MATERIAŁ PRASOWY

Warszawa, 8 grudnia 2017
To „tylko żarty”, czyli przemoc seksualna wobec nastolatek
Bagatelizowane i wyśmiewane. Słyszą: „Przesadzasz, po prostu mu się podobasz” czy „Bądź miła dla
chłopaków, to nie będą Cię zaczepiać”. I choć nastoletnie kobiety nierzadko borykają się z takimi
frazami na co dzień, z taką samą częstotliwością odbiera im się prawo do głośnego i stanowczego
„Nie”.
Być nastolatką nie jest łatwo. W tym trudzie dorastania bez wątpienia sprawy nie ułatwia zmieniające
się ciało. Co gorsza, są i tacy, którym owe zmieniające się ciało nie umknie uwadze - bo kto z nas nie
zasłyszał gdzieś historii o wujku, który przy okazji rodzinnych uroczystości kieruje do swojej
nastoletniej bratanicy niewybredne żarty na temat jej wyglądu? Wujkowy arsenał dowcipów tylko
z pozoru jest zabawny – bo z czego tu się śmiać, gdy komentarz drugiej osoby sprawia, że czujemy się
niekomfortowo i narusza naszą prywatność? Czy rzeczywiście takie sytuacje w ogóle należy obracać
w żart?
Przekraczanie granic
Rzeczy należy nazywać po imieniu. A zatem wszelkie zachowanie, które dotyczy seksualności, a które
nie jest przez nas akceptowane, jest molestowaniem seksualnym - bez względu na to, czy mamy do
czynienia z uwagami o charakterze seksualnym (z „wujowymi” dowcipami na czele), dwuznacznymi
propozycjami, niechcianymi pocałunkami czy dotykaniem części ciała bez naszej zgody (dobrym
przykładem jest tu, dla wielu wciąż niewinne, podszczypywanie).
„Musimy pamiętać, że każde zachowanie drugiej osoby, które narusza naszą prywatność i sprawia, że
czujemy się niekomfortowo, jest przemocą seksualną” – mówi Renata Durda, kierowniczka
Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia“ IPZ. „Bez względu na
formę, wyrządza ona ogromne szkody w psychice. Wypowiadane przez dorosłych „dobre rady” typu
„Bądź miła, przecież to tylko żarty”, powoduje, że to dziewczyny czują się niekomfortowo i nie reagują
na coraz ostrzejsze formy przemocy seksualnej” – dodaje Renata Durda.
„Nie” znaczy „nie”

Z całą stanowczością podkreślić należy, że przemoc seksualna jest naruszeniem godności i nosi
znamiona czynu zabronionego. Nie należy jej tłumaczyć - czy to młodzieńczą błazenadą ze strony
rówieśnika, czy niewiedzą ze strony poczciwego wujka, że dwuznaczny żart może zwyczajnie boleć.
„Młodzi ludzie, smakując życie, lubią eksperymentować. Nawet, jeśli Ona wygląda jak wamp, to nie
powód by Ją obrażać, źle oceniać. Co więcej – by sądzić, że Jej krótka spódniczka, wysoki obcas
i głęboki dekolt są przyzwoleniem do Jej ciała. Dopóki nie ma wyraźnego „Tak”, mamy do czynienia z
przemocą seksualną” – podkreśla w spocie towarzyszącym kampanii „(Nie)Bądź Miła”, prawniczka
prof. Monika Płatek1.
A zatem pamiętaj: masz prawo do prywatności i stanowczej reakcji, zwłaszcza gdy ktoś przekracza
Twoje granice. Żart jest żartem wyłącznie wtedy, gdy bawi obie strony - jeśli czujesz się zatem
zażenowana podszczypywaniem przez swoich kolegów czy dwuznacznymi dowcipami pod Twoim
adresem, stanowczo reaguj. To nie są „wyłącznie wygłupy”, a Ty „nie przesadzasz” – to przemoc,
skierowana w Twoją stronę, przed którą masz prawo się bronić.
***
Materiał jest częścią kampanii „(Nie)Bądź miła”, przygotowanej przez Ogólnopolskie Pogotowie dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ. Projekt jest współfinansowany przez m.st.
Warszawa. Partnerem akcji jest firma AVON, która od 2008 roku w ramach kampanii AVON Kontra
Przemoc regularnie prowadzi działania na rzecz zapobiegania przemocy i wspierania jej ofiar. Więcej
o kampanii „(Nie)Bądź miła” na stronie www.niebieskalinia.pl.
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Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ powstało w 1995 roku jako placówka
Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Założył je znany psycholog i terapeuta Jerzy
Mellibruda. Od początku istnienia Pogotowia jego nadrzędnym celem była nie tylko pomoc osobom pokrzywdzonym, lecz
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Cytat pochodzi z jednego ze spotów edukacyjnych w ramach kampanii “(Nie)Bądź Miła”, dotyczącego
przemocy wobec nastolatek.
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