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Katarzyna Słubik

Ochrona migrantek przed przemocą w Polsce 
i wybranych krajach Unii Europejskiej

Analiza prawnoporównawcza

Wstęp

Niniejszy raport stanowi analizę regulacji prawnych czterech krajów Unii Eu-
ropejskiej: Austrii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Polski w zakresie ochrony przed 
przemocą kobiet pochodzenia cudzoziemskiego. Przedstawiono w nim przepi-
sy chroniące ofi ary przemocy domowej, osoby przymuszane do zawarcia mał-
żeństwa oraz zagrożone zabiegiem okaleczania narządów płciowych. Raport 
skupia się na przepisach obowiązującego prawa, z tego względu pomija – poza 
kilkoma wyjątkami – inicjatywy rządów i organów administracji publicznej ma-
jące na celu prewencję, rozpowszechnianie informacji i monitorowanie zjawisk 
przemocy – o ile nie znajdują one odzwierciedlenia w legislacji poszczególnych 
krajów. Również przemoc wobec dzieci – jako temat bardzo obszerny – została 
pominięta jako wykraczająca poza ramy niniejszego opracowania.

I. Zagadnienia ogólne

1. Defi nicja przemocy

Przemoc wobec kobiet już od lat 90. XX wieku jest uznawana za poważne 
naruszenie praw człowieka, a zarazem dyskryminację ze względu na płeć. Aby 
zdefi niować zjawisko przemocy wobec kobiet, posłużę się defi nicją zawartą 
w najnowszym dokumencie prawa europejskiego – Konwencji w sprawie za-
pobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (dalej: 
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CAHVIO)1: „Przemoc wobec kobiet oznacza wszelkie akty przemocy uwarunko-
wanej płcią, które prowadzą lub mogą prowadzić do krzywdy fi zycznej, seksu-
alnej, psychicznej lub ekonomicznej bądź do cierpienia kobiet, w tym groźby 
takich aktów, przymusu lub samowolnego pozbawienia wolności w życiu pub-
licznym lub prywatnym”. Dodatkowo Konwencja defi niuje przemoc domową 
jako „wszelkie akty przemocy fi zycznej, seksualnej, psychicznej lub ekonomicz-
nej w rodzinie lub w domu albo między byłymi lub obecnymi małżonkami bądź 
partnerami, bez względu na to, czy sprawca dzieli lub dzielił to samo miejsce 
zamieszkania z ofi arą”.

Uzupełniająco można również posiłkować się defi nicją Wysokiego Komisa-
rza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (dalej: przewodnik UNHCR)2, który 
w przewodniku w sprawie przemocy ze względu na płeć oraz przemocy seksu-
alnej z 2003 roku – korzystając z wcześniejszych aktów prawa międzynarodo-
wego – wymienia formy, jakie może przybierać przemoc wobec kobiet. Wyróż-
nia zatem:
• przemoc w środowisku rodzinnym, która może przybierać formę: przemocy 

fi zycznej, wykorzystania seksualnego (w tym również małoletnich), wymu-
szania posagu, gwałtu małżeńskiego, okaleczenia żeńskich narządów płcio-
wych i innych niebezpiecznych, tradycyjnych praktyk krzywdzących kobiety, 
przemocy w związku pozamałżeńskim oraz przemocy powiązanej z wyzy-
skiem seksualnym;

• przemoc w ramach wspólnoty społecznej, która może przybierać formę 
gwałtu, wykorzystania seksualnego, molestowania seksualnego i zastrasze-
nia w miejscu pracy, w instytucjach oświatowych i innych miejscach publicz-
nych, handel kobietami i zmuszanie do prostytucji; 

• przemoc popełnianą bądź tolerowaną przez państwo, zarówno w sferze 
prywatnej, jak i publicznej.

2. Instrumenty międzynarodowe w walce z przemocą wobec kobiet

Niektóre z międzynarodowych instrumentów odnoszą się bezpośrednio 
do przemocy wobec kobiet i zobowiązują bądź wzywają społeczność między-
narodową do jej eliminacji. Są to m.in. Konwencja w sprawie likwidacji wszel-

1 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej otwarta do podpisu w dniu 11 maja 2011 r. w Istambule. Podpisana przez Polskę w dniu 
18 grudnia 2012 r. 

2 Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Przemoc seksualna i przemoc 
na tle płciowym wobec uchodźców, uchodźców-repatriantów oraz osób przesiedlonych we-
wnętrznie, Przewodnik po metodach zapobiegania i przeciwdziałania (2003), h� p://www.unhcr.
org/3f696bcc4.html.
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kich form dyskryminacji kobiet z 1979 roku (dalej: CEDAW)3, Zalecenie ogólne 
nr 19 Komitetu CEDAW w sprawie przemocy wobec kobiet, Deklaracja ONZ 
o Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet z 1993 roku (pierwszy instrument mię-
dzynarodowy odnoszący się wyłącznie do zjawiska przemocy wobec kobiet)4, 
Deklaracja Pekińska oraz Pekińska Pla� orma Działania5 oraz powiązane z nimi 
rezolucje Parlamentu Europejskiego6, a ponadto inne akty ONZ dotyczące walki 
z przemocą ze względu na płeć, jak rezolucja w sprawie eliminacji przemocy 
domowej wobec kobiet z 2003 roku7 czy rezolucja w sprawie środków przeciw-
działania przestępczości i środków prawa karnego mająca na celu eliminację 
przemocy wobec kobiet z 1998 roku8. Również na szczeblu europejskim po-
wstają dokumenty – niemające charakteru wiążącego – potępiające zjawisko 
przemocy wobec kobiet, m.in. Zalecenie Komitetu Ministrów Rec (2002)5 do 
państw członkowskich w sprawie ochrony kobiet przed przemocą9. W 2002 
roku był to pierwszy międzynarodowy instrument prawny określający regio-
nalną strategię przeciwdziałania przemocy i ochrony ofi ar z uwzględnieniem 
wszystkich form przemocy ze względu na płeć. 

Z bardziej znaczących rezolucji Parlamentu Europejskiego w przedmiocie 
przemocy ze względu na płeć należy wymienić Rezolucję PE w sprawie obecnej 
sytuacji oraz przyszłych działań w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet10 
oraz Rezolucję PE w sprawie priorytetów oraz zarysu ram nowej polityki Unii 

3 Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjęta przez Zgro-
madzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. (Dz. U. 1982, Nr 10, poz. 71).

4 Deklaracja Zgromadzenia Ogólnego ONZ o eliminacji przemocy wobec kobiet z dnia 20 
grudnia 1993 r. (A/RES/48/104).

5 Deklaracja Pekińska oraz Pla� orma Działania przyjęte na IV Światowej Konferencji Kobiet, 
która odbyła się w Pekinie w dniu 15 września 1995 r. – dokument końcowy konferencji, w któ-
rym wskazano dwanaście obszarów, które mają kluczowe znaczenie dla walki z dyskryminacją ko-
biet, oraz określono zadania, które mają zostać podjęte przez rządy, instytucje międzynarodowe, 
organizacje pozarządowe oraz sektor prywatny.

6 Rezolucja PE z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie realizacji pekińskiej pla� ormy działania 
(Dz. U. C 59 E z 23.2.2001, s. 258), rezolucja PE z dnia 10 marca 2005 r. dotycząca dalszych działań 
w sprawie pekińskiej pla� ormy działania (Pekin+10) (Dz. U. C 320 E z 15.12.2005, s. 247.), rezo-
lucja PE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie realizacji pekińskiej pla� ormy działania (Pekin + 15) 
(Dz. U. C 348 E z 21.12.2010, s. 11).

7 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie eliminacji przemocy domowej wobec 
kobiet z dnia 22 grudnia 2003 r. (A/RES/58/147).

8 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 2 lutego 1998 r. w sprawie środków przeciw-
działania przestępczości i środków prawa karnego mających na celu eliminację przemocy wobec 
kobiet (A/RES/52/86).

9 Zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy (2002)5 do państw członkowskich w sprawie 
ochrony kobiet przed przemocą CM/Rec 2002/5.

10 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lutego 2006 r w sprawie obecnej sytuacji oraz 
przyszłych działań w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet (Dz. U. C288 E z 25.11.2006, s. 66).
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Europejskiej w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet11. Determinację Unii 
Europejskiej w zwalczaniu przemocy ze względu na płeć potwierdza również 
Komisja Europejska, m.in. w swojej „Strategii na rzecz równości kobiet i męż-
czyzn 2010−2015”12. 

Obecnie na poziomie europejskim najbardziej kompleksowym instrumen-
tem walki z przemocą wobec kobiet ma szansę stać się Konwencja CAHVIO 
(podpisana przez wszystkie kraje będące przedmiotem niniejszej analizy, w tym 
przez Polskę). Akt ten tworzy prawne ramy do przeciwdziałania wszelkim for-
mom przemocy wobec kobiet, a także do zapobiegania, ścigania i likwidowania 
przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej, wprowadzając jednocześ-
nie specjalny mechanizm monitoringu w celu efektywnego wdrożenia przepi-
sów Konwencji przez strony. Konwencja nakłada na państwa-strony m.in. po-
niższe obowiązki:
– zapewnienia ofi cjalnej infolinii dla ofi ar przemocy działającej 24 godziny na 

dobę oraz portalu z informacjami dla ofi ar przemocy;
– zapewnienia odpowiedniej liczby schronisk dla ofi ar przemocy oraz ośrod-

ków wsparcia;
– przygotowania procedur przesłuchań policyjnych, chroniących przed wtór-

ną wiktymizacją;
– monitorowania i zbierania danych na temat przestępstw, z uwzględnieniem 

płci;
– przeprowadzenia szeroko zakrojonych akcji informacyjnych w zakresie prze-

ciwdziałania przemocy wobec kobiet, w tym szkoleń i informacji dla chłop-
ców i mężczyzn;

– przeszkolenia osób zajmujących się wsparciem dla ofi ar przemocy oraz pra-
cujących ze sprawcami przemocy;

– zapewnienia trybu ścigania z urzędu za przestępstwo zgwałcenia oraz izola-
cji sprawcy przemocy od ofi ary (eksmisja z mieszkania, zakaz zbliżania)13.

3. Przemoc wobec kobiet cudzoziemskiego pochodzenia 

Jedną z grup najbardziej narażonych na przemoc, a zarazem najsłabiej przed 
nią chronionych, są migrantki, kobiety pochodzące z rodzin migranckich lub 

11 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie priorytetów oraz 
zarysu ram nowej polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet (2010/2209(INI)).

12 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 21 września 2010 r. – Strategia na rzecz równo-
ści kobiet i mężczyzn 2010–2015 (COM(2010) 491). 

13 Materiały informacyjne Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, h� p://www.row-
netraktowanie.gov.pl.
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wywodzące się z mniejszości etnicznych. Doświadczają one w wielu dziedzi-
nach podwójnej dyskryminacji – jako kobiety i jako cudzoziemki. Słaba znajo-
mość języka i prawa kraju, w którym mieszkają, presja ze strony rodziny bądź 
brak wsparcia dalszych krewnych mieszkających w kraju pochodzenia, zależ-
ność statusu migracyjnego od partnera czy męża, bariery kulturowe, wcześ-
niejsze doświadczenia związane z przemocą w kraju pochodzenia – to dodatko-
we czynniki ryzyka, które czynią z kobiet cudzoziemskiego pochodzenia grupę 
szczególnie wrażliwą. Imigrantki są bardziej narażone na przemoc domową – 
może być ona instrumentem opresji ze strony partnera, który próbuje utrzy-
mać w nowych warunkach pozycję głowy rodziny, zwłaszcza w sytuacji gdy 
utracił status jedynego jej żywiciela bądź gdy w integracji ze społeczeństwem 
kraju przyjmującego odnosi mniej sukcesów niż partnerka. Niektóre cudzo-
ziemki znajdują pracę łatwiej i szybciej od mężczyzn, jeśli szukają zatrudnienia 
jako opiekunki czy pomoce domowe. Może to prowadzić do odwrócenia tra-
dycyjnych ról w rodzinie, a w konsekwencji przyczynić się do agresji partnera. 
Często migrantki wywodzą się z patriarchalnych kultur, w których kobiecie wy-
znaczono podrzędną rolę, a przemoc domowa jest zjawiskiem szeroko akcepto-
wanym. Dodatkowo migrantki są w większym stopniu narażone na przemoc ze 
strony państwa – policjantów, strażników granicznych, celników. Ze względu na 
silną zależność od pracodawców w kraju przyjmującym, migrantki są w więk-
szym stopniu narażone na przemoc i molestowanie seksualne w miejscu pracy, 
jak również często stają się ofi arami pracy przymusowej14. 

Oddzielną grupą ryzyka są migrantki przymusowe, które często doświad-
czyły już przemocy – w tym przemocy seksualnej – w kraju swojego pocho-
dzenia, a w kraju przyjmującym ubiegają się o ochronę międzynarodową. Mi-
grantki przymusowe wymagają szczególnej ochrony przed przemocą, zwłaszcza 
przed powtórną wiktymizacją. Nierzadko postępowanie o nadanie im statu-
su uchodźcy jest automatycznie połączone z postępowaniem członka rodzi-
ny, który może być jednocześnie sprawcą przemocy. Również automatycznie 
w ramach takiego postępowania mogą odbywać się przesłuchania w obec-
ności członka rodziny płci męskiej. Automatyzm w takim przypadku z co naj-
mniej z dwóch powodów może działać na niekorzyść przesłuchiwanej: kobieta 
może obawiać się ujawnić mężowi lub ojcu, że została zgwałcona, ponieważ 
może zostać uznana za przynoszącą hańbę rodzinie i spotkać się z wyklucze-
niem, a nawet dalszą przemocą w imię honoru – tym razem ze strony rodzi-
ny. Ponadto osoba uczestnicząca w przesłuchaniu może być sprawcą przemocy, 
którego przesłuchiwana w dalszym ciągu się obawia. Rodziny, ubiegające się 

14 Interna
 onal Organiza
 on for Migra
 on, Taking Ac� on against Violence and Discrimina-
� on Aff ec� ng Migrant Women and Girls (2010).
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w kraju przyjmującym o ochronę międzynarodową, zostają zazwyczaj zakwa-
terowane razem, w lokalach fi nansowanych ze środków publicznych (ośrodki 
dla cudzoziemców, lokale socjalne itd.) – nieznajomość swoich praw i obawa 
przed utratą dachu nad głową, jakikolwiek by nie był, mogą powstrzymywać 
kobietę przed złożeniem wniosku o oddzielne zakwaterowanie. Nierzadko 
również kobiety wnioskujące o status uchodźcy mogą nie zdawać sobie spra-
wy, że ich własne przejścia w kraju pochodzenia mogą być podstawą do udzie-
lenia im ochrony międzynarodowej – stają się wówczas zależne od partnera, 
który, w ich ocenie, ma „prawdziwą” podstawę, by uzyskać ochronę (np. udział 
w konfl ikcie zbrojnym). Kobiety ubiegające się o ochronę są również bardziej 
narażone na przemoc ze strony podmiotów publicznych – straży granicznej, 
pracowników ośrodków dla uchodźców, urzędników decydujących o przyzna-
niu ochrony – jak i ze strony innych cudzoziemców w placówkach zakwatero-
wania zbiorowego (np. w ośrodkach dla uchodźców).

Spośród instrumentów międzynarodowych, które odnoszą się bezpośred-
nio do kobiet pochodzenia cudzoziemskiego jako grupy szczególnie narażonej 
na przemoc ze względu na płeć, należy wymienić m.in. Deklarację o Eliminacji 
Przemocy Wobec Kobiet z 1993 roku. W jej preambule po raz pierwszy zwra-
ca się uwagę na to, że pewne grupy kobiet zaliczające się do mniejszości na-
rodowych, uchodźców, przesiedleńców są szczególnie narażone na przemoc. 
Podobne stanowisko zajęło Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w re-
zolucji z 2009 roku w sprawie migrantek narażonych na przemoc domową15, 
stwierdzając, że migrantki – ze względu na dotykającą je podwójną dyskrymi-
nację, jak i ze względu na patriarchalność kultur, z których się wywodzą – są 
szczególnie narażone na przemoc w środowisku rodzinnym. Tym samym par-
lamentarzyści zachęcają kraje członkowskie Rady Europy do m.in. wdrażania 
rządowych planów działania adresowanych do tych grup kobiet, gromadzenia 
szczegółowych danych dotyczących przemocy z podziałem na płeć i narodo-
wość, jak również zapewnienia migrantkom dotkniętym przemocą odpowied-
niego wsparcia instytucjonalnego, łącznie z pomocą tłumacza16. Warto również 
wspomnieć o rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie priorytetów oraz 
zarysu ram nowej polityki Unii Europejskiej w dziedzinie walki z przemocą wo-
bec kobiet z 2011 roku, która w pkt 7 podkreśla, że migrantki, w tym o nieudo-
kumentowanym pobycie, a także kobiety ubiegające się o azyl, są dwiema pod-
kategoriami kobiet szczególnie narażonych na przemoc uwarunkowaną płcią. 

15 Rezolucja 1697(2009) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie szczególne-
go narażenia kobiet-imigrantek na przemoc domową z dnia 20 listopada 2009 r.

16 Rezolucja powstała w toku prac nad kompleksową konwencją w sprawie zapobiegania 
przemocy względem kobiet (obecnie: CAHVIO).
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W sprawie ochrony przed przemocą migrantek zarobkowych wypowiedziało 
się Zgromadzenie Parlamentarne Narodów Zjednoczonych rezolucji 49/16517, 
wzywając państwa członkowskie m.in. do podjęcia działań w celu zapewnie-
nia – za pośrednictwem swoich organów – jak najefektywniejszej ochrony 
migrantkom zarobkowym zagrożonym przemocą, ze szczególnym uwzględnie-
niem ochrony przed nieuczciwymi praktykami rekrutacyjnymi. W Konwencji 
o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników Migrujących i Członków ich Rodzin18 
– niestety nieratyfi kowanej przez żadne z państw Unii Europejskiej – podkreśla 
się natomiast, że wszyscy migrujący pracownicy i członkowie ich rodzin (rów-
nież ci bez udokumentowanego pobytu) mają prawo do efektywnej ochrony 
przez państwo przyjmujące przed przemocą, obrażeniami cielesnymi i groźba-
mi ze strony funkcjonariuszy lub osób prywatnych, grup lub instytucji. 

Dyrektywa Rady 2003/9/WE, ustanawiająca minimalne normy dotyczące 
przyjmowania osób ubiegających się o azyl19, nie nakłada na państwa człon-
kowskie obowiązku stosowania na ich terytorium specjalnych środków ochro-
ny przed przemocą dla migrantek przymusowych. Możliwe jest jednak uznanie 
niektórych kobiet za tzw. osoby wrażliwe, jeśli są matkami samotnie wychowu-
jącymi dziecko, kobietami ciężarnymi bądź zostały poddane torturom, są ofi a-
rami gwałtu lub innych poważnych form przemocy fi zycznej, psychicznej lub 
seksualnej. Wówczas taka osoba może korzystać z uprzywilejowanego trakto-
wania w zakresie materialnych warunków przyjmowania i opieki zdrowotnej 
(art. 17). W razie potrzeby osobom torturowanym, ofi arom gwałtu lub innych 
poważnych aktów przemocy zapewnia się również niezbędne leczenie szkód 
uszczerbków na zdrowiu spowodowanych wymienionymi aktami (art. 20). 

W szerszym zakresie nad przemocą wobec kobiet uciekających przed prześla-
dowaniami w kraju pochodzenia i tych, które otrzymały ochronę międzynarodo-
wą, zajął się Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. W prze-
wodniku UNHCR wyczerpująco ujęto zalecane strategie zapobiegania przemocy 
ze względu na płeć w tej szczególnej grupie kobiet, systemy zwalczania przemocy 
oraz zasady ogólne, na których powinny się opierać wszelkie działania zapobiega-
jące i przeciwdziałające przemocy na tle płciowym i seksualnym. 

W zakresie pomocy w jednostkowych przypadkach przemocy przewodnik 
określa następujące główne zasady postępowania: zapewnienie fi zycznego 
bezpieczeństwa ofi arom przemocy/osobom doświadczonym przemocą, zagwa-

17 Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Narodów Zjednoczonych z dnia 23 grudnia 
1994 r. w sprawie przemocy wobec migrantek zarobkowych (A/RES/49/165).

18 Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników Migrujących 
i Członków ich Rodzin z dnia 18 grudnia 1990 r. (A/RES/45/158).

19 Dyrektywa Rady 2003/9/WE ustanawiająca minimalne normy dotyczące przyjmowania 
osób ubiegających się o azyl z dnia 27 stycznia 2003 r. (Dz. Urz. UE. L 2003, Nr 31, s. 18).
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rantowanie poufności procedur, poszanowanie potrzeb, praw i godności ofi ar 
przemocy, jak również działanie na rzecz najlepszego zabezpieczenia interesu 
dziecka oraz zapobieganie dyskryminacji. W kwes
 i działań i programów syste-
mowych w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przemocy za podstawowe 
uznaje się: pełne zaangażowanie społeczności uchodźców – na zasadzie rów-
noprawnego uczestnictwa kobiet i mężczyzn – w planowanie tych działań, ich 
realizację, monitorowanie i ocenę, zapewnienie skoordynowanych, wielosek-
torowych działań wszystkich zaangażowanych w walkę z przemocą podmio-
tów (policji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych 
i UNHCR), dążenie do priorytetyzowania działań antyprzemocowych w ramach 
polityki społecznej i migracyjnej (mainstreaming) oraz budowę poczucia odpo-
wiedzialności za działania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie prze-
mocy ze względu na płeć podejmowane na wszystkich szczeblach20.

W przypadku wszystkich cudzoziemek Konwencja CAHVIO wprowadza naj-
dalej idące regulacje chroniące je przed przemocą. Przede wszystkim w Kon-
wencji zaznaczono, że jej postanowienia, a w szczególności środki na rzecz 
ochrony praw ofi ar, muszą być wdrażane bez dyskryminacji z jakichkolwiek 
przyczyn, takich jak m.in: rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania politycz-
ne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszo-
ści narodowych, status migranta, uchodźcy lub inny (art. 4 CAHVIO). Ponadto 
Konwencja nakłada na państwa-strony obowiązek dostarczenia ofi arom od-
powiednich i aktualnych informacji na temat dostępnego wsparcia i środków 
prawnych w zrozumiałym dla nich języku (art. 19 CAHVIO).

Jednym z najistotniejszych postanowień Konwencji jest obowiązek udzie-
lenia niezależnego pozwolenia na pobyt ofi arom przemocy – cudzoziemkom, 
których status rezydenta zależy od statusu ich małżonka lub partnera, w przy-
padku rozwiązania ich małżeństwa lub związku z uwagi na wystąpienie w nim 
przemocy (art. 59 CAHVIO). Konwencja gwarantuje również uzyskanie pozwo-
lenia na pobyt ofi arom małżeństwa przymusowego, które zostały przywiezio-
ne do innego kraju w celu zawarcia małżeństwa, lub osobom, które w wyniku 
takiego małżeństwa utraciły status rezydenta w kraju swojego stałego pobytu.

Konwencja rozszerza również katalog przyczyn prześladowania kwalifi kują-
cych do uzyskania statusu uchodźcy, wymienionych enumeratywnie w art. 1 ust. 
A pkt 2 Konwencji Genewskiej21, o przemoc wobec kobiet uwarunkowaną płcią. 
Jest to przesłanka, która funkcjonuje już w systemach prawnych niektórych kra-
jów, niekiedy wywiedziona jedynie z orzecznictwa organów lub sądów migra-

20 Wysoki Komisarz NZ ds. Uchodźców, op.cit., s. 32.
21 Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. 

(Dz. U. 1991, Nr 119, poz. 515 i 517).
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cyjnych. W zakresie procedury uchodźczej, Konwencja zobowiązuje ponadto 
państwa-strony do opracowania procedur przyjmowania wniosków z uwzględ-
nieniem płci oraz usług wsparcia dla osób ubiegających się o azyl, jak również 
procedur udzielania azylu uwzględniających płeć (art. 60 CAHVIO). Rozszerza 
się również zakres stosowania zasady non-refoulement (m.in. art. 33 Konwencji 
Genewskiej) o ofi ary przemocy wobec kobiet, których życie w kraju, do którego 
mają być odesłane, mogłoby być zagrożone lub które mogłyby zostać poddane 
torturom lub nieludzkio bądź degradująco traktowane lub ukarane. 

Istotne znaczenie dla ochrony imigrantek przed przemocą, zwłaszcza w kon-
tekście ich udziału w postępowaniu karnym, powinna mieć – po jej implemen-
tacji do krajowych porządków prawnych – dyrektywa 2012/29/UE ustanawia-
jąca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofi ar przestępstw22, 
która nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, by uprawnie-
nia w niej przewidziane nie były uzależnione od prawa do pobytu ofi ary na ich 
terytorium ani od jej obywatelstwa czy narodowości.

4. Szkodliwe tradycyjne praktyki

Wspólną cechą szkodliwych tradycyjnych praktyk są stanowiące ich pod-
stawę patriarchalne struktury i postawy. Wynikają one z konwencji rodzinnych 
i społecznych stawiających kobiety i dziewczynki na dole hierarchii, pozwalając 
mężczyznom – członkom ich rodziny lub przywódcom społeczności – na podej-
mowanie za nie decyzji, traktowanie ich w sposób krzywdzący i kontrolowanie 
ich seksualności oraz „czystości”. 

Szkodliwe tradycyjne praktyki są zróżnicowane w zależności od kultury 
i kraju, a dodatkowo ciągle się zmieniając z uwagi na procesy modernizacyjne, 
globalizacyjne i ruchy migracyjne. Stąd też nie ma wyczerpującego katalogu 
szkodliwych praktyk mających oparcie w tradycji. Przewodnik UNHCR wymie-
nia jedynie przykłady niebezpiecznych praktyk tradycyjnych: okaleczenie ko-
biecych narządów płciowych, przedwczesny związek małżeński23, wymuszenie 
małżeństwa, zabójstwa i okaleczanie w imię honoru, zabijanie i/lub zaniedby-
wanie niemowląt, uniemożliwianie kobietom i dziewczętom nauki. Zabójstwa 
honorowe kobiet uznanych za „nieczyste” (ofi ar gwałtów, kobiet utrzymują-
cych pozamałżeńskie kontakty seksualne) są niekiedy uważane za odrębną 

22 Dyrektywa PE i RE 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy mini-
malne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofi ar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową 
Rady 2001/220/WSiSW (Dz. U. L 315 E, s. 57).

23 Narzucony ślub poniżej wieku, w którym możliwe jest wyrażenie świadomej zgody na za-
warcie związku.
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formę przemocy, najczęściej jednak zalicza się je do szkodliwych tradycyjnych 
praktyk.

Przemoc wobec kobiet jako element niebezpiecznych praktyk tradycyjnych 
przeważa w krajach takich jak Turcja, Indie, Bangladesz, Pakistan, Jordania, 
Egipt, Izrael, Maroko i Uganda. Tym samym państwa europejskie, zamiesz-
kiwane przez duży odsetek migrantów z tych krajów (spośród omawianych: 
Szwecja, Wielka Brytania), stają przed zadaniem uwzględnienia tego problemu 
w swoich politykach antyprzemocowych. 

Społeczność międzynarodowa już od kilkudziesięciu lat potępia szkodliwe 
tradycyjne praktyki. W Zaleceniach Ogólnych Komitetu24 CEDAW nr 19 z 1992 
roku stwierdza się, że tradycyjne i stereotypowe postrzeganie kobiet jako pod-
rzędnych w stosunku do mężczyzn przyczynia się do rozprzestrzeniania praktyk 
stosowania przemocy i przymusu, takich jak przemoc domowa, przymusowe 
małżeństwa, wymuszanie posagu, oblewanie kwasem czy kobiece „obrzeza-
nie”. Tego rodzaju przemoc wpływa na fi zyczną i psychiczną integralność ko-
biet, utrzymując je w podrzędnej w stosunku do mężczyzn roli i przyczyniając 
się do niskiego poziomu uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, niższego 
wykształcenia i mniejszych szans na znalezienie zatrudnienia. W Zaleceniu 
wskazuje się również na ograniczenia dietetyczne dla kobiet ciężarnych, prefe-
rowanie męskich potomków i okaleczenie żeńskich narządów płciowych jako 
praktyki szkodliwe dla zdrowia oraz życia kobiet i dziewcząt. 

W Deklaracji ONZ o Eliminacji Wszelkich Form Przemocy Wobec Kobiet 
szkodliwe tradycyjne praktyki stanowią już element defi nicji zjawiska przemo-
cy ze względu na płeć. Za przemoc bowiem (zgodnie z art. 2) uznaje się m.in. 
przemoc związaną z obowiązkiem wniesienia posagu, okaleczanie genitalne 
kobiet, jak też i inne tradycyjne praktyki szkodliwe dla kobiet. Od 1999 roku na 
szczeblu ONZ powstało wiele dokumentów potępiających szkodliwe tradycyjne 
praktyki i zabójstwa honorowe: m.in. rezolucje o wpływie tradycyjnych i zwy-
czajowych praktyk na zdrowie kobiet i dziewcząt25 oraz rezolucje wzywające do 
eliminacji przestępstw popełnianych w imię honoru26. 

24 Określenie „CEDAW” jest używane zarówno w znaczeniu „Komitet”, jak i „Konwencja”.
25 United Na
 ons General Assembly Resolu
 on on tradi
 onal or customary prac
 ces aff ec-


 ng the health of women and girls (1999), A/Res/53/117, United Na
 ons General Assembly Re-
solu
 on on tradi
 onal or customary prac
 ces aff ec
 ng the health of women and girls (2000) 
A/Res/54/133; United Na
 ons General Assembly Resolu
 on on Tradi
 onal or Customary Prac
 -
ces Aff ec
 ng the Health of Women and Girls (2002), A/Res/56/128.

26 United Na
 ons General Assembly Resolu
 on Working towards the elimina
 on of crimes 
against women commi� ed in the name of honour (2003) A/RES/57/179, United Na
 ons General 
Assembly Resolu
 on Working towards the elimina
 on of crimes against women commi� ed in 
the name of honour (2005), A/RES/59/165.
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Na szczeblu europejskim przełomowym dokumentem było wspomniane 
już Zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy Rec(2002)5 w sprawie ochrony 
kobiet przed przemocą, w którym po raz pierwszy w defi nicji przemocy w do-
kumencie europejskim ujęto „przestępstwa popełniane w imię honoru, okale-
czanie seksualne i okaleczanie genitaliów kobiet oraz inne tradycyjne praktyki 
wymierzone przeciwko kobietom, jak przymusowe zamążpójście”.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy włączyło się w walkę z przestęp-
stwami popełnianymi w imię honoru, wydając m.in. rezolucję o tzw. przestęp-
stwach popełnianych w imię honoru27 (wzywając m.in. państwa członkowskie 
do umożliwienia osobom zagrożonym przestępstwami honorowymi w kraju 
swojego pochodzenia pozostanie w kraju przyjmującym) i zalecenie w spra-
wie pilnej potrzeby przeciwdziałania tzw. przestępstwom popełnianym w imię 
honoru28. 

Również Konwencja CAHVIO nakłada na państwa-strony obowiązek „czu-
wania nad tym, by kultura, zwyczaj, religia, tradycja lub tzw. »honor« nie były 
wykorzystywane jako usprawiedliwienie dla żadnych aktów przemocy obję-
tych zakresem Konwencji”. Dodatkowo Konwencja określa precyzyjnie obo-
wiązki państw w zakresie penalizowania niektórych szkodliwych tradycyjnych 
praktyk – m.in. przymusowych małżeństw i okaleczenia genitaliów, a dodatko-
wo zastrzega, by w toku postępowań karnych w tych sprawach kultura, zwy-
czaj, religia, tradycja lub tzw. honor nie były traktowane jako usprawiedliwie-
nie dla tego typu aktów. Ponadto państwa zobowiązują się do wprowadzenia 
legislacji penalizującej nie tylko popełnienie samego czynu (przymuszania do 
małżeństwa, dokonania zabiegu okaleczenia), ale i pomocnictwa, podżegania 
i usiłowania jego popełnienia (art. 41 CAHVIO). Mając na względzie specyfi kę 
niektórych tradycyjnych praktyk, Konwencja nakłada na państwa obowiązek 
objęcia jurysdykcją sądów krajowych również przestępstw popełnionych poza 
ich terytorium, jednak związanych z nimi przez osobę sprawcy lub ofi ary (art. 
44 CAHVIO).

4.1. Małżeństwa przymusowe 

Instrumenty prawa międzynarodowego nie defi niują jednoznacznie zjawi-
ska małżeństwa przymusowego. Określa się je jako małżeństwo zawarte bez 
swobodnej zgody jednej lub dwóch stron bądź małżeństwo zawarte pod przy-

27 Council of Europe Parliamentary Assembly Resolu
 on 1327 (2003) So-called “honour 
crimes” (2003). 

28 Council of Europe Parliamentary Assembly Recommenda
 on 1881(2009) Urgent need to 
combat so-called “honour crimes”, (2009).
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musem. Najczęściej do tej kategorii przemocy zalicza się również małżeństwa 
przedwczesne, tj. zawierane przez dzieci (osoby poniżej 18 roku życia). 

Małżeństwo zawarte pod przymusem należy odróżnić od małżeństwa aran-
żowanego, do którego dochodzi, gdy nupturienci wyrażają swobodną wolę za-
warcia związku małżeńskiego, jednak wybór małżonka pozostawiają rodzicom 
bądź innym członkom rodziny. Szacuje się, że jedna na siedem kobiet na świe-
cie wychodzi za mąż przed ukończeniem 15 roku życia. W krajach takich jak Ni-
ger, Czad, Mali, Bangladesz, Gwinea i Republika Środkowoafrykańska odsetek 
przedwczesnych i przymusowych małżeństw wynosi ponad 60% wszystkich za-
wieranych małżeństw. W południowej Azji i Afryce Subsaharyjskiej odsetek ten 
to około 40%29. 

Z punktu widzenia migrantek zamieszkujących w Europie, dużym proble-
mem jest zapewnienie im ochrony w przypadku małżeństwa zawartego za 
granicą. Rodziny często wysyłają swoje niepełnoletnie córki (ale również i sy-
nów) do kraju pochodzenia pod pretekstem wypoczynku czy odwiedzin dal-
szych krewnych. Na miejscu małoletni są pozbawiani paszportów, kontaktu ze 
światem zewnętrznym i przymuszani do zawarcia związku. Pobudki członków 
rodziny mogą być różne. Niekiedy jest to przekonanie, że córka powinna wyjść 
za mąż, zanim osiągnie dojrzałość płciową ze względu na potrzebę ochrony jej 
„czystości”, niekiedy jednak małżeństwo jest tylko sposobem na sprowadze-
nie do Europy małżonka bądź jego rodziny. Aby ograniczyć powyższe prakty-
ki, kraje europejskie zaostrzają ustawodawstwo karne, rozszerzając jurysdykcję 
w sprawach przymusowych małżeństw również na czyny popełnione poza ich 
terytorium (po ratyfi kacji CAHVIO będą do tego zobowiązane na mocy art. 44 
tej Konwencji) oraz podwyższają granicę wieku uprawniającego do wnioskowa-
nia o prawo do połączenia z małżonkiem na podstawie postanowień dyrektywy 
2003/86/WE o prawie do łączenia rodzin30. 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku31 stanowi, że do zawar-
cia związku małżeńskiego niezbędna jest swobodna i pełna zgoda obojga nup-
turientów. Konwencja ONZ w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniż-
szego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw32 wymaga, by zgoda była nie 

29 J. Myers, R. Harvey, Breaking Vows: Early and Forced Marriage and Girls’ Educa� on, Plan 
UK (2011).

30 Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia ro-
dzin (Dz. U. L 251, s. 12). 

31 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) z dnia 10 grudnia 1948 r. – Powszechna 
Deklaracja Praw Człowieka.

32 Konwencja w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i re-
jestracji małżeństw, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r. (Dz. U. 1965, 
Nr 9, poz. 53).
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tylko swobodna i pełna, ale również wyrażona osobiście przez nupturientów 
w obecności uprawnionego urzędnika i świadka. Zarówno wspomniana Kon-
wencja, jak i Konwencja CEDAW wymagają, by państwa-strony wyznaczyły dol-
ną granicę wieku, poniżej której nie jest możliwe zawarcie uznawanego przez 
prawo krajowe małżeństwa, oraz by prowadziły urzędowe rejestry małżeństw. 

Konwencja CEDAW nakłada dodatkowo na państwa-strony obowiązek likwi-
dacji dyskryminacji kobiet i mężczyzn we wszystkich sprawach wynikających 
z zawarcia małżeństwa i stosunków rodzinnych, a w szczególności w zakresie 
prawa zawarcia małżeństwa i swobodnego wyboru małżonka (art. 16 CEDAW). 
Ponadto, zgodnie z postanowieniami Konwencji, zaręczyny i małżeństwa dzie-
ci są uznawane za nieważne. Dalej idącą ochronę wprowadza CAHVIO – poza 
omówionymi wyżej obowiązkami w zakresie legislacji dotyczącej ścigania i są-
dzenia sprawców przymusowych małżeństw – nakłada na państwa-strony obo-
wiązek zapewnienia możliwości unieważnienia, anulowania lub rozwiązania 
małżeństw zawieranych pod przymusem bez niepotrzebnego obciążenia fi nan-
sowego lub administracyjnego ofi ary (art. 32 CAHVIO).

4.2 Okaleczanie żeńskich zewnętrznych narządów płciowych33

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyróżnia cztery typy okaleczeń ko-
biecych genitaliów. Typ I (klitoridektomia) obejmuje usunięcie napletka łech-
taczki, a czasami również całej łechtaczki lub jej części. Typ II (ekscyzja) to for-
ma najczęściej praktykowana, która obejmuje usunięcie łechtaczki i części lub 
całości małych warg sromowych. Typ III (infi bulacja) obejmuje usunięcie geni-
taliów zewnętrznych (łechtaczki, mniejszych warg sromowych, większych warg 
sromowych), a następnie zaszycie rany lub zawężenie ujścia pochwy w taki 
sposób, by pozostawić jedynie otwór niewielkiej średnicy umożliwiający od-
dawanie moczu i odprowadzanie krwi menstruacyjnej. Typ IV (nieklasyfi kowa-
ny) obejmuje inne zabiegi, takie jak nakłuwanie, przekłuwanie lub wycinanie 
łechtaczki lub warg sromowych, przyżeganie (kauteryzacja), wyskrobywanie uj-
ścia pochwy i wprowadzanie do pochwy substancji żrących (często roślin i ziół) 
w celu wywołania krwawienia34. 

33 Do opisu tej formy okaleczenia często używa się skrótu FGM/C, który oznacza okaleczenie/
wycięcie żeńskich genitaliów (female genital mu� la� on/cu�  ng/circumcision). Po wezwaniu Spe-
cjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Praktyk Tradycyjnych Wpływających na Zdrowie Kobiet i Dzieci 
do wykazania się wrażliwością wobec kobiet poddanych zabiegowi, które nie chcą być określane 
mianem „okaleczonych”, dodano literę „C” do wcześniej używanego określenia „FGM”. 

34 World Health Organisa
 on, Fact sheet N°241 – Female Genital Mu� la� on, (2012) 
www.who.int/mediacentre /factsheets/fs241/en.
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W 28 z 53 państw afrykańskich praktykuje się różne formy okaleczania żeń-
skich genitaliów. Obecnie szacuje się, że około 140 milionów kobiet żyje z kon-
sekwencjami takich zabiegów35. Zabiegi te są również wciąż przeprowadzane 
w Europie w niektórych społecznościach imigrantów z Afryki, niektórych rejo-
nów Bliskiego Wschodu i Azji, szczególnie Indonezji i Malezji. Praktyki te są tak 
głęboko zakorzenione, że w obliczu ich zakazu przez prawodawstwo europej-
skie niektóre rodziny migranckie zabierają swoje dzieci płci żeńskiej do krajów 
pochodzenia w celu przeprowadzenia zabiegu, często w ramach ceremonii ini-
cjacji oznaczającej ich wstąpienie w wiek kobiecy36. 

Okaleczanie żeńskich zewnętrznych narządów płciowych jest powszechnie 
uznawane przez społeczność międzynarodową za naruszenie podstawowych 
praw człowieka. Jeszcze przed otwarciem do podpisu Konwencji CAHVIO, na-
kładającej na państwa-strony obowiązek penalizacji tego typu czynów, wiele in-
strumentów międzynarodowych potępiało tę praktykę, m.in. Konwencja CEDAW, 
Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie okaleczania 
żeńskich narządów płciowych37, Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie 
okaleczenia żeńskich narządów płciowych38, Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
w sprawie walki z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych praktykowanym 
w UE39 oraz najnowsza Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie położenia 
kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych z 2012 roku40. 

II. Austria

1. Cudzoziemcy w Austrii

Austriackie saldo migracji (tj. różnica między liczbą osób imigrujących do 
i emigrujących z kraju) w 2011 roku wyniosło ponad 35 000 osób – 130 000 
osób wjechało do Austrii, a 95 000 z niej emigrowało41. Austria, mimo że reali-

35  Ibidem.
36 J. Kane, Szkodliwe praktyki tradycyjne, Program Daphne (2008), h� p://ec.europa.eu/jus
 -

ce_home/daphnetool kit/fi les/others/booklets/03_daphne_booklet_3_pl.pdf.
37 Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie 

okaleczania żeńskich narządów płciowych, 1247 (2001).
38 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 września 2001 r. w sprawie okaleczania żeń-

skich narządów płciowych (Dz. U. C 77E, s. 126).
39 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie walki z okalecza-

niem żeńskich narządów płciowych praktykowanym w UE (Dz. U. C 117 E z 6.5.2010, s. 52).
40 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie położenia kresu 

okaleczaniu żeńskich narządów płciowych (tekst przyjęty: P7_TA(2012)026).
41 Austriacki Urząd Statystyczny, www.sta
 s
 k.at.
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zuje jedną z najbardziej restrykcyjnych polityk migracyjnych, jest siódmym kra-
jem w Unii Europejskiej pod względem liczby cudzoziemców przypadających 
na 1 000 mieszkańców. W 2011 roku jedynie 1/3 wszystkich cudzoziemców 
wjeżdżających do Austrii stanowili obywatele tzw. państw trzecich42, ponieważ 
w ostatnich latach do Austrii migrują głównie obywatele innych krajów euro-
pejskich – Polacy, Rumuni, Litwini i Słowacy. Spośród migrantów – obywateli 
państw trzecich – najliczniejszą grupę stanowią obywatele Serbii i Czarnogó-
ry, Turcji oraz Bośni i Hercegowiny. W sumie imigranci stanowią 6,6% popula-
cji, natomiast obywatele z cudzoziemskim pochodzeniem – 10,30%43. Austria 
jest też krajem docelowym dla osób uchodzących przed prześladowaniami 
bądź konfl iktem zbrojnym w kraju pochodzenia. W 2011 roku wnioski o status 
uchodźcy bądź inną formę ochrony międzynarodowej złożyło w Austrii 14 000 
osób, głównie obywateli Afganistanu, Federacji Rosyjskiej (narodowości cze-
czeńskiej) i Pakistanu. 

Kobiety stanowiły w 2011 roku 48% wszystkich migrantów44. Mimo postępu-
jącej feminizacji migracji zarobkowej, wciąż bardzo istotną grupę migrantek sta-
nowią kobiety, które dołączyły do swych mężów bądź partnerów – zarówno cu-
dzoziemców przebywających na stałe w Austrii jak i do obywateli austriackich. 

