Aktywizacja młodzieży
w zakresie przeciwdziałania
przemocy seksualnej i wiktymizacji

Aktywizacja młodzieży
w zakresie przeciwdziałania
przemocy seksualnej i wiktymizacji

Publikacja powstała w ramach projektu
„Przemoc seksualna i wiktymizacja wśród nastolatków”
dzięki wsparciu finansowemu Programu Zdrowotnego Unii Europejskiej

ISBN

Opracowanie merytoryczne – Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton:
Alina Synakiewicz
Małgorzata Kot
Paulina Wawrzyńczyk
Kamila Raczyńska
Paulina Trojanowska
Natalia Broniarczyk
Anka Grzywacz
Maria Pawłowska
Joanna Skonieczna
Korekta tekstu:
Paulina Wawrzyńczyk, Finka Heynemann
Opracowanie graficzne:
Asia Bordowa
Tłumaczenie:
Katarzyna Sęk
Małgorzata Godlewska
Magdalena Szymalak

Wydawca:
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
ul. Nowolipie 13/15, 00-150 Warszawa
federa.org.pl
federacja@federa.org.pl
tel.: 22 635 93 95

SPIS TREŚCI

5
7
Świat dorastających dziewcząt a przemoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Skąd się bierze przemoc seksualna wśród młodych ludzi,
czyli co to jest kultura gwałtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Przemoc seksualna w szkole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Bullying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Cyberprzemoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
Aktywizacja młodzieży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Wstęp do scenariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
Scenariusz 1: Prawa seksualne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Scenariusz 2: Czym jest przemoc seksualna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Scenariusz 3: Identyfikowanie przemocy seksualnej w związkach . . . . . . . . . .
58
Scenariusz 4: Post z forum internetowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
Scenariusz 5: Zagrożenia w cyberprzestrzeni – sexting, nękanie i przemoc
na tle seksualnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
Scenariusz 6: Teksty piosenek – promują zdrowe czy niezdrowe
związki i relacje intymne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
Scenariusz 7: Przeciwdziałanie przemocy seksualnej
„Burzymy mur przemocy” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
Trudne sytuacje na zajęciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
Organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy i telefony zaufania . .
82
Polecane lektury i strony internetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
Biogramy autorek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
Ulotka – zdrowe i niezdrowe relacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stereotypowy model męskości i przyczyny męskiej przemocy . . . . . . . . . . . . . . . .

3

4

NAUCZYCIELKO/NAUCZYCIELU,
przed Tobą ciekawe, ważne, ale i wymagające zadanie. Oddajemy w Twoje ręce
publikację, dzięki której zapoznasz się z problematyką przemocy seksualnej oraz
dowiesz się, jak jej przeciwdziałać.
Przemoc seksualna jest zachowaniem mającym na celu zaangażowanie drugiej
osoby w aktywność seksualną mimo braku jej zgody. To zjawisko związane z różnymi formami przemocy – fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, występuje także w Internecie. Wiktymizacja to działanie sprawiające, że osoba staje się ofiarą
przemocy, doznaje strat materialnych, krzywd moralnych czy zmian w psychice
w wyniku jakiegoś zdarzenia. Jako edukatorki i edukatorzy zauważamy, że brakuje
zarówno dostatecznej opieki prawnej i psychologicznej nad osobami doświadczającymi przemocy seksualnej, działań adresowanych do jej sprawców, jak i edukacji
seksualnej, która kładłaby nacisk na pozytywne wzorce relacji intymnych między
ludźmi, uwrażliwiałaby młodzież na problematykę przemocy oraz wskazywałaby,
jak jej przeciwdziałać.
Młodzież jest szczególnie narażona na doświadczenie przemocy seksualnej z racji
etapu, na którym się znajduje – rozwija swoją tożsamość, uczy się stawiać granice,
nawiązuje relacje. Doświadczenie przez młodych ludzi przemocy seksualnej wpływa na ich dorosłe życie oraz utrudnia uczestnictwo w życiu społecznym i tworzenie
intymnych związków. Warto zwracać uwagę na potrzebę dyskusji i edukacji w tym
zakresie, jako że przemoc seksualna wśród młodzieży to zjawisko powszechne
i przybierające coraz to nowe formy w związku z rozwojem nowych technologii,
zatem wymagające poszukiwania nowych podejść i rozwiązań.
Rzetelna edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej i wiktymizacji
wśród młodzieży przyczynia się do obalenia stereotypów płci, uczy szacunku do
drugiego człowieka, wyznaczania własnych granic. Pomaga w budowaniu zdrowych
relacji, chroni przed angażowaniem się w te przemocowe oraz mówi, jak nie wchodzić w rolę sprawcy/sprawczyni przemocy.
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Być może proponowana tematyka jest dla Ciebie nowością, dlatego zamieszczone
są w tej publikacji materiały, które ją wyjaśnią. Składa się ona z kilku części:

•
•
•
•

wprowadzającej, w której zamieszczone są artykuły naszych edukatorek przybliżające różne aspekty przemocy seksualnej i wiktymizacji wśród młodzieży,
aktywizującej, w której znajdziesz scenariusze zajęć do przeprowadzenia
z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną oraz propozycje inicjatyw, jakie możesz podjąć wraz z uczennicami i uczniami, żeby wspólnie przeciwdziałać przemocy seksualnej,
listy lektur i adresów stron internetowych, które pomogą pogłębić wiedzę
w tym zakresie,
ulotki o zdrowych i niezdrowych relacjach, którą możesz rozdać młodzieży, by promować wiedzę z zakresu przeciwdziałania przemocy seksualnej
i wiktymizacji.

Mamy nadzieję, że zawarte materiały staną się dla Ciebie inspiracją i pomogą Ci
edukować i aktywizować młodych ludzi, by wspólnie nie zgadzać się na przemoc.
Powodzenia!
Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton
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Paulina Wawrzyńczyk

Stereotypowy model mêskoœci
i przyczyny mêskiej przemocy
Badania wykazują, że dzieci od trzeciego roku życia zdobywają wiedzę dotyczącą
tego, jaki powinien być „stereotypowy” mężczyzna i jaka powinna być „stereotypowa” kobieta. Na początku szkoły podstawowej mają już ugruntowany obraz tego,
kim są i jak powinni się zachowywać jako reprezentanci i reprezentantki swojej
płci. Niestety, cały czas stereotypowa męskość i kobiecość budowane są w oparciu o kontrast, a do tego właściwości „męskie” częściej wartościowane są na
plus. Podstawowe cechy i zachowania przypisywane płciom podzielone na kategorie to na przykład:

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

Mocna budowa ciała,
widoczna masa mięśniowa

Kruche, drobne, najlepiej
szczupłe

Brak dbałości o wygląd

Skupienie na wyglądzie
i atrakcyjności fizycznej

Siła fizyczna

Silni, krzepcy

Słabe, delikatne

Osobowość

Wypieranie emocji

Skupienie na emocjach

Temperament

Porywczy, brutalni, skłonni
do podejmowania ryzyka

Spokojne, opanowane,
zachowawcze

Wygląd
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MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

Zainteresowania

Sport, polityka, praca

Dom, rodzina, uroda

Formy spędzania
wolnego czasu

Świat wirtualny,
sportowe zabawy grupowe

Prace domowe, dbanie o potrzeby najbliższych

Ulubione filmy

Filmy akcji, wojenne, thrillery

Komedie romantyczne, romanse, filmy obyczajowe

Cele życiowe

Sukces zawodowy i finansowy

Znalezienie partnera i założenie
rodziny

Seksualność

Dominacja i natarczywość,
wysokie libido,
gotowość w każdej chwili

Uległość, ograniczone
potrzeby seksualne

Role rodzinne

Głowa rodziny zapewniająca
status materialny

Wychowujące dzieci,
rządkowane mężom

Agresja

Agresorzy, dyskryminujący

Ofiary przemocy, dyskryminowane

podpo-

Jak łatwo można zauważyć, taka dychotomia nie przystaje do rzeczywistości i jest
bardzo krzywdząca dla obu płci. O ile od lat bardzo dużo mówi się o sytuacji kobiet,
o tyle nadal mało miejsca poświęca się na analizę społecznego wzorca męskości.
Bez zmian w wychowaniu i zachowaniu mężczyzn bardzo trudno o równouprawnienie, partnerskie relacje i bardziej sprawiedliwe społeczeństwo. To właśnie
młodzież, szczególnie mocno poddana rówieśniczej presji, najboleśniej odczuwa
konieczność dostosowywania się do stereotypów.
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DLACZEGO STEREOTYP KRZYWDZI?
Jak w praktyce wygląda socjalizacja, czyli „przyuczanie” do „męskości”?
Przypadek 1.
Pięciolatek ma młodszego brata. Naśladując rodziców, chciałby chodzić z wózkiem i lalką.
Jednak rodzice w obawie przed śmiesznością oraz reakcjami rodziny i sąsiadów, nie chcą
mu ich kupić.

Dziewczynki niemal od urodzenia zachęcane są do tego, by uczyć się dbałości o innych, czego wyrazem jest m.in. kupowanie im lalek. Chłopców, którzy chcą się bawić w „dziewczyńskie” zabawy, ocenia się jako zniewieściałych. Najczęściej rodzice
i opiekunowie nie wspierają takich zachowań i kupują zabawki kulturowo przypisane do płci. Warto zauważyć, że w sklepach trudno znaleźć uniwersalne ubrania dla
dzieci; dziewczynki kojarzone są z jasnymi, ciepłymi kolorami (szczególnie różowym), a chłopcy z ciemnymi, posępnymi. Jaki daje to przekaz?
Przypadek 2.
Ośmiolatek przewrócił się i skaleczył. Jego mama stara się go uspokoić, mówiąc: „Przestań się mazać, chłopaki nie płaczą, nie wypada, nie bądź babą”.

Konieczność bycia „twardym” wyklucza okazywanie emocji. Nie znaczy to jednak,
że mężczyźni ich nie przeżywają! Tłumią je na różne sposoby i żeby jakoś sobie poradzić, często szukają ucieczki. Nadużywanie alkoholu jest chyba najbardziej społecznie akceptowaną metodą radzenia sobie ze stresem. Mężczyźni nie są uczeni
rozmowy, a zwierzanie się ze swoich problemów postrzega się jako słabość. Wśród
dorosłych osób liczba kobiet szukających profesjonalnej pomocy psychologicznej
znacznie przewyższa liczbę mężczyzn; mężczyźni zdecydowanie rzadziej docierają
do specjalistów i specjalistek.
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Przypadek 3.
Dwunastolatek bardzo lubi towarzystwo dziewczyn, trzyma się z nimi na przerwach. Zamiast plecaka woli nosić torbę; nie przeklina. Koledzy wyzywają go od „cwelów” i „pedałów”, nękają fizycznie i psychicznie.

Jednym z wzorców męskości jest bycie członkiem męskiej grupy, często opartej na
sile i pogardzie dla płci przeciwnej. Chłopak, który zachowuje się inaczej, nie ma
szans na szacunek. Homofobia występuje w każdym środowisku i stanowi realne
zagrożenie zdrowia i życia młodych ludzi.
Przypadek 4.
Szesnastolatek nie jest zainteresowany seksualnością, nigdy też się z nikim nie spotykał.
Koledzy śmieją się z niego mówiąc, że jest „cipą”; robią zakłady, kiedy wreszcie „zaliczy”.
Na imprezie przymuszają go, żeby wziął udział w aktywności seksualnej z koleżanką.

Stereotypowy mężczyzna to zdobywca i uwodziciel. Nie ma w języku polskim negatywnych określeń na osobę płci męskiej, która często uprawia seks z wieloma osobami. Dla porównania – istnieje wiele takich epitetów dotyczących kobiet („szmata”, „puszczalska”). Męska seksualność pojmowana jest prymitywnie: im więcej,
tym lepiej, bez specjalnej dbałości o potrzeby partnerek czy ich przyjemność seksualną. Ci, którzy nie mają na to ochoty, są uznawani za niepełnowartościowych.
Przypadek 5.
Osiemnastolatek mieszkający na osiedlu zdominowanym przez chuliganów nosi długie
włosy i wąskie spodnie. Nie je mięsa, sprzeciwia się służbie wojskowej. Jest regularnie
napadany tylko dlatego, że wygląda i żyje inaczej niż sąsiedzi.

Wychowanie mężczyzn na żołnierzy gotowych do poświęceń w imię haseł takich
jak „Bóg, honor, ojczyzna” zaczyna się już od przedszkola. Militarne zabawki dla
chłopców i gry komputerowe pełne agresji uczą kultu walki i uznawania przemocy
za naturalny element życia. Obecnie w Europie nie prowadzi się żadnych konﬂiktów zbrojnych, więc taki model męskości wydaje się całkowicie anachroniczny. Po
dwóch tragicznych wojnach światowych etos wojownika stracił na znaczeniu i bycie
żołnierzem kojarzy się raczej z byciem „mięsem armatnim”. Niestety, motyw bezwzględnej rywalizacji przeniósł się do świata biznesu, który bardzo często opisywany jest za pomocą języka wojny.
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MĘSKOŚĆ = PRZEMOC?
Główny model męskości, który za pomocą kultury masowej jest wpajany chłopcom od
najmłodszych lat, to albo typ Rambo (często bezmózgi i walący na oślep), albo policjant/
detektyw/mafioso – z czasem coraz mniej wyrafinowany i coraz brutalniejszy. Poprzez
takie wzorce przekazuje się młodym ludziom, że świat można kontrolować przemocą, że siła wzbudzi szacunek ze strony innych mężczyzn i seksualne zainteresowanie
kobiet. Przedstawianie kobiet jako istot bezwolnych i słabych tylko wzmacnia chęć
mężczyzn do ich „obrony”. Raz zapoczątkowaną przemoc trudno jednak powstrzymać
– akcja powoduje reakcję. Mężczyźni zabijają, ranią lub okradają najczęściej innych
mężczyzn (w dużej mierze po to, żeby zdobyć ich dobra materialne), kult siły obraca
się więc przeciwko nim.
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CO MOŻNA ZROBIĆ – WEZWANIE DO DZIAŁANIA
Zorganizuj zajęcia lub najlepiej ich cykl na temat stereotypowej męskości i kobiecości.
Włącz młodzież w poszukiwania informacji na temat tego, jak wiele złego powoduje męska przemoc zarówno w stosunku do kobiet, jak i samych mężczyzn. Wspólnie przeanalizujcie różne statystyki (np. mężczyźni częściej popełniają samobójstwa i są bezdomni).
Celem takich dyskusji jest nie tylko uwrażliwianie na problem, lecz także zachęcenie do
przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć i orientację seksualną.
Warto pokazywać, jak przypisywane mężczyznom cechy, takie jak odwaga, racjonalne
myślenie i niezależność, można wykorzystywać w staraniach o sprawiedliwość i zrównoważony rozwój. Uczenie komunikacji i rozwiązywania konﬂiktów pozwala wypracować
inne metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach niż używanie siły.
Bardzo ważne jest także podkreślanie zalet równego traktowania kobiet i partnerstwa
w związku. Odpowiedzialność i wspólne podejmowanie decyzji koniecznie należy odnosić
także do sfery seksualności – aktywności seksualnej, antykoncepcji, decyzji o posiadaniu
dzieci. Chłopcy powinni być uczeni dbania o swój dobrostan fizyczny i psychiczny. Warto zwrócić uwagę na to, że w reklamach leków to zawsze kobiety opiekują się swoimi
partnerami. Prowadzi to do zaniedbywania problemów zdrowotnych, unikania lekarzy
i nierzadko przedwczesnej śmierci.
Przedyskutuj z młodzieżą to, jaki obraz mężczyzny kreuje popkultura od najmłodszych
lat dziecka poprzez kreskówki, filmy, komiksy i teledyski. Zapytaj, jakie emocje wywołuje
to u młodych ludzi i zastanów się, w jaki sposób mogliby sobie z tym poradzić.
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Alina Synakiewicz

Œwiat dorastaj¹cych dziewcz¹t
a przemoc
Okres dojrzewania jest trudnym momentem w życiu dziewczyn ze względu na
zmiany, jakie zachodzą zarówno w ciele, jak i w psychice – żaden pedagog czy rodzic nie ma co do tego wątpliwości. Mało kto zwraca jednak uwagę na to, że otaczająca rzeczywistość społeczna nie jest dla dorastających dziewcząt ani bezpieczna,
ani wspierająca.

STEREOTYPY PŁCIOWE
A PRZEMOC WOBEC DZIEWCZĄT
Społeczne oczekiwania wobec tego, jaka powinna być idealna dziewczynka, wydają się być gotową receptą na stanie się ofiarą przemocy. Powinna być: ładna,
grzeczna, miła, uczynna, wrażliwa, uczuciowa, a także zajmować się innymi. Jak
osoba obdarzona takimi cechami będzie reagować w sytuacji zagrożenia przemocą? Czy będzie potrafiła się obronić, gdy ktoś przekroczy jej granicę psychiczną
czy fizyczną, naruszy jej cielesność? Czy raczej zawstydzona spuści wzrok i z wymuszonym uśmiechem będzie udawała, że wszystko jest w porządku? Czy będzie
miała wystarczająco dużo siły i odwagi, żeby zgłosić nauczycielce/nauczycielowi, że
doświadczyła przemocy seksualnej?
Niestety, także szkoła poprzez powielanie stereotypów płci uczestniczy w socjalizowaniu dziewcząt do stawania się ofiarami przemocy. W podręcznikach, dziewczynki: bawią się lalkami, gotują, pomagają swoim matkom w prowadzeniu domu,
robią zakupy itp. Poza tym są niestabilne emocjonalne, płaczliwe, bojaźliwe, niepewne, kłótliwe. Chłopcy przeżywają przygody, zdobywają szczyty, lecą na Księżyc,
uprawiają sporty, pomagają dziewczynkom wyjść z opresji. Ich cechy charakteru to
odwaga, inteligencja, zaradność. Typowy podręcznikowy mężczyzna jest aktywny,
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żądny przygód, pomysłowy, twórczy, niezależny, asertywny, posiada władzę i prestiż, potrafi panować nad swoimi emocjami. Natomiast podręcznikowe kobiety są:
pasywne, niekompetentne, zależne, skoncentrowane na sprawach domowych,
potulne, represjonowane i poniżane przez mężczyzn, przeżywają skrajne emocje
(głównie strach). Wiele podręczników pokazuje relacje, w których mężczyzna ma
władzę i dominuje nad kobietą, jako normalną i pożądaną sytuację.

PRZEMOC WOBEC DZIEWCZĄT
W RELACJACH INTYMNYCH
Najczęstszym rodzajem przemocy, jakiej doświadczają dorastające dziewczęta będące w związkach, to przemoc psychiczna. Może ona przybierać różne formy: obraźliwe wyzwiska („ty suko”, „ty gruba dziwko”, „ty szmato”), śledzenie, chorobliwa
zazdrość, kontrolowanie partnerki, izolowanie od przyjaciół i rodziny, podkopywanie pewności siebie, upokarzanie przy znajomych i inne.
Przemoc seksualna na randce ma także alarmujące statystyki. Przykładowe dane
z USA mówią, że 56% dorastających dziewczyn zostało zgwałconych przez swojego
chłopaka, 30% – przez kolegę, a 11% – przez znajomego. Z kolei 34% badanych
chłopców uważało, że w porządku jest zmuszanie dziewczyny do stosunku seksualnego, jeśli wcześniej uprawiała z nimi seks. Przemoc seksualna w związkach
przybiera także formę obelg słownych dotyczących sfery seksualnej oraz ciała
dziewcząt („ale masz grubą dupę”, „masz mały biust”, „jesteś oziębła” itp.).
Choć rzadko się o tym mówi, przemoc fizyczna w relacjach intymnych nastolatków
jest równie częsta jak ta, która zdarza się w związkach osób dorosłych. Mechanizmy utrudniające dziewczynie wychodzenie z przemocowego związku są podobne
jak w przypadku dorosłych kobiet. Wiele dziewcząt kryje sprawcę, maskuje ślady
przemocy oraz wierzy, że akt przemocy był jednorazowym incydentem, a sprawca
miał powód, żeby je uderzyć. Około 80% dziewcząt, które doświadczyły przemocy fizycznej ze strony partnera, kontynuuje randkowanie z nim. Powyższe dane są
szczególnie niepokojące, wziąwszy pod uwagę fakt, że dotyczą osób niepełnoletnich. Nastolatki, które doświadczyły przemocy w związkach, w życiu dorosłym częściej wchodzą w przemocowe relacje.
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SEKSUALIZACJA PRZEMOCY WOBEC KOBIET
I DZIEWCZĄT
Wielu badaczy i badaczek zauważa niepokojące zjawisko, jakim jest seksualizacja
dziewcząt i kobiet.
Seksualizacja to uprzedmiotawianie kogoś pod względem seksualnym, traktowanie raczej jako przedmiotu do seksualnego wykorzystania niż osoby zdolnej do podejmowania
niezależnych decyzji, także tych dotyczących ciała czy seksu.

Z seksualizacją stykają się już bardzo małe dziewczynki – kultura lalki Barbie zaszczepia im nakaz bycia atrakcyjną wizualnie dla innych oraz seksowną. Wszechobecność treści, w których kobiece ciało jest przedstawiane jako obiekt (reklamy
wielu produktów), ma poważne skutki psychiczne – powoduje spadek samooceny
(ciągłe porównywanie swojego ciała z niedościgłymi wzorcami urody może obniżać poczucie własnej wartości), co może mieć również wpływ na osiągnięcia szkolne lub może powodować zachowania autoagresywne (np. zaburzenia odżywania).
Przekaz, wedle którego wartość dziewczyny zależy od jej atrakcyjności seksualnej,
a także jej doświadczeń w sferze seksu, powoduje, że wiele dziewcząt decyduje się
na kontakty seksualne, choć tak naprawdę nie ma na nie ochoty.
Innym aspektem seksualizacji dziewcząt jest erotyzowanie obrazów przemocy.
Sceny męskiej przemocy wobec kobiet pokazywane w filmach, teledyskach czy
w pornografii, po którą sięgają młode osoby, pokazują ją w seksualny sposób.
W takich obrazach przemoc pokazana jest jako coś „seksownego”, podniecającego.
Cierpienie, trauma kobiety jej doświadczającej jest spychana na dalszy plan albo
w ogóle niewidoczna. Wiele badań wykazuje, że częste oglądanie przez młodych
mężczyzn scen przemocy wobec kobiet pokazywanych w seksualny sposób, może
powodować u nich obniżenie empatii wobec kobiet i większą skłonność do stosowania seksualnego przymusu czy przemocy. Ten proces zobojętniania zaczyna się
coraz szybciej; z obrazami seksualizującymi męską przemoc wobec kobiet stykają
się coraz młodsze osoby.
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AGRESYWNE ZACHOWANIA DZIEWCZĄT
Przemoc, której sprawczyniami są dorastające dziewczęta, różni się od tej, której
dopuszczają się chłopcy. W przeciwieństwie do chłopców, którzy najczęściej stosują bezpośrednią przemoc fizyczną, dziewczęta posługują się agresją „nie wprost”,
która może przybierać formy rozpowszechniania plotek na czyjś temat, wyśmiewania kogoś czy ostracyzmu grupowego wobec osoby (najczęściej koleżanki), której
się nie lubi. Niektóre badania wykazały, że stosowanie przemocy fizycznej przez
dziewczęta często jest sposobem na uniknięcie własnej wiktymizacji. Zdarzają
się sytuacje, w których dziewczęta bronią się w ten sposób przed molestowaniem
seksualnym, werbalnym lub fizycznym, czego kadra pedagogiczna nie zauważa,
karząc dziewczynę za stosowanie przemocy, która była tak naprawdę wyrazem jej
bezsilności wynikającym z ignorowania przez szkołę problemu.

