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G1

Co to jest przemoc domowa?
•	Seksualne i fizyczne znęcanie się
•	Znieważanie, upokarzanie i grożenie
ludziom, z którymi sprawca razem żyje lub żył w celeu przejęcia władzy i kontroli.


G2

On okazuje skruchę
... i  to zawsze wtedy, kiedy się boi, że żona go opuści.
Poprzez jego przeprosiny, kobieta czuje się zmuszona do stłamszenia swojego strachu, złości i oburzenia, tzn. do ukrywania własnych uczuć.
Gdy zdarza się to często, zatraca ona swoje własne uczucia i poczucie osobistej godności.


Gx2a
Pomimo skruchy ponowne znęcanie się?



G3

Czy jest to Pani znane?
1.	On przeprasza, jest przerażony z powodu tego, co uczynił.

2.	Szuka wyjaśnień, jak mogło mu się coś takiego przydarzyć, jest skruszony.

3.	Ona pociesza go – i zapomina swoją własną złość i rozczarowanie.

4.	On mówi jej co powinna robić inaczej, aby go nie prowokować.
(wychowywanie dzieci, sprawy związane z pieniędzmi, seksem, gospodarstwem domowym, nie spotykać się z przyjaciółmi/przyjaciółkami)

5.	Później długo o tym się nie mówi, oboje mają nadzieję, że w ten sposób wszystko zostało załatwione.

Gx4
jednak


G5

... jego żądza panowania trwa nadal:

6.	Pewnego dnia – nowa kłótnia: tym razem ma Pani lepsze argumenty, on nie może postawić na swoim, czuje się bezsilny.

7.	On bije: Teraz czuje się ponownie silny, jest panem sytuacji.

8.	Pani jest przerażonana, sparaliżowana, nie broni się.

9.	On wzmaga się w rauszu mocy (później mówi, że był to tzw. black-out).

10.	Następnie widzi: Pani  jest o wiele bardziej zraniona niż on zamierzał. Teraz on jest przerażony.

Być może róże są teraz droższe – reszta pozostaje taka sama.

Gx5
Dlaczego?


G6

Swoje zachowanie nigdy nie poddał wątpliwości i dlatego niczego nowego się nie nauczył. Od tej pory będą:

•	obelgi i znieważania coraz gorsze

•	odstępy czasu miedzy wybuchami przemocy coraz krótsze

•	obrażenia coraz bardziej niebezpieczne 


G7

Kto jest winien?

Typową  cechą stosującego przemoc jest to, że nigdy nie przejmuje on odpowiedzialności za siebie samego.
Winę przypisuje on 
•	alkoholowi
•	strasznemu dzieciństwu
•	stresowi związanemu z pracą / bezrobociem
•	ofiarom

Dla ofiary szukanie przyczyn bicia we własnym zachowaniu jest bardzo kuszące. Dzięki temu ma ona nadzieję, że w przyszłości uda jej się uniknąć błędów i tym samym również znęcania się. Doświadczenie pokazuje jednak, że stosujący przemoc zawsze znajdą przyczynę - niezależnie od tego jak zachowuje się ofiara.


G8

Przejście do ofensywy?
Przejście do ofensywy nie chroni przed dalszym biciem i moze doprowadzic do pogorszenia sytuacji. Kobieta moze ednak chronic sie przed przemoca, pokazac granice i przez to zachowac poczucie wlasnej godnosci, ktore jest decydujace dla dalszych krokow.

Ona może złożyć donos na sprawcę przy pomocy środków prawnych i zmusić go do wyprowadzki i do trzymania się od niej z daleka.
Jak, tego dowie się Pani w rozdziałach:
 „Wniosek karny” (Strafantrag)



G10

Pani prawa
Ma Pani prawo do:
•	 nienaruszalności cielesnej
•	 własnych myśli i opinii
•	 tego, aby to, co jest  dla Pani cenne traktowane było z szacunkiem
•	 własnych przyjaciół
•	 seksualnego samostanowienia
•	 zerwania związku i pójscia własną drogą
Pani życzenia są tak samo ważne jak jego.
Nie pani jest odpowiedzialna za zachowanie swojego partnera, a on sam.