1.1. Legalizacja pobytu

Jednym z głównych instrumentów austriackiej polityki migracyjnej jest fe-
deralna ustawa o prawie pobytu i osiedleniu z 2005 roku (dalej: NAG)45. Od 
1993 roku państwo kontroluje migrację, ustalając corocznie liczbę zezwoleń 
na osiedlenie w Austrii, które mogą zostać udzielone w nadchodzącym roku. 
System kwot obejmuje również osoby korzystające z prawa do łączenia rodzin 
(choć nie mogą one oczekiwać na zezwolenie na osiedlenie dłużej niż trzy lata) 
i małoletnich cudzoziemców urodzonych w Austrii46. Od 2011 roku w polityce 
migracyjnej Austrii następuje jednak odejście od systemu kwotowego na ko-
rzyść systemu punktowego, w którym dla uzyskania zezwolenia na osiedlenie 
imigrant musi wykazać, że zdobył odpowiednią ilość punktów, według kryte-

42 Tj. obywateli innych krajów niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa człon-
kowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

43 Migrant Integra
 on Policy Index (MIPEX), h� p://www.mipex.eu/austria.
44 Eurostat.
45 Niederlassungs – und Aufenthaltsgesetz 2005, h� p://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.

wxe?Abfrage =Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004242.
46 Beratungszentrum für Migranten und Migran
 nnen, Die rechtliche Stellung von Ausländer/

Innen in Österreich, Wiedeń 2002.
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riów takich jak: pożądane kwalifi kacje, wykształcenie, wiek, doświadczenie za-
wodowe, znajomość języka, potencjał adaptacyjny, wysokość wynagrodzenia, 
podjęcie zatrudnienia w określonym regionie, kwalifi kacje i doświadczenie zdo-
byte w kraju imigracji.

Obywatel państwa trzeciego, który ma zamiar przebywać w Austrii dłużej 
niż 6 miesięcy, jest zobowiązany uzyskać zezwolenie na pobyt (Aufenthalts-
bewilligung) bądź osiedlenie (Niederlassungsbewilligung). W celu uzyskania 
większości tytułów pobytowych należy wykazać posiadanie środków utrzyma-
nia i ubezpieczenia (§ 11 NAG). Osoby, które chcą przedłużyć swój pobyt poza 
oznaczony w pierwszej decyzji okres, są zobowiązane wykazać, że wywiązały 
się z programu integracyjnego obowiązującego je w trakcie pierwszego okresu 
pobytowego. 

Zezwolenia na pobyt przez określony czas na terytorium Austrii, bez zamia-
ru osiedlenia się (Aufenthalts� tel), można uzyskać w ściśle określonym celu: 
podjęcia studiów, nauki, prowadzenia badań czy wykonywania pracy zleconej 
przez międzynarodowego pracodawcę. 

Cudzoziemiec, który ma zamiar pozostać w Austrii na dłużej, jest zobowią-
zany uzyskać zezwolenie na osiedlenie (Niederlassungsbewilligung). Prawo 
przewiduje kilka rodzajów takiego zezwolenia, koncentrując się głównie na 
przydatności imigranta do rozwoju austriackiej gospodarki, np.: „Karta Czerwo-
no-Biało-Czerwona” dla przedstawicieli zawodów aktualnie niedoreprezento-
wanych na austriackim rynku pracy, fachowców bądź pracowników szczególnie 
wysoko wyspecjalizowanych, „Karta Czerwono-Biało-Czerwona Plus” będącą 
przedłużeniem „Karty Czerwono-Biało-Czerwonej” czy „Niebieska Karta UE” 
dla pracowników wyspecjalizowanych.

Zezwolenia na osiedlenie są wydawane na czas określony i jedynie niektó-
re ich rodzaje (np. „Karta Czerwono-Biało-Czerwona Plus”) zapewniają otwar-
ty dostęp do rynku pracy. Cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Austrii 
ponad 5 lat oraz wywiązał się z zawartego z biurem migracyjnym porozumienia 
integracyjnego i posługuje się w wystarczającym stopniu językiem niemieckim, 
może uzyskać stały pobyt w postaci zezwolenia na pobyt rezydenta długoter-
minowego WE bądź stałego pobytu członka rodziny. Powyższe tytuły pobytowe 
uprawniają do nieograniczonego w czasie pobytu na terytorium Austrii i do do-
stępu do rynku pracy. 

Co do zasady dostęp do rynku pracy dla obywateli Państw Trzecich jest 
ograniczony zapisami ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców z 1975 roku (da-
lej: AuslBG47). Zgodnie z jej zapisami, cudzoziemiec zamierzający podjąć pracę 

47 Ausländerbeschä� igungsgesetz 1975, h� p://www.jusline.at/Auslaenderbeschae� igungsg
esetz_%28AuslBG%29.html.
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na terytorium Austrii powinien uzyskać jedno z dwóch zezwoleń na wykony-
wanie pracy Arbeitserlaubnis – gwarantujące dostęp do rynku pracy na terenie 
jednego z landów bądź Beschä	 igungsbewilligung – dokument wydawany na 
wniosek pracodawcy, upoważniający go do zatrudnienia cudzoziemca na okre-
ślonym stanowisku. 

Zezwolenie na pracę można wydać wyłącznie po przeprowadzeniu testu 
rynku pracy, tj. po ustaleniu, czy na danym stanowisku mógłby być w pierwszej 
kolejności zatrudniony obywatel Austrii bądź inny cudzoziemiec, już aktywny 
na rynku pracy. 

Dodatkowo dostęp do rynku pracy ogranicza ustalona corocznie zarządze-
niem Ministra ds. Pracy i Polityki Socjalnej maksymalna liczba cudzoziemców, 
którzy mogą pozostawać w nadchodzącym roku w stosunku zatrudnienia na te-
rytorium Austrii (tzw. Bundeshöchstzahl). W celu uelastycznienia rynku pracy 
Minister ds. Pracy i Polityki Społecznej ma prawo w swoich rozporządzeniach 
wymieniać również kategorie pracowników, które są wyłączone spod jego 
przepisów.

1.2. Prawo do łączenia z rodziną

Małżonkowie bądź zarejestrowani partnerzy, którzy ukończyli 21 lat, jak 
również małoletnie dzieci cudzoziemca przebywającego na terytorium Austrii 
na podstawie zezwolenia na osiedlenie bądź posiadającego zezwolenie na po-
byt stały, mogą dołączyć do niego na terytorium Austrii, jeśli spełniają ogólne 
warunki udzielenia zezwolenia na osiedlenie, tj.: znają język niemiecki na po-
ziomie co najmniej A1, posiadają wystarczające środki utrzymania, ubezpiecze-
nie i mają zapewnione miejsce zamieszkania w Austrii. 

Członkowie rodziny mają prawo do uzyskania czasowego zezwolenia na 
osiedlenie, które dodatkowo uprawnia ich do nieograniczonego dostępu do 
rynku pracy. Systemem kwotowym nie są objęte jedynie zezwolenia dla człon-
ka rodziny cudzoziemca posiadającego jedno z zezwoleń wydawanych cudzo-
ziemcom pożądanym na austriackim rynku pracy (np. Niebieską Kartę UE). 
Jednak okres oczekiwania na zezwolenie dla pozostałych członków rodziny nie 
może przekroczyć trzech lat. 

W przypadku ustania stosunku rodzinnego, który łączył cudzoziemca z oso-
bą, do której dołączył w Austrii, cudzoziemiec może uzyskać prawo do osied-
lenia, tylko jeśli samodzielnie spełnia warunki uzyskania zezwolenia, np. jest 
wysoko wykwalifi kowanym pracownikiem bądź wykonuje zawód niedorepre-
zentowany na austriackim rynku pracy. Jeśli jednak małżeństwo ustało z przy-
czyn niezależnych od cudzoziemca, prawo przewiduje ułatwienia przy ubiega-
niu się o kolejne zezwolenie.
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1.3. Ochrona międzynarodowa

Wnioski osób ubiegających się w Austrii o ochronę międzynarodową są roz-
patrywane na podstawie ustawy o azylu z 2005 roku48. Na jej podstawie przy-
znaje się cudzoziemcowi status uchodźcy, jeśli spełnia on przesłanki art. 1 ust. 
A pkt 2 Konwencji Genewskiej49, tj. był zmuszony opuścić kraj pochodzenia na 
skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, reli-
gii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej, poglądów po-
litycznych.

Ochronę uzupełniającą na terytorium Austrii przyznaje się, jeśli powrót do 
kraju pochodzenia stwarza realne ryzyko naruszenia art. 2 lub art. 3 Europej-
skiej Konwencji Praw Człowieka (dalej: EKPCz) lub Protokołów nr 6 lub nr 13 
do Konwencji albo jeśli istnieje poważne i zindywidualizowane zagrożenie życia 
lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności 
cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfl iktu zbrojnego.

W trakcie postępowania azylowego osoby ubiegające się o ochronę między-
narodową mają ograniczony dostęp do austriackiego rynku pracy: po 3 miesią-
cach od złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy mogą ubiegać się o ze-
zwolenie na zatrudnienie, którego uzyskanie jest jednak uzależnione od wyniku 
przeprowadzonego testu rynku pracy i wspomnianej już, ustalanej corocznie 
przez rząd liczby cudzoziemców, którzy mogą pozostawać w stosunku zatrud-
nienia w danym roku. Cudzoziemcy, którzy uzyskali w Austrii status uchodźcy 
bądź ochronę uzupełniającą, mają nieograniczony dostęp do rynku pracy (§ 1 
AuslBG). 

2. Ochrona przed przemocą w rodzinie i związku intymnym 

Polityka antyprzemocowa Austrii opiera się na założeniu, że przemoc do-
mowa nie jest sprawą prywatną między sprawcą a ofi arą, tylko kwes
 ą bezpie-
czeństwa publicznego, a tym samym to państwo ma obowiązek chronić osoby 
dotknięte przemocą. Przemoc w rodzinie i w związku intymnym jest uznawa-
na za naruszenie praw człowieka. Obowiązujące przepisy zapewniają ochronę 
przed przemocą wszystkim jej ofi arom przebywającym na terytorium Austrii 
bez względu na rasę, narodowość, obywatelstwo czy prawo pobytu.

48 Asylgesetz 2005, h� p://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxeAbfrage=Bundesnormen
&Gesetzesnummer=20004240.

49 Konwencja dotycząca statusu uchodźców sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. 
(Dz. U. 1991, Nr 119, poz. 515) wraz z towarzyszącym jej Protokołem sporządzonym w Nowym 
Jorku dnia 31 stycznia 1967 r. (Dz. U. 91.119.517).
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Głównym aktem prawa regulującym ochronę przed przemocą jest ustawa 
federalna o przeciwdziałaniu przemocy z 1997 roku50, uzupełniona następnie 
drugą ustawą o przemocy z 2009 roku51. Ustawy te stały się wzorem dla innych 
państw europejskich w zakresie legislacji antyprzemocowej (np. dla Polski). 
Poza tym do zagadnienia przemocy odnoszą się inne przepisy: Kodeks karny 
(dalej: StGB)52, ustawa o policji (dalej: SPG)53 czy ustawa o egzekucji orzeczeń 
(dalej: EO)54. 

2.1. Izolacja sprawcy od ofi ary

Jednym z najważniejszych instrumentów w walce z przemocą domową są 
środki mające na celu natychmiastowe odizolowanie sprawcy od ofi ary w przy-
padku stosowania przez niego przemocy. By móc je zastosować, nie jest istot-
ne, komu przysługuje tytuł prawny do lokalu, w którym zamieszkiwał sprawca.

2.1.1. Policyjne usunięcie sprawcy z lokalu i zakaz powrotu do lokalu zajmowanego 
wraz z osobą dotkniętą przemocą

Policja ma obowiązek niezwłocznie usunąć z mieszkania osobę, co do któ-
rej zachodzi podejrzenie, że może stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub 
wolności pozostałych mieszkającym w lokalu osób, zwłaszcza gdy osoba taka 
stosowała wcześniej przemoc wobec tych osób (§ 38a SPG). Równolegle z usu-
nięciem z mieszkania policja ma prawo – na wniosek osoby dotkniętej przemo-
cą – zakazać sprawcy powrotu do lokalu przez najbliższe 14 dni. Policja odbiera 
jednocześnie sprawcy klucze do mieszkania i informuje go o skutkach narusze-
nia zakazu (sprawcy grozi grzywna za popełnienie wykroczenia administracyj-
nego do 360 euro). Sprawca ma prawo zabrać z mieszkania potrzebne rzeczy 
osobiste. Jeśli w okresie obowiązywania zakazu będzie konieczne, by sprawca 
zabrał dodatkowe rzeczy, przekroczenie progu mieszkania będzie mogło odbyć 
się tylko w asyście policji. 

50 Gewaltschutzgesetz 1997, h� p://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1996_759_0/ 
1996_759_0.pdf.

51 Zweites Gewaltschutzgesetz 2009, h� p://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/
BGBLA_2009_I_40/BGBLA_ 2 009_I_40.pdf.

52 Strafgesetzbuch 1974, h� p://www.jusline.at/Strafgesetzbuch_%28StGB%29.html.
53 Siherheitspolizeigesetz 1991, h� p://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bu

ndesnormen&Gesetzesnummer=10005792.
54 Exeku
 onsordnung 1896, h� p://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f

869d4877ea&law_id=62.
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Zastosowanie powyższych środków jest niezależne od prawa własności lo-
kalu, z którego usunięto sprawcę. Można usunąć z lokalu wyłącznego właści-
ciela mieszkania w sytuacji, gdy osoba w ten sposób chroniona nie posiada 
żadnego tytułu prawnego do zamieszkiwania w lokalu. Wydanie zakazu nie jest 
zależne od tego, czy ofi ara zawiadomiła policję w momencie napaści, czy też 
zgłosiła zdarzenie na policji już po jego zajściu. Osoba dotknięta przemocą po-
winna zostać poinformowana o możliwości złożenia do sądu wniosku o orze-
czenie środków chroniących ją długofalowo – nakazu opuszczenia mieszkania 
przez sprawcę bądź ogólnego zakazu zbliżania się. Wówczas okres obowiązy-
wania zakazu ulega przedłużeniu do czterech tygodni. O złożeniu wniosku sąd 
niezwłocznie informuje policję.

Policja ma obowiązek niezwłocznie poinformować o zastosowanych środ-
kach właściwe miejscowo centrum przeciwdziałania przemocy oraz komendan-
ta policji, który w ciągu pierwszych 48 godzin obowiązywania zakazu, po zebra-
niu dostępnych informacji (np. od lekarza), może zakaz uchylić, jeśli uzna, że 
nie zaistniały przesłanki do jego wydania. O uchyleniu zakazu niezwłocznie po-
wiadamia się ofi arę i domniemanego sprawcę przemocy. W ciągu pierwszych 
trzech dni od wydania zakazu policja ma obowiązek odwiedzić mieszkanie choć 
raz, aby upewnić się, że sprawca przestrzega zakazu powrotu.

2.1.2. Sądowy nakaz opuszczenia lokalu

Policyjny zakaz jest środkiem umożliwiającym odizolowanie sprawcy od 
jego ofi ary jedynie na bardzo krótki czas. Jeśli zachodzi potrzeba trwalszej 
ochrony przed przemocą, wówczas jedynie sąd powszechny może ingerować 
w sferę uprawnień sprawcy przemocy (prawo do zamieszkiwania we własnym 
mieszkaniu jest niewątpliwie uprawnieniem). 

Właściwy sąd rejonowy, na wniosek osoby dotkniętej przemocą bądź 
z urzędu, wydaje tymczasowy nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę 
przemocy, jeśli swym zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy fi -
zycznej bądź psychicznej uniemożliwia on dalsze wspólne zamieszkiwanie (§ 
382b EO). Sąd nakazuje sprawcy opuszczenie mieszkania i jego okolic na okres 
do 6 miesięcy. Jeżeli w tym okresie pokrzywdzona zainicjuje postępowanie 
w sprawie o rozwód, unieważnienie małżeństwa, podział majątku bądź ustale-
nie prawa do zajmowanego lokalu, zabezpieczenie ulega przedłużeniu do czasu 
zakończenia postępowania sądowego w tej sprawie. 

Aby możliwe było orzeczenie nakazu, osoba dotknięta przemocą powinna 
wykazać, że mieszkanie, z którego chce usunąć sprawcę, służy zaspokojeniu 
jej pilnej potrzeby mieszkaniowej. W przypadku wniesienia wniosku o nakaz 
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w okresie obowiązywania policyjnego zakazu powrotu do mieszkania, sąd wy-
daje orzeczenie w ciągu 4 tygodni od wydania zakazu. 

2.1.3. Sądowy zakaz zbliżania 

Sąd rejonowy może również na wniosek osoby dotkniętej przemocą zakazać 
sprawcy przebywania w określonych miejscach i kontaktowania się z ofi arą (§ 
382b EO). Zakaz taki może zostać wydany na okres do jednego roku, lecz jeśli 
przemoc powtarza się, można wnioskować o jego przedłużenie. W przypadku 
wszczęcia postępowania o rozwód, unieważnienie małżeństwa, podział mająt-
ku bądź ustalenie prawa do zajmowanego lokalu, zabezpieczenie ulega prze-
dłużeniu do czasu zakończenia postępowania sądowego w rozpoczętej sprawie. 

Wymienione orzeczenia wydaje sąd w postępowaniu cywilnym. Przesłucha-
nie wnioskodawcy nie jest konieczne, jednak należy przedstawić wiarygodne 
dowody na istnienie przemocy, np. zeznania świadków, orzeczenia szpitalne, 
zaświadczenia lekarskie, orzeczenie lekarza medycyny sądowej, raporty psy-
chologów, terapeutów lub pracowników socjalnych. Egzekucję nakazu wydane-
go przez sąd cywilny przeprowadza komornik sądowy bądź – w przypadkach 
szczególnie niebezpiecznych – policja.

Jeśli sprawca przemocy nie stosuje się do nakazów, policja może użyć siły 
w celu przymuszenia go do ich wykonania. W przypadku powtarzających się 
naruszeń nakazu sąd może zastosować środek przymusu w postaci areszto-
wania. Postępowanie nie jest wolne od opłat, konieczne jest wniesienie wnio-
sku o zwolnienie od kosztów sądowych w przypadku niskich dochodów unie-
możliwiających ich pokrycie. Pomoc procesowa może obejmować: zwolnienie 
z kosztów sądowych lub przejęcie kosztów tłumacza. 

2.2. Prawnokarne aspekty przemocy w rodzinie i związku intymnym 

Większość aktów przemocy wobec kobiet, w tym ze strony partnera lub 
członka rodziny, stanowi przestępstwo w rozumieniu przepisów austriackiego 
Kodeksu karnego. Są to m.in:
• uszkodzenie ciała i ciężkie uszkodzenia ciała (§§ 83 i 84 StGB),
• umyślne ciężkie uszkodzenia ciała (§ 87 StGB),
• pozbawienie wolności (§ 99 StGB),
• handel ludźmi (§ 104a StGB),
• zmuszanie i ciężkie zmuszanie (§ 105 i §106 StGB),
• groźba karalna (§ 107 StGB),
• uporczywe prześladowanie (stalking) (§ 107a StGB),
• uporczywe stosowanie przemocy (§ 107b StGB),
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• zgwałcenie (§ 201 StGB),
• zmuszanie do czynności seksualnych (§ 202 StGB),
• ciężkie seksualne wykorzystanie i seksualne wykorzystanie małoletnich 

(§§ 206 i 207 StGB).

Wszystkie powyższe przestępstwa są ścigane z urzędu, co oznacza, że orga-
ny ścigania wszczynają postępowanie po uzyskaniu informacji wskazujących na 
prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, bez względu na stanowisko 
osoby pokrzywdzonej. 

Warto zwrócić uwagę na przestępstwo uporczywego stosowania przemo-
cy, które w typie podstawowym zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 
3 lat. Paragraf 107 b StGB penalizuje wszystkie zachowania polegające na cią-
głym dokonywaniu umyślnych, karalnych aktów przemocy wymierzonych prze-
ciwko życiu bądź zdrowiu drugiej osoby przez istotny czas, które nie są zagrożo-
ne wyższą karą na podstawie innych przepisów karnych. 

Ustawa przewiduje również ostrzejszą odpowiedzialność sprawcy w zależ-
ności od cech osoby dotkniętej przemocą. Jeśli jest ona małoletnia lub wymaga 
szczególnej troski ze względu na wiek, stan zdrowia bądź niepełnosprawność, 
zagrożenie karą pozbawienia wolności wynosi wówczas od 6 miesięcy do 5 lat. 
Taka sama kara jest przewidziana wobec sprawcy, który przez stosowanie prze-
mocy „przejmuje kontrolę nad zachowaniem ofi ary bądź istotnie ogranicza jej 
autonomię”.

Jeśli uporczywe stosowanie przemocy trwa dłużej niż rok bądź jego konse-
kwencją jest ciężkie uszkodzenie ciała, sprawcy grozi kara pozbawienia wol-
ności od 5 do 15 lat. Jeśli natomiast konsekwencją czynu jest śmierć pokrzyw-
dzonego – przestępstwo takie jest zagrożone karą od 10 do 20 lat pozbawienia 
wolności.

2.3. Szczególne uprawnienia osoby dotkniętej przemocą w postępowaniu karnym 

W procesie karnym wszczętym przeciwko sprawcy przemocy, zgodnie 
z przepisami Kodeksu postępowania karnego (dalej: STPO)55, osobie pokrzyw-
dzonej przysługują – poza ogólnymi uprawnieniami wynikającymi z faktu bycia 
stroną postępowania – również uprawnienia szczególne:
• prawo do sądowego przesłuchania bez obecności oskarżonego, z wykorzy-

staniem środków przekazu dźwięku i obrazu, 

55 Strafprozessordnung 1975, h� p://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc077
2f869d4877ea&law_id=14.
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• prawo do pomocy tłumacza, również przy przeglądaniu akt postępowania, 
jeśli nie można przyjąć, że pokrzywdzony będzie sam w stanie zapewnić tłu-
maczenie doręczonych mu kopii akt sprawy, 

• prawo do żądania orzeczenia środka zapobiegawczego na czas postępo-
wania karnego w postaci obowiązku zamieszkiwania przez podejrzanego 
w określonym miejscu, zakazu kontaktu z określonymi osobami, spożywania 
alkoholu i środków odurzających, 

• prawo do niezwłocznej informacji – udzielanej z urzędu – o zwolnieniu 
sprawcy z aresztu, 

• bezpłatne wsparcie psychospołeczne i prawne w toku postępowania.
Wsparcie psychospołeczne i prawne (§ 66 STPO) przysługuje bezpłatnie 

wszystkim ofi arom przemocy na ich wniosek i ma na celu ochronę ich praw 
w procesie. Obejmuje wszystkie etapy postępowania karnego (w niektórych 
wypadkach również cywilnego), od złożenia zawiadomienia o popełnieniu 
przestępstwa (wniesienia pozwu) do prawomocnego zakończenia postępo-
wania. Wsparcie zapewniają prawnicy i psycholodzy zatrudnieni przez ośrod-
ki interwencyjne lub centra przeciwdziałania przemocy na podstawie umowy 
z Ministrem Sprawiedliwości. Wsparcie prawne oznacza bezpłatną pomoc ad-
wokata, zarówno w formie porady, jak i reprezentacji przed sądem. Wsparcie 
psychospołeczne obejmuje przygotowanie osoby pokrzywdzonej do procesu 
i towarzyszenie jej w trakcie przesłuchań na etapie postępowania przygoto-
wawczego i sądowego oraz przy składaniu zawiadomienia o popełnieniu prze-
stępstwa, jak również udzielenie informacji o postępowaniu karnym.

Od 1 czerwca 2009 roku osoby dotknięte przemocą, które w procesie kar-
nym otrzymują wsparcie zgodnie z § 66 STPO, mogą również zażądać takiego 
samego wsparcia w procesie cywilnym (§ 73B ZPO). Konieczne jest jednak, by 
postępowanie cywilne miało związek rzeczowy z postępowaniem karnym (np.: 
postępowanie rozwodowe, postępowanie w celu uzyskania tymczasowego 
nakazu opuszczenia mieszkania, postępowanie w celu ustalenia władzy rodzi-
cielskiej). We wszystkich pozostałych sprawach pokrzywdzona ma prawo żądać 
bezpłatnej pomocy adwokata z urzędu, jeśli nie posiada wystarczających środ-
ków na opłacenie adwokata z wyboru. 

2.4. Schronienie i wsparcie dla osób dotkniętych przemocą

2.4.1. Centrum przeciwdziałania przemocy i ośrodek interwencyjny 

Centra przeciwdziałania przemocy (Gewaltschutzzentrum, dalej: GSZ) 
i ośrodki interwencyjne (Interven� onsstelle, dalej: IS) są prywatnymi, interdy-
scyplinarnymi placówkami wykonującymi zadania publiczne w zakresie wspar-
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cia ofi ar przemocy. Działają na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, 
ustawy o policji (która przewiduje, że w każdym landzie powinno funkcjonować 
co najmniej jedno GSZ bądź IS) i umów zawieranych z Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych.

W przypadku każdej interwencji, podczas której dokonano choćby policyj-
nego usunięcia sprawcy przemocy z lokalu mieszkalnego, policja jest zobowią-
zana zawiadomić o zdarzeniu GSZ i przekazać jego pracownikom dane kontak-
towe ofi ary. Następnie to GSZ ma obowiązek niezwłocznie nawiązać kontakt 
z osobą dotkniętą przemocą, udzielić jej bezpłatnej porady i wsparcia, jakiego 
potrzebuje, m.in. przez ustalenie indywidualnego planu zapewnienia bezpie-
czeństwa i wyjścia z sytuacji kryzysowej, udzielenie porady prawnej i psycholo-
gicznej. Pracownicy ośrodków są również zobowiązani do wsparcia procesowe-
go na podstawie § 66 STPO. Wynagrodzenie profesjonalnych pełnomocników 
jest wówczas pokrywane ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Spra-
wiedliwości. 

Centra przeciwdziałania przemocy działają również w zakresie prewencji – 
są zobowiązane sporządzać roczne raporty ze swojej działalności, w których 
przedstawiają propozycje ulepszenia współpracy ze służbami i władzami pub-
licznymi – w celu zwiększenia efektywności ich działań w zakresie zapobiegania 
przemocy. 

GSZ zatrudnia tłumacza w razie napotkania trudności w porozumieniu się 
z cudzoziemką nieposługującą się językiem niemieckim. W niektórych pla-
cówkach są zatrudnieni cudzoziemcy pochodzący z krajów najszerzej repre-
zentowanych w austriackiej społeczności migrantów, co ułatwia komunikację 
z potrzebującymi pomocy. Dodatkowo niektóre organizacje pozarządowe pro-
wadzą swego rodzaju punkty konsultacyjne wyłącznie dla ofi ar przemocy po-
chodzenia cudzoziemskiego56. 

2.4.2. Domy dla kobiet

Domy dla kobiet (Frauenhäuser) są schroniskami prowadzonymi przez ko-
biece organizacje non-profi t, fi nansowanymi – co do zasady – ze środków 
publicznych. Ponieważ jednak polityka socjalna należy do kompetencji kra-
jów związkowych (landów), metody fi nansowania domów dla kobiet różnią 
się w zależności od regionu. Dla przykładu: Burgenland, Dolna i Górna Austria 
zawarły w swych lokalnych ustawach o pomocy społecznej (Sozialhilfegesetz) 
regulacje dotyczące schronisk dla kobiet, zapewniając im stabilny dopływ środ-

56 Informacja o punktach konsultacyjnych dla osób dotkniętych przemocą pochodzenia cu-
dzoziemskiego: h� p://www.frauen.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=37420.
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ków z budżetu (na podstawie dwu- lub trzyletnich kontraktów), natomiast np. 
Tyrol nie wprowadził żadnych regulacji dotyczących funkcjonowania takich 
ośrodków, skutkiem czego tyrolski dom dla kobiet co roku ubiega się w konkur-
sach o fi nansowanie ze środków publicznych57. W Austrii funkcjonuje 30 takich 
placówek, większość z nich jest stowarzyszona w sieci Verein Autonome Öster-
reichische Frauenhäuser58.

W domach dla kobiet zarówno osoba dotknięta przemocą, jak i jej małolet-
nie dzieci otrzymują – poza schronieniem – kompleksową pomoc psychologicz-
ną i prawną. Kobiety mogą pozostać w schronisku tak długo, jak tego potrzebu-
ją, choć kadra placówki od początku ich pobytu opracowuje z nimi plan wyjścia 
z życiowego kryzysu, w którym się znalazły. Pracownicy ośrodków pomagają 
swoim podopiecznym w znalezieniu pracy i mieszkania, wspierają je w trakcie 
postępowań sądowych i w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Do do-
mów dla kobiet przyjmuje się wszystkie ofi ary przemocy bez względu na naro-
dowość, pochodzenie czy obywatelstwo59. Jednak regulaminy niektórych z nich 
nie pozwalają na przyjmowanie osób o określonych tytułach pobytowych, np. 
przebywających w Austrii na podstawie wizy czy krótkoterminowego zezwole-
nia na pobyt. W takiej sytuacji możliwe jest znalezienie innej placówki za po-
średnictwem bezpłatnej, 24-godzinnej linii telefonicznej dla ofi ar przemocy, 
w której od 2005 roku można uzyskać poradę w językach: arabskim, angiel-
skim, bośniackim, serbsko-chorwackim, rumuńskim, hiszpańskim i tureckim.

2.5. Legalizacja pobytu osób dotkniętych przemocą

Cudzoziemki, których prawo pobytu na terytorium Austrii jest ściśle powią-
zane z osobą męża bądź partnera – sprawcy przemocy domowej, po rozstaniu 
z nim mogą owe prawo pobytu utracić ze względu na brak podstawy do jego 
przedłużenia. Uzależnienie od partnera sprawia, że cudzoziemka nie zawia-
damia odpowiednich organów o przemocy i nie dochodzi swych praw. Z tego 
względu austriacka ustawa o prawie pobytu i osiedleniu przewiduje ułatwienia 
w legalizacji dla cudzoziemek dotkniętych przemocą zależnie od jej dotychcza-
sowej podstawy pobytu. 

Cudzoziemce, której przysługuje na terytorium Austrii jedna z form osiedle-
nia, będącej ofi arą przemocy domowej ze strony osoby, od której zależy jej sta-
tus migracyjny, ułatwia się uzyskanie samodzielnego, czasowego tytułu poby-

57 Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser – Informa
 onsstelle gegen Gewalt, Qua-
litätsbroschüre der autonomen österreichischen Frauenhäuser, Wiedeń 2008.

58 H� p://www.aoef.at/cms/index.php.
59 Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser – Informa
 onsstelle gegen Gewalt, Quali-

tätsbroschüre.
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towego. Na podstawie § 27 NAG, jeśli sprawcą przemocy była osoba, od której 
zależy tytuł pobytowy cudzoziemki, w przypadku uzyskania przez nią sądowego 
nakazu opuszczenia mieszkania bądź zakazu zbliżania się, może ona ubiegać się 
o zezwolenie na osiedlenie bez konieczności spełnienia ogólnych warunków 
jego uzyskania, tj. odpowiednio wysokiego dochodu, znajomości języka nie-
mieckiego czy ubezpieczenia. Takie samo uprawnienie przysługuje ofi erze przy-
musowego małżeństwa (o czym poniżej). 

Natomiast stosownie do § 69a ust. 4 NAG w sytuacji, gdy migrantce nie 
przysługuje żaden z tytułów pobytowych na terytorium Austrii, jednak jest ona 
ofi arą przemocy i uzyskała przeciwko sprawcy przemocy sądowy nakazu opusz-
czenia lokalu bądź zakaz zbliżania lub spełnia ona warunki uzyskania takiego 
środka, można udzielić jej zezwolenia na pobyt ze względu na „szczególne oko-
liczności”, jeśli udowodni, że dalszy pobyt w Austrii przyczyni się do jej ochrony 
przed dalszą przemocą. Migrantka nie musi wówczas spełniać ogólnych warun-
ków udzielenia zezwolenia, a wniosek o udzielenie zezwolenia jest wolny od 
opłat. Zezwolenie zostanie cofnięte, jeśli środka izolacyjnego wobec sprawcy 
przemocy ostatecznie nie zastosowano. Po 12 miesiącach pobytu na podstawie 
zezwolenia udzielonego ze względu na „szczególne okoliczności” cudzoziemka 
może ubiegać się o wydanie zezwolenia na osiedlenie się – „Karty Czerwono-
-Biało-Czerwonej Plus”, która daje nieograniczony dostęp do rynku pracy. 

Osoby korzystające ze szczególnego zezwolenia na pobyt, przysługującego 
osobom dotkniętym przemocą, nie są wliczane do maksymalnej liczby cudzo-
ziemców, którzy mogą być zatrudnieni na terytorium Austrii w danym roku.

3. Przymusowe małżeństwa

Od 1 czerwca 2006 roku przymuszanie do zawarcia związku małżeńskiego 
jest w Austrii przestępstwem ściganym z urzędu. Zgodnie z § 106 ust. 3 StGB 
w zw. z § 105 StGB: „kto zmusza drugą osobę przemocą bądź groźbą do zawar-
cia związku małżeńskiego lub rejestrowanego związku partnerskiego, podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat”. Jeśli skutkiem owego wy-
muszenia jest samobójstwo bądź próba samobójcza, sprawca podlega karze od 
roku do 10 lat pozbawienia wolności. Przed 1 czerwca 2006 roku przestępstwo 
to było ścigane jedynie na wniosek osoby pokrzywdzonej, co siłą rzeczy wiąza-
ło się z niską skutecznością wymiaru sprawiedliwości w tych sprawach z uwagi 
na presję wywieraną na osobie pokrzywdzonej przez jej rodzinę.

Mając na uwadze specyfi kę przestępstwa, które często polega na tym, że 
rodzice wysyłają swoje dzieci do kraju pochodzenia w celu zawarcia małżeń-
stwa, istotna jest ostatnia zmiana Kodeksu karnego, rozszerzająca jurysdykcję 
sądów austriackich na przestępstwo zmuszania do małżeństwa popełnione 
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również za granicą, jeśli sprawca bądź pokrzywdzony ma austriackie obywatel-
stwo bądź miejsce zamieszkania w Austrii (§ 64 ust. 4 StGB). Sprawcami prze-
stępstwa mogą być zarówno rodzice, jak i jeden z nupturientów. 

Po zawarciu związku małżeńskiego w dalszym ciągu może dochodzić do po-
pełniania innych czynów zabronionych przepisami Kodeksu karnego, takich jak: 
uporczywe stosowanie przemocy (§ 107b StGB), zgwałcenie (§ 201 StGB), zmu-
szanie do czynności seksualnych (§ 202 StGB), ciężkie seksualne wykorzystanie 
i seksualne wykorzystanie małoletnich (§206i §207 StGB). Wszystkie powyższe 
czyny są ścigane z urzędu. Sprawcą przestępstwa zmuszania do czynności sek-
sualnych, zagrożonego karą od 6 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, może 
być, poza małżonkiem, każda inna osoba, która przemocą bądź groźbą zmusza 
drugą osobę do czynności seksualnych, a więc również np. rodzice pokrzyw-
dzonej czy teściowie. Jeśli skutkiem takich czynności jest uszkodzenie ciała 
bądź ciąża pokrzywdzonej, przestępstwo jest zagrożone karą od roku do 10 lat 
pozbawienia wolności. 

Środkiem częściowo zapobiegającym zawieraniu przymusowych małżeństw 
jest wymóg, by wnioskodawca przebywający za granicą, ubiegający się o możli-
wość połączenia z małżonkiem bądź partnerem przebywającym w Austrii, miał 
ukończone 21 lat w chwili składania wniosku (§ 2 ust. 9 NAG). 

Dodatkowo, stosownie do § 30a NAG, jeśli co najmniej jedna z osób zawar-
ła małżeństwo (bądź związek partnerski) pod przymusem, żadne z małżonków 
bądź partnerów nie może otrzymać zezwolenia na pobyt lub przedłużać swoje-
go pobytu, powołując się na więzi rodzinne wynikające z tego związku. Jednak 
z uwagi na konieczność ochrony ofi ary małżeństwa przymusowego, której po 
ucieczce od małżonka nie przysługuje na terytorium Austrii żaden tytuł pobyto-
wy, przepisy omawianego już § 69a NAG również zezwalają w takiej sytuacji na 
wydanie osobie pokrzywdzonej zezwolenia na pobyt, ze względu na „potrzebę 
jej szczególnej ochrony”.

Ofi ara małżeństwa przymusowego może skorzystać także z ułatwień w uzy-
skaniu zezwolenia na osiedlenie przewidzianych dla ofi ar przemocy domowej 
w § 27 NAG (brak konieczności przedstawiania dowodu ubezpieczenia, wykazy-
wania dochodu itd.), jeśli wcześniej przysługiwało jej zezwolenie na osiedlenie 
w ramach łączenia rodzin oraz jeśli spełnia inne przesłanki udzielenia zezwolenia. 

Pełnoletnie ofi ary przymusowych małżeństw bądź kobiety takim mał-
żeństwem zagrożone w przypadku ucieczki od rodziny mogą schronić się 
w domach dla kobiet przeznaczonych dla wszystkich kobiet w kryzysie. Ochro-
nę taką uznaje się jednak za niewystarczającą z uwagi na potrzebę utajnienia 
miejsca pobytu ofi ar i udzielenia intensywnego, indywidualnego wsparcia psy-
chologicznego.
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W planie rządowym na lata 2008–201360 znalazło się zobowiązanie mi-
nistrów do zapewnienia specjalnego kryzysowego zakwaterowania (No-
twohnung) ofi arom bądź osobom zagrożonym przymusowymi małżeństwa-
mi. Mieszkanie to zostało oddane do użytku jesienią 2012 roku. Przewidziano 
w nim 8 miejsc dla ofi ar przymusowych małżeństw, jego adres jest utajniony, 
a ofi ary mogą przebywać w nim przez czas nieokreślony.

Małoletni zagrożeni przymusowym małżeństwem, którzy uciekli ze swoich 
rodzin, mogą znaleźć schronienie w centrach kryzysowych (Krisenzentrum) 
dwóch rodzajów – dla małoletnich do 15 roku życia bądź dla chłopców lub 
dziewcząt między 15 a 18 rokiem życia. Sytuacja prawna takich osób (podle-
gają władzy rodzicielskiej rodziców, którzy przymuszają ich do małżeństwa) 
utrudnia skuteczną ochronę ich praw. Nie ma wystarczających regulacji pozwa-
lających na izolację niepełnoletnich osób od ich rodzin bez konieczności pozba-
wienia ich opiekunów władzy rodzicielskiej. 

4. Okaleczanie żeńskich zewnętrznych narządów płciowych

Okaleczanie żeńskich narządów płciowych jest w Austrii przestępstwem ściga-
nym z urzędu. W zależności od rodzaju zabiegu i jego skutków, przestępstwo to 
może zostać zakwalifi kowane jako umyślne ciężkie uszkodzenie ciała (§ 84 StGB 
w zw. z § 87 ust. 1 StGB) zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat, 
bądź – najczęściej – uszkodzenie ciała o długotrwałych skutkach (§ 85 StGB w zw. 
z § 87 ust. 2 StGB) – zagrożone karą pozbawienia wolności od 5 do 10 lat. 

FGM/C dokonane za granicą podlega również karze zgodnie z przepisami 
austriackiego Kodeksu karnego, jeśli sprawca – osoba aranżująca zabieg – bądź 
pokrzywdzony, mają austriackie obywatelstwo lub miejsce zamieszkania w Au-
strii (§ 64 ust. 4 StGB). Czyn okaleczenia żeńskich narządów płciowych jest ka-
ralny również wówczas, gdy zabieg został wykonany za zgodą pokrzywdzonej. 

Prawo nie przewiduje utworzenia specjalnych placówek pobytowych dla 
ofi ar okaleczeń – pokrzywdzone lub kobiety zagrożone okaleczeniem mogą 
znaleźć schronienie w domach dla kobiet bądź, jeśli są niepełnoletnie, w cen-
trach kryzysowych dla dzieci i młodzieży. 

W latach 2006–2008 funkcjonowała w Austrii na zasadzie projektu pilotażo-
wego baza danych małżeństw przymusowych i przypadków okaleczeń. Korzy-
stać z niej mieli w sposób aktywny (również zgłaszając dane) lekarze, nauczy-
ciele, pracownicy socjalni i policjanci. Z uwagi na niewielką liczbę zgłoszonych 
przypadków, programu po 2008 roku nie kontynuowano.

60 Bundeskanzleramt Österreich, Regierungsprogramm für die XXIV. Gesetzgebungsperiode, 
h� p://www.bka.gv.at /DocView.axd?CobId=32966.
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III. Szwecja

1. Cudzoziemcy w Szwecji 

Wysoka stopa życia i zaawansowana polityka integracyjna (Szwecja prawie 
co roku plasuje się na pierwszym miejscu zestawienia MIPEX – Migrant Inte-
gra
 on Policy Index61) sprawiają, że Szwecja jest pożądanym celem migracji, 
zarówno dla obywateli państw trzecich, jak i państw europejskich. W 2010 
roku w Szwecji mieszkało 1 384 929 osób urodzonych poza Szwecją, co sta-
nowi 14,7% populacji (przy czym wśród tych osób 818 574 ma obywatelstwo 
szwedzkie). W połączeniu z liczbą osób, które choć urodzone w Szwecji, mają 
oboje rodziców nie-Szwedów (około 413 tysięcy), liczba zamieszkujących 
w Szwecji osób innego niż szwedzkie pochodzenia stanowi 19,1% całej popula-
cji. Największą grupą są imigranci z Finlandii, Iraku, byłej Jugosławii, Polski oraz 
Iranu62. 

W 2012 roku Szwecja plasowała się na trzecim miejscu wśród 44 krajów 
uprzemysłowionych pod względem liczby rozpatrywanych wniosków o azyl63. 
Do końca 2012 roku wnioski o ochronę międzynarodową złożyło w Szwe-
cji 44 000 cudzoziemców64. W latach 2009–2010 najwięcej wniosków zło-
żyli uchodźcy z Serbii, Somalii, Afganistanu i Iraku, w ostatnich dwóch latach 
w Szwecji znajdują schronienie również migranci z krajów ogarniętych tzw. 
wiosną arabską. Uwagę zwraca odsetek kobiet poszukujących ochrony między-
narodowej – 38%65, który jest w Szwecji najwyższy wśród wszystkich krajów UE. 

1.1. Legalizacja pobytu 

Warunki pobytu cudzoziemców na terytorium Szwecji są regulowane przez 
przepisy ustawy o cudzoziemcach z 2005 roku (dalej: Ulag)66. Cudzoziemcy za-
mierzający imigrować do Szwecji w celu podjęcia pracy, podjęcia studiów, pro-
wadzenia badań naukowych bądź dołączenia do członka rodziny mogą ubiegać 

61 H� p://www.mipex.eu/countries.
62 Szwedzki Urząd Statystyczny, www.scb.se.
63 Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, Asylum Levels and Trends 

in Industrialized Countries: Sta� s� cal overview of asylum applica� ons lodged in Europe and selec-
ted non-European countries 2011, h� p://www.unhcr.org/refworld/docid/4e9d6ac72.html.

64 Prognozy szwedzkiej Rady ds. Migracji na 2012 rok: h� p://www.migra
 onsverket.se/
info/6614.html. 

65 Asylum Aid, Gender–related asylum claims in Europe, h� p://www.asylumaid.org.uk/data/
fi les/Gender– related _asylum_claims_in_Europe.pdf.

66 Utlänningslag (2005:716), h� p://www.no� sum.se/rnp/sls/lag/20050716.htm.
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się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemcy pracujący 
w Szwecji legalnie mogą po pięciu latach pobytu ubiegać się o zezwolenie na 
pobyt stały. Pozostali, którzy zamieszkują nieprzerwanie na terytorium Szwecji, 
również przez okres pięciu lat, mogą uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego WE, pod warunkiem, że wykażą posiadanie odpowiednich 
środków do utrzymania siebie i członków swojej rodziny (kapitel67 5a Ulag).