PROFILAKTYKA

•

•
•
•

Jedną z ważnych metod przeciwdziałania przemocy wobec dziewcząt, które
możesz podjąć, jest objęcie ich działaniami wzmacniającymi pewność siebie, uczącymi asertywności oraz stawiania granic psychicznych i fizycznych.
Idealne do tego wydają się być warsztaty samoobrony i asertywności WenDo. Z doświadczeń krajów zachodnich, np. Niemiec, wynika, że blisko 90%
kobiet i dziewcząt, które w nich uczestniczyły, nie doświadcza już później
przemocy fizycznej. Dzieje się tak dlatego, że WenDo uczy, jak nie dopuścić
do fizycznej konfrontacji. Warsztaty organizowane są w większych miastach
Polski, możesz także zaprosić trenerów i trenerki, żeby przeprowadzili/
przeprowadziły je w Twoim miejscu zamieszkania (więcej informacji na
stronie wendo.org.pl).
Dawaj dobry przykład – nauczycielki, które są asertywne, mają wysoką
samoocenę i popierają zasady równości płci, są dla uczennic pozytywnym
wzorcem kobiecości.
Podejmuj tematykę równości płci na swoich zajęciach.
Ryzyko związane z wchodzeniem młodych ludzi w przemocowe/niezdrowe
związki możesz zminimalizować przez wspieranie rozwoju umiejętności,
które pozwolą im budować satysfakcjonujące relacje. Dlatego warto, abyś
organizowała/organizował zajęcia dotyczące miłości i związków, na których nie zabraknie zagadnień związanych z komunikacją, asertywnością,
umiejętnością rozwiązywania sytuacji konﬂiktowych, kontrolowaniem zło-
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ści, gniewu, równością płci, stereotypami płci, savoir-vivrem w związku itp.
Ucząc tego, jak wygląda zdrowa relacja i pomagając rozwijać umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, w znaczący sposób pomożesz Twoim
uczennicom i uczniom wchodzić w pozytywne związki zarówno w okresie
dojrzewania, jak i w życiu dorosłym.
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Maria M. Pawłowska

Sk¹d siê bierze przemoc
seksualna wœród m³odych ludzi,
czyli co to jest kultura gwa³tu
Przez to, co i jak mówimy, przekazujemy młodzieży pewne wzorce społeczne, zazwyczaj zupełnie nieświadomie. Jakkolwiek szokująco to brzmi, niektóre z nich
promują kulturowo uwarunkowaną tolerancję dla przemocy seksualnej wobec
kobiet – i to właśnie jest kultura gwałtu. Poniżej zostanie omówionych kilka jej
konkretnych objawów: kobiece ciało jako źródło wstydu, obarczanie ofiar przemocy seksualnej odpowiedzialnością za przemoc, której doznały; brak egzekwowania
odpowiedzialności za męskie zachowania seksualne i konieczność szanowania zarówno sprzeciwu, jak i zgody na kontakty seksualne.

KIM JEST GRZECZNA DZIEWCZYNKA,
A KIM JEST GRZECZNY CHŁOPIEC?
Grzeczny chłopak nie klnie, pomaga starszym, przepuszcza koleżanki w drzwiach
i jest uprzejmy; grzeczna dziewczyna „szanuje się” i „nie prowokuje”. Innymi słowy,
chłopcy oceniani są za to, co robią, jak się zachowują wobec innych (i nawet jeśli
czasami się pobiją, to nie szkodzi, bo „chłopcy tak mają” i „tacy są”). Dziewczynki
natomiast – głównie w związku z tym, czego nie robią – mają nie być jawnie aktywne seksualnie. Wśród młodzieży i dorosłych męska aktywność okołoseksualna postrzegana jest jako zdrowy przejaw męskości. Nie istnieją nawet słowa określające
mężczyznę, który uprawia za dużo seksu. Kobiety i dziewczęta natomiast są dużo
surowiej oceniane zarówno za bycie aktywnymi seksualnie (najlżejsze z określeń to
„nie szanuje się”), jak i odmawiania kontaktów seksualnych („cnotka“), w związku
z czym od wczesnego wieku czują presję związaną z tymi sprzecznymi oczekiwaniami ze strony grupy rówieśniczej i dorosłych.
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Ważne: Nie oceniaj na forum publicznym uczennic ze względu na ich zachowania
seksualne. Staraj się nie komentować ich wyglądu – czy komentowałbyś/komentowałabyś wygląd ucznia? Może warto porozmawiać z uczniami i uczennicami o tym,
czemu wydaje nam się, że wygląd kobiet i dziewcząt jest bardziej „sprawą publiczną” niż wygląd chłopców i mężczyzn.

MAM PIERSI – CZY MAM SIĘ WSTYDZIĆ?
Jednym z efektów seksualizacji młodych dziewcząt jest instytucjonalne zainteresowanie ich ciałem, objawiające się między innym tym,
że w regulaminach szkół słowo „uczennica” – a nie
„uczeń” – często występuje tylko we fragmentach
o ubiorze (np. „uczennice nie mogą być ubrane
wyzywająco”). Szkoła – miejsce, które powinno skupiać się na umysłach – stosuje żeńskie
formy językowe tylko w odniesieniu do cielesności. Niestety, postrzeganie kobiecego ciała jako „wyzywającego” udziela się również
uczniom. Dziewczęta, które dojrzewają, za często muszą znosić niewybredne komentarze i oskarżenia o „złe prowadzenie się” czy „puszczanie się”, nawet bez związku z jakąkolwiek aktywnością seksualną,
lecz z tym, że np. rosną im piersi! Zostają sprowadzone
do roli obiektów seksualnych, są wyśmiewane i niemalże
znikają jako pełnowartościowe osoby.

CO TY MOŻESZ ZROBIĆ?

•
•

Ucinaj wszelkie publiczne komentowanie wyglądu
uczniów i uczennic. Wysyłaj jasny sygnał, że to niedopuszczalne.
Zastanów się, czy może sam/sama w trakcie zajęć
nie skupiasz się za bardzo na kobiecym wyglądzie.
Dlaczego podczas opisywania kobiet zazwyczaj zaczyna się i kończy na wyglądzie, a w przypadku mężczyzn mówi się częściej o ich charakterze?
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•

Kiedy tylko masz okazję, podkreślaj, że to nie osoby oceniane poprzez pryzmat seksualności powinny się wstydzić, ale te, które je uporczywie przedrzeźniają; podkreślaj, że szkoła nie będzie tego tolerować.

„NIE GWAŁĆ” A „NIE DAJ SIĘ ZGWAŁCIĆ”
Dziewczynki od małego słyszą: „nie ubieraj się prowokująco”, „nie wracaj sama
po nocy”, „nie pij na imprezach”. U podstaw tych nakazaów leży przekonanie (nie
zawsze werbalizowane), że takie zachowania mogą doprowadzić do napaści seksualnej. Taka retoryka obarcza kobiety odpowiedzialnością za unikanie przestępstw,
których ofiarami potencjalnie mogłyby paść. W dodatku nikt nie mówi chłopcom
wprost: „nie gwałć”. Dobrym tego przykładem jest sposób, w jaki omawia się gwałt
w mediach – więcej czasu poświęca się okolicznościom zdarzenia i temu, co ofiara
miała na sobie, aniżeli zachowaniu sprawcy. Nie gwałcą krótkie spódniczki, alkohol
ani ciemne odludne miejsca – gwałci gwałciciel, a ofiara NIGDY się o to nie prosi, co
wynika z samej definicji gwałtu. Niestety, nie taki przekaz dostaje młodzież.
Mitem jest także to, że gwałtów dokonują obcy poza domem. Wedle badań Światowej Organizacji Zdrowia 6 na 7 kobiet doznających przemocy seksualnej pozostaje
ze sprawcą w związku, atak zaś ma często miejsce w mieszkaniu.
Czemu to takie ważne? Dziewczyna, która wierzy, że doświadczyła przemocy, ponieważ „sama się o nią prosiła” bądź „prowokowała”, jest mniej skłonna do szukania odpowiedniej pomocy psychologicznej i lekarskiej. Może to mieć długotrwały
wpływ na jej psychikę i życie. Co więcej, nieujawnienie sprawcy prowadzi do tego,
że może on znowu popełnić podobne czyny i skrzywdzić kolejne osoby.

„ N I E ” Z N A C Z Y „ N I E ” ? A C O Z „TA K ” ?
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SEKSUALNA
W naszej kulturze pokutuje przekonanie, że „grzeczne” i „dobre” dziewczyny zawsze odmawiają kontaktów seksualnych – jest to dowód na to, że „się szanują“.
Ponieważ powiedzenie wprost „tak“ może zniszczyć ich „reputację“, popularne
są przekonania typu „kiedy dziewczyna mówi nie, to myśli tak”. Brak możliwości
powiedzenia „tak” na propozycję kontaktu seksualnego sprawia, że również „nie”
w pewnym stopniu się dewaluuje.
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Co młodzież powinna wiedzieć? Wszystkie decyzje dotyczące kontaktów seksualnych muszą zostać uszanowane. Jeżeli tak się nie dzieje, osoba, która postępuje
wbrew woli drugiej, popełnia w rozumieniu polskiego prawa przestępstwo ścigane
z kodeksu karnego. Należy pamiętać, że każda aktywność seksualna z osobą poniżej 15 roku życia jest przestępstwem (także jeżeli została wyrażona zgoda)! Nie
powinno też być tak, że gdy dziewczyna zachodzi w niechcianą ciążę, to jest to tylko
jej problem. Za kontakty seksualne odpowiedzialne są dwie osoby i obie powinny
podejmować rozsądne, przemyślane, wspólnie przedyskutowane decyzje, za które
razem będą ponosić odpowiedzialność.

P R Z Y PA D E K : Z A B AWA W GWA Ł T
Do Grupy Ponton zgłosiła się wychowawczyni III klasy szkoły podstawowej, której
uczennice i uczniowie bawili się w „gwałt”. Jak się potem okazało, starszy kolega pokazał trzecioklasistom w komórce brutalny filmik, na którym dochodziło do
napaści seksualnej. Po jego obejrzeniu kilku chłopców przygwoździło koleżankę
do podłogi i krzyczało, że ją gwałcą. Wycofali się dopiero wtedy, gdy dziewczynka
zaczęła się dusić i krzyczeć. Przerażona opowiedziała o wszystkim nauczycielce.
Chłopcy w swoim mniemaniu odtwarzali scenę z filmu. Nie rozumieli, że dopuścili
się aktu przemocy, a także tego, czym jest gwałt, ale wiedzieli, że właśnie w niego
się „bawili”. Szczególnie przykre jest to, że inne dzieci czuły, że powinny śmiać się
z ofiary tej „zabawy“, a nie potępić sprawców.

JAK REAGOWAĆ?

•
•

Powyższa sytuacja jasno wskazuje na potrzebę przekazania podstawowej wiedzy o przemocy i sposobach jej unikania. Nigdy nie jest za wcześnie, żeby powiedzieć dzieciom i młodzieży, że należy szanować granice innych osób i potępiać przemoc w każdej formie. W świecie nowoczesnych technologii młodzi
ludzie są narażeni na kontakt z nieodpowiednimi treściami bardzo wcześnie
i powinni mieć wiedzę, dzięki której będą w stanie się im przeciwstawić.
Wszystkie uczennice i wszyscy uczniowie powinni usłyszeć, że przemoc jest
niedopuszczalna i niedopuszczalne jest szydzenie z osób, które jej doznają.
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Alina Synakiewicz

Przemoc seksualna w szkole
DEFINICJA MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO
I K O N T E K S T S P O Ł E C Z N O - K U LT U R O W Y
Molestowanie seksualne to każde zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące
się do płci NIEAKCEPTOWANE przez jego adresata/adresatkę. Uważa się je za niechciane,
gdy jego adresat/adresatka nie oczekuje go, nie zachęca do niego i z jego/jej perspektywy
jest ono przykre, nieprzyjemne. Brak reakcji czy sprzeciwu ze strony osoby molestowanej
nie oznacza, że akceptuje ona takie zachowanie. Często ofiary molestowania nie bronią się
przed przemocą ze strachu przez eskalacją niepożądanych zachowań lub z obawy przed
ostracyzmem czy utratą pozycji w grupie rówieśniczej.

Molestowanie seksualne może przybierać różne formy.
1. Bezpośrednie:
komentarze na temat ciała,
obraźliwe gesty, gwizdanie, cmokanie,
wulgarne dowcipy, prezentowanie zdjęć pornograficznych,
różne formy naruszania nietykalności cielesnej (w tym szarpanie, zdzieranie ubrania, obmacywanie, symulowanie aktu seksualnego, zmuszenie do odbycia stosunku seksualnego),
przemoc seksualna może też odbywać się za pośrednictwem nowoczesnych technologii jako wulgarne SMS-y, maile, umieszczanie zdjęć
w Internecie w seksualnym kontekście bez zgody osoby, która na nich
widnieje itp.
2. Pośrednie:
Gdy na ścianach szkoły, w toaletach, w szatni widnieją wulgarne, seksistowskie
napisy i rysunki, gdy uczniowie bez skrępowania opowiadają wulgarne dowcipy, gdy
nauczyciele wypowiadają dyskryminujące komentarze odnoszące się do płci, np.
„wy dziewczyny i tak się do niczego nie nadajecie poza gotowaniem i wychowywa-

•
•
•
•
•
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niem dzieci”, mamy do czynienia z nieprzyjaznym środowiskiem szkolnym. Akty napastowania nie muszą być skierowane do konkretnych osób. Wszyscy, którzy mają
kontakt z obraźliwymi komunikatami, mają prawo odebrać otoczenie szkolne jako
nieprzyjazne, upokarzające (A. Wołosik, E. Majewska, „Napastowanie seksualne.
Głupia zabawa czy poważna sprawa?”, Warszawa 2011, s. 35–37). Warto pamiętać
o tym, że sytuacja przyzwolenia na seksualną przemoc werbalną i symboliczną
tworzy podatny grunt na zaistnienie przemocy seksualnej o bardziej bezpośrednim charakterze.
Przemoc seksualna zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych jest owiana zmową
milczenia. Dlaczego tak się dzieje? Aktów przemocy seksualnej nie da się wypreparować z szerszego kontekstu społecznego. Nie sposób nie zauważyć, że ofiarami
przemocy seksualnej są w większości przypadków kobiety, natomiast większość
sprawców przemocy to mężczyźni. Żyjemy w świecie, w którym od dzieciństwa wychowuje się dziewczynki do bycia biernymi i posłusznymi, natomiast u chłopców
kształtuje się takie cechy jak: pewność siebie, agresywność, ekspansywność. Niektórzy badacze uważają wręcz, że chłopców socjalizuje się do przemocy. Przejawia
się to również w relacjach seksualnych między kobietami i mężczyznami. Za normę
uważa się zdobywanie, uwodzenie kobiet przez mężczyzn – nawet przy użyciu przemocy. Te niebezpieczne stereotypy są powielane przez kulturę popularną, w której młode dziewczęta są przedstawiane jako seksualne obiekty, zawsze gotowe
do aktywności seksualnej. Media mają ogromny wpływ na nastolatki. Seksuolożka
Alicja Długołęcka określa to jako „uwiedzenie” przez kulturę masową. Dziewczyny
pozornie asertywne i pewne siebie, jeśli chodzi sprawy seksu, szybciej decydują się
na rozpoczęcie współżycia. Jednak ta decyzja nie wynika z ich potrzeb, lecz często
z presji grupy rówieśniczej, chęci sprostania wizerunkowi bycia fajną. Gdy dodamy
do tego prawidłowość rozwojową okresu dojrzewania polegającą na eksperymentowaniu w różnych sferach życia oraz fakt, że w niewielu szkołach realizuje się
zajęcia z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, które mogłyby pokazywać
pozytywny model zachowań seksualnych oraz uczyć zachowań asertywnych, to
otrzymujemy mieszankę wybuchową.
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Wokół przemocy seksualnej narosło wiele mitów, które powodują, że trudniej jest
jej skutecznie przeciwdziałać. Oto kilka z nich:
Mit: Dziewczyna sprowokowała sprawcę przemocy seksualnej swoim wyglądem,
była wyzywająco ubrana.
Fakt: Sprawcy przemocy seksualnej w różny sposób próbują usprawiedliwić swoje
zachowanie. Wygląd dziewczyny nie może stanowić lub sygnalizować zgody na kontakt seksualny. Dziewczęta i kobiety mogą nosić, co sobie życzą, bez odczuwania
strachu, że później ich ubiór zostanie potraktowany jako dowód zgody na stosunek
lub inne czynności seksualne.
Mit: Przemocy seksualnej dopuszczają się uczniowie, którzy pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, o niskich dochodach; rodzice tych uczniów mają niskie wykształcenie.
Fakt: Sprawcy przemocy seksualnej w szkole wywodzą się różnych środowisk.
Mit: W okresie dojrzewania takie zachowania między płciami są normą rozwojową, chłopcy mają duży poziom testosteronu, muszą się wyszaleć.
Fakt: W społeczeństwie pokutują podwójne standardy w kwestii zachowań seksualne kobiet i mężczyzn. Przyjmuje się, że mężczyźni są stroną dominującą w seksie,
nawet jeśli to oznacza używanie jakiejś formy przemocy. „Burza hormonów”, jakiej
doświadcza młodzież w okresie dojrzewania, nie jest usprawiedliwieniem stosowania przemocy, ponieważ każdy sprawuje kontrolę nad swoim zachowaniem.
Mit: Przemoc seksualna dotyka tylko dziewczyny o złej reputacji. Jeśli dziewczyna miała opinię „puszczalskiej”, nie ma się co dziwić, że doświadczyła molestowania. Porządnych dziewczyn takie zdarzenia nie spotykają.
Fakt: Przemocy seksualnej doświadczają kobiety i dziewczęta niezależnie od wieku, doświadczeń seksualnych, atrakcyjności fizycznej. To, że dziewczyna nie jest
dziewicą, lub miała kilku partnerów seksualnych, nie oznacza, że jest gotowa na
stosunek z każdym.
Mit: Dziewczyna nie protestowała, nie broniła się, więc można powiedzieć, ze
właściwie chciała takiego zachowania.
Fakt: Ofiary nie reagują na przemoc z różnych powodów. Agresor często nie tylko
zniewala ofiarę fizycznie, ale często też ją zastrasza i to czyni ją bezwolną.
Nauczyciele i nauczycielki często podzielają mity na przemocy seksualnej, nie
reagują na akty przemocy, a dziewczęta (które w większości doświadczają takich

24

zachowań), nie mówią o nich z obawy, że będą uznane za współwinne. W takiej
sytuacji dochodzi do tzw. powtórnej wiktymizacji – osoba poszkodowana zostaje
skrzywdzona jeszcze raz przez potępiające reakcje jej najbliższego otoczenia.

PRZEMOC SEKSUALNA MOTYWOWANA HOMOFOBIĄ
I TRANSFOBIĄ
Grupą szczególnie narażoną na przemoc seksualną są młodzi geje lub chłopcy, co
do których grupa podejrzewa, że mogą być homo- lub biseksualni. Także młode
lesbijki i osoby transgenderowe bardzo często spotykają się z agresją (również seksualną) ze strony najbliższego otoczenia. Według raportu Kampanii Przeciw Homofobii pt. „Przemoc motywowana homofobią” ok. 30% wszystkich aktów przemocy
seksualnej na tle homofobii (czyli nienawiści, strachu przed osobami homoseksualnymi) ma miejsce w szkole. W prawie połowie przypadków osobami stosującymi
przemoc seksualną są koledzy i koleżanki ze szkoły. Przemoc seksualna motywowana homofobią ma na celu przede wszystkim upokorzenie i zastraszenie. Warto
wspomnieć także o tzw. „gwałtach naprawczych”, których doświadczają lesbijki.
U ich źródeł leży mit, że w efekcie gwałtu orientacja psychoseksualna dziewczyny
zmieni się na heteroseksualną. W 60% przypadków próby samobójcze nastolatków
wynikają z doświadczenia homofobii.

PO PIERWSZE – PROFILAKTYKA!
Co może zrobić szkoła, by zapobiegać przemocy seksualnej?

•

•

Dbać o pozytywną atmosferę szkoły jako miejsca, w którym promuje się zasady równości i szacunek między płciami. Może się to odbywać za pośrednictwem debat, wystaw, pokazów filmowych, przedstawień organizowanych
na terenie szkoły lub poza nią. Aktywny udział uczniów i uczennic podczas
tych działań pomaga zmienić ich postawy wobec różnych przejawów przemocy oraz uwrażliwić ich/je na tę problematykę. Dobrą okazję stanowią na
przykład obchody Kampanii 16 dni przeciwdziałania przemocy wobec kobiet
(co roku między 25 listopada a 10 grudnia, akcja ma charakter globalny).
Organizować działania edukacyjne adresowane do młodzieży. W tym celu
można zaprosić przedstawiciela/przedstawicielkę organizacji zajmującej
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•
•

się przeciwdziałaniem przemocy (w tym przemocy seksualnej). Na końcu
publikacji znajdziesz ich nazwy.
Bardzo ważne są warsztaty, pogadanki, których adresatami są chłopcy.
Powinny mieć one na celu uzmysłowienie, że stereotyp mężczyzny-macho
stosującego przemoc wobec innych, jest godny potępienia. Warto, by taką
pogadankę przeprowadził mężczyzna, który jest swego rodzaju autorytetem
dla uczniów, np. trener grupy sportowej.
Dziewczęta należy objąć działaniami wzmacniającymi ich pewność siebie,
uczącymi asertywności oraz stawiania granic psychicznych i fizycznych. Nauczycielki, które są asertywne, mają wysoką samoocenę i popierają zasady
równości płci, stanowią pozytywny wzorzec kobiecości dla uczennic. Warto
zachęcać dziewczęta do uczęszczania na kursy samoobrony.

Uwaga! Złym pomysłem działań profilaktycznych jest taktyka tzw. minimalizacji ryzyka
stosowana wobec dziewcząt. Ma ona miejsce, gdy dziewczęta uczy się, aby się kontrolowały, pilnowały, uważały, nie wychodziły za późno z domu, nie wkładały za krótkich
spódniczek, nie zachowywały się nieodpowiednio. Te wszystkie zakazy opierają się na nierealistycznym przekonaniu, że dziewczyna może sprawować kontrolę nad czynami potencjalnego sprawcy (A. Wołosik, E. Majewska, „Napastowanie seksualne...”, s. 119). Biorąc
pod uwagę fakt, że w większości przypadków sprawcami przemocy seksualnej są osoby
dobrze znające ofiarę, taktyka ostrożności się nie sprawdza. Przemoc może mieć miejsce
w teoretycznie bezpiecznym miejscu w biały dzień. Ta taktyka może zresztą sprzyjać wtórnej wiktymizacji ofiary, gdy już dojdzie do przemocy. Dziewczyna, która była molestowana,
może pomyśleć, że nie zachowała się „wystarczająco ostrożnie” i dlatego jest winna tego,
co się stało.

