Ewa Stoecker, Agata Teutsch

PREZENT DLA PRZYJACIÓŁKI
Poradnik o prawach kobiet

ISBN: 978-83-931598-1-9

Warszawa 2010

kobieta-korekta-druk:kobieta-korekta-2.qxd

12/2/2010

1:54 PM

Page 1

Ewa Stoecker, Agata Teutsch

PREZENT DLA PRZYJACIÓŁKI
Poradnik o prawach kobiet

Warszawa 2010

kobieta-korekta-druk:kobieta-korekta-2.qxd

12/2/2010

1:54 PM

Page 2

Fundacja dla Polski
ul. Narbutta 20/30
02-541 Warszawa
tel. (0-22) 542 5880
fax.(0-22) 542 9890
e-mail: fdp@fdp.org.pl
www.fdp.org.pl

ISBN: 978-83-931598-1-9

Autorki:
Ewa Stoecker
Agata Teutsch
Redakcja:
Dorota Pieńkowska

Opracowanie graficzne:
Marek Jędrzejczak

Przedruki lub przenoszenie całości lub części niniejszej publikacji na inne nośniki
możliwe wyłącznie za zgodą właścicieli praw autorskich. Cytowanie za podaniem
źródła.
Publikacja zrealizowana przez Fundację dla Polski ze środków Fundacji Alcatel —
Lucent oraz Narodowego Banku Polskiego.

kobieta-korekta-druk:kobieta-korekta-2.qxd

12/2/2010

1:54 PM

Page 3

Spis treœci

Wstêp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. P³eæ spo³eczno-kulturowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
II. Stereotypy p³ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
III. Przemoc wobec kobiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
IV. Przemoc i dyskryminacja w miejscu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
V. Zdrowie reprodukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
VI. Na zakoñczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3

kobieta-korekta-druk:kobieta-korekta-2.qxd

12/2/2010

1:54 PM

Page 4

kobieta-korekta-druk:kobieta-korekta-2.qxd

12/2/2010

1:54 PM

Page 5

Wstêp
Kim jesteœmy?
O autorkach publikacji
Obie dzia³amy w Fundacji Autonomia – organizacji pozarz¹dowej, której celem jest m.in. przeciwdzia³anie dyskryminacji i przemocy wobec kobiet i dziewcz¹t (np. poprzez prowadzenie zajêæ z samoobrony i asertywnoœci metod¹ WenDo). Zale¿y nam na tym, byœmy wszystkie mog³y byæ
niezale¿ne, wolne, dokonywaæ œwiadomych i samodzielnych wyborów, decydowaæ o sobie, swoim ¿yciu, przysz³oœci. ¯ebyœmy by³y bardziej bezpieczne. Pracujemy zarówno z dziewczynami, jak i doros³ymi kobietami.
Oczywiœcie nie zjad³yœmy wszystkich rozumów. To, co poni¿ej prezentujemy, to na pewno tylko czêœæ wa¿nych informacji, mo¿liwych rozwi¹zañ
niektórych problemów itd. Dlatego bardzo zachêcamy Ciê do poszukiwania nowych informacji, zdobywania wiedzy i umiejêtnoœci oraz wymyœlania Twoich w³asnych sposobów reagowania w przypadkach, kiedy Twoje
prawa s¹ ³amane.

Dlaczego mia³abym to czytaæ?
Czyli po co jest ta publikacja?
Na nastêpnych kilkudziesiêciu stronach poruszy³yœmy kilka tematów,
w których sytuacja kobiet i dziewcz¹t jest szczególna. Z ró¿nych wzglêdów
– czêsto z powodu powszechnie panuj¹cych stereotypów i uprzedzeñ. Czasem zwi¹zana jest z doœwiadczaniem przez nas dyskryminacji czy przemocy. Staramy siê w sposób jasny i bezpoœredni pokazaæ opisywane zjawiska,
równie¿ od strony praktycznej – takiej, z jak¹ mo¿esz spotkaæ siê w swoim
codziennym ¿yciu. Naszym celem jest przedstawienie tych zjawisk po to,
abyœ by³a ich œwiadoma i wiedzia³a, co mo¿esz zrobiæ w danej sytuacji.
Chcemy, abyœ potrafi³a zauwa¿yæ, kiedy ktoœ narusza Twoje granice i umia³a
siê obroniæ. Nie uwa¿amy siê za „najm¹drzejsze na œwiecie”. Jeœli coœ proponujemy, to dlatego, ¿e tak wynika z naszego doœwiadczenia lub doœwiadczeñ innych kobiet. Decyzja, czy to zrobisz, nale¿y jednak do Ciebie.
5
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Wstêp
Dlaczego specjalna publikacja
dla dziewczyn i m³odych kobiet?
Pracuj¹c z m³odymi kobietami i dziewczêtami, zauwa¿y³yœmy ju¿ jakiœ
czas temu, ¿e niewiele jest ksi¹¿ek czy publikacji o kobietach i dziewczêtach, które skierowane s¹ bezpoœrednio do nich. Dotyczy to zarówno problemów czy treœci, jakie s¹ poruszane, jak i sposobu ich przekazywania.
Wiemy, ¿e niniejsza publikacja nie wype³ni tej luki, mamy jednak nadziejê,
¿e choæ w czêœci spe³ni wspomniane wczeœniej z³o¿enia. A zatem bêdzie
pozycj¹, w której znajdziesz przydatne dla siebie informacje, przekazane
w przyjazny, zrozumia³y sposób. Jeœli nudz¹c siê w autobusowym korku
siêgniesz po ni¹ i przegapisz swój przystanek, bêdzie to oznacza³o, ¿e uda³o nam siê wykonaæ to zadanie lepiej ni¿ zak³ada³yœmy.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ zapoznaj¹c siê z ksi¹¿kami, filmami czy treœciami znajduj¹cymi siê na stronach internetowych, które zosta³y wymienione na koñcu pracy.
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I. P³eæ spo³eczno-kulturowa
Co to znaczy, ¿e jesteœ dziewczyn¹?
Pracuj¹c w obszarze przeciwdzia³ania dyskryminacji i przemocy nierzadko zdarza nam siê s³yszeæ, ¿e w przypadku tych zjawisk p³eæ nie ma znaczenia, ¿e wszyscy jesteœmy ludŸmi i ka¿da osoba ma takie samo prawo do ¿ycia wolnego od dyskryminacji i przemocy. Zgadzamy siê z tym zdaniem
w 100%, równoczeœnie jednak chcemy zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w spo³eczeñstwie – w ¿yciu codziennym – nie funkcjonujemy jako ludzie, tylko jako kobiety i mê¿czyŸni (dziewczynki i ch³opcy). Inaczej jesteœmy te¿ wychowywani i socjalizowani, czyli przygotowywani do pe³nienia ról spo³ecznych
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami i zasadami ¿ycia spo³ecznego. Dzieje
siê to od urodzenia. Ju¿ noworodki czêsto ubiera siê inaczej: ch³opców na
niebiesko, a dziewczynki na ró¿owo – po to, by by³o wiadomo, jakiej p³ci
jest dziecko. Równie¿ zabawki, którymi bawi¹ siê ch³opcy i dziewczynki s¹
inne i przygotowuj¹ dzieci do innych zadañ i obowi¹zków.
Zwróæ uwagê na to, ¿e zabawki dla dziewczynek pozwalaj¹ rozwijaæ
umiejêtnoœci opiekuñcze czy zwi¹zane z tzw. pracami domowymi. Temu
s³u¿y wo¿enie lalki w wózku na spacer czy zabawa plastikow¹ kuchenk¹ lub odkurzaczem. Jednoczeœnie ch³opcy czêsto dostaj¹ zabawki
techniczne i s³u¿¹ce do walki. Maj¹ one przygotowaæ ich do bycia
sprawnymi technicznie i fizycznie.

Rzadko zastanawia nas, dlaczego tak siê dzieje i jakie s¹ tego konsekwencje. Bo przecie¿ to, jak¹ zabawkê kupujemy dziecku, zale¿y od nas –
sk¹d wiêc bez problemu rozpoznajemy co jest odpowiednie dla ch³opca, a co dla dziewczynki?
Uczymy siê tego wszêdzie – na ka¿dym kroku dowiadujemy siê, jakie
s¹ normy i oczekiwania spo³eczeñstwa, w którym ¿yjemy. Normy te dotycz¹ nie tylko p³ci i tego, co jest dla nich odpowiednie, lecz tak¿e innych
zachowañ, np. tego, ¿e na pogrzeb ubieramy siê na czarno, bo czerñ jest
kolorem ¿a³oby. To, ¿e akurat ten kolor oznacza ¿a³obê, jest umowne –
w innych kulturach (np. w Japonii) kolorem ¿a³oby jest biel – u nas koja7
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I. P³eæ...
rzona z weselem, szczêœciem i niewinnoœci¹. W podobny sposób spo³ecznie tworzone s¹ oczekiwania i normy dotycz¹ce tego, co jest w³aœciwe dla mê¿czyzn (a wiêc co jest mêskie), a co dla kobiet (i w zwi¹zku
z tym jest kobiece). Taki zbiór oczekiwañ, cech, ról p³ciowych tworzy tzw.
p³eæ spo³eczno-kulturow¹. Jest ona tworzona poprzez wzrastanie
w danej kulturze, w okreœlonym spo³eczeñstwie i – w odró¿nieniu od
p³ci biologicznej – bêdzie ona ró¿na w zale¿noœci od czasu i miejsca,
w którym siê znajdziemy. Na przyk³ad nasze prababcie nie ró¿ni³y siê od
nas pod wzglêdem p³ci biologicznej: jesteœmy zbudowane tak samo jak
one, mamy ten sam zestaw hormonów i chromosomów. Ale z pewnoœci¹
widzisz ró¿nicê miêdzy sposobem, w jaki ¿y³y one i Ty. Ró¿nica ta wynika m.in. z tego, co uwa¿a³o siê wtedy za odpowiednie dla kobiety, a co
myœli siê o tym teraz. Dziœ nikogo nie zastanawia fakt, ¿e do szko³y chodz¹ i ch³opcy, i dziewczynki – ale jeszcze niedawno dostêp dziewcz¹t do
edukacji by³ ograniczony lub wrêcz ¿aden. To dowód na zmiennoœæ p³ci
spo³eczno-kulturowej w czasie.
Jako podsumowanie warto dodaæ, ¿e p³eæ biologiczna to cielesny wymiar p³ciowoœci, obejmuj¹cy m.in. okreœlone narz¹dy rozrodcze, proporcje hormonów i budowy cia³a, p³eæ spo³eczno-kulturowa (z ang.
gender) natomiast, to zespó³ cech, zachowañ, ról przypisywanych
i oczekiwanych od kobiet i mê¿czyzn. „Wiedzê” tê nabywamy w toku
wychowania i przebywania w okreœlonej kulturze (poprzez szko³ê, lektury, filmy, komunikaty p³yn¹ce od rodziców, innych doros³ych osób, ale
te¿ rówieœników i in.).

Wa¿ne jest to, ¿e spo³eczeñstwo nie tylko oczekuje od nas realizacji tego wzorca – czyli ¿ebyœmy by³y „prawdziwymi” kobietami – lecz istnieje
wiele konsekwencji i kar, jeœli siê próbujemy wy³amaæ i robiæ coœ lub zachowywaæ siê w sposób „nieodpowiedni” dla dziewczyn i kobiet.

Jakie znaczenie ma p³eæ spo³eczno-kulturowa
w kontekœcie Twoich praw, bezpieczeñstwa?
Zwracamy uwagê na kwestiê p³ci spo³eczno-kulturowej, poniewa¿ jest
ona œciœle zwi¹zana z problemem przemocy. Cechy przypisywane w na8
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I. P³eæ...
szym spo³eczeñstwie kobietom i mê¿czyznom s¹ w ogromnej wiêkszoœci
przeciwstawne, tak jak opisy w poni¿szej tabelce – s¹ to odpowiedzi na
pytania „Jakie s¹ kobiety?” i „Jacy s¹ mê¿czyŸni?”:
KOBIETY
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

wra¿liwe
uczuciowe
subtelne
ciep³e
troskliwe
maj¹ trudnoœci z podejmowaniem decyzji
uleg³e
poœwiêcaj¹ce siê
uczynne
opiekuñcze

MÊ¯CZYNI
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

agresywni
niezale¿ni
ma³o emocjonalni
stanowczy
pewni siebie
silni
dominuj¹cy
bezpoœredni
aktywni
zaniedbani
g³oœni

Opisy te s¹ poniek¹d wskazówk¹ mówi¹c¹ o tym, jakich zachowañ
oczekuje siê od osób odmiennej p³ci. Na pierwszy rzut oka widaæ, ¿e s¹ to
zachowania ró¿ne. Bez problemu mo¿esz te¿ skojarzyæ, które z nich przypisuje siê sprawcom, a które ofiarom przemocy, prawda?

9
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II. Stereotypy p³ci
Czym s¹ stereotypy p³ci
i jakie s¹ ich konsekwencje?
Wymienione powy¿ej opisy mê¿czyzn i kobiet funkcjonuj¹ w spo³eczeñstwie pod postaci¹ stereotypów p³ci, czyli uogólnionych przekonañ
dotycz¹cych tego, jakie s¹ kobiety, a jacy mê¿czyŸni.

Ich funkcjonowanie oznacza, ¿e ludzie oczekuj¹, ¿e osoba p³ci ¿eñskiej
bêdzie posiada³a cechy przypisywane tej p³ci i bêdzie zachowywa³a siê
zgodnie z nimi. W kontekœcie przemocy oznacza to, ¿e dziewczynki i kobiety – nawet jeœli ich bezpieczeñstwo jest zagro¿one – czuj¹, ¿e oczekuje siê od nich, ¿e bêd¹ uleg³e, grzeczne i subtelne, co mo¿e utrudniaæ
im stawanie w swojej obronie.