Większość cudzoziemców, którzy nie uzyskali jeszcze zezwolenia na pobyt 
stały, potrzebuje pozwolenia, by podjąć pracę w Szwecji. Procedura wydawania 
pozwoleń jest wówczas powiązana z procesem legalizacyjnym – możliwe jest 
uzyskanie zezwolenia na pobyt wraz z zezwoleniem na pracę. W ciągu pierw-
szych dwóch lat pracy zezwolenia te są ściśle powiązane z osobą pracodawcy 
i zajmowanym stanowiskiem. Szwedzcy pracodawcy, którzy mają zamiar za-
trudnić cudzoziemca, muszą uprzednio przeprowadzić test rynku pracy – tj. 
ogłosić ofertę pracy w Szwecji i na portalu EURES oraz zapewnić zatrudniane-
mu takie same warunki pracy i wynagrodzenia, jak w przypadku zatrudnienia 
Szwedów. W kolejnym roku pobytu zezwolenie wydaje się już tylko w celu wy-
konywania określonej pracy. Jeśli cudzoziemiec spełnia warunki otrzymania ze-
zwolenia, dostęp do rynku pracy na ten sam okres otrzymują członkowie jego 
rodziny przebywający w Szwecji. Cudzoziemcy, którzy otrzymali zezwolenie na 
pobyt stały, uchodźcy i cudzoziemcy objęci ochroną uzupełniającą mają pełny 
dostęp do szwedzkiego rynku pracy. 

1.2. Prawo do łączenia z rodziną

Do obywatela szwedzkiego bądź cudzoziemca mającego w Szwecji prawo 
stałego pobytu może dołączyć małżonek lub zarejestrowany partner przeciw-
nej bądź tej samej płci będący obywatelem państwa trzeciego. Takie samo 
uprawnienie przysługuje partnerom, którzy nie zawarli związku małżeńskiego, 
ale przed przyjazdem do Szwecji pozostawali w trwałym, poważnym związku 
intymnym. W tym przypadku organ migracyjny, wydając zezwolenie na pobyt, 
jest zobowiązany ustalić, czy związek między partnerami jest wystarczająco po-
ważny – czy zamieszkiwali wcześniej razem, czy posługują się tym samym ję-
zykiem, czy dobrze się znają (kap. 5 § 3 Ulag). Do 2010 roku przebywająca za 
granicą rodzina cudzoziemca zamieszkałego w Szwecji miała prawo dołączyć do 
niego bez spełniania dodatkowych warunków. Po nowelizacji ustawy o cudzo-

67 Podstawową jednostką redakcyjną tekstu prawnego w prawie szwedzkim jest rozdział (ka-
pitel, dalej: kap.).
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ziemcach68 obcokrajowiec, do którego dołącza reszta rodziny (tzw. sponsor), 
musi wykazać, że posiada odpowiednie zakwaterowanie i środki utrzymania 
dla siebie i dołączających do niego członków rodziny.

Jeśli partnerzy przed przyjazdem do Szwecji pozostawali w związku mał-
żeńskim bądź zarejestrowanym związku partnerskim przez co najmniej dwa 
lata, przybywający członek rodziny może otrzymać zezwolenie na pobyt stały. 
W pozostałych przypadkach pierwszego zezwolenia udziela się maksymalnie na 
okres 2 lat, a dopiero po upływie tego okresu cudzoziemiec może ubiegać się 
o zezwolenie na pobyt stały. W tym przypadku po raz kolejny ustala się istnie-
nie i wiarygodność związku, który ma być podstawą do udzielenia zezwolenia. 
W szczególnych przypadkach zezwolenia można udzielić jeszcze przed upły-
wem przepisanych dwóch lat. 

1.3. Ochrona międzynarodowa 

Reguły udzielania ochrony międzynarodowej69 (statusu uchodźcy i ochrony 
uzupełniającej) są prawie tożsame z regulacjami innych państw – sygnatariuszy 
Konwencji Genewskiej. Katalog potencjalnych przyczyn prześladowania w kra-
ju pochodzenia jest jednak rozszerzony o płeć (gender) i orientację seksualną 
(kap. 4 § 1 Ulag). 

Osoby, którym odmówiono azylu, mogą się ubiegać o pozwolenie na pobyt 
i pracę, jeżeli znajdą zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy. Jeśli cudzozie-
miec nie spełnia przesłanek udzielenia ochrony międzynarodowej, może otrzy-
mać zezwolenie na pobyt ze względów humanitarnych, jeśli nie może wrócić do 
kraju pochodzenia z powodu konfl iktu zbrojnego bądź katastrofy ekologicznej 
lub żywi uzasadnioną obawę przed przemocą w kraju pochodzenia. 

2. Ochrona przed przemocą w rodzinie i związku intymnym 

Szwedzka polityka antyprzemocowa w swych początkach opierała się na 
założeniu, że sprawcami przemocy domowej są w przeważającej części męż-
czyźni. Stąd też w szwedzkim Kodeksie karnym70 (dalej: Bb) od 1998 roku prze-
moc domowa mężczyzn wobec kobiet stanowi odrębne przestępstwo ścigane 
z urzędu – (wcześniej karalność sprawcy była uzależniona od wypełnienia zna-
mion poszczególnych innych przestępstw charakterystycznych dla tego zjawi-

68 Lag om ändring i utlänningslagen (2010: 175), h� p://www.no� sum.se/rnp/sls/
sfs/20100175.pdf.

69 Lag om mo� agande av asylsökande m.fl . (1994: 137), h� p://www.no� sum.se/rnp/sls/
lag/19940137.htm.

70 Bro� sbalk (1962: 700), h� p://www.no� sum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm.
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ska, jak napaść, groźba karalna czy zgwałcenie). Również nazwa najważniejszej 
w Szwecji państwowej placówki naukowej prowadzącej badania nad przemocą 
domową – Państwowego Centrum Badań nad Przemocą Mężczyzn wobec Ko-
biet71 – wskazuje na specyfi kę szwedzkiego podejścia do tego zagadnienia. 

Poza Kodeksem karnym, ochrona osób dotkniętych przemocą jest częścio-
wo uregulowana w ustawie o opiece społecznej z 2005 roku (dalej: Slag)72, na-
kładającej na gminne ośrodki pomocy społecznej wiele obowiązków z zakresu 
wsparcia ofi ary przemocy, oraz w ustawie o zakazie kontaktu z 1988 roku (dalej: 
Kfdlag)73 określającej środki ochrony ofi ary przed powtarzającą się przemocą. 

Niniejsze opracowanie uwzględnia przede wszystkim obowiązujące przepisy 
prawa, tym samym nie ma w nim miejsca na opis miękkich środków stosowa-
nych przez poszczególne państwa w celu zwalczania przemocy wobec kobiet. 
Omawiając politykę antyprzemocową Szwecji, nie można jednak nie wspo-
mnieć o działaniach szwedzkiego rządu polegających na wdrażaniu krajowych 
programów ukierunkowanych na walkę z poszczególnymi aspektami przemo-
cy ze względu na płeć, takich jak krajowy program przeciwdziałania przemocy 
mężczyzn wobec kobiet na tle honorowym i przemocy w związkach tej samej 
płci74 czy krajowy program przeciwdziałania małżeństwom przymusowym75. 
Tego rodzaju rządowe programy mają na celu wdrożenie miękkich instrumen-
tów, pozbawionych charakteru obowiązującego prawa, jak np.: prowadzenie 
szkoleń dla sędziów, funkcjonariuszy policji, pracowników socjalnych, pracow-
ników administracji publicznej i nauczycieli, publikacja podręczników z wytycz-
nymi dla pracowników wszystkich instytucji, z którymi ofi ara przemocy może 
mieć potencjalnie kontakt, prowadzenie szeroko zakrojonych badań nad prze-
mocą ze względu na płeć w różnych jej aspektach czy też kampanii informacyj-
nych skierowanych zarówno do ofi ar, jak i sprawców przemocy.

2.1. Prawnokarne aspekty przemocy w rodzinie i związku intymnym

Do 1982 roku szwedzkie prawo karne uznawało czyny popełnione z użyciem 
przemocy w środowisku domowym za prywatną sprawę domowników i uzależ-
niało postawienie sprawcy takich przestępstw w stan oskarżenia od wniesienia 
przez pokrzywdzonego prywatnego aktu oskarżenia. 

71 Na
 onellt Centrum för Kvinnofrid (NCK), h� p://nck.uu.se/.
72 Socialtjänstlag (2001: 453), h� p://www.no� sum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm.
73 Lag om kontak� örbud (1988: 688), h� ps://lagen.nu/1988:688.
74 Komunikat Rządu Szwecji 2007/08:39, h� p://www.regeringen.se/content/1/c6/09/21/42/

ef0318b1.pdf.
75 Komunikat Rządu Szwecji 2009/10:229, h� p://www.regeringen.se/content/1/

c6/14/71/16/95962f4f.pdf.
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W obecnym stanie prawnym przestępstwem, które w największym stopniu 
odzwierciedla złożoność zjawiska przemocy domowej w kontekście prawnokar-
nym, jest przestępstwo poważnego naruszenia integralności kobiety, uregulo-
wane w kap. 4 § 4a Bb. Do jego popełnienia dochodzi, gdy penalizowane przez 
ten Kodeks inne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (kap. 3 Bb), wolności 
i pokojowi (kap. 4 Bb) czy przestępstwa na tle seksualnym (kap. 6 Bb) zostały 
dokonane przez mężczyznę, którego z pokrzywdzoną (koniecznie płci żeńskiej) 
łączył bądź łączy stosunek małżeństwa lub relacja do małżeństwa podobna, 
o ile popełniony czyn jest częścią powtarzających się aktów przemocy mają-
cych na celu naruszenie godności i integralności pokrzywdzonej. Popełniony 
w opisanych okolicznościach czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do 6 lat. Powyższe rozwiązanie pozwala na skazanie na wyższą karę 
oskarżonego dopuszczającego się kilku czynów mniejszej wagi, które rozpatry-
wane w oderwaniu od kontekstu przemocy domowej byłyby zagrożone niższą 
karą. Skazanie za naruszenie integralności kobiety nie wyklucza jednak posta-
wienia oskarżonemu dodatkowo zarzutu popełnienia czynów zagrożonych wyż-
szą karą, np. ciężkiej napaści lub gwałtu.

Drugim istotnym w kontekście przemocy domowej przestępstwem popeł-
nianym przez sprawców jest napaść (kap. 5 § 1) – rozumiana jako jakiekolwiek 
umyślne działanie wywołujące u drugiej osoby ból, chorobę (także w aspekcie 
psychicznym) lub uszkodzenie ciała bądź doprowadzające ją do stanu bezrad-
ności. Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat. 
W przypadkach mniejszej wagi czyn ten będzie zagrożony karą pozbawienia 
wolności do 6 miesięcy. Ponadto szwedzki Kodeks karny penalizuje inne prze-
stępstwa popełniane przez sprawców przemocy domowej: zabójstwo (kap. 3 § 
1), poważną napaść (kap. 3 § 6) i groźbę karalną (kap. 4 § 7).

Szwecja posiada również jedne z najostrzejszych regulacji w zakresie prze-
stępstw popełnianych na tle seksualnym – szczególnie szeroka jest defi nicja 
zgwałcenia (kap. 6 § 1 Bb). Przez zgwałcenie rozumie się bowiem zmuszenie 
drugiej osoby za pomocą przemocy lub groźby do odbycia stosunku seksualne-
go bądź dokonania czynności, która ze względu na jej charakter i okoliczności 
jej towarzyszące może być do stosunku seksualnego porównana. Za zgwałcenie 
uważa się również odbycie stosunku seksualnego bądź porównywalnej czynno-
ści z osobą pozostającą w stanie nieświadomości, tj. śpiącą, znajdującą się pod 
wpływem substancji odurzających, zatrucia, w stanie choroby lub chorej psy-
chicznie. Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 2 do 6 
lat, a czyny szczególnie brutalne bądź zgwałcenie grupowe są zagrożone karą 
pozbawienia wolności od 4 do 10 lat.
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2.2. Uprawnienia osoby dotkniętej przemocą w postępowaniu karnym 

Osobie dotkniętej przemocą w postępowaniu karnym poza uprawnieniami 
każdego pokrzywdzonego, takimi jak: prawo wglądu do akt, udziału w przesłu-
chaniu świadków i oskarżonego, przysługują również szczególne uprawnienia 
przewidziane w ustawie o postępowaniu karnym z 1942 roku76, rozporządzeniu 
o dochodzeniu karnym z 1947 roku77 oraz w ustawie o pełnomocniku z urzędu 
z 1988 roku78. Należą do nich: 
• prawo do informacji – pokrzywdzona powinna zostać poinformowana 

na wczesnym etapie postępowania przez policję o prawie do wystąpienia 
z wnioskiem o zakaz kontaktu, o pomoc prawną i wsparcie osoby zaufanej, 
jak również powinna być zawiadomiona o opuszczeniu przez sprawcę aresz-
tu, więzienia i przeniesieniu go do innej jednostki; 

• prawo do pomocy tłumacza w toku całego postępowania karnego począw-
szy od pierwszego kontaktu z policją;

• prawo do wsparcia osoby zaufanej – osoba, którą pokrzywdzona sama wy-
bierze (często jest to pracownik socjalny bądź wolontariusz ze schroniska 
dla kobiet), ma prawo towarzyszyć pokrzywdzonej na wszystkich etapach 
postępowania; 

• prawo do pomocy profesjonalnego pełnomocnika z urzędu – w przypad-
ku przestępstw przeciwko życiu lub zdrowiu bądź wolności i integralności, 
jak i przestępstw popełnianych na tle seksualnym, sąd bądź prokurator 
ma obowiązek wyznaczyć pokrzywdzonej pełnomocnika z urzędu, jeśli ze 
względu na osobisty stosunek sprawcy do pokrzywdzonej zachodzi taka po-
trzeba;

• prawo do przesłuchania za pomocą środków przekazu dźwięku w osobnym 
pomieszczeniu bez kontaktu ze sprawcą;

• prawo do oczekiwania na rozprawę w osobnym pomieszczeniu; 
• prawo do pomocy ze strony tzw. świadka – wolontariusza bądź studenta 

prawa, który w sądzie pomaga osobom nieporadnym w dokonywaniu pro-
stych czynności oraz służy radą i pomocą w trakcie rozprawy.

76 Rä� egĺngsbalk (1942: 740), h� p://83.145.60.248:8080/lagrummet.se/rinfo/publ/
sfs/1942:740.

77 Förundersökningskungörelse (1947: 948), h� p://www.no� sum.se/rnp/sls/lag/19470948.
htm.

78 Lag om mĺlsägandebiträde (1988: 609), h� p://www.no� sum.se/rnp/sls/lag/19880609.
htm.
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2.3. Izolacja sprawcy od ofi ary przemocy

W oddzielnej administracyjnej procedurze osoba zagrożona przemocą ze 
strony bliskiej osoby może ubiegać się o objęcie prześladowcy zakazem kon-
taktu (§ 1 Kfdlag). Zakaz może zostać wydany, jeśli zachodzi realne niebezpie-
czeństwo, że sprawca przemocy podejmie próbę napaści z użyciem przemocy, 
będzie napastować swoja ofi arę bądź nękać ją w inny sposób. 

Przy ocenie realnego zagrożenia napaścią bierze się pod uwagę wcześ-
niejsze zachowanie sprawcy i dokonywane przez niego akty przemocy, choć 
w szczególnych przypadkach możliwe jest również wydanie zakazu wobec oso-
by, która dotychczas nie stosowała przemocy, a jedynie groziła jej użyciem. Za-
kaz może zostać wydany, jeśli waga grożącego niebezpieczeństwa przewyższa 
ciężar spowodowanego zakazem naruszenia wolności jednostki (objętej zaka-
zem). Zakaz wydaje prokurator, a odwołanie od jego decyzji rozpatruje sąd re-
jonowy. Procedura jest niezależna od toczących się postępowań karnych prze-
ciwko sprawcy przemocy. Osoba objęta zakazem nie może kontaktować się 
z wnioskującą (osobiście, za pomocą telefonu czy poczty elektronicznej), nie 
może jej odwiedzać ani śledzić. Zakaz można orzec maksymalnie na okres roku. 
O możliwości złożenia wniosku o wydanie zakazu osoba dotknięta przemocą 
powinna zostać poinformowana przez policję przy pierwszej interwencji wywo-
łanej zachowaniem sprawcy.

Razem z zakazem kontaktu możliwe jest orzeczenie również nakazu opusz-
czenia wspólnie zajmowanego mieszkania na okres do dwóch miesięcy z moż-
liwością przedłużenia tego okresu dodatkowo o dwa tygodnie. Osoba, która 
w mieszkaniu pozostała, ma jednak obowiązek udostępnić osobie objętej zaka-
zem jej rzeczy osobiste.

Jeśli można przypuszczać, że zakaz kontaktu nie wystarczy do efektywnej 
ochrony osoby dotkniętej przemocą, możliwe jest zastosowanie rozszerzonego 
zakazu – polegającego na zakazie zamieszkania w pobliżu miejsca zamieszkania 
ofi ary bądź jej miejsca pracy. Wobec osób szczególnie niebezpiecznych możli-
we jest zakreślenie granic terytorium, których sprawcy nie wolno przekraczać. 
Celem monitorowania wykonania zakazu stosuje się wówczas wobec osoby ob-
jętej zakazem dozór elektroniczny. Złamanie zakazu kontaktu stanowi przestęp-
stwo zagrożone karą grzywny bądź pozbawienia wolności do roku. 

W szczególnych przypadkach możliwe jest przydzielenie osobie zagrożonej 
przemocą ochroniarza bądź nawet zmiana jej tożsamości w celu ochrony. Po-
nadto każdy komisariat policji udostępnia bezpłatnie kobietom zagrożonym 
przemocą zestaw alarmowy, zawierający systemy alarmowe do mieszkania, te-
lefonów komórkowych itd. 
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2.4. Wsparcie i schronienie dla osób dotkniętych przemocą 

Obowiązek zapewnienia wsparcia ofi arom przemocy domowej spoczywa 
głównie na gminnych komitetach pomocy społecznej na podstawie przepisów 
kap.5 § 11 Slag. Komitety organizacyjnie podlegają radzie gminy, jednak efek-
tywność ich działań jest również oceniana przez Państwową Radę ds. Zdrowia 
i Opieki Społecznej. Zaawansowany system ewaluacji działań opieki społecznej 
w tym obszarze jest zresztą jedną z cech charakterystycznych szwedzkiej po-
lityki antyprzemocowej. Na podstawie kap.13 § 1 Slag, do zadań Rady należy 
m.in. monitorowanie wdrażania systemu pomocy społecznej przez komitety, 
inicjowanie mul
 dyscyplinarnej współpracy między jednostkami państwowymi 
oraz doradzanie komitetom w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Tym sa-
mym jakkolwiek rady gminy samodzielnie opracowują okresowe gminne plany 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz tradycyjnym szkodliwym prakty-
kom – celowość ich założeń, a następnie ich implementacja są poddawane nie-
ustannej ewaluacji.

Komitety pomocy społecznej same prowadzą gminne schroniska dla kobiet 
bądź współpracują w tym zakresie z placówkami prowadzonymi przez organi-
zacje pozarządowe. W Szwecji działają dwie organizacje o zasięgu ogólnokra-
jowym zrzeszające organizacje społeczne prowadzące schroniska dla kobiet: 
Szwedzkie Stowarzyszenie Schronisk dla Kobiet i Centrów Wsparcia Dziewcząt 
(SKR)79 i Krajowa Organizacja na Rzecz Schronisk dla Kobiet i Dziewcząt w Szwe-
cji (ROKS)80. Większość schronisk „pozarządowych” funkcjonuje w ramach jed-
nej z tych dwóch organizacji. Przeważająca część pracowników placówek nie 
pobiera wynagrodzenia za swoją pracę. 

Placówki są fi nansowane ze środków publicznych, a ich oferta różni się 
w zależności od wsparcia, jakie schronisko otrzymuje od gminy. Większość 
placówek oferuje schronienie i wsparcie psychologiczne. Osobie potrzebują-
cej szczególnego wsparcia może zostać przydzielona tzw. osoba wspierająca, 
która pomoże jej w czynnościach życia codziennego, takich jak: uzyskanie po-
mocy fi nansowej, zgłoszenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, po-
moc w znalezieniu pracy i mieszkania. Oddzielnie funkcjonują ośrodki wsparcia 
dla młodych dziewcząt, których głównym zadaniem jest pomoc w kontaktach 
z pracownikami socjalnymi i policją. Osoba zagrożona przemocą może przeby-
wać w schronisku tak długo, jak jest to potrzebne do jej skutecznej ochrony 
bądź do czasu znalezienia dla niej przez pracowników ośrodka alternatywnego 
miejsca zamieszkania. Ofi ary szkodliwych tradycyjnych praktyk mogą znaleźć 

79 Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, h� p://www.kvinnojouren.se.
80 Riksorganisa
 onen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, h� p://www.roks.se.

01_Katarzyna Slubik.indd   4601_Katarzyna Slubik.indd   46 2014-11-18   07:16:512014-11-18   07:16:51



47

Ochrona migrantek przed przemocą w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

schronienie w wyspecjalizowanych ośrodkach dla ofi ar przemocy popełnianej 
w imię honoru. 

W Szwecji działa fi nansowana ze środków publicznych telefoniczna linia 
wsparcia dla ofi ar przemocy i ich krewnych (Kvinnofridslinjen). Połączenie z li-
nią jest bezpłatne i nie jest wykazywane na rachunku telefonicznym. Porady są 
udzielane w języku szwedzkim i angielskim, w przypadku niemożności porozu-
mienia z ofi arą przemocy w tych językach, do dyspozycji doradców pozostają 
tłumacze prawie wszystkich języków, którymi posługują się imigranci w przeby-
wający w Szwecji.

Za funkcjonowanie linii odpowiedzialne jest wspomniane wyżej Narodowe 
Centrum Badań nad Przemocą Mężczyzn wobec Kobiet, jednostka organizacyj-
na Uniwersytetu w Uppsali, fi nansowana z funduszy publicznych. Na zlecenie 
rządu szwedzkiego dokonuje najbardziej bieżących badań wszelkich aspektów 
przemocy ze względu na płeć. Na podstawie wyników badań centrum tworzy 
wytyczne i podręczniki dobrych praktyk w zakresie pomocy ofi arom przemocy, 
np. dla służby zdrowia czy pracowników socjalnych prowadzi kampanie infor-
macyjne i monitoring funkcjonowania szwedzkich regulacji służących ochronie 
przed przemocą. Ponadto, w ramach centrum funkcjonuje ośrodek medyczny 
dla ofi ar przemocy. 

2.5. Legalizacja pobytu osoby dotkniętej przemocą 

Cudzoziemka, która utraciła dotychczasową podstawę pobytu, którą był 
związek (małżeński bądź partnerski) z przebywającym w Szwecji na stałe cu-
dzoziemcem bądź obywatelem szwedzkim, co do zasady nie jest uprawniona 
do otrzymania kolejnego zezwolenia na zamieszkanie. Jeśli jednak cudzoziem-
ka bądź jej dzieci w trakcie trwania związku doświadczyły przemocy ze strony 
partnera, okoliczność ta może stanowić podstawę do wydania jej czasowe-
go zezwolenia na pobyt (kap. 5 § 16 Ulag). Wykazanie zaistnienia przemocy 
w związku następuje przez udostępnienie raportów policyjnych, oświadczeń 
pracowników socjalnych i zaświadczeń medycznych. Do otrzymania tego typu 
zezwolenia pobytowego nie jest jednak konieczne wszczęcie postępowania 
karnego przeciwko sprawcy ani tym bardziej uzyskanie wyroku skazującego. 

3. Przymusowe małżeństwa

Obowiązujący aktualnie w Szwecji Kodeks karny nie defi niuje pojęcia „przy-
musowego małżeństwa”, penalizuje jednak zachowania, które de facto wyczer-
pują wszystkie znamiona tego czynu – bezprawnego użycia przymusu, groźby 
karalnej, zmuszania do czynności seksualnych, zgwałcenia, bezprawnego po-
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zbawienia wolności i handlu ludźmi. Od maja 2012 roku toczą się prace nad 
nowelizacją prawa karnego, która ma wprowadzić odrębne przestępstwo wy-
muszania zawarcia związku małżeńskiego, karalne również w przypadku, gdy 
małżeństwo zostało zawarte poza granicami Szwecji. Przestępstwo to miałoby 
być zagrożone karą pozbawienia wolności do 2 lat. 

Jakkolwiek przepisy regulujące prawo do łączenia rodzin cudzoziemskich nie 
zakazują expressis verbis wjazdu do Szwecji małżonkowi, który jest niepełno-
letni, to jednak według kap. 6 § 17a ustawy o cudzoziemcach, organ migracyj-
ny może odmówić udzielenia zezwolenia małżonkowi/partnerowi cudzoziemca 
zamieszkującego w Szwecji bądź obywatela szwedzkiego, jeśli jedno z małżon-
ków/partnerów nie ukończyło 18 lat. Każdy przypadek jest jednak analizowany 
indywidualnie celem ustalenia, czy zachodzą szczególne okoliczności, ze wzglę-
du na które udzielenie zezwolenia byłoby niedopuszczalne. Wnioskując z do-
tychczasowych orzeczeń Sądu ds. Migracji, szczególną okolicznością uzasadnia-
jącą udzielenie zezwolenia może być np. ciąża partnerki bądź żony81. 

Szwedzkie przepisy o małżeństwie dopuszczają zawarcie związku małżeń-
skiego jedynie przez dwoje pełnoletnich narzeczonych, którzy przed urzędni-
kiem z własnej woli zadeklarują wolę zawarcia związku małżeńskiego. W szcze-
gólnych przypadkach, za zgodą sądu możliwe jest zawarcie małżeństwa przez 
osobę niepełnoletnią. Reguły te odnoszą się do wszystkich nupturientów 
pragnących zawrzeć związek małżeński uznawany przez szwedzkie władze – 
szwedzkie prawo prywatne międzynarodowe (ustawa o niektórych międzyna-
rodowych związkach w odniesieniu do małżeństwa i opieki z 1902 roku82) sta-
nowi, że bez względu na obywatelstwo nupturientów, zdolność do zawarcia 
małżeństwa ocenia się według prawa szwedzkiego. Tym samym nie jest moż-
liwe uznanie przez szwedzkie władze małżeństwa zawartego z pogwałceniem 
wyżej wymienionych zasad pełnoletności, jednoczesnej obecności nupturien-
tów i ich nieprzymuszonej woli zawarcia związku małżeńskiego.

4. Okaleczanie żeńskich zewnętrznych narządów płciowych (FGM/C)

Zgodnie z przepisami ustawy o zakazie okaleczania żeńskich narządów 
płciowych z 1982 roku83, dokonywanie jakichkolwiek zabiegów na żeńskich 
narządach płciowych, zmierzających do ich okaleczenia lub wywołania innych 
trwałych skutków, jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 4. Jeśli na 

81 Orzeczenie Sądu Migracyjnego (MIG 2006: 8), h� ps://lagen.nu/dom/mig/2006:8.
82 Lag om vissa interna� onella rä� sförhĺllanden rörande äktenskap och förmynderskap 

(1904:26, s. 1), h� p://www. no
 sum.se/rnp/sls/lag/19040026.htm.
83 Lag med förbud mot könsstympning av kvinnor (1982: 316), h� p://www.no
 sum.se/rnp/

sls/lag/19820316.HTM.
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skutek zabiegu wystąpiło zagrożenie życia (np. zagrażające życiu zakażenie), 
czyn jest zagrożony karą od 2 do 10 lat pozbawienia wolności. Karą zagrożo-
na jest również osoba, która zaaranżowała zabieg za granicą, nawet w kraju, 
w którym tego rodzaju proceder jest dozwolony, jeśli ma miejsce zamieszkania 
w Szwecji. Karalne jest przygotowanie zabiegu, jego zlecenie, pomoc w jego 
przeprowadzeniu, jak również wejście w porozumienie z innymi osobami 
w celu jego dokonania – tym samym karze podlegają np. rodzice dziewczynki, 
którzy o przeprowadzenie zabiegu poprosili inną osobę, nawet jeśli do zabiegu 
ostatecznie nie doszło. Okres przedawnienia karalności w przypadku, gdy po-
krzywdzona jest małoletnia, biegnie od momentu osiągnięcia przez nią pełno-
letniości. 

Na karalność czynu nie ma wpływu zgoda osoby pokrzywdzonej na zabieg. 
Czyn ścigany jest z urzędu, tj. nie jest wymagane złożenie wniosku o ściganie 
przez osobę pokrzywdzoną. Ustawa nakłada na każdego obywatela obowiązek 
zgłoszenia na policję podejrzenia dokonania okaleczenia. Dodatkowo ustawa 
o opiece społecznej zobowiązuje w sposób szczególny pracowników socjalnych 
do zawiadomienia organów ścigania, jeśli powezmą podejrzenie dokonania 
FGM/C. Jeśli do okaleczenia jeszcze nie doszło, a osoba nim zagrożona jest nie-
pełnoletnia, pracownik socjalny ma obowiązek, na podstawie przepisów usta-
wy o opiece nad małoletnimi z 1990 roku84, umieścić małoletnią w schronisku 
dla młodzieży w trybie nagłym, jeśli takie postępowanie uchroni ją przed do-
konaniem zabiegu. W ciągu tygodnia od podjęcia takiej decyzji pracownik so-
cjalny powinien uzyskać wyrok sądu administracyjnego utrzymujący tę decyzję, 
jeśli sąd nie podzieli jego stanowiska, małoletnia powinna wrócić pod opiekę 
rodziców. 

Stosownie do przepisów ustawy o zaświadczeniach lekarskich w przypadku 
popełnienia przestępstwa z 2005 roku85, jeśli zachodzi podejrzenie, że dziew-
czynka lub kobieta mogła być ofi arą okaleczenia, lekarz może przeprowadzić 
obdukcję również bez zgody pokrzywdzonej. 

W postępowaniu karnym przeciwko osobom aranżującym zabieg, małolet-
nią chronią przepisy ustawy o specjalnym przedstawicielu małoletniego z 1999 
roku86. Nakładają one na prokuratora obowiązek wyznaczenia specjalnego 
przedstawiciela reprezentującego małoletniego pokrzywdzonego w postępo-

84 Lag med särskilda bestämmelser om vĺrd av unga(1990: 52), h� p://www.riksdagen.se/
sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svensk forfa� ningssamling/Lag-199052-med-sarskilda-be_sfs-1990-
52/.

85 Lag om rä� sintyg i anledning av bro�  (2005: 225), h� p://www.no� sum.se/rnp/sls/
lag/20050225.htm.

86 Lag om särskild företrädare för barn (1999: 997), h� p://www.no� sum.se/rnp/sls/
lag/19990997.htm.
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waniu karnym, jeśli przedstawiciel ustawowy jest osobą podejrzaną o popeł-
nienie przestępstwa bądź pozostaje ze sprawcą w takim stosunku osobistym, 
że zachodzi podejrzenie, że nie będzie należycie reprezentował małoletnie-
go w toku postępowania, a dodatkowo są podstawy, by zakładać, że wobec 
sprawcy zostanie orzeczona kara pozbawienia wolności. 

5. Ochrona migrantek przymusowych 

Szwedzka ustawa o warunkach przyjęcia osób ubiegających się o ochronę 
międzynarodową87 (dalej: Asyllag) wdrażająca dyrektywę 2003/9/WE tzw. re-
cepcyjną nie uznaje osób dotkniętych przemocą ze względu na płeć za grupę 
o szczególnych potrzebach w toku procedury uchodźczej. Jej przepisy nie prze-
widują szczególnych procedur na wypadek zaistnienia przypadków przemocy 
na tle płci w miejscu zakwaterowania cudzoziemców ubiegających się o ochro-
nę międzynarodową. 

Umieszczanie cudzoziemców w ośrodkach dla cudzoziemców i mieszkaniach 
socjalnych odbywa się w zgodzie z zasadą rozdzielenia płci. W placówkach 
zbiorowych są jednak przestrzenie wspólne, w których dochodzi do kontaktów 
między kobietami a mężczyznami. 

Choć Szwecja na mocy międzynarodowych zobowiązań ma obowiązek za-
pewnić ochronę każdej osobie dotkniętej przemocą, niezależnie od jej statu-
su migracyjnego, zagrożone przemocą ze względu na płeć cudzoziemki pozo-
stające w procedurze uchodźczej mają o wiele bardziej ograniczony dostęp 
do wsparcia i schronienia w porównaniu do innych kobiet. Wspominana już 
ustawa o opiece społecznej nie znajduje zastosowania do osób ubiegających 
się o ochronę międzynarodową – tak stanowi expressis verbis kap. 4.1 Asyllag. 
Schronienie i wsparcie psychologiczne ma obowiązek zapewnić cudzoziem-
kom zagrożonym przemocą Rada ds. Migracji rozpatrująca wnioski o nadanie 
statusu uchodźcy. Obecnie nie ma jednak wyspecjalizowanych placówek i in-
strumentów skierowanych specjalnie do cudzoziemek zagrożonych przemocą, 
które ubiegają się o ochronę międzynarodową na terytorium Szwecji. Rada 
oferuje schronienie wszystkim cudzoziemcom w procedurze uchodźczej na za-
sadach określonych w ustawie recepcyjnej w specjalnych mieszkaniach socjal-
nych bądź w ośrodkach dla cudzoziemców oraz dosyć ograniczony dostęp do 
pomocy psychologicznej. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest przeniesie-
nie kobiety zagrożonej przemocą do innego ośrodka lub innego mieszkania so-
cjalnego. Cudzoziemki mogą również otrzymać schronienie i wsparcie w schro-

87 Lag om mo� agande av asylsökande m.fl . (1994: 137), h� p://www.no� sum.se/rnp/sls/
lag/19940137.htm.
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niskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, fi nansowanych z innych 
źródeł niż fundusze gminne. 

IV. Wielka Brytania

1. Cudzoziemcy w wielkiej Brytanii

W 2011 roku saldo migracji w Wielkiej Brytanii wynosiło 216 000, mimo 
celowego zaostrzenia polityki migracyjnej zmierzającego do obniżenia liczby 
cudzoziemców emigrujących na Wyspy. W 2010 roku 12% populacji stanowi-
ły osoby urodzone za granicą: 7,3% tej grupy stanowili obywatele innych kra-
jów, a 3,4% osoby, które przyjechały do Wielkiej Brytanii nie wcześniej niż 5 
lat temu. Najwięcej imigrantów urodzonych poza granicami Wielkiej Brytanii 
pochodzi z Indii, natomiast wśród obywateli innych państw największą grupę 
stanowią Polacy. Pozostałe kraje emigracji to przede wszystkim Pakistan, Ban-
gladesz, Irlandia, Sri Lanka, Niemcy i Stany Zjednoczone. Wielka Brytania jest 
krajem docelowym dla wielu cudzoziemców poszukujących ochrony międzyna-
rodowej. W 2011 roku wnioski o azyl złożyły 19 804 osoby, z których najwięk-
szą grupę stanowili obywatele Iranu i Pakistanu. Aż 70% osób ubiegających się 
o ochronę stanowili mężczyźni88. 

1.1. Legalizacja pobytu 

Zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Wielkiej Brytanii re-
gulują ustawa o imigracji z 1971 roku (dalej: IMA)89 oraz przepisy imigracyjne 
(dalej: IR)90 wydawane przez Home Secretary91 na podstawie zawartego w niej 
upoważnienia. Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy dla pracowników i stu-
dentów odbywa się na podstawie systemu punktowego (IR 245A–245 ZZE), 
który selekcjonuje potencjalnych imigrantów pod kątem ich umiejętności, do-
świadczenia, wieku specyfi ki rynku pracy w ich obszarze zatrudnienia albo ko-
rzyści, jakie mogą wnieść dla rozwoju państwa przyjmującego, oraz ich zdolno-
ści do szybkiej integracji ze społeczeństwem państwa przyjmującego. Najwięcej 
punktów otrzymują wysoko wykwalifi kowani pracownicy, osoby szczególnie 
utalentowane, inwestorzy, badacze i przedsiębiorcy. Te grupy cudzoziemców, 

88 Brytyjski Urząd Statystyczny, www.ons.gov.uk.
89 Immigra
 on Act 1971, h� p://www.legisla
 on.gov.uk/ukpga/1971/77.
90 Immigra
 on Rules, www.ukba.homeoffi  ce.gov.uk/policyandlaw /immigra
 onlaw/immi-

gra
 onrules/.
91 Home Offi  ce – dział administracji rządowej odpowiadający w przybliżeniu Ministerstwu 

Spraw Wewnętrznych.

01_Katarzyna Slubik.indd   5101_Katarzyna Slubik.indd   51 2014-11-18   07:16:512014-11-18   07:16:51



52

Katarzyna Słubik

po uzyskaniu zezwolenia na pobyt, mogą podjąć pracę na terytorium Wielkiej 
Brytanii bez konieczności spełniania dodatkowych wymagań. Przedstawiciele 
pozostałych kategorii migrantów zarobkowych, jak pracownicy wyspecjalizowa-
ni, sezonowi czy pracownicy domowi, aby uzyskać zezwolenie na pobyt w celu 
podjęcia pracy, muszą najpierw znaleźć sponsora – tj. pracodawcę posiadają-
cego odpowiednią licencję wydaną przez straż graniczną (UK Border Agency – 
dalej: UKBA), który – po przeprowadzeniu testu rynku pracy – zadeklaruje chęć 
zatrudnienia cudzoziemca. Dostęp do brytyjskiego rynku pracy jest otwarty tyl-
ko dla niektórych grup zawodowych – np. aktualnie o prawo pobytu i powiąza-
ne z nim prawo pracy nie mogą się ubiegać pracownicy nisko wykwalifi kowani 
czy pracownicy budowlani. Migranci zamierzający pozostać na terenie Wielkiej 
Brytanii przez ściśle określony okres mogą otrzymać zezwolenie na pobyt na 
okres od 6 miesięcy (pracownicy sezonowi, studenci) do 3 lat (np. przedsię-
biorcy). 

O prawo stałego pobytu (indefi nite leave) można ubiegać się – co do zasady – 
po 5 latach nieprzerwanego pobytu pod warunkiem wykazania się odpowiednią 
znajomością języka angielskiego oraz wiedzą o życiu w Wielkiej Brytanii. 

1.2. Ochrona międzynarodowa 

Przesłanki uzyskania ochrony międzynarodowej przez osoby uciekające 
przed prześladowaniem bądź konfl iktem zbrojnym w kraju pochodzenia trans-
ponowano z Konwencji Genewskiej. Wielka Brytania nie wprowadziła expressis 
verbis płci jako oddzielnej przyczyny prześladowania uprawniającej do uzyska-
nia statusu uchodźcy, jednak niekiedy w wyrokach w sprawach uchodźczych 
sędziowie odwołują się do wytycznych UNHCR w zakresie zapobiegania i rea-
gowania na przemoc na tle seksualnym i ze względu na płeć92.

1.3. Prawo do łączenia rodzin 

Członek rodziny, który ma zamiar dołączyć w Wielkiej Brytanii do swojego 
małżonka (zarejestrowanego partnera lub partnera tej samej płci), który jest 
– obywatelem brytyjskim bądź cudzoziemcem osiedlonym w Wielkiej Bry-
tanii, ma prawo ubiegać się o zezwolenia na pobyt na okres 30 miesięcy (IR 
277–289). Osoba, która chce przyjąć członka rodziny, musi jednak spełnić wiele 
wymagań: mieć ukończone 18 lat, spełniać kryterium dochodowe, wykazać się 
odpowiednią znajomością języka angielskiego oraz wykazać, że związek, z któ-

92 Np. Amare v. Secretary of State for the Home Department [2005]EWCA Civ 1600 
(20.12. 2005).
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rego wywodzi uprawnienie do pobytu, jest prawdziwy oraz uznawany w Wiel-
kiej Brytanii. Możliwe jest również otrzymanie sześciomiesięcznego zezwolenia 
w celu zawarcia związku małżeńskiego na terytorium Wielkiej Brytanii. Cudzo-
ziemcy przybywający na Wyspy w celu dołączenia do członka rodziny nie mają 
prawa do pomocy społecznej. Po pięciu latach legalnego nieprzerwanego po-
bytu cudzoziemiec ma prawo ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały, jeśli po-
sługuje się w odpowiednim stopniu językiem angielskim i wykazuje się wiedzą 
o życiu w Wielkiej Brytanii. 

Członkowie rodziny migranta zarobkowego przebywającego w Wielkiej Bry-
tanii na czas określony mogą uzyskać zezwolenie na pobyt przez okres odpo-
wiadający jego zezwoleniu na pobyt. Mogą w tym czasie podjąć pracę na tych 
samych zasadach, co członek rodziny, choć również nie mają prawa do korzy-
stania ze środków pomocy społecznej. Wstępni oraz rodzeństwo cudzoziemca 
posiadającego w Wielkiej Brytanii prawo stałego pobytu mogą uzyskać taki 
sam tytuł pobytowy pod warunkiem, że wykażą potrzebę stałej opieki ze stro-
ny członka rodziny, której nie są w stanie otrzymać w kraju pochodzenia. Ko-
nieczne jest również wykazanie środków utrzymania na okres najbliższych 5 lat. 

2. Ochrona przed przemocą w rodzinie i związku intymnym

Prawne instrumenty ochrony przed przemocą zostały w przeważającej czę-
ści uregulowane w aktach prawnych: ustawie o przemocy domowej, przestęp-
stwach i ochronie ofi ar z 2004 roku (dalej: DVA)93, ustawie o prawie rodzinnym 
z 1996 roku (dalej: FA)94 oraz w ustawie o ochronie przed nękaniem z 1997 
roku (dalej: PHA)95.

2.1. Izolacja sprawcy przemocy od ofi ary 

2.1.1. Tymczasowe prawo wyłącznego użytkowania lokalu

W przypadkach, gdy do przemocy dochodzi w środowisku domowym, moż-
liwość niezwłocznego usunięcia sprawcy z lokalu zależy od wiążącego strony 
stosunku osobistego i prawnego oraz od ich uprawnień do lokalu, który zaj-
mują. Na mocy ustawy prawo rodzinne (sec� on96 33 FA) osobie, wobec któ-

93 Domes
 c Violence, Crime and Vic
 ms Act 2004, h� p://www.legisla
 on.gov.uk/
ukpga/2004/28/contents.

94 Family Law Act 1996, h� p://www.legisla
 on.gov.uk/ukpga/1996/27/contents.
95 Protec
 on from Harassment Act 1997, h� p://www.legisla
 on.gov.uk/ukpga/1997/40/

contents.
96 Jednostką redakcyjną tekstu prawnego jest w prawie brytyjskim ustęp (sec� on, dalej: s).
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rej domownik stosuje przemoc, może zostać przyznane tymczasowe prawo 
do wyłącznego zajmowania lokalu mieszkalnego (occupa� on order), jeśli lokal 
służył bądź służy zaspokajaniu wspólnych potrzeb mieszkaniowych stron (nie 
może być to np. domek letni), a strony pozostają w stosunku małżeństwa, re-
jestrowanego związku partnerskiego czy związku tej samej płci. Sąd cywilny, 
mając na względzie potrzeby mieszkaniowe stron, ich możliwości fi nansowe 
oraz wpływ, jaki wydanie zarządzenia może mieć na sytuację każdej ze stron 
i ich małoletnich dzieci, może m.in. nałożyć na sprawcę przemocy obowiązek 
udostępnienia lokalu drugiej stronie, ustalić sposób użytkowania lokalu przez 
strony, ograniczyć uprawnienie sprawcy przemocy do użytkowania lokalu, tym-
czasowo przyznać wyłączne prawo użytkowania lokalu wnioskodawcy, a na-
wet nakazać sprawcy przemocy powstrzymanie się od przebywania w okolicy, 
w której lokal jest położony. Zarządzenie jest ważne przez 6 miesięcy, jednak 
po jego wygaśnięciu nie ma przeszkód, aby osoba dotknięta przemocą złoży-
ła na tej samej podstawie kolejny wniosek, jeśli zagrożenie ze strony sprawcy 
przemocy nie ustało. 