G12

Co jest kłótnią a co przemocą ?

W każdym związku istnieją konflikty interesów, dochodzi do kłótni.
Kłótnia może przerodzić się w przemoc.

Przykład: Rolf chce spędzić urlop w górach. Chce tam wynająć domek dla rodziny i urządzać górskie wspinaczki.
Amalie musi zajmować się w tym czasie domem i dziećmi - na wędrówkę po górach są one jeszcze za małe. Dlatego ona wolałaby spędzić urlop w hotelu nad morzem: opalać się, kąpać, budować zamki z piasku. Ona proponuje, aby spędzić urlop oddzielnie.

Niech Pani odgadnie: Co jest kłótnią a co przemocą ?


G13

G13.1	„Już w zeszłym roku byliśmy na kąpielisku.”
G13.1a	On potwierdza konflikt interesów – kompromis nie jest wykluczony.

G13.2	»Cały rok pracowałem na was, teraz chcę mieć też coś dla siebie.«
G13.2a	On wyraźnie wypowiada swoje życzenie. Mężczyźni, którzy milczą są bardziej niebezpieczni, słuchają żądań do momentu aż wybuchną.

G13.3	»Ty chcesz sama wyjechać? Nigdy ci się to nie uda!«
G13.3a	On czyni ją malutką, niszczy jej zaufanie do siebie samej: jest to psychiczne znęcanie się.

G13.4	Trzaska drzwiami i opuszcza dom.
G13.4a	Jeśli kłótnia tak się zaostrzy, że dochodzi do wzajemnego ranienia się(słoami, później ew.fizycznie), najlepszym rozwiązaniem jest opusczczenie tego miejsca, do momentu kiedy sytuacja się uspokoi. Pozostanie w tej niebezpiecznej sytuacji nie jest odwagą lecz nieodpowiedzialnością.

G13.5	„W hotelu znowu poznasz dziwnych ludzi, którzy później będą się nam tylko naprzykrzać.«
G13.5a	Najbezpieczniej czuje się on wtedy, jeśli jego partnerka poza nim nikogo więcej nie zna. Izolacja jest formą przemocy - w ten sposób sprawuje on swoją władzę i kontrolę.

G13.6	»Wówczas zablokuję konto.«
G13.6a	On wydziela jej pieniądze i zabiera: używając przemocy ekonomicznej sprawuje władzę i kontrolę.


G14

Jak zaczyna się przemoc?
Przemoc może mieć wiele form, jednak zawsze jej celem jest sprawowanie władzy i kontroli.
Niszczy samoświadomość partnerki i czyni ją niezdolną do samodzielnego działania.

Gx14.1
Zastraszanie / grożenie

G14.1
On ryczy.
Grozi spojrzeniami i gestami.
Wmawia jej, że jest psychicznie chora i mógłby postarać się o skierowanie jej do szpitala psychiatrycznego.

Gx14.2
Pieniądze

G14.2
Wydziela jej pieniądze na prowadzenie domu, również kieszonkowe.
Gdy ona zarabia własne pieniądze, on decyduje na co zostaną wydane.

Gx14.3
Poniżenie

G14.3
Ona nie chce być przez niego dotykana - on się jednak z tym nie liczy.
On chce seksu - ona broni się, to go podnieca.
On robi sobie z niej żarty w obecności gości.

Gx14.4
Wykorzystywanie dzieci

G14.4
Dzieci muszą składać mu sprawozdanie o tym co ona robi podczas jego nieobecności.
Za niepowodzenia dzieci w szkole czyni ją odpowiedzialną.
Grozi jej zabraniem dzieci lub wyrządzeniemim  im krzywdy.

Gx14.5
Izolacja

G14.5
On zawsze chce wiedzieć dokąd ona się udaje, z kim się spotyka.
Zabrania jej kontaktów ze jej rodziną, z jej przyjaciółkami.