Dzieje siê tak, poniewa¿ zachowanie asertywne nie jest uto¿samiane
z kobiecoœci¹. Byæ mo¿e i Ty potrafisz przypomnieæ sobie tak¹ sytuacjê,
gdy czu³aœ siê niekomfortowo, ale obawia³aœ siê zareagowaæ, bo coœ mówi³o Ci, ¿e nie powinnaœ? Jest to doœwiadczenie wielu kobiet i dziewcz¹t.
Niestety taki „trening uleg³oœci” jakiemu poddawane s¹ dziewczynki sprawia, ¿e w sytuacji zagro¿enia nie wiedz¹ one jak siê obroniæ albo nie
wierz¹, ¿e s¹ w stanie to zrobiæ.

Jak nie ulegaæ stereotypom?
Najproœciej mówi¹c: „b¹dŸ sob¹” – nie udawaj, ¿e nie dajesz rady nieœæ
torby z zakupami tylko po to, by jakiœ ch³opak poczu³ siê jak przys³owiowy d¿entelmen (sympatiê mo¿esz mu okazaæ na wiele innych sposobów).
Nie bój siê podejmowaæ decyzji (i pamiêtaj o konsekwencjach ka¿dej
z nich). Zamiast kilka razy zastanawiaæ siê, czy dasz radê sprostaæ jakiemuœ
zadaniu po prostu spróbuj je wykonaæ. Nawet jeœli nie od razu coœ Ci siê
uda, nauka na b³êdach te¿ jest cenna.
10
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II. Stereotypy...
B¹dŸ aktywna i dynamiczna, nie czekaj a¿ coœ siê wydarzy – sama dzia³aj i kreuj rzeczywistoœæ. Decyduj za siebie, nie pozwól, by robili to za
Ciebie inni. Pamiêtaj, ¿e jeœli Ty nie podejmiesz decyzji, to ktoœ mo¿e to
zrobiæ za Ciebie, a wtedy sytuacja jest poza Twoj¹ kontrol¹.

Podsumowuj¹c: prze³amuj istniej¹ce stereotypy p³ci, bo w ten sposób nie tylko dbasz o swoje bezpieczeñstwo, ale równie¿ tworzysz bardziej
przyjazn¹, równoœciow¹ rzeczywistoœæ, w której ³atwiej bêdzie funkcjonowaæ i kobietom, i mê¿czyznom.

Od czego zacz¹æ?
Bardzo wa¿ne jest, abyœ uwierzy³a, ¿e nie jesteœ s³ab¹ istot¹, przeciwnie – jesteœ w stanie siê obroniæ. Bo taka jest prawda. Tylko w nielicznych
przypadkach przewaga fizyczna napastnika jest tak du¿a, ¿e w³aœciwie nie
mo¿na nic zrobiæ. Z regu³y, wykorzystuj¹c element zaskoczenia – jakim
mo¿e byæ ju¿ sam fakt, ¿e stajesz w swojej obronie – jesteœ w stanie uwolniæ siê i uciec w bezpieczne miejsce lub wezwaæ pomoc.
Zreszt¹ nie chodzi nam tylko o si³ê fizyczn¹ – zacz¹æ nale¿y od tego, co
jest w g³owie.
Wa¿ne jest, ¿ebyœ myœla³a o sobie jak o osobie wa¿nej, która decyduje
o sobie i ma wp³yw na to, co siê z ni¹ stanie. Wiele zagra¿aj¹cych sytuacji mo¿na przerwaæ, zanim dojdzie do fizycznego ataku. By tak siê sta³o, musisz nie tylko rozpoznawaæ sytuacje zagro¿enia, ale te¿ byæ gotow¹ do dzia³ania, do samostanowienia o sobie. Zobacz siebie jako niezale¿n¹, autonomiczn¹ jednostkê, która ma prawo siê broniæ.

Jako dziewczyna czy kobieta byæ mo¿e musisz o tym pamiêtaæ czêœciej
ni¿ byœ chcia³a.

11
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III. Przemoc wobec kobiet
Czy dziewczyny i kobiety s¹ bardziej nara¿one na przemoc ni¿
ch³opcy i mê¿czyŸni? Istnieje wiele ró¿nic miêdzy przemoc¹, z któr¹ spotykaj¹ siê dziewczêta i kobiety oraz ch³opcy i mê¿czyŸni. Dotyczy to rodzaju przemocy, sprawców, stosunku rodziny i spo³eczeñstwa do przemocy itd.
Kim s¹ sprawcy przemocy wobec kobiet? Nie ma czegoœ takiego jak
absolutnie typowy sprawca przemocy.
Niestety, w wiêkszoœci przypadków sprawc¹ przemocy wobec
dziewcz¹t i kobiet jest znany im ch³opak lub mê¿czyzna np. narzeczony, m¹¿, brat, kuzyn, wujek, dziadek, znajomy ich lub rodziny.
(W przypadku ch³opców i mê¿czyzn najczêœciej stosuje wobec nich
przemoc osoba tej samej p³ci, czyli znów – ch³opcy i mê¿czyŸni). Bardzo
rzadko sprawca jest niezrównowa¿ony, „opêtany” lub chory psychicznie. Najczêœciej sprawcami s¹ „zdrowi”, „normalni” ch³opcy i mê¿czyŸni.

Jedna czwarta kobiet doœwiadcza w swoim ¿yciu powa¿nej przemocy
(fizycznej lub seksualnej) ze strony mê¿czyzny. Sprawcami 1/3 morderstw
kobiet s¹ ich mê¿owie, narzeczeni, ch³opcy.
Mo¿e byæ tak, ¿e sprawczyni¹ przemocy stanie siê rówieœnica, matka/opiekunka lub partnerka. Ale s¹ to sytuacje zdarzaj¹ce siê du¿o rzadziej.
Co oczywiœcie nie zmienia faktu, ¿e jest to powa¿na sprawa.
Gdzie najczêœciej dochodzi do przemocy wobec kobiet? Wbrew pozorom nie s¹ to ciemne alejki w parkach. Z informacji zbieranych we
wszystkich krajach na œwiecie oraz z doœwiadczeñ kobiet wynika, ¿e najmniej bezpiecznym miejscem jest dom rodzinny lub dom kolegi. Dotyczy to przemocy fizycznej, seksualnej, psychicznej i ekonomicznej.
Z kolei z napastowaniem seksualnym kobiety i dziewczyny najczêœciej
spotykaj¹ siê w miejscach publicznych (szko³a i inne oœrodki nauki, podwórko, ulica, autobusy, tramwaje, poci¹gi, miejsce pracy).
12

kobieta-korekta-druk:kobieta-korekta-2.qxd

12/2/2010

1:54 PM

Page 13

III. Przemoc...
Czym jest przemoc?
Przemoc to ka¿de zachowanie, którego celem lub skutkiem jest
ograniczenie Twojej swobody, wolnoœci, mo¿liwoœci decydowania o sobie, fizyczne lub psychiczne cierpienie lub ból, poczucie
poni¿enia, obni¿enie poczucia w³asnej wartoœci, wiary w siebie
i inne.

Mo¿e przybieraæ bardzo wiele form i wszystkich tutaj nie wymienimy.
Najprostszy podzia³ przemocy ze wzglêdu na rodzaj to: przemoc fizyczna
(policzkowanie, szarpanie, popychanie, szczypanie, uderzanie, bicie, kopanie, szturchanie, krêpowanie, zwi¹zywanie, wykrêcanie r¹k, kaleczenie
ostrymi narzêdziami, pozbawianie snu/picia/jedzenia itd.), seksualna (dotykanie w intymne miejsca, klepanie, podszczypywanie, œci¹ganie si³¹
ubrania, ocieranie siê, obna¿anie siê przed inn¹ osob¹, namawianie i zmuszanie do jakichkolwiek kontaktów seksualnych, ca³owania, pieszczot, prezentowanie pornografii, robienie zdjêæ nago, w sytuacjach intymnych, wyœmiewanie orientacji seksualnej – najczêœciej dotyczy to lesbijek i gejów –
itd.), psychiczna (pozbawianie drugiej osoby poczucia w³asnej wartoœci,
poczucia bezpieczeñstwa, kontroli nad w³asnym ¿yciem poprzez: zastraszanie, ci¹g³e kontrolowanie np. telefonowanie, sprawdzanie, przeszukiwanie, krytykowanie, szanta¿owanie, groŸby u¿ycia przemocy, izolowanie
od rodziny i znajomych, wyzywanie i in.), ekonomiczna (ograniczanie samodzielnoœci finansowej, odbieranie pieniêdzy, kontrolowanie i ograniczanie wydatków, uzale¿nianie od pieniêdzy innej osoby, zaci¹ganie d³ugów,
zakazywanie pracy zarobkowej itd.).
Czasem mówimy o napastowaniu seksualnym. Zjawisko to obejmuje
takie zachowania, jak: opowiadanie „œwiñskich”, wulgarnych dowcipów,
kierowanie pod czyimœ adresem obraŸliwych okreœleñ (dupa, laska, suka/suczka, œwinia, dziwka, lachoci¹g, lesba itd.), komentowanie seksualne
czyjegoœ wygl¹du lub czêœci cia³a (nawet z pozoru „pozytywne”), rzucanie
seksualnymi aluzjami, wysy³anie nieprzyzwoitych, wulgarnych, odnosz¹cych siê do seksualnoœci SMS-ów, e-maili i listów, cmokanie, mlaskanie,
podgl¹danie w szatni, ³azience, w przebieralni itd.
Ktoœ mo¿e powiedzieæ, ¿e to sposób na flirt – jednak miêdzy flirtowaniem a przemoc¹ i napastowaniem jest wa¿na ró¿nica. ¯adnego zachowa13
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nia, które jest niechciane lub nieakceptowane dla jednej ze stron, nie mo¿na nazwaæ flirtem.
Rodzajem przemocy jest te¿ cyberprzemoc. Tym terminem okreœla siê
przeœladowanie, zastraszanie, nêkanie, wyœmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzêdzi typu elektronicznego, takich jak: SMS, email, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie i inne.
Przemoc jest sposobem na sprawowanie w³adzy, kontroli nad
kimœ, podkreœlaniem dominacji. Dotyczy to tak¿e przemocy seksualnej,
która nie ma nic wspólnego z erotyk¹, po¿¹daniem. Mê¿czyŸni nie s¹
zwierzêtami i mog¹ powstrzymaæ tzw. ¿¹dze, kontrolowaæ swoje zachowanie. Wiêkszoœæ mê¿czyzn i ch³opców skutecznie to robi. Rzadko siê
zdarza, ¿eby ch³opak, który napastuje seksualnie swoj¹ rówieœnicê, robi³
to samo w stosunku do innej kobiety – z rodziny lub obcej (np. matki,
ciotki itd.).
„To mnie nie dotyczy – czy na pewno?”. By³oby fantastycznie gdybyœ
przesz³a przez ¿ycie bez ani jednej sytuacji, w której ktoœ dopuœci³ siê wobec Ciebie przemocy. Niestety, istnieje wiele dowodów na to, ¿e tak nie bêdzie. Dziewczêta i m³ode kobiety pomiêdzy 16 a 24 rokiem ¿ycia stanowi¹
najbardziej nara¿on¹ na przemoc grupê kobiet. A dziewczêta miêdzy 15
a 19 rokiem ¿ycia stanowi¹ 50% ofiar przemocy seksualnej w skali œwiatowej. Co trzecia nastolatka doœwiadcza przemocy seksualnej na randkach
i w zwi¹zkach z rówieœnikami. Nastolatki, które padaj¹ ofiar¹ przemocy,
czêsto podejmuj¹ zachowania seksualne wysokiego ryzyka, próby samobójcze, uzale¿niaj¹ siê od œrodków odurzaj¹cych, maj¹ zaburzenia od¿ywiania siê (95% chorych to dziewczêta).
Kobiety i dziewczyny mog¹ doœwiadczyæ przemocy w rodzinie,
w zwi¹zku, na ulicy, w szkole, w pracy.

Przemoc w rodzinie
W wielu rodzinach dochodzi do przemocy. Sprawcami s¹ najczêœciej
mê¿czyŸni (mê¿owie, konkubenci, ojcowie). Pozycja materialna rodziny
14
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i jej status spo³eczny nie maj¹ znaczenia – do przestêpstwa przemocy dochodzi w bardzo ró¿nych rodzinach i mitem jest stwierdzanie, ¿e tylko
w tzw. rodzinach patologicznych. Wykszta³ceni, dobrze zarabiaj¹cy mê¿czyŸni tak¿e s¹ sprawcami przemocy. Czêsto osoba stosuj¹ca przemoc jest
uzale¿niona od alkoholu, ale nie zawsze. To nie alkohol wywo³uje przemoc
i agresjê. On jest tylko katalizatorem, czyli „u³atwia” stosowanie agresji,
a raczej u³atwia przeniesienie odpowiedzialnoœci za stosowanie przemocy
przez sprawcê z niego samego na jakiœ zewnêtrzny czynnik. Mówienie, ¿e
„to nie on bije, to wódka” jest tylko s³ab¹ wymówk¹.
Nic nie usprawiedliwia stosowania przemocy: ani z³e zachowanie,
ani z³e oceny, ani k³opoty w szkole, ani wagarowanie, ani niesprz¹tanie,
niegotowanie itp. Absolutnie nic.

