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CHRon ́   SIe ̨PRZeD PRZeMOCa ̨
Przemoc moz·e wystep̨owac ́ wszed̨zie. W domu, w 

pracy, w miejscach publicznych. Przemoc moz·e 

wystep̨owac ́we wszystkich kulturach. Kobiety, 

mez̨·czyzńi, dzieci - wszyscy moga ̨ zetknac̨ ́ sie ̨ 

z przemoca,̨ zarówno jako ofiary, jak i sprawcy. 

Najczes̨ćiej spotykana  ̨ forma  ̨ przemocy, jest prze-

moc w domu rodzinnym. Moz·e wysta ̨pic ́ we wszyst-

kich grupach socjalnych, dotykac ́ osób w kaz·dym 

wieku, kaz·dego zawodu, ludzi bogatych i tych z 

mniejsza ̨ zasobnosćia ̨ portfela, w duz·ych miastach 

i na wsiach. Przemoc nie jest czyms,́ co powinno sie ̨ 

tolerowac ́ i przyjmowac ́ jako norme.̨ Moz·esz podjac̨ ́ 

kroki, by jej przeciwdzial/  ac ́. Moz·esz sobie pomóc 

nawet wówczas, gdy mysĺisz, z·e jestes ́ w sytuacji, 

w której od kogos ́zalez·ysz, np. w sytuacji, gdy nie 

masz wl/  asnych dochodów, lub pozwolenia na pobyt. 

Broszura która  ̨ czytasz podpowie Ci jak stawic ́ opór 

przemocy.

Dla KoGo pRZeZnaCZona 
JesT nInIeJsZa BRosZURa?
Niniejsza broszura jest dedykowana dla kobiet, 

przede wszystkim dla kobiet czarnych, dla kobiet 
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imigrantek i dla kobiet uchodzćów. Przeczytaj ja ,̨ by 

dowiedziec ́ sie,̨ w jaki sposób moz·esz stawic ́ opór 

przemocy.

CZYM JesT pRZeMoC?
Istnieje wiele róz·nych form przemocy.

Przemoc fizyczna - bicie, kopanie, oblewanie 

gorac̨ym olejem lub woda,̨  zrzucanie ze schodów.

Przemoc natury seksualnej - zmuszanie do seksu, 

gwal/   t, obrzezanie, usuwanie z·en ́skiego pl/ odu, zmu-

szanie do oglad̨ania aktów seksualnych.

Przemoc psychiczna - zastraszanie, wyzywanie, 

niedawanie z·adnych pienied̨zy lub sŕodków do 

z·ycia, zakaz korzystania z telefonu, konfiskata 

paszportu lub pozwolenia na pobyt. Porywanie, 

zamykanie, zakaz brania udzial/  u w z·yciu publicz-

nym lub zakaz utrzymywania kontaktów z osoba-

mi spoza domu. Zastraszanie uz·yciem przemocy 

wobec Ciebie lub Twoich dzieci, niszczenie Two-

ich rzeczy, straszenie popel/ nieniem samobój-

stwa. To równiez· dyskryminacja na tle rasowym i 

uz·ywanie obrazĺiwych sl/ ów ("sḿierdzisz", "jestes ́   

zl/  odziejka"̨).
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Powyz·sze formy przemocy czes̨to wystep̨uja ̨ w  

pol/ ac̨zeniu. Wszystkie one moga ̨byc ́ niebezpiecz-

ne i miec ́ negatywne konsekwencje dla ofiary.

KTo JesT spRaWCa ̨ 
pRZeMoCY
W wiek̨szosći przypadków sprawca ̨ przemocy sa ̨ 

mez̨·czyzńi a kobiety i dzieci wystep̨uja ̨ w roli 

ofiar. Zdarzaja ̨sie ̨ tez· przypadki, z·e to kobieta jest 

sprawca ̨a mez̨·czyzna ofiara.̨ Badania wykazuja,̨ z·e 

wiek̨szosć ́ ofiar zna sprawców. Moga ̨ to byc ́ przy-

jaciele, czl/ onkowie rodziny (maz̨·, ojciec, tesćiowa), 

znajomy, sas̨iad, szef. Nie pozwól, by fakt, z·e jest to 

osoba Ci znana, zatrzymal/  przed szukaniem pomo-

cy lub zl/ oz·eniem skargi na te ̨osobe ̨- nie waz·ne jak 

trudne moz·e to sie ̨wydawac ́.

 
neGaTYWne sTeReoTYpY
Istnieje wiele negatywnych opinii odnosńie przemo-

cy stosowanej wobec kobiet. Opinie te moga ̨miec ́ 

wpl/ yw na to, jak kobiety czuja ̨sie ,̨ gdy stosowana jest 

wobec nich przemoc. 

