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Alkohol i przemoc wobec kobiet
� komentarz socjologa o wzajemnych zwi¹zkach

Alcohol and violence against women
� sociologist�s remarks on mutual relations

Danuta Duch-Krzystoszek

Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Zespó³ Badañ nad Kobietami i Rodzin¹

Rodzina pe³ni szczególn¹ rolê w kulturze spo³eczeñstwa polskiego, a sami
Polacy s¹ g³êboko przekonani o swojej pro-rodzinno�ci. Wyniki licznych badañ
wskazuj¹, ¿e rodzina pozostaje najwy¿ej cenion¹ warto�ci¹, znacznie wy¿ej ni¿
przyjaciele, praca, religia czy czas wolny (1). W opinii prawie wszystkich Polaków
(95%) najbli¿sza rodzina powinna byæ zawsze na pierwszym miejscu. Od kobiet
oczekuje siê gotowo�ci ograniczenia swojej pracy zarobkowej dla dobra rodziny
(56% kobiet i 60% mê¿czyzn), a ponad po³owa mê¿czyzn i ponad jedna trzecia
kobiet jest przekonanych, ¿e gdy w rodzinie s¹ dzieci, rodzice powinni pozosta-
waæ razem, nawet je�li im siê nie uk³ada (2).

Badacze spo³eczni s¹ zgodni, ¿e wy³aniaj¹cy siê z badañ obraz polskiej rzeczy-
wisto�ci rodzinnej jest mocno wyidealizowany. W�ród czynników sk³adaj¹cych siê
na taki stan rzeczy wymienia siê niechêæ do mówienia o sprawach prywatnych, oso-
bistych osobom spoza rodziny i niechêæ do przedstawiania siebie i rodziny w z³ym
�wietle. Takie postawy wspierane s¹ normami wyra¿anymi w powiedzeniach o z³ym
ptaku, który kala w³asne gniazdo i o brudach, których nie nale¿y praæ publicznie.

Wszelka krytyka rodziny jest zatem odbierana jako naruszenie podstawowych
spo³ecznych warto�ci, a publiczne ganienie wystêpuj¹cych w niej negatywnych
zjawisk � odczytywane jako szkalowanie, a nawet zamach na tê instytucjê spo-
³eczn¹. Niechêtnie mówi siê o patologiach w rodzinie: pijañstwie, przemocy, narko-
tykach i podkre�la siê, ¿e zjawiska te nie dotycz¹ ogó³u rodzin. Patologia rodziny
to margines � tak w znaczeniu statystycznym, jak i spo³ecznym.

Przekonanie, ¿e przemoc domowa wobec kobiet nie jest zjawiskiem czêstym
i ¿e nie wystêpuje w �normalnych� rodzinach, wydaje siê do�æ trwa³ym elemen-
tem wiedzy potocznej, podobnie jak prze�wiadczenie, ¿e �normalni� mê¿czy�ni
nie stosuj¹ przemocy fizycznej wobec cz³onków swoich rodzin, je�li nie pij¹ i nie
dzia³aj¹ pod wp³ywem alkoholu.
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Medialny wizerunek przemocy w rodzinie

Przemoc mê¿czyzn wobec kobiet jest rzadko podnoszona przez media i dotyczy
najczê�ciej skrajnych jej form. Czêsto doniesieniom o przemocy towarzyszy atmos-
fera sensacji � przypomnê tu choæby sprawê Josefa Fritzla, nazwanego �potworem
z Amstetten�, który przez 24 lata wiêzi³ i gwa³ci³ swoj¹ córkê (3, 4), czy opisany
wkrótce potem rodzimy przypadek mê¿czyzny z Podlasia (5). W obu przypadkach
dociekania mediów skupia³y siê zasadniczo na kwestii, jak by³o to mo¿liwe, ¿e
nikt z otoczenia niczego nie zauwa¿y³, a w �rodowisku spo³ecznym rodziny te
uchodzi³y za �normalne�. Je�li przemocy nie wyja�nia alkohol, mówi siê wówczas
o patologii osobowo�ci. �Normalni� mê¿czy�ni nie stosuj¹ przemocy. Wychodz¹c
z tego za³o¿enia wystarczy wykazaæ odstêpstwo od �normy� sprawców, aby prawda,
¿e �normalni� mê¿czy�ni nie stosuj¹ przemocy znalaz³a potwierdzenie. Media sku-
piaj¹ siê wiêc na �ledzeniu losów ¿yciowych sprawców spektakularnych form prze-
mocy w rodzinie w poszukiwaniu wyja�nienia sprawy ich �nienormalno�ci�.