Decyzja o zerwaniu zwi¹zku ze sprawc¹ czêsto bywa bardzo trudna.
Wp³ywa na to wiele czynników: wstyd (¿e rodzina siê rozpada, ¿e jest siê
ofiar¹ przestêpstwa), czasem przekonanie, ¿e tak ju¿ musi byæ, wiara
w to, ¿e partner siê zmieni, ¿e lepsza „pe³na” rodzina choæby w niej by³a
przemoc, ni¿ tzw. niepe³na. Czêstym problemem jest finansowe uzale¿nienie od mê¿czyzny, brak w³asnych oszczêdnoœci, brak wsparcia ze strony rodziny itd.
Przemoc nie jest sposobem na komunikacjê, rozwi¹zywanie problemów w tej rodzinie. To nie jest prywatna sprawa. Znêcanie siê nad
rodzin¹ jest przestêpstwem, które w Polsce jest œcigane z urzêdu,
a nie na wniosek. To znaczy, ¿e jeœli policja uzyskuje informacje, ¿e w jakiejœ rodzinie dochodzi do przemocy lub interweniuje i jest œwiadkiem
przemocy, to ma obowi¹zek z³o¿yæ do prokuratury zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa, wszcz¹æ postêpowanie karne. Ty nie musisz tego
robiæ, chocia¿ policja czêsto wykorzystuje nieznajomoœæ prawa i oczekuje
inicjatywy ze strony pokrzywdzonych. Mo¿e byæ tak, ¿e przemoc jest zg³aszana na policjê przez jak¹œ osobê spoza rodziny – s¹siadów, znajomych,
kole¿ankê.
Mo¿e siê jednak zdarzyæ, ¿e bezw³ad policji, niezdecydowanie pokrzywdzonych doros³ych osób z Twojej rodziny (np. mamy) spowoduje, ¿e
sama zdecydujesz siê na podjêcie dzia³añ.
15
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Wtedy mo¿esz z³o¿yæ zawiadomienie samodzielnie (ustnie – osobiœcie odwiedzaj¹c komisariat lub pisemnie – najlepiej listem poleconym).
Decyzja o z³o¿eniu zawiadomienia o przestêpstwie pope³nianym np.
przez Twojego ojca na pewno jest trudna, jednak robisz to, by chroniæ
siebie i swoj¹ rodzinê, a nie przeciwko niej.

W toku postêpowania bêdziesz na pewno proszona o sk³adanie zeznañ. I choæ mo¿esz ich odmówiæ, jeœli oskar¿onym jest osoba Ci bliska, to
nie rób tego pochopnie, bo m.in. w oparciu o zeznania ofiar i œwiadków
jest zbierany materia³ dowodowy.
Dziêki dzia³alnoœci m.in. organizacji feministycznych (dzia³aj¹cych na
rzecz praw kobiet, równoœci p³ci) dochodzi do kolejnych zmian prawnych, które coraz szerzej chroni¹ ofiary przemocy w rodzinie. Obowi¹zuje ju¿ na przyk³ad przepis, wed³ug którego s¹d mo¿e nakazaæ sprawcy
opuszczenie wspólnego domu, zakazaæ mu zbli¿ania siê do kobiety
i dzieci.
Mo¿e byæ tak, ¿e przemocy doœwiadczasz sama, mo¿e byæ równie¿ tak,
¿e jesteœ jej œwiadkiem. Jeœli chcesz siê od tego uwolniæ, musisz prze³amaæ
wstyd, który czêsto towarzyszy ludziom w takich sytuacjach. Prze³amanie
milczenia to pierwszy i bardzo wa¿ny krok do odzyskania wolnoœci od
przemocy.
Wiêcej informacji na temat spraw zwi¹zanych z przemoc¹ w rodzinie,
przepisach prawnych i procedurach znajdziesz m.in. na stronach Centrum
Praw Kobiet: www.cpk.org.pl.

Czy w Twoim zwi¹zku jest przemoc?
Byæ mo¿e, jeœli jesteœ w jakiejœ relacji intymnej w zwi¹zku, uwa¿asz siê
za szczêœciarê. Bo przecie¿ z kimœ jesteœ – a to czêsto wyznacza pozycjê
w grupie rówieœników/czek, w ich oczach stanowi o Twojej wartoœci. Mo¿e czujesz i wiele razy s³ysza³aœ, ¿e najgorzej jest byæ sam¹, albo ¿e jakaœ
inna kobieta jest sama, „bo takiej nikt by nie chcia³”. To powoduje, ¿e mo¿esz nie zwracaæ uwagi na niepokoj¹ce, „przemocowe” zachowania osoby, z któr¹ jesteœ.
16
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A mo¿e w Twojej relacji z partnerem/k¹ jest bardzo dobra komunikacja,
nie k³ócicie siê, nie wyzywacie, nie stosujecie wobec siebie obraŸliwych
okreœleñ, nie ma przemocy fizycznej lub seksualnej.
W obu przypadkach zrób sobie ma³y test, dowiedz siê wiêcej o swojej
relacji, o tej drugiej osobie, o sobie samej.
Zaznacz krzy¿ykiem odpowiedzi, przy których mo¿esz odpowiedzieæ
„tak”:
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

Zanim pozna³aœ osobê, z któr¹ jesteœ (ch³opaka/dziewczynê), mia³aœ
wiêcej kole¿anek ni¿ obecnie.
Twój partner/ka jest zazdrosny, kiedy tylko spojrzysz na innego ch³opca/dziewczynê.
Twój ch³opak/dziewczyna pije alkohol lub bierze narkotyki, zdarza siê,
¿e po nich zachowuje siê agresywnie.
Twój partner/ka mówi, ¿e jeœli od niego/niej odejdziesz, to on/a sobie
zrobi krzywdê.
Odk¹d z nim/ni¹ jesteœ, masz bardziej krytyczny stosunek do swojego
wygl¹du.
Zdarza siê, ¿e on/a krytykuje Twój wygl¹d i daje Ci rady dotycz¹ce tego,
co powinnaœ zrobiæ, ¿eby lepiej wygl¹daæ, np. jak siê ubraæ.
Czêœciej p³aczesz albo jesteœ przygnêbiona, czasem z³a.
Zdarza siê, ¿e twój ch³opak/dziewczyna zachowuje siê agresywnie, kiedy siê zdenerwuje, czasem rzuca przedmiotami, krzyczy, uderza piêœciami w stó³, œcianê.
Zdarza siê ¿e musisz przepraszaæ za jego/jej zachowanie.
Twój ch³opak/dziewczyna czêsto sprawdza co robisz i gdzie jesteœ,
a kiedy nie odbierasz od niego/niej telefonu, z³oœci siê.
Zastanawiasz siê czêsto nad tym, jak siê powinnaœ zachowaæ, ¿eby
go/jej nie rozz³oœciæ.
Twój partner/ka zawsze Ciê obwinia o nieporozumienia i konflikty miêdzy Wami.
W waszym zwi¹zku czêsto jest tak, ¿e dochodzi do awantury, k³ótni
(czasem z u¿yciem przemocy), po czym nastêpuj¹ przeprosiny, jest cudownie, a po jakimœ czasie sytuacja siê powtarza.
Twój partner/ka poni¿a Ciê albo rozkazuje, ¿e coœ masz zrobiæ, czêsto
w obecnoœci innych osób.
17
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●
●
●

Twój ch³opak/dziewczyna mówi, ¿e jesteœ przewra¿liwiona, za delikatna.
Zdarza siê, ¿e Twój partner/ka tak mocno chwyci Ciê za ramiê, nadgarstek, ¿e na Twoim ciele zostaj¹ œlady, siniaki, zaczerwienienia.
Twój partner/ka ma stereotypowe przekonania na temat ról kobiet
i mê¿czyzn – uwa¿a np. ¿e to kobiety s¹ odpowiedzialne za wychowanie dzieci, ¿e ich obowi¹zkiem jest gotowanie, sprz¹tanie, pranie, prasowanie – do tego siê najbardziej nadaj¹.

Jeœli w którymkolwiek punkcie zaznaczy³aœ krzy¿yk, to znaczy, ¿e
w Twoim zwi¹zku jest przemoc albo bardzo wyraŸne sygna³y, ¿e mo¿e do
niej dojœæ. Jak najszybciej podejmij dzia³ania, które j¹ powstrzymaj¹ – powiedz mu/jej, ¿e nie bêdziesz wiêcej znosiæ takiego zachowania, ¿e ono
jest przemoc¹; powiedz o zachowaniu ze strony partnera/ki jakiejœ zaufanej osobie – poinformuj sprawcê, ¿e tak zrobi³aœ, i ¿e jeœli kiedykolwiek podobna sytuacja siê powtórzy – zerwiesz zwi¹zek i zawiadomisz policjê.
Bardzo wa¿ne, ¿ebyœ by³a konsekwentna – jeœli sytuacja siê powtórzy, zrealizuj swoje zapowiedzi. Inaczej sprawca bêdzie wiedzia³, ¿e to by³y tylko
puste s³owa i jeszcze skuteczniej bêdzie Ciê zastrasza³. Mo¿esz te¿ od razu zdecydowaæ siê na rozstanie. Generalnie – taki zwi¹zek nie rokuje zbyt
dobrze i jeœli do sprawcy nie dotrze, ¿e absolutnie nie ma prawa i nie mo¿e stosowaæ wobec Ciebie przemocy, to sytuacja bêdzie siê powtarzaæ,
a nawet przemoc mo¿e siê nasilaæ. Im wczeœniej podejmiesz zdecydowane dzia³ania, tym wiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e zakoñczy siê ono dla
Ciebie odzyskaniem wolnoœci, zwiêkszeniem bezpieczeñstwa itd. Konieczne jest prze³amanie milczenia – zerwanie „tajemnicy” miêdzy Tob¹
a sprawc¹, ujawnienie innym tego, co siê dzieje.
Gwa³t jest przestêpstwem przeciwko wolnoœci seksualnej, integralnoœci, skrajn¹ form¹ naruszenia prywatnoœci i granic drugiej osoby. O gwa³cie mówimy wtedy, kiedy ktoœ zostaje zmuszony do jakiejkolwiek formy
obcowania p³ciowego (oralnego, waginalnego, analnego, zbiorowego).
Do gwa³tu mo¿e dojœæ przy u¿yciu podstêpu, groŸby lub przemocy, przy
wykorzystaniu krytycznej sytuacji drugiej osoby albo poprzez wykorzystanie stosunku zale¿noœci: nauczyciel – uczennica, lekarz – pacjentka, policjant – osoba zatrzymana, wychowawca – wychowanka, pracodawca –
pracownica i in. Gwa³tem jest zmuszenie kogoœ do stosunku w sytuacji,
18
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kiedy druga osoba w wyniku bezradnoœci, choroby lub upoœledzenia nie
mo¿e rozpoznaæ sytuacji i podejmowaæ œwiadomych decyzji. Nie ma znaczenia, w jak bliskich relacjach s¹ sprawca i ofiara gwa³tu. Zmuszenie do
stosunku narzeczonej, ¿ony lub osoby, która pracuje jako prostytutka,
tak¿e jest gwa³tem.
Gwa³t na randce oznacza wymuszony stosunek seksualny, do którego
dochodzi miêdzy osobami, które umawiaj¹ siê, spotykaj¹ siê lub s¹ ze sob¹. Do gwa³tu dochodzi najczêœciej na lub po randce, spotkaniu towarzyskim, dyskotece itp. Taki gwa³t tak¿e jest przestêpstwem.
Coraz czêœciej zdarza siê, ¿e dziewczyny i m³ode kobiety s¹ odurzane
alkoholem, narkotykami lub tzw. pigu³k¹ gwa³tu GBH (kwas gammahydroksymas³owy). Jak dzia³a pigu³ka gwa³tu? Na pocz¹tku pojawia siê
uczucie euforii, odprê¿enia, pobudzenie seksualne, potem nastêpuje czêœciowa lub ca³kowita utrata przytomnoœci, niezdolnoœæ do podejmowania
decyzji. Pigu³ka wywo³uje tak¿e okresow¹ amnezjê, czyli utratê pamiêci.
Bardzo wa¿ne jest, ¿e w odró¿nieniu od przemocy w rodzinie (przestêpstwo, które w kodeksie karnym okreœlane jest jako znêcanie siê nad rodzin¹), gwa³t jest przestêpstwem œciganym na wniosek pokrzywdzonej! Czyli Ty sama musia³abyœ zg³osiæ to na policjê.
W Polsce popularne jest powiedzenie „kto siê lubi, ten siê czubi”. Niestety, to i inne przys³owia powoduj¹ ignorowanie i lekcewa¿enie przemocy w zwi¹zkach miêdzy kobietami i mê¿czyznami. Wiele przys³ów, takich
jak „Kiedy ch³op baby nie bije, to jej w¹troba gnije” wrêcz uzasadnia stosowanie przemocy wobec kobiet. Kiedy s³yszysz takie teksty, zawsze kwestionuj ich przekaz, powiedz o konsekwencjach upowszechniania takich
pogl¹dów.
To Ty decydujesz czy coœ jest przemoc¹! Gdybyœ zapyta³a o to sprawcê, prawie na pewno odpowie, ¿e dane zachowanie nie jest przemoc¹,
¿e jesteœ przewra¿liwiona, ¿e zachowuje siê tak dla Twojego dobra itd.