G15

Co zatrzyma przemoc?
Kobieta nie może wychowywać swojego męża.
On zmieni się tylko wówczas, gdy jego dotychczasowe zachowanie nie będzie dla niego korzystne, a wręcz szkodliwe:
•	jeśli musi liczyć się z karą lub problemami w pracy
•	gdy opuści go żona.

Wówczas będzie starał się np:
•	robi leczenie odwykowe od  uzależnienia alkoholowego (Alkohol-Entzug).
•	odwiedza poradnię dla mężczyzn stosujących przemoc (Männer-Gewalt-Beratung).

Powinien on wytrzymać przynajmniej 6 miesięcy, zanim kobieta zaryzykuje ponowne życie z nim. Gdy wcześniej przerwie te przedsięwzięcia, wówczas jego następny atak będzie silniejszy.


G16

Czy pomoże poradnia rodzinna?
Nie. W poradni rodzinnej będzie Pani zachęcana do tego, aby w jego obecności szczerze wypowiedzieć swoje zdanie i wyrazić swoje uczucia. Za to może on Panią później ukarać.

"Na podstawie obserwacji (63 par) stwierdziliśmy, że przemoc domowa nie ma nic wsólnego z ofiarą – jeśli w ogóle, to tylko w minimalnym stopniu. W związku z tym terapia partnerska nie ma sensu. Bicie nie ma też nic wspólnego z dynamiką w małżeństwie. Przyczyna bicia nie leży w związku, lecz w samym sprawcy."

("When men batter Women", Neil Jacobson und John Gottman, New York 1998 S.226)


G17

Dlaczego mnie coś takiego się przydarza?
To przydarza się nie tylko Pani:

W Niemczech co czwarta kobieta przeżyła fizyczne lub seksualne ataki partnera jeden raz lub częściej. 
Niestety, kobiety milczą, gdy im się to przydarzy. Każda z nich uważa to za indywidualny przypadek.

Przemoc występują w każdej formie współżycia, niezależnie od wykształcenia, dochodów, płci lub wieku:
Wygląda na to, że również w związkach gejowskich i lesbijskich przemoc domowa  jest rozpowszechniona. Ludzie starsi i niepełnosprawni są szczególnie narażeni na pozostanie ofiarą przemocy domowej.


G18

Rozejść się lub pozostać?

Gx18.1
Rozejść się

Gx18.2
Pozostać

Gx18.3
Kompromis



G19

Powody pozostania:

•	groźby męża
•	kłopoty materialne
•	strach nieporadzenia sobie samej
•	troska o dzieci
•	nadzieja, że on się zmieni
•	wstyd, że pani nie sprawdziła się jako żona
•	współczucie mężowi - zamiast sobie samej


G20

Co przemawia za odejściem:

Im dłużej Pani czeka, tym trudniejszy będzie ten krok:
•	przemoc zwiększa się za każdym razem
•	Pani pewność siebie zanika
•	ciągły strach paraliżuje Panią
•	skutki zdrowotne są coraz gorsze 

Przy tym zyskuje Pani:
•	wiarę we własne siły
•	napięcie zmniejsza się 
•	fizycznye i psychiczne dolegliwości ustępują
•	nie jest już Pani odizolowana i może o tym rozmawiać z innymi
•	znów istnieje przyszłość


G21

Odejście na pewien czas

Może Pani również wyprowadzić się na pewien czas
•	do domu kobiet (Frauenhaus) lub
•	uzyskać wydalenie sprawcy z mieszkania (Wegweisung)

Znajdując się w bezpiecznym miejscu może Pani:
•	spokojnie zastanowić się co Pani by chciała
•	pertraktować ze swoim mężem
•	podjąć kroki prawne nie będąc bezpośrednio zagrożoną


G22

Co czują dzieci

Wiele kobiet stara się ukryć przemoc przed dziećmi, aby je ochronić, a także ze wstydu.
Jeśli matka milczy, dzieci również nie mają odwagi do poruszania tego tematu.
Być może zostanie ona ze sprawcą, aby zachować dzieciom ojca, a one mają nadzieję, że ona w końcu odejdzie.