Gdy przemocy towarzyszy alkohol sprawa jest prosta. Alkohol wyja�nia i zara-
zem usprawiedliwia jej stosowanie � alkohol zaburza my�lenie i kontrolê, a u nie-
których wyzwala agresjê. Nikt siê wiêc specjalnie nie dziwi, ¿e tam gdzie siê pije
nadmiernie dochodzi do awantur i pobiæ. Dotyczy to w szczególno�ci rodzin
z ni¿szych grup spo³ecznych, patologicznych, o ni¿szej kulturze wspó³¿ycia. Ale
nie tylko. I znów pos³u¿ê siê przyk³adem medialnym. W talk show Ewy Drzyzgi
w edycji z marca 2007 roku pt. �Takiego mojego tatê znam tylko ja� Patrycja Volny,
córka Jacka Kaczmarskiego, p³aka³a, gdy córka Grzegorza Ciechowskiego opowia-
da³a o swoim kochaj¹cym ojcu. Ona ma inne wspomnienia z dzieciñstwa. Jej ojciec
tyranizowa³ rodzinê, bi³ j¹ i matkê. W dyskusji na forum internetowym pojawi³y siê
g³osy osób, które stara³y siê zrozumieæ sytuacjê i usprawiedliwiæ Kaczmarskiego:
�takie by³o jego ma³¿eñskie ¿ycie, bo mia³ okres alkoholizmu� oraz widzia³y po-
trzebê oddzielenia cz³owieka od dzie³a. A dzie³o barda Solidarno�ci by³o wielkie.

Dzia³ania instytucji publicznych

Prze³omowe w kwestii �wiadomo�ci problemu przemocy w rodzinie by³y
lata 90. Licznie powsta³e po 1989 roku pozarz¹dowe organizacje kobiece uczyni³y
z tego �prywatnego� dot¹d problemu kwestiê �publiczn¹�, wskazuj¹c, ¿e zarówno
sam problem przemocy wobec kobiet, jak i jego ignorowanie wynika z niskiego
statusu kobiet w spo³eczeñstwie. W latach 90. w dzia³ania na rzecz zwalczania
przemocy domowej mocno zaanga¿owa³a siê te¿ Pañstwowa Agencja Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych (PARPA) � z jej inicjatywy w 1994 roku
powstaje Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie �Niebieska
Linia�. W tym samym roku PARPA inicjuje prace nad procedur¹ Niebieskich
Kart, w³¹cza siê w kampanie medialne. Pozostaje to nie bez znaczenia dla wi¹za-
nia przemocy z alkoholem.
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W 1998 roku wchodzi w ¿ycie zarz¹dzenie Komendanta G³ównego Policji
w sprawie interwencji policji wobec przemocy w rodzinie, które okre�la m.in.
sposób postêpowania i procedury zwi¹zane ze sporz¹dzaniem dokumentacji z prze-
prowadzonych interwencji domowych. Wed³ug danych policji liczba interwen-
cji dotycz¹cych przemocy w rodzinie waha³a siê od 85.512 w 2003 roku do 81.403
w 2007 roku. To niema³o, je�li we�mie siê pod uwagê fakt, ¿e policja nie zawsze
jest wzywana do domowych awantur, nie zawsze te¿ taka interwencja jest odnoto-
wywana. Zarejestrowan¹ przez policjê liczbê interwencji nale¿y uznaæ za wierz-
cho³ek góry lodowej aktów domowej przemocy. W 2007 roku w rejestrach policji
odnotowano blisko 82 tysi¹ce sprawców przemocy domowej i ponad 130,5 tysi¹ca
ich ofiar (6). Mê¿czy�ni stanowili gros sprawców (95,3%), a w�ród ofiar domino-
wa³y kobiety (58,3%). Ponad 77% wszystkich sprawców przemocy znajdowa³o
siê pod wp³ywem alkoholu.