Dlatego mów, je¿eli coœ Ci nie odpowiada. Jeœli to nie wystarcza –
krzycz, wzywaj pomocy (np. wo³aj¹c „pali siê!”), stosuj wszystkie inne spo19
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soby, które Ci przychodz¹ do g³owy. Masz prawo siê broniæ – mo¿esz byæ
niemi³a, u¿ywaæ wymówek, krzyczeæ, rozrabiaæ, uciekaæ, broniæ siê s³owami, rêkami, nogami, zêbami. Powiedz o tym, co siê dzieje lub sta³o zaufanym ludziom, zg³oœ siê do osoby, organizacji lub instytucji, która mo¿e Ci
pomóc w powstrzymaniu takiego cz³owieka przed dalszym naruszaniem
Twoich granic. We w³asnej obronie mo¿esz zrobiæ wszystko!
Nie znaczy nie! Zawsze masz prawo odmówiæ zrobienia czegoœ, co
mo¿e byæ dla Ciebie nieprzyjemne, niekomfortowe, niebezpieczne. Zawsze
masz prawo protestowaæ, kiedy ktoœ traktuje Ciê niesprawiedliwie, nierówno, stosuje wobec Ciebie przemoc, napastuje Ciê.
To nie Twoja wina! Bardzo czêsto sprawca i otoczenie obarczaj¹
dziewczynê/kobietê odpowiedzialnoœci¹ za sytuacjê, w której jakiœ mê¿czyzna dopuœci³ siê wobec niej przemocy. Czêsto mowa jest o tym, ¿e dziewczyna prowokowa³a, zachowywa³a siê irytuj¹co, spotyka³a siê z innym
ch³opakiem, wyzywaj¹co siê ubra³a, nie wywi¹zywa³a siê z „obowi¹zków”,
nie protestowa³a „zbyt wyraŸnie” itd. Tacy ludzie dopuszczaj¹ siê mniej lub
bardziej wyrafinowanych manipulacji.
Absolutnie nic nie usprawiedliwia i nie mo¿e byæ uzasadnieniem
przemocy. Winna przemocy jest zawsze osoba, która stosuje przemoc, a nie jej ofiara.

Dlatego staraj siê przeciwstawiaæ, jeœli ktoœ spycha na Ciebie winê za to,
¿e stosuje wobec Ciebie przemoc. Nie wstydŸ siê – zg³oœ tak¹ sytuacjê jak
i psychiczne nêkanie (obarczanie win¹) osobie, która mo¿e Ci pomóc. Czêsto obarczaniu win¹ towarzyszy wywo³ywanie poczucia wstydu u osoby,
która doœwiadcza przemocy. Staraj siê prze³amaæ swój wstyd (np. wtedy kiedy w autobusie ktoœ ciê napastuje) – narób jak najwiêkszego „rabanu”. Tak
naprawdê wstydliwe jest to, co robi sprawca – niech siê spali ze wstydu!
Czy zawsze muszê reagowaæ? Nie ma dwóch takich samych sytuacji.
Ka¿da wymaga Twojej odrêbnej decyzji, która bêdzie bra³a pod uwagê
okolicznoœci, w których siê znalaz³aœ, miejsce, osobê sprawcy, obecnoœæ
wokó³ innych osób. W zwi¹zku z tym, to Ty ostatecznie podejmujesz decy20
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zjê, jaki sposób reakcji wybierzesz. Wa¿ne, ¿ebyœ by³a z decyzji i reakcji zadowolona i dumna. Wa¿ne, ¿ebyœ mia³a na wzglêdzie swoje dobro, bezpieczeñstwo, zdrowie.

Jak mo¿esz zwiêkszyæ swoje bezpieczeñstwo?
●
●
●
●
●
●

●

●
●

●

Dbaj o siebie, wierz w siebie, ufaj sobie.
Buduj samodzielnie swoje poczucie w³asnej wartoœci. Miej o sobie dobre mniemanie:
Staraj siê byæ niezale¿na i podejmuj decyzje.
Ufaj swoim odczuciom, swojej intuicji, nawet jeœli nie ma tzw. obiektywnych oznak zagro¿enia.
Traktuj powa¿nie wszystkie werbalne groŸby – nie masz nic do stracenia.
Kiedy coœ jest dla Ciebie niekomfortowe – jak najszybciej podejmij dzia³ania, ¿eby przerwaæ sytuacjê – powiedz, ¿e coœ Ci nie odpowiada, za¿¹daj zaprzestania danego zachowania.
Im wczeœniej zareagujesz, tym szybciej i skuteczniej uda Ci siê uwolniæ
od krzywdz¹cego zachowania. Jednoczeœnie – nigdy nie jest za póŸno
na powiedzenie, ¿e sobie czegoœ nie ¿yczysz, na podjêcie kroków przeciw przemocy.
Zawsze mów osobie zaufanej (przyjació³ce, siostrze, komuœ innemu
z rodziny), dok¹d i z kim idziesz.
Jeœli umawiasz siê z kimœ przez Internet – zawsze wybieraj miejsce bezpieczne, miej mo¿liwoœæ szybkiego znalezienia siê w miejscu, które
gwarantuje Ci mo¿liwoœæ wezwania pomocy. Na pierwsze spotkanie
najlepiej przyjdŸ z kole¿ank¹.
Twoje zdrowie, bezpieczeñstwo, Twoja wolnoœæ s¹ najwa¿niejsze. Ty jesteœ najwa¿niejsza!

Co zrobiæ, jeœli coœ siê stanie?
Bardzo wa¿ne jest, ¿ebyœ mia³a w swoim otoczeniu osobê, której mo¿esz powiedzieæ wszystko. Osobê, która Ciê wys³ucha, nie bêdzie krytykowaæ, oceniaæ, która wesprze Twoje dzia³ania kiedy bêdziesz szuka³a pomocy psychologicznej, prawnej czy jakiejkolwiek innej.
21
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Jeœli nie masz takiej osoby – w sytuacji, kiedy ktoœ dopuœci siê wobec
Ciebie przestêpstwa, przemocy itd. zwróæ siê do organizacji, która œwiadczy pomoc w takich przypadkach. Polecamy kontakt z Centrum Praw Kobiet (ma filie w kilku miastach), Fundacj¹ Feminoteka (z Warszawy) lub
dzia³aj¹cymi lokalnie organizacjami.
Jeœli tylko us³yszysz oskar¿aj¹ce Ciê pytania (Po co tam w ogóle by³aœ?,
A jak Ty siê ubra³aœ? Czy nie zachowywa³aœ siê prowokuj¹co? itd.) – natychmiast poszukaj kogoœ innego. Naprawdê nie potrzebujesz dodatkowego obci¹¿enia.

22
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IV. Przemoc i dyskryminacja
w miejscu pracy
Miejsce pracy — tu te¿ zdarzaj¹ siê
dyskryminacja i przemoc
Zarówno w trakcie poszukiwania pracy, jak i ju¿ po jej znalezieniu mo¿esz spotkaæ siê z dyskryminacj¹ (nierównym traktowaniem ze wzglêdu na
to, ¿e jesteœ kobiet¹), w tym z molestowaniem seksualnym i innymi formami przemocy.
Wiele osób myœli, ¿e pracodawca mo¿e zrobiæ wszystko. Ale od pewnego czasu obowi¹zuj¹ w Polsce przepisy, które zakazuj¹ dyskryminacji w zatrudnieniu i nakazuj¹ równe traktowanie bez wzglêdu na takie kryteria jak:
p³eæ, wiek, niepe³nosprawnoœæ, rasa, religia, narodowoœæ, przekonania polityczne, przynale¿noœæ zwi¹zkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie,
orientacjê seksualn¹, a tak¿e bez wzglêdu na zatrudnienie na czas okreœlony lub nieokreœlony albo w pe³nym lub w niepe³nym wymiarze czasu pracy. Jest te¿ prawd¹, ¿e w obecnej sytuacji na rynku pracy nie jest ³atwo
broniæ swoich praw. Ale masz sporo dobrych narzêdzi.
Czy wiesz, ¿e
● umieszczanie w og³oszeniach o pracê takich wymogów jak p³eæ,
wiek, stopieñ sprawnoœci i inne jest zakazane? Prawdopodobnie czyta³aœ lub bêdziesz czytaæ dziesi¹tki takich og³oszeñ, jak: „zatrudnimy
kelnerki”, albo „m³od¹, atrakcyjn¹ do butiku przyjmê”, albo „mê¿czyznê na stanowisko przedstawiciela handlowego” itd. Wszystkie
one ³ami¹ prawo;
● na rozmowie kwalifikacyjnej nikt nie ma prawa pytaæ Ciê o Twoje plany rodzinne (kiedy planujesz wyjœæ za m¹¿ lub mieæ dzieci?);
● nikt nie mo¿e od Ciebie ¿¹daæ zaœwiadczenia od lekarza, ¿e nie jesteœ
w ci¹¿y ani domagaæ siê podpisania zobowi¹zania, ¿e nie zajdziesz
w ci¹¿ê;
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IV. Przemoc...
● nie wolno odmówiæ zatrudnienia Ciê dlatego, ¿e jesteœ w ci¹¿y;
● nie wolno Ci odmówiæ zatrudnienia z tego powodu, ¿e jesteœ ko-

biet¹.

Przepisy, które okreœlaj¹ to, czym jest dyskryminacja np. ze wzglêdu na
p³eæ w zatrudnieniu, znajduj¹ siê g³ównie w kodeksie pracy.
Dyskryminacja to nierówne, ró¿ne traktowanie, którego nie mo¿na wyjaœniæ obiektywnymi przyczynami, ani które nie jest prawnie usprawiedliwione.
Dyskryminacja mo¿e mieæ charakter bezpoœredni albo poœredni.
Bezpoœrednia dyskryminacja to taka sytuacja, kiedy ktoœ jest traktowany
w sposób mniej korzystny, inny, ni¿ druga osoba w takiej samej sytuacji
(np. mê¿czyzna na rozmowie kwalifikacyjnej nie jest pytany o to, kiedy planuje dzieci, a Ty zosta³aœ o to zapytana).
Dyskryminacja poœrednia ma bardziej zakamuflowany charakter.
Wystêpuje wtedy, kiedy przepis z pozoru wydaje siê byæ neutralny – niedyskryminuj¹cy, ale w praktyce powoduje, ¿e dana osoba lub grupa znajduje siê w gorszej sytuacji niż porównywalna grupa.
Oba rodzaje dyskryminacji s¹ zabronione.
Odmian¹ dyskryminacji jest tak¿e molestowanie. Bardziej znane jest
sformu³owanie: molestowanie seksualne, choæ to tylko jeden z rodzajów
molestowania.
Molestowanie seksualne to zachowanie, które ma charakter seksualny lub odnosi siê do Twojej p³ci (np. ob³apianie, poklepywanie po pupie,
ocieranie siê, obejmowanie, ale tak¿e ¿arty erotyczne, sk³adanie propozycji seksualnych, przesy³anie treœci erotycznych w mailach, SMS-ach,
wywieszanie kalendarzy z nagimi kobietami itd.) i narusza Twoj¹ godnoœæ, poni¿a Ciê, upokarza. Bardzo wa¿ne jest, ¿e musi to byæ zachowanie przez Ciebie nieakceptowane i musisz w jakiœ jednoznaczny
sposób to wyraziæ (np. mówi¹c, pisz¹c: „nie ¿yczê sobie takiego zachowania”).
24
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Czy molestowanie seksualne mo¿e byæ przestêpstwem, a nie
tylko dyskryminacj¹ i bêdzie œcigane w ramach prawa karnego?
Tak, jeœli spe³nia przes³anki dla któregoœ z przestêpstw seksualnych
okreœlonych w kodeksie karnym. Najbardziej drastyczne formy molestowania seksualnego mog¹ wiêc rodziæ nie tylko odpowiedzialnoœæ na zasadach prawa pracy, lecz tak¿e odpowiedzialnoœæ karn¹. Przyk³adem takiej
sytuacji jest gwa³t, jakiego doœwiadcza kobieta w miejscu pracy.
Z kolei molestowanie samo w sobie oznacza niepo¿¹dane zachowanie oparte na takich cechach jak: p³eæ, niepe³nosprawnoœæ, wiek, orientacja seksualna, pochodzenie etniczne i inne przyczyny, którego celem lub
skutkiem jest naruszenie Twojej godnoœci i stworzenie wrogiej, poni¿aj¹cej, upokarzaj¹cej lub obraŸliwej atmosfery w miejscu pracy. Przyk³adem
mo¿e byæ sytuacja, w której pracownicy nie odzywaj¹ siê do osoby niepe³nosprawnej lub mówi¹ o niej „da³n”, albo kieruj¹ rasistowskie uwagi do
kobiety, która ma pochodzenie afrykañskie itd.
Nie jest dyskryminacj¹ mobbing – to wa¿ne rozró¿nienie, poniewa¿ zaraz przeczytasz o zasadzie przeniesienia ciê¿aru dowodu.
Jeœli uwa¿asz, ¿e doœwiadczy³aœ dyskryminacji ze wzglêdu na to, ¿e
jesteœ kobiet¹ na etapie poszukiwania pracy (og³oszenie o pracy, rozmowa kwalifikacyjna, niezatrudnienie), przy okreœlaniu warunków Twojego
zatrudniania, przy wyznaczaniu na szkolenia lub do awansu albo na etapie zwolnienia (rozwi¹zywania stosunku pracy), mo¿esz zwróciæ siê do
S¹du Pracy i zg³osiæ takie zdarzenie.
Co bardzo wa¿ne, w prawie pracy w sprawach o dyskryminacjê obowi¹zuje zasada „przeniesienia ciê¿aru dowodu”, co w praktyce oznacza, ¿e
przed s¹dem to nie Ty musisz udowodniæ, ¿e pracodawca Ciê dyskryminowa³, tylko on/a musi udowodniæ, ¿e tego nie robi³.

