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SKALA PRZEMOCY I MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO


Co trzecia nastolatka ma za sobą obciążające doświadczenie seksualne, a co dziesiąta została wykorzystana
seksualnie.



Co druga studentka w Polsce doświadczyła molestowania seksualnego (niechcianego dotykania, przytulania,
klepania, całowania, obnażania).



Co druga kobieta w UE (czyli około 90 milionów kobiet) doświadczyła molestowania seksualnego



Co czwarta kobieta w Polsce została pokrzywdzona w wyniku gwałtu.



7 na 10 kobiet doświadczyło werbalnego molestowania seksualnego.

Przemoc seksualna dużo częściej dotyka dziewczyn (między 13 a 18 rokiem życia). Aż 27% z nich doświadczyło
obciążającego doświadczenia seksualnego (aż 17% wskazało przemoc słowną), a 10% wykorzystywania seksualnego.
Wyniki chłopców są dwukrotnie niższe, a w przypadku przemocy słownej – aż czterokrotnie1.
Z przeprowadzonych w 2017 roku badań Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że molestowania seksualnego
doświadczyło 44% studiujących kobiet i 12% studiujących mężczyzn2.
Z badania Fundacji STER wynika, że próby gwałtu doświadczyło ponad 23% kobiet w Polsce (prawie co czwarta),
niemal tyle samo (22,4%) doświadczyło gwałtu. Molestowanie seksualne jest doświadczeniem 87,6% dorosłych
kobiet. Największy procent badanych (77,5%) doświadczyło molestowania seksualnego w formie nieprzyzwoitych
dowcipów i niechcianych rozmów o podtekście seksualnym. Na drugim miejscu jest obnażanie się przed kobietą
w miejscu publicznym (61,3%). Ponad połowa kobiet spotkała się z obscenicznym zachowaniem (55,4%)
i obraźliwymi uwagami dotyczącymi ciała i seksualności (52,2%). Niemal połowa kobiet (49%) spotkała się z sytuacją,
w której ktoś dotykał ich wbrew ich woli albo wymusił pocałunek. Ponad 7% miała sytuację, w której ktoś zagroził im
negatywnymi konsekwencjami – w szkole, uczelni lub pracy, jeśli nie zgodzą się na seks3.
W większości przypadków molestowania seksualnego sprawcą jest osoba bliska/znana dziewczynce lub kobiecie. Nie
zawsze, ale bardzo często jest to osoba, która ma usankcjonowaną kulturowo lub formalnie władzę (ojciec, wujek,
nauczyciel, przełożony, wykładowca).
W ponad 30 procentach przypadków molestowania seksualnego kobiet sprawcą była osoba związana z miejscem
pracy (kolega, przełożony lub klient)4.
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Z POWODU POWSZECHNEGO PRZYZWOLENIA NA PRZEMOC I OBWINIANIA POSZKODOWANYCH, KOBIETY
NAJCZĘŚCIEJ MILCZĄ
Spośród wszystkich kobiet, które opisały najpoważniejszy przypadek molestowania seksualnego w swoim życiu, 35%
zachowało zdarzenie w tajemnicy i nie powiedziało o nim nikomu, 28% rozmawiało z przyjaciółką lub przyjacielem,
24% rozmawiało z kimś z rodziny lub z krewnym, a 14% poinformowało swojego partnera. Tylko 4% zgłosiło
zdarzenie na policji, 4% rozmawiało z pracodawcą lub przełożonym w miejscu pracy, a mniej niż 1% skonsultowało
się z prawnikiem, organizacją wspierającą ofiary przestępstw lub przedstawicielem związków zawodowych5.

ORGANIZATORKA I PARTNERKI/RZY KAMPANII W KRAKOWIE
Autonomia w 2019 roku realizuje kampanię w Krakowie w ścisłej współpracy z Pełnomocniczką Rektora UJ ds.
bezpieczeństwa studentów i doktorantów, Pełnomocniczką Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN ds.
Równego Traktowania oraz Rektorską Komisją ds. Równego Traktowania UP, a także organizacjami studenckimi: Koło
Naukowe Coolturoznawcy, Organizacja Studentów LGBT+ i Sojuszników TęczUJ, Towarzystwo Doktorantów UJ.
WIĘCEJ INFORMACJI I MATERIAŁY DO POBRANIA
Informacje i materiały do pobrania: kampania16dni.pl, autonomia.org.pl, bit.ly/bez_wyjscia,
bit.ly/tylko_tak_znaczy_tak
Kontakt: Agata Teutsch (a.teutsch@autonomia.org.pl, 502246768), Katarzyna Jurzak (UJ,
katarzyna.jurzak@uj.edu.pl), Magda Stoch ( Magdalena.stoch@up.krakow.pl)
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