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Plan prezentacji 

1. Definicja przemocy ze strony partnera w związku intymnym. 

 

2. Próba odpowiedzi na pytanie – dlaczego dochodzi do przemocy ze strony 

partnera? 

 

3. Prezentacja trzech kategorii mitów o przemocy w związku intymnym i ich 

weryfikacja w oparciu o literaturę przedmiotu: 

         a) mity dotyczące charakteru przemocy, 

         b) mity dotyczące przyczyn przemocy, 

         c) mity dotyczące konsekwencji przemocy.   

 

4.     Wnioski. 



Definicja pojęcia przemocy  

Przemoc ze strony partnera (intimate partner violence) to faktyczna 

przemoc lub zagrożenie przemocą fizyczną, seksualną, psychiczną lub emocjonalną 

skierowaną przeciwko:  

• małżonkowi lub byłemu małżonkowi,  

• aktualnemu lub byłemu chłopakowi / dziewczynie, 

• osobie z którą się spotyka lub spotykało w celach stworzenia związku albo 

nawiązania relacji intymnej (dating parner).   

 

Relacja intymna może zostać nawiązana pomiędzy partnerami o orientacji 

heteroseksualnej lub homoseksualnej.  

(Dutton, El-Khoury, Murphy i in. 2005) 

 



Dlaczego dochodzi do przemocy ze strony 
partnera?  

 

Perspektywa biologiczna – przemoc jako konsekwencja działania czynników genetycznych, 

urazów, zmian i chorób mózgu, a także działania neuroprzekaźników (testosteron, serotonina). 

 

Perspektywa psychologiczna – przemoc jako efekt problemów z tworzeniem więzi, 

nadużywania substancji psychoaktywnych, niskiego poczucia własnej wartości, braku 

umiejętności komunikacyjnych czy braku asertywności obserwowanej u sprawcy.  

 

Perspektywa psychospołeczna – przemoc to rezultat wzorców nabytych w dzieciństwie 

(agresywny ojciec oraz uległa matka), a także kulturowo uwarunkowana konsekwencja 

utrzymania władzy i kontroli nad ofiarą (paradygmat feministyczny). 

 

Najczęściej jednak w celu wyjaśnienia zjawiska przemocy wykorzystuje się zarówno czynniki 

osobowościowe, sytuacyjne jak i społeczno-kulturowe (podejście eklektyczne).  

(Monks, Coyne, 2012) 



Jaką funkcję pełnią mity dotyczące 
przemocy ze strony partnera? 

 

Mity chronią nas przed: 

• poczuciem zakłopotania i skrępowaniem, 

• poczuciem zniechęcenia w przypadku braku efektów działań 

pomocowych, 

• odpowiedzialnością za przemoc, która występuje w naszym otoczeniu.  

 

„Niezwykle istotnym jest obalenie wszystkich mitów dotyczących przemocy 

wobec kobiet po to, by zrozumieć dlaczego dochodzi do przemocy, jak to 

zjawisko wpływa na ludzi i jak może zostać powstrzymane”. 

 (L.E. Walker, 1979) 

  
 
 



Mity dotyczące charakteru przemocy 



1. Ofiarami przemocy w związku intymnym 
są tylko kobiety 

POTWIERDZENIE MITU PRZEZ AUTORYTET: „(…) Pomimo pozornej neutralności tego określenia, przemoc 

domowa jest prawie zawsze przestępstwem na tle płciowym, dokonywanym przez mężczyzn przeciwko 

kobietom”. 

(Raport Specjalnego Sprawozdawcy ds. przemocy, jej przyczyn i konsekwencji ONZ, Radhiki Coomaraswamy, 5 lutego 

1996)  

 

FAKT 1: Zdecydowana większość Polaków uważa, że sprawcami przemocy fizycznej (76% wskazań) oraz przemocy 

seksualnej (75% wskazań) są częściej mężczyźni. Blisko połowa badanych (47%) uważa, że przemoc psychiczną 

częściej stosują również mężczyźni. 