Z powy¿szych informacji nie nale¿y jednak wyci¹gaæ wniosku, ¿e przemoc
w rodzinie zwi¹zana jest wy³¹cznie z alkoholem. Oznaczaj¹ one tylko tyle, ¿e po-
licja interweniuje wzywana do awantur wywo³anych w wiêkszo�ci przez pijanych
mê¿czyzn. Niewykluczone, ¿e takie awantury s¹ bardziej widoczne dla s¹siadów,
za� same ofiary czê�ciej siêgaj¹ po telefon. Alkoholizm zwi¹zany z cyklami prze-
mocy mo¿e tak¿e powodowaæ wielokrotne wzywanie policji do tych samych
rodzin. Liczby odnotowanych przez policjê interwencji nie mo¿emy wiêc traktowaæ
jako liczby rodzin, w których dochodzi do przemocy.

Wyniki badañ

Przemoc w rodzinie wobec kobiet jest zjawiskiem powszechnym � zgodnie
twierdz¹ badaczki i badacze problemu. Szacuje siê, ¿e sprawcami 87% aktów prze-
mocy wobec kobiet s¹ mê¿owie/partnerzy, a fizyczna agresja z ich strony jest
czêstsz¹ przyczyn¹ uszkodzeñ cia³a kobiet, ni¿ uszkodzeñ ze strony obcych (na-
pady i zgwa³cenia) i z powodu wypadków samochodowych razem wziêtych (7).
Badania w USA przeprowadzone przez FBI wykaza³y, ¿e 1/3 kobiet, które pad³y
ofiar¹ zabójstwa, zosta³a zamordowana przez swoich partnerów. Jak stwierdzono
w Wielkiej Brytanii 50% kobiet zamordowanych w 1999 roku stanowi³y te zabite
przez mê¿ów. W Szwecji, kraju znanym z konsekwentnie prowadzonej polityki
równo�ci p³ci, co dwadzie�cia minut mê¿czyzna bije �swoj¹ kobietê�.

Dane policji, prokuratury, s¹dów o przemocy rodzinnej uwzglêdniaj¹ jedynie
niewielk¹ czê�æ takich aktów. Wiêcej wiedzy dostarczaj¹ badania sonda¿owe.
Prowadzone przez CBOS do�æ systematycznie od lat 90. badania wskazuj¹, ¿e
w Polsce przemoc jest rozpowszechniona w podobnym stopniu, jak ma to miejsce
w innych krajach Europy �rodkowej (8, 9). A¿ dwie pi¹te kobiet (41%) przyznaje,
¿e zna w swoim �rodowisku co najmniej jedn¹ kobietê, która podczas konfliktów
ma³¿eñskich bywa bita przez mê¿a. Wiêcej ni¿ jedna pi¹ta (22%) zna wiele lub
przynajmniej kilka takich kobiet.
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Trudne do ujawnienia w badaniach sonda¿owych s¹ osobiste do�wiadczenia
przemocy w rodzinie, bowiem nie wszyscy s¹ sk³onni o tym mówiæ z powodu
poczucia winy i wstydu. Do wielokrotnie zdarzaj¹cych siê aktów przemocy (ude-
rzenia) w czasie ma³¿eñskiej k³ótni przyznaje siê 9% pozostaj¹cych w zwi¹zkach
kobiet. O jednym lub dwóch takich wydarzeniach mówi 6% badanych. W sumie
wiêc blisko co siódma Polka podaje, ¿e pad³a ofiar¹ przemocy fizycznej ze strony
mê¿a/partnera. Do doznania przemocy ze strony mê¿a przyznaj¹ siê kobiety nie-
zale¿nie od wieku, wykszta³cenia i miejsca zamieszkania (10).