CO ROBIĆ, GDY PRZEMOC SEKSUALNA
MIAŁA MIEJSCE?
Osoba doświadczająca przemocy seksualnej może borykać się z poważnymi konsekwencjami psychicznymi. Częstą reakcją na molestowanie jest strach, złość,
wstyd, niepokój, poczucie winy, utrata poczucia bezpieczeństwa. Uczeń lub uczennica może mieć problemy z koncentracją, ze skupieniem się na nauce, cierpieć
na bezsenność, zaburzenia łaknienia, chroniczne zmęczenie, czuć napięcie i ból
mięśni. Jedno z badań dowodzi, że przyczyną 30% depresji u młodzieży jest doświadczenie molestowania seksualnego (A. Wołosik, E. Majewska, „Napastowanie seksualne…”, s. 80). Innym bezpośrednim skutkiem przemocy seksualnej może
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być niechciana ciąża u nastolatki. W 2008 r. 5% wszystkich ciąż (około 20 tysięcy)
były to ciąże nastolatek, z czego pół tysiąca to ciąże dziewcząt poniżej 13 roku życia.
Według uczniów i uczennic kadra nauczycielska często nie reaguje na przemoc
w szkole lub udaje, że nie miała ona miejsca. Tymczasem wszelkie działania wychowawcze mają szansę powodzenia tylko w sytuacji, kiedy nauczyciele i nauczycielki zobowiążą się, że zawsze będą reagować (A. Wołosik, E. Majewska, „Napastowanie...”, s. 125). W przypadku ujawnienia sytuacji molestowania działaniami
powinno się objąć osobę poszkodowaną, sprawcę, rodziców, jak i świadków zdarzenia, czyli społeczność szkolną. Ważne jest, żeby wszyscy świadkowie widzieli reakcję nauczyciela/nauczycielki. Warto nazwać rzecz po imieniu np. „właśnie w sposób obraźliwy, wulgarny nazwałeś koleżankę – to jest forma przemocy seksualnej”
i powiedzieć, że w szkole nie toleruje się takiego zachowania, że nie ma w niej miej-

27

sca na żadne formy przemocy. Nie należy zaprzeczać, bagatelizować tego, co mówi
osoba poszkodowana. Warto podkreślić jeszcze raz, że „molestowanie seksualne
identyfikuje się, biorąc za punkt wyjścia ocenę i odczucia ofiary, a nie napastnika” (A. Wołosik, E. Majewska „Napastowanie...”, s. 27–28). Osoba pokrzywdzona
powinna otrzymać wsparcie, natomiast działanie w stosunku do sprawcy powinno
spowodować przepracowanie zaburzeń poznawczych (np. to, że nękanie seksualne
koleżanek ze szkoły nie jest właściwym sposobem okazywania im zainteresowania,
że jest niedopuszczalne) oraz zachęcić go do przeproszenia oraz zadośćuczynienia.
Każdy ujawniony incydent należy traktować poważnie. Wskazane jest, aby zajście
zostało omówione z całą klasą lub szkołą (w zależności od powagi sytuacji). Powinno się powiadomić rodziców sprawcy i osoby poszkodowanej (zwłaszcza przy
poważniejszych aktach przemocy seksualnej, takich jak np. wymuszenie czynności
seksualnych). Należy ich poinformować o odpowiedzialności karnej i procedurach
formalno-prawnych. Jeśli doszło do gwałtu lub próby gwałtu, trzeba zgłosić to na
policję oraz do sądu rejonowego do wydziału rodzinnego i nieletnich (który jest właściwy dla rozpoznawania spraw związanych z popełnianiem czynów zabronionych
przez osoby poniżej 18. roku życia).
Jak rozmawiać z osobą poszkodowaną? Ważne jest okazanie jej empatii, wsparcia. Ofiara molestowania ma prawo wyrazić emocje – strach, gniew, smutek z powodu tego, co się stało. Nie należy jej stygmatyzować ani oceniać. Zadaniem nauczyciela/nauczycielki jest poinformowanie osoby poszkodowanej o planowanych
działaniach – o tym, że rodzice, dyrektor szkoły, policja, sąd itp. zostaną powiadomieni. Warto zaproponować profesjonalne wsparcie psychologiczne, a także
zapewnić, że personel będzie miał na oku sprawcę przemocy i będzie reagował
w każdej niepokojącej sytuacji. Molestowanie ma poważne skutki psychiczne
i społeczne dla osoby poszkodowanej. Dla odbudowania jej poczucia własnej wartości jest ważne, żeby sprawca poniósł konsekwencje swoich czynów i żeby do jej
słów odniesiono się należycie (jeśli będzie oceniana, krytykowana za to, co się
stało, dojdzie do powtórnej wiktymizacji).
Jak rozmawiać ze sprawcą? Podczas rozmowy z nauczycielem/nauczycielką sprawca powinien mieć możliwość przedstawienia swojej wersji wydarzeń, jednak nie należy się zgadzać na przerzucanie winy na ofiarę. Bez względu na okoliczności, to on
podjął decyzję o swoim zachowaniu. Jakiekolwiek by nie były przyczyny napastowania, należy powstrzymać sprawcę. Warto zapytać go, jakby ocenił sytuację, gdyby
ofiarą molestowania padła jego siostra, matka lub inna bliska kobieta. Pytania do
sprawcy mają za zadanie obnażyć stosowane przez niego mechanizmy obronne, ma-
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jące na celu umniejszenie jego winy (np. może on twierdzić, że osoba poszkodowana
„chciała tego, podobało jej się”, „jest przewrażliwiona, przesadza, nic wielkiego się
nie stało”, „kobiety lubią takie gwałtowne zachowania” itp.). Nie należy przyjmować
takich usprawiedliwień. Sprawca musi wiedzieć, że złamał zasady, jakie są konsekwencje takiego zachowania, co przeżywa ofiara. Sprawca musi przeprosić ofiarę.
Warto, by podczas przeprosin był obecny ktoś z kadry pedagogicznej, by dawać ofierze ewentualne wsparcie. Jeśli akt przemocy był wyjątkowo poważny, sprawca może
napisać list, w którym przeprasza za to, co się stało. W niektórych sytuacjach taka
konfrontacja sprawcy i osoby pokrzywdzonej może być za trudna dla tej drugiej. Pamiętaj, że jeżeli sprawca pozostaje w bliskiej relacji z ofiarą, nie umniejsza to jego
winy! Warto spowodować, żeby sprawca zadośćuczynił osobie pokrzywdzonej za
wyrządzoną krzywdę. Poza tym można w ramach działań naprawczych skłonić go
do pracy wolontaryjnej na rzecz lokalnej organizacji przeciwdziałającej przemocy –
może chociażby rozdawać ulotki lub pomóc w inny sposób.
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Joanna Skonieczna

Bullying
Przemoc bądź agresja interpersonalna to zjawisko społeczne, powszechnie występujące w także środowisku szkolnym.
Przemoc interpersonalna to świadomie podejmowane działania, stanowiące ryzyko lub
wyrządzające szkody w fizycznym, psychicznym i społecznym dobrostanie innych osób (np.
powodujące cierpienie, ból).

Do najbardziej rozpowszechnionych form przemocy mających miejsce w środowisku szkolnym należy przemoc rówieśnicza występująca pomiędzy uczniami/uczennicami. Wywołuje liczne negatywne skutki, które nie zawsze są widoczne dla nauczyciela/nauczycielki czy rodziców/opiekunów prawnych. Istotne są subiektywne
odczucia osoby doznającej przemocy. Nie możesz traktować przemocy rówieśniczej jako nieszkodliwej części szkolnego życia.
Bullying to długookresowe stosowanie przemocy fizycznej bądź emocjonalnej przez
dziecko lub grupę dzieci w stosunku do innego dziecka w wieku szkolnym, które nie potrafi samo się obronić.

Diagnozując bullying, trzeba zwrócić szczególną uwagę na trzy aspekty:
celowość działania w sprawianiu drugiej osobie przykrości lub krzywdy,
systematyczne powtarzanie działania,
brak równowagi sił – osoba doznająca przemocy jest słabsza od agresora
lub agresorów.

•
•
•
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Bullying podlega przedstawionej poniżej klasyfikacji:
BULLYING
BEZPOŚREDNI

Przemoc fizyczna

bicie
popychanie
kopanie
wymuszanie pieniędzy
niszczenie rzeczy

POŚREDNI (UKRYTY)

Przemoc słowna
o charakterze emocjonalnym
wyzywanie
szantażowanie
grożenie
wyśmiewanie się

Relacyjny

ignorowanie
obmawianie
rozpuszczanie
plotek
izolowanie ucznia
lub uczennicy
od grupy

Cyberbullying
(agresja elektroniczna)
wysyłanie SMS-ów
o nieprzyjemnej
treści lub z pogróżkami
publikowanie
zdjęć, stron albo
wiadomości na
czyjś temat np. na
portalach społecznościowch
wysyłanie zdjęć lub
filmów danej osoby
do innych

Rodzaj stosowanej przemocy pomiędzy uczniami/uczennicami zależy od czynników
takich jak płeć, wiek i etap dojrzewania.
Przykładowo:
Z atakami fizycznymi częściej mamy do czynienia wśród młodszych dzieci
(zwłaszcza w szkole podstawowej), a ich częstotliwość istotnie zmniejsza
się w momencie, kiedy stają się uczennicami/uczniami gimnazjów.
Z wiekiem rośnie odsetek dzieci i młodzieży molestowanej psychicznie.
Akty przemocy najczęściej zgłaszają uczennice.
Chłopcy częściej niż dziewczęta uczestniczą w bójkach.
Dziewczynki częściej używają agresji pośredniej oraz werbalnej, chłopcy
natomiast stosują przemoc fizyczną, bezpośrednią.
Chłopcy częściej stosują praktyki, które określa się terminem punking.

•
•
•
•
•
•
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Punking to stosowanie przemocy słownej i fizycznej w celu upokorzenia oraz zawstydzenia przedstawiciela tej samej płci; ma za zadanie podkreślenie siły, przewagi oraz wytrzymałości agresora.

Sprawca bullyingu to prawdopodobnie osoba, która:
dominuje,
ma niski poziom empatii,
reaguje impulsywnie,
ma problem z przestrzeganiem zasad,
częściej ma problemy w relacjach z rówieśnikami,
częściej wdaje się w bójki, akty wandalizmu, kradzieże, sięga po alkohol
i papierosy,
jej umiejętności psychospołeczne są na niższym poziomie,
pochodzi z domu, w którym agresja jest główną metodą rozwiązywania
problemów, dominują negatywne stosunki między członkami rodziny (brak
ciepła i zaangażowania), a dzieci zachęcane są do reagowania przemocą
fizyczną na atak.

•
•
•
•
•
•
•
•

Osobą doznającą bullyingu łatwiej stanie się osoba, która:
jest słabsza psychicznie,
ma niskie poczucie własnej wartości, jest niepewna siebie,
nie ma poczucia bezpieczeństwa,
izoluje się,
ma mniej przyjaciół niż osoby, które nie są wiktymizowane,
jest innej orientacji niż heteroseksualna – geje, lesbijki i osoby biseksualne
są bardziej narażone na doznanie przemocy,
jest transgenderowa,
jest osobą z niepełnosprawnościami,
w jakikolwiek sposób się wyróżnia, np.: jej/jego wygląd odstaje od obowiązujących kanonów urody (np. ma nadwagę lub otyłość, ma niedowagę),
ma niepolskie korzenie (imigranci/imigrantki),
należy do mniejszości wyznaniowej bądź pozareligijnej,
należy do mało popularnej w danym środowisku subkultury młodzieżowej,
narażona jest na negatywne czynniki związane z uwarunkowaniami rodzinnymi – dysfunkcje z zakresu: zachowań kompulsywnych (np. uzależnienia), przemocy fizycznej (np. bicie, wykorzystywanie seksualne), przemocy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

emocjonalnej (np. odrzucenie emocjonalne), wyuczonej bezradności (niesprawność fizyczna lub/i psychiczna),
pochodzi z rodziny o niskim statusie ekonomicznym,
wykazuje oznaki depresji,
ma problemy z jedzeniem, snem oraz skarży się na bóle głowy lub żołądka,
coraz słabiej się uczy.

Wiktymizacja to działanie sprawiające, że osoba staje się ofiarą przemocy, doznaje strat
materialnych, krzywd moralnych, czy zmian w psychice w wyniku jakiegoś zdarzenia.

Bullying skutkuje między innymi:
niższymi stopniami, niechęcią do szkoły, a co za tym idzie – wyższą absencją,
gorszym zdrowiem psychicznym w przyszłości,
większym prawdopodobieństwem wystąpienia poczucia samotności, depresji czy nawet prób samobójczych,
niższym poczuciem własnej wartości we wczesnej dorosłości,
zachowaniami związanymi z przemocą,
zaburzeniami odżywiania.

•
•
•
•
•
•

CZY MŁODA OSOBA POINFORMUJE NAUCZYCIELA/
NAUCZYCIELKĘ O DOZNANEJ PRZEMOCY?
Tylko jedno na pięcioro dzieci zgłasza nauczycielowi/nauczycielce fakt, iż doznało
przemocy w szkole. Wśród Twoich uczniów i uczennic może panować przekonanie,
że nie będziesz w stanie im pomóc. Istotne jest, aby głośno powiedzieć podopiecznym, że zawsze mogą liczyć na Twoją pomoc, że mogą zwierzyć się ze swoich problemów. Podkreśl, że nie jest to skarżenie na innych, ani powód do odczuwania
wstydu. Zastanów się również, czy nie zdarza Ci się czuć oporów przed reagowaniem w sytuacji, gdy jesteś świadkiem przemocy rówieśniczej. Jeżeli tak, może to
wynikać ze strachu, że również staniesz się obiektem wiktymizacji albo czujesz, że
nie posiadasz odpowiednich umiejętności. Dane pokazują, że 40% zgłoszonych problemów przemocy pozostaje nierozwiązana, natomiast w 10% problem się pogłębia. Pamiętaj, że obserwowanie niewłaściwego zachowania Twoich podopiecznych
oraz potrzeba radzenia sobie z tym jest sytuacją obciążającą, stresogenną, a także
może prowadzić do wypalenia zawodowego.
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ŚWIADKOWIE
Bullying to nie tylko sytuacje pomiędzy osobami dręczącymi i dręczonymi; wplątani
są w nie również świadkowie przemocy. W zależności od reakcji mogą wpływać na
zwiększenie problemu lub jego rozwiązanie. Wyróżnia się ich dwa typy:
krzywdzący świadkowie – wspierają agresora, śmieją się z osoby doznającej
przemocy, czasami włączają się i również atakują; mogą to być także osoby,
które w sposób pasywny przyglądają się atakom agresji i wcale nie reagują,
w cichy sposób dając przyzwolenie na takie zachowanie,
pomocni świadkowie – osoby, które bezpośrednio interweniują, kiedy dochodzi do agresji rówieśniczej, bronią osoby doznającej przemocy i/lub
zniechęcają agresora.

•
•

Większość osób, które są świadkami bullyingu, to pasywni obserwatorzy/obserwatorki. Powody, dla których nie podejmują działania, to między innymi:
strach przed staniem się kolejną osobą doznającą przemocy ze strony
agresora,
przekonanie, że to nie ich sprawa,
poczucie bezsilności wobec agresora,
brak wiedzy o tym, co mogą zrobić.

•
•
•
•

JAK REAGOWAĆ?

•

Rozmawiaj! Podnoś świadomość w zakresie bullyingu oraz jego skutków
W znacznym stopniu możesz zapobiegać agresji rówieśniczej poprzez dokształcanie się w zakresie wiedzy na temat bullyingu oraz rozmowę z uczniami i uczennicami, np. w trakcie godziny wychowawczej. Pomóż im w kreowaniu ich własnej
odpowiedzi na to zjawisko. Dąż do sytuacji, w której osoby doznające bullyingu są
wspierane przez większość środowiska szkolnego, a agresja nie jest tolerowana.

•

Rozwijaj umiejętności miękkie uczniów
Prowadź zajęcia na temat aktywnego słuchania, empatii, rozwiązywania problemów i wspierania się. Podkreślaj, że uczniowie i uczennice muszą pomagać sobie nawzajem, wspierać osoby wiktymizowane i zastraszane. Promuj ich aktywny
udział w profilaktyce bullyingu.
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•

Wspieraj rozwiązania systemowe obejmujące wszystkie poziomy społeczności szkolnej
Każdy program profilaktyczny powinien być realizowany na dużą skalę i systematycznie poddawany ewaluacji. Może obejmować zajęcia dla całej szkoły, takie jak
np. opracowanie polityki zapobiegającej bullyingowi, zwiększenie nadzoru na terenie szkoły, a także powołanie grupy koordynującej działania. Na poziomie klasy
możesz opracować z dziećmi i młodzieżą kodeksy zachowań i zaangażować swoich
uczniów i swoje uczennice w różne zajęcia na temat bullyingu. Rodzice mogą otrzymywać od Ciebie informacje o inicjatywach szkolnych oraz zaproszenie do bezpośredniego udziału w niektórych działaniach.

•

Zachęcaj do zgłaszania się po pomoc do organizacji zajmujących się problemem przemocy rówieśniczej
Rodzicom młodych osób, które regularnie doświadczają przemocy rówieśniczej
i chcą rozwijać umiejętności radzenia sobie w takich sytuacjach, bądź osobom stosującym przemoc wobec innych, możesz zasugerować zgłoszenie się do organizacji takich jak Stowarzyszenie OPTA, Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej, czy
Fundacja Dzieci Niczyje. Dla osób stosujących przemoc istnieje Trening Zastępowania Agresji, którego oferty można znaleźć w Banku Programów Profilaktycznych
prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
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Kamila Raczyńska

Cyberprzemoc
Przemoc jest zjawiskiem niejednorodnym i istnieje wiele jej rodzajów. Podstawowe to: przemoc fizyczna, emocjonalna, seksualna, ekonomiczna oraz zaniedbanie.
Mniej znana jest cyberprzemoc.
Cyberprzemoc (inaczej cyberbullying) to zjawisko nękania, zastraszania, poniżania, grożenia czy wyśmiewania innych osób za pośrednictwem Internetu i telefonów komórkowych. Cyberprzemocą jest również rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na czyjś
temat, zamieszczanie w Internecie filmików oraz obraźliwych fotomontaży zdjęć bez zgody
osoby na nich uwiecznionej.

Zjawisko cyberprzemocy jest względnie nowe – pojawiło się i zostało nazwane na
przełomie XX i XXI wieku. W ciągu ostatnich dziesięciu lat coraz więcej młodych osób
doświadczało go osobiście i często czuło się bezradne. Dlatego tak ważne jest, aby
młodzież uzyskała w szkole niezbędne informacje na temat tego, czym jest cyberprzemoc, jakie są jej przejawy, a także co grozi sprawcy za jej stosowanie.

CYBERPRZEMOC W POLSKIM PRAWIE
Od 2011 r. obowiązuje długo oczekiwany przepis dotyczący uporczywego nękania,
czyli stalkingu, odnoszący się również do szkodliwych działań w cyberprzestrzeni
(art. 190a kk). Przepisy kodeksu karnego nie dotyczą osób nieletnich, ale to nie
oznacza, że pozostają one bezkarne. Prawdą jest, że wiele przypadków cyberprzemocy nie wymaga powiadamiania sądu rodzinnego i nieletnich czy policji; często
wystarczy podjęcie środków wychowawczych (np. tych dostępnych w szkole). Dopiero w sytuacji, gdy rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub
gdy szkoła wykorzysta wszystkie środki wychowawcze, a sprawca nie przerywa
swoich działań, warto zgłosić sprawę do sądu z zawiadomieniem i prośbą o podjęcie działań wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. W sytu-
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acjach szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa (np. w sytuacji przemocy seksualnej lub gdy ofiara będzie próbowała popełnić samobójstwo)
sprawę należy zgłosić policji lub prokuraturze.

CO TO JEST SEXTING?
Często zachowania noszące znamiona cyberprzemocy odnoszą się do sfery seksualności – sprawcy manipulują zdjęciami tak, by wyglądały na pornograficzne,
a następnie publikują je w sieci (także na portalach erotycznych). Warto przy tej
okazji wspomnieć o zjawisku sextingu (ang. „sex” i „texting”, czyli SMS-owanie)
– to przesyłanie erotycznych, tzw. nagich zdjęć oraz filmików drogą elektroniczną
(inaczej „autopornografia”). W znacznej części przypadków zdjęcie pierwotnie było
wysłane przez autora/autorkę dobrowolnie, jednak później (na skutek celowego
działania adresata/adresatki lub kradzieży) trafia ono do sieci i jest pobierane oraz
przesyłane nieskończoną ilość razy. Ofiary sextingu zwykle wstydzą się prosić dorosłych o pomoc i mają nadzieję, że problem sam się rozwiąże. Niestety, często
bez stanowczych działań szkoły, a nawet policji, ofiara jest zupełnie bezradna. Sexting może prowadzić do najgorszego – najgłośniejszy przypadek dotyczył 15-letniej
kanadyjki Amandy Todd zaszczutej przez rówieśników i rówieśniczki. Popełniła
ona samobójstwo w październiku 2012 r. Należy pamiętać, że samo robienie sobie
roznegliżowanych zdjęć i przechowywanie ich w telefonie komórkowym, a nawet
udostępnienie ich komuś dobrowolnie, nie nosi znamion przestępstwa. Łamaniem
prawa jest rozpowszechnianie takich treści bez zgody osoby uwiecznionej na zdjęciu czy filmie, a także samo uwiecznianie osoby nagiej i/lub w trakcie czynności
seksualnej bez jej zgody.

N I E B E Z P I E C Z N E K O N TA K T Y
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Dzieci Niczyje, 87% polskich
dzieci podaje swoje adresy mailowe nowopoznanym osobom w Internecie; 65% – numer telefonu; 42% podaje adres zamieszkania, a 44% przesyła swoje zdjęcia (Ł. Wojtasik, „Pedofilia i pornografia w Internecie – zagrożenia dla dzieci”). Te alarmujące
dane pokazują, że młodzi ludzie nie są świadomi zagrożeń wynikających z obdarzania zaufaniem osób poznanych w sieci. Internetowy pedofil z łatwością może wzbudzić zaufanie dziecka, podając się za jego rówieśnika, wyłudzić adres zamieszkania
czy szkoły, a także zdjęcia. Jego schemat działania często jest taki sam – nawiązuje
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kontakt z dzieckiem poprzez czaty, fora lub portale społecznościowe, koresponduje z nim tak długo, aż nawiąże się między nimi nić porozumienia, następnie uwodzi dziecko i często prosi o przesłanie zdjęć (również nagich), które stają się później
podstawą do szantażu i prześladowań (historia Amandy Todd). W końcu proponuje
spotkanie w świecie realnym, które może skończyć się tragicznie.