(Wyniki badań TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 2010) 

 

FAKT 2: Przemoc domowa stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa kobiet żyjących we współczesnej Europie.  

Zgodnie z szacunkami  Rady Europy, co czwarta Europejka doświadcza przemocy domowej, w którymś momencie 

swojego życia. 

(Statystyki za raportem Rady Europy z 2002 r.) 

 

FAKT 3:  Badania przeprowadzone w 16 krajach na 31 uniwersytetach (Azja, Europa, Australia, Ameryka Łacińska, 

Ameryka Północna) ujawniły, że kobiety jak i mężczyźni w podobnym stopniu stosowali przemoc fizyczną w 

stosunku do partnera (Straus, 2004). 
 



1. Ofiarami przemocy w związku 
intymnym są tylko kobiety c.d. 

 

Rozłożenie akcentów w postępowaniu badawczym  dotyczącym przemocy w związku 

intymnym może determinować wyniki tych badań pod względem płci.  

 

W badaniach, które koncentrują się na specyficznych aktach przemocy fizycznej – kobiety 

okazują się bardziej agresywne od mężczyzn.  

 

Z kolei w pomiarach koncentrujących się na specyficznych konsekwencjach agresji 

(widoczne obrażenia, obrażenia wymagające interwencji medycznej) to mężczyźni 

przejawiają  większą skłonność do wyrządzenia krzywdy partnerce (Archer, 2000).   

 

Niektórzy badacze dowodzą, że mężczyźni rzadziej zgłaszają fakt bycia ofiarą przemocy 

ze strony partnerki, a także nie postrzegają przemocy ze strony partnerki jako 

przestępstwa (Dutton, Nicholls, 2005).  



2. Przemoc dotyczy tylko związków 
heteroseksualnych  

POTWIERDZENIE MITU PRZEZ AUTORYTET: „(…) Pomimo pozornej neutralności tego 

określenia, przemoc domowa jest prawie zawsze przestępstwem na tle płciowym, 

dokonywanym przez mężczyzn przeciwko kobietom”. 

(Raport Specjalnego Sprawozdawcy ds. przemocy, jej przyczyn i konsekwencji ONZ, Radhiki Coomaraswamy,                      

5 lutego 1996)  

 

FAKT: Przemoc w związku intymnym dotyczy par heteroseksualnych oraz 

homoseksualnych.  

Szczególnie ta druga forma przemocy jest trudna do oszacowania, ze względu na znaczny 

opór osób badanych związany z ujawnieniem faktu bycia ofiarą przemocy ze strony 

partnera, a także koniecznością ujawnienia własnej orientacji seksualnej (Iniewicz, 2009).   

 

UWAGA: Dutton (1994) jest zdania że związki lesbijskie są silniej nasycone przemocą niż 

związki gejowskie czy heteroseksualne.   

 



2. Przemoc  dotyczy tylko związków heteroseksualnych c.d. 

Percepcja zjawiska przemocy z związku intymnym przez studentów okazała 

się być inna w zależności od tego czy chodziło o ocenę przemocy w związku heteroseksualnym 

czy homoseksualnym. Osoby badane: 

 

• uważały przemoc mężczyzn przeciwko kobietom za bardziej poważną niż przemoc w 

związkach tej samej płci, 

 

• przewidywały, że ofiara będzie bardziej skłonna wnieść oskarżenia w przypadku przemocy 

mężczyzny wobec kobiety niż w przypadku przemocy w związkach tej samej płci, 

 

• postrzegały ofiarę przemocy ze strony partnera tej samej płci jako mniej wiarygodną niż 

ofiarę przemocy ze strony partnera w związku  heteroseksualnym, 

 

Stopień postrzeganej wiarygodności ofiary korelował surowością wyroku, który powinien 

zostać orzeczony według respondentów wobec sprawcy przemocy.  

