
14 stycznia 2016 r. w bursie przeprowadzono zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki 

pt. ”Czy to jest przemoc czy to jest kochanie”.  Pomysł na te zajęcia zrodził się po przeczytaniu 

publikacji „Nie zgadzam się na przemoc! Aktywizacja młodzieży w zakresie przeciwdziałania 

przemocy seksualnej i wiktymizacji”, która powstała w ramach projektu „Przemoc seksualna i 

wiktymizacja wśród nastolatków” dzięki wsparciu finansowemu Programu Zdrowotnego Unii 

Europejskiej.  

Młodzież jest szczególnie narażona na doświadczenie przemocy seksualnej z racji 

etapu, na którym się znajduje – rozwija swoją tożsamość, uczy się stawiać granice, nawiązuje 

relacje. Doświadczenie przez młodych ludzi przemocy seksualnej wpływa na ich dorosłe życie 

oraz utrudnia uczestnictwo w życiu społecznym i tworzenie intymnych związków. Warto 

zwracać uwagę na potrzebę dyskusji i edukacji w tym zakresie, jako że przemoc seksualna 

wśród młodzieży to zjawisko powszechne i przybierające coraz to nowe formy w związku z 

rozwojem nowych technologii, zatem wymagające poszukiwania nowych podejść i rozwiązań.   

Rzetelna edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej i wiktymizacji 

wśród młodzieży, przyczynia się do obalenia stereotypów płc i, uczy szacunku do drugiego 

człowieka, wyznaczania własnych granic. Pomaga w budowaniu zdrowych relacji, chroni przed 

angażowaniem się w te przemocowe, oraz mówi, jak nie wchodzić w rolę sprawcy/sprawczyni 

przemocy.  

Badania wykazują, że dzieci od trzeciego roku życia zdobywają wiedzę dotyczącą tego, jaki 

powinien być „stereotypowy” mężczyzna i jaka powinna być „stereotypowa” kobieta. Na 

początku szkoły podstawowej mają już ugruntowany obraz tego, kim są i jak powinni się 

zachowywać jako reprezentanci i reprezentantki swojej płci. Niestety, cały czas stereotypowa  

męskość i kobiecość budowane są w oparciu o kontrast, a do tego właściwości „męskie” 

częściej wartościowane są na plus. Podstawowe cechy i zachowania przypisywane płciom 

podzielone na kategorie - przykład: 

 

  

 MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

Wygląd  Mocna budowa ciała, widoczna 

masa mięśniowa, brak dbałości 

o wygląd 

Skupienie na wyglądzie i 

atrakcyjności fizycznej, 

szczupłe, drobne  

Siła fizyczna Silni, krzepcy Słabe, delikatne 

Osobowość Wypieranie emocji  Skupienie na emocjach, 

spokojne, opanowane 

Temperament Skłonni do podejmowania 

ryzyka, porywczy, brutalni 

Zachowawcze 

Zainteresowania Sport, polityka, praca Dom, rodzina, uroda 

Formy spędzania 

wolnego czasu Świat wirtualny, sportowe 

zabawy grupowe 

Prace domowe, dbanie o 

potrzeby najbliższych 

 

Ulubione filmy Filmy akcji, wojenne, thrillery Komedie romantyczne, 

romanse, filmy obyczajowe 

Cele życiowe  Sukces zawodowy i finansowy  Znalezienie partnera i 

założenie rodziny 



Seksualność  Dominacja i natarczywość, 

wysokie libido, gotowość w 

każdej chwili  

Uległość, ograniczone 

potrzeby seksualne 

Role rodzinne  Głowa rodziny zapewniająca 

status materialny 

Wychowujące dzieci, 

podporządkowane mężom 

 

Agresja  Agresorzy, dyskryminujący Ofiary przemocy, 

dyskryminowane 

 

 

Jak łatwo można zauważyć, taka dychotomia nie przystaje do rzeczywistości i jest 

bardzo krzywdząca dla obu płci. O ile od lat bardzo dużo mówi się o sytuacji kobiet, o tyle 

nadal mało miejsca poświęca się na analizę społecznego wzorca męskości. Bez zmian w 

wychowaniu i zachowaniu mężczyzn bardzo trudno o równouprawnienie, partnerskie relacje i 

bardziej sprawiedliwe społeczeństwo. To właśnie młodzież, szczególnie mocno poddana 

rówieśniczej presji, najboleśniej odczuwa konieczność dostosowywania się do stereotypów.  

Główny model męskości, który za pomocą kultury masowej jest wpajany chłopcom od 

najmłodszych lat, to albo typ Rambo (często bezmózgi i walący na oślep), albo policjant/ 

detektyw/mafioso – z czasem coraz mniej wyrafinowany i coraz brutalniejszy. Poprzez takie 

wzorce przekazuje się młodym ludziom, że świat można kontrolować przemocą, że siła 

wzbudzi szacunek ze strony innych mężczyzn i seksualne zainteresowanie kobiet. 

Przedstawianie kobiet jako istot bezwolnych i słabych tylko wzmacnia chęć mężczyzn do ich 

„obrony”. Raz zapoczątkowaną przemoc trudno jednak powstrzymać – akcja powoduje 

reakcję. Mężczyźni zabijają, ranią lub okradają najczęściej innych mężczyzn, kult siły obraca 

się więc przeciwko nim.  

Uważam, że bardzo ważne jest podkreślanie zalet równego traktowania kobiet i 

partnerstwa w związku. Odpowiedzialność i wspólne podejmowanie decyzji koniecznie 

należy odnosić także do sfery seksualności – aktywności seksualnej, antykoncepcji, decyzji o 

posiadaniu dzieci. Chłopcy powinni być uczeni dbania o swój dobrostan fizyczny i 

psychiczny. Warto zwrócić uwagę na to, że w reklamach leków to zawsze kobiety opiekują 

się swoimi partnerami. Prowadzi to do zaniedbywania problemów zdrowotnych, unikania 

lekarzy i nierzadko przedwczesnej śmierci. 