Najczes̨ćiej powtarzane negatywne stereotypy:

”Kobiety same sie ̨  o to prosza .̨”

Nikt nie chce byc ́ przedmiotem molestowania ani 

gwal/ tu. Sa ̨ to brutalne przestep̨stwa niezalez·ne od 

tego, jak kobiety sie ̨ubieraja,̨ jak wyglad̨aja,̨ jaki jest 

ich zawód, w jakim sa ̨wieku i gdzie chodza.̨

”Mez̨·czyzńi dokonuja ̨ aktów przemocy seksualnej 

lub gwal/ ca ̨poniewaz· nie potrafia ̨kontrolowac ́ swo-

ich zachowan ́ seksualnych.”

Wszyscy mez̨·czyzńi, jesĺi tego chca,̨ potrafia ̨ 

kontrolowac ́ swoje zachowania seksualne. Z
·

adne 

pragnienie jakiekolwiek by nie byl/ o nie daje prawa do 

stosowania przemocy wobec innych.  Ten rodzaj prze-

mocy jest powodowany chec̨ia ̨ kontroli, dominacji, 

skrzywdzenia ofiary a nie pragnieniami seksualnymi. 

”Zrozumial/ ym jest, z·e mez̨·czyzna powinien uz·ywac ́ 

sil/ y, z·eby kontrolowac ́ swoja ̨rodzine,̨ by tym samym 

pokazac ́ kto jest jej gl/ owa ,̨ lub by pokazac ́ swój au-

torytet.”

Mez̨·czyzna jest równoprawnym czl/ onkiem rodziny. 

Uz·ycie sil/ y w z·adnym wypadku nie powinno byc ́ 

akceptowane. Spory powinny byc ́ rozwiaz̨ywane na 

drodze dialogu a nie uz·ycia sil/ y.

”Kaz·da rodzina ma ten sam problem, to moje prze-

znaczenie, taka jest wola Allacha, tak jest napisane 

w Koranie.”
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Przemoc nie ma nic wspólnego z faktem urodzenia 

sie ̨w tej czy innej rodzinie, czy z przeznaczeniem. 

W z·adnym miejscu w Koranie nie jest napisane, z·e 

Allach chce by kobieta, lub mez̨·czyzna stali sie ̨ofia-

rami przemocy.  W rzeczywistosći Koran mówi, z·e 

kobieta powinna byc ́ traktowana tak delikatnie, jak 

bezcenne szkl/ o.

”Jesĺi sie ̨z kims ́spotykasz, musisz z nim uprawiac ́ 

seks.”

Nie musisz uprawiac ́ seksu z osoba,̨ z która ̨sie ̨spo-

tykasz, z kims ́kto pl/ aci za Twoje drinki lub posil/ ki. 

Nie musisz równiez· uprawiac ́ seksu z kims ́kto za-

prosil/  Cie ̨ do domu. Bycie zmuszanym do seksu z 

kims ́kto zaprosil/  Cie ̨na randke ̨nie moz·e byc ́ ak-

ceptowane. Zmuszanie kogos ́do seksu jest niezgod-

ne z prawem.  

KonseKWenCJe
Znoszenie przemocy jest bolesne i upokarzajac̨e. 

Ofiary maja ̨róz·ne odczucia i zmagaja ̨sie ̨ z róz·nymi 

problemami. Kaz·dy z nas ma inna ̨reakcje.̨ 

• Znajac̨ powyz·sze negatywne stereotypy  wiele 

kobiet mysĺi, z·e to one sa ̨winne stosowanej wobec 
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nich przemocy. "Jesĺi tylko bym nie...to by sie ̨ nie 

stal/ o". Ale prawda jest taka, z·e nikt nie ma prawa 

wykorzystywac ́ ani maltretowac ́ innych. To sprawca 

jest winny, nie ofiara.