Jeśli o wydanie nakazu ubiega się osoba, której nie przysługuje tytuł prawny 
do lokalu ani która nie jest uprawniona do korzystania z niego ze względu na 
łączący ją z głównym najemcą czy właścicielem stosunek97, sąd jest zobowiąza-
ny rozważyć przed wydaniem zarządzenia również inne kwes
 e, takie jak: cha-
rakter stosunku łączącego strony, długość ich relacji, fakt posiadania wspólnych 
dzieci, inne toczące się między stronami postępowania (o alimenty, zwrot na-
kładów na mieszkanie itd.), a także dokonać „ważenia dolegliwości zakazu”, tj. 
ustalić, czy na pewno dolegliwość odczuwana przez sprawcę wskutek wydania 
powyższych zarządzeń nie będzie większa niż dolegliwość, której doświadcza 
aktualnie ofi ara przemocy na skutek jego przebywania w lokalu. 

W przypadku naruszenia przez sprawcę przemocy wydanego przez sąd na-
kazu, zastosowanie przymusu przez organy ścigania w celu wymuszenia na 
sprawcy podporządkowania się nakazowi jest możliwe tylko, jeśli wraz z zarzą-
dzeniem zostanie wydany przez sąd nakaz aresztowania (power of arrest) – co 
oznacza, że zawiadomiona o naruszeniu policja może bez nakazu sądu aresz-
tować sprawcę i w ciągu 24 godzin postawić go przed sądem, który może uka-
rać sprawcę za obrazę sądu grzywną lub karą aresztu (najczęściej kilkudniową), 
a także może zaostrzyć warunki wydanego wcześniej nakazu. Jeśli strona nie 
uzyskała nakazu aresztowania wraz z zarządzeniem tymczasowym, w przypad-

97 Zgodnie z s. 30 FA, małżonek bądź zarejestrowany partner osoby, której przysługuje prawo 
do lokalu mieszkalnego (najem bądź prawo własności), ma prawo użytkowania lokalu służącego 
zaspokajaniu wspólnych potrzeb mieszkaniowych, na które składa się: zakaz eksmisji (za wyjąt-
kiem omawianych przypadków sądowego zarządzenia tymczasowego w razie przemocy) oraz 
prawo żądania udostępnienia lokalu na potrzeby mieszkaniowe.
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ku naruszenia przez sprawcę przemocy nakazu powinna sama zawiadomić sąd 
o naruszeniu i domagać się ukarania sprawcy. 

2.1.2. Zakaz nękania 

Środek ten (non-molesta� on order) – orzekany przez sąd pokoju w procedu-
rze cywilnej na podstawie s. 42 FA – ma zastosowanie między członkami rodzi-
ny lub osobami, które pozostają w zarejestrowanym związku partnerskim. Ma 
na celu powstrzymanie bliskiej osoby przed zastraszaniem, molestowaniem czy 
nękaniem wnioskodawcy bądź jego małoletnich dzieci. Zakaz narzuca sprawcy 
zaniechanie wymienionych wyżej naruszeń, jak i podżegania bądź inspirowania 
innych osób do ich dokonywania. Jakkolwiek jest to środek cywilny, jego na-
ruszenie stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do pię-
ciu lat. Oznacza to również, że w takim przypadku sprawca – odmiennie niż 
w przypadku naruszenia zarządzenia o wyłącznym prawie użytkowania lokalu 
– może zostać zatrzymany przez policję ze względu na podejrzenie popełnienia 
przez niego przestępstwa. 

Zarówno zakaz nękania, jak i zarządzenie o prawie wyłącznego zajmowania 
lokalu mogą zostać orzeczone przez sąd z urzędu w toku każdej procedury do-
tyczącej spraw rodziny, jeśli sąd uzna, że jest to środek konieczny ze względu 
na dobro jednej ze stron bądź ich małoletniego dziecka. Zarządzenia mogą zo-
stać wydane również na posiedzeniu niejawnym. W szczególnie pilnych przy-
padkach sąd może procedować poza ustaloną wcześniej wokandą, a nawet 
poza godzinami urzędowania.

W przypadku, gdy nękania dopuszcza się osoba nie będąca małżonkiem 
czy partnerem (np. rodzice męża), prześladowany może skorzystać ze środków 
ochrony przewidzianych przez ustawę o ochronie przed nękaniem. Środki ure-
gulowane w ustawie są bardziej uniwersalne i dalej idące niż środki z ustawy 
prawo rodzinne, ponieważ służą przeciwko każdej osobie, której zachowanie 
ma cechy nękania, bez względu na stosunek, jaki łączy ofi arę z molestującym. 
Ponadto ustawa zakazuje zarówno zachowania mającego na celu nękanie dru-
giej osoby, jak i takiego, które mimo braku takiego zamiaru, może być odbiera-
ne jako nękanie, o ile sprawca jest tego świadomy (s. 1 PHA).

Osobie nękanej przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę wy-
wołaną poczuciem zagrożenia ze strony sprawcy oraz ewentualne odszkodo-
wanie za poniesioną z tego tytułu szkodę majątkową (s. 2 PHA). Rozpoznanie 
pozwu przez sąd hrabstwa (county court) może się odbyć nawet bez udziału 
pozwanego. 

Jeśli osoba zagrożona nękaniem zdecyduje się na wykorzystanie ścieżki cy-
wilnej, ma prawo złożyć wniosek do sądu o wydanie zakazu nękania bądź ja-
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kiegokolwiek kontaktu z wnioskodawcą na czas określony bądź, w szczególnych 
przypadkach, na czas nieoznaczony. Nie jest możliwe wydanie równoczesnego 
nakazu aresztowania. Tym samym w przypadku naruszenia zakazu na poszko-
dowanym spoczywa obowiązek zgłoszenia tego faktu do sądu i wystąpienia 
z żądaniem zatrzymania i ukarania sprawcy. Nakaz zatrzymania może zostać 
wydany na podstawie złożonego pod przysięgą oświadczenia pokrzywdzonego 
o naruszeniu przez sprawcę zakazu sądowego.

Nękanie jest przestępstwem ściganym z urzędu zagrożonym karą grzywny 
bądź pozbawienia wolności do sześciu miesięcy. Jeśli więc naruszenie zakazu 
jednocześnie wyczerpuje znamiona czynu zabronionego, sprawca zostanie za-
trzymany na podstawie podejrzenia popełnienia przestępstwa. 

2.1.3. Policyjny nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego 

Od czerwca 2011 roku w Wielkiej Brytanii są wdrażane w trybie testowym 
przepisy ustawy o przestępczości i bezpieczeństwie z 2010 roku98, upoważnia-
jące funkcjonariuszy policji (wyższej rangi) do wydania sprawcy nakazu opusz-
czenia lokalu w trakcie policyjnej interwencji, jeśli służy to ochronie przed 
przemocą innego domownika mieszkającego w danym lokalu. Nakaz policyjny 
opuszczenia lokalu jest ważny przez 24 godziny, w tym czasie policja jest zo-
bowiązana przedstawić sprawę do rozpoznania sądowi pokoju, który w ciągu 
kolejnych 24 godzin wydaje bądź odmawia wydania sądowego zakazu wstępu 
do mieszkania na maksymalnie cztery tygodnie. Zakaz może zawierać również 
zarządzenie o obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonej od-
ległości od mieszkania, w którym doszło do przemocy.

Powyższe regulacje były stosowane w okresie od czerwca 2011 roku do 
czerwca 2012 roku w kilku okręgach policyjnych. Po ewaluacji funkcjonowania 
przepisów, można się spodziewać wydania stosownych regulacji ustawowych. 

2.2. Prawnokarne aspekty przemocy w rodzinie i związku intymnym

W brytyjskim prawie karnym nie wyodrębniono oddzielnego przestępstwa 
przemocy domowej. Penalizowane są jednak zachowania, które stanowią ele-
menty tego zjawiska, takie jak m.in.: 
• nękanie (s. 4 PHA),
• zastraszenie (s. 6 PHA),
• uszkodzenie mienia (s 1 ustawy o uszkodzeniu mienia99), 

98 Crime and Security Act 2010, h� p://www.legisla
 on.gov.uk/ukpga/2010/17/contents.
99 Criminal Damage Act 1971, h� p://www.legisla
 on.gov.uk/ukpga/1971/48/sec
 on/1.
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• groźba pozbawienia życia (s. 16 ustawy o przestępstwach przeciwko osobie, 
dalej: OPA100),

• uszkodzenie ciała (s. 47 OPA), 
• ciężkie uszkodzenie ciała (s. 20 OPA),
• napaść, 
• pozbawienie życia małoletniego lub osoby dorosłej wymagającej specjalnej 

troski (s. 5 DVA),
• zgwałcenie (s. 3 ustawy o przestępstwach seksualnych101),
• okrucieństwo wobec małoletniego (s. 1 ustawy o małoletnich102). 

Choć napaść (assault) stanowi czyn zabroniony ustawą, nie posiada legal-
nej defi nicji, bowiem wywodzi się z systemu common law i to uzasadnienia 
orzeczeń sądowych kształtują jego znamiona. Dopuszcza się zatem napaści ten, 
kto „swym umyślnym działaniem zmierza do dokonania nagłego i bezpraw-
nego ataku na drugą osobę, powodując u niej konieczność podjęcia działań 
obronnych”103. Początkowo uznawano, że jedynie zachowanie zmierzające do 
ataku fi zycznego wyczerpuje znamiona napaści104, jednak późniejsze orzeczenia 
penalizowały również atak werbalny105. Aktualnie za wyczerpujące znamiona 
napaści uznaje się m.in. oplucie, popchnięcie, pobicie, uderzenie czy kopnięcie. 
Popełnienie przestępstwa napaści jest zagrożone karą pozbawienia wolności 
do 6 miesięcy. 

W interesujący sposób zakreślono znamiona przestępstwa zastraszenia, bo-
wiem odpowiedzialności karnej za jego popełnienie podlega ten, kto minimum 
dwa razy groził drugiej osobie użyciem wobec niej przemocy, jeśli wiedział 
bądź powinien był wiedzieć, że groźby w każdym z tych przypadków wzbudzą 
obawę w pokrzywdzonym. Przestępstwo zagrożone jest karą grzywny lub po-
zbawienia wolności. 

Ustawa o przemocy w interesujący sposób reguluje również kwes
 ę od-
powiedzialności za przestępstwo spowodowania śmierci małoletniego bądź 
osoby dorosłej wymagającej szczególnej troski (s. 5 DVA) – za sprawców uwa-
ża się bowiem, poza osobą, która rzeczywiście pozbawiła ofi arę życia, rów-
nież wszystkich dorosłych domowników, którzy nie podjęli kroków w celu 
zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jeśli jego popełnienie mogli przewi-

100 Off ences Against the Person Act 1861, h� p://www.legisla
 on.gov.uk/ukpga/Vict/24-
25/100/contents.

101 Sexual Off ences Act 2003, h� p://www.legisla
 on.gov.uk/ukpga/2003/42/contents.
102 Children and Young Persons Act 1933, h� p://www.legisla
 on.gov.uk/ukpga/Geo5/23-

24/12.
103 Fagan v MPC [1969] 1Q.B. 439. 
104 R v Meade and Belt (1823) 1 Lew. C.C. 184. 
105 R v Wilson [1955] 1 WLR 493.
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dzieć. W obydwu przypadkach czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolno-
ści do 14 lat. 

Wszystkie wymienione czyny zabronione są ścigane z oskarżenia publicz-
nego, jednak przed postawieniem sprawcy w stan oskarżenia, prokurator jest 
zobowiązany ustalić, czy za oskarżeniem przemawia interes publiczny. Rozwa-
żając kwes
 ę interesu publicznego, prokurator bierze pod uwagę również sta-
nowisko ofi ary w tym zakresie, choć nie jest nim związany.

2.3. Szczególne uprawnienia osoby dotkniętej przemocą w postępowaniu karnym

Prawa osób pokrzywdzonych w procedurze karnej reguluje Kodeks postępo-
wania z ofi arami przestępstw obowiązujący policję, prokuraturę i sądy106, wy-
dany przez Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie ustawowego upoważ-
nienia zawartego w s. 37 DVA. Kodeks nie odnosi się w sposób szczególny do 
specjalnej kategorii pokrzywdzonych, którymi są ofi ary przemocy w rodzinie, 
operuje jednak pojęciem „osoby zastraszonej”, co w większości przypadków 
okazuje się pojęciem tożsamym.

Już w trakcie interwencji policji w miejscu zamieszkania osobie pokrzywdzo-
nej przysługuje:
• prawo do pomocy tłumacza, 
• prawo do rozmowy z funkcjonariuszami wybranej płci w odosobnionym, 

bezpiecznym miejscu,
• prawo do uzyskania informacji o lokalnych organizacjach i instytucjach 

udzielających wsparcia ofi arom przemocy najpóźniej w ciągu 5 dni od inter-
wencji. 

W toku procedury karnej osobie pokrzywdzonej przysługuje:
• prawo do pomocy tłumacza, 
• prawo do rzetelnej i aktualnej informacji o postępowaniu,
• prawo do przesłuchania sądowego w osobnym pomieszczeniu, z użyciem 

urządzeń przekazujących obraz i dźwięk lub na sali sądowej za osłoną 
ekranu,

• prawo do złożenia oświadczenia w przedmiocie osobiście odczuwanych 
skutków przemocy, 

• prawo do uzyskania sądowego zakazu zbliżania się sprawcy w przypadku 
skazania, a w szczególnych sytuacjach nawet w przypadku uniewinnienia 
oskarżonego, 

106 The Code of Prac
 ce for Vic
 ms of Crime 2005, h� p://www.jus
 ce.gov.uk/downloads/vic-

 ms–and–witnesses/working –with–witnesses/vic
 ms–code.pdf.
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• prawo do przesłuchania przy pomocy pośrednika – osoby, która na bieżą-
co tłumaczy osobie pokrzywdzonej pytania sędziego i przekazuje sądowi jej 
odpowiedzi, nie zmieniając ich treści.

2.4. Schronienie i wsparcie dla osób dotkniętych przemocą

Udzielenie schronienia ofi arom przemocy odbywa się na podstawie przepi-
sów ustawy o lokalach mieszkalnych (dalej: HA)107 oraz ustawy o bezdomno-
ści z 2002 roku108. Osoba, która jest zmuszona opuścić zajmowane dotychczas 
mieszkanie z powodu zagrożenia przemocą, uważana jest za osobę bezdomną 
lub zagrożoną bezdomnością w rozumieniu s. 175 ustawy o lokalach mieszkal-
nych, a ponadto jest zaliczana do grupy, której potrzeby mieszkaniowe powin-
ny być zaspokajane w pierwszej kolejności (s. 189 HA)109. 

Osoba dotknięta przemocą, która ze względu na istniejące zagrożenie ze 
strony sprawcy nie może korzystać z dotychczas zajmowanego lokalu mieszkal-
nego, ma prawo, po zgłoszeniu tego faktu do wydziału mieszkaniowego urzę-
du miasta, otrzymać lokal mieszkalny z zasobów mieszkaniowych dzielnicy. 
W okresie oczekiwania na wydanie decyzji wnioskodawcy przydziela się – nie-
zwłocznie po złożeniu wniosku – tymczasowe zakwaterowanie. Najczęściej jest 
to hostel, pensjonat typu bed and breakfast lub noclegownia. Organ wydaje 
decyzję w terminie do 33 dni roboczych. W przypadku odmowy przyznania lo-
kalu, wnioskodawca ma prawo wnieść o ponowne rozpatrzenie sprawy, a od 
ponownej decyzji negatywnej odwołać się do sądu hrabstwa. Lokal powinien 
być bezpieczny i dostosowany do potrzeb osoby dotkniętej przemocą. 

Imigranci, którzy nie mają prawa do pomocy społecznej na podstawie obo-
wiązujących przepisów, tj. cudzoziemcy o nieudokumentowanym pobycie, 
osoby, którym prawomocną decyzją odmówiono ochrony międzynarodowej, 
osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową, osoby oczekujące na rozpo-
znanie odwołania od negatywnej decyzji w sprawie legalizacji, członkowie ro-
dziny cudzoziemca osiedlonego w Wielkiej Brytanii lub obywatela brytyjskiego 
posiadający zezwolenie na pobyt na czas określony nie mają prawa do opisanej 
wyżej pomocy mieszkaniowej. 

W takim przypadku migrantka dotknięta przemocą może znaleźć schronie-
nie w jednym z 400 funkcjonujących w Wielkiej Brytanii schronisk dla ofi ar 
przemocy, oferujących tymczasowe schronienie oraz niekiedy wsparcie psycho-

107 Housing Act 1996, h� p://www.legisla
 on.gov.uk/ukpga/1996/52/contents.
108 Homelessness Act 2002, h� p://www.legisla
 on.gov.uk/ukpga/2002/7/contents.
109 Homelessness Code of Guidance for Local Authori
 es (Wytyczne dla władz lokalnych doty-

czące stosowania ustawy o bezdomności) 2006, h� p://www.communi
 es.gov. uk/publica
 ons/
housing/homelessnesscode.
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logiczne i prawne. Adresy schronisk są utajnione. Niektóre ze schronisk przyj-
mują jedynie kobiety wywodzące się z mniejszości etnicznych.

2.5. Legalizacja pobytu osoby dotkniętej przemocą 

Cudzoziemka, która przybyła do Wielkiej Brytanii, aby dołączyć do małżon-
ka, zarejestrowanego partnera będącego obywatelem Wielkiej Brytanii bądź 
cudzoziemca posiadającego na Wyspach zezwolenie na pobyt stały, a ich zwią-
zek na skutek stosowanej przez partnera przemocy uległ rozpadowi, może 
ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały [Se� lement (Domes� c Violence) – 
SET (DV)]. Musi wówczas wykazać, że jej małżeństwo (związek partnerski) było 
prawdziwe (nie zostało zawarte w celu zalegalizowania pobytu), a główną przy-
czyną jego rozpadu była stosowana przez partnera przemoc (IR 289A–289C).  
Powyższe uprawnienie cudzoziemka nabywa po dwóch latach pobytu w Wiel-
kiej Brytanii. Zezwolenie to mogą uzyskać tylko osoby, których poprzednie ze-
zwolenie na pobyt było związane z osobą partnera, nawet jeśli uprawnienie 
wygasło przed złożeniem wniosku o SET (DV). 

W toku postępowania przed urzędem migracyjnym cudzoziemka musi wy-
kazać ponad wszelką wątpliwość fakt zaistnienia przemocy – przedstawiając 
raporty policyjne, zaświadczenia lekarskie, zeznania pracowników pomocy spo-
łecznej czy schronisk dla ofi ar przemocy.

Cudzoziemka, która zamierza ubiegać się o SET (DV), może jeszcze przed 
złożeniem wniosku o osiedlenie powiadomić UKBA o zamiarze złożenia takie-
go wniosku i potrzebie wsparcia z funduszy publicznych do czasu uzyskania ze-
zwolenia. UKBA wydaje w takiej sytuacji zezwolenie na trzymiesięczny pobyt, 
który umożliwia wnioskodawczyni dostęp do pomocy fi nansowanej ze środków 
publicznych. Jest to okres, który ofi ara przemocy powinna wykorzystać na zna-
lezienie bezpiecznego schronienia i złożenie wniosku o osiedlenie. Jeśli w tym 
okresie cudzoziemka nie złoży odpowiedniego wniosku, po upływie trzech mie-
sięcy powinna opuścić Wielką Brytanię. 

3. Dobre praktyki w brytyjskiej polityce antyprzemocowej

Od czasu opublikowania pierwszego krajowego raportu o przemocy do-
mowej w Wielkiej Brytanii w 2005 roku110, zawierającego propozycje nowych 
pozaustawowych instrumentów do walki z przemocą domową, kolejne rządy 

110 UK Home Offi  ce, Domes� c violence: a na� onal report (2005), h� p://sgdatabase.unwomen.
org/uploads/United%20Kingdom%20%20Na
 onal%20Report%20and%20Delivery%20Plan%20
on%20Domes
 c%20Violence%202005.pdf.
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nie ustają w staraniach mających na celu zwiększenie efektywności brytyjskiej 
polityki antyprzemocowej. Poniżej zaprezentowano niektóre z inicjatyw rządo-
wych, fi nansowanych głównie ze środków pozostających do dyspozycji mini-
sterstwa spraw wewnętrznych (Home Offi  ce).

Specjalistyczne sądy ds. przemocy domowej (Specialist domes� c violence 
courts – SDVCs) 

W chwili obecnej w Wielkiej Brytanii funkcjonuje 141 sądów specjalizują-
cych się w rozpoznawaniu spraw z zakresu przemocy domowej. Sędziowie po-
koju oraz prokuratorzy w nich pracujący są specjalnie przeszkoleni do rozpo-
znawania tego rodzaju spraw, które dodatkowo trafi ają na wokandę w trybie 
przyspieszonym. Jakkolwiek często SDVC mieszczą się w budynkach ogólnych 
sądów pokoju, mają specjalne wyjścia i poczekalnie dla ofi ar przemocy pozwa-
lające na uniknięcie kontaktu między nimi a sprawcami111. Sądy współpracują 
w szerokim zakresie zarówno z partnerami publicznymi (policją, pomocą spo-
łeczną), jak i społecznymi (organizacje pozarządowe specjalizujące się w udzie-
laniu pomocy ofi arom przemocy).

Niezależni doradcy z zakresu przemocy domowej (Independent Domes� c 
Violence Advisers – IDVAs) 

są przeszkolonymi specjalistami udzielającymi merytorycznego wsparcia 
osobom zagrożonym przemocą domową w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
im i ich dzieciom. Są najczęściej osobami pierwszego kontaktu dla ofi ary prze-
mocy, ustalają z nią plan wyjścia z kryzysu, towarzyszą jej w toku postępowań 
sądowych. 

Interdyscyplinarne zespoły oceny ryzyka (Mul� -Agency Risk Assessment 
Conferences – MARACs) funkcjonują na terenie całej Wielkiej Brytanii od 2003 
roku. Tworzone są na poziomie lokalnym pod przewodnictwem przedstawicie-
la lokalnej policji, a w ich skład wchodzą pracownicy socjalni, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, pracownicy służby zdrowia i niezależni doradcy 
w dziedzinie przemocy domowej. Zespoły spotykają się raz w miesiącu celem 
analizy najbardziej niebezpiecznych przypadków przemocy domowej zaistnia-
łych w okręgu, dla którego są właściwe. Zasadniczo przedmiotem zaintereso-
wania zespołów są ofi ary przemocy domowej zagrożone ciężkim uszkodzeniem 
ciała lub śmiercią. 

111 HM Government, Na� onal Domes� c Violence Delivery Plan Annual Progress Report 2008–
09 (2009), h� p://webarchive.na
 onalarchives.gov.uk/+/h� p://www.homeoffi  ce.gov.uk/docu-
ments/dom-violence-delivery-plan-08-092835.pdf?view=Binary.
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Spotkania zespołów mają na celu:
• wymianę informacji, by zwiększyć bezpieczeństwo ofi ar przemocy,
• ocenę poziomu zagrożenia stwarzanego przez indywidualnych sprawców,
• współpracę w zakresie ustalania i wdrażania planu zapewnienia bezpieczeń-

stwa jednostek i całej lokalnej społeczności,
• zmniejszenie ryzyka powtórnej wiktymizacji ofi ar.

Program zabezpieczania mieszkań osób dotkniętych przemocą (Sanctuary 
Scheme)

W ramach programu Sanctuary Scheme112 osobom dotkniętym przemo-
cą, które zdecydowały się pozostać w dotychczas zajmowanym mieszkaniu 
po opuszczeniu go przez sprawcę przemocy, oferuje się usługę polegającą na 
wzmocnieniu zabezpieczeń zajmowanego lokalu. Może to oznaczać zamon-
towanie mocniejszych drzwi, zamków czy systemu alarmowego. Docelowo 
w mieszkaniu osoby zagrożonej przemocą powinno znajdować się jedno bez-
pieczne pomieszczenie, w którym może się ona schronić w momencie zagroże-
nia, zadzwonić z niego na policję i oczekiwać na jej interwencję. 

4. Przymusowe małżeństwa

Poza tym, że brytyjski rząd aktualnie prowadzi konsultacje nowych przepi-
sów uznających zmuszanie do małżeństwa za przestępstwo ścigane z urzędu, 
Wielka Brytania już od 5 lat walczy z przymusowymi małżeństwami za pomocą 
instrumentów prawa cywilnego. Ustawa o środkach cywilnych w obronie przed 
przymusowym małżeństwem (dalej: FMA)113 przewiduje ochronę osób zagro-
żonych przymusowym małżeństwem, jak i tych, które pozostają już w związ-
ku małżeńskim zawartym bez swobodnie wyrażonej zgody. Na mocy ustawy, 
w przypadku zagrożenia zawarciem związku małżeńskiego bądź jego zawar-
cia bez zgody jednego bądź obojga nupturientów, sąd hrabstwa ma szerokie 
uprawnienia do wydania zarządzenia tymczasowego modyfi kującego zachowa-
nia zainteresowanych stron, które jak najskuteczniej zapobiegnie zawarciu mał-
żeństwa bądź uchroni jego ofi arę. Zarządzenia wydaje się na wniosek osoby 
posiadającej interes prawny w uzyskaniu zarządzenia lub z urzędu, w procedu-
rze cywilnej. Zarządzenia mogą być kierowane zarówno do nupturientów, mał-

112 Department for Communi
 es and Local Government, Op� ons for Se�  ng up a Sanctuary 
Scheme (2006), h� p://www.communi
 es.gov.uk/documents/housing/pdf/154295.pdf.

113 Forced Marriage (Civil Protec
 on) Act 2007, h� p://www.legisla
 on.gov.uk/ukpga/2007/20/
contents.
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żonków, jak i do osób, które organizują, pomagają, nakłaniają bądź zawiązują 
porozumienie celem doprowadzenia do zawarcia małżeństwa (s. 63B FMA). 

Jakkolwiek zarządzenia mają charakter środków cywilnych, ich narusze-
nie stanowi jednak obrazę sądu i jest zagrożone karą pozbawienia wolności 
do 2 lat. Zarządzenie może zawierać nakaz aresztowania, co oznacza, że nie-
zastosowanie się do niego nakłada na policję obowiązek zatrzymania sprawcy 
i niezwłocznego postawienia przed sądem. Sąd może zakreślić okres obowią-
zywania zarządzenia bądź ustalić, że będzie ono obowiązywać do czasu jego 
uchylenia przez ten sam sąd.

O wydanie zarządzenia może wnioskować również osoba, która nie ukoń-
czyła 18 lat. Na żądanie wnioskodawcy sąd może udzielić jej ochrony polega-
jącej na możliwości skorzystania z oddzielnej poczekalni, oddzielnego wejścia 
do sądu i miejsca parkingowego, by uniknąć konfrontacji z innym uczestnikiem 
postępowania. Przesłuchanie może odbyć się za pośrednictwem urządzeń 
transmitujących dźwięk i obraz. Na żądanie wnioskodawcy zarządzenie może 
zostać wydane w trybie przyspieszonym na posiedzeniu niejawnym, bez udzia-
łu uczestnika.

W przypadku podejrzenia, że do małżeństwa może zostać zmuszona osoba 
niepełnoletnia pozostająca pod władzą rodzicielską, policja na mocy s. 46 usta-
wy o dziecku z 1989 roku114 ma prawo odebrać taką osobę w trybie natychmia-
stowym jej opiekunom i we współpracy z pracownikami socjalnymi umieścić ją 
na 72 godziny w bezpiecznym miejscu dostosowanym do jej potrzeb. W tym 
czasie sąd rodzinny na wniosek pracowników pomocy społecznej bądź policji 
może wydać zarządzenie tymczasowe, ważne do 15 dni, o umieszczeniu dzie-
cka w placówce opiekuńczej bądź nakazujące jednemu z rodziców opuszczenie 
dotychczas zajmowanego wraz z dzieckiem lokalu, jeśli uzna, że taki środek po-
zwoli uchronić dziecko przed poważną krzywdą. 

Prawo karne nie przewiduje aktualnie karalności czynu polegającego na 
zmuszeniu do zawarcia małżeństwa115, jednak penalizuje inne zachowania, któ-
re wyczerpują elementy tego zjawiska: zastraszanie, pozbawienie wolności, 
porwanie, grożenie pozbawieniem życia, kradzież (np. paszportu), a ponadto 
zgwałcenie czy zmuszanie do innych czynności seksualnych bez względu na to, 
czy zostały popełnione w związku małżeńskim, czy poza nim.

Jednym ze sposobów zapobiegania przymusowym małżeństwom miał być 
przepis IR 277 dopuszczający korzystanie z prawa do łączenia rodzin dopiero po 

114 Children Act 1989, h� p://www.legisla
 on.gov.uk/ukpga/1989/41/contents.
115 Proces konsultacji projektu ustawy penalizującej przestępstwo zmuszania do zawarcia 

małżeństwa, h� p://www.homeoffi  ce.gov.uk/publica
 ons/about-us/consulta
 ons/forced-mar-
riage/.
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ukończeniu 21 roku życia. Przepis ten został uchylony mocą wyroku Sądu Ape-
lacyjnego z 2011 roku, który uznał powyższe ograniczenie za zbyt daleko inge-
rujące w życie rodzinne i prywatne, a tym samym naruszające art. 8 EKPCz116.

5. Okaleczenie żeńskich zewnętrznych narządów płciowych 

Okaleczanie narządów płciowych jest w Wielkiej Brytanii przestępstwem 
zagrożonym karą do 14 lat pozbawienia wolności na mocy ustawy o okale-
czaniu żeńskich narządów płciowych z 2003 roku (dalej: FGMA)117. Znamiona 
przestępstwa wyczerpuje, kto przeprowadza zabieg okaleczenia lub usunięcia 
zewnętrznych lub wewnętrznych warg sromowych lub łechtaczki (s. 1 FGMA). 
Nie popełnia przestępstwa zarejestrowany lekarz medycyny, który dokonuje 
zabiegu z przyczyn medycznych. Karalne jest zarówno przeprowadzenie zabie-
gu, jak i jego organizowanie, pomocnictwo i nakłanianie do jego popełnienia 
– również poza terytorium Wielkiej Brytanii, jeśli pokrzywdzona jest obywatel-
ką brytyjską lub posiada prawo stałego pobytu w Wielkiej Brytanii. Zgoda po-
krzywdzonej nie jest okolicznością zwalniającą od odpowiedzialności karnej. 

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zabiegowi może zostać podda-
na osoba małoletnia, pracownik socjalny lub policja mogą przedsiębrać kroki 
celem odizolowania dziecka od opiekunów na okres do 15 dni, ewentualnie 
poczynić starania o odebranie rodzicom władzy rodzicielskiej na podstawie 
ustawy o dziecku z 1989 roku. 

6. Ochrona migrantek przymusowych

Według ustawy o warunkach przyjmowania osób ubiegających się o status 
uchodźcy z 2005 roku118 władze publiczne w trakcie postępowania w sprawie 
o nadanie statusu uchodźcy mają obowiązek uwzględniać specjalne potrzeby 
osób wymagających szczególnego wsparcia. Ustawa nie wymienia jednak ko-
biet jako grupy szczególnie wrażliwej. 

W przypadku kobiet, które korzystają z zakwaterowania zapewnianego na 
czas procedury przez UKBA, zastosowanie mają wytyczne zawarte w założe-
niach polityki UKBA dotyczące przemocy domowej z 2004 roku119, określające 

116 Quila and others v Secretary of State, [2010] EWCA Civ 1482. 
117 Female Genital Mu
 la
 on Act 2003, h� p://www.legisla
 on.gov.uk/ukpga/2003/31/con-

tents.
118 The Asylum Seekers (Recep
 on Condi
 ons) Regula
 ons 2005, h� p://www.legisla
 on.gov.

uk/uksi/2005/7/made. 
119 UKBA Policy Bulle
 n No 70/2004, h� p://www.ukba.homeoffi  ce.gov.uk/sitecontent/docu-

ments/policyandlaw/ asylumsupportbulle
 ns/accesstosupport/pb70?view=Binary.
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obowiązki podmiotów zapewniających zakwaterowanie osobom objętym po-
stępowaniem o nadanie statusu uchodźcy oraz osobom, wobec których prowa-
dzi się postępowanie wyjaśniające w sprawie zaistniałej przemocy. Wytyczne 
nakładają na wszystkie podmioty zapewniające zakwaterowanie (także podwy-
konawców) obowiązek:
• udostępnienia w widocznym miejscu informacji o prawach ofi ar przemocy 

domowej, 
• udzielenia ostrzeżenia osobie, co do której zachodzi podejrzenie, że może 

stosować przemoc wobec osób z nią zamieszkujących,
• niezwłocznego przeniesienia osoby zagrożonej przemocą – na jej żądanie – 

do innego bezpiecznego lokalu,
• pokrycia kosztów alternatywnego zakwaterowania w przypadku niemoż-

ności przeniesienia ofi ary przemocy do lokalu znajdującego się w zasobach 
podmiotu,

• eksmisji sprawcy przemocy z lokalu na polecenie UKBA.

W sytuacji zgłoszenia przypadku przemocy domowej pracownikom UKBA 
lub osobom pracującym na rzecz podmiotów organizujących zakwaterowanie 
dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową, za zgodą ofi a-
ry powinno zostać wszczęte postępowanie wyjaśniające, które prowadzi przed-
stawiciel Wydziału Pomocy Socjalnej UKBA. Zależnie od wyników owego postę-
powania zastosowany zostanie jeden lub kilka z niżej wymienionych środków:
• przeniesienie sprawcy przemocy do innego ośrodka/mieszkania,
• przeniesienie osoby dotkniętej przemocą do innego ośrodka/mieszkania,
• cofnięcie pomocy socjalnej udzielanej sprawcy przemocy w formie zakwate-

rowania i eksmisja z lokalu,
• udzielenie ofi erze przemocy porady w zakresie możliwości zgłoszenia zaj-

ścia na policję,
• udzielenie ofi erze przemocy porady w zakresie oddzielenia jej postępowa-

nia azylowego od postępowania sprawcy przemocy. 
Wytyczne nakładają na UKBA obowiązek monitorowania efektywności jej 

polityki przez rejestrowanie przypadków przemocy domowej w rodzinach/
związkach objętych postępowaniem o nadanie statusu uchodźcy i kontrolę za-
stosowanych w ww. sprawach środków. 

Migrantki ubiegające się o ochronę międzynarodową mogą w pewnych 
przypadkach zostać umieszczone w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców. 
Brytyjskie standardy funkcjonowania ośrodków strzeżonych znajdują się w roz-
porządzeniu o zasadach funkcjonowania ośrodków strzeżonych z 2001 roku 
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(dalej: DCR)120, które ustanawia zasadę oddzielnego umieszczania kobiet i męż-
czyzn w ośrodkach, o ile nie stanowią rodziny (s. 10 DCR). Dodatkowo niektóre 
z ośrodków strzeżonych są przeznaczone wyłącznie dla kobiet i dzieci. 

Rozporządzenie wprowadza mechanizm skarg i wniosków dotyczących 
warunków osadzenia w ośrodku (s. 38 DCR). Można je składać pisemnie lub 
ustnie w języku ojczystym. Kierownik ośrodka ma obowiązek codziennie na 
dyżurze wysłuchać skarg i wniosków składanych ustnie. Skargi dotyczące za-
chowania funkcjonariusza ośrodka powinny być rozpatrywane niezwłocznie.

Wydany w 2002 roku przez UKBA poradnik dla funkcjonariuszy pracujących 
w ośrodkach121 zawiera jedynie szczątkowe odniesienia do warunków osadze-
nia kobiet, jednak niektóre z nich służą zwiększeniu bezpieczeństwa migrantek 
w ośrodku strzeżonym. Należą do nich:
• obowiązek udzielenia informacji o prawie do żądania, by badania dokony-

wała jedynie lekarka, 
• niedopuszczalność żądania, by kobieta obnażała się z jakichkolwiek powo-

dów (choćby np. bezpieczeństwa) przed funkcjonariuszami bądź pracowni-
kami płci męskiej,

• obowiązek zapewnienia, by eskorta kobiety do i z ośrodka odbywała się 
w towarzystwie przynajmniej jednej funkcjonariuszki, 

• obowiązek zapewnienia, by przeszukania osobistego kobiety dokonywała 
wyłącznie funkcjonariuszka.

7. Prawo szariatu a prawo brytyjskie

W Wielkiej Brytanii zamieszkuje piąta co do wielkości na świecie diaspora 
muzułmańska. Tradycyjnie funkcję wymiaru sprawiedliwości pełnią w jej krę-
gu sądy szariackie stosujące religijne prawo szariatu do wszelkich zjawisk życia 
codziennego – od prawa cywilnego, rodzinnego po prawo karne. W Wielkiej 
Brytanii funkcjonuje aktualnie 85 takich sądów, których wyroki, zgodnie z pra-
wem brytyjskim, nie mają charakteru wiążącego. Jednak siła tradycji, jak rów-
nież niska świadomość prawna stron występujących przed sądami szariackimi 
sprawiają, że nierzadko jest to jedyna droga rozwiązywania sporów dostępna 
zainteresowanym. Również niektóre sądy – bezprawnie – utwierdzają strony 
w przekonaniu, że ich wyroki mają charakter wiążący. Ofi ary przemocy domo-
wej, przymusowych małżeństw czy okaleczenia żeńskich narządów płciowych 

120 The Deten
 on Centre Rules 2001, h� p://www.legisla
 on.gov.uk/uksi/2001/238/made.
121 UK Border Agency, UKBA Deten� on Services Opera� ng Standards Manual for Immigra� on 

Service Removal Centres,h� p://www.ukba.homeoffi  ce.gov.uk/sitecontent/documents/mana-
gingourborders/immigra
 onremovalcentres/opera
 ngstandards/opera
 ngstandards_manual.
pdf?view=Binary.
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rzadko mogą liczyć na efektywną ochronę prawną bądź sprawiedliwe zadość-
uczynienie ze strony wymierzających sprawiedliwość imamów122. 

Odrębną od sądów szariackich instytucją wymiaru sprawiedliwości, mającą 
oparcie w religii islamu, są muzułmańskie trybunały arbitrażowe (dalej: MAT), 
działające na podstawie przepisów ustawy o arbitrażu z 1996 roku (dalej: 
AA)123. Trybunał arbitrażowy jest formą pozasądowego rozwiązywania sporów 
umożliwiającą osiągnięcie porozumienia stronom o przeciwstawnych intere-
sach w toku szybkiej i taniej procedury. Stosownie do s. 66 AA, ugody zawarte 
przed trybunałem arbitrażowym bądź wydane przez niego orzeczenia są wią-
żące i są wykonalne na takich samych zasadach jak wyroki sądów powszech-
nych (a więc w postępowaniu egzekucyjnym), po uzyskaniu przez stronę w są-
dzie nakazu wykonalności. Przed wydaniem nakazu wykonalności sąd powinien 
rozważyć, czy ugoda bądź orzeczenie sądu arbitrażowego pozostają w zgodzie 
z publicznym interesem i nie prowadzą do rażącego pokrzywdzenia jednej ze 
stron. Strona, która nie zgadza się z orzeczeniem bądź zawartą ugodą, może 
również zwrócić się do sądu powszechnego w terminie 28 dni od wydania 
orzeczenia czy zawarcia ugody z wnioskiem o ich zmianę lub uchylenie. 

Trybunał nie posiada jurysdykcji w sprawach karnych oraz rodzinnych. Wy-
łączenie jurysdykcji w sprawach rodzinnych nie wynika jednak z przepisów 
ustawy, ale jest wynikiem interpretacji prawa precedensowego124 i wypowie-
dzi ministra sprawiedliwości Jacka Strawa z 2008 roku w odpowiedzi na inter-
pelację parlamentarną, w której kategorycznie wyłączył możliwość wydawania 
wyroków arbitrażowych w sprawach rodzinnych125. W tych sprawach trybunał 
może jednak podjąć się mediacji między stronami, której wynik nie powinien 
mieć charakteru wiążącego. Jednak podobnie jak w przypadku sądów szaria-
ckich, nie jest oczywiste, że strony poddające istniejący między nimi spór pod 
osąd trybunału mają świadomość prawną w tym zakresie. Niejasności związa-
ne z zakresem jurysdykcji MAT, jak i z zasadami orzekania, pozostające niejed-
nokrotnie w sprzeczności z nadrzędną w prawie brytyjskim zasadą równości, 
przyczyniły się do zainicjowania przez Izbę Lordów prac nad projektem nowej 
ustawy o mediacji i arbitrażu126, która miałaby bezwzględnie podporządkować 
orzecznictwo trybunałów arbitrażowych prawu brytyjskiemu oraz wprowadzić 

122 Charlo� e Rachael Proudman, Equal and Free? Evidence in support of Baroness Cox’s Arbi-
tra� on and Media� on Services (Equality) Bill (2012). 

123 Arbitra
 on Act 1996, h� p://www.legisla
 on.gov.uk/ukpga/1996/23/part/I.
124 Edgar v Edgar [1980] 1 WLR 1410.
125 Http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmhansrd/cm081124/

text/81124w0012.htm#0811242100 0016.
126 Arbitra
 on and Media
 on Services (Equality) Bill [HL] 2012-13, h� p://services.parliament.

uk/bills/2012-13/arbitra
 onandmedia
 onservicesequality.html.
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odpowiedzialność karną dla sędziów takich sądów za orzekanie poza zakreślo-
nymi ustawą granicami jurysdykcji. 

V. Polska

1. Cudzoziemcy w Polsce 

Według danych Eurostat za 2010 rok odsetek cudzoziemców zamieszkują-
cych w Polsce w stosunku do całej populacji jest jednym z najniższych w Unii 
Europejskiej – wynosi zaledwie 0,1%. Najliczniejszą grupę cudzoziemców 
w Polsce stanowią obywatele Ukrainy, Rosji i Białorusi. Polska nie cieszy się 
również znaczącym zainteresowaniem cudzoziemców uciekających przed prze-
śladowaniem czy konfl iktem zbrojnym z kraju swojego pochodzenia – w 2012 
roku wniosek o objęcie ochroną międzynarodową złożyło w Polsce 10 753 
osób127. Najliczniej reprezentowani byli w tej grupie obywatele Federacji Rosyj-
skiej narodowości czeczeńskiej, obywatele Gruzji i Armenii 128.

1.1. Legalizacja pobytu

Warunki wjazdu i pobytu cudzoziemców - obywateli Państw Trzecich na 
terytorium Polski reguluje ustawa o cudzoziemcach129 (dalej: u.c.). Zgodnie 
z jej zapisami, cudzoziemiec może przebywać w Polsce przez okres powyżej 3 
miesięcy na podstawie następujących tytułów pobytowych: zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie oraz zezwolenia na po-
byt długoterminowego rezydenta WE. Zezwolenie na zamieszkanie na okres do 
2 lat (art. 53–53a u.c.) może zostać udzielone cudzoziemcowi, który zamierza 
w Polsce m.in. podjąć pracę, studiować, uczęszczać do szkoły bądź prowadzić 
badania naukowe. 