GROOMING
Warto zapoznać się z nowym artykułem 200a kodeksu karnego, który odnosi się do
zjawiska groomingu, czyli uwodzenia dziecka przez osobę dorosłą za pomocą Internetu lub telefonii komórkowej. Nawiązywanie kontaktów z małoletnim poniżej 15 lat
mających na celu wykorzystanie go (rozumiane szeroko) grozi pozbawieniem wolności do lat 3. Bezwzględnie należy uczyć młodych internautów i młode internautki, aby
nie wdawali/wdawały się w intymne rozmowy z nieznajomymi, a tym bardziej, by nie
dały się uwikłać w sytuację, w której staną się ofiarą szantażu ze strony osoby dorosłej. Najczęściej dzieje się tak, gdy dziecko przesyła dorosłemu swoje nagie zdjęcie.
Nigdy nie powinno się podawać pełnego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania,
adresu szkoły, numeru telefonu, czy adresu e-mail. Do standardowego kontaktu na
czacie wystarczy samo imię lub nick (pseudonim). Dzieci i młodzież muszą sobie zdawać sprawę z faktu, że ludzie kłamią w Internecie – to, że ktoś podał się za 12-letnią
dziewczynkę, nie oznacza, że musi to być prawda. Równie dobrze może to być dorosła osoba próbująca zdobyć czyjeś zaufanie. Kolejna kwestia dotyczy zabezpieczeń
profilu na portalu społecznościowym – młodzież często ma upublicznione profile,
co skutkuje tym, że każdy może dowiedzieć się z niego, gdzie dana osoba uczęszcza
do szkoły, jak i gdzie spędza wolny czas, czym się interesuje oraz jakie ma trudności
(młodzi często dzielą się nawet bardzo intymnymi przemyśleniami na swoich profilach). Dla internetowego pedofila jest to „kopalnia wiedzy” na temat danego dziecka,
które łatwo może stać się materiałem do manipulacji czy szantażu emocjonalnego.
Ucz zatem młodych internautów i internautki zasad bezpieczeństwa, wprowadzania
zabezpieczeń w portalach społecznościowych, ale też dbania o swoje granice – nie
warto całego życia prezentować na profilu.
Jeśli dziecko zostanie zaczepione w sieci przez nieznaną osobę i jeśli nalega ona na
podanie danych czy przesłanie zdjęć, powinno ono umieć przerwać taką rozmowę
i podjąć decyzję o zakończeniu kontaktu. Jeśli czuje się zagrożone, bezwzględnie
powinno poinformować o tym rodziców, ewentualnie nauczyciela/nauczycielkę.
Natomiast zaufana dorosła osoba, który dostanie takie zgłoszenie od dziecka, nie
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powinna reagować złością, oceniać ani obwiniać dziecka czy bagatelizować sytuacji. Młoda osoba musi czuć, że ma wsparcie w mądrych dorosłych i może liczyć
na ich pomoc, nawet jeśli jej problemy wynikły z naiwności czy braku wiedzy o zagrożeniach.

NIEBEZPIECZNE TREŚCI
Jedną z podstawowych cech Internetu jest w zasadzie nieograniczony dostęp do
olbrzymiej ilości treści znajdujących się na stronach internetowych na serwerach
całego świata. Umiejętne korzystanie z zasobów Internetu jest obecnie bardzo
istotne, a będzie niezbędne. Wśród informacji potrzebnych, ważnych i wartościowych znajduje się bardzo wiele
niebezpiecznych, przed którymi trzeba ostrzegać młodych
internautów i młode internautki. Niebezpieczne treści
znajdują się między innymi na
stronach promujących przemoc (w tym również seksualną), pornograficznych (w tym
z pornografią dziecięcą), rasistowskich, ksenofobicznych,
homofobicznych, o zaburzeniach odżywiania (np. strony
pro-ana), samobójstwach czy
samookaleczeniach.
Istotna
w tym kontekście jest kwestia
pornografii w sieci, która jest
legalna i łatwo dostępna. Należy pamiętać, że twórcy i administratorzy stron pornograficznych nie łamią prawa, ponieważ
na każdej z nich jest informacja
dotycząca granicy wieku odbiorców (18 lat). Przestępstwo
stanowi prezentowanie treści
pornograficznych osobie, która
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sobie tego nie życzy (filmów pornograficznych, ale też własnej nagości za pośrednictwem MMS-ów lub maili), a młodzież nie łamie prawa, odwiedzając takie strony.
Młodzi internauci i młode internautki mają obecnie w zasadzie nieograniczony dostęp do treści oraz stron, które są nielegalne (np. z pornografią dziecięcą, internetowe sklepy z „dopalaczami”) lub szkodliwe (np. gry online promujące przemoc
i gwałt). W szkole uczniowie i uczennice powinni dowiedzieć się, jak takich treści
unikać oraz co zrobić, jeśli się na nie natknęło. Muszą oni mieć pewność, że mogą
zwrócić się do zaufanej osoby dorosłej po pomoc i że ją uzyskają. Istotne jest również zgłaszanie administratorom stron niebezpiecznych treści odkrytych na danej
stronie lub zawiadamianie prokuratury.
Internet jest tylko narzędziem i to w dużej mierze od nas zależy, w jaki sposób będziemy z niego korzystać. Rolą szkoły jest w tym wypadku dostarczenie rzetelnych
i jasnych informacji na temat bezpieczeństwa.
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Natalia Broniarczyk, Anka Grzywacz

Aktywizacja m³odzie¿y
Szkoła jest często pierwszą przestrzenią publiczną, w którą wkracza dziecko. To tu
uczniowie i uczennice oprócz przyswajania wiedzy rozwijają się społecznie i zawierają pierwsze relacje: koleżeńskie, przyjacielskie i te miłosne. Reakcja nauczycieli/
nauczycielek (lub jej brak) na przemocowe relacje między nastolatkami przekłada
się na późniejsze postrzeganie poprzez nich związków międzyludzkich. Nieumiejętność i w konsekwencji niechęć do reagowania mogą wynikać z bezradności, z braku
wiedzy o rodzajach przemocy, a także o tym, jak się zachować. Jeśli w szkole brakuje reakcji ze strony nauczycieli/nauczycielek, jest nieoficjalne przyzwolenie na
publiczne wyśmiewanie, poniżanie, uprzedmiatawianie, naruszanie granic intymności pomiędzy nastolatkami, to w przyszłości przemoc stanie się elementem ich
relacji z innymi. Aby temu zapobiec, warto podczas godziny wychowawczej czy zajęć dodatkowych poprowadzić pogadankę o przemocy lub zaproponować warsztaty
z różnymi formami ćwiczeń aktywizujących (przykłady znajdziesz w dalszej części
publikacji). Zaangażowanie młodych ludzi i ich aktywizowanie może stać się motorem ich rozwoju. Badania pokazują, że programy, których podstawą jest partnerstwo młodzieży i dorosłych, mogą być bardzo skuteczne w budowaniu umiejętności
interpersonalnych młodych ludzi i pomocne w ograniczeniu podejmowania ryzykownych zachowań (zwłaszcza seksualnych). Aktywizowanie i współpraca podczas
lekcji może przynieść wiele pozytywnych efektów, takich jak: świeże pomysły, nowe
perspektywy, większa akceptacja materiału dydaktycznego, co wiąże się z tym, że
młodzież bierze czynny udział w procesie kształtowania zajęć. Dodatkowo podczas
aktywizacji młodych ludzi pomaga się im kształtować silniejsze poczucie własnej
wartości, poczucie sprawczości, otrzymują oni przestrzeń do dyskusji i wyrażania
siebie, pracują nad samodyscypliną jako autorzy i autorki procesu.
Wyjaśnianie młodzieży skomplikowanych zjawisk, które sprzyjają pogłębianiu się
i utrwalaniu przemocy, wiktymizacji czy dyskryminacji, jest dużym wyzwaniem.
Przekazywanie wyłącznie suchych, socjologiczno-psychologicznych faktów nie
działa. Obecny system kształcenia sprawia, że nastolatki traktują wiedzę jako coś,
co należy „wykuć”, aby zdać testy i egzaminy. Szkoła powinna jednak nauczać także
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rozumienia otaczającego świata i dawać umiejętności budowania zdrowych relacji
oraz ochrony siebie i innych rówieśników przed przemocą i wiktymizacją. Jak to
zrobić, żeby ich zachęcić, a nie zanudzić? Wystarczy odrobina uważności. Spróbuj
przyjrzeć się zachowaniom nastolatków na przerwach, ich szkolnym inicjatywom,
możesz też zapytać wprost o ich pasje, pozalekcyjne aktywności czy pomysły na
ciekawe akcje w szkole. Wykorzystaj to, co ich ekscytuje, aby zgłębić tematykę
przemocy, jej przyczyn, skutków i metod jej przeciwdziałania. Aktywizacja powinna
być poprzedzona zajęciami warsztatowymi, na których młodzież zapozna się z podstawowymi informacjami na temat przemocy seksualnej i wiktymizacji.
Poniżej znajdziesz kilka pomysłów na temat tego, jak aktywizować młodzież, ale
oczywiście uczniowie i uczennice z Twojej szkoły mogą mieć zupełnie inne projekty.
Zaproponuj uczniom i uczennicom zebranie przykładów przemocy z przestrzeni publicznej/mediów/popkultury/portali społecznościowych. Mogą to
być zdjęcia z gazet, billboardów, wycięte reklamy z pism, teledyski. Wyznacz
termin, zaplanuj konkretny temat (np. seksizm, homofobia, przemoc seksualna, molestowanie, rasizm itp.). Podyskutujcie o przyniesionych materiałach w klasie. Dyskusja może odbyć się w formie debaty w klasie lub na
terenie szkoły.
Zaproponuj uczniom i uczennicom zrobienie klasowego antyprzemocowego
kolażu ze zdjęć wyciętych z kolorowych czasopism. Niech każdy przygotuje
postulat na kartce, np. „sprzeciwiam się komentowaniu wyglądu mojego
i moich koleżanek i kolegów” albo „mówię NIE obwinianiu ofiary za przemoc
seksualną”. W trakcie wykonywania go dyskutujcie o formach przemocy i jej
zapobieganiu. Efekty pracy zaprezentujcie na szkolnym korytarzu i stronie
internetowej Waszej szkoły albo profilu na portalu społecznościowym.
Wiele wartościowych tekstów wzmacniających poczucie własnej wartości
wśród młodych osób (szczególnie dziewczyn) jest w języku angielskim. Jeśli
nie uczysz tego przedmiotu, zaproponuj jego nauczycielce/nauczycielowi,
aby wspólnie z młodzieżą przygotowali krótkie przedstawienie np. w oparciu
o książkę Eve Ensler „I Am an Emotional Creature” lub „The Good Body” (jest
też w wersji polskiej pt. „Dobre ciało”). Więcej informacji o globalnej kampanii antyprzemocowej V-Day i aktywnościach dla nastolatek znajdziesz tutaj:
v-girls.org/take-action.
Młodzież słucha bardzo dużo muzyki, ogląda teledyski, rozmawia o swoich idolach i idolkach. Zaproponuj wyszukanie piosenek, które nawołują
do przemocy albo ją „promują” poprzez nawiązanie do przedmiotowego
traktowania. Wyznacz termin i podczas godziny wychowawczej porozma-

•

•

•

•

42

•
•
•
•

•

wiaj z uczniami i uczennicami, dlaczego akurat na te utwory się zdecydowali/zdecydowały. W dalszej części publikacji znajdziesz scenariusz
zajęć dotyczący analizy tekstów piosenek. Jeśli w klasie są osoby uzdolnione muzycznie i mają lekkie pióro, możecie napisać antyprzemocową
piosenkę. Koordynuj projekt, zaplanuj współpracę, ale zostaw młodzieży swobodę pisania tekstu i tworzenia muzyki. Jako przykład dobrych
praktyk możesz powiedzieć uczniom i uczennicom o piosence stworzonej
w ramach projektu Pontonu przez nastolatki z zespołu Rymy w sercu pt.
„Wyraź sprzeciw”.
Zorganizuj konkurs na własny filmik/teledysk nagrany przez młodzież za
pomocą telefonów komórkowych, aparatów czy kamer. Głosowanie na najlepszą produkcję możecie przenieść na portale społecznościowe lub Waszą szkolną stronę. Zaproponuj kilka tematów, które są ważne dla Twoich
uczniów/uczennic np. „Jak stworzyć fajny związek” albo „Reaguj, gdy ktoś
obraża Twoich kolegów/Twoje koleżanki”.
Zorganizuj akcję szkolną. Poproś uczniów i uczennice o odrysowanie ręki na
kartce i napisanie na niej krótkiego przekazu sprzeciwiającego się przemocy. Przyklejcie je później w widocznych miejscach w szkole.
Zorganizuj akcję przed szkołą albo na boisku. Poproś uczennice i uczniów o napisanie kredą na chodniku haseł antyprzemocowych. Rysunki mogą nawiązywać do siebie tak, by móc stworzyć z nich komiks. Sfotografujcie wykonane
napisy i powieście zdjęcia na korytarzach szkolnych. Możecie także zaplanować
namalowanie muralu antyprzemocowego (grafitti) na budynku szkoły.
Opowiedz uczniom o akcji „Nazywam się Miliard”. To polska wersja kampanii „One Billion Rising” zainicjowanej przez znaną działaczkę antyprzemocową Eve Ensler. Ich wspólnym mianownikiem jest taniec, który wyzwala
energię. Do akcji włączyło się już ponad 200 krajów. W 26 miastach w Polsce 14 lutego 2013 r. kobiety i mężczyźni zatańczyli/zatańczyły choreografię
„Break the Chain”, żeby pokazać solidarność i wsparcie dla wszystkich kobiet, które doświadczają przemocy. Wyświetl uczniom i uczennicom filmiki
z akcji i zorganizuj debatę o tym, jak można w skuteczny sposób zwrócić
uwagę na problem przemocy. Zaproponuj przyłączenie się do akcji, zorganizuj czas i przestrzeń do nauki choreografii. Filmiki instruktażowe znajdziesz
na YouTube. Więcej o akcji przeczytasz tu: feminoteka.pl/nazywamsiemiliard/oakcji.php.
W Internecie znajdziesz wiele międzynarodowych akcji skierowanych do
młodzieży, uwrażliwiających na problem przemocy w związkach. Może to
być na przykład: dosomething.org/tipsandtools/11-facts-about-teen-da-

43

ting-violence. Wyświetl uczennicom i uczniom krótkie filmiki nawiązujące
do przemocy w związkach i zaproponuj stworzenie własnego. Wspólnie napiszcie scenariusz i zorganizujcie casting na aktorów i aktorki.

AKTYWIZOWANIE MŁODZIEŻY W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY – WAŻNE ZASADY:

•

44

Pytania i wątpliwości

Kto (co) może nam utrudnić
realizację projektu

Kto (co) może nam pomóc
w realizacji projektu

Jak wypromujemy
nasz projekt

Jakie zasoby (ludzkie
i rzeczowe) są potrzebne
do jego przeprowadzenia

Projekt (tytuł)

•

Czy jest łatwy
do przeprowadzenia

•

Ile czasu zajmie jego
przygotowanie

Określcie cel działania – wspólnie z uczniami i uczennicami zastanów się,
co chcą osiągnąć za pomocą akcji – podnieść wiedzę rówieśników na temat
przemocy seksualnej, a może wpłynąć na zmianę postaw i zachęcić innych
młodych ludzi do aktywnego przeciwdziałania przemocy seksualnej? W zależności od celu można dobrać konkretną formę działania.
Adresatki/adresaci – ważnym aspektem tworzenia projektu antyprzemocowego jest ustalenie grupy, do której będzie adresowane przedsięwzięcie
– czy będą to młode osoby, uczniowie/uczennice Waszej szkoły czy akcja
obejmie zasięgiem inne grupy wiekowe.
Planowanie – zrób z młodzieżą burzę mózgów na temat tego, jaki projekt,
jaka akcja mogą najlepiej odpowiadać celom, jakie obraliście oraz czy trafią
do adresatów i adresatek. Na początku działajcie „bez cenzury” – młodzież
może proponować szalone pomysły, które później ocenicie jako realne lub
nie. Może w tym pomóc poniższa tabelka:

•
•
•
•
•
•

Ustalcie harmonogram i kolejność działań.
Pomóż grupom stworzyć plan z podziałem na osoby odpowiedzialne za konkretne działania. Młodzież może wyłonić spośród siebie koordynatora/koordynatorkę.
Zadbaj o to, aby młodzież zaangażowana w projekt została wyróżniona przed
innymi uczniami, kadrą pedagogiczną i rodzicami.
Zwróć uwagę na to, czy w klasie/grupie jakieś osoby nie zostały pominięte
(np. z biedniejszych rodzin, z niepełnosprawnościami itp.).
Dopilnuj, aby grupy pracujące nad projektami były wymieszane ze względu
na płeć.
Po zorganizowanej akcji zrób z młodzieżą ewaluację. Wyciągnijcie wnioski
na temat tego, co poszło dobrze, a jakie działania można poprawić/usprawnić. Ewaluacja pomoże zaplanować kolejną akcję.

Pamiętaj! Najważniejsze, żeby to przede wszystkim młodzież zaplanowała i zorganizowała akcję. Twoją rolą jest dawanie wsparcia na każdym etapie wcielania jej
w życie. Możesz także być pomocą merytoryczną.
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NAUCZYCIELKO/NAUCZYCIELU,
w tej części publikacji znajdują się scenariusze zajęć skierowanych do młodzieży
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Pamiętaj o tym, że warsztaty realizowane w gimnazjum będą się różniły od tych przeprowadzanych na wyższym etapie kształcenia.
Twoim zadaniem jest dostosowanie i odpowiednie omówienie ćwiczeń, a także moderowanie dyskusji zgodnie z potrzebami uczniów i uczennic.
Zanim zorganizujesz zajęcia na temat przemocy seksualnej, zastanów się, czy na
pewno jesteś właściwą osobą do ich przeprowadzenia. Jak czujesz się z tym tematem, czy nie przywołuje on jakichś nieprzyjemnych wspomnień? Przede wszystkim
dbaj o swój komfort psychiczny. Zajęcia poprowadzone przez osobę zestresowaną,
która sama ma trudności, mimo jej dobrych intencji mogą przynieść młodzieży więcej szkody niż pożytku.
Dobrze przygotuj się merytorycznie. Zapoznaj się z artykułami w tej publikacji. Na
końcu podajemy listę lektur oraz ciekawych stron internetowych, które pomogą Ci
pogłębić wiedzę na temat przemocy seksualnej i wiktymizacji.
Każde spotkanie warsztatowe musi rozpocząć się wstępem. To jego bardzo istotna
część, ponieważ dzięki wprowadzeniu uczestniczki i uczestnicy zostają zaznajomieni
z nową tematyką. Wyjaśnij, dlaczego tak istotne jest rozmawianie o przemocy seksualnej i jej przeciwdziałaniu, a także zdobywanie wiedzy na ten temat. Nie warto
opuszczać tej części, ponieważ dobre wprowadzenie pomoże dobrze przeprowadzić
zajęcia. Poniżej przedstawiamy przydatny do zajęć schemat.
Jak powinien wyglądać warsztat?
1. Przywitaj klasę.
2. Poproś o wspólne odsunięcie ławek pod ścianę i ustawienie krzeseł w kręgu
z krzesłem również dla Ciebie – nie siadaj za biurkiem.
3. Zacznij rozmowę od wstępu dotyczącego tych zajęć oraz każdego kolejnego
spotkania. To, co dokładnie przekażesz swoim uczniom i uczennicom podczas
wstępu, zależy od Ciebie, od stopnia Twojej otwartości, od wcześniejszych relacji
z daną klasą i od jej charakterystyki. Bardzo ważna jest naturalność i wiarygodność osoby prowadzącej, dlatego nie proponujemy Ci jednego modelu pasującego do każdej grupy, ponieważ taki nie istnieje. Możesz powiedzieć o własnej
motywacji do przeprowadzania tych zajęć, o tematach, które według Ciebie są
konieczne do poruszania w ich wieku, a także o tym, jak wyobrażasz sobie Wasze
spotkania.
4. Zawrzyj kontrakt.
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Kontrakt najlepiej spisać na arkuszu papieru, dzięki czemu będzie można wyjmować go na następnych zajęciach. Wytłumacz osobom uczestniczącym, że to
zbiór zasad, które ułatwią Wam pracę i zapewnią bezpieczną atmosferę. Warto,
aby to uczniowie jako pierwsi podali zasady istotne dla siebie. Nawet jeśli klasa
nigdy wcześniej nie pracowała w ten sposób i kontrakt to nowość, z reguły nie ma
problemu ze stworzeniem go. Najczęściej pojawiają się zasady, takie jak:
Nie przerywamy sobie.
Nie śmiejemy się z siebie.
Nie oceniamy się.
Mówi jedna osoba naraz.
Kiedy poczujesz, że pomysły klasy wyczerpały się, dodaj swoje zasady, ale pamiętaj, że nie chodzi tu tylko o Twoją wygodę, ale o Wasz wspólny komfort pracy
(unikaj sformułowań typu „jak ja mówię, to Wy słuchacie”, „bierzecie udział we
wszystkich ćwiczeniach” itp., ponieważ blokują one chęć pracy w grupie).
Ważne jest zaproponowanie dwóch zasad i prawdopodobnie będzie to Twoje zadanie:
zasada dobrowolności – jeśli ktoś nie chce brać udziału w konkretnym
ćwiczeniu, ma prawo odmówić bez podawania przyczyny. Pamiętaj, że
każdy ma swoją granicę intymności i nie można przewidzieć, czy konkretne ćwiczenie nie grozi jej naruszeniem.
zasada dyskrecji – nic, co zostanie powiedziane na tych zajęciach, nie powinno wyjść poza ściany klasy. Zasada ta dotyczy zarówno osób uczestniczących, jak i Ciebie. Wytłumacz uczestnikom i uczestniczkom, że mogą
mówić kolegom i koleżankom, o czym były zajęcia, natomiast nie powinni/
powinny opowiadać, kto co konkretnie powiedział, czego nie wiedział, jaką
miał trudność. Pamiętaj, że Ty również musisz się do tej zasady stosować.
Unikaj rozmów w pokoju nauczycielskim o konkretnych uczniach/uczennicach. Tematyka, w której będziesz się poruszać, jest delikatna i powinnaś/powinieneś być osobą godną zaufania.
5. Po spisaniu wszystkich zasad możesz poprosić, aby każdy z osobna siedząc
w kręgu, powiedział „zgadzam się”, jeśli akceptuje wszystkie zasady, lub żeby
wszyscy (łącznie z Tobą) podpisali się pod kontraktem. Zostaw też trochę wolnego miejsca na arkuszu, żeby w razie pojawienia się nowych zasad na bieżąco
je dopisywać. Powieś kontrakt w widocznym miejscu. Masz teraz narzędzie, do
którego możecie się odwoływać w razie naruszania którejś z przyjętych zasad.
Pamiętaj więc, aby kontrakt towarzyszył Ci na każdym warsztacie.

•
•
•
•

•
•

Warsztaty zostały opracowane przez Alinę Synakiewicz, Kamilę Raczyńską i Paulinę
Trojanowską.
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Scenariusz 1

Prawa seksualne
1. Cel:

•
•

zapoznanie młodzieży z „Deklaracją praw seksualnych”,
zwiększenie świadomości młodzieży na temat własnych granic fizycznych i psychicznych oraz tego, że kontakty seksualne zawsze muszą być
świadomą, niewymuszoną decyzją.

2. Czas trwania: 45 minut.
3. Materiały:
4 kserokopie „Deklaracji praw seksualnych” (w tym jedna będzie dla
Ciebie),
wydrukowane i pocięte historyjki dotyczące łamania praw seksualnych
(poniżej).

•
•

Hania ma 15 lat. Od pół roku spotyka się z 17-letnim Kamilem. Kamil chciałby rozpocząć
współżycie, natomiast Hania uważa, że nie jest jeszcze na to gotowa. Ostatnio Kamil powiedział, że jeśli nie zaczną uprawiać seksu, to ją zostawi.

