
PRZEMOC W RODZINIE

Ci jednak, którzy zdecydowali si´ na przyjazd do
Ciechocinka, nie ˝a∏owali. Nad tym, jakie sà najcz´stsze
przyczyny przemocy w rodzinie, zastanawiali si´ wszyscy
uczestnicy. Jak si´ okazuje, przemoc nie zawsze musi
wiàzaç si´ z rodzinami patologicznymi, bardzo cz´sto
ofiary przemocy domowej pochodzà z „dobrych do-
mów”. Wysoki status majàtkowy wcale nie musi ozna-
czaç braku problemu przemocy. Sytuacji nie popra-
wia te˝ brak zainteresowania innym cz∏owiekiem. Nie
zwracajàc uwagi na to, dzieje si´ obok nas, nie inter-
weniujàc, dopuszczamy do ∏amania norm. Od takiego
braku dzia∏ania jest ju˝ tylko krok do przemocy. Nie
da si´ interweniowaç w du˝ych sprawach przemoco-
wych, nie interweniujàc w ma∏ych  - podkreÊla∏a  - Ma-
rzena Kruk z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Choç nie jest to regu∏à, najcz´Êciej ofiarami prze-
mocy stajà si´ kobiety i dzieci. Ofiary, zw∏aszcza ˝yjàce
w mniejszych Êrodowiskach, bojà si´ zwróciç o pomoc
do policji. W takiej sytuacji cz´sto pomocne okazujà
si´ organizacje pozarzàdowe, pomagajà prze∏amaç l´k
ofiary, oferujà konkretnà pomoc i poÊredniczà w dal-
szych dzia∏aniach. W∏aÊnie do takich miejsc cz´Êciej
zg∏aszajà si´ ofiary - przekonywa∏a Marta Intek z Cen-
trum Praw Kobiet w Warszawie.

Sytuacj´ mo˝e poprawiç wprowadzenie nowej us-
tawy o przeciwdzia∏aniu przemocy w rodzinie.  - Do
tej pory wszystkie toczàcy sprawy opiera∏y si´ jedynie
o kodeks karny, brak by∏o konkretnych uregulowaƒ
dotyczàcych przemocy w rodzinie. Teraz, mam nadziej´,
sytuacja si´ zmieni - mówi Marta Intek, którà zapyta-
liÊmy o obecnà sytuacj´ ofiar przemocy i mo˝liwoÊci,
jakimi dysponujà organizacje pozarzàdowe i instytucje
powo∏ane po to, by nieÊç im pomoc. - Choç sama
ustawa jest doÊç ogólna i trzeba poczekaç na konkretne
rozporzàdzenia, to sà w jej tekÊcie zapisy, które mogà
zdecydowanie pomóc ofiarom przemocy. Takim roz-
wiàzaniem jest mo˝liwoÊç nakazania sprawcy opuszcze-

nia lokalu. Je˝eli wejdzie to w ˝ycie, to nie ofiara b´-
dzie musia∏a uciekaç.

- Z jakimi problemami najcz´Êciej zwracajà si´
ludzie do Centrum Praw Kobiet?

- Sà to sprawy zwiàzanie nie tylko zwiàzane z prze-
mocà, lecz tak˝e dyskryminacja w miejscu pracy, pro-
blemy z uzyskiwaniem alimentów, szeroko poj´te spra-
wy rodzinne. W centrum przyj´liÊmy zasad´, ˝e bez
wzgl´du na to, z jakimi problemem zg∏asza si´ osoba,
otrzyma od nas pomoc. Gdy nie jesteÊmy w stanie
sami takiej pomocy udzieliç, staramy znaleêç si´ orga-
nizacj´ dzia∏ajàcà w miejscu zamieszkania osoby. Dla-
tego bardzo wa˝ne jest, by lokalnie zacz´∏y powstawaç
oÊrodki i programy pomagajàce ofiarom przemocy.
Na miejscu natomiast mo˝emy zaoferowaç pomoc
prawnà, psychologicznà, organizujemy równie˝ grupy
wsparcia.

- Jakie zatem osoby zwracajà si´ o pomoc?
- Tu bywa ró˝nie, sà to osoby, które nie znalaz∏y

pomocy na policji, choç zdarza si´ to ju˝ coraz rzadziej
i wszystkich nak∏aniamy, by sk∏adali doniesienia w
swoich sprawach. Trafiajà do nas te˝ osoby, które z
ró˝nych wzgl´dów nie chcà, bàdê bojà si´ zg∏osiç na
policj´. Druga grupa to Êwiadkowie, którzy sami bojà
si´ zawiadomiç policj´ i zg∏aszajà nam fakt ∏amania
prawa.

- Czy bez zgody ofiary, która cz´sto si´ boi, mo˝na
jej pomóc?

- Ka˝dy, kto wie o przypadkach wyst´powania prze-
mocy, ma obowiàzek zawiadomiç o tym policj´. Na-
wet je˝eli ofiara nie chce zeznawaç, bo boi si´ reakcji
sprawcy, policja ma obowiàzek podjàç dzia∏ania.

- Czy takie konferencje mogà w czymÊ pomóc, czy
sà tylko dyskusjami na temat?

- MyÊl´, ̋ e mogà pozytywnie wp∏ynàç na budowanie
lokalnych koalicji ró˝nych organizacji oraz powstawanie
programów przeciw przemocy. Bowiem jest bardzo
wa˝ne, ˝eby osoba b´dàca ofiarà przemocy mog∏a jak
najszybciej dotrzeç do miejsca, w którym mo˝e otrzy-
maç pomoc. Im wi´kszy dystans do pokonania ma
ofiara, tym mniejsze sà szanse, ˝e zwróci si´ o pomoc.

Warto pami´taç, ˝e zignorowanie problemu nie
spowoduje jego rozwiàzania, czasami wystarczy jeden
telefon. Przyk∏adów w mediach na brak reakcji nie
brakuje. Nie bójmy si´ wi´c pomagaç i je˝eli widzimy,
˝e dzieje si´ êle, nie odwracajmy si´ w drugà stron´.
 Wykr´cenie numeru niebieskiej linii 0 801 12 00 02,
to koszt jednego impulsu. Chyba staç nas na taki wy-
datek. tekst i fot. Jakub Giza

Pracownicy samorzàdowi, policjanci, pedagodzy, przedstawiciele organizacji pozarzàdowych zebrali si´
3 listopada w Teatrze Letnim, by rozmawiaç o przemocy w rodzinie - o jej przyczynach, ofiarach i nowych
obowiàzkach, jakie na gminy nak∏ada nowa ustawa o przeciwdzia∏aniu przemocy w rodzinie. Dla uczestni-
ków trwajàcej ca∏y dzieƒ konferencji oprócz wyk∏adów i mo˝liwoÊci osobistych konsultacji przygotowano
bardzo wiele materia∏ów dodatkowych. Swojà ofert´ prezentowa∏y nie tylko policja, ale te˝ wiele organizacji
pozarzàdowych. Choç organizatorzy - Urzàd Miejski w Ciechocinku oraz Komisariat Policji zadbali o wszystko,
to na sali pojawi∏y si´ g∏ównie osoby pomagajàce ofiarom przemocy.
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