 (Poorman, Seelau, Seelau, 2003) 



Mity dotyczące przyczyn przemocy 



1. Przemoc w związkach to „sprawa prywatna”  
  

FAKT 1: Ponad połowa polskiego społeczeństwa (51%) uważa, że osoby obce nie powinny 

ingerować w prywatne sprawy rodziny.  

Natomiast 43% badanych uważa, że w to co dzieje się w czyimś domu, można interweniować 

dopiero wtedy, gdy osoba z tego domu poprosi o pomoc. 

Wreszcie 13% polskiego społeczeństwa uważa, że przemoc w rodzinie jest sprawą prywatną i nie 

powinna wymagać reakcji osób z zewnątrz.   

(Badanie zrealizowane przez Instytut Millward Brown SMG/KRC na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej, 2011) 

 

FAKT 2: Osoby dotknięte przemocą domową na ogół nie korzystają z pomocy instytucji lub 

organizacji do tego przeznaczonych.  

Jedynie co czwarty respondent (26%), w którego rodzinie dochodziło do przemocy przyznał, że 

on sam lub jego rodzina zwrócili się o pomoc do odpowiedniej organizacji/instytucji. Z kolei, aż 

73% badanych oraz ich rodzin nie korzystało z pomocy w związku z doświadczaną przemocą.   

(Wyniki badań TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 2010) 

 

 

 



2. Przemoc ze strony partnera pojawia się tylko 
wśród osób z marginesu społecznego* 

 

FAKT 1: Za jeden z najczęstszych czynników towarzyszących przemocy domowej przeciwko 

kobietom w UE uznaje się biedę lub wykluczenie społeczne (77% wskazań) oraz bezrobocie 

(75% wskazań). 

(Raport z badań opinii publicznej Eurobarometr, 2010) 

 

FAKT 2: Przemoc w związku intymnym dotyka osób o różnym statusie                                               

społeczno-ekonomicznym. Jednak badania wskazują, że kobiety żyjące w biedzie częściej stają 

się jej ofiarami (Heise , Garcia-Moreno , 2002).  

Dlaczego??? 
Życie w biedzie nasila przemoc w związku intymnym ponieważ m.in. powoduje: stres, frustrację, poczucie 

niespełnienia społecznej roli żywiciela rodziny, konflikty małżeńskie, poczucie bezradności. 

(WHO, 2010) 

 

 

*Mit przedstawiony przez L.E. Walker (1979). 

Obecnie za mit uznaje się przekonanie zgodnie, z którym warunki ekonomiczne nie mają wpływu na 
wystąpienie przemocy (RADAR, 2009). 
 



2. Przemoc ze strony partnera pojawia się tylko wśród 
osób z marginesu społecznego c.d. 

FAKT 3: Badania przeprowadzone na 1500 osobowej próbie dorosłych 

mieszkańców Polski, ujawniły, że istotnie wyższy odsetek osób 

przyznających się do zastosowania kiedykolwiek przemocy psychicznej 

w rodzinie stanowiły  osoby: 

• w wieku 30-39 lat, 

• żyjące w związku nieformalnym, 

• mieszkające w wielkich miastach, 

• posiadające wykształcenie wyższe.   

(Badanie zrealizowane przez Instytut Millward Brown SMG/KRC na zamówienie 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 2011) 



3. Sprawcy przemocy to osoby chore psychicznie* 

FAKT: Badania wykazały istnienie zależności pomiędzy sprawcami aresztowanymi za 

akty przemocy w związku intymnym a takimi zaburzeniami psychicznymi jak: depresja, PTSD, 

zespół lęku uogólnionego, napady paniki, fobia społeczna, czy nadużywanie substancji 

psychoaktywnych (Shorey, Febres i in. 2012).  

 

Należy jednak zaznaczyć, że istnieje bardzo silna zależność pomiędzy zachowaniami opartymi 

na przemocy w związku intymnym a antyspołecznym zaburzeniem osobowości oraz 

odpowiadającymi mu cechami np. impulsywność czy brak empatii (WHO, 2010). 