• Niektóre kobiety wstydza ̨sie ̨tego, z·e wobec nich 

wl/ asńie stosowana jest przemoc.

• Niektóre kobiety boja ̨ sie ̨ wyjsć ́ z domu, boja ̨ 

sie ,̨ z·e bed̨a ̨ ponownie bite, z·e bed̨a ̨ znów mu-

sial/ y przez·ywac ́ negatywne emocje, lub boja ̨ sie ̨ 

mez̨·czyzn w ogóle.

• Moz·esz byc ́ zl/ a na sprawce ̨lub na wszystkich tych 

ludzi, którzy Cie ̨nie ochronili.

• Moz·esz miec ́ nocne koszmary lub problemy ze 

spaniem, stracic ́ apetyt, czuc ́ sie ̨ chora lub ciag̨le 

brudna. Moz·esz równiez· mysĺec ́, z·e zaczynasz 

wariowac ́.

W JaKI sposÓB MoZ
·

esZ 
UCHRonIC ́ sIe ̨  pRZeD 
pRZeMoCa ̨?
Przemoc ma wielki wpl/ yw na Twoje uczucia i za-

chowania. Ciez̨·ko jest rozwiaz̨ac ́ problemy na  

wl/ asna ̨ rek̨e.̨ Moz·esz obawiac ́ sie ̨ konsekwencji 

rozmowy z kims ́ na temat Twoich problemów. 

Moz·esz czuc ́ wstyd lub czuc ́ sie ̨ winna. Jesĺi 

mysĺisz, z·e nie moz·esz poradzic ́ sobie dalej z pro-

blemem, rozmowa na temat tego co sie ̨stal/ o, czy 

przez co przechodzisz, moz·e pomóc. Porozmawiaj 

z kims ́komu ufasz lub kto moz·e Cie ̨zrozumiec ́. 

Moz·e to byc ́ przyjaciel/przyjaciól/ ka, czl/ onek ro-

dziny lub czl/ onek Twojej spol/ ecznosći, o którym 

wiesz, z·e umie sl/ uchac ́ o problemach innych lu-

dzi. Moz·esz równiez· zadzwonic ́ do osób które w 

sposób profesjonalny moga ̨ Ci pomóc. Taka roz-

mowa moz·e czes̨to byc ́ uwolnieniem od mysĺi i 

moz·e pomóc Ci zobaczyc ́, co moz·esz zrobic ́ w 

swojej sytuacji. Jest wiele kobiet, które sa ̨ofiarami 

przemocy. Profesjonalni doradcy sa ̨po to, by po-

móc takim kobietom.

Jesĺi obawiasz sie ̨ przemocy ze strony czl/ onka 

swojej rodziny, na przykl/ ad mez̨·a, dobrym po-

mysl/ em jest wymysĺenie planu wyjsćia z sytuacji. 

Jesĺi czujesz, z·e nie moz·esz go stworzyc ́ sama, 

poszukaj pomocy u osób, które zajmuja ̨ sie ̨ tym 

w sposób profesjonalny. W tym temacie moz·e po-

móc Ci równiez· policja - sa ̨po to, by zapewnic ́ Ci 

bezpieczen ́stwo!
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1. Poszukaj pomocy u 
profesjonalistów
Decyzja o tym, co zrobic ́ jest bardzo waz·na, ale tez· 

bardzo trudna. Rozmowa z kims ́ pomoz·e podjac̨ ́ 

decyzje ̨na temat tego, co chcesz zrobic ́ i jak moz·esz 

to zrobic ́. Istnieja ̨ludzie i organizacje, które moga ̨ 

Ci pomóc. Ci ludzie pomoga ̨ znalezć ́ moz·liwe do 

wyboru opcje. Dadza ̨Ci adresy miejsc gdzie moz·esz 

pójsć ́ i byc ́ bezpieczna. Moz·esz poprosic ́ ich, by 

wszystkie dane szczegól/ owe na Twój  temat (akta) 

traktowali w sposób poufny. Jesĺi zdecydujesz sie ̨ 

pójsć ́ do profesjonalnej organizacji pomocowej, 

dobrym pomysl/ em jest pójsćie tam z kims ́bliskim. 