Przemoc kobiet wobec mê¿czyzn jest zjawiskiem du¿o rzadszym. Nie zdarza
siê, aby mê¿czy�ni wiele razy do�wiadczali przemocy (uderzeñ) ze strony swoich
¿on/partnerek (w�ród kobiet co dwudziesta). Wiêcej mê¿czyzn, ni¿ kobiet, mówi
te¿, ¿e nigdy nie zostali(³y) uderzeni(one) przez wspó³ma³¿onki(ków) � odpowied-
nio 91% i 86%.

Warto zwróciæ uwagê na ró¿nice dotycz¹ce przemocy zwi¹zane z p³ci¹. Jak wyni-
ka z badañ zachodnich kobiety najczê�ciej stosuj¹ przemoc w obronie w³asnej, bardzo
rzadko inicjuj¹ akty przemocy w ma³¿eñstwie. To mê¿czy�ni s¹ stron¹ atakuj¹c¹.
Przemoc w ich wydaniu ma charakter instrumentalny. Czêsto reaguj¹ agresj¹ w sy-
tuacji, gdy postawê kobiety odbieraj¹ jako godz¹c¹ w poczucie w³asnej warto�ci.

W tym kontek�cie wa¿ne s¹ pog³êbione badania Ireny Pospiszyl przeprowa-
dzone na 140-osobowej grupie kobiet i mê¿czyzn, pozostaj¹cych w zwi¹zkach
(11). Wymowny sam w sobie pozostaje ju¿ fakt, ¿e mê¿czy�ni du¿o czê�ciej, ni¿
kobiety, odmawiali odpowiedzi na pytanie o formy fizycznej przemocy, której siê
dopuszczaj¹ w swoich zwi¹zkach (17,1% mê¿czyzn i 4,2% kobiet). Z wypowiedzi
osób, które odpowiedzia³y wynika, ¿e mê¿czy�ni czê�ciej ni¿ kobiety popychaj¹,
szarpi¹, rzucaj¹ tym co pod rêk¹, policzkuj¹, uderzaj¹ piê�ci¹, kopi¹, dusz¹ (o dusze-
niu mówi 4,2% mê¿czyzn, kobiety za� w ogóle nie dopuszcza³y siê takich zacho-
wañ). Kobiety ogólnie s³absze fizycznie, w ma³¿eñskich konfliktach czê�ciej ni¿
mê¿czy�ni gro¿¹ u¿yciem no¿a i broni (odpowiednio: 4,2% i 2,8%). �Broni¹� mê¿-
czyzn jest ich tê¿yzna fizyczna i dlatego zazwyczaj z ich strony dochodzi do rêko-
czynów. Skutki przemocy s¹ bardziej dotkliwe dla kobiet i jak wynika z ich relacji
7,1% korzysta³o z pomocy szpitalnej lub ambulatoryjnej, z czego 2,1% � wiêcej
ni¿ raz. Urazy, jakich dozna³y kobiety to z³amania palców rêki, wstrz¹s mózgu
i ogólne obra¿enia, urazy oka, obrzêki i siñce w okolicy szyi i na ca³ym ciele.
¯aden z mê¿czyzn, który przyzna³ siê do do�wiadczenia przemocy nie korzysta³
z tego powodu z pomocy lekarskiej.

