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 Przemoc wobec kobiet: „wszelkie akty przemocy ze względu na płeć, które
prowadzą lub mogą prowadzić do fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub
ekonomicznej szkody lub cierpienia kobiet, w tym również groźby takich aktów,
sytuacje przymusu lub arbitralnego pozbawienia wolności, zarówno w życiu
publicznym, jak i prywatnym

 Przemoc wobec kobiet ze względu na płeć: „oznacza przemoc skierowaną
przeciwko kobiecie ze względu na jej płeć lub taką przemoc, która w szczególności
dotyka kobiety”.

 Przemoc domowa: „wszelkie akty fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub
ekonomicznej przemocy występujące w rodzinie lub gospodarstwie domowym lub
pomiędzy byłymi lub obecnymi małżonkami lub partnerami, niezależnie od tego, czy
sprawca i ofiara dzielą miejsce zamieszkania, czy też nie”

Źródło: Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej



 Źródeł przemocy wobec kobiet należy szukać w nierównościach między
kobietami i mężczyznami w społeczeństwie. Aby ją usprawiedliwić,
przywołuje się niekiedy tradycyjne i religijne wartości. Niektóre czynniki,
takie jak finansowa zależność kobiet, zwiększają ryzyko jej wystąpienia

 Formy przemocy są różnorakie. Zaliczają się do niej: przemoc psychologiczna,
nękanie, przemoc fizyczna, okaleczanie żeńskich narządów płciowych,
przymusowe małżeństwa, przymusowa aborcja i sterylizacja, molestowanie
seksualne i tzw. zabójstwa honorowe. Niektóre określone grupy, takie jak
kobiety migrujące, niepełnosprawne lub żyjące w placówkach opiekuńczych,
są bardziejnarażone na ryzyko przemocy



 Większość przypadków przemocy wobec kobiet ma miejsce w rodzinie.

 W ponad 90% przypadków przemocy w rodzinie sprawcami tego przestępstwa są

mężczyźni, a ofiarami kobiety.

 Według WHO, w zależności od kraju, od 10 do 60% kobiet w jakimś okresie swego

życia doznaje przemocy ze strony swego męża lub partnera.

 Przemoc wobec kobiet we wszystkich formach łącznie dotyka około 45% kobiet.

 Każdego roku około 22 miliony spośród 250 milionów kobiet żyjących w UE

doświadcza przemocy.



 Ponad 40% kobiet, które padają ofiarami morderstw jest zabijana przez swoich

mężów. Jedynie 10% mężczyzn, którzy padają ofiarami morderstw, jest zabijane

przez swoje żony. (Dobash i Dobash, 1977/78)

 U kobiet zmiana stanu – z wolnego na małżeński – zwiększa prawdopodobieństwo

stania się ofiara zabójstwa, podczas gdy w przypadku mężczyzn jest odwrotnie.

(Walter Gave, 1973)

 Cztery z pięciu kobiet, które zostały zamordowane, zginęły z ręki mężczyzny.

(MacKinnon, 1987)

 Wszyscy masowi zabójcy są mężczyznami, a wiele z ich ofiar to kobiety. (Levin i

Fox, 1985)



 Co 40 sekund jakaś kobieta doświadcza aktów przemocy

 Co 2,5 doby ginie kobieta z powodu „nieporozumień rodzinnych”

 Co 7 minut ktoś zgłasza na Policję fakt przemocy w rodzinie

 6% kobiet w wieku 16-60 r.ż. co roku doznaje przemocy (czyli ok. 800 tys.)

 co druga udawała się po pomoc lekarską;

 co szósta wymagała hospitalizacji z powodu doznanej przemocy;

Tylko 30% kobiet zgłasza organom ścigania fakt doznanej przemocy 

CZYLI 

o 70% przypadków przemocy nie wie policja.
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 W styczniu 2015 r. pracownicy Niebieskiej Linii odebrali 23 telefonów i 8 e-maili z pytaniami 
od przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w Legnicy



 Według instytucji publicznych działających na rzecz przeciwdziałania
przemocy wobec kobiet w mieście Legnica kobiety najczęściej padają ofiarą
przemocy domowej - doświadcza jej od 12% do 15% kobiet po ukończeniu
16. roku życia;

 Drugą pod względem liczebności formą przemocy jakiej doświadczja legnickie 
kobiety jest przemoc psychiczna (31%). Rzadziej kobiety doświadczają 
przemocy ekonomicznej (8%) oraz seksualnej (2%).

 W ponad 70 % przypadków kobiety doświadczają przemocy ze strony partnera
życiowego.



Rzucanie przedmiotami – 45%

Popychanie – 63%

Poszturchiwanie – 42%

Uderzanie pięścią, bicie, kopanie – 19%
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