Gx22.1
Jak cierpią dzieci

Gx22.2
Czego uczą się dzieci

Gx22.3
”Dzieci potrzebują ojca”

Gx22.4
Dręczyciel jako ojciec

Gx22.5
Czy dzieci są molestowane seksualnie?


G23

Jak cierpią dzieci
Nawet jeśli dzieci nie są naocznymi świadkami aktów przemocy, dokładnie zdają sobie z tego sprawę: Prawie wszystkie dzieci moga dokładnie opisać te wydarzenia (pokazało to badanie naukowe).

Często dzieci czują się winne kłótniom rodziców i próbują unikać wszelkich błędów i w razie ataku chronić matkę. Gdy dziecko zorientuje się, że nie jest w stanie cokolwiek zmienić, staje się ciche, płochliwe, lub nawet skrajnie agresywne.



G24

Skutki 

•	depresje, chęć odebrania sobie życia
•	moczenie nocne podczas snu, bóle głowy, zaburzenia jedzenia i snu
•	narkotyki, alkohol
•	nadzwyczajnie ogromna przemoc
•	zawodność w szkole

Ponieważ dziecko nie może sprostać stresowi rodzinnemu, próbuje ono swoim ekscentryzmem zwrócić uwagę rodziców.

W przypadku przemocy w rodzinie, rodzice nie reagują na takie zachowanie intuicyjnie, lecz ze złością, a nawet używając przemocy. W tych przypadkach dzieci są  siedem razy częściej bite niż w innych rodzinach.


G25

Czego uczą się dzieci
Istnieje duże niebezpieczeństwo, że dzieci będące świadkami przemocy wśród rodziców, później, jako osoby dorosłe same będą powtarzać te formy zachowań w swoich własnych związkach. Nie uczą się one postępować kompromisowo - wręcz przeciwnie – uczą się, że tylko siłą mogą sobie wywalczyć uznanie. Dla dziewczynek i chłopców jest to normalne, że mężczyźni są okrutni, despotyczni i traktują kobiety lekceważąco i pogardliwie.


G26

”Dzieci potrzebują ojca”
Czego potrzebują dzieci:

•	życia bez brutalności, strachu, upokorzeń
•	wzajemnego  respektowania się, spokoju i zaufania  
•	granic


G27

Stosujący przemoc jako ojciec
•	 przemoc domowa wzmaga się podczas ciąży powodując często urodzenie obumarłego płodu, przedwczesny poród i uszkodzenia płodu przed urodzeniem, mogą być tego skutkiem.
•	Większość mężczyzn nadużywających przemocy bije dzieci i nadużywa ich zaufania gwałcąc
•	50% uprowadzeń dzieci ma na celu odzyskanie ich matki lub ukaranie jej.
•	Ojcowie zmuszają dzieci do szpiegowania matki i wprowadzają je w nierozwiązywalny konflikt lojalności.
•	Niektórzy żądają, ażeby matce odebrano prawa rodzicielskie, nawet jeśli sami nie są ojcami.
	Ojcowie wykorzystują prawo do widywania się z dziećmi aby ponownie szykanować lub ranić matkę. Tą drogą znajdują też ponownie tajny adres matki i dzieci.  


G28

Czy dzieci są wykorzystywane seksualnie?
Wiele dzieci przemilcza wykorzystywanie seksualne.
Sprawca z reguły zastrasza swoją ofiarę, która w końcu wierzy, że wydarzenie to w ogóle nie miało miejsca. Poza tym dziecko samo odczuwa winę i wstyd za to, co go spotkało.
Dzieci muszą najpierw pokonać tę barierę.
Proszę powiedzieć dziecku, że jest to bezprawie, nawet jeśli wujek czy ojciec tego chce, i że dziecko zawsze ma prawo do tego, aby powiedzieć "Nie”.

Jeśli podejrzewa Pani, że dziecko jest (było) wykorzystywane seksualnie, może Pani uzyskać fachową pomoc w postaci porady:

•	telefonu natychmiastowej pomocy dla dzieci i młodzieży,
•	związku ochrony dzieci, 
•	organizacji Wildwasser.