Najwa¿niejsze z punktu widzenia naszych rozwa¿añ jest badawcze ustalenie,
¿e przemocy ma³¿eñskiej nie mo¿na wi¹zaæ przede wszystkim z alkoholem (tylko
20% badanych przyzna³o, ¿e ma³¿eñskim awanturom zawsze lub czêsto towa-
rzyszy³ alkohol, 22,5% powiedzia³o, ¿e raczej rzadko) i z ni¿szymi grupami spo-
³ecznymi (35% mê¿czyzn stosuj¹cych przemoc mia³o wykszta³cenie podstawowe,
a 20% � pó³wy¿sze i 10% � wy¿sze).

Do podobnych wniosków prowadz¹ te¿ badania OBOP (12). Jak z nich wynika,
do stosowania przemocy fizycznej osoby z wy¿szym wykszta³ceniem przyznaj¹ siê
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niemal dwukrotnie czê�ciej ni¿ osoby z wykszta³ceniem podstawowym (odpowied-
nio: 11% i 6%). Ponadto przemocy nie zawsze towarzyszy alkohol, o czym �wiad-
cz¹ wypowiedzi 46% ofiar, ¿e sprawcy dokonali aktów przemocy przynajmniej
raz pod wp³ywem alkoholu. W opinii sprawców alkohol towarzyszy³ przemocy
fizycznej jeszcze rzadziej (15%). Czas spojrzeæ wiêc na problem przemocy wobec
kobiet w szerszym kontek�cie.

Kontekst spo³eczno-kulturowy

Badania zrealizowane metodami jako�ciowymi w Centrum Praw Kobiet wska-
zuj¹, ¿e przemocy ze strony mê¿ów/partnerów do�wiadczaj¹ kobiety o ró¿nym
statusie � te z wy¿szym wykszta³ceniem i te z podstawowym, aktywne i nieaktyw-
ne zawodowo, wykonuj¹ce niewykwalifikowane prace i specjalistki w swoich
dziedzinach, pracuj¹ce dorywczo i maj¹ce w³asne firmy, zale¿ne ekonomicznie od
mê¿ów i zarabiaj¹ce od nich wielokrotnie wiêcej, a wspieraj¹ce ich merytorycznie
i finansowo w ich zawodowych aktywno�ciach. Mê¿owie bij¹ swoje ¿ony pod
wp³ywem alkoholu i na trze�wo. Zaczynaj¹ biæ od pocz¹tku ma³¿eñstwa lub po-
tem, gdy kobiety s¹ w ci¹¿y czy tu¿ po porodzie, czasem i po kilkunastu latach
po¿ycia. O przemocy w zwi¹zku kobiety nie mówi¹ nikomu, czasem wie o tym
rodzina, która nie wtr¹ca siê w �nieswoje sprawy� lub nawet obwinia ofiarê za
zachowania mê¿czyzny (13, 14).