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, które jest zezwole-
niem bezterminowym, otrzymać może cudzoziemiec przebywający w Polsce le-
galnie i nieprzerwanie od co najmniej 5 lat (art. 65 u.c.) Prawo pobytu stałego 
w postaci zezwolenia na osiedlenie się może natomiast uzyskać cudzoziemiec, 
który pozostaje w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim, co 
najmniej 3 lata (art. 64 ust. 1 u.c.) lub który wykaże, że ma polskie pochodze-
nie (art. 52 ust. 5 Konstytucji RP).

127 Dane statystyczne Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, h� p://www.udsc.gov.pl/Statysty-
ki,2010,1324.html.

128 Ibidem.
129 Ustawa z dnia 23 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 ze zm).
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Uzyskanie większości zezwoleń na pobyt w Polsce wymaga wykazania, że 
cudzoziemiec posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego na terytorium Pol-
ski oraz stabilne i regularne źródło dochodu bądź środki fi nansowe wystarcza-
jące do zapewnienia mu utrzymania na poziomie wykluczającym korzystanie 
z pomocy społecznej (art. 53b u.c.).

Co do zasady obywatele państw trzecich przebywający na terytorium Polski 
mogą podjąć pracę jedynie po uzyskaniu zezwolenia na pracę bądź – w przy-
padku obywateli niektórych państw – na podstawie złożonego przez praco-
dawcę oświadczenia o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy. Zezwolenie 
na pracę, związane ściśle z osobą konkretnego pracodawcy, jest wydawane 
na podstawie art. 88–88k ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy130. Poza kilkoma ustawowo wyłączonymi przypadkami, do wydania 
zezwolenia konieczne jest uzyskanie przez organ udzielający zezwolenia infor-
macji starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o braku moż-
liwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, wykorzystując rejestry 
bezrobotnych i poszukujących pracy, lub o negatywnym wyniku rekrutacji orga-
nizowanej dla pracodawcy (tzw. test rynku pracy).

Obywatele Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą 
pracować w Polsce w okresie 6 miesięcy w ciągu roku bez zezwolenia na pra-
cę, a jedynie na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia 
cudzoziemcowi pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej131 złożonego do 
właściwego urzędu pracy.

1.2. Legalizacja członków rodziny

Stosownie do art. 53 ust. 6 u.c., małżonek obywatela polskiego może uzy-
skać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, nawet jeśli przebywa na 
terytorium Polski nielegalnie. Cudzoziemiec przebywający w Polsce na tej pod-
stawie ma pełny dostęp do rynku pracy, bez potrzeby uzyskiwania zezwolenia 
na pracę. Po 2 latach nieprzerwanego pobytu na terytorium Polski na podsta-
wie powyższego zezwolenia, cudzoziemiec, pozostający w związku małżeńskim 
zawartym z obywatelem polskim od co najmniej 3 lat, ma prawo ubiegać się 
o wydanie bezterminowego zezwolenia na osiedlenie (art. 64 ust. 1 pkt 2 u.c.).

130 Ustawa z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.).

131 Rozporządzenie MPiPS z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierze-
nie wykonania pracy cudzoziemcowi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez 
konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. 2011, Nr 155, poz. 919). 
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Cudzoziemiec pozostający w związku małżeńskim uznawanym przez prawo 
Rzeczypospolitej Polskiej z cudzoziemcem przebywającym w Polsce legalnie od 
co najmniej 2 lat na podstawie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony132 
ma prawo uzyskać zezwolenie na zamieszkanie w Polsce przez czas oznaczony, 
jeśli przybywa do Polski lub przebywa na terytorium RP w celu połączenia z ro-
dziną (art. 53 ust. 1 pkt 7 u.c.). Powyższa grupa migrantów nie może skorzystać 
z prawa do uzyskania zezwolenia na osiedlenie w trybie art. 64 u.c., a dodat-
kowo okres pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia z art. 53 ust. 1 pkt 7 nie 
wlicza się do pięcioletniego okresu wymaganego w celu uzyskania zezwolenia 
na pobyt rezydenta długoterminowego WE z art. 65 u.c.

1.3. Ochrona międzynarodowa 

Zasady udzielania ochrony międzynarodowej reguluje ustawa o udziela-
niu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej133 (dalej: 
u.c.o.). Nie odbiegają one od uregulowań Konwencji Genewskiej, tj. cudzo-
ziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy 
przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowo-
ści, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej 
nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju (art. 13 ust. 1 u.c.o.). Nie 
ma szczegółowych wytycznych dla polskich organów (Szef Urzędu ds. Cudzo-
ziemców oraz Rada ds. Uchodźców), które uwzględniałyby kontekst płci przy 
ocenie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, tym samym każdy 
wniosek jest rozpatrywany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności indywi-
dualnej sprawy. 

132 Członek rodziny powinien przebywać w Polsce na podstawie jednego z następujących tytu-
łów pobytowych (art. 54 u.c.):

1) zezwolenia na osiedlenie się;
2) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE; 
3) statusu uchodźcy;
4) w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej;
5) co najmniej 2 lata na podstawie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, w tym bez-

pośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony 
dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia wydanego na okres pobytu nie krótszy niż rok;

6) na podstawie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony wydawanych naukowcom pro-
wadzącym badania w Polsce;

7) na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy 
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifi kacji.

133 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176).
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Cudzoziemcowi, który nie spełnia warunków do nadania statusu uchodź-
cy, udziela się ochrony uzupełniającej w przypadku, gdy powrót do kraju po-
chodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy 
przez orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji, tortury, nieludzkie lub 
poniżające traktowanie albo karanie, poważne i zindywidualizowane zagro-
żenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemo-
cy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego 
konfl iktu zbrojnego i gdy ze względu na to ryzyko cudzoziemiec ten nie może 
lub nie chce korzystać z ochrony kraju pochodzenia (art. 15 u.c.o.).

Osobom, które nie spełniają warunków uzyskania ochrony międzynarodo-
wej, a których nie można mimo to wydalić z terytorium Polski z przyczyn hu-
manitarnych (m.in. gdy wydalenie naruszałoby prawo do życia rodzinnego 
w rozumieniu art. 8 EKPCz lub naruszałoby prawa dziecka określone w Kon-
wencji o prawach dziecka134) bądź faktycznych, udziela się zgody na pobyt tole-
rowany (art. 97 u.c.o.). 

2. Przemoc w rodzinie i związku intymnym

Przyczyną, dla której polski ustawodawca nie wprowadził przepisów 
w szczególny sposób chroniących cudzoziemki przed przemocą – w tym prze-
mocą popełnianą „w imię honoru” – jest prawdopodobnie niewielki odsetek 
migrantów przebywających w Polsce. 

Regulacje chroniące kobiety (niezależnie od ich pochodzenia) dotknięte 
przemocą zarówno ze strony bliskiej osoby, jak i każdym innym rodzajem prze-
mocy – w tym przemocy seksualnej – znajdują się w prawie karnym, tj. w Ko-
deksie karnym (dalej: k.k.)135 oraz w Kodeksie postępowania karnego (dalej: 
k.p.k.)136. Przepisy powyższych ustaw określają warunki, w których sprawca 
przemocy poniesie odpowiedzialność karną za popełnione czyny, oraz zawie-
rają środki umożliwiające odizolowanie sprawcy od ofi ary w celu zapobieżenia 
kolejnym aktom przemocy.

Politykę państwa wobec przemocy ze strony osób bliskich ma odzwiercied-
lać ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (dalej: u.p.p.r.)137, w zało-
żeniach oparta na modelu austriackiej federalnej ustawy o ochronie przed 
przemocą (Gewaltchutzgesetz). Ustawa określa obowiązki władz publicznych 

134 Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczo-
nych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991, Nr 120, poz. 526 oraz 2000, Nr 2, poz. 11).

135 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553).
136 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.).
137 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 

1493).
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w zakresie prewencji i monitorowania zjawiska przemocy oraz przyznaje oso-
bom nią dotkniętym istotne uprawnienia w zakresie wsparcia, schronienia 
i ochrony przed kolejnymi atakami ze strony sprawcy. Na podstawie jej prze-
pisów wdraża się procedurę tzw. Niebieskiej Karty – szczególne postępowanie 
interwencyjne w przypadkach przemocy w rodzinie. Ustawa przejawia inter-
dyscyplinarne podejście do zjawiska przemocy w rodzinie realizowane przez 
ustanawianie na szczeblu gminnym zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciw-
działania przemocy w rodzinie, w skład których mają wchodzić przedstawiciele 
wszystkich służb spotykających w swojej praktyce osoby dotknięte przemocą, 
czy też uchwalanie programów przeciwdziałania przemocy na szczeblu krajo-
wym i wojewódzkim.

Osoba dotknięta przemocą może również uzyskać wsparcie z systemu po-
mocy społecznej, udzielane na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecz-
nej (dalej: u.p.s.)138. Jednym z zadań pomocy społecznej jest bowiem wsparcie 
osób dotkniętych bądź zagrożonych przemocą w rodzinie, jak i osób znajdują-
cych się w kryzysie.

2.1. Ochrona przed przemocą a status migracyjny 

W zależności od statusu pobytowego migrantki na terytorium Polski jej 
ochrona przed przemocą może być słabsza niż ochrona przysługująca w podob-
nej sytuacji obywatelkom polskim. Jest tak np. w przypadku świadczeń z po-
mocy społecznej, które na mocy art. 5 u.p.s. przysługują jedynie ustawowo 
wymienionym kategoriom cudzoziemców przebywającym i mającym miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
• na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezyden-

ta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie 
na czas oznaczony udzielonego w związku z posiadaniem zezwolenia na 
pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, udzielonego przez 
inne państwo członkowskie Unii Europejskiej (art. 53 ust. 1 pkt 13 u.c.), lub 
w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub 
ochrony uzupełniającej;

• mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, 
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfede-
racji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub 
prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

138 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).
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Cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na zamiesz-
kanie dla ofi ar handlu ludźmi (art. 53 ust. 1 pkt 15 lub art. 53a ust. 2 pkt 4 u.c.) 
oraz zgody na pobyt tolerowany mają prawo jedynie do niektórych świadczeń 
z pomocy społecznej, tj. schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasił-
ku celowego. Pozostali cudzoziemcy, a więc migranci przebywający w Polsce na 
podstawie wiz bądź większości zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony 
wydawanych na podstawie art. 53–53a u.c., nie są uprawnieni do otrzymywa-
nia świadczeń z pomocy społecznej, a więc nie będą mogli uzyskać schronienia, 
np. w ośrodku interwencji kryzysowej (choć praktyka pokazuje, że w sytuacjach 
zagrożenia bezdomnością do ośrodków przyjmuje się na krótkie okresy także 
migrantki, którym uprawnienie do świadczeń nie przysługuje). 

Za niejasny należy uznać sposób ustalenia zakresu podmiotowego ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z art. 1 u.p.p.r., ustawa nor-
muje postępowanie wobec dwóch grup osób – z jednej strony osób dotknię-
tych przemocą, z drugiej – stosujących tę przemoc, czyli sprawców. W ten 
sposób, wydawałoby się, art. 1 określa bardzo szeroko zakres podmiotowy 
ustawy, wskazując odbiorców działań regulowanych przepisami ustawy139. 
Zgodnie bowiem z § 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasad techniki pra-
wodawczej (dalej: r.z.t.p.)140, w przepisach ogólnych zamieszcza się określenie 
zakresu spraw regulowanych ustawą i podmiotów, których ona dotyczy, lub 
spraw i podmiotów wyłączonych spod jej regulacji. Dodatkowo w preambule 
ustawy ustawodawca podkreśla, że „przemoc w rodzinie narusza podstawo-
we prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania god-
ności osobistej”, przed którymi to naruszeniami Polska na mocy zobowiązań 
międzynarodowych ma obowiązek chronić wszystkie osoby przebywające na 
jej terytorium. Stanowisko przeciwne do zaprezentowanego znajdujemy jed-
nak w publikacjach rządowych, m.in. w uzasadnieniu wniosku Pełnomocniczki 
Rządu ds. Równego Traktowania o podpisanie Konwencji Rady Europy o Zapo-
bieganiu i Zwalczaniu Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej, w którym 
stwierdza się, że skoro „ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, poza 
preambułą zawierającą odwołanie do obywateli, nie określa podmiotowe-
go zakresu stosowania ustawy, w konsekwencji należy posiłkowo zastoso-
wać odpowiednie postanowienia ustawy o pomocy społecznej”141. Cytowa-
ne stanowisko oznacza nie tylko ograniczenie kręgu benefi cjentów świadczeń 
zapewnianych ustawą (jak np. dostęp do poradnictwa specjalistycznego czy 

139 S. Spurek, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Praktyczny komentarz (2011). 
140 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad tech-

niki prawodawczej”(Dz. U. 5.07.2002).
141 Tekst uzasadnienia: h� p://bip.kprm.gov.pl/download/75/7476/Uzasadnienie.pdf.
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schronienia), ale i uprawnień innego typu, jak prawo wystąpienia do sądu 
o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia wspólnie zajmowanego lo-
kalu czy objęcie procedurą Niebieskiej Karty. Nie ma racjonalnego uzasadnie-
nia, dla którego niektórym kategoriom cudzoziemców miałaby na terytorium 
Polski nie przysługiwać ochrona przed przemocą – uznawaną za łamanie praw 
człowieka – zwłaszcza gdy nie miałaby ona rodzić po stronie państwa dodatko-
wych kosztów, jak w przypadku prawa żądania eksmisji agresywnego partne-
ra. Nie wydaje się również racjonalne wnioskowanie o ograniczeniu niektórych 
zobowiązań fi nansowych państwa w stosunku do jednostek w drodze analogii 
– ustawodawca miał wszakże możliwość wprowadzenia do ustawy o przeciw-
działaniu przemocy wyraźnego odesłania do art. 5 u.p.s., na mocy § 22 ust. 1 
r.z.t.p., czego jednak nie uczynił. Zabieg legislacyjny polegający na dorozumia-
nym ograniczeniu dostępu jednostek do świadczeń należałoby uznać za stojący 
w sprzeczności z § 6 r.z.t.p., który nakazuje przepisy ustawy redagować tak, aby 
dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyra-
żały intencje prawodawcy. 

Dostęp do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych gwarantowanych przez 
publiczną służbę zdrowia, w tym prawo do bezpłatnego zaświadczenia o przy-
czynie obrażeń osoby dotkniętej przemocą, mają jedynie cudzoziemcy podle-
gający ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Prawo nie czyni żad-
nych wyjątków dla ofi ar przemocy w tym względzie. Ustawa o świadczeniach 
opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych142 określa, które ka-
tegorie cudzoziemców, mogą podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu. Są to: 
• obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA, 
• obywatele państw trzecich, którzy przebywają na terytorium Polski na pod-

stawie następujących uprawnień: wizy w celu wykonywania pracy, zezwole-
nia na zamieszkanie na czas oznaczony (z wyłączeniem zezwolenia udzielo-
nego na podstawie art. 53a ust. 2 u.c., tj. w wyjątkowych przypadkach, gdy 
cudzoziemiec przebywa w Polsce bez prawa pobytu), zezwolenia na osiedle-
nie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Euro-
pejskich, zgody na pobyt tolerowany; lub 

• osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy bądź 
ochronę uzupełniającą albo korzystające z ochrony czasowej na jej teryto-
rium;

• obywatele państw innych niż należące do Unii Europejskiej lub EFTA, prze-
bywający legalnie na terytorium innych niż Polska krajów członkowskich 
Unii Europejskiej lub EFTA. 

142 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych z dnia 
27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).

01_Katarzyna Slubik.indd   7401_Katarzyna Slubik.indd   74 2014-11-18   07:16:522014-11-18   07:16:52



75

Ochrona migrantek przed przemocą w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Ubezpieczeniu podlegają również członkowie rodzin osób należących do 
powyższych grup. Cudzoziemcom nieubezpieczonym w Narodowym Funduszu 
Zdrowia przysługuje pomoc medyczna w zakresie niezbędnym dla ratowania 
życia lub zdrowia, w sytuacjach nagłych wypadków czy ostrych chorób143. 

2.2. Prawnokarne aspekty przemocy w rodzinie i związku intymnym

Karalność czynów zabronionych powiązanych ze zjawiskiem przemocy w ro-
dzinie uregulowana jest w Kodeksie karnym. Przemoc w rodzinie wyczerpuje 
znamiona co najmniej kilku przestępstw. Jeśli ma charakter ciągły, może przy-
jąć kwalifi kację z art. 207 Kodeksu karnego (znęcanie się nad rodziną), który 
obejmuje zarówno znęcanie się fi zyczne, jak i psychiczne. Kodeks penalizuje 
działanie sprawcy polegające na „znęcaniu się fi zycznym lub psychicznym nad 
osobą najbliższą144 lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym 
stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze 
względu na jej stan psychiczny lub fi zyczny”. Czyn zagrożony jest karą pozba-
wienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Istota tego czynu została zawarta w czasownikowym znamieniu „znęca się”, 
które jest pojęciem szerokim i niedookreślonym i może obejmować różne spo-
soby zachowania się sprawcy. Tym samym katalog tych zachowań jest otwar-
ty145. Sąd Najwyższy zdefi niował znamię „znęcania się” jako „działanie albo za-
niechanie polegające na umyślnym zadawaniu bólu fi zycznego lub dolegliwych 
cierpień moralnych (psychicznych), powtarzających się albo jednorazowych, 
lecz intensywnych i rozciągniętych w czasie”146. Karalne będzie zachowanie 
złożone z jedno- lub wielorodzajowych pojedynczych czynności naruszających 
różne dobra i systematycznie powtarzających się147, choć w wyjątkowej sytuacji 
może wystarczyć jednorazowe zachowanie odznaczające się znaczną intensyw-

143 Zagadnienie dostępu cudzoziemców do opieki medycznej zostało szczegółowo omówione 
w: Poza systemem. Dostęp do ochrony zdrowia nieudokumentowanych migrantów i cudzoziem-
ców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce, A. Chrzanowska, W. Klaus red. (2011), 
h� p://interwencjaprawna.pl/docs/poza-systemem.pdf. 

144 Katalog osób najbliższych jest określony ustawowo i obejmuje: małżonka, wstępnego, 
zstępnego, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostająca w stosun-
ku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu (art. 115 
§ 11 k.k.).

145 J.D. Sosnowska, Przestępstwo znęcania się, Państwo i Prawo (2008).
146 Wyrok SN z 8 lutego 1982 r., II KR 5/82, OSNPG 1982, Nr 8, poz. 114; wyr. SN z 24.10.2000 r., 

WA 37/00, Legalis. 
147 Wyrok SN z 24 października 2000 r., WA 37/00, Legalis; post. SN z 11.12.2003 r., IV K.K. 

49/03, KZS 2004, Nr 8, poz. 23.
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nością w zadawaniu dolegliwości psychicznych lub fi zycznych148. Znęcanie się 
opiera się głównie na zachowaniach zabronionych. Ze względu jednak na spe-
cyfi czny charakter tego czynu, może obejmować również zachowania ocenia-
ne pojedynczo jako legalne, które jednak z powodu nacechowania złośliwością 
i chęcią upokorzenia ofi ary, mających doprowadzić do jej dodatkowych cier-
pień psychicznych, nabierają walorów znęcania się (np. głośne słuchanie muzy-
ki, wyłączanie ciepłej wody czy przestawianie rzeczy osobistych należących do 
drugiej osoby)149. 

Interesujące jest, że katalog pokrzywdzonych przestępstwem znęcania się 
jest nieco węższy niż zakreślony ustawą o przeciwdziałaniu w rodzinie katalog 
„osób dotkniętych przemocą”. Obejmuje bowiem tylko osoby najbliższe w ro-
zumieniu art. 115 § 11 k.k., a więc małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeń-
stwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosun-
ku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym 
pożyciu, nie uwzględniając osób wspólnie gospodarujących lub zamieszkują-
cych razem ze sprawcą, o ile we wspólnym pożyciu nie pozostają.

Jeśli sprawca znęca się nad swoją ofi arą ze szczególnym okrucieństwem, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jeśli natomiast po-
krzywdzony na skutek znęcania się targnął się na swoje życie, sprawca – o ile 
taki skutek mógł co najmniej przewidzieć – podlega karze pozbawienia wolno-
ści od 2 do 12 lat. 

W obrębie przestępstwa znęcania się może się znaleźć wiele innych czynów 
zabronionych przez prawo. Jeżeli poszczególne fragmenty działalności polega-
jącej na znęcaniu się wyczerpują znamiona przestępstw zagrożonych karą ła-
godniejszą od przewidzianej za znęcanie albo nawet karą taką samą – nie sto-
suje się w tym przypadku przepisów o kumulatywnej kwalifi kacji prawnej (tym 
samym skazuje się sprawcę tylko za przestępstwo znęcania się), ponieważ za-
chodzi tu jedynie pozorny zbieg przepisów ustawy. Jeżeli natomiast co najmniej 
jeden z elementów działania polegającego na znęcaniu się przybrał formę 
przestępstwa zagrożonego karą surowszą niż określona w art. 207 k.k., wów-
czas zasadne jest skazanie sprawcy zarówno za znęcanie się, jak i za to prze-
stępstwo150.

Inne czyny zabronione popełniane przez sprawców przemocy mogą zostać 
zakwalifi kowane jako przestępstwo z następujących artykułów ustawy: spo-
wodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 k.k.), spowodowanie 

148 Wyrok z 27 lutego 2002 r., II K.K.N 17/00, OSNKW 2002, Nr 7–8, poz. 55.
149 A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz (2012).
150 Na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów: wyrok SN z 25.3.1975 r., IV KR 16/75, 

Pal. 1977, Nr 7. 
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średniego uszczerbku na zdrowiu (art. 157 § 1 k.k.), spowodowanie lekkiego 
uszczerbku na zdrowiu trwającego poniżej 7 dni (art. 157 § 2 k.k.), uszkodzenie 
ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu (art. 157a 
k.k.), pozbawienie wolności (art. 189 k.k.), groźba karalna (art. 190 k.k.), zmu-
szanie (art. 191 k.k.), uporczywe nękanie (art. 190a k.k.), zgwałcenie (art. 197 
k.k.), doprowadzenie do obcowania płciowego przez wykorzystanie bezradno-
ści lub upośledzenia (art. 198 k.k.), doprowadzenie do obcowania płciowego 
przez wykorzystanie stosunku zależności (art. 199 k.k.) czy naruszenie nietykal-
ności cielesnej (art. 217 k.k.).

Stosunkowo niedawno wprowadzonym do polskiego prawa karnego151 prze-
stępstwem jest uporczywe nękanie (stalking), przez które należy rozumieć wie-
lokrotne, powtarzające się prześladowanie, wyrażające się w podejmowaniu 
różnych naprzykrzających się czynności, których celem jest udręczenie, utra-
pienie, dokuczenie lub niepokojenie pokrzywdzonego albo jego osoby najbliż-
szej. Warunkiem uznania nękania za przestępstwo jest, by zachowanie sprawcy 
wzbudzało u pokrzywdzonego uzasadnione okolicznościami poczucie zagroże-
nia lub istotnie naruszało jego prywatność. Mogą to być zachowania zarówno 
legalne, jeśli oceniać je pojedynczo, polegające np. na wysyłaniu esemesów, 
telefonowaniu, nachodzeniu w różnych miejscach, jak również nielegalne, wy-
rażające się np. w grożeniu, włamywaniu się do mieszkania ofi ary w celu pozo-
stawienia wiadomości lub innych przedmiotów. Ze względu na charakter dobra 
chronionego, czynności podejmowane przez sprawcę nie mogą przybrać posta-
ci bezpośredniego zamachu fi zycznego, tj. na zdrowie, życie lub nietykalność 
osobistą pokrzywdzonego lub jego osoby najbliższej. Mogą zawierać się nato-
miast w bezprawnym postępowaniu z rzeczą będącą własnością ofi ary bądź 
atakować jego cześć lub dobre imię152. Takie przestępstwo jest zagrożone karą 
pozbawienia wolności do 3 lat. 

Większość wyżej wymienionych przestępstw jest ścigana z urzędu. Jeśli prze-
moc jest aktem jednorazowym, możliwe jest, że ściganie takiego przestępstwa 
będzie następowało wyłącznie na wniosek pokrzywdzonej. Jest tak w przypadku 
przestępstwa zgwałcenia, doprowadzenia do obcowania płciowego przez nad-
użycie zależności oraz wykorzystanie bezradności bądź upośledzenia (o ile stan 
ofi ary nie jest wynikiem trwałych zaburzeń psychicznych), nieumyślnego spowo-
dowania średniego uszczerbku na zdrowiu (art. 157 § 3 k.k.), jak i (umyślnego 
lub nieumyślnego) spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu trwającego 
poniżej 7 dni (art. 157 § 2 k.k.). Ściganie na wniosek pokrzywdzonego oznacza, 

151 Art. 190a dodany ustawą z dnia 25.02.2011 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 381), która weszła w życie 
6.06.2011 r.

152 A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks…
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że oskarżyciel publiczny nie podejmuje ścigania bądź wykonuje tylko czynności 
niecierpiące zwłoki, dopóki nie uzyska od pokrzywdzonego złożonego na piśmie 
bądź do protokołu wniosku o ściganie sprawcy przestępstwa. Po złożeniu wnio-
sku postępowanie toczy się z urzędu. Co do zasady wniosek o ściganie może być 
cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępo-
waniu sądowym – za zgodą sądu, do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierw-
szej rozprawie głównej (art. 12 § 3 k.p.k.). Nie można jednak cofnąć wniosku 
o ściganie, gdy dotyczy przestępstwa zgwałcenia. 

Natomiast w przypadku przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej (art. 
217 k.k.), do którego dochodzi, gdy sprawca uderza ofi arę bądź w inny sposób 
narusza jej nietykalność cielesną, pokrzywdzony musi sam wnieść do sądu pry-
watny akt oskarżenia i popierać go przed sądem, aż do uzyskania skazania.

W przypadku przestępstw ściganych z urzędu do wszczęcia ścigania powi-
nien wystarczyć fakt powiadomienia policji przez organizację pozarządową lub 
sąsiada. Ustawodawca w art. 304 § 1 k.p.k. nakłada na każdego, kto dowiedział 
się o popełnieniu przestępstwa, społeczny obowiązek zawiadomienia o tym 
prokuratora lub policji. Natomiast instytucje państwowe i samorządowe, które 
w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa, 
są do tego prawnie zobowiązane (art. 304 § 2 k.p.k.). Stosownie do zapisów 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, osoby, które w związku z wy-
konywaniem obowiązków zawodowych powezmą podejrzenie, że na tle prze-
mocy doszło do popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu, mają obowiązek 
złożenia zawiadomienia o tym policji lub prokuratorowi (art. 12 p.p.r.).

2.3. Szczególne uprawnienia osoby dotkniętej przemocą 

2.3.1. Uprawnienia w postępowaniu karnym

Przestępstwa przemocy w rodzinie wymagają, by ofi ara uzyskała dodatko-
we wsparcie w toku postepowania karnego, z uwagi na bliski stosunek łączący 
ofi arę ze sprawcą. W polskiej procedurze karnej kobiecie pokrzywdzonej prze-
stępstwem przemocy przysługują m.in. następujące uprawnienia:
• prawo do żądania natychmiastowej interwencji policji w postaci zatrzy-

mania sprawcy przemocy (art. 244 § 1a i 1b k.p.k.) – policja ma prawo za-
trzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że 
popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspól-
nie zamieszkującej, a zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo 
z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego 
przestępstwa grozi. W przypadku gdy do przemocy doszło przy użyciu broni 
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palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu, policja ma obowiązek 
sprawcę zatrzymać;

• prawo do objęcia procedurą Niebieskiej Karty (patrz niżej);
• prawo do złożenia zawiadomienia o przestępstwie i żądania ścigania spraw-

cy (art. 304 i 305 k.p.k.);
• prawo do otrzymania informacji o uchyleniu, nieprzedłużeniu lub zmianie 

tymczasowego aresztowania stosowanego względem sprawcy na inny śro-
dek zapobiegawczy (art. 253 § 3 k.p.k.); 

• prawo do informacji o prawach i obowiązkach w postępowaniu karnym (§ 
167 ust. 1 regulaminu wewnętrznego prokuratury153, art. 16 k.p.k.);

• prawo do ustanowienia pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego (art. 
87 k.p.k.);

• prawo do złożenia zeznań przed sądem pod nieobecność oskarżonego, jeśli 
jego obecność mogłaby oddziaływać krępująco na zeznania pokrzywdzonej 
(art. 390 § 2 k.p.k.).

Kodeks postępowania karnego nie przyznaje pokrzywdzonemu prawa 
do bezpłatnej pomocy tłumacza w takim stopniu, jak czyni to w art. 72 k.p.k. 
w odniesieniu do oskarżonego, który ma prawo do bezpłatnej pomocy tłuma-
cza w trakcie czynności z jego udziałem oraz otrzymania przetłumaczonych na 
język dla niego zrozumiały istotnych orzeczeń zapadłych w toku postępowania. 
Prawo pokrzywdzonego do pomocy tłumacza w trakcie procedury karnej regu-
lują następujące przepisy:
• § 167 ust. 2 regulaminu wewnętrznego prokuratury – prawo do pomocy 

tłumacza w czynnościach z udziałem pokrzywdzonego w toku postępowa-
nia przygotowawczego; 

• art. 5 § 2 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych154 gwarantujący każ-
dej osobie występującej przed sądem bezpłatną pomoc tłumacza;

• art. 204 k.p.k. – prawo do pomocy tłumacza w trakcie przesłuchania po-
krzywdzonego na rozprawie.
Należy uznać, że wskazane przepisy, choć różnej rangi, regulują de fac-

to te same uprawnienia pokrzywdzonego – do złożenia zeznań, uczestnictwa 
w eksperymencie czy okazania z udziałem tłumacza. Nie gwarantują jednak 
pokrzywdzonemu pomocy tłumacza w toku całego procesu, a więc w trakcie 
przesłuchania innych osób, przeprowadzania pozostałych (innych niż ekspe-

153 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. – Regulamin wewnętrzne-
go urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 7, poz. 39 ze zm.).

154 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 
1070 ze zm.).
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ryment czy okazanie) dowodów, ogłaszania orzeczeń, pouczania uczestników 
o ich prawach, obowiązkach, możliwości zaskarżenia orzeczeń, itd. Nie przewi-
dują również doręczania pokrzywdzonemu orzeczeń zapadłych w sprawie wraz 
z tłumaczeniem. 

2.3.2. Procedura Niebieskiej Karty

Skuteczność walki ze zjawiskiem przemocy w rodzinie zależy w dużym stop-
niu od działań podjętych przez przybyłych na wezwanie funkcjonariuszy policji. 
Od 1998 roku obowiązuje w Polsce procedura interwencji wobec rodziny do-
tkniętej przemocą, na którą składa się odpowiednia dokumentacja i określony 
sposób prowadzenia postępowania w przypadku stwierdzenia bądź podejrze-
nia występowania przemocy. Regulowana najnowszym rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 2011 roku (dalej: rozp. „NK”)155 tzw. procedura Niebieskiej Karty 
od 2004 roku Obowiązuje, oprócz funkcjonariuszy policji, również pracowni-
ków pomocy społecznej, natomiast od 2010 roku także pracowników gmin-
nych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracowników oświaty 
i ochrony zdrowia. Podejmowanie interwencji w ramach procedury Niebie-
skiej Karty nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie (art. 9d 
u.p.p.r.). Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych 
przez zobowiązane podmioty w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaist-
nienia przemocy w rodzinie. Jej wszczęcie następuje przez wypełnienie formu-
larza Niebieska Karta w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności 
służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec człon-
ków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub 
przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. 

Wszystkie podmioty zobowiązane do wszczęcia procedury współdziałają na 
poziomie gminy przez swoich przedstawicieli wchodzących w skład gminne-
go zespołu interdyscyplinarnego, któremu przekazują informacje o podjętych 
w ramach procedury Niebieskiej Karty działaniach. Każda ze służb ma w swo-
ich zapisach ustawowych możliwość i obowiązek korzystania z pomocy innych 
osób, instytucji i organizacji – jest to przykład coraz popularniejszego w krajach 
europejskich systemowego, interdyscyplinarnego podejścia do problemu prze-
mocy w rodzinie.

Na procedurę składają się działania interwencyjne, w trakcie których pra-
cownik każdej ze służb wymienionych w rozporządzeniu w przypadku zetknię-
cia z osobą, co do której zachodzi podejrzenie, że jest ofi arą przemocy, nie-

155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebie-
skiej Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U. 2011, Nr 209, poz. 1245).
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zwłocznie udziela jej pomocy w ramach swoich kompetencji, w razie potrzeby 
zawiadamiając lub wzywając na miejsce zdarzenia inne służby, oraz wypełnia 
formularz Niebieskiej Karty. Następnie niezwłocznie przekazuje dokumentację, 
nie później niż w ciągu 3 dni, gminnemu zespołowi interdyscyplinarnemu, któ-
ry na posiedzeniu z udziałem osoby dotkniętej przemocą bądź pod jej nieobec-
ność, wdraża drugi etap procedury, tj. długofalowe działania oparte na indy-
widualnym planie pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie, a także dla jej rodziny – w celu poprawy jej 
sytuacji życiowej. 

Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty nawet przez funkcjonariusza policji 
nie jest równoznaczne z postawieniem sprawcy zarzutu popełnienia przestęp-
stwa. Jeśli jednak interwencji dokonuje się w związku z zachowaniem sprawcy 
wypełniającym znamiona przestępstwa ściganego z urzędu, jej skutkiem po-
winno być wszczęcie postępowania karnego.

Wszystkie czynności podejmowane w ramach procedury Niebieskiej Karty 
powinny być dokumentowane. W przypadku podejrzenia popełnienia prze-
stępstwa, dokumentacja jest przekazywana organom właściwym do prowadze-
nia postępowania przygotowawczego.

Osoba objęta procedurą Niebieskiej Karty ma prawo do:
• bezpieczeństwa osobistego (§ 3 rozp. „NK”);
• rozmowy w funkcjonariuszami dokonującymi interwencji w warunkach 

gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności oraz za-
pewniających jej bezpieczeństwo (§ 4 rozp. „NK”); 

• udziału w posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej 
zwołanego w jej sprawie (§ 8 pkt 2 rozp. „NK”);

• kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy, w szczegól-
ności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, w tym o insty-
tucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie, formach pomocy dzieciom doznającym 
przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę po-
moc, a także o możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu 
poprawę jej sytuacji (§ 11 pkt 2 rozp. „NK”.);

• schronienia w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szcze-
gólności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofi ar przemocy w rodzi-
nie (§ 11 pkt 4 rozp. „NK”.);

• niezwłocznego dostępu do pomocy medycznej, jeśli wymaga tego jej stan 
zdrowia (§ 11 pkt 3 rozp. „NK”);

• opracowanego przez zespół interdyscyplinarny indywidualnego planu po-
mocy, zawierającego propozycje działań pomocowych (§ 16 ust. 1 pkt 4 
rozp. „NK”); 
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• systematycznych wizyt funkcjonariusza policji (dzielnicowego) w celu 
sprawdzenia stanu bezpieczeństwa osoby dotkniętej przemocą (§ 13 pkt 6 
rozp. „NK”).

2.3.3. Prawo do otrzymania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego 

Osoba dotknięta przemocą ma prawo do bezpłatnego badania lekarskiego 
w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem prze-
mocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie 
(art. 3 ust. 1 pkt 5 u.p.p.r.). W uzasadnieniu do nowelizacji ustawy wprowadza-
jącej ten zapis podniesiono, że konieczność wprowadzenia tego przepisu wy-
nika z tego, że choć „możliwość wykonania takich badań jest już uregulowa-
na w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków 
publicznych, to jednak w świadomości ofi ar pokutuje pogląd, jakoby tylko ob-
dukcja sądowa, która jest kosztowna, była tylko i wyłącznie właściwym mate-
riałem dowodowym. […] Przepis ten ma po pierwsze wskazać służbie zdrowia 
konieczność wydawania takich zaświadczeń, a po drugie zmienić świadomość 
ofi ar“156. Tym samym bezpłatne badanie ma zastąpić niejako obdukcję prze-
prowadzaną bezpłatnie jedynie na zlecenie prokuratury albo sądu, w związku 
z postępowaniem prowadzonym na podstawie odrębnych ustaw (art. 16 ust. 
2 o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych). 
Moc dowodowa zaświadczenia może być jednak różnie oceniana, biorąc pod 
uwagę to, że do przeprowadzenia tego rodzaju badania uprawniony jest lekarz 
pierwszego kontaktu (wystawiający zaświadczenie lekarskie), którego kompe-
tencje w przypadku jednorazowego pobieżnego badania w zakresie ustalenia 
przyczyn rozstroju zdrowia mogą być kwes
 onowane.

2.4. Izolacja sprawcy od ofi ary przemocy

2.4.1. Nakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego jako środek zapobiegawczy

Ustawodawca w Kodeksie postępowania karnego przewidział możliwość 
izolacji sprawcy od jego ofi ary, jednak pod warunkiem, że przeciwko sprawcy 
zostanie wszczęte postępowanie karne. W celu odizolowania sprawcy na czas 
trwania postępowania, można zastosować wobec oskarżonego157 środek zapo-

156 Druk Sejmowy nr 1698 z dnia 12.02.2009 r., h� p://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdru-
ku/1698.

157 Przepisy dotyczące oskarżonego stosuje się także do podejrzanego w postępowaniu przy-
gotowawczym (art. 71 § 3 k.p.k.).
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biegawczy w postaci nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego (art. 257a k.p.k.). 
Przesłankami stosowania środka są: duże prawdopodobieństwo popełnienia 
przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie z nim zamieszku-
jącej oraz uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo 
z użyciem przemocy wobec tej osoby, w szczególności jeśli groził popełnieniem 
takiego przestępstwa. Orzeczenie nakazu opuszczenia lokalu jest niezależne od 
kwes
 i zameldowania w lokalu, a nawet własności nieruchomości czy ogra-
niczonych praw rzeczowych na niej. Istotna jest wyłącznie sytuacja faktyczna, 
a więc fakt prowadzenia w miarę stałego gospodarstwa domowego w lokalu158. 
O zastosowaniu środka w postępowaniu przygotowawczym decyduje prokura-
tor na wniosek policji lub z urzędu, a w postępowaniu sądowym sąd właściwy 
do rozpoznania sprawy. Środek stosuje się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 
Jeżeli nie ustały przesłanki jego stosowania, sąd pierwszej instancji właściwy do 
rozpoznania sprawy, na wniosek prokuratora, może przedłużyć jego stosowa-
nie na dalsze okresy, nie dłuższe niż 3 miesiące. Na wniosek oskarżonego w po-
stanowieniu można wskazać mu miejsce pobytu w placówkach zapewniających 
miejsca noclegowe (np. schroniska dla bezdomnych), pod warunkiem że nie 
będą to placówki pobytu ofi ar przemocy w rodzinie (art. 275a § 5 k.p.k.).

Jeśli sprawca został zatrzymany w trakcie interwencji policji na podstawie 
art. 244 § 1a lub 1b k.p.k. (tj. ze względu na uzasadnione przypuszczenie, że 
popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamiesz-
kującej, a zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem prze-
mocy wobec tej osoby), policja niezwłocznie, nie później niż przed upływem 
24 godzin od chwili zatrzymania, występuje z wnioskiem do prokuratora o wy-
danie nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego, jeśli zachodzą przesłanki do 
jego wydania. Wniosek powinien być rozpoznany przed upływem 48 godzin od 
chwili zatrzymania oskarżonego. Tym samym płynne zastosowanie przez orga-
ny ścigania przepisów art. 244 § 1a lub 1b wraz z art. 275a k.p.k. pozwala na 
odizolowanie sprawcy od ofi ary już od chwili interwencji policyjnej na 3 mie-
siące, bez konieczności działania ofi ary przemocy w tym zakresie i bez pono-
szenia przez nią dodatkowych kosztów. 

Jakkolwiek przedstawione powyżej przepisy zdają się zapewniać dość sku-
teczną ochronę ofi ary przed sprawcą przemocy, jednak dane statystyczne ze 
stosowania środka w postaci nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego w postę-
powaniu przygotowawczym dotychczas wskazują na dość rzadkie stosowanie 
tego środka przez prokuratorów. Dla przykładu: w 2011 roku za przestępstwo 
znęcania się nad członkiem rodziny (art. 207 § 1 kk) skazano 13 588 osób, jed-

158 C. Kąkol, Nakaz opuszczania lokalu, Rzeczpospolita (2011).
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nak tylko w 849 przypadkach zanim doszło do wydania wyroku, podejrzany był 
zmuszony opuścić zajmowany wraz z pokrzywdzonym lokal mieszkalny159. 

2.4.2. Nakaz opuszczenia lokalu jako obowiązek w ramach dozoru policyjnego 

Jeśli zachodzą przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania160 wo-
bec sprawcy oskarżonego o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub 
groźby bezprawnej na szkodę osoby najbliższej albo innej osoby zamieszkującej 
wspólnie ze sprawcą, można wobec oskarżonego zastosować – zamiast owego 
najbardziej rygorystycznego środka izolacyjnego – dozór policyjny, pod warun-
kiem, że oskarżony opuści lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym oraz 
określi miejsce swojego pobytu (art. 275 § 3 k.p.k.). Dozór policyjny polega co 
do zasady na wypełnianiu obowiązku określonego w postanowieniu o jego za-
stosowaniu. Wraz z obowiązkiem opuszczenia lokalu mieszkalnego można rów-
nież orzec o zakazie kontaktowania się z pokrzywdzonym lub z innymi osobami, 
a także nałożyć na oskarżonego inne obowiązki czy zakazy, jak np.: zakaz opusz-
czania określonego miejsca pobytu, zakaz przebywania w określonym miejscu, 
nakaz stawiania się w jednostce policji w określonych odstępach czasu, lub na-
łożyć na oskarżonego inne ograniczenia jego praw czy wolności. Dozór nie jest 
ograniczony terminami, a zatem trwa do chwili uchylenia postanowienia o jego 
zastosowaniu, ewentualnie do chwili rozpoczęcia wykonywania kary lub pra-
womocnego zakończenia postępowania w sprawie, jeśli do skazania nie doszło. 

Jeśli oskarżony nie wypełnia warunków dozoru, policja niezwłocznie infor-
muje o tym prokuratora bądź sąd, w zależności od tego, na jakim etapie jest 
postępowanie. W takim przypadku można zaostrzyć warunki dozoru bądź za-
stosować ostrzejszy środek zapobiegawczy, np. tymczasowe aresztowanie. Dla 
wzmocnienia skuteczności tego środka zapobiegawczego, można go uzupełnić 
orzeczeniem dodatkowych wolnościowych środków zapobiegawczych, np. po-
ręczeniem osobistym czy majątkowym.

159 Sprawozdanie z realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie mieszczących się w kompetencjach Ministerstwa Sprawiedliwości od 1 stycz-
nia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, Ministerstwo Sprawiedliwości – Departament Współpra-
cy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (2012).