Numer telefonu znajdziesz w ksiaz̨·ce telefonicznej. 

Moz·esz równiez· skontaktowac ́ sie ̨ z regionalnym 

centrum pomocy do spraw przemocy w rodzinie. 

Jesĺi potrzebujesz bezpiecznego miejsca, w którym 

bed̨ziesz mogl/ a ukryc ́ sie,̨ czy poczuc ́ bezpiecznie, 

moz·esz równiez· pójsć ́ do schroniska dla kobiet. 

Na stronach internetowych www.steunpunthuise-

lijkgeweld.nl i www.huiselijkgeweld.nl moz·esz 

znalezć ́ informacje na  temat lokalnych organizacji, 

które moga ̨ Ci pomóc. Centrum Pomocy Ofiarom 

Przemocy Domowej posiada jeden, ogólny numer 
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obowiaz̨ujac̨y w cal/ ym kraju - 0900-126 2626 (0.05 

centów za minute ̨rozmowy). 

Jeśli chcial/abyś porozmawiać na temat przemocy w 

domu z kimś przez telefon, moz·esz skontaktować się z:

• Allochtone vrouwentelefoon (linia pomocy dla ko-

biet): tel. 0800-024 0027 (numer bezpl/ atny, czynny 

od poniedzial/ ku do piat̨ku w godzinach 10-14 i do-

datkowo w poniedzial/ ek i sŕode ̨od 19 do 22)

www.sensoor.nl/oostnederland 

• Stichting Korrelatie (Fundacja Correlation), po-

moc w rozwiaz̨ywaniu problemów w relacjach 

mied̨zyludzkich : tel. 0900-1450 lub e-mail 

vraag@korrelatie.nl. 

• Linia pierwszej pomocy dla ofiar przemocy seksu-

alnej, tel. 020-613 024 5

Istnieje tez· szereg organizacji dla kobiet imigrantów:

•Stichting Kezban, (Fundacja Kezban) - tu 

zdobed̨ziesz informacje na temat przemocy w rodzi-

nie: Postbus 198, 5000 AD, Tilburg, 

tel. 06-12 50 7996, info@st-kezban.nl. 

• Stichting Shakti (Fundacja Shakti) pomoc i po-

danie wytycznych w rozwiaz̨aniu problemów: tel. 

040-211 8740, e-mail stshakti@xs4all.nl.

Jesĺi Twój maz̨· lub partner jest agresywny, moz·e 

wziac̨ ́ udzial/  w pracach grupy terapeutycznej majac̨ej 

na celu zmiany w zachowaniach - moz·e nauczyc ́ sie ̨ 

jak kontrolowac ́ swoja ̨ agresje.̨ Niektóre kobiety 

zauwaz·yl/ y, z·e po przystap̨ieniu ich mez̨·ów do takiej 

grupy, poziom agresji w domu obniz·yl/  sie.̨ Adre-

sy grup terapeutycznych i grup samopomocowych 

dostep̨ne sa ̨w Centrum Pomocy Ofiarom Przemo-

cy Domowej (Adviespunt en Steunpunt Huiselijk 

geweld), u pracowników socjalnych, w centrach na 

rzecz kobiet, w centrach dla kobiet uchodzćów, w or-

ganizacjach ds. uchodzćów.   

2. Wymysĺ swój plan wyjsćia z sytuacji
Plan wyjsćia moz·e ul/ atwic ́ wyrwanie sie ̨ ze 

sŕodowiska, w którym stosowana jest przemoc. 

Sprawi tez·, z·e bed̨ziesz mogl/ a lepiej zadbac ́ o swoje 

potrzeby poza znanym Ci sŕodowiskiem.

Kroki w tworzeniu planu.

1. Zbuduj krag̨ przyjaciól/ , osób które moga ̨udzielic ́ 

Ci pomocy finansowej, emocjonalnej i praktycznej, 
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kiedy zdecydujesz sie ̨wyjsć ́ ze swojej sytuacji. Gru-

py samopomocy, instytucje posiadaja ̨informacje na 

temat schronisk dla kobiet.