Czy fakt z³o¿enia skargi na pracodawcê do S¹du Pracy nie spowoduje, ¿e od razu zostaniesz zwolniona? Nie – przepisy kodeksu pracy
chroni¹ przed takimi sytuacjami.
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Kto odpowiada przed s¹dem za dyskryminacjê? Zawsze pracodawca. Nawet jeœli np. osob¹, która molestuje seksualnie, jest wspó³pracownik, to obowi¹zkiem pracodawcy jest zapewnienie warunków pracy wolnych od dyskryminacji, w tym molestowania.
Co mo¿esz zyskaæ, jeœli zg³osisz dyskryminacjê (w tym molestowanie i molestowanie seksualne) do S¹du Pracy? Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e ostatecznie nie bêdziesz ju¿ pracowaæ w tym miejscu
(o ile w ogóle by³aœ zatrudniona), chocia¿ mo¿e siê zdarzyæ, ¿e pracodawca nie bêdzie chcia³ zrezygnowaæ z Ciebie jako pracownicy (np. jeœli osob¹, która dopuœci³a siê dyskryminacji, nie by³/a on/a sam/a, tylko jego/jej
podw³adny/a). Ale nawet gdybyœ ju¿ tam nie pracowa³a, korzyœci mog¹
byæ ró¿ne, np. pracodawca dostanie wyraŸny sygna³, ¿e nie jest „panem
i w³adc¹”, Ty zwiêkszysz poczucie w³asnej wartoœci. Mo¿esz doprowadziæ
do tego, ¿e osoba, która by³a sprawc¹, przestanie dyskryminowaæ, ¿e zostaniesz przeproszona, ¿e Twoje wynagrodzenie zostanie wyrównane
w stosunku do tego, które otrzymuje mê¿czyzna na podobnym stanowisku (jeœli ju¿ pracowa³aœ i chodzi³o w sprawie w³aœnie o to, ¿e dostajesz
za tê sam¹ pracê mniej pieniêdzy). Mo¿esz wnioskowaæ o inne formy zadoœæuczynienia. Poza tym – mo¿esz walczyæ o odszkodowanie – minimalne odszkodowanie, w przypadku gdy pracodawca nie udowodni
przed s¹dem, ¿e nie dyskryminowa³/a, wynosi minimum jednokrotnoœæ najni¿szego miesiêcznego wynagrodzenia. Pamiêtaj, ¿e przepisy
te obowi¹zuj¹ nawet na etapie tzw. nawi¹zywania stosunku pracy, czyli
zanim zostaniesz pracownic¹. To oznacza, ¿e jeœli ktoœ sformu³owa³ og³oszenie w taki sposób: „przyjmê ch³opaka do pracy w sklepie, wymagane
prawo jazdy”, a Ty spe³niasz wszystkie kryteria, poza tym, ¿e nie jesteœ
ch³opakiem, ale mimo wszystko wysy³asz swoje CV i dostajesz informacjê,
¿e nie zostaniesz zaproszona nawet na rozmowê kwalifikacyjn¹, bo przecie¿ szukaj¹ ch³opaków, to ju¿ mo¿esz pójœæ do S¹du Pracy i – jeœli pracodawca zostanie uznany winnym dyskryminacji – domagaæ siê odszkodowania.
Jeœli nie chcesz korzystaæ z mo¿liwoœci s¹dowych, mo¿esz staraæ siê
o to, aby rozwi¹zaæ problem na drodze mediacji z pracodawc¹, np.
przy udziale zwi¹zków zawodowych lub komisji pracowniczych. Ofia26
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ry dyskryminacji mog¹ tak¿e zwróciæ siê do Pañstwowej Inspekcji
Pracy.
Postêpowanie przed S¹dem Pracy jest bezp³atne!
Jeœli doœwiadczasz dyskryminacji, koniecznie zwróæ siê z proœb¹ o pomoc w dochodzeniu swoich praw do jakiejœ organizacji pozarz¹dowej lub
instytucji, która zajmuje siê pomoc¹ w takich przypadkach. Mog¹ Ci bardzo pomóc, bêdziesz te¿ mia³a poczucie, ¿e nie jesteœ sama.

27
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V. Zdrowie reprodukcyjne
Jakie masz prawa w pracy kiedy urodzisz dziecko?
Ile trwa urlop macierzyñski? To zale¿y: jeœli rodzisz pierwsze dziecko,
trwa on 18 tygodni; przy drugim i ka¿dym kolejnym dziecku 20 tygodni.
Jeœli rodzisz bliŸniaki lub wieloraczki, masz prawo do 28 tygodni urlopu.
Od kiedy liczy siê urlop macierzyñski?
Najczêœciej urlop macierzyñski liczy siê od dnia porodu lub dnia, w którym zg³osi³aœ siê na porodówkê. Bywaj¹ sytuacje, kiedy lekarz/rka decyduje, ¿e ju¿ na 14 dni przed porodem nie jesteœ zdolna do pracy i kieruje Ciê
na urlop macierzyñski. Jednak te dni wykorzystane przed porodem zostan¹ odjête od ca³oœci urlopu, który Ci przys³uguje.
Czy i kiedy mo¿esz zrezygnowaæ z urlopu macierzyñskiego?
Musisz wykorzystaæ minimum 14 tygodni urlopu. Z reszty mo¿esz zrezygnowaæ, a jednoczeœnie mo¿e on zostaæ wykorzystany przez ojca dziecka (nie musi byæ Twoim mê¿em, ale musi mieæ prawo opieki nad dzieckiem), który w takiej sytuacji musi wyst¹piæ do zak³adu pracy z wnioskiem
o udzielenie mu urlopu.
Jeœli decydujesz siê na takie rozwi¹zanie, na 7 dni przed planowanym
powrotem do pracy zg³aszasz pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z czêœci urlopu macierzyñskiego i do³¹czasz zaœwiadczenie pracodawcy zatrudniaj¹cego pracownika-ojca.
W sytuacjach kiedy dziecko po porodzie musi zostaæ w szpitalu albo kiedy decydujesz siê na oddanie dziecka do adopcji i tak musisz
wykorzystaæ 8 tygodni urlopu.
Po powrocie do pracy, jeœli karmisz dziecko piersi¹ i pracujesz d³u¿ej ni¿
6 godzin dziennie, masz prawo do dwóch przerw na karmienie po 30 minut ka¿da. Pracownica mo¿e jednak ustaliæ z pracodawc¹, i¿ zamiast braæ
dwie przerwy w ci¹gu dnia, bêdzie przychodziæ do pracy godzinê póŸniej
lub koñczyæ pracê godzinê wczeœniej. Jest to jednak kwestia do ustalenia,
a nie wymóg ustawowy.
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Za spraw¹ urlopu macierzyñskiego przenosimy siê ze sfery zawodowej,
zwi¹zanej z rynkiem pracy, w obszar zdrowia, który dotyczy sfery prywatnej. Tutaj te¿ wystêpuje wiele kwestii, które warto poznaæ oraz praw, których warto byæ œwiadom¹. Najwiêcej „pu³apek” czyha na kobiety w obszarze tzw. zdrowia reprodukcyjnego.

Czym jest zdrowie reprodukcyjne?
Zdrowie reprodukcyjne odnosi siê do spraw zwi¹zanych z uk³adem rozrodczym oraz jego funkcjami i procesami, czyli tym, co jest zwi¹zane m.in.
z cyklem owulacyjnym, miesi¹czk¹, antykoncepcj¹, ci¹¿¹, opiek¹ oko³oporodow¹, ale równie¿ po prostu z ¿yciem seksualnym cz³owieka. Zdrowie
jest tu rozumiane nie jako brak choroby, ale tzw. pe³en dobrostan fizyczny, psychiczny i spo³eczny.
Zdrowie reprodukcyjne oznacza zatem, ¿e ludzie mog¹ prowadziæ satysfakcjonuj¹ce i bezpieczne ¿ycie seksualne oraz ¿e maj¹ zdolnoœæ do reprodukcji, jak równie¿ swobodê decydowania o tym czy, kiedy i ile chc¹
mieæ dzieci.

St¹d wynika Twoje prawo do:
●

●

odpowiedniej informacji oraz mo¿liwoœci korzystania z bezpiecznych,
skutecznych, przystêpnych finansowo oraz akceptowanych metod planowania rodziny,
odpowiednich us³ug s³u¿by zdrowia, zapewniaj¹cych kobietom bezpieczn¹ ci¹¿ê i poród, a parom — najlepsz¹ szansê posiadania zdrowego potomstwa.

Czy kwestia zdrowia reprodukcyjnego dotyczy
w tej samej mierze mê¿czyzn i kobiet?
Zdrowie reprodukcyjne stanowi zasadniczy element zdrowia ka¿dego
cz³owieka, jednak z racji swoich biologicznych funkcji, jak i z potrzeby wykonywania badañ profilaktycznych, kobiety czêœciej ni¿ mê¿czyŸni korzy29
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staj¹ z us³ug opieki zdrowotnej w tym zakresie. Z tego powodu, czêœciej
ni¿ mê¿czyŸni nara¿one s¹ na utrudnienia lub koszty wynikaj¹ce z niew³aœciwie funkcjonuj¹cego systemu ochrony zdrowia, z jakim mamy do czynienia w naszym kraju.

Zdrowie reprodukcyjne przed uzyskaniem
dowodu osobistego
Ochrona zdrowia reprodukcyjnego jest istotna w ka¿dym wieku, warto
jednak zwróciæ uwagê na szczególn¹ sytuacjê, w której siê znajdujesz, jeœli jesteœ niepe³noletnia.
Twoi prawni opiekunowie musz¹ wyraziæ zgodê na twoje leczenie. Poniewa¿ w przepisach prawa nie jest wprost powiedziane, ¿e zgoda ma byæ
z³o¿ona osobiœcie przez opiekuna ustawowego lub przekazana na piœmie,
lekarze mog¹ udzielaæ Ci informacji i œwiadczeñ zdrowotnych na podstawie domniemanej zgody, czyli po Twoim oœwiadczeniu, ¿e rodzic zgadza
siê na dane œwiadczenie. Lekarze jednak czêsto interpretuj¹ te przepisy
prawne jako wyraŸny obowi¹zek informowania opiekunów osób ma³oletnich.
W praktyce oznacza to, ¿e lekarz mo¿e za¿¹daæ, abyœ przysz³a na badanie z prawnym opiekunem lub trzeba bêdzie z³o¿yæ odpowiedni¹ adnotacjê w Twojej dokumentacji medycznej (wtedy zgoda taka wyra¿ana jest jeden raz i nie ma koniecznoœci przychodzenia za ka¿dym razem z osob¹ doros³¹). Jeœli ukoñczy³aœ 16 lat o badaniu decyduj¹ nie tylko Twoi opiekunowie prawni, ale wymagana jest równie¿ Twoja zgoda, co oznacza ¿e nie
mo¿e dojœæ do badania, jeœli siê na nie zgadzasz.
Pamiêtaj, ¿e mimo swojej niepe³noletnoœci jesteœ chroniona prawami
pacjentki i ¿e masz prawo decydowaæ o tym, czy podczas badania w gabinecie bêdzie obecny ktoœ jeszcze oprócz Ciebie i lekarza/lekarki.

Oznacza to, ¿e jeœli bêdziesz siê bezpieczniej czu³a w czyimœ towarzystwie
(sympatii, przyjació³ki, mamy), to osoba ta mo¿e byæ obecna i wspieraæ Ciê
podczas badania. Z drugiej strony, jeœli nie chcesz, by w tej sytuacji obecna
by³a inna osoba, masz prawo do tego, by podczas badania byæ sama.
30
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Jeœli w gabinecie ginekologicznym dzieje siê coœ,
co nie powinno mieæ miejsca
O tym, jak wygl¹da badanie ginekologiczne, mo¿esz dowiedzieæ siê
z ró¿nych Ÿróde³, m.in. z publikacji Grupy Edukatorów Seksualnych „Ponton” na ich stronach internetowych (www.ponton.org.pl). W tym miejscu
chcemy zwróciæ uwagê na fakt, ¿e badanie ginekologiczne wyró¿nia siê
tym, ¿e dotyczy intymnego aspektu ¿ycia, dlatego te¿ czêsto wymaga pokonania wstydu i strachu. Wa¿ne jest zatem abyœ w jego trakcie czu³a siê
mo¿liwie komfortowo. Wp³yw na to ma m.in. postawa lekarza/lekarki.
Niestety, m³ode pacjentki, szczególnie te, które pierwszy raz odwiedzaj¹
gabinet ginekologa, czêsto wychodz¹ z niego rozczarowane. Wskazuj¹, ¿e
lekarzom brak odpowiedniego podejœcia. Nie udzielaj¹ pacjentkom podstawowych informacji, zniechêcaj¹ do zadawania pytañ, pozwalaj¹ sobie
oceniaæ i komentowaæ wybory swoich pacjentek. Pamiêtaj, ¿e jest to niezgodne z prawem i tzw. przysiêg¹ Hipokratesa, która dotyczy podstawowych zasad etycznych zawodu lekarza.
Masz prawo do tego, aby lekarz/lekarka uznali Twój punkt widzenia
i zwracali uwagê na komfort psychiczny i dobre samopoczucie podczas
badania. W trakcie wizyty u ginekologa powinnaœ mieæ poczucie, ¿e lekarz/lekarka s¹ tam dla Ciebie, i ¿e Twoje prawa jako pacjentki (m.in.
prawo do informacji, poufnoœci, prywatnoœci, godnoœci i decydowania
o sobie) s¹ respektowane.

Lekarz/lekarka nie ma prawa krytykowaæ, oceniaæ Twoich wyborów
i mówiæ Ci np., ¿e jesteœ za m³oda na seks. Jeœli tak siê stanie, natychmiast zmieñ lekarza, mo¿esz te¿ z³o¿yæ na niego skargê. Na pewno jednak nie warto nara¿aæ siê na upokorzenia i wracaæ ponownie do tego samego gabinetu.

