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W dniach 1-7 grudnia 2020 r. będziemy świadkami wydarzenia 

„I Pomorski Tydzień Białej Wstążki”. 

 

Jest to kampania, mająca na celu wspieranie przeciwdziałania i zatrzymania przemocy wobec 

kobiet, zjawiska, które niesie cierpienie kobietom na całym świecie. 

Mężczyźni, biorący w niej udział deklarują: „My mężczyźni, sami nie będziemy stosowali 

przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej wobec kobiet.” Wyrażają tym 

samym swój sprzeciw i wsparcie dla kobiet jej doświadczających. 

Przemoc wobec kobiet obejmuje każdy akt przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i 

ekonomicznej, związany z faktem przynależności danej osoby do „słabszej” płci, powodujący 

jej krzywdę i cierpienie. 

Ważnym aspektem przemocy wobec kobiet jest przemoc w rodzinie.  Dotyczy ludzi 

pozostających w bliskich relacjach, w których jedna ze stron, wiedząc jak bardzo cenny dla 

drugiej jest ten związek, pragnie zdobyć władzę i kontrolę za pomocą groźby: „jeśli nie 

zrobisz tego, czego chcę, to będziesz cierpiała, ukarzę cię, zerwę z tobą, rozwiodę się, zabiorę 

Ci dzieci. Szantażysta nie pozwala dostrzec, że manipuluje, wywiera presję osnuwając swoje 

zachowanie mgłą, składającą się z LĘKU, POCZUCIA ZOBOWIĄZANIA i POCZUCIA WINY. Mgła 

stępia zmysły osoby poddanej przemocy, sprawca maskuje wywieraną presję, swoje 

zachowania interpretuje jako wyraz troski i miłości, a odmowę, jako egoizm, zło, chorobę, 

wrogość.  Osoba poddana szantażowi jest zdezorientowana, sobie przypisuje winę za 

niezadowolenie szantażysty i stara się na wiele sposobów sprostać jego wymaganiom. 

Jak rozpoznać przemoc domową?                                                                                                                   

Sprawdź czy zdarza się, że w Twojej rodzinie ktoś:                                                                                                                           

-  obrzuca Cię obelgami i poniża wulgarnymi słowami;                                                                                 

-  kontroluje wszystko , co robisz, z kim się widujesz i gdzie chodzisz, o  czym rozmawiasz, w        

co się ubierasz;                                                                                                                                             
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-  nie pozwala Ci widywać się i rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną, krytykuje ich, ośmiesza,    

demonstruje swoją niechęć – z czasem przestajesz ich zapraszać, boisz się i wstydzisz;                 

-  obwinia Cię za swoje agresywne zachowania, jest w tym przekonujący, myślisz, że to 

faktycznie Twoja wina, bo „...gdybyś tylko inaczej się zachowała...” ;                                              

–  krytykuje w raniący sposób wszystko co robisz, jak wyglądasz, co mówisz, to jaką jesteś 

kobietą,  żoną, matką, degraduje Twoje wykształcenie, przekonania;                                                                                                                                         

-  niszczy Twoją własność, szczególnie rzeczy, które mają dla Ciebie dużą wartość, pamiątki;                            

-  popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie, wykręca ręce, szczypie boleśnie, a potem mówi, 

że tylko żartował;                                                                                                                                                               

- straszy, robi przerażające Cię gesty, miny, rzuca przedmiotami;                                                                    

-  grozi, że Cię zabije lub zrani, doprowadzi do nędzy lub choroby psychicznej;                                         

-  zmusza Cię do robienia rzeczy poniżających, niezgodnych z Twoimi wartościami. 

Z czasem o najbliższym Ci człowieku myślisz z lękiem? Obawiasz się jego powrotu do domu, 
tego co powie i jak się zachowa?  Czy myślisz czasem, że Ty i dzieci zasługujecie na spokój, na 
bezpieczeństwo? 

W Polsce osoby doznające przemocy w rodzinie są pod prawną ochroną. W każdej gminie 
funkcjonuje zespół interdyscyplinarny, w skład których wchodzą przedstawiciele pięciu 
instytucji powołanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie: ośrodka pomocy społecznej, 
policji, służby zdrowia, oświaty (pedagodzy szkolni) i gminnej komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

Może to jest właśnie czas, by coś zmienić?! Jeżeli jeszcze nie wiesz, co i jak możesz zrobić, 
gdzie szukać pomocy, zadzwoń i umów się na spotkanie w jednym ze wskazanych miejsc, aby 
w bezpieczny sposób porozmawiać o tym, co Cię boli, niepokoi, przeraża.                                                                                                              
Możesz zadzwonić do każdej z n/w Instytucji na Twoim terenie. Jeśli masz dostęp do 
Internetu, znajdziesz dane pod hasłem: „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie, Zespół 
interdyscyplinarny w Gminie ...”.                                                                                                                                                             
 
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gdańsku,  
80-432 Gdańsk, ul. Leczkowa 1A 

 

 Telefon: 58 304 58 18                Email: m.szerszynska@mopr.gda.pl 

Jeśli trudno Ci szukać w Internecie, zadzwoń: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w 
Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie poprzez: - Infolinię: – 801 – 120 – 002 (poniedziałek-sobota w godzinach 8-22; 
niedziele i święta w godzinach 8-16) w tym: dyżur w języku angielskim – poniedziałki w 
godzinach 18-22. 
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OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE  "Niebieska 

Linia" 800-12-00-02 - czynny przez całą dobę.                                                                                                                      

Dzwoniąc pod nr 800-120-002 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o 
możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania. 
TELEFONICZNA PORADNIA PRAWNA:                                                                                  
22/666-28-50 - poniedziałek, wtorek, godz. 17.00-21.00 
800-120-002 - środa, godz. 18.00-22.00 
Opłata za połączenie z numerem 22/666-28-50 za każdą minutę połączenia, zgodnie z 
posiadanym przez Państwa taryfikatorem. 

PORADNIA E-MAILOWA                                                                                                                
Można do nas pisać w sprawach związanych z przemocą w rodzinie na adres mailowy:  
niebieskalinia@niebieskalinia.info 

                                                                                                                                                         

Czasem najtrudniejszy jest ten pierwszy krok. Pamiętaj, przemoc nigdy sama nie ustanie, 
nikt jeszcze nie zatrzymał przemocy w pojedynkę. Potrzebujesz sojuszników, aby 
wyrównać dysproporcję sił – sprawca przemocy jest zawsze silniejszy niż osoba, którą 
krzywdzi.  

Hanna Węgrzynowicz, Certyfikowany Specjalista Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
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