Krystian ma 17 lat, a jego dziewczyna Anka ma 19 lat. Parę miesięcy temu zaczęli uprawiać seks. Krystian bardzo poważnie podchodzi do antykoncepcji,
gdyż jego starsza siostra zaszła w niechcianą ciążę w wieku 15 lat i teraz wychowuje samotnie 5-letnią córkę. Krystian zawsze ma ze sobą prezerwatywy.
Ostatnio razem z Anką byli na imprezie. Krystian bardzo się wtedy upił. Wtedy
Anka zainicjowała stosunek bez prezerwatywy.
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Kasia ma 17 lat i jest praktykującą katoliczką. Religia jest bardzo ważna w jej życiu,
stara się postępować zgodnie z przykazaniami. Postanowiła, że zachowa dziewictwo do ślubu. Z tego powodu koledzy i koleżanki naśmiewają się z niej i wołają na
nią „cnotka”.

Baśka ma 18 lat i spotyka się z Marcinem. Ostatnio podjęli decyzję o rozpoczęciu
współżycia. Basia uznała, że będzie brała pigułki antykoncepcyjne, Marcin uznał wybór dziewczyny za słuszny i zadeklarował, że będzie się z nią na nie składał po połowie. Baśka poszła do ginekologa po receptę i usłyszała od niego, że zamiast uganiać
się za chłopakami powinna zajmować się nauką.

Simbala jest Hinduską i ma 13 lat. Rodzice bez jej wiedzy podjęli decyzję, że wydadzą ją
za mąż za 40-letniego mężczyznę. Simbala nigdy nie widziała swojego przyszłego męża.

Jakub ma 19 lat i od roku spotyka się ze swoim rówieśnikiem Marianem. Miesiąc temu,
gdy szli trzymając się za ręce, dopadła ich agresywna grupa młodych mężczyzn, którzy
krzyczeli „zabijemy was, pedały”. Po tym zdarzeniu pobity Marian trafił do szpitala.

4. Przebieg zajęć:
Wprowadź młodzież w tematykę zajęć. Przeczytaj „Deklarację praw
seksualnych” (w ramce poniżej).
Podziel klasę na trzy grupy. Każda powinna dostać dwie historyjki oraz
przynajmniej po jednym egzemplarzu „Deklaracji”. Poproś młodzież,
aby uważnie przeczytała historyjki oraz deklarację i zastanowiła się, jakie prawa (jedno bądź kilka) zostały w nich złamane.
Poproś przedstawiciela/przedstawicielkę każdej grupy, żeby przeczytał/przeczytała po kolei każdą z historyjek oraz omówił/omówiła, jakie
prawa zostały złamane i dlaczego. Poproś osoby z pozostałych podgrup
o komentarze.

•
•
•
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DEKLARACJA PRAW SEKSUALNYCH

Prawa seksualne stanowią fundamentalne i uniwersalne prawa człowieka
1.

Prawo do wolności seksualnej
Wolność seksualna obejmuje możliwość jednostki do wyrażania pełni potencjału seksualnego,
wyklucza jednak wszelkie formy przymusu seksualnego, wykorzystywania oraz nadużyć w jakimkolwiek czasie i jakiejkolwiek sytuacji życiowej.

2.

Prawo do odrębności seksualnej, integralności oraz bezpieczeństwa seksualnego ciała
Prawo to pozwala człowiekowi podejmować niezależne decyzje dotyczące własnego życia seksualnego zgodne z własną moralnością i etyką społeczną. Obejmuje ono również możliwość
sprawowania kontroli oraz zadowolenia z własnego ciała z wykluczeniem tortur, okaleczeń
i jakiejkolwiek przemocy.

3.

Prawo do prywatności seksualnej
Obejmuje możliwość podejmowania indywidualnych decyzji i zachowań w sferze intymnej
w stopniu, w jakim nie naruszają one praw seksualnych innych osób.

4.

Prawo do równości seksualnej
Odwołuje się do wolności od wszystkich form dyskryminacji, niezależnie od płci, orientacji seksualnej, wieku, rasy, klasy społecznej, religii lub niesprawności fizycznej albo emocjonalnej.

5.

Prawo do przyjemności seksualnej
Przyjemność seksualna (włączając zachowania autoerotyczne) jest źródłem fizycznego, psychologicznego, intelektualnego i duchowego dobrostanu.

6.

Prawo do emocjonalnego wyrażania seksualności
Wyrażanie seksualności obejmuje więcej niż przyjemność erotyczną lub zachowanie seksualne.
Ludzie mają prawo do ekspresji swojej seksualności poprzez komunikowanie się, dotyk, wyrażanie uczuć i miłości.

7.

Prawo do swobodnych kontaktów seksualnych

8.

Oznacza możliwość zawarcia związku małżeńskiego lub niezawierania go, przeprowadzenia
rozwodu oraz ustanowienia innych opartych na odpowiedzialności form związków seksualnych.
Prawo do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji dotyczących posiadania potomstwa
Obejmuje możliwość podejmowania decyzji o posiadaniu lub nieposiadaniu potomstwa, jego
liczbie, różnicy wieku między potomstwem oraz prawo do pełnego dostępu do środków regulacji płodności.

9.

Prawo do informacji seksualnej opartej na badaniach naukowych
Prawo to implikuje, że poszukiwanie informacji dotyczących seksualności będzie realizowane
na drodze nieskrępowanych, lecz naukowo etycznych badań, a ich odpowiednie rozpowszechnianie będzie się odbywać na wszystkich poziomach społecznych.

10. Prawo do wyczerpującej edukacji seksualnej
Edukacja seksualna to proces trwający od momentu narodzin przez całe życie, powinny być
w nią zaangażowane wszystkie instytucje społeczne.
11. Prawo do seksualnej opieki zdrowotnej
Seksualna opieka zdrowotna powinna być dostępna w celu zapobiegania i leczenia wszelkich
problemów, chorób i zaburzeń seksualnych.
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Scenariusz 2

Czym jest przemoc seksualna?
1. Cel: zapoznanie uczniów/uczennic z rodzajami przemocy seksualnej, mitami
i faktami na jej temat oraz jej skalą.
2. Czas trwania: 45 minut.
3. Materiały:
kserokopie materiału „Molestowanie: fakty i mity” – po 1 kopii dla każdej osoby,
karta prawidłowej odpowiedzi – po 1 kopii dla każdej osoby plus 1 kopia
dla Ciebie,
kserokopia materiału „Zgoda na zachowanie seksualne” – po 1 kopii dla
każdej osoby.

•
•
•

4. Przebieg zajęć:
Rozdaj materiał „Molestowanie: fakty i mity” i poproś, aby każda osoba
wypełniła go indywidualnie.
Popraw/skoryguj uzupełnione materiały za pomocą dyskusji grupowej
i załączonej karty odpowiedzi.
Jeśli widzisz, że uczennice i uczniowie mają ochotę porozmawiać na temat informacji zawartych w materiale „Molestowanie: fakty i mity”, to
stwórz przestrzeń do dyskusji. Ponieważ zdarza się, że powielają wiele
mitów i stereotypów dotyczących przemocy seksualnej, treści mogą być
dla nich zaskakujące. Pozwól młodzieży na swobodną dyskusję. Podkreślaj, że mimo iż niektóre sytuacje wydają się niejednoznaczne, to zawsze
sprawca odpowiada za przemoc seksualną.
Przeprowadź burzę mózgów dotyczącą rodzajów przemocy seksualnej.
Poproś młodzież o podanie jej przykładów. Powinny pojawić się przykłady z poniższej tabeli. Możesz zadawać młodzieży pytania naprowadzające.

•
•
•

•
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•

Rozdaj każdej osobie materiał „Zgoda na zachowanie seksualne” i porozmawiaj na ten temat. Jeżeli wystarczy czasu, zapytaj, czy grupa dodałaby jeszcze jakiś warunek, który musi być spełniony, żeby być pewnym, że osoba wyraża zgodę na zachowanie seksualne.

RODZAJE PRZEMOCY SEKSUALNEJ
materiał pomocniczy dla nauczycielki/nauczyciela
Przemoc na randce
Termin ten opisuje emocjonalne, fizyczne, i/albo seksualne nadużycia ze strony
jednego partnera wobec drugiego w sytuacji, w której para jest na etapie spotykania się ze sobą/randkowania, ale nie mieszka ze sobą.
Gwałt małżeński
Termin opisujący przemoc seksualną wobec kobiet, której sprawcami są ich mężowie lub byli mężowie.
Molestowanie seksualne
Niechciane zaloty albo prośby o zabarwieniu seksualnym i inne niechciane werbalne bądź fizyczne zachowania o seksualnej naturze. Do napastowania można zaliczyć szczypanie, klepanie, ocieranie się, wulgarne żarty, komentarze, sugestie,
gwałt. Zachowanie nie musi być intencjonalne, aby mogło być postrzegane jako
napastowanie, adresatka/adresat może je uznać za molestowanie, jeśli było niechciane.
Molestowanie seksualne za pośrednictwem nowoczesnych technologii
Niechciane SMS-y, MMS-y, maile o treści seksualnej.
Sexting, czyli zamieszczanie w Internecie albo przesyłanie telefonem komórkowym, e-mailem BEZ ZGODY zdjęć, na których widnieje osoba w seksualnej sytuacji, odsłaniająca intymne części ciała.
Grooming, czyli uwodzenie osoby nieletniej przez osobę dorosłą (często, ale
nie zawsze, podszywającą się za nastolatka lub dziecko) za pośrednictwem
Internetu.

•
•
•

Napaść seksualna ułatwiona przy pomocy substancji psychoaktywnych
Często określana jako „gwałt przy pomocy pigułki gwałtu”. Ma miejsce wtedy,
kiedy sprawca podaje alkohol czy narkotyki (albo wykorzystuje sytuację, w której
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druga osoba już znajduje się pod ich wpływem) w celu wykorzystania seksualnego.
Taka napaść zawiera się we wszelkich czynnościach: od niechcianego pocałunku,
dotyku aż po gwałt.
Wykorzystanie seksualne/wyzysk seksualny
Zdarza się wtedy, gdy osoba jest wykorzystywana seksualnie w zamian za narkotyk,
leki, jedzenie, schronienie, ochronę, pieniądze itp. Termin ten obejmuje również
zmuszanie do tworzenia czy oglądania pornografii, jednoznacznie seksualnych ilustracji czy też stron internetowych.

M O L E S TO WA N I E : FA K T Y I M I T Y
Mity na temat nadużyć seksualnych częściowo przyczyniają się do ich występowania. Ich powszechna obecność może tłumaczyć, dlaczego tak wiele osób niechętnie
mówi o swoich doświadczeniach i dlaczego tak znikomy odsetek szuka pomocy.
Zaznacz, czy poniższe twierdzenia są faktem, czy mitem.
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Fakt
1. Tylko atrakcyjne, młode kobiety są wykorzystywane seksualnie.
2. Z danych ONZ wynika, że blisko jedna trzecia dorastających dziewcząt
doświadczyła wymuszonej inicjacji seksualnej.
3. Statystyki dotyczące gwałtów są przesadzone, a wiele kobiet, które
utrzymują, że zostały zgwałcone, kłamie.
4. Akt jest nadużyciem seksualnym tylko w przypadku, kiedy dochodzi do
obrażeń fizycznych albo kiedy sprawca grozi bronią.
5. Kobieta może wykorzystać seksualnie mężczyznę.
6. Sprawcy przemocy seksualnej stanowią bardzo niewielki odsetek
mężczyzn i są zaburzeni psychicznie.
7. Jeżeli nadużycia seksualnego nie zgłosi się od razu na policję, nic nie
można już potem zrobić.
8. Kiedy kobiety mówią „nie”, to myślą „tak”.
9. Mężczyzna lub chłopak, który zaangażuje się w aktywność seksualną,
nie może jej przerwać, ponieważ tak jest skonstruowana męska seksualność. Dlatego dziewczyna, która decyduje się na pieszczoty i pocałunki, powinna się spodziewać, że dojdzie do czegoś więcej.
10. Jeżeli osoba, która dopuściła się nadużycia seksualnego, była pijana albo pod wpływem narkotyków, nie może zostać oskarżona o napaść seksualną.
11. Kiedy dochodzi do nadużycia seksualnego, sprawcą jest zazwyczaj
obca osoba.
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Mit

MOLESTOWANIE: FAKTY I MITY – KLUCZ ODPOWIEDZI
1.

Tylko atrakcyjne, młode kobiety są wykorzystywane seksualnie > MIT

FAKT: Nikt nie jest bezpieczny od napaści seksualnej – zarówno kobiety, jak i mężczyźni, dzieci i osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami. Osoby, które były napastowane czy molestowane seksualnie, można spotkać w każdym dużym mieście, małym miasteczku, na wsi. Status społeczny ani
materialny nie mają znaczenia. Zdecydowana większość z nich to kobiety. Bardzo prawdopodobne, że
każdy i każda z nas zna osobę, która doświadczyła przemocy seksualnej.
2.

Z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych wynika, że blisko jedna trzecia dorastających
dziewcząt doświadczyła wymuszonej inicjacji seksualnej > FAKT

ONZ podaje, że blisko jedna trzecia dziewcząt nie zdecydowałaby się na inicjację seksualną, gdyby nie
została do tego zmuszona.
3.

Statystyki dotyczące gwałtów są przesadzone, a wiele kobiet, które utrzymują, że zostały
zgwałcone, kłamie > MIT

FAKT: Według Międzynarodowego Podręcznika Kryminologii zgłaszanych jest tylko 10% gwałtów,
pozostałe 90% to tzw. „ciemna liczba przestępstw”, czyli rzeczywista liczba zgwałceń oszacowana na
postawie badań kryminologicznych (kryminologia to nauka zajmująca się badaniem przestępczości).
Osoba zgwałcona najczęściej nie zgłasza przestępstwa organom ścigania, ponieważ: może się obawiać sprawcy (być przez niego zastraszana), długotrwałej i poniżającej procedury sądowej, reakcji
otoczenia, tego, że nikt jej nie uwierzy, wstydzić się swego doświadczenia, może być uzależniona finansowo lub emocjonalnie od sprawcy, może mieć poczucie winy i uważać, że prowokowała sprawcę,
może po gwałcie być w na tyle złej kondycji psychicznej, by nie być w stanie dociekać sprawiedliwości.
4.

Akt jest nadużyciem seksualnym tylko w przypadku, kiedy dochodzi do obrażeń fizycznych
albo kiedy sprawca grozi bronią > MIT

FAKT: Napaścią seksualną jest jakakolwiek aktywność na tle seksualnym bez wyraźnej zgody drugiej
strony, niezależnie od tego, czy dochodzi (czy nie) do obrażeń fizycznych, czy miało miejsce użycie
broni. Do gwałtu może dojść wtedy, kiedy na kimś została wywarta presja psychiczna albo sprawca
zastosował szantaż emocjonalny. Jeśli zgoda została wyrażona pod wpływem presji, nie jest to faktyczna zgoda.
5.

Kobieta może wykorzystać seksualnie mężczyznę > FAKT

FAKT: Seksualne wykorzystanie mężczyzn przez kobiety się zdarza. Nie musi ono zawierać elementu
penetracji, może przybierać formę molestowania seksualnego w szkole czy miejscu pracy (niechciany dotyk, nacechowane seksualnie komentarze). Wystąpienie erekcji to naturalna reakcja organizmu
i nie oznacza automatycznie, że mężczyzna jest pobudzony seksualnie, czy że wyraża zgodę na aktywność seksualną. Ofiary gwałtów niezależnie od płci cierpią tak samo i powinny szukać pomocy.
6.

Sprawcy przemocy seksualnej stanowią bardzo niewielki odsetek mężczyzn i są zaburzeni
psychicznie > MIT

FAKT: Według danych amerykańskich co 20-ty mężczyzna w wieku studenckim dopuścił się gwałtu.
Według innych badań (także amerykańskich) 34% nastoletnich chłopców uważało, że w porządku
jest zmuszanie dziewczyny do seksu, jeśli wcześniej odbyła z nimi stosunek. Jak widać, dla wielu
mężczyzn takie zachowanie to norma. Niektórzy sprawcy przemocy seksualnej rzeczywiście są chorzy psychicznie, jednak badania wykazały, że zaledwie 5% miało zaburzenia, większość była zdrowa.
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7.

Jeżeli nadużycia seksualnego nie zgłosi się od razu na policję, nic nie można już potem zrobić > MIT

FAKT: Według polskiego prawa przestępstwo zgwałcenia ulega przedawnieniu po 15 latach. Wiele
osób potrzebuje czasu, żeby przepracować traumę i zdobyć się na zgłoszenie krzywdy, która została
im wyrządzona. Dyskutuje się o tym, czy zgwałcenia nie wykreślić z listy przestępstw ulegających
przedawnieniu.
Jeżeli osoba pokrzywdzona zdecyduje się zgłosić przestępstwo, należy pamiętać, że zebranie DNA
jako materiału dowodowego jest możliwe do 72 godzin od zajścia. Aby nie doszło do zniszczenia materiału dowodowego, nie powinno się w międzyczasie myć ani zmieniać ubrań. Jeśli doświadczyłaś/
doświadczyłeś przemocy seksualnej, zgłoś się po pomoc/poradę do organizacji pomagających ofiarom przemocy np. do Niebieskiej Linii, Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka lub zadzwoń na
Telefon Zaufania Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton.
8.

Kiedy kobiety mówią „nie”, to myślą „tak” > MIT

FAKT: Jeżeli osoba nie zgadza się na aktywność seksualną, nigdy nie wolno zakładać, że jest inaczej.
Aby obie osoby zachowały poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad sytuacją, w każdym przypadku powinno się unikać niedomówień. Ktoś może mieć wrażenie, że otrzymuje mieszane i niejasne sygnały,
ale to w żadnym wypadku nie usprawiedliwia napaści seksualnej. Jeżeli jedna ze stron powie „nie”,
a druga mimo tego będzie nakłaniać ją do jakiejkolwiek aktywności seksualnej, będzie to przestępstwo.
9.

Mężczyzna lub chłopak, który zaangażuje się w aktywność seksualną, nie może jej przerwać,
ponieważ tak jest skonstruowana męska seksualność. Dlatego dziewczyna, która decyduje się
na pieszczoty i pocałunki powinna się spodziewać, że dojdzie do czegoś więcej > MIT

FAKT: Ten mit jest bardzo krzywdzący dla mężczyzn, ponieważ przedstawia ich jako niekontrolujących swoich zachowań. Każda osoba jest w stanie kontrolować swoje reakcje, więc mężczyzna lub
chłopak, który widzi, że partnerka nie ma ochoty na więcej pieszczot, powinien się wycofać. Każdy ma
niezbyte prawo do zachowania kontroli nad tym, co się dzieje z jego/jej ciałem. Ludzie mogą wybierać
z kim, kiedy i jak długo będą się angażować w aktywność seksualną. Niezależnie od stopnia zażyłości,
nawet jeżeli para jest w trakcie uprawiania seksu, każda ze stron ma prawo do zmiany zdania i do
przerwania aktu w dowolnym momencie.
10. Jeżeli osoba, która dopuściła się nadużycia seksualnego była pijana albo pod wpływem narkotyków, nie może zostać oskarżona o napaść seksualną > MIT
FAKT: Sprawcy są odpowiedzialni za swoje czyny zawsze, niezależnie od tego, czy zażywali jakieś
substancje psychoaktywne. Bycie pijanym/pijaną nie jest okolicznością łagodzącą. Warto zwrócić
uwagę młodzieży na fakt, że spożycie alkoholu czy narkotyków sprzyja podejmowaniu różnego typu
ryzykownych zachowań (przemoc seksualna, prowokowanie bójek, niebezpieczna jazda samochodem itp.).
11. Kiedy dochodzi do nadużycia seksualnego, sprawcą jest zazwyczaj obca osoba > MIT
FAKT: Według badań seksuologa Zbigniewa Izdebskiego w 60% przypadków kobieta, która została
zgwałcona, zna sprawcę (jest to np. kolega, chłopak, krewny, sąsiad, mąż). Nie ma podobnych badań
dotyczących mężczyzn, można jednak przypuszczać, że mężczyźni i chłopcy także doświadczają przemocy seksualnej ze strony osób, które znają.
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ZGODA NA ZACHOWANIE SEKSUALNE
Zgoda na zachowanie seksualne jest udzieleniem pozwolenia na to, aby do czegoś doszło,
albo obopólną zgodą na to, by coś zrobić. Bardzo ważne jest umieć rozpoznać udzielenie
zgody, dlatego pamiętaj, że:
zgoda jest wyraźna (oczywista),
udzielenie zgody to nie gra w zgadywanie. Jeśli nie jesteś pewien/pewna – zapytaj!
jest wiele różnych sposobów powiedzenia „nie”,
wyrażanie zgody bądź odmowa jest po prostu komunikowaniem się i respektowaniem siebie nawzajem,
jeżeli jesteś pijany/pijana albo pod wpływem narkotyków, fizycznie nie możesz
udzielić zgody.
udzielenie zgody „nie liczy się” (i jest nielegalne), jeżeli osoba była do tego zmuszona, zastraszona, przekupiona czy nagrodzona, a udzieliła zgody wbrew swojej
woli.
nawet jeżeli zgoda została udzielona w przeszłości, każdy ma prawo zmienić zdanie i przestać udzielać przyzwolenia na jakikolwiek rodzaj aktywności.
każdy rodzaj aktywności seksualnej zachodzącej bez zgody drugiej osoby, niezależnie od wieku, jest przestępstwem.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Scenariusz 3

Identyfikowanie przemocy
seksualnej w zwi¹zkach
1. Cel: identyfikacja różnych typów zachowań w związkach będących przemocą
seksualną.
2. Czas trwania: 45 minut.
3. Materiały:
kartki z wydrukowanymi historyjkami,
arkusz papieru ﬂipchart z wypisanymi pytaniami do historyjek,
6 pustych arkuszy papieru filpchart do rozdania podczas kolejnych ćwiczeń grupowych,
wydrukowany i pocięty materiał „Charakterystyka związku”.

•
•
•
•

4. Przebieg zajęć:
Podziel klasę na grupy (jeśli to możliwe – koedukacyjne). To ważne, aby
chłopcy i dziewczyny pracowali wspólnie i analizowali kwestie nadużyć
seksualnych oraz przemocy w związkach.
Rozdaj każdej z grup po jednej z poniższych historyjek, arkusz papieru
oraz marker. Poinstruuj, że osoby w grupie mają przeczytać konkretne
historyjki oraz odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytania.
Powieś na tablicy arkusze papieru z wcześniej przygotowanymi pytaniami do historyjek Przykładowe pytania:
Jakie rodzaje niewłaściwych zachowań były przedstawione w historyjkach?
W którym momencie dana sytuacja stała się niezdrowa?
Jak mógłbyś/mogłabyś pomóc każdemu/każdej z bohaterów/bohaterek, gdybyś obserwował/obserwowała taką relację u swoich znajomych?