Bezp³atne badania cytologiczne i mammograficzne
Szacunkowo co roku u 4 tysiêcy kobiet diagnozuje siê raka szyjki macicy. Aby skutecznie broniæ siê przed rakiem, warto regularnie robiæ badanie
cytologiczne, wykonywane w gabinecie ginekologicznym.
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Narodowy Fundusz Zdrowia poœród œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych proponuje program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia), z którego mo¿esz skorzystaæ, jeœli jesteœ
w wieku 25-59 lat oraz:
● masz ubezpieczenie zdrowotne,
● nie mia³aœ wykonanej cytologii w ci¹gu ostatnich trzech lat,
● jesteœ obci¹¿ona czynnikami ryzyka (zaka¿enie wirusem HIV, przyjmowanie leków immunosupresyjnych, zaka¿enie HPV – typem wysokiego
ryzyka) i nie mia³aœ wykonanej cytologii w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy.
Jeœli spe³niasz opisane warunki, to warto skorzystaæ z programu, nawet
jeœli czas oczekiwania na wizytê jest d³ugi (co siê czêsto zdarza).
W Polsce realizowany jest tak¿e program profilaktyki raka piersi, ale
skierowany jest on do kobiet w wieku 50-69 lat. Nie oznacza to jednak, ¿e
nie powinnaœ badaæ piersi. Mo¿esz to robiæ sama (jeœli wiesz jak), ale zawsze podczas wizyty u ginekologa poproœ lekarza/ lekarkê o wykonanie tego badania.

Dostêp do antykoncepcji hormonalnej
Wspomina³yœmy ju¿ wczeœniej, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem
je¿eli nie skoñczy³aœ 16 lat, lekarz/lekarka ma prawo informowania Twojego ustawowego przedstawiciela, czyli najczêœciej rodziców lub opiekunów
prawnych, o Twoim stanie zdrowia, rozpoznaniu choroby czy proponowanych metodach leczenia. Podobnie, jeœli jesteœ niepe³noletnia, wymagana
jest zgoda na udzielenie œwiadczenia zdrowotnego (czyli np. wypisanie recepty) lub przeprowadzenie badania.
Poniewa¿ wielu lekarzy interpretuje te przepisy w sposób bardzo restrykcyjny, mo¿e siê zdarzyæ tak, ¿e jeœli jesteœ niepe³noletnia, lekarz/lekarka nie wyrazi zgody na zapisanie Ci antykoncepcji hormonalnej, nawet jeœli uzna, ¿e nie zaszkodzi to Twojemu zdrowiu.
Z punktu widzenia medycyny pigu³ki antykoncepcyjne mo¿e przyjmowaæ dziewczyna, która od minimum 2 lat miesi¹czkuje (o ile nie ma innych
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przeciwwskazañ medycznych), ale jako niepe³noletnia pacjentka mo¿esz
mieæ k³opot z uzyskaniem na nie recepty. Lekarz/lekarka mo¿e te¿ ¿¹daæ,
¿ebyœ przysz³a z rodzicem lub opiekunem.
W praktyce mamy wiêc do czynienia z paradoksaln¹ sytuacj¹, w której,
w œwietle polskiego prawa, od ukoñczenia 15 roku ¿ycia mo¿esz uprawiaæ
seks, jednoczeœnie nie maj¹c prawnie zagwarantowanego dostêpu do nowoczesnych metod antykoncepcji.
Dopiero osi¹gniêcie pe³noletnioœci daje Ci prawo do samostanowienia
w zakresie ochrony zdrowia.

Antykoncepcja i kasa, czyli twardy orzech
do zgryzienia
Niestety, fakt ukoñczenia 18 roku ¿ycia nie oznacza koñca k³opotów
w dostêpie do antykoncepcji hormonalnej. Na drodze do wykupienia recepty pojawiaj¹ siê ró¿ne inne problemy, np. ekonomiczne (wysokie ceny
œrodków i fakt, ¿e nie s¹ one refundowane) czy spo³eczne (w niektórych
œrodowiskach u¿ywanie tabletek antykoncepcyjnych uwa¿ane jest za
wstydliwe, problemem mo¿e byæ te¿ nastawienie osoby pracuj¹cej w aptece).
Z punktu widzenia ekonomicznego kluczowy jest fakt, ¿e antykoncepcja nie jest w Polsce refundowana. Na liœcie leków refundowanych w Polsce s¹ jedynie œrodki przepisywane leczniczo w przypadku bolesnych miesi¹czek, wahañ hormonalnych cyklu itp. Leki te maj¹ dzia³anie antykoncepcyjne, jednak traktowane jest ono jako uboczne. Jeœli tego typu œrodki
nie s¹ zapisywane Ci z powodów zdrowotnych, nie masz szans na tañsz¹
antykoncepcjê. Warto te¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e s¹ to leki starej generacji, zaliczone w poczet leków refundowanych (w 30%) na podstawie ich
dzia³ania leczniczego. Na rynku mo¿na dostaæ œrodki nierefundowane, kilkakrotnie dro¿sze, ale jednoczeœnie bezpieczniejsze i lepsze dla Twojego
zdrowia, bo zawieraj¹ce mniejsz¹ dawkê hormonów. Na ich stosowanie
mog¹ sobie jednak pozwoliæ tylko lepiej sytuowane z nas.
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Antykoncepcja i pogl¹dy lekarza
Lekarz/lekarka mo¿e powstrzymaæ siê od wypisania recepty, je¿eli jest
to niezgodne z jego/jej œwiatopogl¹dem (np. nie popiera seksu przedma³¿eñskiego lub nie akceptuje stosowania antykoncepcji ze wzglêdu na wyznawan¹ wiarê). Jest to tzw. klauzula sumienia.
Lekarz/lekarka jednak nie ma prawa po prostu odmówiæ Ci wypisania
recepty i wyprosiæ z gabinetu. W przypadku odmowy przepisania leków
ze wzglêdów œwiatopogl¹dowych lekarz/lekarka ma obowi¹zek skierowaæ Ciê do innego lekarza/lekarki – takiego, który/która zrealizuje Twoje oczekiwania. Najczêœciej jednak lekarze korzystaj¹ z niewiedzy pacjentek i nadu¿ywaj¹ swojego prawa do odmowy, nie wskazuj¹c innego lekarza.

Szczególnie trudna sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy potrzebujesz recepty na antykoncepcjê postkoitaln¹ tzw. awaryjn¹ (czyli stosowan¹ po
stosunku). Lekarze nagminnie odmawiaj¹ wypisania recepty na ten lek,
usprawiedliwiaj¹c siê klauzul¹ sumienia lub celowo myl¹c pigu³kê dzia³aj¹c¹ do 72 godzin po stosunku z pigu³k¹ wczesnoporonn¹ RU 486. Mimo
¿e pigu³ka „po stosunku” jest legalna i dopuszczona do sprzeda¿y, mo¿e
zdarzyæ siê, ¿e bêdziesz mia³a k³opot z jej zdobyciem. Czasem receptê ³atwiej zdobyæ u prywatnego ginekologa, p³ac¹c za wizytê. Jednak cena wizyty u lekarza/lekarki wraz z cen¹ leku stanowi¹ niebagateln¹ kwotê ok.
160 – 200 z³, na któr¹ nie ka¿da z nas mo¿e sobie pozwoliæ.

Czy zajœcie w ci¹¿ê jest powodem,
by „wylecieæ” ze szko³y?
Zajœcie w ci¹¿ê w ¿adnym wypadku nie jest powodem, by zostaæ wyrzucon¹ ze szko³y. Gwarancjê dostêpu do edukacji daj¹ zapisy w Konstytucji RP, w której mowa jest o tym, ¿e prawo do edukacji ma ka¿da osoba
bez wzglêdu na p³eæ. Jest to o tyle istotne, ¿e zazwyczaj nie poci¹ga siê do
odpowiedzialnoœci w przypadku ci¹¿y przysz³ego ojca, a jedynie bêd¹c¹
w ci¹¿y kobietê czy dziewczynê.
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Poniewa¿ temat nieletnich uczennic uwa¿any jest czêsto w szko³ach za
wstydliwy czy Ÿle œwiadcz¹cy o szkole, nierzadkie s¹ przypadki namawiania
ciê¿arnych, by opuœci³y placówkê edukacyjn¹. Czasem to namawianie mo¿e przybraæ formy zastraszania czy gro¿enia, które s¹ niezgodne z prawem.
Pamiêtaj, ¿e masz prawo do kontynuowania edukacji bêd¹c w ci¹¿y,
i warto z tego prawa skorzystaæ. Jeœli czujesz, ¿e w szkole tworzona jest
wokó³ Ciebie zastraszaj¹ca atmosfera, mo¿esz z³o¿yæ skargê w Kuratorium Oœwiaty.

Regulacje prawne a ci¹¿a

Nawet jeœli nie planowa³aœ dziecka, lecz np. zabezpieczenie zawiod³o,
polskie prawo przewiduje trzy przypadki, w których dozwolone jest
usuniêcie ci¹¿y:
1. Jeœli ci¹¿a stanowi zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia kobiety, stwierdzone przez lekarza innego ni¿ ten, który dokonuje przerwania ci¹¿y.
Przerwania ci¹¿y dokonuje lekarz w szpitalu.
2. Jeœli badania prenatalne lub inne przes³anki medyczne wskazuj¹ na
du¿e prawdopodobieñstwo ciê¿kiego i nieodwracalnego upoœledzenia p³odu albo nieuleczalnej choroby zagra¿aj¹cej jego ¿yciu (stwierdzone przez lekarza innego ni¿ ten, który dokonuje przerwania ci¹¿y). Przerwania ci¹¿y dokonuje lekarz w szpitalu.
3. Jeœli zachodzi potwierdzone przez prokuratora podejrzenie, ¿e ci¹¿a
powsta³a w wyniku czynu zabronionego (gwa³tu, stosunku kazirodczego, jeœli masz mniej ni¿ 15 lat). Przerwanie ci¹¿y jest w takiej sytuacji dopuszczalne, jeœli od pocz¹tku ci¹¿y up³ynê³o nie wiêcej ni¿
12 tygodni. Zaistnienie okolicznoœci uprawniaj¹cych do przerwania
ci¹¿y stwierdza prokurator. Przerwanie ci¹¿y mo¿e byæ w takim wypadku wykonane równie¿ w gabinecie prywatnym.

Do przerwania ci¹¿y wymagana jest pisemna zgoda kobiety. W przypadku osoby ma³oletniej lub ubezw³asnowolnionej wymagana jest pisemna zgoda jej przedstawiciela ustawowego. W przypadku ma³oletniej, któ35
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ra ukoñczy³a 13 lat, wymagana jest dodatkowo pisemna zgoda jej samej.
W przypadku ma³oletniej poni¿ej 13 roku ¿ycia wymagana jest zgoda s¹du opiekuñczego, a dziewczynka ma prawo do wyra¿enia swojej opinii.
Osoba ubezw³asnowolniona równie¿ powinna wyraziæ swoj¹ zgodê na piœmie, chyba ¿e nie pozwala jej na to stan zdrowia psychicznego. W razie
braku zgody przedstawiciela ustawowego do przerwania ci¹¿y wymagana
jest zgoda s¹du opiekuñczego.

Dostêpnoœæ legalnej aborcji
Jeœli jesteœ w sytuacji, w której zdecydowa³aœ siê na przerwanie ci¹¿y
i przys³uguje Ci takie prawo, musisz przygotowaæ siê na to, ¿e mo¿e to nie
byæ proste. Organizacje kobiece od lat donosz¹ o k³opotach, jakie maj¹ kobiety, kiedy próbuj¹ wyegzekwowaæ to przys³uguj¹ce im prawo. W takiej sytuacji zg³oœ siê do organizacji, która Ci pomo¿e. Tak¹ organizacj¹ jest m.in.
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Na stronach internetowych
tej organizacji (www.federa.org.pl) znajdziesz wiele przydatnych (równie¿
praktycznych) informacji zwi¹zanych ze zdrowiem reprodukcyjnym.
Warto w tym miejscu wspomnieæ, ¿e polskie prawo nale¿y do jednych
z najbardziej restrykcyjnych w Unii Europejskiej. W takich krajach jak Wielka Brytania, Francja czy Czechy aborcja jest dopuszczalna z przyczyn spo³eczno-ekonomicznych, czyli wtedy, gdy np. nie jesteœ gotowa lub nie
masz warunków, by zostaæ matk¹.

Jeœli nie mo¿esz wychowaæ swojego dziecka
Jeœli spodziewasz siê dziecka, a Twoja sytuacja ¿yciowa nie pozwala Ci
na wychowanie go, zg³oœ siê do Oœrodka Adopcyjno-Opiekuñczego. Uzyskasz tam pomoc poprzez:
● poradnictwo psychologiczne,
● poradnictwo pedagogiczne,
● poradnictwo prawne,
● pomoc w znalezieniu miejsca w domu samotnej matki,
● pomoc w znalezieniu rodziny, która zaadoptuje Twoje dziecko.
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Zrzeczenie – tak popularnie mówi siê o oddaniu dziecka do adopcji –
to wyra¿enie zgody przez rodziców biologicznych na przysposobienie
dziecka bez wskazywania osoby przysposabiaj¹cego. Adopcja ze wskazaniem to rodzaj adopcji, w którym matka biologiczna lub oboje rodzice wyra¿aj¹ zgodê na adopcjê swojego dziecka przez osoby jej znane. Wówczas
w oœwiadczeniu o wyra¿eniu zgody na adopcjê wpisuje siê imiê i nazwisko
rodziców adopcyjnych.
Zrzeczenia dokonuje siê przed Sêdzi¹ S¹du Rodzinnego w swoim miejscu zamieszkania lub pobytu. Zgodê na adopcjê dziecka mo¿na wyraziæ
najwczeœniej 43 dni po jego urodzeniu. Nale¿y mieæ przy sobie dowód
osobisty i akt urodzenia dziecka. Je¿eli jesteœ pann¹, wdow¹ lub rozwódk¹ (d³u¿ej ni¿ rok) i ¿aden mê¿czyzna nie uzna³ dziecka – zgodê na adopcjê wyra¿asz sama. Jeœli jesteœ zamê¿na, w separacji, rozwiedziona krócej
ni¿ rok – zgodê musisz wyraziæ wraz z (by³ym) mê¿em (nawet, je¿eli m¹¿
nie jest ojcem biologicznym dziecka). Gdy ojciec dziecka zosta³ podany
w akcie urodzenia, równie¿ musi wyraziæ tak¹ zgodê. Wyra¿enie zgody na
adopcjê dziecka nie mo¿e odbywaæ siê pod przymusem. W czasie dokonywania zrzeczenia nie mo¿na byæ pod wp³ywem alkoholu i innych œrodków
zmieniaj¹cych œwiadomoœæ. Zgodê na adopcjê mo¿na odwo³aæ (równie¿
w S¹dzie) do momentu wp³yniêcia do s¹du wniosku o przysposobienie
dziecka. Wyra¿enie zgody na adopcjê dziecka w przysz³oœci bez wskazywania osoby przysposabiaj¹cej oznacza, ¿e nie bêdziesz zna³a nazwiska ani
adresu rodziców adopcyjnych.
B¹dŸ œwiadoma tego, ¿e zgodê na adopcjê trzeba wyraziæ na piœmie.
Pozostawienie dziecka bez takiego dokumentu, np. w szpitalu, bardzo
komplikuje jego sytuacjê prawn¹ i niejednokrotnie uniemo¿liwia szansê
na adopcjê.