 

Sprawcy przemocy w porównaniu do nieagresywnych partnerów wyróżniali się wyższym 

poziomem gniewu oraz złości.  

Wykryto istnienie liniowej zależności pomiędzy nasileniem gniewu, jak również złości a 

drastycznością przemocy stosowanej przez sprawców (Norlander, Eckhardt, 2005).  

 

*Mit przedstawiony przez L.E.  Walker (1979). 

Współcześnie z kolei można się spotkać z mitem, zgodnie z którym sprawcy postrzegani są 

przez społeczeństwo jako normalni (RADAR, 2009).  



4. Kobiety i mężczyźni angażują się w 
przemoc z innych powodów                

(mężczyźni dominacja, kobiety obrona) 

 

POTWIERDZENIE MITU PRZEZ AUTORYTET: Kiedy kobiety 

prezentują agresywne zachowania w kierunku partnerów –  są to 

zazwyczaj działania wynikające z samoobrony (Walker, 1984). 

 

FAKT: Badania przeprowadzone w grupie studentów wykazały 

istnienie takich samych czynników wywołujących agresję fizyczną 

skierowaną przeciwko partnerowi zarówno u kobiet jak i mężczyzn 

(Medeiros, Straus, 2006) .  

 
 
 



Napaść stanowiąca mniejsze 
zagrożenie  

(np. spoliczkowanie, rzucanie 
przedmiotów w partnera) 

Napaść drastyczna  
(np. uderzenie pięścią, duszenie) 

Słaba umiejętność radzenia sobie ze złością Słaba umiejętność radzenia sobie ze złością 

Antyspołeczne cechy osobowości Osobowość antyspołeczna 

Cechy osobowości borderline Kryminalna przeszłość 

Konflikty w relacji z partnerem Zazdrość 

Problemy komunikacyjne Problemy komunikacyjne 

Tendencje do dominowania Tendencje do dominowania 

Negatywne przekonania dotyczące partnera Negatywne przekonania dotyczące partnera 

Nadużywanie substancji psychoaktywnych 

Motywy przemocy wobec partnera wspólne dla 
kobiet i mężczyzn 

(Medeiros, Straus, 2006)  



Mity dotyczące konsekwencji przemocy  



1. Kobiety – ofiary przemocy to masochistki 

POTWIERDZENIE MITU PRZEZ AUTORYTET: Wg Shainess (1979) 

kobieta bita wyróżnia się uległym i często autodestrukcyjnym 

sposobem funkcjonowania, przez co poniekąd dobrowolnie godzi 

się na relację z agresywnym parterem, gdyż tylko taka relacja 

wydaje się jej realna. 

 

 

 

 



Dlaczego bite kobiety nie potrafią odejść od sprawcy? 
 

FAKT trwania ofiary przemocy w krzywdzącym związku można wyjaśnić za pomocą czterech modeli                               

(Strube, 1988, za: Dobrzyńska-Mesterhazy, 1999): 

 

• model „pułapki psychologicznej” – ofiara jest przekonana, że zbyt dużo zainwestowała w związek, aby                              

w przyszłości rozpoczynać wszystko od początku i utracić to, co zdołała już wypracować, 

 

• model „pułapki sytuacyjnej” – ofiara jest przekonana, że ewentualne korzyści z porzucenia agresywnego 

partnera będą mniejsze, niż z pozostania w krzywdzącym związku – nie dostrzega alternatywnych rozwiązań 

swojego problemu i czuje, iż znalazła się w sytuacji bez wyjścia,  

 

• model „pułapki lęku”  - kobieta doświadczająca przemocy obawia się tego, co mogłoby się wydarzyć gdyby 

została sama – posiada nierealne przekonanie, że sobie nie poradzi, a także odczuwa lęk przed samotnością, 

 

• model „wyuczonej bezradności” – ofiara uwikłana w cykl przemocy  uczy się, że niezależnie od 

podejmowanych działań czy posiadanych zasobów, nie uniknie agresywnych zachowań partnera. Dlatego też 

z czasem przestaje reagować na doznawane krzywdy, przestaje wierzyć, że może coś zmienić i wadliwie 

adaptuje się do warunków zewnętrznych.  