160 Tj. gdy stosowana przez sprawcę przemoc przybrała formę jednego z ciężkich przestępstw, 
np. znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, pobicia, którego skutkiem był ciężki uszczerbek 
na zdrowiu osoby pokrzywdzonej, czy zgwałcenia, a ponadto życiu lub zdrowiu pokrzywdzonej 
grozi niebezpieczeństwo ze strony oskarżonego, np. gdy sprawca przemocy groził pokrzywdzonej 
pobiciem, a jednocześnie zachodzi niebezpieczeństwo, że oskarżony będzie próbował zastraszyć 
osobę pokrzywdzoną, by wycofała wcześniejsze obciążające go zeznania.
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2.4.3. Nakaz opuszczenia lokalu jako środek karny

Jeśli w wyniku przeprowadzonego postępowania karnego doszło do skaza-
nia sprawcy za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym przemocy 
przeciwko osobie najbliższej, albo za przestępstwo przeciwko wolności seksual-
nej lub obyczajności na szkodę małoletniego161 lub inne przestępstwo przeciw-
ko wolności162, sąd – bez względu na orzeczony wymiar kary – może, a w nie-
których sytuacjach jest zobowiązany, orzec względem skazanego środek karny 
w postaci nakazania opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie 
z pokrzywdzonym (art. 39 pkt 2e k.k.). Obowiązek orzeczenia środka zachodzi 
w razie skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia 
jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności 
na szkodę małoletniego.

Środek może zostać orzeczony na okres od roku do 10 lat. Sąd może orzec 
nakaz opuszczenia lokalu nawet wówczas, gdy lokal jest własnością spraw-
cy. Nakaz opuszczenia lokalu nie pozbawia sprawcy przemocy jego własności. 
Uniemożliwia tylko czasowo faktyczne z niego korzystanie. 

Przy spełnieniu tych samych przesłanek, w zależności od potrzeby ochrony 
pokrzywdzonego, może zostać orzeczony środek karny polegający na obowiąz-
ku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miej-
scach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do 
określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody 
sądu (art. 39 pkt 2b k.k.). Orzekając zakaz zbliżania się do określonych osób, 
sąd wskazuje odległość od osób chronionych, którą skazany jest zobowiązany 
zachować. Powyższe obowiązki bądź zakazy można orzec na okres od roku do 
15 lat. 

2.4.4. Nakaz opuszczenia lokalu jako środek probacyjny 

Jeśli sprawca przestępstwa został skazany, jednak wykonanie orzeczonej 
kary zostało warunkowo zawieszone163, sąd może zobowiązać skazanego do 

161 M.in.: przestępstwo zgwałcenia małoletniego (art. 197§ 3 pkt 2 k.k.), obcowania płciowego 
z małoletnim (art. 200 k.k.), nawiązania zakazanego kontaktu z małoletnim (art. 200a k.k.), pre-
zentowania małoletniemu treści pornografi cznych (art. 202 § 2 k.k.).

162 Rozdział XXIII Kodeksu karnego: m.in: pozbawienie wolności (art. 189 k.k.), groźba karalna 
(art. 190 k.k.)uporczywe nękanie (art. 190 a k.k.). 

163 Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nieprze-
kraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny, jeżeli jest to wystarczające do osiąg-
nięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. 
Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, 
dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa (art. 69 k.k.). 
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opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, powstrzymania 
się od kontaktowania się z nim, a także do uczestnictwa w oddziaływaniach 
korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy (art. 72 k.k.). Jeśli skazany 
nie wypełnia określonych przez sąd obowiązków, może zostać mu postawiony 
zarzut popełnienia przestępstwa z art. 244 k.k. – naruszenia zakazu sądowego. 
Czyn podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności. 

2.4.5. Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego w postępowaniu cywilnym

Osoba dotknięta przemocą może również samodzielnie, w postępowaniu 
cywilnym – niezależnym od procedury karnej – wnioskować, aby sąd zobo-
wiązał sprawcę przemocy do opuszczenia mieszkania, w którym wspólnie za-
mieszkują (art. 11a u.p.p.r). Warunkiem wydania postanowienia jest wykaza-
nie przez wnioskodawcę, że członek rodziny swoim zachowaniem polegającym 
na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne za-
mieszkiwanie w lokalu. Wydanie postanowienia następuje w cywilnym postę-
powaniu nieprocesowym, po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć 
się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. Staje się ono wy-
konalne z chwilą ogłoszenia. Środek ten ma charakter tymczasowy – postano-
wienie może być zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności. Na treść 
postanowienia nie ma wpływu tytuł prawny do lokalu wnioskodawcy – spraw-
ca przemocy może zostać eksmitowany z lokalu będącego jego wyłączną włas-
nością, o ile jest to mieszkanie wspólnie zamieszkiwane przez sprawcę i osobę 
dotkniętą przemocą. 

Egzekucja postanowienia wydanego na mocy art. 11a u.p.p.r. odbywa się 
na podstawie przepisów o egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu służącego 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika (art. 1046 § 4–11 Kodeksu po-
stępowania cywilnego, dalej: k.p.c.). Oznacza to, że komornik może na wniosek 
osoby dotkniętej przemocą usunąć sprawcę z lokalu do noclegowni, schroniska 
lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, wskazanej na wniosek 
komornika przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu pod-
legającego opróżnieniu (art. 1046 § 51 k.p.c.164).

2.4.6. Nakaz opuszczenia lokalu w wyroku rozwodowym

W przypadku gdy małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku 
rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas 

164 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964, Nr 43, 
poz. 296).
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wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach 
wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem 
uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żą-
danie drugiego małżonka (art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, da-
lej: k.r.o.). Małżonek w procesie rozwodowym może żądać orzeczenia eksmisji 
drugiego z małżonków z mieszkania, które jest przedmiotem prawa przysłu-
gującego wspólnie obojgu małżonkom (np. wspólność majątkowa małżeńska, 
wspólny najem mieszkania).Tym samym nie jest możliwe orzeczenie eksmisji 
z mieszkania będącego wyłączną własnością sprawcy przemocy. Orzeczenie 
o eksmisji jednego małżonka nie zmienia stosunków własnościowych dotyczą-
cych mieszkania, jednak może mieć następnie wpływ na sposób podziału ma-
jątku po ustaniu wspólności majątkowej. 

2.5. Instrumenty polityki antyprzemocowej 

2.5.1. Gminny zespół interdyscyplinarny 

Jest to podstawowy instrument, za pomocą którego gmina podejmuje 
działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w których zidenty-
fi kowano ten problem (art. 9a u.p.p.r.). W skład zespołu interdyscyplinarnego 
wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gmin-
nej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony 
zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi wykonujący swoje 
zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Posiedzenia ze-
społu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie 
rzadziej niż raz na trzy miesiące; przewodniczący zespołu jest wybierany na 
pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków. Zespół interdyscy-
plinarny działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmi-
strzem albo prezydentem miasta i podmiotami wchodzącymi w jego skład. 
Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia 
ośrodek pomocy społecznej. W celu rozwiązywania problemów związanych 
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach zespół 
może tworzyć grupy robocze. 

Stosownie do art. 9b ust. 2 u.p.p.r., zadaniem zespołu interdyscyplinarnego 
jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów mających kontakt z oso-
bami dotkniętymi przemocą, w szczególności przez: 
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie ma-

jących na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
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4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 
udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Natomiast zadania grupy roboczej koncentrują się na przypadkach indywi-

dualnych. Są to m.in.:
1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wy-

stąpienia przemocy w rodzinie;
2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, oraz ro-

dzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których docho-

dzi do przemocy, oraz efektów tych działań.
Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym progra-

mie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofi ar przemocy w ro-
dzinie. 

2.5.2. Programy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Polska polityka antyprzemocowa podchodzi do zjawiska przemocy pro-
gramowo – jej podstawą jest Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie165 przyjęty przez Radę Ministrów, określający szczegółowe działa-
nia w zakresie: zapewnienia ochrony i udzielania pomocy osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie, oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób sto-
sujących przemoc w rodzinie, podnoszenia świadomości społecznej na temat 
przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oraz promowania metod wychowaw-
czych bez użycia przemocy, upowszechniania informacji o możliwościach i for-
mach udzielania pomocy zarówno osobom dotkniętym przemocą, jak i stosują-
cym przemoc w rodzinie.

Implementacja Programu jest zadaniem ministra właściwego do spraw za-
bezpieczenia społecznego, który powołuje w tym celu w swoim urzędzie kra-
jowego koordynatora realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie w randze sekretarza lub podsekretarza stanu (art. 8 u.p.p.r.). Na 
szczeblu wojewódzkim wdrożenie programu koordynuje wojewódzki koordyna-
tor Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powoływany 
przez wojewodę.

Za monitorowanie wykonania Programu i jego efektywności odpowie-
dzialny jest – powoływany przez ministra właściwego do spraw zabezpiecze-
nia społecznego jako organ opiniodawczo-doradczy – Zespół Monitorujący do 

165 Tekst KPPPR: h� p://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/kra-
jowy-program-przeciwdzia lania-przemocy-w-rodzinie-/.
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spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (art. 10a u.p.p.r.). Ponadto Rada 
Ministrów składa corocznie Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, 
w terminie do dnia 30 września, sprawozdanie z realizacji Krajowego Progra-
mu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na szczeblu gminy i powiatu tworzy 
się gminne i powiatowe programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ich 
opracowanie należy do zadań własnych tych jednostek (art. 6 ust. 3 i 4 u.p.p.r.). 

2.6. Schronienie i wsparcie dla ofi ar przemocy

Zgodnie z art. 3. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, osobie do-
tkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności 
w formie: 
• poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawo-

dowego i rodzinnego; 
• interwencji kryzysowej i wsparcia; 
• zapewnienia bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wspar-

cia dla ofi ar przemocy w rodzinie; 
• badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała 

związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia le-
karskiego w tym przedmiocie; 

• zapewnienia osobie, która nie ma tytułu prawnego do lokalu zajmowanego 
wspólnie ze sprawcą przemocy, pomocy w uzyskaniu mieszkania. 
Większość powyższych usług świadczy się w specjalistycznych ośrodkach 

wsparcia dla ofi ar przemocy (dalej: SOW) funkcjonujących na podstawie usta-
wy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wydanego na jej podstawie 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej określającego standardy 
świadczonych przez ośrodki usług oraz kwalifi kacje ich pracowników166. Do 
ośrodków tego typu można zgłaszać się bez skierowania, bez względu na właś-
ciwość wynikającą z miejsca zamieszkania. Ośrodek zapewnia osobom dotknię-
tym przemocą schronienie przez okres do 3 miesięcy z możliwością przedłuże-
nia pobytu w wyjątkowych sytuacjach. Jedynym wymogiem jest wykazanie, że 
zgłaszająca się osoba jest dotknięta przemocą.

Ośrodek świadczy bardzo szeroki zakres usług:

166 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie stan-
dardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofi ar prze-
mocy w rodzinie, kwalifi kacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków 
prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 
oraz kwalifi kacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. 2011, Nr 50, 
poz. 259). 
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– w zakresie interwencyjnym: 
1) zapewnienie schronienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie oraz dzie-

ciom pozostającym pod jej opieką, 
2) ochronę osoby dotkniętej przemocą w rodzinie przed osobą stosującą prze-

moc w rodzinie, 
3) udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorga-

nizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy 
wymaga tego stan zdrowia ofi ary przemocy w rodzinie, 

4) rozpoznanie sytuacji ofi ary przemocy w rodzinie i ocena ryzyka w zakresie 
zagrożenia bezpieczeństwa ofi ary lub jej dzieci pozostających pod jej opie-
ką, a także udzielenie jej innej pomocy;

– w zakresie terapeutyczno-wspomagającym: 
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 
2) opracowanie indywidualnego planu pomocy ofi erze przemocy w rodzinie 

uwzględniającego: potrzeby, cele, metody i czas pomocy, 
3) udzielanie poradnictwa: medycznego, psychologicznego, prawnego, socjal-

nego, 
4) prowadzenie grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla ofi ar przemocy 

w rodzinie, 
5) prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofi ary prze-

mocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą 
przemoc w rodzinie, 

6) zapewnienie dostępu do pomocy medycznej, 
7) ocenę sytuacji dzieci na podstawie przeprowadzonego w rodzinie rodzinnego 

wywiadu środowiskowego i udzielanie im wsparcia lub pomocy psychologicz-
nej oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej,

8) udzielanie konsultacji wychowawczych.
Ośrodek również zabezpiecza potrzeby bytowe osób dotkniętych prze-

mocą przez dostarczenie odzieży, obuwia, wyżywienia oraz środków higieny 
w przypadku osób o bardzo niskich dochodach. Tworzenie i prowadzenie spe-
cjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofi ar przemocy w rodzinie należy do za-
dań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat (art. 6 ust. 4 
u.p.p.r).

W Polsce obecnie funkcjonuje 35 specjalistycznych ośrodków wsparcia. Jest 
to liczba niewystarczająca, by zapewnić fachowe wsparcie ofi arom przemocy 
w całym kraju. W samym województwie mazowieckim, jednym z najlepszą in-
frastrukturą w tym względzie, ośrodki dysponują 57 miejscami noclegowymi 
dla ofi ar przemocy domowej, co oznacza, że na jedno miejsce przypada prawie 
93 000 mieszkańców województwa. Jest to wysoka liczba, jeśli odniesiemy ją 
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do europejskich standardów, które zalecają, by w każdym kraju członkowskim 
jedno miejsce w wyspecjalizowanej placówce wspierającej ofi ary przemocy 
przypadało na 10 000 mieszkańców167. 

Poza SOW, osoba dotknięta przemocą może również korzystać z instrumen-
tów interwencji kryzysowej przewidzianych przez ustawę o pomocy społecznej, 
m.in. ze schronienia i wsparcia w ośrodkach interwencji kryzysowej dla ofi ar 
przemocy bądź jeśli posiada małoletnie dzieci – w domach dla matek z mało-
letnimi dziećmi i kobiet w ciąży funkcjonujących na podstawie art. 47 ustawy 
o pomocy społecznej. 

W ośrodkach interwencji kryzysowej udziela się osobom będącym w kry-
zysie natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności 
od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnio-
nych zaś – schronienia do 3 miesięcy168. Ich celem jest przywrócenie równo-
wagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu 
zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności 
psychospołecznej (art. 47 u.p.s.). W praktyce, w dużej liczbie ośrodków obo-
wiązuje zasada pierwszeństwa w przyjmowaniu ofi ar przemocy domowej. Two-
rzenie i prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej należy do zadań z za-
kresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Przyjęcie do ośrodka 
nie wymaga skierowania. 

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zapewnia całodobo-
wy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także 
ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dzieć-
mi. Standard świadczonych usług i zasady przyjmowania do domów dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży określa rozporządzenie z dnia 8 marca 
2005 roku169. Domy świadczą usługi w zakresie interwencyjnym (np. izolowanie 
osób ubiegających się o pomoc przed sprawcami przemocy), udzielają schro-
nienia na okres nie dłuższy niż rok oraz zapewniają pomoc w załatwianiu spraw 
osobistych w przypadku zajścia takiej potrzeby. Co do zasady domy nie zatrud-
niają psychologów – specjalistów z zakresu traumy powodowanej przemocą 
– ani prawników. Przyjęcie do placówki odbywa się na podstawie skierowa-
nia wystawionego przez ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na 

167 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie priorytetów oraz 
zarysu ram nowej polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet (2010/2209(INI)).

168 Zasady pobytu różnią się w zależności od jednostki nadzorującej, dla przykładu pobyt 
w OIK-ach zarządzanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie może zostać przedłużony 
do 6 miesięcy (Zarządzenie Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 4.03.2010 
r. nr 11/2010 www.wcpr.pl/pliki/procedury/zarzadzenie_nr_11-2010.pdf).

169 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. Nr 43, poz. 418).
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miejsce zamieszkania. Bez skierowania można przyjąć kobietę do domu jedynie 
w sytuacji zagrożenia jej bezpieczeństwa lub zdrowia. 

Pobyt w domu samotnej matki bądź w ośrodku interwencji kryzysowej 
może być płatny dla osób, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kry-
terium dochodowe170. Udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej 
nie wymaga wydania decyzji administracyjnej (art. 106 ust. 2 u.p.s.). 

2.7. Legalizacja pobytu osoby dotkniętej przemocą

Ustawa o cudzoziemcach nie przewiduje expressis verbis możliwości uzy-
skania odrębnego zezwolenia na pobyt przez cudzoziemkę, która dotychczas 
wywodziła prawo pobytu z małżeństwa z obywatelem polskim bądź osiadłym 
w Polsce cudzoziemcem, a która na skutek izolacji od sprawcy z powodu stoso-
wanej przez niego przemocy traci legalną podstawę pobytu. 

Prawo dopuszcza jednak możliwość wydania jednorazowego, rocznego ze-
zwolenia na zamieszkanie cudzoziemce, która przebywa na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczo-
ny udzielonego z uwagi na małżeństwo z obywatelem polskim w przypadku 
rozwodu lub gdy przemawia za tym szczególnie ważny interes cudzoziemki (art. 
53 ust. 1 pkt 11 u.c.). Cudzoziemka przebywająca na terytorium Polski w celu 
połączenia z rodziną, a więc w związku z cudzoziemcem osiadłym w Polsce, 
może ubiegać się o podobne zezwolenie zarówno w przypadku rozwodu, jak 
i separacji, jednak powinna wykazać, że przemawia za tym jej szczególnie waż-
ny interes. Nie musi przy tym wykazywać posiadania środków fi nansowych ce-
lem utrzymania w tym okresie ani ubezpieczenia zdrowotnego (art. 53 ust. 1 
pkt 10 u.c.).

Decyzje wojewodów w zakresie zezwolenia na zamieszkanie w przypadku, 
gdy małżeństwo nie zostało rozwiązane wyrokiem sądu, jednak małżonkowie 
pozostają w faktycznej separacji, nie prezentują jednolitego stanowiska. Nie-
kiedy organy administracji, interpretując fakt „bycia małżonkiem” w świetle 
art. 22 k.r.o. (wspólne pożycie jako jeden z obowiązków małżeńskich) odma-
wiają przedłużenia prawa pobytu żonie, która nie zamieszkuje z mężem. Należy 
jednak uznać, że przepisy ustawy o cudzoziemcach nakazują udzielić zezwole-
nia na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 6 bądź 7 w każdym przypadku, gdy cudzo-
ziemka jest żoną obywatela polskiego w świetle polskiego prawa, o ile małżeń-

170 Kryterium dochodowe określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfi kowa-
nych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 17 
lipca 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 823): jest to aktualnie 542 zł w przypadku osoby samotnie gospo-
darującej i 456 zł w przypadku osoby w rodzinie. 
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stwo nie zostało zawarte w celu obejścia prawa (art. 55 u.c.). W tym przypadku 
jednak ponownie sygnałem do uznania, że małżeństwo zostało zawarte w celu 
obejścia prawa jest fakt, że małżonkowie nie mieszkają razem (art. 55 ust. 1 pkt 
3 u.c.). W takiej sytuacji organ odmawiający udzielenia zezwolenia na zamiesz-
kanie powinien wykazać, że cel obejścia prawa przyświecał małżonkom w mo-
mencie zawarcia małżeństwa. 

Dodatkowo w szczególnie uzasadnionych przypadkach cudzoziemka może 
ubiegać się o wydanie krótkookresowego zezwolenia na zamieszkanie na okres 
do 3 miesięcy, jeśli jej wyjątkowa sytuacja osobista wymaga obecności na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 53a ust. 2 pkt 2 u.c.) bez konieczności 
wykazywania się tytułem prawnym do lokalu czy posiadaniem środków fi nan-
sowych celem pokrycia kosztów utrzymania. Po upływie ważności zezwolenia 
cudzoziemka musi jednak bezwzględnie opuścić terytorium Polski.

Wszystkie zezwolenia wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce 
pobytu cudzoziemki. Od decyzji przysługuje odwołanie do Szefa Urzędu ds. Cu-
dzoziemców. 

3. Przymusowe małżeństwa

Polski system prawa nie zawiera szczególnych regulacji penalizujących zmu-
szanie do zawarcia małżeństwa, jednak sprawcy może zostać postawiony za-
rzut popełnienia przestępstwa zmuszania (art. 191 § 1 k.k.), jeśli w celu zmu-
szenia innej osoby do określonego działania stosował przemoc bądź groźbę 
bezprawną. Przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Zmuszanie jest przestępstwem bezskutkowym (formalnym), a więc jego do-
konanie nastąpi już z chwilą bezprawnego użycia przemocy lub groźby w celu 
zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, 
bez konieczności wystąpienia skutku takiego działania171. Przez przemoc ro-
zumie się takie oddziaływanie środkami fi zycznymi, które uniemożliwiając lub 
przełamując opór ofi ary, ma nie dopuścić do powstania lub wykonania jej de-
cyzji woli lub wywrzeć nacisk na jej procesy motywacyjne w pożądanym przez 
sprawcę kierunku172. Ograniczenie zawarte w art. 191 k.k. dotyczy stosowania 
przemocy wobec osoby, natomiast nie wskazuje wyraźnie, o jaką osobę chodzi. 
Można więc przyjąć, że chodzi już nie tylko o osobę zmuszaną, ale także o inną 
osobę (np. rodzeństwo, dalszych wstępnych), jednak nie może być to przemoc 
wobec rzeczy. Przez groźbę bezprawną należy rozumieć zarówno groźbę karal-

171 Wyrok SA w Poznaniu z dnia 14 lipca 2005 r., II AKa 155/05, OSA 2006, Nr 1, poz. 1. 
172 Wyrok SN z dnia 6 września 1994 r., II KRN 158/94, Prok. i Pr. 1995, Nr 1, poz. 5. 
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ną uregulowaną w art. 190 k.k.173, jak i groźbę spowodowania postępowania 
karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego 
osoby najbliższej. 

Istotą groźby jest zatem zapowiedź naruszenia prawnego dobra174, tj. zapo-
wiedź spowodowania negatywnych konsekwencji, jakie mogą spotkać osobę 
zagrożoną lub osoby jej najbliższe. Ze sformułowania przepisu wynika, że nie 
będą penalizowane czyny polegające na wywieraniu presji psychicznej przez 
rodziców wobec ich córki, o ile nie będzie ona oparta na zagrożeniu popełnie-
niem przestępstwa bądź naruszenia jej czci. 

W związku z zawarciem przymusowego małżeństwa może dochodzić też do 
innych czynów zabronionych przez Kodeks karny: pozbawienia wolności (art. 
189 k.k.), zgwałcenia (art. 197 k.k.), znęcania się (art. 207 k.k.), obcowania 
płciowego z osobą małoletnią poniżej 15 roku życia (art. 200 k.k.) czy wykorzy-
stania bezradności drugiej osoby (art. 199 k.k.).

Według polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego175, do zawarcia mał-
żeństwa dochodzi, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed 
kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą 
w związek małżeński (art. 1 k.r.o.). Jeżeli do złożenia oświadczenia doszło pod 
wpływem przymusu fi zycznego – takiego bezpośredniego nacisku na osobę, 
że tego, co oświadcza, nie można uznawać za jej wolę, ale tylko za transmi-
sję woli przymuszającego – małżeństwo uważa się za niezawarte ze względu 
na fakt niezłożenia oświadczenia woli176. Jeżeli natomiast oświadczenie zosta-
ło złożone pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, 
a z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu 
samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste – małżeń-
stwo może zostać unieważnione (art. 151 § 1 pkt 3 k.r.o.). W tym celu małżo-
nek, który złożył oświadczenie dotknięte wadą, może żądać sądowego unie-
ważnienia małżeństwa w ciągu 6 miesięcy od ustania obawy wywołanej groźbą 
– a w każdym wypadku po upływie lat trzech od zawarcia małżeństwa. Groźba 
bezprawna w rozumieniu art. 151 § 1 pkt 3 k.r.o. jest bezprawna, jeżeli grozi 
dokonaniem czynu zabronionego przez prawo (np. pobiciem, zniszczeniem 
mienia) albo sprzecznego z powszechnie przyjętymi w społeczeństwie norma-
mi etycznego postępowania i wzajemnego współżycia, które należy uważać za 

173 Groźba karalna to groźba popełnienia przestępstwa na szkodę drugiej osoby lub szkodę 
osoby jej najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonej uzasadnioną obawę, że będzie spełnio-
na (art. 190 k.k.).

174 K. Daszkiewicz, Groźba w polskim prawie karnym (1958). 
175 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59).
176 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz (2012).
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część obowiązującego porządku prawnego177. Za bezprawne uważa się rów-
nież zachowanie, które jest formalnie zgodne z prawem, jednakże zmierza do 
wymuszenia złożenia oświadczenia woli178, nie ma więc znaczenia, czy groźba 
zmierza do dokonania czynu sprzecznego z prawem (np. groźba pobicia), czy 
też czynu dozwolonego przez prawo (np. groźba doniesienia o przestępstwie 
popełnionym przez nupturienta)179.

W przypadku gdy małżeństwo przed polskim urzędem stanu cywilnego za-
wiera cudzoziemiec, należy rozstrzygnąć, według jakiego prawa oceniać jego 
zdolność do zawarcia małżeństwa. Zgodnie z ustawą Prawo prywatne między-
narodowe (dalej: p.p.m.)180 o możności zawarcia małżeństwa rozstrzyga w sto-
sunku do każdej ze stron jej prawo ojczyste z chwili zawarcia małżeństwa, na-
tomiast o formie zawarcia małżeństwa decyduje prawo państwa, w którym jest 
ono zawierane (art. 48–49 p.p.m.). Możność zawarcia małżeństwa obejmuje 
m.in.: wiek wymagany do zawarcia małżeństwa, brak przeszkód małżeńskich181 
czy też wymóg uzyskania zgody osoby trzeciej na zawarcie związku. Może się 
więc zdarzyć, że prawo ojczyste cudzoziemca reguluje kwes
 ę wymagane-
go wieku do zawarcia małżeństwa inaczej niż prawo polskie – np. dopuszcza 
jego zawarcie przez osoby, które nie ukończyły 16 lat. W tym przypadku może 
znaleźć zastosowanie klauzula porządku publicznego zawarta w art. 6 p.p.m., 
pozwalająca sądowi na niestosowanie prawa ojczystego cudzoziemca, jeżeli 
jego stosowanie miałoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku 
prawnego RP. By ułatwić ocenę, czy prawo ojczyste zezwala cudzoziemcowi na 
zawarcie związku małżeńskiego, ustawodawca nakłada na nupturienta obowią-
zek złożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu stwierdzające-
go, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo (art. 56 ustawy 
z prawo o aktach stanu cywilnego182). Jeśli otrzymanie dokumentu napotyka 
trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym, 

177 K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz (2009).
178 Orz. SN z dnia 4 luty 1957 r., 3 CR 834/55, NP 1957, Nr 7–8, s. 187; wyr. SN z 6.1.1998 r., 

I CKN 375/97, niepubl.
179 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny…
180 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432). 
181 Przeszkody małżeńskie, których istnienie wyłącza zawarcie małżeństwa na podstawie 

k.r.o.: nieosiągnięcie wymaganego wieku, tj. 18 lat, w szczególnych przypadkach kobieta może 
za zgodą sądu zawrzeć związek małżeński w wieku 16 lat (art. 10 k.r.o.), ubezwłasnowolnienie 
całkowite (art. 11 k.r.o.), choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy (art. 12 k.r.o.), bigamia 
(art. 13 k.r.o.), pokrewieństwo i powinowactwo (art. 14 k.r.o.), stosunek przysposobienia (art. 15 
k.r.o.).

182 Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 
ze zm.).
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mającym na celu ustalenie, czy cudzoziemiec jest zdolny do zawarcia małżeń-
stwa, może go zwolnić od złożenia dokumentu. 

Kwes
 e unieważnienia małżeństwa zawartego przez obcokrajowca ze 
względu na niewypełnienie przesłanek materialnych reguluje jego prawo oj-
czyste (art. 50 p.p.m.). Tym samym może się zdarzyć, że w prawie ojczystym 
cudzoziemca brakuje przepisów umożliwiających unieważnienie małżeń-
stwa zawartego pod przymusem. W tym przypadku polski sąd zastosuje rów-
nież klauzulę porządku publicznego, odmawiając stosowania prawa obcego 
sprzecznego z polskim porządkiem publicznym, ponieważ zasada swobody za-
wierania małżeństw jest jedną z głównych zasad polskiego prawa rodzinnego, 
a ponadto poszanowanie tej zasady wymuszają na Polsce akty prawa między-
narodowego. W tym wypadku unieważnienie małżeństwa będzie się odbywać 
na podstawie art. 151 k.r.o.

4. Okaleczanie zewnętrznych żeńskich narządów płciowych

Polski Kodeks karny nie penalizuje przestępstwa okaleczania żeńskich ze-
wnętrznych narządów płciowych, jednakże w zależności od rodzaju okaleczeń 
znamiona tego przestępstwa wyczerpuje przestępstwo spowodowania ciężkie-
go uszczerbku na zdrowiu zabronione na mocy art. 156 k.k. bądź innego uszko-
dzenia ciała, uregulowane w art. 157 k.k. Karze pozbawienia wolności od roku 
do 10 lat podlega ten, kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu, np. w po-
staci istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała. Jeżeli następstwem czynu 
jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 
lat. Surowsza odpowiedzialność ze względu na wystąpienie śmierci człowieka 
jako następstwa spowodowania ciężkiego uszczerbku (art. 156 § 3 k.k.) wyma-
ga wykazania, że sprawca taki skutek swojego czynu przewidywał albo mógł 
przewidzieć (art. 9 § 3 k.k.). 

W przypadku lżejszego okaleczenia może ono zostać uznane za wypełniają-
ce znamiona art. 157 k.k. stanowiącego, że ten, kto powoduje inne naruszenie 
czynności narządu ciała, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5. Niewystarczający dorobek judykatury, jak i jurysprudencji w zakresie oka-
leczania żeńskich narządów płciowych nie pozwala na precyzyjne przewidzenie 
kwalifi kacji prawnej, jakiej dokona sąd w indywidualnym przypadku. 

Rodzice pokrzywdzonej, którzy osobiście nie przeprowadzili zabiegu, odpo-
wiadają na podstawie przepisów art. 18 k.k., tj. za podżeganie bądź pomocni-
ctwo, jeśli w celu doprowadzenia do zabiegu swoim zachowaniem ułatwili jego 
dokonanie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udziela-
jąc rady lub informacji (pomocnictwo) lub nakłonili inną osobę do przeprowa-
dzenia zabiegu (podżeganie).
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W przypadku tego typu okaleczenia istotne są regulacje dotyczące odpo-
wiedzialności karnej za czyn popełniony za granicą. Podstawowym warunkiem 
pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności na podstawie Kodeksu karnego 
jest uznanie tego czynu za przestępstwo również w kraju, w którym czyn po-
pełniono (art. 111 § 1 k.k.). Jeśli warunek ten jest spełniony, obywatel polski 
dopuszczający się przestępstwa z art. 156 lub 157 k.k. za granicą ponosi od-
powiedzialność na podstawie omówionych przepisów. Jeśli sprawcą jest cu-
dzoziemiec, odpowiada na podstawie polskich przepisów, jeśli pokrzywdzoną 
jest obywatelka polska. W przeciwnym razie może zostać pociągnięty do odpo-
wiedzialności karnej jedynie w przypadku spowodowania okaleczenia, którego 
następstwem jest śmierć pokrzywdzonej (art. 156 § 3 k.k.) i jedynie wówczas, 
gdy przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowiono go nie 
wydać (art. 110§ 2 k.k.). 

5. Ochrona migrantek przymusowych

Osoby, które przybyły na terytorium Polski, aby ubiegać się o ochronę mię-
dzynarodową, po złożeniu wniosku o status uchodźcy – o ile nie zostały zatrzy-
mane i umieszczone w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców – mogą zostać 
zakwaterowane w jednym z ośrodków dla osób ubiegających się o nadanie sta-
tusu uchodźcy, gdzie będą oczekiwać na rozstrzygnięcie w zakresie przyznania 
im statusu uchodźcy bądź innej formy ochrony. 

Cudzoziemca kwateruje się w pomieszczeniu mieszkalnym ośrodka w miarę 
możliwości wraz z innymi członkami jego rodziny i wyznacza mu się miejsce do 
spania (§ 4 rozporządzenia w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzo-
ziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy183), jednak jeśli jest to 
niezbędne do zapewnienia mu bezpieczeństwa, może zostać przeniesiony do 
innego pomieszczenia. Stosownie do art. 82a pkt 5 u.c.o. cudzoziemiec przy-
jęty do ośrodka ma prawo dostępu do informacji o procedurach przeciwdzia-
łania oraz reagowania na przypadki przemocy, w tym na tle seksualnym lub ze 
względu na płeć. Koresponduje z owym przepisem § 12 rozporządzenia w spra-
wie regulaminu pobytu w ośrodku, stanowiący, że w ośrodku stosuje się pro-
cedury przeciwdziałania oraz reagowania na przypadki przemocy, w tym na tle 
seksualnym lub ze względu na płeć. 

Jakkolwiek brakuje uregulowań ustawowych w tym zakresie, od 2008 roku 
funkcjonują w ośrodkach Lokalne Zespoły Współdziałania (dalej: LZW), które 

183 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku 
dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy z dnia 6 grudnia 2011 r. (Dz. U. 
Nr 282, poz. 1654).
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podejmują skoordynowane działania zmierzające do przeciwdziałania przy-
padkom stosowania przemocy w ośrodkach i reagują na zaistniałe przypadki 
przemocy. Zespoły działają na podstawie „Porozumienia w sprawie standardo-
wych procedur postępowania w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania oraz 
reagowania na przypadki przemocy seksualnej lub przemocy związanej z płcią 
wobec cudzoziemców przebywających w ośrodkach dla osób ubiegających się 
o nadanie statusu uchodźcy”184 zawartego w 2008 roku między Szefem Urzędu 
do Spraw Cudzoziemców, Komendantem Głównym Policji, Biurem Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR) oraz orga-
nizacjami pozarządowymi: Fundacją „La Strada” i Centrum Pomocy Prawnej 
im. Haliny Nieć. W rozumieniu porozumienia (§ 2 ust. 1 porozumienia) przemo-
cą seksualną lub ze względu na płeć jest każdy akt przemocy związanej z płcią, 
obejmujący wyrządzenie fi zycznej lub psychicznej krzywdy, jak również groźba 
jej dokonania, w szczególności:
– doprowadzenie do obcowania płciowego;
– doprowadzenie do poddania się albo wykonania czynności seksualnej;
– prezentacja treści o charakterze seksualnym w taki sposób, że można je na-

rzucić osobie, która sobie tego nie życzy;
– pozbawienie w inny sposób wolności i integralności seksualnej;
– stosowanie przemocy w rodzinie.

Postęp realizacji Porozumienia monitoruje Grupa Ewaluacyjna, w skład któ-
rej wchodzą sygnatariusze Porozumienia, przedstawiciel MSW oraz reprezen-
tanci zaproszonych organizacji pozarządowych. 

W ramach działań prewencyjnych LZW podejmują konkretne działania ma-
jące na celu zwiększenie bezpieczeństwa na terenie ośrodka i upowszechnienie 
wiedzy o przeciwdziałaniu przemocy wśród jego mieszkańców i pracowników, 
m.in. monitorują stan bezpieczeństwa w ośrodku, w razie konieczności organi-
zują regularne wizyty policji, rozpowszechniają informacje o zjawisku przemo-
cy i prawach osób dotkniętych przemocą. 

Po wykryciu przypadku przemocy w ośrodku, członek Zespołu podejmuje 
niezwłocznie działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie po-
krzywdzonej przemocą, polegające m.in. na przeniesieniu ofi ary przemocy lub 
potencjalnej ofi ary przemocy do innego ośrodka, przyznaniu jej świadczeń so-
cjalnych poza ośrodkiem, ograniczeniu dostępu sprawcy do ofi ary, przeniesie-
niu sprawcy do innego ośrodka czy pozbawieniu go świadczeń socjalnych na 
terenie ośrodka. Ponadto członek Zespołu zapewnia osobie dotkniętej przemo-
cą niezwłoczną, właściwą opiekę medyczną i podejmuje działania mające na 

184 Tekst porozumienia: h� p://www.udsc.gov.pl/fi les/komunikat/tresc_porozumienia_zapo-
bieganie_przemocy.pdf.
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celu umożliwienie osobie dotkniętej przemocą kontakt z psychologiem zatrud-
nionym przez Urząd ds. Cudzoziemców bądź organizacje pozarządowe. Ponad-
to ofi ara przemocy jest informowana o przysługującym jej uprawnieniu do zło-
żenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i o możliwym do uzyskania 
wsparciu prawnym ze strony organizacji pozarządowych. 

Poza wymienionymi procedurami, w przypadku zagrażających zachowań ze 
strony funkcjonariuszy ośrodka bądź jego mieszkańców, przebywający w ośrod-
ku cudzoziemiec może wykorzystać mechanizm skarg i wniosków uregulowany 
w § 15 rozporządzenia o regulaminie pobytu w ośrodku. Stanowi on, że wszel-
kie wnioski, skargi i prośby cudzoziemców są przyjmowane przez kierowni-
ka ośrodka oraz inne wyznaczone przez niego osoby. Jeśli jednak skarga bądź 
wniosek dotyczy kierownika ośrodka lub spraw funkcjonowania i warunków 
pobytu w ośrodku, przekazywana jest do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców bez 
pośrednictwa kierownika ośrodka.

Podsumowanie

W politykach antyprzemocowych wszystkich analizowanych krajów (Au-
stria, Szwecja, Wielka Brytania i Polska) widać interdyscyplinarne podejście 
do zjawiska przemocy, zarówno na etapie prewencji, jak i pomocy udzielanej 
w indywidualnych przypadkach. Jest ono wynikiem założenia, że żadna z po-
jedynczych instytucji nie dysponuje takimi instrumentami ani uprawnieniami, 
które gwarantowałyby zaspokojenie wszystkich potrzeb osób uwikłanych w zja-
wisko przemocy domowej, a tym bardziej nie jest w stanie wypracować strate-
gii skutecznego zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Austrii 
instrumentem tej polityki są ośrodki ochrony przed przemocą (Gewaltschutz-
zentrum), w Szwecji gminne komitety pomocy społecznej, w Wielkiej Brytanii 
MARAC’s, a w Polsce interdyscyplinarne gminne zespoły przeciwdziałania prze-
mocy oraz specjalistyczne ośrodki wsparcia. 

W obszarze walki z przemocą domową ważnym instrumentem jest możli-
wość ochrony ofi ary przez natychmiastowe usunięcie sprawcy z zajmowane-
go przez niego wspólnie z ofi arą lokalu. Austriackie rozwiązania pozwalające 
na odizolowanie sprawcy na mocy decyzji policji na minimum 14 dni, bez ko-
nieczności jednoczesnego wszczynania postępowania karnego, należy uznać 
za najbardziej efektywną ochronę osoby zagrożonej powtarzającą się prze-
mocą. Wielka Brytania aktualnie testuje podobne rozwiązanie w kilku policyj-
nych okręgach, przygotowując się do zmiany prawa w tym samym kierunku. 
Nieco słabiej wydają się chronić ofi arę przepisy szwedzkie pozwalające osobie 
dotkniętej przemocą na uzyskanie zakazu zbliżania sprawcy do jego ofi ary na 
mocy postanowienia sądu. Jako najmniej efektywne jawią się rozwiązania pol-
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skie, które co prawda pozwalają policji na zatrzymanie sprawcy przemocy, jed-
nak w przypadku, gdy nie dojdzie do wszczęcia postępowania karnego, musi on 
zostać zwolniony z aresztu w ciągu 24 godzin. Ponadto jedynie polskie przepisy 
nie przewidują możliwości złożenia wniosku o odizolowanie sprawcy przez oso-
bę dotkniętą przemocą – tj. orzeczenie o nakazie opuszczenia lokalu zajmowa-
nego wraz z ofi arą odbywa się wyłącznie z urzędu, stosownie do uznania pro-
kuratora bądź sądu.

W większości z analizowanych krajów jest zauważalna specjalna potrzeba 
umożliwienia migrantkom uzyskania pozwolenia na pobyt na ich terytorium, 
w sytuacji gdy na skutek przemocy stosowanej przez partnera utraciły zależne 
od niego prawo pobytu. Jest to bardzo istotny instrument umożliwiający unie-
zależnienie ofi ary przemocy od jej sprawcy. Spośród analizowanych krajów 
jedynie polskie przepisy nie przewidują takiej możliwości – jednak z uwagi na 
podpisanie przez Polskę Konwencji Rady Europy o Zapobieganiu i Zwalczaniu 
Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej również polskie przepisy w tym 
zakresie będą musiały zostać zmienione. Najdalej idącą ochronę zapewnia cu-
dzoziemkom w takiej sytuacji ustawodawca brytyjski, zapewniając osobie do-
tkniętej przemocą dostęp do świadczeń z pomocy społecznej na czas ubiega-
nia się o zezwolenie na pobyt, co jeszcze efektywniej zmniejsza jej zależność od 
partnera. 

Daje się zaobserwować tendencja do zaostrzania legislacji penalizującej 
szkodliwe tradycyjne praktyki, takie jak przymusowe małżeństwa i okaleczanie 
żeńskich zewnętrznych narządów płciowych. Ofi ary tych praktyk w niektórych 
państwach mogą liczyć na specjalistyczne wsparcie i schronienie. Krajowe rzą-
dy okazują coraz częściej zainteresowanie problemem przemocy popełnianej 
w imię „honoru”, wdrażając rządowe programy badawcze, informacyjne czy 
prewencyjne. Brak pogłębionych badań nad szkodliwymi tradycyjnymi prakty-
kami w Polsce nie pozwala na ocenę potrzeby wprowadzenia ustawodawstwa 
w Polsce w tym zakresie.
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Przemoc wobec migrantek przymusowych 
w Polsce – charakterystyka zjawiska

1. Wstęp

Przemoc wobec kobiet nie jest problemem marginalnym. Polska część wy-
ników międzynarodowego badania sondażowego przemocy wobec kobiet 
(Interna� onal Violence Against Women Survey – IVAWS) wskazuje na to, że 
w naszym kraju prawie co trzecia badana była ofi arą różnych form przemocy 
w ciągu swojego życia1. Chociaż brak jest podobnych danych dotyczących mi-
grantek, pamiętać trzeba, że zasadniczo imigranci są grupą, która jest szcze-
gólnie narażona na pokrzywdzenie działaniami przestępczymi. Niemieckie ba-
dania pokazują, że migranci są od dwóch do pięciu razy bardziej narażeni na 
wiktymizację przestępstwem z użyciem przemocy niż rodowici Niemcy – a z da-
nych policyjnych wynika, że aż co trzecia zarejestrowana ofi ara zgwałcenia była 
migrantką2. Biorąc pod uwagę bardzo wysoką ciemną liczbę w odniesieniu do 
tego przestępstwa, szczególnie wśród migrantów, można założyć, że skala tego 
zjawiska jest bardzo duża. Migranci są także grupą bardzo narażoną na wikty-
mizację przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami. W badaniach miesz-
kańców tzw. starych krajów Unii Europejskiej (nazywanych też UE15) okazało 
się, że ogółem we wszystkich tych państwach 10% ankietowanych, którzy mieli 

1 B. Gruszczyńska, Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne, War-
szawa 2007, s. 58.

2 H.J. Albrecht, Criminaliza� on and Vic� miza� on of Immigrants in Germany, w: S. Palid-
da (red.), Racial Criminaliza� on of Migrants in the 21st Century. Farnham-Burlington 2011, 
s. 191-194.
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korzenie imigranckie, było ofi arami przestępstw na tle uprzedzeń w porówna-
niu do 2% nieimigrantów3.