Wyja�nienia, ¿e mê¿czy�ni bij¹, bo z �natury� s¹ agresywni, bo s¹ sfrustrowa-
ni, bo s¹ pijani nie jest wystarczaj¹ce, bowiem nie wyja�niaj¹ ca³ego spektrum
sytuacji, w których dochodzi do przemocy. Badacze i badaczki problemu przemo-
cy wobec kobiet s¹ zgodni � za przemoc odpowiedzialne s¹ kulturowe konstrukty
kobieco�ci/mêsko�ci i opieraj¹ce siê na nich stereotypy p³ci. W odmiennej socjali-
zacji dziewcz¹t i ch³opców le¿y klucz do zrozumienia przemocy mê¿czyzn wobec
kobiet � w kulturow¹ rolê kobiety wpisane jest bycie ofiar¹, a w kulturow¹ rolê
mê¿czyzny bycie sprawc¹ przemocy. Anna Lipowska-Teutsch pisze: �Aby zrozu-
mieæ, dlaczego kobiety godz¹ siê na przemoc w ró¿nych formach � od bicia do
niesprawiedliwego podzia³u obowi¹zków zwi¹zanych z prowadzeniem domu
i opiek¹ nad dzieæmi � trzeba przyjrzeæ siê procesowi ich socjalizacji: przygoto-
wania do pe³nienia roli spo³ecznej zwi¹zanej z p³ci¹. Od dziewczynek oczekuje
siê, aby by³y opiekuñcze, wra¿liwe na cudze problemy, dba³y o swoj¹ powierz-
chowno�æ, lecz nie przejmowa³y inicjatywy w podbojach seksualnych. Nie jest
dobrze widziana nadmierna niezale¿no�æ, pewno�æ siebie, sk³onno�æ do dominacji,
agresywno�æ, rywalizacyjne postawy. Wytwarza siê w nich przekonanie, ¿e jedyny
sukces, jaki liczy siê w ¿yciu kobiety, to stworzenie szczê�liwego domu, posiada-
nie dzieci. Oczekuje siê od nich, ¿e przymilnym zachowaniem i robieniem �mi³ej
atmosfery� zatrzymaj¹ mê¿a w domu. Ten intensywny trening w bierno�ci, zale¿-
no�ci i spostrzegania sytuacji w perspektywie interesów innych ludzi jest wa¿n¹
przeszkod¹ w podjêciu skutecznej samoobrony� (15: 49).
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Zdaniem badaczek feministycznych przemoc mê¿czyzn wobec kobiet wynika
z niskiej pozycji kobiet w spo³eczeñstwie, nierównego uk³adu si³ pomiêdzy kobie-
tami i mê¿czyznami, czego nie sposób zrozumieæ bez odniesieñ do patriarchalnego
uk³adu w³adzy. �Zjawisko przemocy wobec kobiet nale¿y analizowaæ w perspek-
tywie (kontek�cie) stosunków w³adzy, nie za� alkoholizmu mê¿czyzn czy rzeko-
mego masochizmu kobiet, w po³¹czeniu z istnieniem znanego spo³ecznego przy-
zwolenia na u¿ycie tej przemocy jako �rodka dyscyplinuj¹cego czy okre�laj¹cego
pozycjê w zwi¹zku, w grupie, spo³eczeñstwie� (16: 13).

Takie stanowisko w sprawie przemocy mê¿czyzn nie jest tylko stanowiskiem
�rodowisk feministycznych.

Unia Europejska o przemocy wobec kobiet

Przemoc wobec kobiet zwi¹zana jest z dominacj¹ i w³adz¹ mê¿czyzn, a fakt
ten, dobrze udokumentowany badaniami, znajduje swój wyraz w dokumentach
Organizacji Narodów Zjednoczonych: Deklaracji o Likwidacji Przemocy wobec
Kobiet, Konwencji o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet i Pekiñ-
skiej Platformie Dzia³ania. Zapisy w sprawie przemocy wobec kobiet znajduj¹ siê
te¿ w dokumentach Unii Europejskiej.

Dla tej kwestii szczególne znaczenie ma opinia Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno-Spo³ecznego w sprawie przemocy domowej wobec kobiet z dnia 14 lipca
2005 roku (2006/C 110/15) w czê�ci 2, po�wiêconej m.in. przyczynom przemocy,
nie znajdujemy odniesieñ do alkoholizmu mê¿czyzn, za to w paragrafie 2.1. pod
tytu³em �Zakres, przyczyny i skutki przemocy mê¿czyzn wobec kobiet� czytamy:

2.1.2. Przemoc domowa wobec kobiet nie jest problemem indywidualnym jednej kobiety, lecz
problemem spo³eczno-politycznym, zwi¹zanym z gorszym po³o¿eniem kobiet w strukturach spo-
³ecznych i z ich dyskryminacj¹ w spo³eczeñstwach wci¹¿ zdominowanych przez mê¿czyzn (�)

