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„Nasze ciała, nasze Ŝycie”, Część I „Dbanie o siebie”,  

Rozdział 8 „Przemoc wobec kobiet” 
 
Mity i fakty, str. 148 
 
Opracowanie i adaptacja - Małgorzata Tarasiewicz na podstawie tekstu Marianne Winters. 
Konsultacja: Anna Lipowska-Teutsch, Dagmara Baraniewska i Agnieszka Grzybek. 
 
Przemoc w rodzinie to zjawisko marginalne. 
Przemocy ze strony męŜa lub partnera doświadcza na jakimś etapie Ŝycia blisko jedna trzecia 
kobiet. Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem bardziej rozpowszechnionym niŜ ta, do której 
dochodzi na ulicach, w pubach lub innych miejscach publicznych. 
 
Przemoc w rodzinie dotyczy wyłącznie niŜszych warstw społecznych. 
Badania pokazują, iŜ męŜczyźni, którzy są sprawcami przemocy, pochodzą ze wszystkich grup 
społecznych i środowisk. W niektórych grupach społecznych przemoc w rodzinie jest bardziej 
ukrywana. 
 
Sprawcy przemocy są zaburzeni emocjonalnie, psychicznie lub są z natury agresywni. 
Nie stwierdzono związku pomiędzy stosowaniem przemocy wobec rodziny a chorobą psychiczną 
sprawcy. Głównym motywem przemocy wobec kobiet jest dąŜenie do kontroli i utrzymania 
władzy nad partnerką. Większość męŜczyzn, którzy są sprawcami przemocy w rodzinie, nie jest 
agresywna poza domem. 
 
Przyczyną przemocy w rodzinie jest naduŜywanie alkoholu. 
Wielu męŜczyzn jest agresywnych w stosunku do partnerki, gdy są trzeźwi. Powoływanie się na 
alkohol jako przyczynę stosowania przemocy jest próbą usprawiedliwiania się w celu uniknięcia 
kary. 
 
Kobieta zasłuŜyła na przemoc. 
Nikt nie zasługuje na bicie ani na okrutne traktowanie. Wielu sprawców przemocy wysuwa 
irracjonalne i nadmierne Ŝądania w stosunku do partnerki. 
 
MęŜczyźni równieŜ doświadczają przemocy. 
Statystyki policyjne i sądowe wykazują, Ŝe w 95% – 98% sprawcami przemocy w rodzinie są 
męŜczyźni. 
 
Z ulotki Centrum Praw Kobiet „Przemoc w rodzinie. Przerwijmy zmowę milczenia”. 
 
KsiąŜka Nasze ciała, nasze Ŝycie jest dostępna w księgarniach w całej Polsce. MoŜe takŜe zostać zamówiona w 
biurze wydawcy: Fundacja Współpracy Kobiet NEWW-Polska, ul. Miszewskiego 17/100, 80-239 Gdańsk, Polska 
bądź za pośrednictwem strony internetowej www.neww.org.pl . 
Dodatkowe informacje: tel. 48 58 344 38 53, neww@neww.org.pl . 
 
Polish edition of Our Bodies, Ourselves is available in bookstores in Poland. You can also purchase it online from 
www.neww.org.pl or from the publisher’s office: Network of East/West Women - Polska (NEWW), 
ul.Miszewskiego 17/100, 80-239 Gdańsk, POLAND. 
For more information call 48 58 344 38 53 or write neww@neww.org.pl . 