2. Zorganizuj miejsce w schronisku dla sie-

bie i dla swoich dzieci, o którym nie bed̨zie mógl/ a 

dowiedziec ́ sie ̨ osoba, która Cie ̨ przesĺaduje. Jesĺi 

nie bed̨zie moz·liwe na poczat̨ku isć ́ do jednego 

miejsca, zorganizuj kilka miejsc w róz·nych schro-

niskach, dla wszystkich osób potrzebujac̨ych.

3. Spakuj walizke ̨ - spakuj ubrania i inne rzeczy, 

których bed̨ziesz potrzebowac ́ od razu, gdy sy-

tuacja bed̨zie tak zl/ a, z·e bed̨ziesz musial/ a wyjsć ́ z 

domu bardzo szybko. W takich sytuacjach moz·esz 

nie miec ́ czasu, by ubrac ́ siebie lub dzieci w odpo-

wiedni sposób. Trzymaj walizke ̨dobrze ukryta ̨ale w 

l/ atwo dostep̨nym miejscu w domu.

4. Zgromadz ́ wszystkie waz·ne, oficjalne doku-

menty, które moga ̨Ci sie ̨przydac ́, takie jak paszport, 

zas ́wiadczenie o mal/z·en ́stwie, zas ́wiadczenia o urod-

zeniu dzieci, zgoda na pobyt, karty bankomatowe, 

dane bankowe, dyplomy i liste ̨z waz·nymi telefona-

mi i adresami. Trzymaj je w l/ atwo dostep̨nym mie-

jscu, tak bys ́w razie, gdy bed̨ziesz musial/ a szybko 

uciekac ́ z domu, mogl/ a je szybko zabrac ́. 
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Moz·esz tez· trzymac ́ je poza domem w bezpiecz-

nym miejscu.

5. Zrób to samo z najbardziej wartos ́ciowymi  

rzeczami.

6. Trzymaj dziennik z zapiskami odnosńie wszyst-

kich spraw zwiaz̨anych z aktami przemocy. Zacho-

wuj listy, nagrania, zalecenia lekarza, notatki po-

licji, wypisy z akt sad̨owych, i zdjec̨ia - zrób kopie 

najbardziej istotnych dokumentów. Moz·esz ich 

potrzebowac ́ jako dowody na fakt stosowania wobec 

Ciebie przemocy. Przechowuj dokumenty w bez-

piecznym miejscu, lub daj je komus ́komu ufasz i u 

kogo bed̨a ̨bezpieczne.

7. Zanim zdecydujesz sie ̨ odejsć ́ przedyskutuj 

kwestie prawne, w tym przede wszystkie sprawy 

zwiaz̨ane z Twoimi dziecḿi i domem, z osobami 

udzielajac̨ymi pomocy w sposób profesjonalny  

lub z prawnikiem. Moz·esz równiez· omówic ́ te kwes-

tie z osoba ̨ znaczac̨a ̨ w tych sprawach dla Twojej  

spol/ ecznosći.

8. Po odejsćiu pod z·adnym pozorem nie dawaj 

osobie, która stosowal/ a wobec Ciebie przemoc  

szczegól/ ów dotyczac̨ych miejsca Twojego pobytu. 

Bad̨z ́szczególnie ostroz·na. Zawsze mów najbliz·szej 
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osobie, gdzie zamierzasz isć ́ i której godzinie wró-

cisz. Zawsze podejmuj jak moz·esz najwiec̨ej sŕodków 

ostroz·nosći. Zainstaluj system alarmowy w domu, 

wstaw dodatkowe zamki do drzwi i okien, kup psa, 

który moz·e uchronic ́ przed niebezpieczen ́stwem, 

kup równiez· telefon z funkcja ̨wysẃietlania numeru 

osoby dzwoniac̨ej.

9. Wykorzystuj regulacje prawne, których ce-

lem jest zapewnienie Twojego bezpieczen ́stwa. 

Jesĺi trzeba zgl/ os ́potrzebe ̨wydania zakazu wstep̨u 

do mieszkania i zgl/ aszaj na policje ̨wszystkie akty 

przemocy. Jesĺi sprawa trafi do sad̨u popros ́ o po-

moc prawnika we wszystkich przesl/ uchaniach. 

Przejdz ́przez kaz·da ̨moz·liwa ̨procedure ̨prawna,̨ by 

udowodnic ́ wine ̨popel/ nionych czynów. Nie daj sie ̨ 

zastraszyc ́. 