W Polsce próbę zbadania przemocy wobec migrantek przymusowych pod-
jęto do tej pory zaledwie trzykrotnie. Za każdym razem z tematem mierzyły 
się organizacje pozarządowe. Pierwsze badanie z 2008 roku Fundacji La Stra-
da i Centrum Pomocy Prawnej im. H. Nieć4 przyniosło niewiele informacji na 
temat samego zjawiska przemocy wobec imigrantek. Bazowało ono na moni-
toringu warunków mieszkaniowych panujących w ośrodkach dla osób ubiega-
jących się o nadanie statusu uchodźcy. Jego wyniki pokazały raczej potencjalne 
zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkanek ośrodków płynące z usytuowania 
tych placówek (pod względem położenia w zaludnionej lub zalesionej okolicy 
oraz nastawienia społeczności lokalnej do funkcjonowania samego ośrodka) 
oraz ich funkcjonowania w zakresie zabezpieczenia technicznego, w tym usytu-
owania i wyposażenia toalet5 czy przestrzeni wspólnych. Uwzględniono w nim 
także problem obecności na terenie ośrodka pracowników różnych instytucji 
– Urzędu ds. Cudzoziemców, zewnętrznej ochrony czy wolontariuszy, których 
odpowiednia liczba i zachowanie mogą wpływać zarówno na zwiększenie bez-
pieczeństwa azylantów, jak i na jego zmniejszenie. 

Uzupełnieniem i rozwinięciem powyższego raportu był monitoring ośrod-
ków dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy przeprowadzony 
w latach 2010–2011 przez Centrum Pomocy Prawnej im. H. Nieć6. Jego celem, 
poza sprawdzeniem warunków bezpieczeństwa ośrodków dla uchodźców, było 
także określenie, czy ich pracownicy dysponują odpowiednimi narzędziami do 

3 J. van Dijk, R. Manchin, J. van Kesteren, S. Nevala, G. Hideg, The Burden of Crime in the 
EU. Research Report: A Compara� ve Analysis of the European Crime and Safety Survey (EU ICS) 
2005, Gallup Europe 2005, dostępny na: h	 p://vorige.nrc.nl/redac
 e/binnenland/Misdaad.pdf 
[dostęp: 20.01.2014]. 

4 Raport z realizacji projektu: „Przeciwdziałanie przemocy seksualnej lub przemocy ze wzglę-
du na płeć (GBSV) wobec cudzoziemców, osób ubiegających się i posiadających status uchodźcy 
lub inne formy ochrony” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, 
Program 2008, Fundacja La Strada, Centrum Pomocy Prawnej im. H. Nieć, Warszawa 2010.

5 Chodziło tu głównie o brak odpowiednich zabezpieczeń technicznych w damskich łazien-
kach, gwarantujących prywatność w trakcie kąpieli: Takie kwes� e jak prysznice, jak zamykane na 
klucz łazienki w sytuacjach, gdzie się mieszka w zbiorowości większej, to są jakieś kwes� e, które 
mogą mieć znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa, i żeby właśnie okazja nie czyniła złodzieja 
(E3).

6 M. Pajura, K. Przybysławska (red.), Badanie czynników ryzyka dotyczących przemocy sek-
sualnej lub przemocy ze względu na płeć w ośrodkach dla osób ubiegających się o nadanie sta-
tusu uchodźcy w Polsce. Raport podsumowujący monitoring przeprowadzony w 2010 i 2011 r. 
w otwartych ośrodkach dla osób ubiegających się o status uchodźcy w Polsce, Centrum Pomocy 
Prawnej im. H. Nieć, Kraków 2011, dostępny na: h	 p://www.pomocprawna.org/images/stories/
pomoc_uchodcom/CPPHN_SGBV_raport_CPPHN_2011.pdf [dostęp: 20.01.2014].
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przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Miało być to wstępem do właś-
ciwego wdrożenia porozumienia Urzędu ds. Cudzoziemców (UdsC), Komendan-
ta Głównego Policji, Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 
Uchodźców oraz dwóch organizacji pozarządowych – Fundacji La Strada i Cen-
trum Pomocy Prawnej im. H. Nieć powołującego Lokalne Zespoły Współdziała-
nia (LZW)7. Raport z badania powtarza w zasadzie wcześniejsze wnioski, wska-
zując następujące bariery dotyczące przeciwdziałania przemocy: „Mentalność 
mieszkańców oraz uwarunkowania kulturowe, rzadka obecność psychologów 
w ośrodkach, nieobecność pracowników socjalnych w ośrodkach w godzinach 
popołudniowych, w nocy oraz podczas weekendów, jak również niezapew-
nienie mieszkańcom odpowiednich warunków, które umożliwiałyby spokojne 
i niezakłócone przeprowadzanie trudnych rozmów”8. Monitorujący nie do-
wiedzieli się jednak o żadnym przypadku przemocy od samych cudzoziemców 
(choć w czasie objętym monitoringiem LZW stwierdziły 15 takich zdarzeń). Jak 
podały autorki raportu, mieszkańcy ośrodków „pytani o przypadki, które zosta-
ły zidentyfi kowane przez pracowników socjalnych, nie chcieli wypowiadać się 
w tych sprawach, stwierdzając, że kwes
 a ta rozwiązywana jest w ścisłym krę-
gu rodzinnym”9.

Ze wspomnianą wcześniej niechęcią do rozmów o przemocy nie zetknęli się 
natomiast autorzy kolejnego badania, przeprowadzonego w 2011 roku przez 
Towarzystwo Interwencji Kryzysowej i Biuro Wysokiego Komisarza ds. Uchodź-
ców (UNHCR)10. Wynikało to zapewne stąd, że w badaniach wykorzystano inne 
metody, a do przeprowadzenia wywiadów z cudzoziemkami zaproszono jako 
badaczki same obcokrajowczynie, zatem osoby, które wzbudzały zaufanie roz-
mówczyń. Raport z tego badania zawiera bardzo wiele cennych informacji, po-
kazuje zarówno samo zjawisko przemocy wobec uchodźczyń, jak i wiele jego 
przyczyn. Z uwagi na wagę i kontrowersyjność tych informacji oraz ze względu 
na obawy o bezpieczeństwo zarówno uczestniczących w nim jako rozmówczy-
nie cudzoziemek, jak i osób prowadzących wywiady, organizacje prowadzące 
badanie zdecydowały jednak, iż sam raport nie zostanie upubliczniony. Za zgo-
dą autorek wyniki tego raportu zostały włączone do niniejszej analizy.

7 Standardowe Procedury Postępowania w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania oraz 
reagowania na przypadki przemocy seksualnej lub przemocy związanej z płcią wobec cudzoziem-
ców przebywających w ośrodkach dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Prze-
wodnik, Centrum Pomocy Prawnej im. H. Nieć, Kraków 2011, s. 8–11.

8 M. Pajura, K. Przybysławska (red.), Badanie czynników ryzyka…, s. 42.
9 Ibidem, s. 38.
10 A report on research concerning sexual and gender-based violence to which are exposed 

persons in Poland who have obtained the refugee status or subsidiary protec� on status, Towarzy-
stwo Interwencji Kryzysowej, Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodź-
ców, Kraków 2011 (niepublikowany).
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Niniejszy tekst to pierwsze w Polsce opracowanie, które przedstawia wyniki 
badania dotyczące zjawiska przemocy wobec uchodźczyń w Polsce. Miało ono 
na celu zidentyfi kowanie rodzajów i form przemocy, jakiej doświadczają w Pol-
sce migrantki przymusowe, sprawdzenie, na ile działania instytucji publicznych 
są w stanie zapobiegać pojawianiu się przemocy wobec tej grupy, i ustalenie, 
jak można efektywnie pomagać kobietom, które doświadczyły przemocy11.

Badanie zostało przeprowadzone przez Stowarzyszenie Interwencji Praw-
nej w okresie od listopada 2012 do lipca 2013 roku. W jego ramach odbyło 
się 13 swobodnych, częściowo strukturyzowanych wywiadów pogłębionych 
z 14 uchodźczyniami lub osobami starającymi się o ochronę międzynarodową 
w Polsce12, które doświadczyły różnych form przemocy w naszym kraju. Cudzo-
ziemki były pytane o ich doświadczenia związane z przemocą wobec nich lub 
bliskich im osób, o rodzaj wsparcia, jakie uzyskały od polskich instytucji pub-
licznych czy organizacji społecznych, oraz o pomoc, jakiej oczekiwały i jaka zo-
stała im zaoferowana. Wszystkie cudzoziemki pochodziły z krajów północnego 
Kaukazu lub środkowej Afryki. Wywiady były prowadzone przez odpowiednio 
przeszkolone pracowniczki organizacji pozarządowych, mające wykształcenie 
z zakresu nauk społecznych, na podstawie jednolitych dyspozycji do wywia-
dów. Były to osoby, które na co dzień pracują z uchodźczyniami i które cieszą 
się ich zaufaniem. Takie rozwiązanie gwarantowało badaczom możliwość do-
stępu do osób badanych, a tym ostatnim zapewniało odpowiednie bezpie-
czeństwo w trakcie rozmowy. Był to jedyny sposób, by uzyskać informacje 
w tak delikatnej materii, jaką jest doświadczenie przemocy. Jednak mimo to 
wiele kobiet proszonych o podzielenie się swoimi historiami odmówiło udziału 
w badaniu. Wywiady prowadzone były w językach dogodnych dla cudzoziemek 
– polskim, rosyjskim i francuskim, a następnie były transkrybowane i w razie 
potrzeby tłumaczone na język polski13. Do analizy wywiadów, jak wspomnia-
no wcześniej, włączono także wyniki badań prowadzonych w 2011 roku przez 
Towarzystwo Interwencji Kryzysowej i UNHCR14. By uniemożliwić identyfi kację 
rozmówczyń, materiał ten został podzielony na trzy części, a każdej z nich przy-

11 Wyniki drugiego celu badawczego zostały szczegółowo opisane w niniejszym tomie: 
W. Klaus, Ochrona i wsparcie dla migrantek doświadczających przemocy ze strony osób bliskich 
w Polsce.

12 Cytaty z wywiadów z cudzoziemkami oznaczone są w niniejszym tekście kursywą oraz literą 
„W” z odpowiednim numerem wywiadu.

13 Badaczki, które wzięły udział w badaniu to: Aleksandra Chrzanowska, Olga Hilik, Katarzyna 
Potoniec i Katarzyna Regulska.

14 W ich ramach przeprowadzonych zostało 10 wywiadów pogłębionych oraz jedna dyskusja 
grupowa (fokusowa), w której udział wzięło 13 kobiet. Badane uchodźczynie pochodziły z Kauka-
zu (zarówno Północnego, jak i Południowego), Białorusi i Palestyny. 
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dzielono odrębny kod. Materiał ten został przemieszany z wywiadami prowa-
dzonymi przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Doświadczenia cudzoziemek zostały uzupełnione o 31 strukturyzowanych 
wywiadów pogłębionych z 35 ekspertami i ekspertkami (w czterech przypad-
kach prowadzone były diady)15, których można podzielić na pięć różnych grup:
• pracowników instytucji publicznych, którzy na co dzień pracują z uchodźca-

mi i uchodźczyniami – łącznie 10 osób; byli to pracownicy Urzędu ds. Cu-
dzoziemców różnego szczebla, personel medyczny ośrodków dla uchodź-
ców, pracownicy socjalni z powiatowych centrów pomocy rodzinie;

• pracowników instytucji publicznych, wspierających osoby pokrzywdzone 
przemocą domową – 7 osób; wśród nich: policjanci, pracownicy socjalni, 
pracownicy Ośrodków Interwencji Kryzysowej;

• pracowników organizacji społecznych, udzielających wsparcia cudzoziem-
com – 10 osób;

• pracowników organizacji społecznych, udzielających wsparcia osobom do-
świadczającym przemocy w rodzinie – 5 osób;

• innych ekspertów, w tym pracowników naukowych – 3 osoby16.
Zdecydowaną większość rozmówców stanowiły kobiety, w wywiadach wzię-

ło udział jedynie 6 mężczyzn, co wynika ze specyfi ki osób pracujących z kobie-
tami pokrzywdzonymi przestępstwami z użyciem przemocy.

W opisywanym badaniu przemoc jest rozumiana bardzo szeroko. Obejmu-
je ona wszelkiego rodzaju formy przemocy fi zycznej, ale również przemoc psy-
chiczną, a także symboliczną/systemową. Przemoc można zatem powiązać z re-
lacją władzy. Biorąc pod uwagę przyczyny jej występowania, można wyróżnić 
dwa rodzaje przemocy wobec migrantek: przemoc ze względu na płeć (gender-
-based violence) oraz przemoc motywowaną uprzedzeniami (biased-based vio-
lence). Dalej w obrębie każdej z tych grup możemy wyróżnić dwie podgrupy. 
Przemoc ze względu na płeć możemy podzielić na przemoc domową (in� ma-
te partner violence) i przemoc mającą podłoże w kulturze, z której wywodzą 
się migranci (czasem niektóre formy tej przemocy mogą się zazębiać). W obu 
przypadkach za przemoc uważane będą różnorodne formy działań sprawców 
– od przemocy fi zycznej, w tym seksualnej, przez różne formy przemocy psy-

15 Wywiady prowadziły Ewa Kownacka i Joanna Bronowicka. W tym miejscu chciałbym podzię-
kować wszystkim badaczkom, dzięki którym przeprowadzenie niniejszych badań było możliwe.

16 Cytaty z wywiadów z ekspertami zostały oznaczone kursywą oraz odpowiednim symbolem 
i numerem wywiadu. Symbole te to, odpowiednio: UU (pracownicy instytucji publicznych, któ-
rzy na co dzień pracują z uchodźcami i uchodźczyniami), UP (pracownicy instytucji publicznych, 
wspierających osoby pokrzywdzone przemocą domową), NU (pracownicy organizacji społecz-
nych, udzielających wsparcia cudzoziemcom), NP (pracownicy organizacji społecznych, udziela-
jących wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie), E (inni eksperci).
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chicznej (wyzywanie, obniżanie własnej wartości, ograniczenie lub pozbawie-
nie wolności, grożenie użyciem przemocy, akceptowanie lub popieranie stoso-
wania przemocy wobec innych osób) i ekonomicznej (pozbawianie dochodu, 
brak przekazywania środków na utrzymanie, zmuszanie do wykonywania prac 
domowych)17. Przy przemocy motywowanej uprzedzeniami także możemy wy-
odrębnić dwie podgrupy. Linię podziału stanowi tu osoba sprawcy. W przypad-
ku czynów dokonanych przez osoby fi zyczne, „zwyczajnych” obywateli możemy 
mówić o klasycznym rozumieniu przestępstw motywowanych uprzedzeniami 
(bias crimes, hate crimes). Gdy jednak mamy do czynienia z przemocą, któ-
rej sprawcami są przedstawiciele administracji publicznej, wówczas może do-
chodzić do zjawiska instytucjonalnego rasizmu18. Może on wynikać z samego 
ukształtowania pewnych instytucji prawnych, co należałoby uznać za przejaw 
przemocy strukturalnej (znakomitym przykładem będzie tu stworzenie syste-
mu ośrodków detencyjnych dla migrantów) lub też za wynik określonego dzia-
łania funkcjonariuszy publicznych (np. niewłaściwego traktowania migrantek 
przez policjantów) bądź zaniechania (czyli bierności towarzyszącej ogólnemu 
przyzwoleniu na pewien typ dyskryminujących zachowań, np. niepodejmowa-
nie działań w przypadkach przemocy domowej w rodzinach cudzoziemskich). 
Poniższy tekst został podzielony na cztery części odpowiadające powyższym 
sposobom rozumienia przemocy.

W tym miejscu warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz – na język, ja-
kim posługujemy się, określając osoby, które doświadczyły przemocy. Mówi-
ła o tym jedna z uczestniczek badań: Oni tam ciągle piszą „ofi ary”? Nie piszą 
„ocalone”? Nie piszą w ogóle, prawda? Czy „przetrwańcy”? (NU7). Niewątpli-
wie problemem jest to, że w języku polskim brakuje odpowiednich słów na 
określenie osoby pokrzywdzonej. Czy może należałoby raczej powiedzieć, że do 
tej pory ich nie wprowadziliśmy do użycia. Taka zmiana zaszła bowiem w ję-
zyku angielskim. Została ona zainicjowana przez feministyczne kryminolożki. 
Angielski termin vic� m (ofi ara) został zastąpiony słowem survivor (osoba, któ-

17 J. Galtung, Violence, Peace, and Peace Research, „Journal of Peace Research” 1969, vol. 6, 
nr 3, s. 169-172.

18 Terminów „nowy rasizm”, „instytucjonalny rasizm” (ins� tu� onal racism) używa się na okre-
ślenie działań, które mają na celu ograniczanie praw cudzoziemców, prowadzenie wobec nich 
upokarzających, stygmatyzujących lub opresyjnych praktyk albo tworzenia instytucji prawnych, 
które można tak scharakteryzować. Por.: J. Burne	 , Racism and the State: authoritarianism and 
coercion, w: R. Coleman, J. Sim, S. Tombs, D. White (red.), State, Power, Crime, London-Thousand 
Oaks-New Delhi-Singapore 2009, s. 58–60. Więcej na ten temat patrz także w rozdziale 5 niniej-
szego tekstu.
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ra przetrwała jakąś sytuację, przeszła przez nią19). Celem tej zmiany była chęć 
zmiany sposobu postrzegania osoby doświadczającej przemocy jako pasywnej, 
co wynika ze sformułowania vic� m20, a także pokazania, z jakim koszmarem 
musi zmierzyć się osoba, która została pokrzywdzona tego typu przestępstwa-
mi – zarówno w trakcie, jak również po zakończeniu działań agresorów. Po-
czątkowo termin „survivor” odnosił się on do kobiet pokrzywdzonych zgwałce-
niami, jednak szybko zaczął być używany także wobec osób doświadczających 
przemocy domowej21. W niniejszym tekście staram się w miarę możliwości nie 
używać słowa „ofi ara” i zastępować je innymi określeniami.

2. Przemoc domowa w środowisku migrantów przymusowych

Przemoc domowa jest zjawiskiem występującym we wszystkich społeczeń-
stwach. . Badania pokazują, że występuje ona aż w 30% związków (małżeńskich 
lub partnerskich) na różnym etapie ich rozwoju. W 3-10% przypadków przemoc 
taka przybiera poważne rozmiary i skutki22. Ponadto warto podkreślić, że ak-
tualny lub były partner pokrzywdzonej jest sprawcą aż 22% wszystkich prze-
stępstw, których ofi arami padają kobiety23. Na stosowanie przemocy w rodzinie 
znaczny wpływ ma pozycja kobiety w społeczeństwie. Przemoc występuje częś-
ciej i przybiera poważniejsze formy w społecznościach patriarchalnych, gdzie 
pozycja mężczyzny jest silniejsza. Za takowe można uznać społeczeństwa kra-
jów Kaukazu Północnego24, gdzie obowiązuje tradycyjny podział ról na męskie 

19 Termin survive jest tłumaczony jako utrzymanie się przy życiu, przetrwanie, przeżycie, 
szczególnie w trakcie lub po zakończeniu trudnej albo niebezpiecznej sytuacji – por. J. Stani-
sławski, K. Billip, Z. Chociłowska, Podręczny słownik angielsko-polski, Warszawa 1986, s. 731; S. 
Wehmeier (red.), Oxford Wordpower Dic� onary, Oxford 1997, s. 629.

20 Polskie słowo „ofi ara” też ma negatywne konotacje. Znaczenia, jakie się mu przypisuje, 
są albo właśnie pasywne („dar składany bóstwu”, „osoba stająca się łupem, pastwą czegoś lub 
kogoś”), albo negatywne („człowiek niezaradny, mało energiczny; fajtłapa, niedołęga, oferma, 
niezdara”) – por. E. Sobol (red.), Nowy słownik języka polskiego, Warszawa 2002, s. 587.

21 Por. J. Jordan, From Vic� m to Survivor – and from Survivor to Vic� m: Reconceptualising the 
Survivor Journey, „Sexual Abuse in Australia and New Zealand” 2013, vol. 5 (2), s. 48–49.

22 Ch.G. Ellison, J.A. Trinitapoli, K.L. Anderson, B.R. Johnson, Race/Ethnicity, Religious Involve-
ment, and Domes� c Violence, „Violence Against Women” 2007, vol. 13, nr 11, s. 1094

23 E.S. Buzawa, Vic� ms of Domes� c Violence, w: R. Davis, A. J. Lurigo, S. Herman (red.), Vic-
� ms of Crime, Los Angeles-London-New Delhi-Singapore-Washington DC 2013, s. 36.

24 W niniejszym rozdziale, pisząc zarówno o przemocy domowej, jak i o kulturowych przy-
czynach przemocy, jeżeli wyraźnie nie zaznaczę inaczej, opisywać będę jedynie doświadczenia 
migrantów z krajów Północnego Kaukazu. To jest jedna z największych grup uchodźców, którzy 
od dawna przyjeżdżają do Polski. Do nich także najczęściej odwoływali się w wywiadach eksperci. 
Z tej grupy narodowościowej rekrutowały się także wszystkie uchodźczynie, które doświadczyły 
przemocy domowej. W badaniu nie uczestniczyły cudzoziemki z Gruzji, stąd na temat przemocy 
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i żeńskie. Kobiety w tych społeczeństwach są podporządkowane mężczyznom 
– są im winne szacunek i posłuszeństwo. 

Taka pozycja kobiety skutkuje tym, że wielu rozmówców w opisywanych 
w niniejszym tekście badaniach oceniało, iż stosowanie wobec uchodźczyń 
z Kaukazu przemocy przez ich partnerów jest obecnie zjawiskiem częstym. 
Twierdziły tak zarówno badane kobiety (są rodziny, że mężowie nie dają żyć, 
że biją… – W3; Były takie przypadki, kiedy mąż pozwalał sobie, żeby uderzyć 
kobietę, […] to były częste przypadki. Mąż uderzył żonę, ona z siniakiem – W6), 
jak i eksperci, którzy od lat pracują w tym środowisku i mają z nim bliski kon-
takt (niezależnie, czy wywodzili się oni spośród pracowników organizacji po-
zarządowych, czy instytucji publicznych). Osoby te, odpowiadając na pytanie 
o to, czy spotkały się z przypadkami przemocy w rodzinie, odpowiadały: tak, 
oczywiście spotykamy się z takimi przypadkami, spotykamy się często, a ostat-
nio coraz częściej (UU7). Inne osoby dodawały: przynajmniej raz w tygodniu, 
przynajmniej raz widzę kobietę, po której widać, że była bita przez swojego 
męża (NU3). Pracownicy Towarzystwa Interwencji Kryzysowej w swoich bada-
niach z 2011 roku szacowali, że w przypadku kobiet pochodzących z Północne-
go Kaukazu nawet w 90% rodzin może dochodzić do występowania przemocy 
psychicznej, a w połowie do aktów przemocy fi zycznej25. Ale ta skala proble-
mu nie przebija się do świadomości decydentów, bowiem osoby zarządzające 
systemem recepcji uchodźców oceniają zagrożenie przemocą jako niskie. Po-
dobnie myślą policjanci. Jeden z nich mówił: Czy jest duże zagrożenie [kobiet 
przemocą]? Mówię, że nie. Są to naprawdę pojedyncze, incydentalne przypadki 
(UP1). Wynika to niewątpliwie z ich niewiedzy o tym, co dzieje się wewnątrz 
środowiska migrantów.

2.1. Formy przemocy domowej występujące w środowisku migrantów przymusowych

Przemoc domowa w rodzinach migranckich pod względem sposobu działa-
nia agresorów w zasadzie nie różni się od przemocy tego typu dokonywanej 
w dowolnym innym miejscu na świecie. Formy zadawania cierpienia przez 

panującej w tych rodzinach nie można formułować żadnych wniosków. Uchodźczynie z państw 
afrykańskich, z którymi prowadzono wywiady, nie doświadczyły przemocy ze strony swoich part-
nerów życiowych w Polsce, bowiem większość z nich to kobiety samotne. Stąd w przypadku tej 
grupy cudzoziemców także brak jest informacji o ich ewentualnych doświadczeniach pokrzyw-
dzeniem przemocą domową.

25 Podobnie w czeskich ośrodkach dla uchodźców jeden z ekspertów oceniał, że przemoc do-
mowa jest stosunkowo częsta wśród osób z Czeczenii (podobnie zresztą, jak wśród ogółu uchodź-
ców) – A. Szczepaniková, Gender on the Move: Gender and Family Rela� ons among Chechens in 
the Czech Refugee Camp, Budapest 2004, s. 53.
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sprawców to stosowanie siły fi zycznej oraz przemoc psychiczna i ekonomiczna. 
Inną jej formą jest także agresja wobec dzieci. W rozdziale tym głos zostanie 
oddany przede wszystkim uchodźczyniom, by same mogły opowiedzieć o prze-
mocy, której doświadczyły.

Przemoc fi zyczna, której doświadczają uchodźczynie, obejmuje nie tylko 
„zwykłe” pobicia czy uderzenia. Są one zapewne najczęstsze, choć trudno je zi-
dentyfi kować, bowiem – jak wspomina jedna z badanych – mężczyźni często 
biją w taki sposób, żeby nie było widać. Nie biją zatem po twarzy czy odsło-
niętych częściach ciała, ale raczej po brzuchu i innych niewidocznych miejscach 
(NU3). Przemoc fi zyczna przybiera jednak nierzadko bardzo drastyczne formy. 
Uchodźczynie, z którymi prowadzono wywiady, tak opisywały obrażenia cia-
ła, jakich doznały w wyniku pobić: Moje ciało było tak pasem pobite, że przez 
2–3 miesiące nie mogłam się normalnie ruszać. […] mnie z uszu przez prawie 
miesiąc leciała krew (W4). Miałam złamane żebro, nie mogłam oddychać. Gdy 
kaszlałam, bolało mnie (W5). Inna tak przedstawiała sposób, w jaki działał 
agresor: Ciągnie mnie za włosy i bije moją głową w ścianę. Bije mnie pięściami, 
kopie, stale jestem posiniaczona, mam nerwowe � ki. […] Niedawno temu mnie 
pobił – straciłam przytomność (W15). Kolejna opowiadała o swojej koleżance: 
on ją dźgnął nożem. […] Ona próbowała zatamować krew, żeby jej nie… I ta 
krew jakoś wewnątrz niej… trzeba było przeprowadzić bardzo poważną opera-
cję. […] I ona powiedziała, że sama się dźgnęła, a policja powiedziała, że dwa 
razy człowiek sam siebie nie może dźgnąć nożem (W4). Świadkami bardzo po-
ważnych form agresji były także osoby pracujące w ośrodkach dla uchodźców. 
Jedna z nich wspominała dwa przypadki poważnej przemocy, z jakimi się ze-
tknęła: on katował swoją żonę. Jak weszłam do pokoju, to on siedział na niej 
okrakiem, trzymał za gardło i pięściami bił po twarzy. […] Ta kobieta była dwa 
miesiące po porodzie. […] Ona nie była pobita, tylko skatowana, miała z tego 
powodu problemy ze wzrokiem. I przytacza także drugą sytuację: mężczyzna 
bił piętnastoletnią żonę, skatował ją dosłownie, mało tego, że ją skatował, to 
dźgał ją nożem po udach i gwałcił (UU3).

Gwałt w małżeństwie jest kolejnym przykładem drastyczności działań 
sprawców. Tak opisywała to jedna z badanych: Wziął mnie i zgwałcił. Nie z tej 
strony, tylko z innej strony, jak to się mówi, przepraszam, że tak mówię, anal-
nie to się nazywa. […] Płakałam, żeby tego nie robił… On później chciał mnie 
znowu zmusić, żebym ja jemu zrobiła to wszystko z innej strony. Jak ja się nie 
zgodziłam, on mnie zaczął pasem bić (W4). To wyjątkowa relacja, bowiem trze-
ba podkreślić, że generalnie o gwałcie w małżeństwie raczej nie mówi się tym 
środowisku, bowiem większość uchodźców nie rozumie samego tego pojęcia. 
Jak mówią same cudzoziemki: Mąż ma swoje potrzeby, a żona musi je zaspoko-
ić. A jeśli ona nie zaspokaja męża, to on ma prawo się z nią rozwieść. I na koń-
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cu dodaje: oczywiście mąż może pobić swoją żonę, jeśli ona odmówi stosunku 
płciowego (W15). 

Przemoc w rodzinach cudzoziemskich przybiera także formy przemocy psy-
chicznej. Różne są jej formy. Przede wszystkim dochodzi do wyzywania kobiet 
i obniżania w ten sposób ich samooceny26: [Mąż] zawsze mnie wyzywa, prze-
klina, obrzuca złymi słowami. Bardzo mnie obraża. Najbardziej obraźliwe jest 
to, że robi to także przy swoich kolegach. Takimi obraźliwymi, złymi słowami. 
[…] Jak nie ma powodu, to go szuka, by mnie poniżyć (W14). Inna cudzoziemka 
dodawała: on był jakoś jakby zazdrosny o mnie, że się z kimś będę spotykała, 
jakby chciał mnie wychować jak swoje dziecko, żebym wyszła na dobre, żebym 
miała dobrą opinię. Równocześnie się nade mną znęcał. […] Chciał mnie zmusić 
do wszystkiego. Poniżał mnie jak jakąś, przepraszam, że tak powiem, prostytut-
kę. Chciał mnie poniżyć, żebym była jakoś uzależniona od niego może, żebym 
nie widziała, że mam jakaś wartość, że jestem czegoś warta. On mi cały czas 
mówił: „Ty jesteś kurwą, jesteś prostytutką, zrozum to”. Chciał mi to do głowy 
wbić. […] Chciał żebym w ogóle siebie nie ceniła, żebym siebie uznała za śmie-
cia, żebym była uzależniona od niego cały czas (W4). Obraźliwe sformułowania 
dotyczyły także deprecjonowania roli kobiety jako żony, wytykania jej, że nie 
jest dobrą żoną czy matką.

W wywiadach wiele osób opowiadało także o panującej w niektórych do-
mach cudzoziemców przemocy ekonomicznej. Chodziło przede wszystkim o za-
bieranie przez męża wszystkich pieniędzy, które rodzina dostawała na swoje 
utrzymanie od państwa, i wydzielanie ich żonie albo oczekiwanie, że na pro-
wadzenie domu kobieta znajdzie inne środki, a te otrzymywane z pomocy so-
cjalnej będą przeznaczane wyłącznie na zaspokojenie potrzeb mężczyzny. Jak 
opisywał to jeden z badanych: wszystkie dzieci, no jak mieszkały, to otrzymy-
wały ekwiwalent żywieniowy27. Tatuś otrzymywał tylko 70 złotych i co miesiąc 
były awantury po wypłacie pieniędzy. No bo za 70 złotych tatuś się nie zabawi, 
więc zmuszał żonę do oddawania części pieniędzy [przeznaczonych na jedzenie 
dla dzieci] (UU8). W większości przypadków pieniądze te mężczyźni przezna-
czali na używki: papierosy, alkohol, czasem nawet narkotyki, ale także np. na 

26 Jest to jeden z klasycznych sposobów przemocy w rodzinie: por. A. Kowalewska, Przemoc 
w rodzinie – aspekty psychologiczne, w: E. Kowalewska-Borys (red.), Problematyka przemocy 
w rodzinie. Podstawowe środki prawne ochrony osób pokrzywdzonych, Warszawa 2012, s. 31-32.

27 Jest to specjalne świadczenie przydzielane na dzieci do lat 6 oraz na dzieci w wieku szkol-
nym (art. 71 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r., poz. 680). Jego wysokość 
wynosi 9 złotych dziennie, czyli równowartość dziennej stawki żywieniowej na utrzymanie oso-
by w ośrodku dla uchodźców (§ 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się 
o nadanie statusu uchodźcy).
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zakup samochodu czy jego utrzymanie. Część cudzoziemców, aby znaleźć środ-
ki na ten cel, wynosiła także z domów pieniądze lub rzeczy codziennego użytku 
i sprzedawała je. Jak mówiła jedna z cudzoziemek: jeśli mąż jest alkoholikiem, 
to kradnie żonie pieniądze (W15). Potwierdza to obserwacja pracowników 
ośrodków dla uchodźców: były potrzebne pieniądze na alkohol, a żona zazwy-
czaj posiada pieniądze jako ekwiwalent na wyżywienie dla dzieci i mąż doma-
gał się tych pieniędzy na alkohol (UU4). Mężczyźni zazwyczaj nie przejmowali 
się konsekwencjami swoich działań, pozostawiając na głowie żony obowiązek 
zapewnienia bytu rodzinie. 

Inna forma tego typu wykorzystywania fi nansowego wiązała się z koniecz-
nością utrzymywania z niewielkich środków innych, dalszych członków rodzi-
ny. Wyczerpująco opisał ją jeden z respondentów: Różni członkowie rodziny, 
którzy skończyli już swoje procedury [uchodźcze], mieszkają w tym mieszka-
niu utrzymywanym z jakichś tam środków chyba dwóch osób […]. Ponieważ to 
byli członkowie rodziny, to oni się jakby wprosili i tam sobie zamieszkali w tym 
mieszkaniu. No i jakby się też spodziewali się, że ona będzie gotowała, prała, 
zajmowała się wszystkim. […] [Kobieta] była w sposób oczywisty wykorzysty-
wana i też fi nansowo nie starczało jej na jakieś podstawowe rzeczy. Nie potra-
fi ła odmówić też, no bo to byli członkowie rodziny […], bo tam oczekiwali od 
niej czegoś, co jakby gdzieś tam kulturowo było uzasadnione, że ona się zaopie-
kuje członkami rodziny, którzy nie mają co jeść, nie mają gdzie spać (NU1).

Bardzo specyfi czną formą przemocy jest zmuszenie do emigracji. Wielokrot-
nie kobiety obowiązane są podporządkować się woli mężów, którzy decydują 
się na wyjazd z Polski do innego kraju Unii Europejskiej. Jedna z respondentek 
tak opisywała tę prawidłowość: mężczyzna mówi: „ty wyjedziesz z dziećmi, ty 
tam coś zarobisz” […]. Ją przymuszają, żeby jechała, [a to] jest zagrożenie dla 
kobiety, która nie ma tam karty pobytu (W16). Inna z badanych osób dodawa-
ła: kobieta miała całkiem odmienne poglądy od męża, sobie chciałaby inaczej 
życie ułożyć, natomiast mąż determinuje inne zachowanie i nakazuje dzisiaj, ju-
tro wyjeżdżamy. I kobieta bez względu na swoje oczekiwania, swoje marzenia, 
swoje myśli, swoją przyszłość jest podporządkowana decyzji męża (UU7). 

Wiele kobiet nie decyduje się na odejście od swoich mężów, bowiem oba-
wiają się, iż w rezultacie rozstania zostaną im odebrane dzieci28. Zgodnie z kul-
turą i tradycją narodów kaukaskich dzieci należą do rodziny męża. Stąd rozsta-
nie małżonków wiąże się najczęściej z pozostaniem dzieci z ojcem lub z jego 
rodziną. Jak mówili sami cudzoziemcy: Zgodnie z prawem tak to powinno być: 
jeżeli nie ma ojca, to dziecko powinno być z jego krewnymi. Takie mamy prawo 

28 Więcej na ten temat w niniejszym tomie: W. Refortowicz, Kulturowo uwarunkowana prze-
moc ze względu na płeć wobec kobiet z Północnego Kaukazu, pkt 2.4 i 3.4.
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(W3). Zdarza się, że część mężów szantażuje swoje małżonki groźbą odebrania 
im dzieci w przypadku, gdy nie dostosują się do ich oczekiwań lub żądań. Obra-
zowo opowiadała o tym jedna z uchodźczyń: Bywało, że mówiłam, że od nie-
go odejdę, że już nie mogę dłużej tego znosić, że już nie mam siły. On mówił: 
„Jeżeli odejdziesz, to nie zobaczysz dzieci. Możesz odchodzić, gdzie chcesz, ale 
dzieci musisz zostawić”. Mówił, że dzieci nigdzie nie zabiorę. Bardzo się tego 
bałam. Ze względu na dzieci nigdy się na to [odejście] nie zdecydowałam (W5). 

Nowym zjawiskiem, nieobserwowanym w dotychczas prowadzonych bada-
niach, jest przemoc stosowana przez ojców wobec dzieci. We wcześniejszych 
polskich badaniach podkreślano, że jeśli w rodzinach czeczeńskich zdarzały 
się jakieś przejawy agresji fi zycznej wobec dzieci, to była to rzadkość29. Tym-
czasem w przeprowadzonych badaniach przemoc wobec dzieci w relacjach na-
szych rozmówców nie tylko pojawiała się stosunkowo często, ale była to prze-
moc, która miała bardzo drastyczne formy. Tak same uchodźczynie opowiadały 
o przemocy ich partnerów wobec dzieci: mąż bije je prawie do nieprzytomno-
ści […]. Mąż tak zbił córkę, że krew z nosa ciekła jej przez trzy dni, leży w szpi-
talu, ma spuchniętą lewą stronę twarzy. […] pobił ją wałkiem do ciasta (W1). 
Dwa razy widziałam, jak mu [synowi] krew z nosa leciała, po tym jak [mąż] go 
zaczął dusić. Syn miał już rok i dwa miesiące, jak ten go złapał, bo syn nie chciał 
zjeść tego, co on mu dał. Mój syn zaczął wypluwać to z buzi, a on go złapał 
i tak mocno ścisnął nos i twarz, że jak ja na siłę wyciągnęłam mu dziecko z rąk, 
dziecko zaczęło się dusić. Leciała mu krew z nosa. Jak ja powiedziałam: „Za co 
i jakim prawem moje dziecko bijesz?”, to pasem dostawałam. […] Taka sytua-
cja, w której on pobił syna, była dwa razy. Raz zaczął go dusić, a raz po twa-
rzy go uderzał i kazał mu zjeść to, co on mu dał, chociaż dziecko było malutkie 
(W4). Także pracownicy ośrodków dla uchodźców zauważali tę przemoc: ojciec 
tak dotkliwie pobił córkę, że miała przesuniętą szczękę, wyłamane zęby, uszko-
dzoną potylicę, no masakra (UU7). Powstaje pytanie, skąd bierze się zmiana 
zachowań w rodzinach w tym zakresie. Karolina Łukasiewicz zwraca uwagę, że 
przemoc może być sposobem na rozładowywanie stresu i frustracji wynikają-
cych z doświadczeń migracyjnych. Ale jej stosowanie wynika także z chęci za-
chowania przez mężczyznę dominującej pozycji w rodzinie, która się zmienia 
w wyniku relacji ze społeczeństwem przyjmującym. Jedną z takich zmian jest 
próba redefi niowania przez dzieci, pod wpływem tego, co widzą u polskich ró-

29 W. Klaus, Integracja – marginalizacja – kryminalizacja, czyli o przestępczości cudzoziemców 
w Polsce, „Archiwum Kryminologii” 2010, t. XXXII, s. 111–112; E. Januszewska, Dziecko czeczeń-
skie w Polsce. Między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa, Toruń 2010, s. 163, 172. s. 
217.
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wieśników, pełnego posłuszeństwa wobec rodziców, co spotyka się ze sprzeci-
wem ich ojców, często wyrażanym w używaniu przemocy fi zycznej30.

2.2. Przyczyny przemocy domowej wśród migrantów

Jednym z celów badań było uzyskanie od rozmówców opinii na temat przy-
czyn przemocy domowej występującej w rodzinach cudzoziemców. Nie chodzi-
ło przy tym oczywiście o znajdowanie usprawiedliwienia dla działań agresorów, 
bowiem takich nie ma, a o próbę zrozumienia przyczyn przemocy i później-
sze wykorzystanie tej wiedzy przy planowaniu działań profi laktycznych oraz 
ochronnych dla osób, które doświadczają agresji lub są nią zagrożone. 

Podczas badań wielu respondentów podkreślało, że przemoc domowa to zja-
wisko uniwersalne, występujące w zasadzie w każdym społeczeństwie i związane 
z nierównością pozycji sprawców i pokrzywdzonych – najczęściej, odpowiednio, 
mężczyzn i kobiet. Jak mówiła o tym jedna z rozmówczyń: jest to sprawa kul-
turowa, że jest gdzieś taka informacja przekazywana, że kobieta powinna sie-
dzieć przy garach i gotować, gdzieś tam to tkwi jeszcze bardzo mocno, w takich 
przekonaniach, w naszej kulturze, polskiej (UP3). Bowiem niezwykle ważna przy 
zajmowaniu się tematem przemocy domowej wśród cudzoziemców jest wrażli-
wość, żebyśmy nie weszli w taki schemat, że wśród osób z Kaukazu normą jest, 
że się bije swoje żony, że jeżeli ktoś uderza żonę, to jest norma. I że to jest gdzieś 
zapisane, że to jest kulturowo, […] że islam pozwala na bicie kobiet, a to jest zu-
pełna nieprawda (NU8). Podkreślano, że choć przemoc jest uwarunkowana kul-
turowo, to dochodzi do niej także w kulturze polskiej i w polskim społeczeństwie 
i że także tu zdarza się ona często. I nie można powiedzieć, że jest to zjawisko 
charakterystyczne tylko dla środowisk migranckich.

Z wypowiedzi rozmówców w badaniach wynikało, że u podstaw krzywdzenia 
kobiet i dzieci w rodzinach leżą przyczyny, które można podzielić na następujące 
grupy. Do pierwszej z nich można zaliczyć kulturę oraz, w jakiejś mierze, religię 
oraz pozycję kobiety i mężczyzny w społeczeństwie. W drugiej grupie znajduje 
się trudna sytuacja ekonomiczno-bytowa (warunki ekonomiczne, brak pracy, nie-
odpowiednie warunki lokalowe cudzoziemców), będąca konsekwencją migracji 
oraz trudności w radzeniu sobie w nowym społeczeństwie. Na to nakładają się 
jeszcze przyczyny psychologiczne związane z migracją jako zjawiskiem i proble-
my z odnalezieniem się w obcej kulturze. Wreszcie powody przemocy mogą być 
związane z sytuacją w kraju pochodzenia i doświadczeniem wojny.

30 K. Łukasiewicz, Życie na uchodźstwie. Strategie adaptacyjne Czeczenów w Polsce, Kraków 
2011, s. 147, 163–166 (niepublikowana praca doktorska w posiadaniu autora). 
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Na związek pozycji kobiety w społeczeństwie z występowaniem zjawiska 
przemocy w rodzinie zwróciło uwagę bardzo wiele osób. Podkreślano, że brak 
równości płci i dominacja mężczyzn stoją za ich agresją. Jedna z responden-
tek określiła ten problem jednym słowem: Szowinizm. To, że facet jest osobą 
wyższą, wyższego rzędu, ma większe prawa, nie wiadomo z jakiego powodu. 
I przekazywane [mu są] z pokolenia na pokolenie wzorce zachowania […] jako 
istoty lepszej i wyżej postawionej. […] To jest brak szacunku do człowieka jako 
do człowieka, a nie tylko jako do kobiety (UU7). A społeczeństwa narodów kau-
kaskich są zdecydowanie tradycyjne i zwyczajowo pozycja kobiety jest w nich 
nie tylko inna niż mężczyzny, ale także niższa. Bo są one zobowiązane do posłu-
szeństwa mężczyźnie – najpierw ojcu, potem mężowi, a w końcu synowi. Jak 
mówił o tym jeden z badanych, ich tradycyjne wychowanie nakreśla czy deter-
minuje kobiety do określonych zachowań, czyli przyjmowania z pokorą tego, co 
niesie los, przyjmowania tego, że mąż jest ostatecznym determinantem ich za-
chowań i on narzuca niejako sposób i styl życia [całej rodziny] (UU7)31. 

