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1. Czy Konwencja chroni tylko dorosłych, 
czy również dzieci? 
Konwencja chroni wszystkich niezależnie od wieku czy 
płci. Najbardziej jednak Konwencja koncentruje się na 
tych, których prawo w aktualnym kształcie chroni mniej 
efektywnie, czyli na słabszych. Dzieci są najbardziej bez-
bronne w zetknięciu z przemocą i często są zależne od 
oprawców, dlatego ich sytuacja jest szczególna. Poważne 
szkody psychologiczne wyrządza im też sama obecność 
przy aktach przemocy, nawet jeśli nie jest wymierzona 
w nie osobiście. Odrębną kategorią jest przemoc seksu-
alna wobec dzieci. Nie powinniśmy dopuszczać choćby 
odrobiny przyzwolenia na jej wyrządzanie. Dzieciom na-
leży się szczególna ochrona. 

2. Czy Konwencja chroni też mężczyzn? 
Jak wspomniałyśmy – konwencja chroni wszystkich. Jed-
nak szczególną wagę przywiązuje do problemu przemocy 
wobec kobiet i dziewcząt, ponieważ to kobiety i dziew-
częta są największa grupą doświadczającą przemocy. Bli-
sko 98% sprawców przemocy to mężczyźni. Pamiętajmy 
jednak, że mężczyźni stosują przemoc także wobec  męż-
czyzn. Dostrzegamy, że te dwa procent istnieje - w krajach 
UE są realizowane kampanie społeczne zachęcające męż-
czyzn doświadczających przemocy ze strony kobiet do 
zgłaszania się po pomoc.
W Konwencji o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy znaj-
duje się wiele informacji o płci społeczno-kulturowej, czyli 
gender. Płeć społeczno-kulturowa to – w skrócie – wszyst-
kie różnice między kobietami i mężczyznami oprócz kwestii 
biologicznych, np. anatomii. Obecnie mężczyźni nadal są 
wychowywani do przemocy: w kulcie siły i pogardzie dla 
słabości. Zachowania odstające od tego pakietu przekonań 
są uznawane za niemęskie i niegodne. Celem konwencji 
jest m.in. zmiana tych stereotypowych przekonan oraz eli-
minowanie przemocy w jakiejkolwiek postaci., poczynając 
od sposobu wychowywania chłopców.

3. Czy to prawda, że Konwencja walczy 
z rodziną? 
Wręcz przeciwnie – wzmacnia ją. Rolą rodziny jest opie-
ka i troska nad wszystkimi jej członkami. Państwo ma 
obowiązek wspierać ją w wypełnianiu tej roli. Każdy 
człowiek powinien mieć możliwość powrotu do domu jak 

do bezpiecznego azylu. Jeśli jednak dom nie jest azylem, 
lecz ringiem bokserskim, to niezbędna jest interwencja 
i wsparcie ze strony państwa. 
Trudno wyobrazić sobie projekt, który bardziej wspierałby 
rodzinę w tej roli niż Konwencja Rady Europy.
Oczywiście wolałybyśmy, aby rodziny nie bywały miej-
scem stosowania przemocy i aby nie była potrzebna żad-
na Konwencja, prawo czy procedury dotyczące tego prob-
lemu. Tak byłoby w idealnym świecie. Jednak ten świat 
w którym żyjemy nadal niestety potrzebuje Konwencji 
antyprzemocowej. 

4. Czy katoliczki i katolicy mogą popierać 
konwencję?
Oczywiście, nie ma żadnych przeszkód. W Konwencji znaj-
dują się zapisy, które chronią wszystkich bez względu na 
wyznanie lub jego brak. Po prostu chodzi o to, by religia 
i praktyki religijne nie były używane w charakterze uspra-
wiedliwiania przemocy. Niestety nadal religia jest wyko-
rzystywana w ten sposób. Na przykład w krajach afrykań-
skich okalecza się narządy płciowe dziewczynek tłumacząc 
to właśnie tradycją, w innych krajach zmusza się bardzo 
młode 11-12 letnie dziewczynki do wychodzenia za mąż 
za dużo starszych mężczyzn – czasem nawet w wieku ich 
dziadków. W innych  krajach, jak np. w Polsce, zdarza się, 
że kobiety, które doświadczają przemocy słyszą od księży, 
że taki jest  ich los, że muszą nieść swój krzyż. Konwencja 
podkreśla, że żadna tradycja ani religia nie usprawiedliwa 
przemocy, a państwo powinno chronić osoby doświadcza-
jące przemocy i karać tych, którzy ją stosują bez względu 
na to jakiej są wiary czy religii. 

5. Czy to prawda, że przyczyną przemocy 
domowej jest przede wszystkim alkoho-
lizm, a przemoc nie ma nic wspólnego 
z naszą kulturą, którą cechuje szczególny 
szacunek wobec kobiet? 
Rzeczywiście, gdy popatrzymy na statystyki, wynika 
z nich, że większość sprawców przemocy fizycznej była 
pod wpływem alkoholu - w 2011 r. 63 proc. Ale warto 
wiedzieć, że w policyjnych statystykach pyta się tylko 
o alkohol. Nie ma równie precyzyjnych pytań o inne źródła 
przemocy: narkotyki, utratę pracy, wykształcenie, wiek. 