1. Kobiety – ofiary przemocy to masochistki c.d.  



2. Kobiety maltretowane są bezradne i bierne wobec 
przemocy 

FAKT: Spostrzegana bierność oraz bezradność jest pozorna – ofiary nie pozostają bierne wobec przemocy, wręcz 

przeciwnie posiadają takie umiejętności, by przynajmniej czasowo powstrzymać przemoc i bronić się przed nią 

lub odseparować się od sprawcy (Lelek-Kratiuk, 2011).  

 

FAKT 2: Walker (2009) obserwowany brak chęci (niemożność) rozstania się z agresywnym partnerem  interpretuje 

jako „wyuczoną bezradność”, natomiast Krahè (2005) interpretuje ten fakt w kategoriach  „wyuczonej nadziei”. 

 

Kobiety funkcjonujące obecnie lub w przeszłości w związku opartym na przemocy oraz doświadczające „zysku 

zasobów” (materialnych, podmiotowych, stanu, energii) częściej wykorzystują strategie: 

• instynktowną – poleganie na własnych ocenach, sile, odruchach,  

• „nie wprost” – zapewnianie drugiej strony, że to ona kontroluje sytuacje, podczas gdy samemu niejako za jej 

plecami próbuje się zrealizować własne cele.  

Wydaje się, że w przypadku kobiet będących w związku z partnerem dominującym oraz skłonnym do agresji, 

wymienione strategie samozachowawcze pełnią funkcję adaptacyjną (Lelek-Kratiuk, 2011). 

 



3. Gwałt małżeński nie istnieje 

CZĘŚCIOWE POTWIERDZENIE MITU: Nie wszystkie kraje UE kategoryzują przemoc seksualną w związku 

intymnym jako najbardziej poważną, wśród nich jest także Polska, obok Portugalii, Litwy i Estonii.  

(Raport z badań opinii publicznej Eurobarometr, 2010) 

 

FAKT 1: Gwałt małżeński ma bardzo poważne konsekwencje zdrowotne: 

a) w grupie kobiet, które były nakłaniane do seksu  poprzez presję psychologiczną albo doświadczyły 

przemocy seksualnej (groźba lub faktyczna krzywda fizyczna w kontekście praktyk seksualnych) ze strony 

partnera, istnieje większe  prawdopodobieństwo diagnozy PTSD oraz większe nasilenie objawów tego 

zespołu, w porównaniu do kobiet, które nigdy nie doświadczyły tego rodzaju przymusu lub przemocy, ale 

były maltretowane w inny sposób (Norwood, Murphy, 2011).  

 

b) gwałt małżeński, oprócz PTSD, powoduje takie zaburzenia i objawy jak depresja, nasilone poczucie 

winy oraz lęk, obniżona samoocena, zniekształcony obraz własnego ciała, negatywne postawy wobec 

mężczyzn oraz seksu (Martin i in. 2007).  

 

FAKT 2: 19% osób badanych uważa, że gwałt małżeński nie istnieje.  

(Wyniki badań TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 2010) 

 



Wnioski 

• Przemoc w związku intymnym nie stanowi obecnie „tabu społecznego”                         

w takim samym wymiarze jak w przeszłości.  

 

• Istniejące uwarunkowania społeczno-polityczne (zwłaszcza ruchy 

feministyczne) doprowadziły jednak do zniekształcenia spostrzegania tego 

zjawiska. Przejawia się ono tendencją do zaprzeczania istnienia przemocy 

kobiet wobec mężczyzn oraz przemocy w związkach lesbijskich.  

 

• Mity dotyczące przemocy ze strony partnera, które istnieją w naszej kulturze 

pomimo, że zaciemniają faktyczny obraz tego zjawiska, zawierają jednak                      

w sobie pewien pierwiastek prawdy.  