10. Jesĺi nie mówisz po holendersku, lub mó-

wisz niewystarczajac̨o dobrze, poszukaj pomocy u 

organizacji mówiac̨ych w Twoim jez̨yku lub gdzie 

znajdziesz tl/ umacza, który bed̨zie wykonywal/  swoja ̨ 

prace ̨bezpl/ atnie. Moz·esz równiez· nosis ́ze soba ̨nu-

mer telefonu do lokalnego centrum tl/ umaczen ́, lub 

korzystac ́ z pomocy osoby, której cal/ kowicie ufasz, i 

która moz·e byc ́ Twoim tl/ umaczem. 

3. Zadzwon ́  na policje ̨
Jesĺi potrzebujesz natychmiastowej pomocy 

zadzwon ́ na policje:̨ Wykrec̨ ́ 112.

Policja jest po to, by zapewniac ́ bezpieczen ́stwo w 

kaz·dej sytuacji, w tym w sytuacjach dotyczac̨ych 

przemocy domowej. W sytuacji pojawienia sie ̨ po-

licji po Twoim telefonie lub po telefonie wykona-

nym przez Twoich sas̨iadów, zajma ̨sie ̨oni sprawa ̨ 

i przedyskutuja ̨ nastep̨ne dzial/ ania. W niektórych 

sytuacjach sprawca przemocy moz·e dostac ́ czasowy 

zakaz  wstep̨u do mieszkania. Oznacza to, z·e on/a 

nie bed̨zie mógl/ /mogl/ a przez jakis ́czas zjawiac ́ sie ̨w 

domu. W przypadkach powaz·nych aktów przemocy, 

policja moz·e wniesć ́ sprawe ̨do sad̨u - w takich sytu-

acjach sprawca przemocy bed̨zie postawiony przed 

sad̨. Jesĺi juz· dosẃiadczyl/ as ́przemocy, moz·esz rów-

niez· pójsć ́ na policje.̨ Przesl/ uchaja ̨Cie ̨i wytl/ umacza ̨ 

co moga ̨w danej sytuacji zrobic ́. Jesĺi chcesz moz·esz 

zl/ oz·yc ́ skarge,̨ lub po prostu opowiedziec ́ im swoja ̨ 

historie.̨ Jesĺi bed̨ziesz skl/ adac ́ skarge,̨ poprosza ̨ 

Cie ̨o dowody winy, poprosza ̨o pokazanie sĺadów, o 

zasẃiadczenia od lekarza lub zeznania osób, które 

widzial/ y lub sl/ yszal/ y zdarzenie. Jako kobieta masz 

prawo do indywidualnej zgody na pobyt, jesĺi jestes ́ 
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rozwiedziona poniewaz· maz̨· zĺe Cie ̨ traktowal/ . Nie 

bed̨ziesz musial/ a opusćic ́ Holandii.

NUMERY TELEFONÓW 
• Centrum Pomocy Ofiarom Przemocy Domowej 

(Adviespunt en Steunpunt Huiselijk geweld) posia-

da jeden, ogólny numer obowiaz̨ujac̨y w cal/ ym

kraju: 0800 2000 (0.05 za minute ̨rozmowy).    

•W ksiaz̨·ce telefonicznej i na stronie internetowej 

www.vooreenveiligthuis.nl  moz·esz znalezć ́ 

kontakt do pomocy socjalnej lub do innych miejsc, 

w których moz·e byc ́ Ci udzielona pomoc.   

•Allochtone vrouwentelefoon (linia pomocy dla ko-

biet): tel. 0800-024 0027 (numer bezpl/ atny, czynny 

od poniedzial/ ku do piat̨ku w godzinach 10-14 i do-

datkowo w poniedzial/ ek i sŕode ̨od 19 do 22); 

 www.sensoor.nl/oostnederland 

•Stichting Korrelatie (pomoc przez telefon): tel. 

0900-1450 lub e-mail vraag@korrelatie.nl. 

•Stichting Kezban (informacje na temat przemocy 

w rodzinie): tel. 06-12 50 7996, info@st-kezban.nl. 

•Stichting Shakti  (pomoc i podanie wytycznych

wrozwiaz̨aniu problemów): tel. 040-211 8740   liam-e ,

stshakti@xs4all.nl.