Mogłoby się wtedy okazać, że przemoc jest mocno zwią-
zana np. z niestabilną sytuacją zawodową.

Kojarzenie występowania przemocy z tzw. rodzinami 
patologicznymi i alkoholizmem to pozostałość po PRL-u. 
Organizacje pozarządowe zajmujące się przemocą długo 
walczyły, by przełamać ten stereotyp. Przemoc jest bardzo 
demokratycznym zjawiskiem – dotyka także kobiety z za-
możnych rodzin, biją również wykształceni mężczyźni,, nie 
pijący alkoholu: np. politycy, bankierzy, menedżerowie. 

„Nie wiedział, co robi, bo był pijany”, to częsty argument, 
mający usprawiedliwić przemoc. Fakt jest taki, że męż-
czyźni na trzeźwo też biją, doskonale wiedzą, gdzie ude-
rzać, by nie było śladów. To nie alkohol bije, - biją głównie 
mężczyźni. Trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego mężczyź-
ni są skłonni do stosowania przemocy wobec słabszych 
– niezależnie od tego czy są trzeźwi, czy nie. 

6. Jeśli Polska ratyfikuje Konwencję,  to 
czy w podręcznikach dla dzieci pojawią się 
informacje, że równie dobrze można mieć 
mamę i tatę, jak dwie mamy lub dwóch 
ojców?
Konwencja nie zawiera zapisów dotyczących związków 
jednopłciowych. Zwraca uwagę na przemoc wobec ko-
biet i przemoc domową oraz stereotypy płciowe, które 
są jedną z przyczyn stosowania przemocy wobec kobiet. 
Tęczowe rodziny zasługują na szacunek i bezpieczeństwo 
na równi z rodzinami heteroseksualnymi czy rodzinami 
opartymi tylko na samodzielnej opiece ojca lub matki.Nie 
ma nic złego w tym, że jakieś dziecko ma dwie mamy czy 
dwóch ojców, tak jak nie ma nic złego w tym,  że są matki 
i ojcowie samodzielnie wychowujący dzieci. Takie rodziny, 
czy tego ktoś chce czy nie, istnieją w naszym społeczeń-
stwie. Swoją droga dobrze by było, gdyby w podręcznikach 
szkolnych pokazywane były różne rodziny, bo to uczyłoby 
dzieci tolerancji, szacunku dla wszystkich. 

7. Konwencja kładzie nacisk na ochronę 
kobiet przed powtórną wiktymizacją, 
a jednocześnie wymaga ścigania gwałtu 
z urzędu, nawet wtedy gdy ofiara sobie 
tego nie życzy. Czy to nie sprzeczność?
Celem zmiany trybu ścigania zgawałcenia jest właśnie 
ochrona osób doświadczających przemocy seksualnej 
i zwiększenie skuteczności ścigania oraz karania sprawców 
gwałtów. To tryb wnioskowy szkodził ofiarom gwałtów, 
ponieważ utrwalał negatywne zwyczaje przyzwalające 
na pozbawienie ofiar ochrony i podtrzymuje seksistow-
skie stereotypy, że za gwałt odpowiada ofiara. Gwałt 
jest przestęptswem, które słusznie uchodzi za drugie, po 
zabójstwie, najcięższe przestępstwo. Tymczasem Polska 
ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników wyroków 
za gwałt w zawieszeniu. Dzieje się tak m.in. dlatego,  że 
do tej pory to właśnie na osobie zgwałconej leżał ciężar 
zgłoszenia wniosku – bez niego sprawca nie był ścigany 
i w ten sposób godziliśmy się na to, aby sprawca nie został 
wykryty lub wykryty nie został pociągnięty do odpowie-
dzialności. Wiele kobiet nie składało wniosku o ściganie, 
ponieważ bały się i wstydziły ujawnić gwałt. Ponadto 
w polskim prawie osoba pokrzywdzona może otrzymać 
pomoc tylko wtedy, gdy wszczęte zostało postępowanie 
karne. Uzależniając więc ścigania zgwałcenia od złożenia 
wniosku, jeśli tego wniosku nie ma - pozbawiamy ofiarę 
zgwałcenia, , wszelkiej ochrony przewidzianej w prawie 
karnym. 