•
•
•

—
—
—
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•
•
•

•
•

można było uniknąć/zapobiec każdej z tych sytuacji?
— Jak
Co by było, gdyby role się odwróciły?
—
Poproś, by osoby w grupach ustalały odpowiedzi na pytania napisane na
papierze ﬂipchart.
Poproś jedną osobę z każdej grupy, aby streściła daną historyjkę i odpowiedziała na zadane wcześniej pytania.
Wypisz na tablicy hasła: „zdrowy związek”, „niezdrowy związek”, „związek przemocowy”. Rozdaj każdej z grup arkusz ﬂipchart i poproś, by
pierwsza grupa wypisała przynajmniej 5 cech zdrowego związku, druga
– „niezdrowego związku”, trzecia – „związku przemocowego”. Jeśli wydaje Ci się, że powyższe polecenie sprawia trudność młodzieży, możesz
wykorzystać materiał „Charakterystyka związku” i rozdać każdej grupie
po 6 pasków papieru z cechami związku. Poproś każdą grupę, żeby przyporządkowała cechy do danego rodzaju związku (zdrowego, niezdrowego, przemocowego).
Poproś każdą z grup o zaprezentowanie wyników pracy.
Jeśli wystarczy czasu, zainicjuj dyskusję. Możesz zadać następujące pytania:
Jak czują się osoby będące w zdrowym związku?
Jak czują się osoby będące w niezdrowym związku?
Jak czują się osoby będące w przemocowym związku?

—
—
—

HISTORIA 1
Scena #1
Kasia ma 17 lat i po raz pierwszy jest w związku z chłopakiem. Spotkała go na imprezie. Ma na imię Marcin i ma 20 lat. Kasia jest zachwycona, ponieważ jej chłopak
jest troskliwy. Spotykają się od miesiąca i widują się codziennie. Marcin dzwoni do
niej 5-6 razy każdego dnia, a ponadto spędzają ze sobą po kilka godzin. Marcin traktuje Kasię bardzo dobrze. Kupuje jej prezenty i zabiera w fajne miejsca. Kasia była
tak zajęta Marcinem, że nie miała czasu spotykać się ze swoimi przyjaciółmi poza
szkołą. Kiedy opowiada swoim przyjaciółkom o Marcinie, wszystkie zazdroszczą jej
takiego fantastycznego chłopaka. Na skutek braku czasu Kasia musiała zrezygnować z zajęć sportowych i kółka teatralnego. Marcin odbiera ją zaraz po lekcjach.
Nie lubi na nią czekać, bo uważa, że marnuje czas, który mogliby spędzić razem.
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Scena #2
Kasia i Marcin są razem już od ponad 2 miesięcy. Kasia jest zdezorientowana. Marcin jest wspaniały, a ona wciąż robi rzeczy, które go denerwują. Kasia zastanawia
się, jak może być tak głupia. Marcin bardzo ją kocha i cały czas chce z nią być.
W zeszłym tygodniu po szkole rozmawiała z Grześkiem – partnerem w szkolnym
projekcie, żeby przedyskutować zadania. Marcin na nią czekał, a gdy przyszła do
niego, zaczął krzyczeć i wyzywać ją. Był pewien, że Kasia widuje się z Grześkiem
i oskarżył ją o sypianie z nim. Zostawił ją zapłakaną pod szkołą. Jednak tego samego wieczoru Marcin przyszedł z kwiatami i powiedział jej, że zachował się głupio
i że kocha ją tak bardzo, że nie może znieść jej widoku z innymi chłopakami. Ostatniej nocy Kasia rozmawiała przez telefon z przyjaciółką, z którą nie miała kontaktu
od tygodni – tylko przez 5 minut, bo wiedziała, że Marcin będzie dzwonił. Wydzwania każdego popołudnia kilka razy i denerwuje się, kiedy jest zajęte. Faktycznie,
Marcin zadzwonił zaraz potem, zwyzywał ją i ponownie oskarżył o spotykanie się
z Grześkiem. Marcin ciągle mówi podłe rzeczy, a następnie przeprasza, tłumacząc,
że nikt nigdy nie będzie jej kochać tak jak on.
Scena #3
Kasia i Marcin ciągle są razem. Odkąd zdecydowali się na seks, ich relacja zaczęła
się pogarszać. Tak naprawdę to nie była ich wspólna decyzja, ponieważ Marcin postawił Kasi ultimatum – albo pójdzie z nim do łóżka, albo ich związek się skończy.
Mimo tego, że Kasia nie czuła się jeszcze gotowa, zgodziła się na seks z nadzieją,
że znów będzie między nimi tak fajnie, jak na początku związku. Jednak tak się
nie stało – Marcin zaczął się czepiać tego, jak Kasia się ubiera i jak się zachowuje
w towarzystwie. Po raz pierwszy uderzył Kasię, gdy ona założyła nową bluzkę, którą
kupiła, żeby nosić ją specjalnie dla niego. Uznał, że była zbyt wyzywająca i spoliczkował ją, oskarżając o bycie „łatwą”. Kasia już nigdy więcej nie założyła tej bluzki
i od tego dnia Marcin mówił jej, w co ma się ubierać. Za każdym razem, gdy Kasia
zrobiła coś, co nie podobało się Marcinowi, on stosował przemoc. Bił ją, mówiąc
„gdybyś nie postępowała w ten sposób, nie wściekałbym się”. Później domagał się
seksu, a ona nigdy mu nie odmówiła. Niezależnie od tego, jak źle się rzeczy miały, zdarzały się również wspaniałe chwile. Kasia bała się go, ale jednocześnie nie
chciała go stracić.
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HISTORIA 2
Scena #1
Igor jest w związku z Adelą od roku. Jak każda para mają lepsze i gorsze dni, ale
ich znajomi twierdzą, że są świetnie dobrani. Dwa miesiące temu poczuli, że są
sobie na tyle bliscy, że nadszedł moment na rozpoczęcie współżycia. Stwierdzili,
że wspólne wakacje to świetna okazja, zwłaszcza że po raz pierwszy wyjechali bez
grupy znajomych. Oboje byli pewni, że tego chcą, pomyśleli nawet o wizycie u ginekologa i antykoncepcji. Igor był podekscytowany, ale też spięty – trochę bał się,
że się nie sprawdzi w łóżku. Przeszło mu nawet przez myśl, żeby obejrzeć film
pornograficzny i dowiedzieć się, jak powinien wyglądać „idealny seks”. Natomiast
Adela wypytała wcześniej swoje bardziej doświadczone przyjaciółki o to, jak wygląda pierwszy raz. Dziewczyny powiedziały jej, że prawdziwy mężczyzna wie, jak
zaspokoić kobietę, zawsze ma ochotę na seks i potrafi współżyć bez przerwy przez
wiele godzin. Oboje ze swoimi przemyśleniami wyjechali na wakacje.
Scena #2
Podczas wyjazdu Igor zastanawiał się, kiedy będzie ten właściwy moment na seks,
był przez to cały czas zestresowany. Adela uważała, że to chłopak powinien przejąć
inicjatywę, więc nawet nie zaczynała rozmowy na ten temat. Napięcie między nimi
rosło, aż do ostatniego wieczoru, kiedy pili alkohol i zdecydowali się TO zrobić.
Wydawało im się, że „teraz albo nigdy”, bo następnego dnia wyjeżdżali. Igor był
bardzo przejęty i skupiony na tym, żeby się sprawdzić w nowej sytuacji. Jednak do
stosunku nie doszło – Igor nie miał erekcji. Adelę bardzo to negatywnie zaskoczyło
i rozczarowało. Spytała „co jest z tobą nie tak?!”. Powiedziała, że zepsuł im cały
wyjazd, a potem złośliwie stwierdziła: „a może wolisz chłopców?”. Igor nigdy nie
czuł się tak okropnie jak wtedy – był upokorzony i zawstydzony. Zaczął się bać, że
faktycznie coś może być z nim nie tak. Podczas powrotu nie zamienili ze sobą ani
słowa. Adela zdawała się być obrażona i przez całą drogę pisała SMS-y do swojej
przyjaciółki.
Scena #3
Po powrocie do domu Igor zobaczył, że Adela napisała na Facebooku: „Wróciłam
z wakacji. Niestety ktoś NIE STANĄŁ na wysokości zadania:/”. Pod tym statusem
jej koleżanki pisały „o mój boże, nie wierzę!”, „HAHAHA”, „wiesz, co robić z takim
KIMŚ” itp. Igor poczuł się zdradzony i jeszcze bardziej upokorzony. Miał nadzieję,
że ta sytuacja zostanie między nimi, a za jakiś czas uda im się o niej zapomnieć
i spróbować jeszcze raz. Powrót do szkoły był dla niego koszmarem, ponieważ oka-
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zało się, że Adela nie zamierzała być dyskretna – wszyscy wspólni znajomi (w tym
jego koledzy) dowiedzieli się o ich nieudanym pierwszym razie. Kilka osób złośliwie
zapytało, czy nie lepiej było od razu się przyznać do bycia gejem, zamiast ośmieszyć
się przy Adeli. Któregoś dnia Adela napisała Igorowi wiadomość na Facebooku, że
nie będą już dłużej ze sobą, bo ona zasługuje na „prawdziwego faceta”.

HISTORIA 3
Scena #1
Karolina ma 19 lat, od 6 miesięcy spotyka się z Jankiem. Od początku ich relacji
wszystko przebiegało fantastycznie. Janek był wymarzonym chłopakiem – czuły,
opiekuńczy, rozmawiali ze sobą na każdy temat, również o swoich dotychczasowych
doświadczeniach seksualnych. Oboje byli wcześniej w poważnych związkach i mieli
już za sobą inicjację seksualną. Ich pierwszy wspólny seks odbył się za obopólną
zgodą i wspominali go dobrze. Pierwsza dziewczyna Janka była od niego starsza
i chętnie godziła się na różne formy współżycia. Janek był przekonany, że każda kobieta, która jest aktywna seksualnie, bez oporów godzi się na eksperymenty w łóżku. Ponadto często czytał fora internetowe poświęcone technikom seksualnym,
których celem ma być urozmaicenie życia erotycznego. Uznał, że skoro Karolina
też ma swój pierwszy raz za sobą, to chętnie przystanie na jego fantazje seksualne.
Scena #2
Na urodziny Karolina dostała od Janka bieliznę, której nigdy sama by sobie nie kupiła, a tym bardziej nie włożyła. Niespecjalnie lubi eksperymentować z takimi rzeczami. Karolina nie wiedziała, co robić, ponieważ jednocześnie chciała zrobić Jankowi przyjemność, ale już sama wizja pokazania mu się w tej bieliźnie wywoływała
u niej wielki wstyd. Przez cały wieczór spędzony razem czuła, że jest pod presją.
Janek zaczął być dla niej niemiły, dogryzał jej, mówiąc, że jest cnotką. W pewnym
momencie wspomniał, że jego była dziewczyna była „wyzwoloną kobietą i dzięki
temu idealną kochanką” i „nosiła taką bieliznę na co dzień”. Karolina zaczęła się
zastanawiać, czy faktycznie nie przesadza i czy nie jest zbyt dziecinna ze swoimi
oporami. Poczuła, że musi udowodnić Jankowi, że nie jest gorsza od jego byłej
dziewczyny. W końcu po namowach włożyła bieliznę i zgodziła na współżycie.
Scena #3
Janek i Karolina wciąż są razem. Po kilku tygodniach od feralnych urodzin Janek
pokazał jej fora internetowe, które tak chętnie odwiedza. Powiedział jej, że chce

62

spróbować kilku „nowych rzeczy”, o których tam przeczytał. Większość pomysłów
budziła lęk i obrzydzenie Karoliny, ale za każdym razem, kiedy próbowała się przeciwstawić, Janek wracał do argumentów związanych z jego była dziewczyną. Czasem nawet straszył rozstaniem. Niejednokrotnie mówił otwarcie, że „prawdziwy
facet” potrzebuje różnych form współżycia, więc jeśli ona mu ich nie zapewni, to
będzie je realizował poza związkiem. Powtarzał, że to normalne, że mężczyźni takie
potrzeby mają i jeśli zdradzają, to dlatego, że ich dziewczyna „zmusiła” ich do tego,
bo jest „drętwa”.
Materiał „Charakterystyka związku”
Rozmawianie o swoich emocjach
Szanowanie aktywności i przyjaciół drugiej osoby
Branie pod uwagę opinii i uczuć drugiej osoby
Szanowanie odmienności drugiej osoby
Umiejętność wyrażania rozbieżnych opinii
Niestawianie swoich racji ponad racjami partnerki/partnera
Dążenie do kompromisu
Wychodzenie z założenia, że jedna ze stron ma większe prawa
Krzyczenie na drugą osobę, kiedy jest się rozdrażnionym/rozdrażnioną
Stosowanie „cichych dni”, czyli umyślnego ograniczania kontaktu
Niedawanie spokoju drugiej osobie dopóty, dopóki nie osiągnie się swojego celu
Dąsanie się, dopóki nie osiągnie się swojego celu
Zdominowanie i kontrolowanie relacji drugiej osoby z jej przyjaciółmi i jej aktywności
Wyzywanie, poniżanie
Grożenie agresją
Zastraszanie poprzez agresywne zachowania i niszczenie własności
Skrajna zazdrość i zaborczość wobec drugiej osoby
Popychanie, bicie, przetrzymywanie czy unieruchamianie drugiej osoby wbrew jej woli
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Scenariusz 4

Post z forum internetowego
(na podstawie: A. Wołosik, E. Majewska
„Napastowanie seksualne. Głupia zabawa czy poważna sprawa?”)

1. Cel:

•
•
•

nauka mówienia „nie” w sytuacji presji seksualnej ze strony partnera/
partnerki,
zwiększenie umiejętności stawiania granic psychicznych i fizycznych,
zwiększenie umiejętności postępowania zgodnie ze swoimi potrzebami
i poglądami.

2. Czas trwania: 45 minut
3. Materiały:
wydrukowany post nastolatki z forum internetowego (poniżej w ramce),
kserokopie materiału „Sztuka mówienia NIE” dla każdego (poniżej
w tekście przy ćwiczeniu),
kserokopie materiału „zachęty” (poniżej).

•
•
•

Nie bądź dzieckiem, wszyscy już to robią
Jeśli mnie kochasz, udowodnij mi to
No chodź, spodoba Ci się
Chodź ze mną do łóżka, obiecuję, że nikomu nie powiem
Bardzo Cię kocham, dlatego nie chcę dłużej czekać
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Post z forum internetowego
Kuba jest moim chłopakiem od kilku miesięcy. Ostatnio pojechaliśmy sami do domku na
wsi, który należy do jego rodziców. Bardzo się cieszyłam z tego wyjazdu, chciałam odpocząć i żebyśmy w końcu pobyli trochę sami. Kuba uważał, że skoro tu przyjechaliśmy i jesteśmy sami, to idealna okazja, żeby przeżyć nasz pierwszy raz. Ja nie byłam pewna, czy
tego chcę, z jednej strony byłam ciekawa, jak to jest, no i zależało mi na Kubie, ale bałam
się bólu, ciąży i wahałam się, czy nie jest za wcześnie dla mnie. On mówił, że skoro jesteśmy tak długo razem i się kochamy, to powinniśmy to zrobić, mówił też, że na pewno mi się
spodoba. Chociaż się bałam, zgodziłam się, bo on tak długo mnie namawiał, nie chciałam,
żeby uważał, że jestem dziecinna i nie chciałam popsuć nam tego wyjazdu. Od tego czasu
spotykamy się dużo rzadziej, Kubie już chyba na mnie nie zależy. Poza tym wydaje mi się,
że opowiedział o tym swoim kolegom. Strasznie się tego wstydzę i czuję, że już mu nie
ufam. Teraz jest już za późno, aby zmienić to, co się stało. Rozmawiałam o tym z przyjaciółką i ona twierdzi, że to było oczywiste, że Kuba się spodziewa seksu, skoro zgodziłam
się na wyjazd tylko we dwoje, że przesadzam i dobrze, że mam to już za sobą. Ja już sama
nie wiem, kto ma rację, bo w sumie zgodziłam się na ten seks, żeby między mną a Kubą
było lepiej, a wcale tak jest… Co mam robić, pomóżcie.
Wiki, 17 lat

4. Przebieg zajęć:
Przeczytaj post z forum internetowego. Przeprowadź dyskusję z młodzieżą.
Możesz zadać następujące pytania:
W jaki sposób Kuba nakłaniał Wiki do zbliżenia?
Czy Wiki poradziła sobie z presją Kuby?
Dlaczego Wiki się zgodziła?
Jak sobie to wytłumaczyła?
Czy uważacie, że nacisk wywierany przez innych ludzi wpływa na nasze życie? A jeśli tak, to jak?
Podsumowując dyskusję, zwróć uwagę na to, że ludzie nawet będący ze
sobą blisko, nie zawsze się ze sobą zgadzają. Dlatego warto ze sobą rozmawiać i szukać rozwiązań kompromisowych, które będą satysfakcjonujące dla obu stron. Zdarza się, że ludzie godzą się na sytuacje, na które tak naprawdę nie mają ochoty. Odmawianie, zwłaszcza w sytuacjach
intymnych, jest trudne, dlatego warto ćwiczyć asertywność.

•

—
—
—
—
—

•
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•

Rozdaj każdemu/ej uczniowi/uczennicy materiał „Sztuka mówienia
„NIE” (na podstawie: M. Chomczyńska-Miliszkiewicz, „Podróż w nieznane. O miłości, seksie i rodzinie. Scenariusze zajęć”).

Sztuka mówienia „NIE”
Umiejętność odmawiania ma związek z obroną własnych praw i granic. Jeśli
osoba nie zdecyduje się na otwarte i bezpośrednie wyrażenie swoich uczuć
oraz określenie swoich praw, inni określą je za nią. Prawo do bycia sobą
oznacza dysponowanie swoim ciałem, czasem, układaniem spraw osobistych
i ogólnie swoim życiem wedle swojej woli, o ile nie narusza to praw innych
osób.
Umiejętność mówienia „nie” oznacza, że biorę odpowiedzialność za kształt
moich relacji z partnerem/partnerką, stawiam warunki, granice, przyzwalam,
nie zgadzam się itp.
Umiejętne odmawianie polega na bezpośrednim komunikacie, który powinien
zawierać słowo „nie”. Odmowa może zawierać także powód, dla którego nie
decydujemy się na współżycie.
Na przykład:
Nie mam ochoty na stosunek, na razie jestem gotowa tylko na pocałunki
i pieszczoty.
Nie pójdę z tobą do łóżka, to niezgodne z zasadami mojej religii.
Nie chcę z tobą uprawiać seksu, bo boję się ciąży i infekcji przenoszonych
drogą płciową.

•

Podziel klasę na 4 grupy i każdej rozdaj po jednej „zachęcie”. Powiedz,
że te stwierdzenia to wypowiedzi osób, które manipulują, chcą wywrzeć
presję na partnerze/partnerce, by skłonić go/ją do uprawiania seksu.
Każda grupa ma za zadanie wymyśleć odpowiedzi odmowne. Poproś
przedstawiciela/przedstawicielkę każdej grupy o zaprezentowanie wyników pracy. Na tablicy zapisz podane propozycje odmownych odpowiedzi. Możesz dodać własne, np.:
To jest moje życie i nie będę robić czegoś, czego nie chcę.
Nie chcę, będę to robić dopiero po ślubie.
Nie chcę iść z tobą do łóżka, bo czuję się dobrze bez uprawiania seksu.
Nie chcę, nie znam cię wystarczająco dobrze.
Nie chcę, bo nie jesteś mi wystarczająco bliski/bliska.

—
—
—
—
—
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lubię, kiedy ktoś na mnie naciska, dobrze wiem, na co mam
— Nie
ochotę, a na co nie.
chcę, jeszcze ci na tyle nie ufam, żeby to z tobą zrobić.
— Nie
Nie
— chcę tego zrobić, bo nie zadbaliśmy o antykoncepcję.

•

na podstawie: G. Konieczny, W. Paszyński (red.), „Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom
przenoszonym drogą płciową. Edukacja Młodzieży szkolnej”

Podsumowując zajęcia, podkreśl, że choć odmawianie bywa trudne,
to niekiedy brak umiejętności odmawiania bywa tragiczny w skutkach.
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Scenariusz 5

Zagro¿enia w cyberprzestrzeni sexting, nêkanie i przemoc
na tle seksualnym
1. Cel: zapoznanie z zagrożeniami wynikającymi ze stosowania nowoczesnych
technologii
2. Czas trwania: 45 lub 90 minut – jeśli masz taką możliwość, na pierwszej lekcji omów wyczerpująco kwestię sextingu oraz zagrożeń z nim związanych, a na
drugiej – historię nękania Amandy Todd
3. Materiały:
arkusz papieru, marker lub tablica i kreda, samoprzylepne kartki,
w miarę możliwości dostęp do komputerów,
wydrukowane z Internetu artykuły na temat historii Amandy Todd:
Ireneusz Stolarski, „Sprawa Amandy Todd, czyli o tym jak niewinna
dziewczyna piersi na czacie obnażała, dręczona przez innych była,
a w końcu rozdział zamykając – sama się zabiła” blogi.newsweek.pl/Tekst/swiat/649672,sprawa-amandy-todd-czyli-o-tym-jakniewinna-dziewczyna-piersi-na-czacie-obnazala-dreczona-przezinnych-byla-a-w-koncu-rozdzial-zamykajac-%E2%80%93-sama-.
html (14.10.2012 r.)
tekst anonimowy, „Tragiczny finał cyberprześladowania czyli historia Amandy Todd”
odnalezcsens.bloog.pl (15.10.2012 r.)

•
•
•

—

—

4. Przygotowanie:
Zajęcia warto przeprowadzić w sali komputerowej i pokazać młodzieży strony
organizacji walczących z cyberprzemocą, a także artykuły dotyczące procedur
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postępowania w sytuacji nękania. Możecie także wspólnie zadzwonić pod jeden z numerów konsultacyjnych (podanych na końcu publikacji) i porozmawiać
o procedurach z konsultantem/konsultantką. Dobrym pomysłem jest także poszukanie zakładek „zgłoś nadużycie” na popularnych portalach społecznościowych i wyjaśnienie ich funkcji.
5. Przebieg zajęć:
Burza mózgów – sexting i jego konsekwencje

•
•
•

•

•

Napisz na tablicy słowo „sexting” i zapytaj młodzież, z czym im się kojarzy, zapisz wszystkie skojarzenia na tablicy.
Przedstaw definicję słowa „sexting” (może być wcześniej przygotowana
na arkuszu papieru do zawieszenia na ścianie): „to rozsyłanie roznegliżowanych lub erotycznych zdjęć lub filmików drogą elektroniczną. Inaczej zwane autopornografią”.
Zaproponuj dyskusję na ten temat. Możesz zadać następujące pytania:
Czy jest coś złego w przesłaniu swojemu chłopakowi/swojej dziewczynie własnego erotycznego zdjęcia?
Czy powinno się przechowywać takie zdjęcia na swoim telefonie/
komputerze?
Jeśli zdecydowaliśmy się na wysłanie tego typu zdjęć parterowi/
partnerce, to co z nimi zrobić po rozstaniu?
Co zrobić, gdy ktoś obcy prosi nas o takie zdjęcia w Internecie?
Czy przesyłanie tego typu zdjęć za pieniądze jest już prostytucją czy nie?
Zachęcaj osoby uczestniczące do wyrażania własnych opinii, nawet jeśli
nie zgadzają się z Twoją – niech postarają się samodzielnie określić,
jakie są ich granice intymności i co jest dla nich etycznie dopuszczalne,
a co już nie. Pamiętaj, że w tym okresie rozwojowym młodzież potrzebuje rozważań natury etycznej i często formułuje twierdzenia, które z założenia mają być szokujące i odmienne od przyjętych standardów – nie
sprzeczaj się więc z osobami uczestniczącymi i pozwól im na wyrażanie
własnego zdania.
Podziel młodzież na kilkuosobowe grupy. Każda będzie miała za zadanie
wypisanie na karteczkach zagrożeń związanych z uprawianiem sextingu. Wśród nich mogą się znaleźć takie propozycje jak:
możliwość szantażu nagimi zdjęciami, ryzyko przechwycenia ich (np.
wraz ze skradzionym telefonem),

—
—
—
—
—

—
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ich dalej bez wiedzy osoby uwiecznionej na zdjęciach,
— przesłanie
opublikowanie ich w sieci, ryzyko odpowiadania przed sądem za popełnienie przestępstwa (uwiecznianie kogoś nago lub podczas czynności seksualnych bez jej/jego zgody) itp.
Poproś, by każda grupa przeczytała swoje propozycje zagrożeń i przykleiła na tablicy/kartonie wokół słowa „sexting”.