Bezpieczna ci¹¿a — opieka oko³oporodowa
Pamiêtaj o tym, ¿e bêd¹c w ci¹¿y nale¿y zg³osiæ siê do lekarza ginekologa, który bêdzie monitorowa³ Twój stan zdrowia a¿ do porodu.
Kontrolne wizyty odbywaj¹ siê œrednio co miesi¹c (o ile lekarz nie zaleci inaczej).
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W okresie ci¹¿y, porodu i po³ogu (czyli 6-8 tygodni po porodzie) masz
prawo do korzystania ze œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych
ze œrodków publicznych, niezale¿nie od tego, czy posiadasz ubezpieczenie zdrowotne, czy nie.

Jako ciê¿arna masz prawo do korzystania z bezp³atnych wizyt lekarskich, badañ diagnostycznych, na które otrzyma³aœ skierowanie od lekarza
z poradni maj¹cej umowê z Narodowym Funduszem Zdrowia, a tak¿e dodatkowych œwiadczeñ dentystycznych i materia³ów stomatologicznych.
B¹dŸ jednak przygotowana, ¿e dostêp do niektórych badañ mo¿e byæ
utrudniony oraz ¿e trudno jest siê dostaæ do ginekologa. Pamiêtaj te¿, ¿e
wizyty u ginekologa podczas ci¹¿y s³u¿¹ monitorowaniu Twojego stanu
zdrowia i nie warto z nich rezygnowaæ.

Badanie ultrasonografem (USG)
Bêd¹c w ci¹¿y, masz prawo do trzykrotnego badania USG p³odu (a tak¿e kilkakrotnego badania krwi i innych badañ, które zleci lekarz). Pierwsze badanie USG powinno byæ przeprowadzone w okresie miêdzy 11
a 14 tygodniem ci¹¿y, nastêpnie miêdzy 21 a 26 tygodniem ci¹¿y, a tak¿e pomiêdzy 33 a 37 tygodniem ci¹¿y.
Badania te s¹ nieodp³atne.

Podczas badania lekarz/lekarka powinni informowaæ Ciê o wykonywanych czynnoœciach oraz o wyniku badania. Jeœli tego nie robi¹, poproœ
o to, bo masz do tego prawo.
Domagaj siê te¿ skierowania w terminie, w którym nale¿y wykonaæ badanie – czasem pacjentki s¹ odsy³ane do prywatnych gabinetów pod pretekstem braku wolnych terminów w szpitalu. Poproœ wtedy o skierowanie do innego oœrodka, w którym mo¿esz wykonaæ badanie nieodp³atnie. Mo¿e to byæ
niepubliczny oœrodek, który ma podpisan¹ umowê z NFZ-em. Zanim zdecydujesz siê na badanie, upewnij siê, ¿e oœrodek nie pobierze od Ciebie za badanie op³aty. Oczywiœcie, jeœli zechcesz, mo¿esz wykonaæ to samo badanie
odp³atnie, w dowolnym miejscu. Koszt takiego badania to ok. 180 – 200 z³.
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Inne badania odp³atne
Lekarz/lekarka mo¿e skierowaæ Ciê na inne, odp³atne badania, ale s¹ to
badania dodatkowe i masz prawo wiedzieæ, ¿e bêdziesz musia³a za nie zap³aciæ. Do Ciebie nale¿y decyzja, czy mu siê poddaæ. Uwa¿amy, ¿e warto
rozwa¿yæ poniesienie kosztów takich badañ jak GBS, czyli badanie w kierunku paciorkowców, którymi – jeœli jesteœ ich nosicielk¹ – mo¿esz podczas
porodu zakaziæ dziecko. Badanie to wygl¹da podobnie do cytologicznego.
Jego koszt to ok. 30 z³ i jeœli wyjdzie wynik pozytywny – ok. 20 z³ za antybiogram. Leczenie polega na podaniu podczas porodu dawki antybiotyku,
który ochroni dziecko przed mo¿liwym zaka¿eniem bakteriami.

Poród — gdzie i w jaki sposób urodziæ?
Odk¹d zlikwidowano w Polsce tzw. Izby Porodowe, pozosta³y dwie
mo¿liwoœci dla narodzin dziecka: mo¿esz urodziæ w szpitalu lub w domu.
Ta druga opcja jest wybierana przez kobiety zdecydowanie rzadziej, ale
jest równie¿ warta rozpatrzenia. W tej sytuacji powinnaœ skontaktowaæ siê
z po³o¿n¹, która przyjmuje domowe porody i z ni¹ ustaliæ szczegó³y ca³ego przedsiêwziêcia. Poród domowy jest mo¿liwy, jeœli nie ma wskazañ do
opieki szpitalnej podczas narodzin dziecka. O takie wskazania spytaj lekarza podczas wizyty kontrolnej (odbywaj¹ siê one œrednio co miesi¹c, przez
ca³y okres ci¹¿y).
Przygotowuj¹c siê do porodu w szpitalu, równie¿ warto omówiæ z lekarzem lub po³o¿n¹ szczegó³y dotycz¹ce tego, jak mo¿e on przebiegaæ.
Czy bêdziesz ¿yczy³a sobie znieczulenie? Jeœli tak, to jakie? W jakiej pozycji i gdzie urodzisz? Niestety, nie bêdziesz mia³a takiej dowolnoœci jak
w przypadku porodu domowego, bo szpitale ograniczone s¹ m.in. posiadanym sprzêtem (np. brakiem wanien do porodu w wodzie). Wa¿ne s¹
te¿ utarte praktyki szpitalne, np. niektóre szpitale bez problemu aplikuj¹
i refunduj¹ znieczulenie podczas porodu, inne ju¿ nie. Poniewa¿ regulacje prawne w tej kwestii s¹ nieprecyzyjne, w praktyce najlepiej jest dowiedzieæ siê jak w danym szpitalu wygl¹da sytuacja i wybraæ taki, który Ci odpowiada. Oprócz rozmowy z lekarzami czy po³o¿nymi w szpitalu, warto
popytaæ innych kobiet, które w danym miejscu rodzi³y. Ich opinie mo¿na
39
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te¿ znaleŸæ w Internecie – na forach internetowych mamy chêtnie dziel¹
siê wra¿eniami.

Poród — razem czy osobno?
Decyzja o tym, czy bêdziesz rodziæ sama, czy nie, jest wa¿n¹ decyzj¹
i nie powinna byæ podejmowana w ostatniej chwili. Warto wczeœniej tê
sprawê omówiæ. Decyzjê o tym, czy urodzisz w obecnoœci drugiej osoby,
najlepiej jest podj¹æ razem z ni¹. Pamiêtaj jednak, ¿e to Ty masz siê czuæ
w tej sytuacji jak najlepiej. Masz prawo do tego, by podczas porodu towarzyszy³a Ci bliska osoba. Mo¿e, ale nie musi, byæ to ojciec dziecka. Równie
dobrze towarzyszyæ Ci mo¿e w tej chwili mama, przyjació³ka, sympatia czy
jakakolwiek bliska Ci osoba, z któr¹ bêdziesz czu³a siê bezpiecznie.
Szpitale nie maj¹ prawa pobieraæ op³at za obecnoœæ drugiej osoby, jednak w praktyce czêsto omijaj¹ przepisy prawa, pobieraj¹c op³atê nie za
obecnoœæ, lecz inne rzeczy, np. koszty ubrania ochronnego. Taki koszt jest
uzasadniony, jednak szpitale czêsto drastycznie go zawy¿aj¹, dlatego wybieraj¹c szpital, w którym urodzisz, zwróæ na to uwagê.

Wyjœcie ze szpitala
Standardowo pobyt w szpitalu po porodzie trwa 3 dni, jeœli odby³ siê naturalnie, i ok. 5, jeœli dziecko przysz³o na œwiat drog¹ tzw. cesarskiego ciêcia.
Mo¿esz te¿ wypisaæ siê wczeœniej na w³asne ¿¹danie, jednak decyzjê tak¹ warto skonsultowaæ z lekarzem/lekark¹ po³o¿nikiem i pediatr¹, aby
mieæ pewnoœæ, ¿e nie zagra¿a ona zdrowiu Twojemu ani dziecka.
W chwili wypisu ze szpitala warto pobraæ zaœwiadczenie, które ojciec
dziecka przedstawi w pracy i które umo¿liwi mu wziêcie 7 dni pe³nop³atnego urlopu rodzicielskiego (od roku 2011 bêdzie to 14 dni).

U³atwi to ojcu zaanga¿owanie siê w opiekê nad dzieckiem i matk¹
w pierwszych dniach po powrocie do domu. Jeœli nikt nie zaproponowa³ Ci
wystawienia takiego zaœwiadczenia, masz prawo poprosiæ o jego wystawienie.
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Na jakich warunkach otrzymasz becikowe?
W Polsce ka¿dej kobiecie, która urodzi³a dziecko, przys³uguje jednorazowa zapomoga z tytu³u urodzenia siê dziecka (zwana potocznie „becikowym”). Wynosi ona 1000 z³ i jest nieopodatkowana. Aby j¹ otrzymaæ, nale¿y z³o¿yæ w urzêdzie gminy lub w oœrodku pomocy spo³ecznej
(w miejscu, gdzie wyp³acane s¹ œwiadczenia rodzinne) nastêpuj¹ce dokumenty:
● dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ osoby ubiegaj¹cej siê o becikowe
(mo¿e to byæ matka, ojciec lub inny opiekun prawny dziecka);
● skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzêdowy
potwierdzaj¹cy datê urodzenia dziecka;
● pisemne oœwiadczenie, ¿e na dziecko nie zosta³o wczeœniej pobrane
becikowe (np. przez drugiego z rodziców).
● zaœwiadczenie lekarskie o opiece medycznej nad matk¹ dziecka od
10 tygodnia ci¹¿y.
Wniosek taki trzeba z³o¿yæ w ci¹gu 12 miesiêcy od dnia narodzin dziecka. Wnioski z³o¿one póŸniej nie bêd¹ rozpatrzone i pieni¹dze przepadn¹.

Jeœli dochód na osobê w rodzinie nie przekracza 504 z³ miesiêcznie
(583 z³, w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepe³nosprawne), przys³uguje Ci równie¿ dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia
dziecka – równie¿ w wysokoœci 1000 z³.
Pamiêtaj, ¿e „becikowe” to tylko jeden z typów pomocy, jakiej mo¿e
udzieliæ Ci gmina. Warto dowiedzieæ siê w urzêdzie, czy nie przys³uguj¹ Ci
tak¿e inne typy zasi³ków czy zapomóg.

Czy tylko matki maj¹ dzieci?
Moment, w którym pojawia siê na œwiecie dziecko, jest najczêœciej
prze³omow¹ chwil¹ w ¿yciu „œwie¿ych” rodziców. Staj¹ przed nimi nowe
obowi¹zki i koniecznoœæ nauczenia siê nowych umiejêtnoœci zwi¹zanych
z opiek¹ nad dzieckiem. Pamiêtaj, ¿e poza czynnoœciami, które bezpoœrednio wynikaj¹ z uwarunkowañ biologicznych, czyli np. karmienie piersi¹,
pozosta³e czynnoœci tak samo dobrze jak Ty mo¿e wykonywaæ inna osoba:
41

kobieta-korekta-druk:kobieta-korekta-2.qxd

12/2/2010

1:54 PM

Page 42

V. Zdrowie...
ojciec dziecka, sympatia, przyjació³ka czy teœæ. Warto podzieliæ siê obowi¹zkami, tak abyœ Ty mog³a nieco odpocz¹æ, a inne osoby mia³y okazjê
budowaæ z dzieckiem wiêŸ. To, ¿e w polskim spo³eczeñstwie przyjê³o siê,
¿e dzieæmi z regu³y zajmuj¹ siê kobiety, nie oznacza, ¿e jest to jedyne –
i dobre – rozwi¹zanie. Taki jednostronny podzia³ obowi¹zków – w którym
kobiety zajmuj¹ siê domem i rodzin¹ a mê¿czyŸni prac¹ zarobkow¹ – ma
konsekwencje na wielu p³aszczyznach. Po pierwsze sprawia, ¿e na kobiety
spada ca³y ciê¿ar tzw. prac domowych (które maj¹ to do siebie, ¿e nigdy
siê nie koñcz¹). Po drugie, utrudnia to budowanie wiêzi mê¿czyznom
i dzieciom, bo w przypadku noworodka trudno o budowanie tej wiêzi
w inny sposób ni¿ poprzez pielêgnacjê i opiekê. Po trzecie, raz utarte podzia³y ról i nawyki trudno jest póŸniej zmieniæ, lepiej wiêc od pocz¹tku zadbaæ o ich równoœciowy podzia³. Równoœciowy czyli taki, w którym
wszystkie osoby maj¹ szansê realizowaæ wybran¹ przez siebie drogê ¿yciow¹, a nie musz¹ dostosowywaæ siê do utartych wzorców, jeœli im one nie
odpowiadaj¹.

