiet

przeprowadzonych na poziomie Unii Europejskiej przez Agencję Praw

Podstawowych Unii Europejskiej w 2014 roku.

Materiał dostępny na stronie:

https://fra.europa.eu/pl/publication/2020/przemoc-wobec-kobiet-

badanie-na-poziomie-unii-europejskiej-wyniki-badania-w-skrocie