•

AMANDA TODD – HISTORIA NĘKANIA

•
•
•
•
•

Podziel młodzież na dwa zespoły, każdemu wręcz po jednym artykule na
temat Amandy Todd i poproś o ich przeczytanie.
Poproś, aby przedstawiciel/przedstawicielka każdej grupy streścił/streściła
artykuł i powiedział/powiedziała, jakie wzbudził w osobach uczestniczących
emocje. Oba teksty dotyczą tej samej historii, ale jeden napisany jest w tonie
prawie oskarżycielskim („sama jest sobie winna”, „zasłużyła swoim zachowaniem na takie traktowanie”), drugi natomiast jest bardziej empatyczny
i winę za samobójczą śmierć Amandy przenosi na jej oprawców.
Zaproponuj młodzieży dyskusję na temat historii Amandy. Podkreślaj, że
bez względu na interpretację zdarzenia, padła ona ofiarą nękania oraz
szantażu (oba działania w polskim prawie są przestępstwem).
Zapytaj, czy w takich sytuacjach w ogóle warto mówić o winie ofiary lub dociekać, jakie części ciała, gdzie i komu pokazała. Skup się na kwestii cyberprzemocy, nękania oraz granic intymności, które zostały dramatycznie
przekroczone. Jeśli osoby uczestniczące znają język angielski, możesz również pokazać im filmik, do którego odnoszą się oba artykuły (youtube.com/
watch?v=vOHXGNx-E7E).
Zaproponuj osobom uczestniczącym stworzenie katalogu bezpiecznych zachowań w Internecie w kontekście ryzyka sextingu oraz nękania i przemocy
na tle seksualnym. Może być on stworzony w formie dużego plakatu lub
w formie mniejszych arkuszy papieru (przez wszystkich razem lub w grupach, decyzja zależy od liczby uczestników i uczestniczek). Zadbaj o to, by
wśród wymienionych punktów znalazły się m.in. takie dotyczące:
ochrony prywatności w Internecie,
nierozsyłania swoich erotycznych/nagich/półnagich zdjęć drogą elektroniczną,
zawiadamiania rodziców/opiekunów/zaufanych dorosłych, gdy ktoś wymusza przesłanie takiego zdjęcia

—
—
—
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policji, gdy ktoś takie nasze zdjęcie posiada i nim szan— zawiadamiania
tażuje lub przesyła dalej.
Koniecznie zaznacz, że jeśli ktoś kiedykolwiek zdecydował się przesłać
tego typu zdjęcie lub filmik, to nie powinien po takim zdarzeniu mieć poczucia winy czy wstydu – wielu osobom się to zdarzyło i teraz najważniejsze, by
więcej tego nie robić. Uczul również osoby uczestniczące na to, by nigdy nie
brały udziału w przekazywaniu czyjegoś nagiego zdjęcia ani w nękaniu tej
osoby; zachęcaj raczej do stawania w jej obronie i zawiadamiania dorosłych.

•

Na zakończenie zajęć poinformuj o tym, gdzie można otrzymać profesjonalną pomoc w razie zetknięcia się z cyberprzemocą lub innymi zagrażającymi
treściami/zjawiskami w sieci. Informacje na temat organizacji zajmujących
się cyberprzemocą znajdziesz na końcu publikacji.
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Scenariusz 6

Teksty piosenek - promuj¹
zdrowe czy niezdrowe zwi¹zki
I relacje intymne
1. Cel: zwiększenie krytycznego myślenia na temat treści przedstawianych przez
media i popkulturę w kontekście przemocy seksualnej
2. Czas trwania: 30 minut
3. Materiały:
wydrukowane teksty piosenek (jeśli zagranicznych wykonawców, to
przetłumaczone na język polski),
wydrukowane pytania do piosenek.

•
•

4. Przygotowanie:
Na wcześniejszych zajęciach warto zapytać młodzież, jakiej muzyki słucha lub
poprosić, żeby przygotowała teksty piosenek ulubionych wykonawców/wykonawczyń, które dotyczą relacji intymnych, związków itp. Poniżej znajdziesz
przykładowe teksty, jakie możesz wykorzystać, najlepiej jednak będzie, jeśli
uczniowie i uczennice sami wybiorą teksty, nad którymi chcą pracować.
5. Przebieg zajęć:
Wprowadź uczniów i uczennice w tę aktywność, zwracając uwagę na to,
że każdy z nas spędza dużo czasu na słuchaniu muzyki, ale często nie
zwracamy uwagi na słowa piosenek czy na ich znaczenie. Wiele popularnych piosenek jest o relacjach dwojga ludzi. Poproś uczniów i uczennice
o podanie kilku przykładów, aby sprawdzić, czy rozumieją związek tego
ćwiczenia z lekcją.
Podziel klasę na kilka grup.

•
•
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Rozdaj materiał z tekstami piosenek (wcześniej zrób rozeznanie, czego
młodzież słucha. Przygotuj teksty – zarówno utwory polskie, jak i zagraniczne z tłumaczeniem).
Rozdaj kopie materiału z pytaniami (w ramce poniżej).
Poproś uczennice i uczniów o wybranie piosenki do przeczytania oraz
o udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez Ciebie.
Następnie omów to ćwiczenie z całą klasą albo w poszczególnych grupach.
Teksty piosenek: zdrowe czy niezdrowe?

Instrukcja: wybierz piosenkę do przeczytania lub wysłuchania i odpowiedz na następujące
pytania.
Tytuł piosenki:…………………………………………………………………..
Wykonawca: …………………………………………………………………..
1. O czym jest ta piosenka?
2. Opisz sposób komunikacji między dwiema osobami. Czy komunikacja odbywa się w atmosferze szacunku i na zasadach partnerskich, czy może przekaz jest jednostronny?
3. Czy opisana relacja jest zdrowa czy niezdrowa? Uzasadnij swoją odpowiedź.
4. Jakie zwroty (jeśli takie są) mogą wskazywać na niezdrową czy przemocową relację?
5. Scharakteryzuj postać kobiety w piosence (jeżeli taka występuje). Czy jest ona przedstawiona stereotypowo? Jeśli tak, to co sądzisz o tych stereotypach? Jak te stereotypy
wpływają relację przedstawioną w piosence?
6. Scharakteryzuj postać mężczyzny w piosence (jeżeli taka występuje). Czy jest ona
przedstawiona stereotypowo? Jeśli tak, to co sądzisz o tych stereotypach? Jak te stereotypy wpływają relację przedstawioną w piosence?
7. Czy tekst piosenki sugeruje przemocowe rozwiązanie problemu?
a. Jeżeli tak, to dlaczego ten rodzaj przemocy wydaje się być w porządku w kontekście tej piosenki?
b. Jakie rozwiązanie tego problemu byłoby zdrowsze?

TEKSTY PIOSENEK
Uwaga! Podajemy fragmenty tekstów oryginalnych lub dosłownie przetłumaczonych na język polski. Sam/sama zdecyduj, czy chcesz w taki sposób wykorzystać je
do pracy z młodzieżą, czy wolisz słowa uważane za wulgarne wykropkować.
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Robin Thicke ft. Pharrell – „Blurred Lines” (fragment)
Ale ty jesteś grzeczną dziewczynką
Sposób, w jaki mnie chwytasz
Musi być niegrzeczny
Śmiało bierz mnie
Jedyną rzeczą, o jaką cię proszę
Pozwól mi zostać tym jedynym, który dobierze się do twojego tyłka
Od Malibu po Paryż, bo
Miałem kiedyś dziwkę, ale nie była tak niegrzeczna jak ty
Więc daj mi znak na przejażdżkę
Dam ci coś wystarczająco dużego, by rozerwać twoją dupę na dwie połówki
I tak im pokażesz pomimo codziennego ubioru
I najbardziej nieznośne jest to, że
Kochanie nie jesteś tam, gdzie ja
W barze na stronie pozwól mi siebie mieć
Także twój ostatni chłopak przekona się, że
Nie wymierzył ci klapsa i pociągnął cię za włosy
Więc tylko obserwuję i czekam
Aż powitasz swego prawdziwego pana
Niewiele kobiet odmawia swemu panu
Jestem miłym facetem, ale nie bądź zmieszana, masz to!
Trzęś swoim tyłkiem
Zejdź w dół
Unieś się w górę
Lubisz ten ból, lubisz ten ból

Doda i Fokus – „Fuck it” (fragment)
Chodź tu bliżej, mówię tu chodź
Potem wyliżę cię niżej ty suko
No chodź tu, mówię ci, że chodź tu i usiądź
Ty świrze, najwyżej powiem ci to na ucho
Nic ci nie będzie, siadaj, opowiadaj
Czemu kiedy jestem tutaj nadal latasz jak Okęcie?
Przesada, my jesteśmy na zakręcie, nie wyrabiam
My oznacza ja i ty i twoje pierdolnięcie
Odpadam, gdzie ty idziesz, gdy do ciebie gadam?
Żenada, jesteś w błędzie, Doda ja tobą władam
Zasada: z góry zakładam, że dzisiaj nie będziesz
Kładła się obok mnie, w nocy będziesz wszędzie
Nie zjadłaś ze mną nic, ja wstaję – ty śpisz
Wstajesz, musisz iść, pytam, kiedy będziesz
I trzaskając drzwi, odpowiadając mi
Prędzej ściągnę cię do domu na torrencie
Nie mogę powiedzieć, że się słodko złościsz
Ale kocham taką ciebie, kiedy niszczysz tych gości
Niekiedy mam dość i nie wierzę, jest krucho
Mamy w kuchni latające talerze jak UFO
Po co były nam te wszystkie wyznania miłości, suko?
Jesteś pojebaną dupą
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Hey – „Zazdrość”
Są chwile
Gdy wolałabym martwym widzieć Cię
Nie musiałabym
Się Tobą dzielić nie nie
Gdybym mogła schowałabym
Twoje oczy w mojej kieszeni
Żebyś nie mógł oglądać tych
Które są dla nas zagrożeniem
Do pracy
Nie mogę puścić Cię nie nie
Tam tyle kobiet
Każda w myślach gwałci Cię
Złotą klatkę sprawię Ci
Będę karmić owocami
A do nogi przymocuję
Złotą kulę z diamentami

Chada – „Brudne pożądanie” (fragment)
Ty mówisz „Chada”, ja wiem, co masz na myśli
pragniesz czułości, dostajesz zimny prysznic
znam mowę ciała, chcesz żebym Cię przeleciał
rozłóż więc nogi na za piętnaście trzecia
wszystko ze smakiem, więc nie mów dzięki
po prostu weź przyklęknij i użyj ust i ręki
zamykasz oczy, ja rozpętuję burzę
tylko pamiętaj, że nie chcę nic na dłużej
i jeszcze raz na serio to traktuję
Ty zawsze możesz wpaść pozmagać się z mym chujem
jak oczekujesz wyznań, jesteś w tym dobra
weź podejdź bliżej i zrealizuj program
nie lubię słowa „nie”, lecz zapach twego ciała
już taki jestem, a co sobie myślałaś?
teraz chodź bliżej i pocałuj mnie tutaj
po tym, co widzę wnoszę, że jesteś mocno zepsuta
Nie pokocham Cię, nie zaproszę na kolację
weź wybij sobie z głowy wspólne wakacje
pewnie się wściekasz na całą sytuację
lecz w razie, jakby co wiesz, w której mieszkam klatce
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Rymy w sercu – „Wyraź sprzeciw” (całość)

Piosenka napisana w ramach antyprzemocowego projektu Pontonu
Coś nie gra w świecie otaczającym mnie,
Dziewczyna raperka, to, że co? Rapuje źle?
Przeciwna płeć boi się wyzwania,
Spisują nas na straty bez żadnego wahania
Nie chodzi mi tylko o hip-hopowe otoczenie,
Często kobiety mają małe znaczenie
jako obiekt do zaliczania nasza płeć postrzegana
która jest w tym kraju przedmiotowo traktowana
Powody to wzorce z domu wyniesione,
jak szanować kobietę źle było wyjaśnione
Prawo pięści króluje w polskich domach
Macho kultura jak od dziecka tresura
Potem w szkole jest to powielane,
Różne historie mogą być tu przytaczane
Pewnie niejedna znacie, codziennie je spotykacie
R e f re n :
Więc gdy widzisz krzywdę
Wyraź sprzeciw swoim głosem
Bądź odważna solidarna
Hamuj cios i idź za ciosem
gdy widzisz krzywdę
Wyraź sprzeciw swoim głosem
Bądź odważny, solidarny
Hamuj cios i idź za ciosem
Zwykle tak to niewinnie się zaczyna,
ofiarą głupich zabaw pada chłopak lub dziewczyna.
Wszyscy śmieją się, ale na tym to nie koniec
to wszystko eskaluje, bo ty nie reagujesz
Przemocą kończą się takie żarty,
Ale zapamiętaj, że to ty rozdajesz karty.
Wystarczy jedna osoba, by odkręcić zła spiralę
Sprawca przemocy nie jest taki silny wcale
udaje mocnego tylko w tłumie,
Ale sam jest bardzo słaby i tak niewiele rozumie
mamy coś jeszcze wam do powiedzenia
dużo w tym temacie wątków do drążenia
Damsko-męskie relacje czasem przegięte akcje
Pozytywne wibracje kontra codziennie frustracje
Pornografią sztucznie napędzany popęd,
Myślisz, że tam jest prawda i zaliczasz wtopę,
Kobiety jako bezmózgie dekoracje widziane
A w realu przez napaleńców nękane,
Widzę to co dzień, znam to z autopsji
Strasznie się wkurzam, to jedna ze słabszych opcji
A on mówi coś do mnie ciągle mnie nęka
Zawraca mi głowę zbyt blisko jego ręka
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Gwizdanie, cmokanie obraźliwe gesty,
Przykry kontakt nie tylko cielesny
A dziewczyny? też nie są święte,
Ich zachowania bywają przegięte,
One także traktują facetów przedmiotowo,
Mówią o nich, że myślą główką a nie głową,
Ta wojna płci wszystkich krzywdzi
Lecz każdy udaje, że niby nic nie widzi
Niech przemoc nie będzie dla ciebie obojętna
Do reakcji zawsze bądź gotowa i chętna
Kiedy dzieje się coś co jest nękaniem
Powstrzymaj to, tak! wiem ze jesteś w stanie
kolesie też mają prawo do łez i słabości
i jak każdy potrzebują czasami czułości
Porządny facet kobiety szanuje
I ze stosowania przemocy rezygnuje
Tacy spoko goście są mało widoczni
stereotypy i uprzedzenia sieją ludzie krótkowzroczni
Jesteśmy ludźmi, należy się nam szacunek
niech tolerancja wyznacza nam działań kierunek
nie zgadzaj się na przemoc, zwalcz swoją niemoc
Nie bądźmy obojętni, każdego to dotyka
Pomyśl, co się teraz dzieje
a tu w ciszy zegar tyka
Więc gdy widzisz krzywdę
Nie zgadzaj się na przemoc, zwalcz swoją niemoc
Wyraź sprzeciw swoim głosem
Nie bądźmy obojętni, każdego to dotyka
Pomyśl co się teraz dzieje
A tu w ciszy, w ciszy zegar tyka
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Scenariusz 7

Przeciwdzia³anie
przemocy seksualnej burzymy mur przemocy”
1. Cel: uświadomienie młodzieży, co można robić, by przeciwdziałać przemocy
seksualnej
2. Czas trwania: 20 minut
3. Materiały: karteczki samoprzylepne w dwóch kolorach, markery, papier
ﬂipchart.
4. Przebieg zajęć:
Podziel młodzież na 3 grupy (zadbaj, żeby były koedukacyjne).
Rozdaj każdej grupie po 3 karteczki w jednym kolorze.
Powiedz, żeby każda grupa wypisała na każdej z karteczek jeden przejaw przemocy seksualnej.
Na tablicy przymocuj papier ﬂipchart z napisem „Mur przemocy seksualnej”.
Poproś każdą z grup, aby przykleiła karteczki pod powyższym napisem
w taki sposób, by przypominały ułożenie cegieł.
Przeczytaj na głos, jakie rodzaje przemocy wypisała każda z grup. Gdyby
jakieś rodzaje powtórzyły się, poproś klasę, by podała inne formy przemocy seksualnej.
Poinstruuj każdą z grup, że teraz będziecie się zastanawiać, jak przeciwdziałać przemocy seksualnej. Rozdaj karteczki w drugim kolorze i wyznacz każdej grupie, którymi rodzajami przemocy będzie się zajmować
(każda grupa dostaje po trzy rodzaje). Powiedz, że każda z grup będzie
musiała wypisać na jednej karteczce sposób na zwalczanie konkretnego

•
•
•
•
•
•
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rodzaju przemocy seksualnej, np. „przemoc seksualna na randce – rozwiązanie: zajęcia z asertywności i samoobrony w szkole”. Sposoby na
zwalczanie przemocy seksualnej mogą być różne (rozwiązania prawne,
kampanie społeczne, reakcja świadków przemocy – zwykłych ludzi). Powiedz młodzieży, żeby rozważała różne rozwiązania.
Gdy każda z grup skończy, poproś, by swoimi karteczkami z rozwiązaniami zakryła wypisane wcześniej formy przemocy. Przeczytaj wszystkie
wymienione przez młodzież sposoby przeciwdziałania przemocy seksualnej. Zwróć uwagę na fakt, jak wiele zależy od nas, zwykłych ludzi.

5. Materiał dla uczniów i uczennic do rozdania na zakończenie zajęć:
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY SEKSUALNEJ
Niezależnie od wszystkiego, nadużycie seksualne nigdy nie jest winą ofiary. Nie jest również
niczyim obowiązkiem ani odpowiedzialnością „zabezpieczenie się” przed byciem wykorzystaną/
wykorzystanym. Jedyną osobą odpowiedzialną za nadużycia seksualne jest sprawca. Niemniej,
poniższe wskazówki mogą Ci pomóc w bezpieczny sposób bawić się na imprezie, w barze czy
podczas spędzania czasu z przyjaciółmi.
Stosuj „system koleżeński”. Uważaj na siebie i dbaj o swoich przyjaciół. Jeżeli coś Cię niepokoi
lub czujesz się niekomfortowo w jakiejś sytuacji czy z kimś, powiedz o tym swoim przyjaciołom
i poproś ich, żeby na Ciebie uważali.
Miej się na baczności. Alkohol jest substancją najczęściej związaną z nadużyciem seksualnym,
które jest ułatwione przez narkotyki, jednak pamiętaj, że do bezalkoholowych napojów również
ktoś może coś dodać. Takie narkotyki mogą działać bardzo szybko – jeżeli Twój napój wygląda,
smakuje, albo pachnie dziwnie, jeżeli czujesz się oszołomiony/oszołomiona, albo śpiąca/śpiący,
powinieneś/powinnaś natychmiast zwrócić się po pomoc.
Każdy ma prawo zachować kontrolę nad tym co się dzieje z jego/jej ciałem, decydować z kim,
kiedy i jak długo będą robić daną rzecz. Także w trakcie uprawiania seksu każda ze stron ma
prawo zmienić zdanie i przestać.
To, że robiłeś/robiłaś coś już kiedyś, nie oznacza, że musisz to zrobić ponownie.
Absolutnie nic co zrobisz, czy powiesz, w żaden sposób nie przyczynia się do nadużyć seksualnych. Zawsze w stu procentach osobami odpowiedzialnymi są sprawcy.
Jeżeli znajdujesz się w bezpośrednim zagrożeniu, zadzwoń pod numer 997 albo 112 (z telefonu
komórkowego). Jeżeli doświadczasz nadużyć seksualnych czy przemocy w rodzinie w jakiejkolwiek formie albo jeżeli podejrzewasz, że ktoś, kogo znasz, może być ofiarą nadużyć, możesz się
zwrócić do następujących organizacji po pomoc: Niebieska Linia, Fundacja Feminoteka, Centrum Praw Kobiet, Fundacja Dzieci Niczyje. Możesz go/ją wesprzeć poprzez wysłuchanie, co ma
do powiedzenia. Uwierz mu/jej, nie naciskaj, żeby więcej opowiadał/opowiadała i zaoferuj, że
pomożesz znaleźć godnego zaufania dorosłego, do którego będzie można się zwrócić. Pamiętaj,
żeby również dbać o siebie i uzyskać wsparcie od rodzica albo innej zaufanej dorosłej osoby.
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TRUDNE SYTUACJE NA ZAJĘCIACH
Tematyka przemocy może wywoływać różne reakcje osób uczestniczących w zajęciach. Oto najpopularniejsze trudności, z którymi możesz się zetknąć:
Milczenie grupy – sytuacja, w której klasa milczy, nie odpowiada na Twoje
pytania, może mieć wiele przyczyn. Uczestnicy i uczestniczki mogą czuć się
onieśmielone i onieśmieleni tematyką, skrępowane. Sposobem na uniknięcie takiej sytuacji jest zapewnienie im komfortu psychicznego oraz poczucia
bezpieczeństwa. Służy temu opracowanie kontraktu, w którym podadzą zasady, które umożliwią dobre warunki pracy. Milczenie może także wynikać
ze zbyt łatwych lub zbyt trudnych pytań, które zadajesz – pamiętaj, aby zawsze dostosowywać język do odbiorców.
Głupawka – czyli głupie żarty, niepoważne komentarze i zachowanie podczas zajęć. Z dużym prawdopodobieństwem może mieć podobne przyczyny
jak milczenie grupy. Młodzież może czuć się onieśmielona tematyką, a napięcie rozładowywać przez żarty. Najlepsze rozwiązanie to spisanie kontraktu przed zajęciami. Jeśli mimo kontraktu grupa zachowuje się niepoważnie,
wprost zapytaj, o co chodzi. Najlepiej nazwać to, co widzisz, powiedzieć, że
interpretujesz to jako trudność i zapytać grupę, czego potrzebuje od Ciebie,
żeby uczestniczyć w proponowanych ćwiczeniach. Może się okazać, że Twoje polecenia są np. za trudne.
Komentarze ad personam – czyli sytuacje, w których osoba z klasy ujawnia
wydarzenie z życia innej osoby (np. „ O, Kasia też tak miała”). Żeby uniknąć
takiej sytuacji, warto w kontrakcie zapisać zasadę dyskrecji oraz to, że każdy mówi w swoim imieniu, za siebie.
Wulgaryzmy – nie ma prostszego sposobu na uniknięcie takiej sytuacji niż
ustalenie w kontrakcie zasady, że używamy kulturalnego języka (omawiając
teksty piosenek można zrobić wyjątek, traktując je jako cytaty).
Kwestionowanie treści, które pojawiają się na zajęciach – dla niektórych
osób tematyka przemocy seksualnej może być trudna, a przytoczone przez
Ciebie fakty oraz badania mogą wywoływać szok, ponieważ podważają dotychczasową wizję świata. Na komentarz sugerujący, że to, co mówisz, nie
jest prawdą, możesz spokojnie odpowiedzieć „masz prawo do swojej opinii,
ale to są fakty naukowe, statystyki policyjne itp.”. Ważne, żebyś był/była dobrze przygotowany/przygotowana merytorycznie do zajęć.
Homofobiczne komentarze – przy okazji tych zajęć może nie być czasu, by
szerzej zajmować się tematem homofobii, warto jednak podać oficjalne stanowisko instytucji takich jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i podkre-
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ślić, że dyskryminacja i przemoc ze względu na orientację psychoseksualną
są według polskiego prawa przestępstwem. Zgodnie z przyjętym w 1991 r.
przez WHO i obowiązującym również w Polsce stanowiskiem homoseksualność nie jest chorobą ani zboczeniem. To jedna z trzech równoważnych
(obok heteroseksualności, biseksualności) orientacji psychoseksualnych.
Możesz także powiedzieć, że geje, lesbijki i osoby biseksualne przeżywają
swoją seksualność tak samo jak osoby heteroseksualne. Szukają miłości,
pragną doświadczać bliskości zarówno w sferze emocjonalnej, jak i seksualnej. Tak samo budują mniej lub bardziej trwałe związki, przeżywają rozstania. Różnica jest tylko taka, że swoje potrzeby realizują z osobami tej
samej płci (w przypadku osób homoseksualnych) lub mogą je realizować
zarówno z kobietami, jak i z mężczyznami (osoby biseksualne). Mimo trudności, jakie możesz napotkać, otwierając temat homoseksualności i homofobii, nie rezygnuj z niego. Według raportu Kampanii Przeciw Homofobii pt.
„Przemoc motywowana homofobią”, szkoła jest drugim w kolejności miejscem, w którym najczęściej dochodzi do przemocy fizycznej ze względu na
orientację psychoseksualną ucznia/uczennicy.
Ujawnienie przez osobę doświadczenia przemocy seksualnej – pamiętaj,
że przemoc seksualna jest zjawiskiem powszechnym i należy założyć, że
w klasie, w której prowadzisz zajęcia, mogą być osoby, które jej doświadczyły. Może dojść do ujawnienia takiego doświadczenia podczas Twoich zajęć.
Nie bagatelizuj tego, co usłyszysz. Zatroszcz się o komfort psychiczny tej
osoby. Podkreśl, że to bardzo ważne, co powiedziała; powiedz, że porozmawiasz z nią na osobności po zajęciach. Klasie powiedz, że zajmiesz się
sprawą kolegi/koleżanki i odwołaj się do zasady dyskrecji, a także podkreśl,
że sytuacja jest poważna i wymaga delikatnego podejścia ze względu na
dobro osoby pokrzywdzonej. Być może zaistnieje konieczność przerwania
zajęć. Podejmując taką decyzję, kieruj się przede wszystkim komfortem
osoby, która ujawniła doświadczenie przemocy. Czasem może ona nie czuć
się dobrze, kiedy będzie w centrum uwagi. Jeśli przypadek jest szczególnie trudny (np. osoba doznała przemocy ze strony kogoś z klasy i/lub miało
to miejsce w szkole), rozważ w najbliższym czasie zaproszenie na zajęcia
z klasą np. psychologa/psycholożki bądź psychoterapeuty, który/która porozmawia z młodzieżą. Gdy będziesz rozmawiać z osobą pokrzywdzoną, rób
to w delikatny sposób (uważając, żeby nie oceniać jej i nie sugerować, że
doświadczyła przemocy seksualnej ze swojej winy; pozwól jej wyrazić emocje, które przeżywa w związku z tą sytuacją). Zapytaj czego od Ciebie potrzebuje, zaoferuj pomoc (np. w znalezieniu psychologa/psycholożki, prawnika/
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prawniczki itp.). W zależności od sytuacji (wieku osoby, rodzaju przemocy)
skonsultuj się z pedagogiem/pedagożką w szkole i/lub dyrekcją szkoły. Być
może będziesz musiał/musiała zawiadomić policję o popełnieniu przestępstwa. Pamiętaj, żeby o wszystkich swoich krokach informować osobę poszkodowaną. To ważne, żeby miała ona poczucie kontroli nad sprawą, która
jej dotyczy. Warto skonsultować się z jedną z organizacji pomocowych, których nazwy znajdziesz w następnym rozdziale.