8. Jedynym sposobem na ograniczenie 
przemocy wobec kobiet jest wsparcie tra-
dycyjnych wartości i wychowania w tym 
zakresie, ponieważ właśnie wśród tych 
wartości na czołowym miejscu znajduje 
się szacunek dla kobiet i bezwzględny 
nakaz ich ochrony. Czy Konwencja nie 
sprzeciwia się tym tradycjom?
Sposobów na ograniczanie przemocy wobec kobiet jest 
wiele. Ale nikt nie wymyślił jeszcze jednego najbardziej 
skutecznego, gdyby tak było, wszystkie kraje podjęły-
by tego typu działania. Jeszcze żaden kraj – ani ten, 
w którym tradycyjne wartości są na pierwszym miejscu 



ani żaden inny nie poradził sobie w pełni ze zjawiskiem 
przemocy wobec kobiet. Konwencja jest wynikiem wie-
lu lat doświadczeń i pracy oraz debaty ekspertek/ów 
i specjalistek/ów z tej dziedziny z krajów należących do 
Rady Europy i próbą znalezienia bardziej skutecznego roz-
wiązania problemu przemocy wobec kobiet i przemocy 
w rodzinie, ponieważ dotychczasowe wysiłki nie przy-
nosiły oczekiwanych rezultatów. Co trzecia kobieta na 
świecie doznaje przemocy. Brutalne traktowanie kobiet 
przybrało rozmiary epidemii, ostrzega w swoim raporcie 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Poza tym, gdyby 
było tak, że to wartości tradycyjne są najbardziej skutecz-
ną formą zapobiegania przemocy, w takich rodzinach nie 
dochodziłoby do niej. Jednak wszystkie badania pokazują, 
że przemoc wobec kobiet i w rodzinie, mimo deklarowa-
nego szacunku i nakazu ich ochrony, ma miejsce także 
w tradycyjnych rodzinach. 

9. Przecież mamy już ustawę o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie. Czy to nie 
wystarczy?
Konwencja zwraca uwagę na kwestie, których w polskiej 
Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie ma. 
Dzięki Konwencji problemy do tej pory zepchnięte pod dy-
wan lub będące tabu – takie jak molestowanie seksualne, 
gwałty, gwałty na randce itp. –  wypłynęły na powierzch-
nię. Konwencja zmusza do skonfrontowania się ze współ-
czesnym podejściem do tematyki przemocy wobec kobiet. 
Skupia się na jej źródłach i głównych poszkodowanych. Na 
przykład na kwestii stereotypów płciowych, które są jed-
nym ze źródeł przemocy wobec kobiet, kwestii przemocy 
ze względu na płeć, które nie są w polskiej ustawie poru-
szane. Konwencja nakłada też kilka obowiązków na kraje, 
które ją przyjmą – m.in. utworzenie ogólnokrajowego, 
całodobowego, bezpłatnego telefonu zaufania świad-
czącego porady w sprawie wszelkich form przemocy, 
którego wciąż w Polsce nie ma. Zobowiązuje państwa do 
przeznaczania na przeciwdziałanie przemocy odpowied-
nich do skali problemu środków finansowych, jak również 

zobowiązuje do prowadzenia systematycznych  kampanii 
edukacyjno-świadomościowych. Warto przypomnieć, że 
ostatnia tego typu kampania organizowana przez polski 
rząd miała miejsce w 2005 roku. Zawiera także nowator-
ską definicję przemocy wobec kobiet ze względu na 
płeć jako przemocy skierowanej przeciwko kobiecie ze 
względu na fakt, że jest ona kobietą lub takiej przemocy, 
która w szczególności dotyka kobiety. Tak więc polska 
ustawa nie jest w świetle Konwencji wystarczającym 
mechanizmem zapobiegającym przemocy wobec kobiet 
i przemocy domowej.

10. Czy pomocy ofiarom przemocy nie 
mogą świadczyć po prostu organizacje 
pozarządowe? 
Polska ma konstytucyjny obowiązek dbać o to, by jej 
obywatelki i obywatele czuli się w niej bezpiecznie, by 
formułować i egzekwować prawo tak, by sprawca prze-
mocy poniósł konsekwencje i przestał wyrządzać krzyw-
dę, a ofiara przemocy - otrzymała wszechstronną pomoc: 
ekonomiczną, prawną, psychologiczną czy socjalną. 
Organizacje pozarządowe są niezwyle istotnym elemen-
tem w pomaganiu osobom doświadczającym przemocy, 
ponieważ działają najbliżej osób pokrzywdzonych – w ich 
dzielnicy, mieście itd. Ponadto ich działania często mają 
charakter mniej zbiurokratyzowany i bardziej innowacyjny 
niż  pomoc udzielana przez instytucje państwowe. Jednak 
organizacje nie mogą i nie są w stanie wyręczać państwa 
w  jego konstytucyjnych obowiązkach - to w sądach zapa-
dają wyroki dotyczące przemocy, to państwo ustanawia 
akty prawne mające na celu przeciwdziałanie przemocy, 
to państwo także finansuje ośrodki pomocy społecznej 
i inne instytucje, do których zgłaszają się osoby poszko-
dowane. W państwie demokratycznym organizacje po-
zarządowe w kwestiach szczególnie ważnych społecznie, 
powinny uzupelniać działania państwa, a nie je wyręczać. 
Być  tam, gdzie instytucje państwowe nie są tak skuteczne 
jak organizacje. 