Sk¹d jeszcze braæ informacje o zdrowiu reprodukcyjnym?
Mo¿esz zastanawiaæ siê, gdzie szukaæ informacji dotycz¹cych zdrowia
reprodukcyjnego. Niestety, w Polsce brakuje przyjaznych dla m³odzie¿y
punktów poradnictwa z zakresu edukacji seksualnej. Czêsto osób zg³aszaj¹cych siê do telefonów zaufania nie ma gdzie kierowaæ, poniewa¿
brakuje instytucji mog¹cych zaoferowaæ odpowiednie i kompleksowe
wsparcie.

Istniej¹ jednak organizacje zajmuj¹ce siê tym tematem i jeœli tylko masz
dostêp do Internetu, to polecamy odwiedziny na stronach internetowych lub kontakt z takimi organizacjami jak (wspominana ju¿ wczeœniej
w tej publikacji):
● Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton” (adres strony internetowej: www.ponton.org.pl)
● Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (adres strony internetowej: www.federa.org.pl)
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Organizacje te monitoruj¹ na bie¿¹co sprawy zwi¹zane ze zdrowiem reprodukcyjnym i edukacj¹ seksualn¹ i publikuj¹ interesuj¹ce materia³y,
w których masz szansê odnaleŸæ odpowiedzi na nurtuj¹ce Ciê pytania.

Wiele nastolatek z powodu braku dostatecznej wiedzy z zakresu planowania rodziny oraz z powodu utrudnionego dostêpu do antykoncepcji
zachodzi w nieplanowan¹ ci¹¿ê.

Pomocny telefon zaufania

Jeœli szukasz informacji lub pomocy, mo¿esz skorzystaæ z Telefonu Zaufania prowadzonego przez Federacjê na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, który dzia³a od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 16.00. – 20.00.
Jego numer telefonu to: 22/ 635 93 92 (po³¹czenie jest p³atne). Dy¿uruj¹ pod nim lekarze ginekolodzy, psycholo¿ki, pedagodzy, edukatorzy
oœwiaty seksualnej, prawnicy.

Odpowiedz¹ oni na wiele pytañ dotycz¹cych praw i zdrowia reprodukcyjnego kobiet. Mog¹ to byæ zagadnienia z zakresu antykoncepcji, ci¹¿y,
profilaktyki i leczenia chorób narz¹dów kobiecych czy problematyki menopauzy.
Dy¿uruj¹cy s¹ tak¿e pomocni w innych dziedzinach, takich jak: przemoc, problemy prawne, konflikty w rodzinie, partnerstwo w stosunkach
mêsko-damskich i inne.
Telefon Zaufania Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny stanowi wiarygodne Ÿród³o informacji dotycz¹cych planowania rodziny i bezpiecznej, medycznie uznanej antykoncepcji.
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O czym nie by³o mowy w publikacji?
Jest wiele zagadnieñ zwi¹zanych z poruszan¹ w publikacji tematyk¹,
które nie zosta³y dok³adniej omówione czy w ogóle poruszone. Wysz³yœmy
z za³o¿enia, ¿e przedstawimy kwestie podstawowe i zjawiska najczêstsze.
Jeœli jednak nie znalaz³aœ tutaj potrzebnej Ci informacji, poszukaj jej gdzie
indziej.
Na stronach internetowych Oœrodka Informacji Œrodowisk Kobiecych
OŒKA (adres: www.oska.org.pl) znajdziesz bazê danych organizacji kobiecych, z podzia³em na obszary i dzia³ania, jakimi siê zajmuj¹.

Nie zostawaj ze swoim problemem sama, zg³oœ siê po pomoc lub informacjê.

Dziewczyny, potrzebne s¹ czyny!
Tak jak na pocz¹tku pisa³yœmy, nasze prababki ¿y³y w zupe³nie innych
warunkach ni¿ my – np. nie mog³y studiowaæ albo pracowaæ w niektórych
zawodach. Wyobra¿asz sobie, ¿e mog³oby byæ prawnie zakazane, ¿ebyœ
siê uczy³a, choæby czytania? Od tego czasu wiele sie zmieni³o, ale to siê samo nie sta³o. Zmieni³y to wysi³ki wielu odwa¿nych, aktywnych i niegodz¹cych siê z nierównoœci¹ kobiet i te¿ pewnej liczby mê¿czyzn. Bez tego dzia³ania wci¹¿ by³ybyœmy pozbawione wielu praw i mo¿liwoœci. Ale przecie¿
nie mo¿na powiedzieæ, ¿e jest idealnie.
Kiedy ludziom coœ siê nie podoba, mog¹ siê ze sob¹ zrzeszaæ i solidarnie dzia³aæ na rzecz wa¿nej dla nich sprawy, zmiany.
Mo¿esz decydowaæ o tym, jak wygl¹da Twoje ¿ycie nie tylko w osobistym, ale tak¿e w szerszym wymiarze – dzia³aj¹c razem z innymi. Nie podobaj¹ Ci sie jakieœ ograniczenia prawne? Uwa¿asz, ¿e niesprawiedliwe
jest to, w jaki sposób traktowane s¹ kobiety? Uwa¿asz, ¿e wci¹¿ za ma³o
my kobiety i dziewczyny wiemy o swoich prawach i mo¿liwoœciach? W³¹cz
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siê w dzia³ania, których celem jest zmiana takiego stanu rzeczy. Mo¿esz za³o¿yæ w³asn¹ grupê, mo¿esz za³o¿yæ stowarzyszenie, mo¿esz te¿ w³¹czyæ
siê w dzia³ania ju¿ istniej¹cych organizacji.
Jeœli szczególnie zainteresowa³y Ciê kwestie zwi¹zane z zagadnieniem
równoœci p³ci wœród m³odzie¿y, zajrzyj na stronê Stowarzyszenia
„W stronê dziewcz¹t”. Jeœli chcia³abyœ siê w³¹czyæ w przeciwdzia³anie
przemocy – dowiedz siê wiêcej o kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko
Przemocy ze wzglêdu na P³eæ” na stronie Fundacji Autonomia. Jeœli wyj¹tkowo poruszy³a Ciê kwestia praw i zdrowia reprodukcyjnego, dobrym adresem bêdzie Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton.

Mo¿esz jako pierwszy krok potraktowaæ udzia³ w demonstracji w sprawie praw kobiet, które s¹ organizowane 8 marca w wielu miastach w ca³ej Polsce. WeŸ ze sob¹ swój w³asny transparent – pomyœl o tym, jakie has³o najbardziej by Ci odpowiada³o – „nie chcê kwiatka, chcê równoœci”,
„moje cia³o, moje ¿ycie”, „równoœæ, wolnoœæ, siostrzañstwo”, „solidarne
w kryzysie, solidarne w walce” albo wymyœl swoje. Tytu³ tego rozdzia³u
„Dziewczyny, potrzebne s¹ czyny” to has³o z jednej z poprzednich manifestacji na 8 marca, zwanych Manifami.
Wszystkie informacje na temat tego, jak za³o¿yæ grupê dzia³ania, organizacjê pozarz¹dow¹, mo¿esz znaleŸæ na stronie www.ngo.pl (portal organizacji pozarz¹dowych). Jest tam te¿ wiele informacji i przyk³adów dzia³añ
innych grup i organizacji.

„Nie interesujesz siê polityk¹? Uwa¿aj, bo ona
bardzo interesuje siê tob¹”
Dowiaduj siê, kto w Twoim regionie podejmuje wa¿ne dla Twojego
¿ycia decyzje. Kiedy s¹ wybory – weŸ w nich udzia³. IdŸ z wiedz¹ na kogo i dlaczego chcesz g³osowaæ. Mo¿esz te¿ sama staæ siê delegatk¹,
przedstawicielk¹ interesów osób podobnych do Ciebie, o podobnych
pogl¹dach i problemach – weŸ udzia³ w wyborach jako kandydatka.
Czemu nie?
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ród³a:
1. Biuletyn „Mam Prawo”: http://federa.org.pl/?page-bulletin2.
2. Informacje na podstawie materia³ów (ulotek i poradników) Centrum
Praw Kobiet, www.cpk.org.pl.
3. Informacje na podstawie materia³ów Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, w szczególnoœci „Raport: Dostêpnoœæ us³ug z zakresu zdrowia reprodukcyjnego w Polsce”, czerwiec 2010, www.federa. org.pl.
4. Informacje na podstawie materia³ów Fundacji Autonomia:
www.autonomia.org i www.bezuprzedzen.org.
5. Informacje Oœrodka Adopcyjnego w Lublinie.
6. Publikacja „Jak dojrzewaæ i nie zwariowaæ. Poradnik dla m³odzie¿y”
Grupa Edukatorów Seksualnych „PONTON”, śierpieñ 2010.

Polecane lektury:
1. Gwa³t na randce, S. Mufson, R. Kranz, Elma Books, Warszawa 1996.
2. Razem bez przemocy… jeœli masz naœcie lat – ulotka Centrum Praw Kobiet.
3. Samoobrona dziewcz¹t. Naucz siê broniæ!, Sunny Graf, Wydawnictwo
MUZA, Warszawa 2003.

Filmy warte obejrzenia:
1. Delikatnie nas zabijaj¹ III. Obrazy kobiet w reklamach (tytu³ orygina³u:
Killing Us Softly 3. Advertising's Image of Women).
2. Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys mêskoœci (tytu³ orygina³u:
Tough Guise).
Oba filmy mo¿na wypo¿yczyæ w Fundacji Autonomia. Wiêcej informacji na ten temat na stronach internetowych organizacji.

Linki do organizacji:
1. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
www.federa.org.pl
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2. Fundacja Autonomia
www.autonomia.org.pl
www.bezuprzedzen.org – strona programu „Nikt nie rodzi siê z uprzedzeniami”
3. Fundacja Centrum Praw Kobiet
www.cpk.org.pl
4. Fundacja Feminoteka
www.feminoteka.pl
5. Portal organizacji pozarz¹dowych
www.ngo.pl
6. Stowarzyszenie w stronê dziewcz¹t
www.wstronedziewczat.org.pl
7. Wendo – samoobrona i asertywnoœæ dla i kobiet i dziewcz¹t
www.wendo.org.pl
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Fundacja dla Polski
Fundacja dla Polski (FdP) powsta³a w 1990 roku i jest jedn¹ z najstarszych polskich fundacji. Jej celem jest wspomaganie rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce. W powstanie FdP zaanga¿owane by³y osobistoœci ¿ycia politycznego
i kulturalnego, m. in. Andrzej Wajda, Jerzy Turowicz, Prof. Bronis³aw Geremek, Stefan Meller.
G³ówn¹ dzia³alnoœci¹ FdP jest realizowanie woli fundatorów – osób i instytucji,
które jej zaufa³y. FdP wspiera organizacje przeciwdzia³aj¹ce ubóstwu i wykluczeniu
spo³ecznemu oraz realizuje projekty, których celem jest budowanie potencja³u m³odych osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym, zwiêkszenie ich kompetencji
spo³ecznych i zawodowych oraz przygotowanie do wejœcia na rynek pracy. FdP inspiruje oraz przekazuje wiedzê osobom indywidualnym i firmom, jak korzystaæ z najlepszych modelowych rozwi¹zañ filantropijnych, aby skutecznie pomagaæ. W ramach
pomagania w dzia³alnoœci filantropijnej FdP prowadzi doradztwo filantropijne, prowadzi fundusze filantropijne oraz zarz¹dza fundacjami rodzinnymi. Fundacja gromadzi tak¿e dane na temat dobrych praktyk filantropijnych na œwiecie oraz zleca badania i wykonuje analizy dotycz¹ce filantropii w Polsce.
W ci¹gu ostatnich 20 lat FdP otrzyma³a dotacje na ponad 630 projektów o ³¹cznej wartoœci blisko 6 mln z³. Przyzna³a stypendia i nagrody ponad 500 osobom na
³¹czn¹ kwotê ponad 1,7 mln z³. Zorganizowa³a ponad 1500 godzin szkoleñ
i warsztatów, jak tak¿e zarz¹dza³a 7 funduszami filantropijnymi o rocznym bud¿ecie od 100 do 600 tys. z³.
Fundacja dla Polski ma status organizacji po¿ytku publicznego, który uprawnia
j¹ do pozyskiwania 1% podatku od osób fizycznych. Jest sygnatariuszem Karty Zasad Dzia³alnoœci Organizacji Pozarz¹dowych, która zobowi¹zuje j¹ do zachowania
kanonów funkcjonowania organizacji non-profit, takich jak: przejrzystoœæ, otwartoœæ i odpowiedzialnoœæ.
Fundacja dla Polski jest tak¿e cz³onkiem wspieraj¹cym Forum Darczyñców
w Polsce – instytucji promuj¹cej spo³eczn¹ wiarygodnoœæ organizacji, firm i instytucji przekazuj¹cych œrodki finansowe na cele spo³eczne.
Fundacja dla Polski
ul. Narbutta 20/33, 02-541 Warszawa
tel. +48 22 542 58 80
fax +48 22 542 58 90
e-mail: fdp@fdp.org.pl
www.fdp.org.pl
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