ORGANIZACJE ZAJMUJĄCE SIĘ
PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY
I T E L E FO N Y Z A U FA N I A

•
•
•
•
•
•
•
•

Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton – telefon zaufania w każdy piątek
od 16:00 do 20:00 pod numerem 22 635 93 92 oraz forum na stronie ponton.org.pl
Fundacja Dzieci Niczyje – telefon zaufania dla
dzieci i młodzieży: 116 111, fdn.pl
W stronę dziewcząt – stowarzyszenie na rzecz
równości, wstronedziewczat.org.pl
Niebieska Linia – pomoc dla ofiar przemocy
w rodzinie: 22 668 70 00, niebieskalinia.pl
Fundacja Feminoteka – telefon interwencyjny dla kobiet doświadczających przemocy,
dostępny we wtorki, środy i czwartki od 13:00
do 19:00: 731 731 551, feminoteka.pl
Centrum Praw Kobiet – całodobowy telefon
interwencyjny dla kobiet doświadczających
przemocy: 600 07 07 17, cpk.org.pl
Fundacja nowoczesnej edukacji SPUNK –
pomoc z dziedziny edukacji seksualnej:
zapytaj@spunk.pl
Helpline – pomoc dla młodych internautów
i internautek: 800 100 100, helpline.org.pl
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POLECANE LEKTURY I STRONY INTERNETOWE
Książki i publikacje:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marta Abramowicz (red.), „Wielka nieobecna. O edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce”> tea.org.pl/userfiles/file/
Wielka_nieobecna_raport.pdf
Krzysztof Arcimowicz, „Obraz mężczyzny w polskich mediach”
Patricia Agatstone, Robin Kowalski, Susan Limber „Cyberprzemoc wśród
dzieci i młodzieży”
Sassa Buregren, „Mała książka o feminizmie”
Inti Chaver Perez, „Seks i miłość. Nowoczesny poradnik dla chłopaków”
Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz, „Podróż w nieznane. O miłości, seksie
i rodzinie. Scenariusze zajęć”
Mariola Chomczyńska-Rubacha, Krzysztof Rubacha, „Płeć kulturowa nauczycieli”
Eve Ensler, „I Am an Emotional Creature”, „The Good Body” („Dobre ciało”),
„Monologi waginy”
Fundacja Feminoteka, „Przeciwdziałanie przemocy i przemocy seksualnej
wobec dziewcząt” > feminoteka.pl/downloads/przeciwdzialanieprzemocyseksualnej_poradnik.pdf
Sunny Graff, Brigit Reiger, „Samoobrona dla dziewcząt. Naucz się bronić!”
Katerina Janouch „Miłość i seks. Bezpruderyjny poradnik dla dziewczyn”
Jackson Katz, „Paradoks macho”
Sam Keen, „Ogień w brzuchu mężczyzny”
Grażyna Konieczny, Włodzimierz Paszyński (red.), „Zapobieganie HIV/AIDS
i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej” >
aids.gov.pl/?page=publikacje&act=a&id=72
Lucyna Kopciewicz, Edyta Zierkiewicz (red.), „Koniec mitu niewinności. Płeć
i seksualność w socjalizacji i edukacji”
Irmina Kotiuk, „Co robić, gdy dojdzie do przemocy seksualnej w szkole –
porady prawne”
Liv Larsson, „Porozumienie bez przemocy w związkach. Zbadaj swoje relacje”
Anna Laszuk, „Mała książka o homofobii”
Anna Lipowska-Teutch (red.), „Mężczyźni na rzecz zmiany” > autonomia.
org.pl/doc/mezczyzni_na_rzecz_zmiany.pdf
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ewa Majewska, Ewa Rutkowska, „Równa szkoła. Edukacja wolna od dyskryminacji” > nowakrytyka.pl/IMG/pdf_gender-book-calosc-2.pdf
Mirosława Makuchowska (red.), „Przemoc motywowana homofobią”> kph.
org.pl/publikacje/raport_przemoc.pdf
Susan Mufson, Rachel Kranz, „Gwałt na randce”
Dorota Pankowska, „Wychowanie a role płciowe. Scenariusze godzin wychowawczych”
Joanna Piotrowska, Alina Synakiewicz, „Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce” > feminoteka.pl/downloads/
dosc_milczenia_raport2011.pdf
Mary Pipher, „Ocalić Ofelię”
Irena Pospiszyl, Renata Szczepanik, „Zachowanie dewiacyjne nieletnich
dziewcząt i kobiet”
Marshall B. Rosenberg, „Porozumienie bez przemocy. O języku serca”
Hanna Samson, „Moc jest z nami, dziewczynami”
Katarzyna Starowicz, Jarosław Starowicz, „Śmiało przez życie. Asertywność dla kobiet”
Stowarzyszenie W stronę dziewcząt, „Niezła Laska i Fajny Koleś w szkole”
Magdalena Środa, „Mała książka o tolerancji”
Jan Świerszcz (red.), „Lekcja równości. Postawy i potrzeby kadry szkolnej
i młodzieży wobec homofobii w szkole” > kph.org.pl/publikacje/lekcjarownosci.pdf
Sharon Wegscheider-Cruse, „Poczucie własnej wartości”
Łukasz Wojtasik (red.), „Jak reagować na cyberprzemoc” > fdn.pl/bezpieczenstwo-dzieci-i-mlodziezy-w-Internecie-0
Anna Wołosik, Ewa Majewska, „Napastowanie seksualne. Głupia zabawa
czy poważna sprawa?”
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POLECANE STRONY:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

antyseksistowsko.wordpress.com
autonomia.org.pl
bialawstazka.org
brpd.gov.pl
dosomething.org/tipsandtools/11-facts-about-teen-dating-violence
dzieckowsieci.fdn.pl
fdn.pl
feminoteka.pl/stopgwaltom
goodmenproject.com
helpline.org.pl
kopd.pl
kph.org.pl
ponton.org.pl
sieciaki.pl
vday.org
v-girls.org/take-action
wendo.org.pl
wstronedziewczat.org.pl

Strony na Facebooku:

•
•
•

Głosy Przeciw Przemocy
Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet
Nowi Mężczyźni

Filmy i filmiki:

•
•
•
•

Sut Jhally, „Delikatnie nas zabijają 3”
Sut Jhally, „Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości”
Jennifer Siebel Newsom, „Miss Representation”
youtube.com/watch?v=vOHXGNx-E7E
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BIOGRAMY AUTOREK
A s i a B o r d o w a - pedagożka, trenerka, stała rysowniczka Grupy Ponton, doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim. Wychowawczyni w Ognisku Opiekuńczo
- Wychowawczym na Białołęce. Pracuje zarówno z młodzieżą, jak i z senior/k/ami.
Weganka, interesuje się kobiecym hip hopem.
N a t a l i a B r o n i a r c z y k – z wykształcenia pedagożka, z zamiłowania edukatorka seksualna. Od 2009 r. związana z Grupą Ponton, w której dyżuruje na Wakacyjnym Telefonie Zaufania, bierze udział w akcjach ulicznych, pisze artykuły
i reprezentuje Ponton w mediach i na międzynarodowych konferencjach. Od 2011
współpracuje także z siecią Astra Youth. Prywatnie aktywistka na rzecz praw reprodukcyjnych i seksualnych, miłośniczka książek, buldogów francuskich i Nowego Jorku.
M a ł g o r z a t a G o d l e w s k a - ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie
Warszawskim oraz Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy, również na UW. Pracuje jako tłumaczka przysięgła i lektorka języka angielskiego. Działa w Grupie Edukatorów Seksualnych Ponton, głównie odpowiadając
na forum. Mama 2-letniego Mateusza. Uwielbia teatr, pastele Witkacego i Wyspiańskiego, polskie jeziora i bieganie. Planuje przebiec maraton.
A n k a G r z y w a c z – jedna z założycielek Grupy Ponton i nieprzerwanie jej aktywna wolontariuszka. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie seksuologii klinicznej i Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA. Pracuje jako koordynatorka programowa w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Uwielbia
koty i Czerwonego Kapturka.
F i n k a H e y n e m a n n – absolwentka logopedii i polonistyki na Uniwersytecie
Warszawskim. Od 2009 r. wolontariuszka w Pontonie. Zagrała dwukrotnie w „Monologach waginy” w ramach V-Day UW – kampanii przeciwko przemocy wobec
kobiet. Aktualnie nauczycielka języka polskiego w Społecznym Gimnazjum nr 20
w Warszawie. Interesuje się problemami kobiet, feminizmem, seksualnością człowieka, a także zaburzeniami mowy i kulturą języka polskiego. Uwielbia kolorowe
ubrania i Star Treka.
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M a ł g o r z a t a K o t – absolwentka socjologii w Kolegium MISH na Uniwersytecie Warszawskim. Związana z Pontonem od 2009 r., obecnie jego koordynatorka.
Inicjatorka projektu „Bezpieczny Fotel? Kampania na rzecz dobrej opieki ginekologicznej”. Współpracowała i współpracuje wolontaryjnie z wieloma organizacjami,
m.in. z Kampanią Przeciw Homofobii. Zajmuje się socjologią queer i działaniami
w obszarze zdrowia i praw seksualnych oraz reprodukcyjnych. Uwielbia muzykę,
koncerty i książki, a w wolnych chwilach tworzy biżuterię.
dr M a r i a M . P a w ł o w s k a – absolwentka uniwersytetów w Brystolu, Cambridge i Genewie, stypendystka fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz europejskiego projektu Coimbra. Współpracowała z polskimi i międzynarodowymi organizacjami w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i problematyki genderowej. Obecnie
wykłada na Polskiej Akademii Nauk na studiach podyplomowych Gender Studies,
jest również edukatorką seksualną w Pontonie oraz ekspertką Instytutu Spraw Publicznych. Zajmuje się problematyką gender, zdrowiem seksualnym i seksualnością. Uwielbia długie spacery i jeszcze dłuższe książki.
K a m i l a R a c z y ń s k a – pedagog specjalny, nauczycielka wychowania do życia w rodzinie oraz trenerka umiejętności psychospołecznych. Od 2004 r. pracuje
z młodzieżą, a od 2009 szkoli nauczycieli oraz pedagogów. Współpracuje z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz z Regionalnymi Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli. Jest współautorką publikacji „Szkoła
wolna od dyskryminacji. Materiały dla wychowawców i pedagogów szkolnych ze
scenariuszami lekcji wychowawczych” oraz autorką scenariuszy lekcji WDŻ publikowanych w magazynie nauczyciela „Mentor”. Prywatnie lubi sport i spacery po
mieście.
K a t a r z y n a S ę k – magister psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Od 2012 r. wolontariuszka Pontonu. Zimą instruktorka narciarstwa a w wolnych chwilach pasjonatka gotowania i literatury
J o a n n a S k o n i e c z n a – studentka zdrowia publicznego, specjalność promocja zdrowia i epidemiologia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Edukatorka Pontonu oraz członkini Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Publicznego. Do
jej zainteresowań należą edukacja seksualna jako promocja zdrowia seksualnego
oraz profilaktyka uzależnień behawioralnych. Kocha czytać książki (szczególnie literaturę fantastyczną) i biegać na koncerty. Od kilku lat ćwiczy Tai Chi.
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A l i n a S y n a k i e w i c z – pedagożka, edukatorka seksualna, trenerka umiejętności psychospołecznych. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. Wychowawczyni w Ognisku Opiekuńczo-Wychowawczym na Białołęce. Wolontariuszka w Pontonie od 2005 r. Autorka poradnika „Jak dojrzewać i nie
zwariować”. Współredaktorka raportu „Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec
kobiet i problem gwałtu w Polsce”. Weganka, miłośniczka kotów oraz podróży do
ciepłych krajów. W wolnych chwilach praktykuje jogę.
M a g d a l e n a S z y m a l a k - absolwentka psychologii w języku angielskim
w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie ze specjalizacjami z seksuologii klinicznej oraz treningu i wspomagania rozwoju. Ukończyła także Szkołę
Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka INTRA oraz szkolenie z Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Wolontariuszka Grupy Ponton. Jej pasją jest
działanie na rzecz wolnego dostępu do wiedzy, tolerancji, wolności jednostki oraz
współpracy międzynarodowej. Chętnie zmienia strefy czasowe, zatapia się w innych kulturach, nurkuje i chodzi po górach.
P a u l i n a T r o j a n o w s k a – absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Ukończyła Szkołę
Trenerów INTRA oraz podyplomowe studia z seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Zawodowo zajmuje się prowadzeniem warsztatów – te o tematyce związanej z edukacją seksualną i seksuologią sprawiają jej
największą satysfakcję. Jej pasją są podróże z plecakiem po świecie.
P a u l i n a W a w r z y ń c z y k – absolwentka polonistyki na UW. Zawodowo uczy
języka polskiego obcokrajowców. Wolontariuszka w Pontonie od 2006 r. Często reprezentuje grupę w mediach i na konferencjach w Polsce i za granicą. Autorka
wielu artykułów z dziedziny seksualności, zgłębia ten temat od lat. Aktywistka polityczna. Uwielbia jeździć na rowerze i podróżować.

PAT R O N AT Y
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Czy jesteś w zdrowym związku?
Zrób sobie test!
Odpowiedz TAK lub NIE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Czy zdarza się, że nie możesz liczyć na pomoc swojego chłopaka/dziewczyny, gdy jesteś chory/chora lub masz kłopoty?
Czy masz wrażenie, że Twój chłopak/Twoja dziewczyna jest o Ciebie bardzo zazdrosny/zazdrosna?
Czy Twój chłopak/Twoja dziewczyna kiedykolwiek czytał/czytała Twoje maile, SMS-y lub czaty?
Czy Twoja dziewczyna/Twój chłopak domaga się od Ciebie seksu jako „dowodu miłości”?
Czy zdarza się, że Twoja dziewczyna/Twój chłopak śmieje się z Ciebie i z Twoich potknięć?
Czy Twój chłopak/Twoja dziewczyna mówi dołujące Cię rzeczy na Twój temat, np. że jesteś beznadziejny/beznadziejna, przytyłeś/przytyłaś albo jesteś głupi/głupia?
Czy gdy wychodzisz ze znajomymi, Twój chłopak/Twoja dziewczyna nieustannie Cię kontroluje, np. wysyłając SMS-y czy dzwoniąc?
Czy Twój chłopak/Twoja dziewczyna oczekuje, że będziesz z nim/nią spędzać cały czas?
Często myślisz, jak postępować, żeby nie rozgniewać swojego chłopaka/swojej dziewczyny?
Twój chłopak/Twoja dziewczyna obwinia Cię za nieporozumienia między Wami?
Twój chłopak/Twoja dziewczyna stosuje wobec Ciebie przemoc fizyczną?
Czy Twój chłopak/Twoja dziewczyna szantażuje Cię, grozi, że rozstanie się z Tobą, jeśli czegoś dla niej/niego nie zrobisz?

Jeśli choć na jedno z tych pytań odpowiedziałaś/odpowiedziałeś TAK, ta ulotka jest dla Ciebie!

Pięć cech dobrego związku

Pięć cech przemocowego związku

1. Zaufanie
W dobrym związku ludzie umawiają się na różne ważne dla
nich rzeczy, np. wierność, czas na własne zajęcia, hobby itp.
oraz wierzą, że ta druga osoba będzie tej umowy dotrzymywała. Nie ma podejrzliwości, domysłów, a co za tym idzie
– kłótni i spięć. Bycie razem nie oznacza, że trzeba być do
siebie przywiązanym przez całą dobę.

1. Zazdrość, brak zaufania
Przemocowy związek to taki, w którym chłopak/dziewczyna
jest o Ciebie bezzasadnie zazdrosny/zazdrosna. Szpieguje,
ciągle o coś podejrzewa, nie wierzy w Twoje dobre intencje,
sprawdza bez Twojej zgody Twój telefon, pocztę, wypytuje o
Ciebie Waszych znajomych, zakazuje Ci kontaktów z kolegami
i koleżankami.

2. Akceptacja
Dobry związek i akceptacja ze strony partnera/partnerki
sprawia, że czujemy się kochani/kochane i zadowoleni/zadowolone z siebie. Można się wówczas rozwijać (np. ucząc się
języków czy czegoś nowego) nie po to, żeby zadowolić chłopaka/dziewczynę, ale robić to dla siebie.

2. Szantaż emocjonalny
Jeśli Twój chłopak/Twoja dziewczyna żąda od Ciebie „dowodu miłości”, grozi Ci, że Cię zostawi, straszy, że opublikuje
w Internecie kompromitujące, intymne treści albo zdjęcia czy
filmiki z Tobą, grozi Ci, że się zabije, jeśli go/ją zostawisz, to
jesteś w przemocowym związku.

Pięć cech dobrego związku

Pięć cech przemocowego związku

3. Szacunek
Szacunek to nie tylko uprzejma rozmowa czy miłe słowa, to
przede wszystkim respektowanie granic drugiej osoby, także
w seksie. Ogólna zasada jest taka: żeby coś miało sprawiać
przyjemność, oboje partnerów musi tego chcieć. Jedna z osób
nie może robić czegoś pod presją lub ze strachu, że chłopak/
dziewczyna ją zostawi.

3. Brak szacunku
Jeśli Twój chłopak/Twoja dziewczyna wulgarnie się do Ciebie
zwraca, obraża Cię, krzyczy na Ciebie, wyśmiewa Twój wygląd, charakter, ciągle Cię porównuje do kogoś i mówi, że do
niczego się nie nadajesz, to znaczy, że jesteś w przemocowym
związku.

4. Szczera rozmowa
To trudne mówić otwarcie o swoich uczuciach, obawach czy
potrzebach. Warto uczyć się prowadzenia szczerych rozmów,
w których zamiast unosić się gniewem czy strzelać focha,
staramy się zachować spokój i wysłuchać drugiej osoby oraz
samemu/samej powiedzieć, co nam leży na sercu. Nie myśl
wtedy tylko o sobie, ale staraj się wczuć w partnera/partnerkę.

4. Kłamstwa, brak otwartości, manipulacja
Jeśli masz dowody na to, że Twój chłopak/dziewczyna Cię
okłamuje, manipuluje Tobą i Twoimi emocjami, żebyś mu/
jej wybaczył/wybaczyła kłamstwo, to jesteś w przemocowym
związku.

5. Pomoc
Dobry związek to nie tylko przyjemności i zabawa, ale tez
bycie z drugą osobą, gdy on/ona nas potrzebuje. Gdy chłopak/dziewczyna jest chory/chora, ma kłopoty w domu czy w
szkole, postaraj się dowiedzieć, co by jemu/jej było potrzebne
i wspierać jego/ją w trudnym czasie. Gdy sam/sama masz
problemy, nie bój się poprosić partnera/partnerki o pomoc.

5. Przemoc fizyczna
Jeśli Twój chłopak/Twoja dziewczyna kiedykolwiek podniósł/
podniosła na Ciebie rękę, brutalnie Cię odepchnął/odepchnęła, wykręcał/wykręcała Ci ręce, ciągnął/ciągnęła za włosy,
opluł/opluła, zmuszał/zmuszała do współżycia, to znaczy że
jesteś w przemocowym związku i jak najszybciej powinieneś/
powinnaś zakończyć tę relację.
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