2.1.5. Obecnie nie podlega dyskusji, i¿ rodzaj i skala przemocy mê¿czyzn wobec kobiet
uzale¿nione s¹ od patriarchalnych struktur w³adzy i okre�lonej przez nie roli obu p³ci w da-
nym spo³eczeñstwie (podkre�lenie autorki). Przemoc mê¿czyzn wobec kobiet jest zjawiskiem
wynikaj¹cym bezpo�rednio ze struktur spo³ecznych, czyli z nierównej sytuacji pomiêdzy kobie-
tami i mê¿czyznami. Brak równo�ci kobiet i mê¿czyzn sprawia równie¿, ¿e ten rodzaj przemocy
jest nie do�æ zbadany, zwalczany i karany sankcjami prawnymi. Do zmniejszania tej przemocy
w znacz¹cy sposób przyczyniaj¹ siê spo³eczne procesy równouprawnienia i równego traktowania
kobiet i mê¿czyzn oraz przyznanie kobietom jednakowych praw i wolno�ci. Decyduj¹cymi czyn-
nikami dla samodzielnego ¿ycia, w którym zagro¿enie przemoc¹ domow¹ jest ograniczone, s¹:
pozycja spo³eczna kobiety, jej wykszta³cenie i mo¿liwo�ci zawodowe, ekonomiczna/finansowa
niezale¿no�æ od partnera oraz zakres jej uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym.

Wyszczególnione powy¿ej czynniki okre�lone jako �decyduj¹ce� trudno uznaæ
za wystarczaj¹ce, co pokaza³y badania (13, 14). Polskie kobiety maj¹ niskie po-
czucie samodzielno�ci: blisko 90% mê¿atek i ponad 80% panien jest przekona-
nych, ¿e musz¹ siê w ¿yciu na kim� oprzeæ, a jeszcze wiêcej (92% i 88%) jest
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zdania, ¿e maj¹ prawo oczekiwaæ pomocy i opieki od mê¿czyzn. Poczucie nie-
samodzielno�ci i oczekiwanie mêskiego wsparcia maj¹ charakter �uniwersalny�
i w przypadku mê¿atek pozostaj¹ istotnie niezale¿ne od ich wykszta³cenia, liczby
posiadanych dzieci, ról, w jakich widzia³y siê wchodz¹c w doros³e ¿ycie, prefe-
rowanych modeli ma³¿eñstwa (17). Wysokie wykszta³cenie, pozycja spo³eczna,
praca zawodowa nie chroni¹ kobiet przed do�wiadczaniem przemocy. Specjalistka,
wykszta³cenie wy¿sze, udana kariera, samodzielne ju¿ dzieci mówi: a przecie¿ ja,
która jak siê okazuje naprawdê jestem w niez³ej sytuacji i zawodowej i finansowej,
ja siê ba³am o swoj¹ przysz³o�æ (�) ¿e ja umrê w nêdzy i rozpaczy. Po prostu takie
funkcjonuje w nas zakodowane spo³ecznie przekonanie, ¿e my sobie nie damy rady.
A powinno siê od ma³ego uczyæ, ¿e sobie damy radê, bo ka¿dy cz³owiek ma
w rêkach w³adzê (14).

Kobiety daj¹ sobie radê, ale poczucie, ¿e nie musz¹ w ¿yciu polegaæ na mê¿-
czyznach odzyskuj¹ zazwyczaj dopiero po rozwodzie.

Uwagi koñcowe. Ignorowanie problemu przemocy wobec kobiet, ³¹czenie jej
z alkoholem, ni¿szymi grupami spo³ecznymi, bied¹, patologicznymi osobowo�cia-
mi sprawców, ich zaburzeniami, chorobami psychicznymi, a w koñcu wskazy-
wanie na uwarunkowania biologiczne mêskiej agresji � zaciera inne przyczyny
przemocy mê¿czyzn wobec kobiet w rodzinach oraz utrwala stereotypowy w na-
szym kraju wzór bij¹cego, bo pijanego mê¿a. Dzia³ania takie utrudniaj¹ rozpo-
znanie zjawiska mêskiej przemocy wobec kobiet, co prowadzi do uproszczonych
wniosków i ogranicza podejmowanie skutecznych dzia³añ na rzecz eliminacji prze-
mocy z ¿ycia rodzinnego.
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