Kolejne dwie przyczyny występowania przemocy w pewnym zakresie są ze 
sobą związane. Myślę tu o relacjach między złą sytuacją ekonomiczno-bytową 
i faktem migracji, z którym wiąże się często – szczególnie przy migracjach przy-
musowych – obniżenie standardu życia. Kilkoro z respondentów zwróciło uwa-
gę na ten problem. Jeden z nich mówił: sytuacja materialna, niepewność dnia 
następnego i wyrwanie ze swojego środowiska, z jakichś norm, to powoduje, że 
wszystkie negatywne rzeczy, które w normalnym środowisku by nie wyszły, tu-
taj są jeszcze bardziej widoczne, urastają do wielkich problemów. […] [Uchodź-
cy] są w kryzysowej sytuacji, wszyscy prawda? Czyli to budzi napięcia, [mają 
kłopoty ze znalezieniem] pracy, problemy z mieszkaniem lub brak mieszkania 
(UU1). W ogóle sam fakt napięcia wynikającego z przeprowadzki do innego 
kraju i z funkcjonowaniem w nowym kraju, jest to, no jest to trudne i ludzie 
mogą sobie w różny sposób z tym radzić. A jeszcze w przypadku nakładających 
się innych problemów myślę, że niektórzy ludzie mogą reagować agresją wo-
bec innych. Że tak to może się objawiać (NU2). Na te zagadnienia, związane 
z ogromnie utrudnionym procesem integracji w polskim społeczeństwie, zwra-
ca się uwagę od dawna. Chodzi tu o niemożność utrzymania rodziny i zapew-
nienia jej życia na godnym poziomie. Szczególnie dotkliwy jest brak dostępu do 
tanich mieszkań, ogromna trudność ze znalezieniem legalnej pracy i związana 
z nią konieczność wykonywania prac znacznie poniżej kwalifi kacji, najczęściej 
bardzo źle opłacanych i przeważnie podejmowanych w szarej strefi e, zbyt ni-

31 Więcej na ten temat patrz w niniejszym tomie: W. Refortowicz, Kulturowo uwarunkowana 
przemoc ze względu na płeć wobec kobiet z Północnego Kaukazu, pkt 2.1.
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skie świadczenia otrzymywane z pomocy społecznej32. To jest szara rzeczywi-
stość uchodźców w Polsce, która wiele osób prowadzi do skrajnych zachowań, 
bowiem nie potrafi ą się one w niej odnaleźć, poradzić sobie, i nie widzą drogi 
wyjścia z niej.

Przyczyną agresywnych zachowań może być również inne podejście mał-
żonków do integracji w nowym społeczeństwie. Jeśli bowiem w jednym z nich 
chęć poznania czegoś nowego wywołuje ciekawość i takie tendencje poznaw-
cze, może to stanowić konfl ikt i być przyczyną jakichś takich nieporozumień 
w rodzinie. Znaczy kobieta chce zobaczyć, jak się żyje, porównywać swoje życie 
z życiem kobiet tutaj. Młodzież, która kontaktuje się z rówieśnikami w szkole, 
chce przenosić te sposoby zachowania na grunt rodzinny i niestety tutaj jest 
opozycja ze strony dorosłych członków rodziny. I to powoduje napięcia (UU7). 
Te różnice w czerpaniu z innej kultury, szczególnie jeśli wiążą się ze zmianą tra-
dycyjnych wzorców zachowań i oczekiwań wobec płci (a najczęściej tak właśnie 
jest), nierzadko powodują agresję. Jej przyczyną jest niezgoda na nową, obcą 
kulturę, sprzeczną ze zwyczajami przywiezionymi z krajów pochodzenia. Prze-
moc jest tu instrumentem, dzięki któremu uchodźcy chcą zachować status quo, 
chcą kultywować swoją kulturę i tradycję na emigracji, nie dać się jej zatrzeć, 
rozmyć w nowym społeczeństwie, a jej częścią jest pozycja kobiety i mężczy-
zny w społeczności. Chcą przekazać te ważne dla nich i dla ich kultury wartości 
swoim dzieciom, od których oczekują pełnego przyjęcia i zaakceptowania zwy-
czajów przodków oraz życia zgodnie z nimi. 

Sytuację tę dodatkowo komplikuje zamiana ról społecznych kobiet i męż-
czyzn, do której często dochodzi na emigracji. Jak wspomniano wyżej, w spo-
łeczności czeczeńskiej podział ról jest bardzo wyraźny. Kobieta powinna zająć 
się domem (wszystkimi pracami związanymi z jego funkcjonowaniem) i wycho-
waniem dzieci – stworzyć ognisko domowe. Mężczyzna ma zapewnić byt ro-
dzinie – znaleźć środki na jej utrzymanie. Tymczasem większość kobiet szybciej 
i łatwiej odnalazła się w nowej dla nich rzeczywistości w Polsce. Kobiety, czu-
jąc znacznie większą odpowiedzialność za rodzinę i dzieci, podejmują większy 
wysiłek w zakresie lepszej integracji ze społeczeństwem (np. na ogół znacznie 
lepiej mówią po polsku niż mężczyźni) oraz są w stanie zaakceptować praktycz-
nie każdą pracę, która pozwoli im zapewnić utrzymanie rodzinie. Celnie proces 
ten opisał jeden z badanych: Ten model „samca alfa” trochę podupada. Bo jed-
nak kobiety radzą sobie lepiej, lepiej się przystosowują z różnych względów do 
pobytu w Polsce. I nagle ten facet, który powinien być głową domu, znać się na 
wszystkim i otaczać rodzinę opieką, nagle jest sprowadzany bardzo nisko, nie 

32 Por. np. J. Frelak, W. Klaus, J. Wiśniewski (red.), Przystanek Polska. Analiza programów 
integracyjnych dla uchodźców, Warszawa 2007.
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ma wykształcenia, nie zna języka. I może w jakiś sposób chcieć być tym nume-
rem jeden w rodzinie i kontrolować rodzinę. Myślę, że zaburzenie tego modelu, 
takie nagłe […] może rodzić jakieś frustracje i agresję też ukierunkowaną w róż-
ny sposób – i na zewnątrz i do wewnątrz rodziny (NU8). Stosowana przez męż-
czyznę przemoc jest więc z jednej strony sposobem na rozładowanie napięcia, 
ale jednocześnie jej celem jest zachowanie pozycji dominującej, pokazanie kto, 
mimo zmieniających się warunków zewnętrznych, cały czas posiada pełnię 
władzy w rodzinie. Tak gorzko podsumowuje ten stan jedna z uchodźczyń: On 
[mężczyzna] nie może pracować, nie może zarabiać pieniędzy, nie może przy-
nieść ich do domu. Z jednej strony ja go rozumiem, jest to trudne. On nie może 
zabezpieczyć rodziny, żyje za pieniądze żony, nawet buzi nie może otworzyć. 
A on powinien coś robić. Chce pokazać się chociaż trochę jako mężczyzna. I po-
kazuje się. Znajduje powód, żeby pobić żonę. Pokazał, że jest mężczyzną (W1). 

Dla właściwego funkcjonowania człowieka niezwykle ważne jest poczu-
cie stabilizacji. Tymczasem cudzoziemcy, który ubiegają się o nadanie statusu 
uchodźcy, często przez wiele lat żyją w stanie zawieszenia, oczekując na wy-
danie przez Urząd ds. Cudzoziemców decyzji odnośnie do ich dalszego pobytu 
w Polsce. Ten stan niepewności, z wiszącym cały czas nad głową zagrożeniem, 
jakim jest konieczność powrotu do państwa pochodzenia, z którego uciekli i do 
którego obawiają się wracać, odbija się na stanie psychicznym azylantów. Tak 
zjawisko to opisywał jeden z pracowników ośrodków dla uchodźców, który ob-
serwuje je na co dzień: Jest taka niepewność, czy ja tu zostanę, czy mi zalega-
lizują pobyt, czy dostanę status […]. Taka niewiadoma ciągnie się czasami la-
tami. Oni dostają decyzję, odwołują się i znowu składają wnioski. […] I siedząc 
w ośrodku, nie robiąc kompletnie nic, to naprawdę dochodzi do różnych sytu-
acji. Także tam ludziom przychodzą różne dziwne pomysły [do głowy] (UU6). 
Bowiem frustracja związana z tym, że [cudzoziemiec] nie dostał oczekiwanego 
dokumentu, że tkwi w tym stanie takiego zawieszenia, to powoduje, że ta fru-
stracja się wyładowuje na drugim człowieku (UU4).

Frustracja i stan zawieszenia, z którymi nie sposób sobie poradzić, popy-
chają część osób do sięgnięcia po alkohol – mimo że z perspektywy kulturowej 
jest to niedopuszczalne, bowiem muzułmanie nie powinni pić napojów alkoho-
lowych33. Z wypowiedzi respondentów wynika, że problem nadużywania alko-
holu nie jest rzadki w środowisku uchodźców, także tych pochodzących z Kau-
kazu Północnego. Po spożyciu alkoholu nierzadko dochodzi do wzrostu agresji, 
który prowadzi do stosowania przemocy wobec żony. Jedna z cudzoziemek tak 

33 Choć w Czeczenii obecnie – mimo wprowadzania wielu praw muzułmańskich i zaostrzania 
reguł dotyczących zachowania (odnoszących się jednak przede wszystkim do kobiet) – alkohol 
jest stale obecny i pity przez wiele osób. Por. J. Li	 ell, Czeczenia. Rok III, Kraków 2011, s. 129.
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to wspominała: Zawsze jak [mąż] wyszedł, to nie było tak, żeby wrócił trzeź-
wy. Bałam się kłótni (W5). Część mężczyzn zaczynała pić w Polsce, przytłoczo-
na warunkami lub nierozwiązanymi wcześniej problemami psychicznymi. Inni 
przyjeżdżali już do naszego kraju z nałogiem, który był spowodowany sytuacją, 
jaka zdarzyła się w kraju pochodzenia.

Doświadczenie wojny było przez wielu respondentów wskazywane jako 
ważna przyczyna występowania przemocy. Wojna wpływa negatywnie na psy-
chikę człowieka na różne sposoby, będące nieodłącznymi elementami konfl ik-
tu zbrojnego. Chodzi tu przede wszystkim o ciągłe doświadczanie i obserwo-
wanie przemocy, brutalności, do której dochodzi dokoła. Agresja jest wówczas 
naturalnym i często jedynym sposobem rozwiązywania konfl iktów. Następuje 
znieczulenie na przemoc, bowiem staje się ona po prostu stałym i normalnym 
elementem życia. Do tego dochodzi konieczność radzenia sobie z sytuacją cią-
głego zagrożenia życia. Jak wspominała swoje doświadczenia jedna z cudzozie-
mek: Wtedy on mnie pierwszy raz uderzył, dlatego, że zaczęła się wojna. […] 
Dlaczego mój mą to robił, to ja wiem. Była wojna i on się bał. Cały czas bał się 
Rosjan, nie-Rosjan, ogólnie siły, broni. A gdzie można to odreagować? Na tym 
człowieku, który jest słabszy, tak? On odreagowywał w domu (W1). 

Życie w stanie ciągłego zagrożenia powoduje poważne konsekwencje psy-
chologiczne. Może wywoływać także syndrom stresu post-traumatycznego 
(post-trauma� c stress disorder – PTSD). Temu schorzeniu psychicznemu często 
towarzyszy agresja: zaburzenia stresu pourazowego, zaburzenia nerwicowe, za-
burzenia lękowe, to wszystko w tych ludziach jest i może wywoływać wybuchy 
dziwnych reakcji (UU5). Stąd tak ważne jest funkcjonowanie pomocy psycholo-
gicznej dla cudzoziemców – bowiem dzięki niej zwiększa się także bezpieczeń-
stwo uchodźczyń.

3. Kultura kraju pochodzenia jako źródło przemocy wobec kobiet

3.1. Przestępstwa „honorowe”

W niniejszym podrozdziale opisane zostaną różne przyczyny, które mogą 
doprowadzić do popełnienia przestępstwa „honorowego”, w tym przede 
wszystkim honorowego zabójstwa, będącego konsekwencją naruszenia czci ro-
dziny, co może nastąpić np. przez poślubienie nie-Czeczena czy też doświadcze-
nie gwałtu. 

W przeprowadzonych badaniach wielokrotnie przewijały się przykłady za-
chowań, które zostały uznane za niszczące honor mężczyzn czy też szerzej – ho-
nor rodziny. W społecznościach tego typu honor jest niezwykle łatwo naruszyć. 
Co jednak istotne, niehonorowe zachowanie nie będzie potępione, o ile nie bę-
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dzie szerzej znane publicznie w danej społeczności. Stąd nierzadko wyjściem 
jest wywiezienie dziewczyny, by nikt ze znajomych nie dowiedział się o jej za-
chowaniu, a nie jej ukaranie za to, co zrobiła, nawet jeśli jej czyny naruszały 
tradycyjnie przyjęte reguły. Obawa przed reakcją społeczności jest niezwykle 
silna. I już plotki o niewłaściwym prowadzeniu się kobiety, które ktoś rozsiewa, 
mogą naruszyć jej honor. Zatem nieważne, co się zdarzyło, ważne natomiast, 
co się o kimś mówi: To tradycyjne pojęcie honoru jest bardzo restrykcyjnie poj-
mowane. I nawet jeżeli nic nie można udowodnić, wystarczy to, że coś zostało 
powiedziane przez innego mężczyznę (NU3). Już samo podejrzenie wystarcza, 
by utracić honor i być narażoną na stanie się ofi arą honorowego przestępstwa 
ze strony rodziny.

Zakazany jest jakikolwiek kontakt między kobietami i niespokrewnionymi 
mężczyznami, szczególnie nie-Czeczenami: U nas jest tak – on jest mężczyzną 
i u nas jest zakazane, żeby na osobności zostawać z mężczyzną, rozmawiać 
(W6). Aby tego kontaktu uniknąć i nie prowokować mężczyzn, powszechne jest 
oczekiwane, że kobiety powinny się ubierać w określony sposób, zachowywać 
się w określony sposób i z szacunkiem odnosić się do mężczyzn, nie zabierać 
głosu, kiedy się ich nie pyta […]. [Bowiem] jeżeli jakaś kobieta zostanie uznana 
za kobietę właśnie niegodną, to jest narażona na molestowanie seksualne ze 
zgwałceniem włącznie ze strony innych mieszkańców (NU7). Jakikolwiek kon-
takt seksualny kobiety z mężczyzną, który nie jest jej mężem, natychmiast po-
zbawia ją czci i robi z niej – jak to nazywają Czeczeni – „prostytutkę”. Niezależ-
nie od tego, czy kobieta sama zgodziła się na seks, czy też została zgwałcona, 
przez społeczność zawsze jest uznawana za skalaną. W wielu wywiadach poja-
wiały się informacje o seksualnym wykorzystaniu kobiet. Najczęściej relacjono-
wano przypadki zgwałceń lub ich usiłowania. Dochodziło do nich w ośrodkach 
dla uchodźców, a agresorami byli zazwyczaj mieszkający w nich samotni męż-
czyźni. Większość tych zdarzeń nie była nikomu zgłaszana z obawy o ujawnie-
nie faktu współżycia seksualnego i związane z tym negatywne konsekwencje 
dla kobiety. 

Wiele raportów organizacji działających na Kaukazie Północnym opisuje 
bardzo wysoki poziom przemocy wobec kobiet, jaki obecnie panuje w tych kra-
jach. Donoszą one nie tylko o stosowaniu przemocy wobec kobiet, ale także 
o przypadkach zabójstw honorowych czy też „zniknięć” kobiet, które zostały 
uznane przez społeczność za niegodne. O takich praktykach mówiły także same 
cudzoziemki w wywiadach: U nas w Czeczenii jest dużo takich sytuacji. Ktoś coś 
usłyszy i zabija [kobietę]. Wiele takich przypadków (W2). To, że w Polsce nie 
odnotowano do tej pory do zabójstwa honorowego, nie oznacza, że kobiety, 
które przebywają w naszym kraju, nie są zagrożone tą praktyką. Jedna z cudzo-
ziemek opowiadała bowiem o przypadku swojej koleżanki, do której brat przy-
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jechał z Niemiec, żeby ją zabić. I nie zrobił tego tylko dlatego, że nie znalazł 
jej. Ukryła się. Jej pracodawca pomógł jej się gdzieś ukryć (W2). Prawdziwym 
zagrożeniem jest jednak zmuszenie kobiety do wyjazdu z Polski i powrotu do 
Czeczenii. Bowiem, jak mówiła jedna z uchodźczyń: Jesteśmy tu w Polsce, mo-
żemy być ukarani [za zabójstwo], musimy [więc] poczekać. Jeśli [mężczyźni] coś 
zrobią, ich zamkną w więzieniu. Muszą zabić, […] ale czekają. Muszą zrobić to 
gdzie indziej, muszą wywieźć tę kobietę do Czeczenii. Tu boją się prawa karne-
go (W14). I tego typu sytuacje były przytaczane przez wiele osób. 

Ogromnym zagrożeniem dla kobiety jest także zawarcie związku małżeń-
skiego z nie-Czeczenem. Czeczenki poślubiające osoby innych narodowości nie 
tylko są potępiane przez całą społeczność, ale znajdują się w niebezpieczeń-
stwie. Jedna z badanych tak opowiadała o swoich doświadczeniach: Cały czas 
były telefony, że mnie zabiją, że już wiedzą, gdzie ja jadę, gdzie będę mieszkała, 
wszystko o mnie wiedzą. Groźby były cały czas, dlatego ja do dzisiejszego dnia 
mam zagrożone życie. […] Tak było, że nie mogłam nawet z domu wyjść, żeby 
dziecku coś kupić, bo cały czas dzwonili do mnie, że przed ośrodkiem stoi sa-
mochód i czeka, kiedy wyjdę, żeby mnie zabić, złapać. Po prostu ja się bałam 
nawet swojego cienia (W4). Przeprowadzone badania pokazują, że problemem 
jest także wstąpienie Czeczenki w związek z innym muzułmaninem. Tak jedna 
respondentka opowiada o swoich doświadczeniach z poślubienia muzułmani-
na: Siostra [która jako jedyna z rodziny była na ślubie] nas nagrała i pojechała 
do Czeczenii. Wszyscy zobaczyli i byli w szoku. Dopiero wtedy dowiedzieli się, że 
on… On był bardzo czarny, teraz trochę zbladł (śmiech). I tam się wszystko wy-
jaśniło. […] Starszy brat naskoczył na siostrę: „Byłaś tam, widziałaś wszystko! 
Dlaczego do tego dopuściłaś?”. Powiedział, że w pierwszym dniu, kiedy mnie 
zobaczy, to mnie rozszarpie, zabije mnie. Ojciec powiedział, że w ogóle do jego 
domu nie mam wstępu. […] Starszego brata do dziś się boję. Ile lat tutaj będę 
mieszkać, tyle lat będę się go bać. Cały czas jestem przygotowana. […] Męża by 
może nie zabili. Ale mój starszy brat nawet nie próbowałby ze mną rozmawiać, 
tylko od razu by mnie zabił (W2).

Odpowiedzialność za przywrócenie honoru rodzinie spoczywa przede 
wszystkim na jej męskich członkach – jako że to mężczyźni są zwyczajowo od-
powiedzialni za utrzymanie rodziny i to w ich honor godzi nieodpowiednie za-
chowanie jej członków. Ale w niektórych przypadkach rodzina wcale nie chce 
dokonać „honorowego” przestępstwa. Do dokonania zabójstwa jest jednak 
zmuszana ze względu na nacisk ze strony społeczności (w tym ostracyzm) lub 
dalszej rodziny, która także bywa objęta piętnem: Mężczyźni to czasem robią, 
chociaż nie chcą, są przymuszani. Zmuszają [ich], że to hańba dla rodziny, dla 
niego, dla jego honoru. Prędzej przymusi się do tego młodego mężczyznę, star-
szy ma już swój rozum […]. Rodzice mówią: „Ty musisz coś zrobić”. Nie powie-
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dzą: „musisz ją zabić”, mówią: „ty musisz cos zrobić” (W14). Nie znaczy to jed-
nak, że to właśnie mężczyźni muszą dokonać zemsty na kobiecie. Czasem do 
zadania tego wyznaczane są kobiety, a czasem same wyręczają swoich synów 
czy mężów, by ustrzec ich przed odpowiedzialnością za zabójstwo. Kobiety zda-
ją sobie sprawę, że ich synowie zostaną zmuszeni do wykonania wyroku, i chcą 
ich w ten sposób chronić. Córka i tak już została uznana za „straconą”, bowiem 
niezależnie od woli i zachowania matki zostałaby zabita. Jedna z cudzoziemek 
tak opowiadała o przypadku, gdyby to jej córka – nie daj Boże – została zgwał-
cona: Moja córka już dorasta i ja zawsze proszę Allaha, żeby mnie to [zgwałce-
nie córki] nie spotkało. Jeśli mnie to spotka, to moi synowie od razu by ją zabili. 
Żeby nie dopuścić do czegoś takiego, ja sama bym chyba ją zabiła (W14). 

3.2. Formy przemocy wobec kobiet wynikające z norm kulturowych

W niniejszej części opisane zostaną różne formy przemocy wobec kobiet, 
u podłoża których leży kultura czy zwyczaje panujące w kraju pochodzenia. 
Mowa tu o takich czynach jak: przymusowe małżeństwa, małżeństwa z mało-
letnimi dziewczętami, wielożeństwo czy obrzezanie kobiet. Duża część z tych 
zachowań nie jest postrzegana przez członków społeczności – w tym także ko-
biety – jako przemoc. 

Jedną z form uwarunkowanej kulturowo przemocy wobec kobiet, wynika-
jącą z nierówności między płciami, jest zmuszanie kobiet do poślubienia oso-
by wybranej przez rodzinę. W przeprowadzonych badaniach tak uchodźczynie 
opowiadały o swoich małżeństwach: Nie wyszłam za mąż z miłości. Wydali 
mnie za niego. Płakałam. Chcieli, żebym wyszła za kogoś z naszej wsi. […] Oczy-
wiście nie kochałam go, nie chciałam za niego wychodzić. Tak wyszło. Wydali 
mnie za niego (W5). Mnie wydano za mąż wbrew mojej woli. Nie uważałam, 
że to przemoc. W żadnym wypadku. Mnie mama wybrała męża. Zgodziłam 
się. Myślałam, że jest starsza, bardziej doświadczona, uważałam, że lepiej wie, 
co dla mnie jest dobre. Znała życie i posłuchałam jej. Myślałam, że ma rację 
(W15). Ale zwyczaj ten nie jest historyczny: Teraz jest tak, że kobieta może 
sama decydować o zamążpójściu, ale jeśli jej tata jest konserwatywny, to wte-
dy już nie. I to nie ważne w Polsce, czy nie (W15). Jak widać, jest on obecny tak-
że współcześnie i dotyka kobiety niezależnie od tego, gdzie mieszkają.

Wczesne małżeństwa są dla młodych dziewczyn zagrożeniem, gdyż – jak 
opisywała to jedna z cudzoziemek: Kiedy bardzo młoda [dziewczyna] wychodzi 
za mąż, może wszystko złoży się szczęśliwie, ale ona jest zależna, zawsze uza-
leżniona od męża (W14). Zatem wczesne małżeństwo obniża pozycję kobiety 
w związku i może prowadzić do przemocy domowej, choć nie zawsze w for-
mie agresji fi zycznej. Sprawcą przemocy nie musi koniecznie mąż, ale także inni 
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członkowie jego rodziny. Szczególną rolę odgrywa tutaj teściowa kobiety, któ-
rej zadaniem jest „przygotowanie” młodej dziewczyny do bycia dobrą żoną, co 
w praktyce oznacza wymuszenie na niej zachowań zgodnych z oczekiwaniami 
rodziny czy męża. Ta rola teściowej jako sprawczyni przemocy jest szczególnie 
wyraźna, zwłaszcza w przypadku, gdy synowa jest młoda: Kiedy młoda osoba 
jest wydawana za mąż, a to wydawanie za mąż jest takie pośpieszne, wszyscy 
chcą uciec z tą dziewczyną zanim padnie na nią cień podejrzeń [o niewłaściwe 
zachowanie]. No i dostaje się do domu matki męża i tam też jest narażona na 
takie dyscyplinowanie do tego, żeby była posłuszna, milcząca, pracowita i tak 
dalej (NU7).

Aranżowanie małżeństw jest zatem sposobem na „ochronę” dziewczyny 
przed jej pohańbieniem. Jest to zwyczaj uważany za coś całkowicie rozsądnego, 
dlatego że dziewczynę trzeba wydać za mąż jak najszybciej, zwłaszcza jak się 
znajduje tu, w Europie, narażona na rozmaite pokusy i zagrożenia i w każdej 
chwili może stracić cześć. Zaczną o niej źle mówić, to jest dla niej bardzo nie-
bezpieczne. I dlatego trzeba ją jak najszybciej wydać za mąż, nawet jak ona ma 
dwanaście czy trzynaście lat, żeby po prostu nie dopuścić do takiej sytuacji, że 
ona się na tyle, że tak powiem, psychicznie czy fi zycznie rozwinie, że ściągnie 
na siebie podejrzenia rozmaite (NU7). Stąd przypadki wydawania za mąż bar-
dzo młodych dziewczyn nie należą do rzadkości. Nie można jednak uznać, że 
praktyki te są akceptowane przez całą społeczność czeczeńską. Gdy w jednym 
z ośrodków dla uchodźców wyszło na jaw, że dwunastolatka została wydana za 
mąż, to wybuchł wielki skandal w środowisku czeczeńskim. Bo nie była to sytu-
acja akceptowana przez ogół mieszkańców ośrodka (UU9). 

Aby obejść zwyczaj aranżowania małżeństw, w Czeczenii rozwinęła się insty-
tucja porywania dziewcząt. Zwyczaj ten był dość powszechny i tradycyjnie ob-
warowany był bardzo szczegółowymi uregulowaniami. Zmierzały one do tego, 
by nie zhańbić porwanej dziewczyny34. Zatem zaraz po tym zdarzeniu była ona 
umieszczana wraz z kobietami z rodziny porywacza, w separacji od mężczyzn, 
zawiadamiano o porwaniu krewnych dziewczyny i ustalano warunki zawarcia 
małżeństwa. Porwania często były aranżowane przez młodych, którzy darzyli 
się uczuciem. Do jednego z nich doszło w Polsce: Jak ją wykradli? Nie przemo-
cą. Okazało się, że się przyjaźnili, kochali się. Ale ona była niepełnoletnia. I on 
ją wykradł, bo ją kochał. I ona też tego chciała. A rodzice nie zgadzali się [na 
małżeństwo], ponieważ dziewczyna była niepełnoletnia (W3). Ale były także 

34 Jak mówiła jedna z uchodźczyń: Może być tak, że ją porywasz i nie dajesz jej żyć. Jeżeli jesteś 
dobrym człowiekiem, to w porządku – porwałeś i żyjesz z nią, zakochujecie się, potem z rodziną 
normalnie… Ale są też chłopaki niedobre. I wtedy marnujesz takiej dziewczynie życie. Porwał ją 
i zniszczył (W3).
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przypadki, że dziewczyna wcale nie miała ochoty na zamążpójście i zgadzała się 
na nie jedynie dlatego, że nie miała innej możliwości. 

Kolejną formą kulturowej przemocy wobec kobiet jest wielożeństwo – po-
ligynia. W przypadku narodów kaukaskich dochodzi obecnie do zjawiska przy-
muszania kobiet do wyrażenia zgody na zawarcie przez męża kolejnego mał-
żeństwa. Posiadanie wielu żon jest w Czeczenii możliwe od niedawna35. Jedna 
z cudzoziemek tak opisywała te praktyki: W tych ortodoksyjnych rodzinach 
większa jest przemoc moralna, psychiczna. Kobiety są zmuszane, żeby męż-
czyzna mógł się ożenić drugi, trzeci raz. Na przykład kobieta ma jedno dziecko 
i potem poroniła, mężczyzna mówi, że nie będzie miał z nią już dzieci. Mężczy-
zna nakłania, żeby znalazła mu żonę, namówiła ją, że to ty tego chcesz. Je-
żeli nie, to grozi, że weźmie rozwód i dzieci zostaną przy nim (W15). Groźba 
odebrania dzieci jest niezwykle skuteczna i jak napisano powyżej, jest bardzo 
realna. Często ofi cjalnym powodem jest „troska” o samotne kobiety, których 
mężowie zginęli. Ofi cjalnie zatem mężczyzna albo chce pomóc takiej kobiecie, 
albo też troszczy się o zachowanie narodu – ponieważ nie wystarcza mężów 
dla wszystkich kobiet, mężczyźni muszą się poświęcić i utrzymywać kilka żon, 
a z każdą mieć dzieci. 

4. Uchodźczynie jako ofi ary przemocy motywowanej uprzedzeniami36

Niezwykle trudno określić, w jakim stopniu cudzoziemkom w Polsce grozi 
wiktymizacja przestępstwem motywowanym uprzedzeniami na tle rasy, pocho-
dzenia narodowego lub etnicznego. Choć czyny takie penalizuje polski Kodeks 
karny (w art. 118, 119, 256 i 257), to statystyki mogłyby sugerować, że zjawi-
sko to w praktyce jest zupełnie marginalne. Niewiele spraw, w których ofi arą 
był cudzoziemiec, jest zgłaszanych. Jednak kiedy się one zdarzają, to zazwyczaj 
pokrzywdzonymi są osoby o innej etniczności czy ciemniejszym kolorze skóry. 
Samo zdarzenie natomiast najczęściej polega nie na rasistowskich wyzwiskach, 
a przynajmniej na naruszeniu nietykalności cielesnej, nierzadko kończy się tak-
że pobiciem37.

Wyniki badań prowadzonych przez Agnieszkę Mikulską pokazują jednak 
inny obraz tego zjawiska. Wszystkie osoby o innym niż biały kolorze skóry (wy-

35 J. Li	 ell, Czeczenia…, s. 130.
36 W niniejszym rozdziale wykorzystano fragmenty publikacji: W. Klaus, Zagrożenie migran-

tów ze strony przedstawicieli ruchów i organizacji skrajnych w Polsce, w: Organizacje skrajne 
w demokratycznym państwie i społeczeństwie 2012-2013, Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospo-
lita”, Warszawa 2013.

37 K. Karsznicki, Przestępstwa popełniane z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych, „Pro-
kuratura i Prawo” 2012, nr 2, s. 27-31.

02_Witold_Klaus.indd   12202_Witold_Klaus.indd   122 2014-11-18   07:17:072014-11-18   07:17:07



123

Przemoc wobec migrantek przymusowych w Polsce – charakterystyka zjawiska

starczyła po prostu ciemniejsza karnacja, jak w przypadku Arabów czy Czecze-
nów), z którymi autorka rozmawiała, opowiadały o poniżających wyzwiskach, 
których ofi arą padały w Polsce, jako o stałym elemencie ich życia w naszym 
kraju. Określenia te odnosiły się do innego wyglądu, przede wszystkim nie-bia-
łego koloru skóry („czarnuch”, „bambo”, „goryl”, „żółtek”, „skośnooka”), wy-
znawanej przez nich religii („taliban”) czy stereotypowego postrzegania przed-
stawicieli pewnych narodów czy grup przez Polaków („bandyci”, „terroryści”). 
Oprócz wyzwisk migranci nierzadko spotykali się ze stwierdzeniami świadczą-
cymi o wyraźnej niechęci do nich, pokazującymi, że nie są oni mile widziani 
w naszym kraju. Były to wypowiedzi typu: „wracaj do siebie”, „nie chcemy ta-
kich, jak ty”, jak również „nasza Polska tylko dla Polaków” czy „miejsce asfaltu 
jest na ziemi”38. Cudzoziemcy spotykali się także z szykanami z powodu słabej 
znajomości języka polskiego lub z powodu swojego obcego akcentu – dotykało 
to przede wszystkim wschodnich Słowian. Tak opisywał to jeden z Ukraińców: 
„Każdy ze wschodu to ruski, to tak czasami z pogardą nawet odzywali. No jak 
akcent słyszeli, to od razu właśnie, że ruski. […] trochę nieprzyjemnie było się 
odezwać, bo tak patrzyli i się śmiali z mówienia”39. 

Sprawcami czynów rasistowskich najczęściej byli młodzi mężczyźni. Jeden 
z cudzoziemców tak opisał typowego agresora: „Komentarze na ulicy zdarzają 
się od osób różnej płci i w różnym wieku – jednak tu też częściej robią to osoby 
młode. Najczęściej osoby te są w grupie. Nieprzyjemne zachowania ze strony 
pojedynczych osób czy osób starszych zdarzają się zdecydowanie rzadziej, ale 
się zdarzają”40. Kilkoro rozmówców scharakteryzowało agresorów jako skinhe-
adów, kibiców czy chuliganów, zwracali uwagę na ich podobny ubiór (sporto-
wy dres, kaptur). Jedna z uchodźczyń tak opisywała sprawców: Ta młodzież, tak 
zwani „skini” […] oni zawsze zaczepiają nas na przystankach, na ulicy, na po-
dwórku. […] Mąż, na przykład, był zaatakowany przez siedemnastu czy osiem-
nastu skinów uzbrojonych w butelki, gaz i noże (W8). Inna cudzoziemka opo-
wiadała o sprawcach podpalenia jej mieszkania: Policja powiedziała, że będzie 
nas ochraniać przez jakiś czas, żebym znalazła sobie mieszkanie. Powiedzieli, że 
jest ich tu dużo. […] Skinheadów. Policja wie, że to oni zrobili nam to wszystko 
[podpalali mieszkania]. Ich jest dużo w tej dzielnicy i takie sytuacje będą miały 
miejsce w przyszłości. Powiedzieli, że muszę mieszkać w centrum. Obiecali, że 
jeśli ich znajdą, zaaresztują ich. […] Wiem, że [ci ludzie] chcieli nas zabić, dlate-

38 Cytaty z wypowiedzi podaję za: A. Mikulska, Rasizm w Polsce. Raport z badań wśród osób, 
które doświadczyły przemocy ze względu na swoje pochodzenie etniczne, rasowe lub narodowe, 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2010, s. 37–38.

39 W. Klaus, Przestrzeganie praw pracowników migrujących przez polskich pracodawców, w: 
W. Klaus (red.) Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce, Warszawa 2011, s. 41.

40 A. Mikulska, Rasizm w Polsce…, s. 43.
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go rzucali kamieniami, butelkami z benzyną, dlatego nasz dom próbowali pod-
palić. […] Policja chroniła nas, przyjeżdżali o 6 rano i 9 wieczorem, obserwowali 
okolicę. Cały czas mnie ostrzegali, żebym tu nie mieszkała […], bo tu jest dużo 
skinheadów (W9)41.

Nic więc dziwnego, że uchodźczynie przyznawały, iż w naszym kraju nie czu-
ją się bezpiecznie: Boję się tutaj mieszkać. Napadają na męża, na mnie, boję 
się również, że zrobią coś złego dziecku (W8); Żyję w ciągłym strachu (W9). 
Niestety strach ten nie jest bezpodstawny. Wiele rozmówczyń podawało różne 
przykłady zdarzeń, które uzasadniały ich obawę przed chodzeniem po ulicach. 
Czuły się niemile widziane w Polsce i często były obrażane. Opowiedziano wie-
le podobnych historii, które spotkały zarówno kobiety z Czeczenii, jak i z Afryki: 
Zawsze, kiedy wychodzę na podwórko lub dokądkolwiek idę, młodzież podcho-
dzi i krzyczy: „Jedź do swojego kraju! Wyjeżdżaj stąd!”. Widzą chustkę na gło-
wie i wyzywają mnie, mówią brzydkie słowa, nazywają cyganką. […] Mówią: 
„idź do swojego kraju, do Czeczenii! Cyganie! Polska dla Polaków!”. I używają 
przy tym bardzo brzydkich słów (W8). Pewnego razu jechałam autobusem i po-
deszła do mnie Polka. Była potwornie zła. Siedziała, a potem podniosła się i za-
częła mówić. Podeszła tam, gdzie siedziałam z koleżanką. „Wy czarni, co tutaj 
robicie. Wróćcie do siebie. Ile razy widzieliście Polaków u siebie? Co tutaj bę-
dziecie robić? Wracajcie do siebie”. Na szczęście byłyśmy blisko przystanku, na 
którym miałyśmy wysiąść. To była kobieta w średnim wieku, wyglądała przy-
zwoicie. Nie wyglądała na szaloną albo pijaną (W10). Pewnego razu wybrałam 
się na bazar, chciałam kupić ciepłe skarpety. […] Powiedziałam, że chcę kupić 
dwie pary i dałam temu mężczyźnie 50 złotych. Atletyczny, silny mężczyzna. 
Poznał, że jestem innej narodowości. Powiedziałam, że jestem Czeczenką, i od 
razu powiedział „Kurwo, idź stąd”. […] Mężczyzna przeklinał w gniewie, kazał 
mi stąd odejść jak najszybciej, mówił okropne słowa. Nie chciałam już nic wię-
cej kupować, chciałam tylko, aby oddał mi pieniądze. Kiedy odmówił, zagrozi-
łam, że wezwę policję. Przeskoczył stół, który tam stał, i ruszył w moją stronę, 
chciał mnie uderzyć. Pięścią groził (W9). Podobne doświadczenia są dość po-
wszechne i dotyczą w zasadzie każdej cudzoziemki, która przebywa w Polsce. 
Mówiły o tym osoby pracujące z migrantami i na ich rzecz: Panie z Czeczenii 
mówią, że takie powszechne zjawisko to jest takie syczenie „kurwy, kurwy, kur-
wy” (NU7). Inna osoba dodawała, że każda Czeczenka […], niezależnie od wieku 
i długości pobytu w Polsce, doświadczyła jakiś przezwisk, wyzwisk, jakiejś agre-
sji werbalnej ze strony Polaków lub Polek (NU8).

41 Więcej na temat zagrożenia ze strony młodych osób o poglądach nacjonalistycznych dla 
bezpieczeństwa cudzoziemców w Polsce w: W. Klaus, Zagrożenie migrantów…
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Uchodźczynie czują otaczającą je zewsząd ogólną niechęć Polaków. Jest ona 
im okazywana w różny sposób i zaczyna się od form bardzo miękkich, choć do-
tkliwych dla osób, które to spotyka. Tak opowiadała jedna z Afrykanek: Często 
mi się zdarza, w autobusie, że jak siadam koło kogoś, nawet koło kogoś mło-
dego, to ta osoba wstaje (W10). Dlatego cudzoziemki, jeśli tylko mogą, starają 
się nie wyróżniać. Strategię tę opisywała jedna z Czeczenek: Ja się zazwyczaj 
staram, chociaż wstyd mi czasem przed moimi krajanami, staram się ubierać 
jak Polka. Staram się zakładać albo spodnie, albo krótką spódnicę, tak, żeby 
nie była długa. Dlatego, że wiem, że kiedy wchodzę do sklepu, to doświad-
czam, według mnie, jeszcze jednego rodzaju przemocy. Kiedy wchodzę bez 
chusty, w spodniach, kupuję cały wózek dlatego, że nie chce mi się codziennie 
chodzić do sklepu. A potem tylko chleb dokupuję i tam coś małego. I ludzie na 
mnie wtedy nie patrzą. Nic między sobą nie mówią. A kiedy jestem w chuście 
albo w długiej spódnicy i kupuję ten cały wózek, przysięgam, całkowicie inny 
stosunek do mnie. Wszyscy zaczynają palcem pokazywać, wszyscy patrzą na 
ciebie jakbyś ty, nie wiem co robiła… Człowiek zaczyna się wstydzić, odwraca 
się. I wspomina, jak jeden z mężczyzn podszedł do niej i powiedział: „Chodzi-
cie i okradacie Polaków”. Byłam tego dnia w chuście, bo było zimno, w długiej 
spódnicy. I, rozumiesz, ta długa spódnica i ta moja chusta, robiła takie wraże-
nie, że ja, krótko mówiąc, kradnę (W1). Część Polaków jest też przekonana, że 
cudzoziemcy przyjechali do naszego kraju „żerować” na systemie pomocy spo-
łecznej. Migrantki spotkały się także z uwagami na tym tle: Są też tacy ludzie, 
z którymi się po prostu mijamy na ulicy, w pociągu. Tacy ludzie są oburzeni. 
Mówią: „żyjecie z naszych pieniędzy, to wam dają, to dostajecie, tamto dosta-
jecie”. […] Do Caritasu idziemy, a tam Polacy pytają: „dlaczego im dajecie?” 
(W13). 

A wyzwiska i ogólna niechęć do „innych” nie są bez znaczenia. Przeradza-
ją się one bowiem z czasem w poważniejsze zdarzenia, nierzadko z użyciem fi -
zycznej agresji. Tak o swoich doświadczeniach mówiły uchodźczynie: Pewnego 
razu, jak wracałam ze sklepu, podeszło do mnie trzech chłopaków, około 18, 19 
czy 20 lat, „skiny”. Niosłam torbę, w niej zakupy. Jeden z nich podszedł od tyłu, 
dwóch z boku. Plunęli we mnie. W pierwszej chwili, nie wiedziałam, co się sta-
ło, dopiero uświadomiłam to sobie, gdy spostrzegłam, że sukienka jest mokra. 
Potem szli za mną, jeden z nich mówił takie brzydkie, bardzo brzydkie słowa 
oraz abym wracała do swojego kraju. Powiedzieli, że jeśli mnie jeszcze raz zo-
baczą, to będzie ze mną źle. W pewnym momencie złapali za moją torbę, z niej 
wypadły zakupy. Zdołali uciec jednak po tym, jak ochroniarz wybiegł ze skle-
pu (W8). Inna mówiła: Poszliśmy z synem na autobus. Powiedziałam po cze-
czeńsku „usiądź Magomed”. W tym momencie poznali, że nie jesteśmy tutej-
si. W pewnym momencie odezwał się mężczyzna: „nie siadaj, nie rozmawiaj!”. 
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[…] „Wy tu przyjechaliście i...” mówił brzydkie słowa, nie wolno nam przeklinać, 
więc ich nie powtórzę. Złapał mnie za rękę i tak mną potrząsał, autobus rzucał 
mną w jedną i w drugą stronę. […] Moja ręka była sina, czarna od siniaków 
i kiedy zobaczyli ją policjanci, nie mogli uwierzyć, jak mogło mi się coś podob-
nego przytrafi ć? Za co? (W9). Inne osoby także opowiadały o podobnych sytu-
acjach – jak zostały popchnięte czy przewrócone.

Najbardziej znanym przykładem przemocy wobec cudzoziemek było szero-
ko opisywane i komentowane w mediach zdarzenie, do którego doszło w 2009 
roku w Łomży, kiedy to dwie Czeczenki zostały napadnięte na ulicy i pobite 
przez nieznanego młodego chłopaka. Katalizatorem przemocy wobec uchodź-
ców w tym mieście był jeden z posłów „Prawa i Sprawiedliwości”, mający 
w planach kandydowanie na prezydenta miasta, który nawoływał do likwida-
cji znajdującego się w Łomży ośrodka dla uchodźców42. Ten przykład doskona-
le pokazuje, jak początkowa ogólna niechęć i agresja słowna przeradzają się 
w przemoc fi zyczną.

Ale najgorsze jest to, że cudzoziemki nie mogą czuć się bezpiecznie nawet 
w swoich domach. Rozmówczynie w trakcie badań kilkakrotnie opowiadały 
o napadach na ich mieszkania. Charakterystyczne jest to, że wszystkie zdarzyły 
się w Białymstoku, w zasadzie na dwóch osiedlach mieszkaniowych. Nieznani 
sprawcy, którymi byli za każdym razem młodzi mężczyźni, obrzucali kamienia-
mi lub podpalali drzwi mieszkań zajmowanych przez cudzoziemców. Tak opi-
sywały to uchodźczynie, które doświadczyły tego typu przemocy: Była godzi-
na 21.40. Jacyś [ludzie] krzyczeli, żebyśmy otworzyli drzwi, następnie chcieli je 
wyłamać. Rzucali kamieniami. Nie wychodziliśmy z mieszkania. Śmiertelnie się 
bałam, według mnie [ci] ludzie byli pod wpływem alkoholu. […] jest mi ciężko, 
jak tylko to wspominam. Mój chłopiec cały czas leżał w łóżku, nie mówił, tylko 
leżał. On się tak bardzo o mnie bał, był pod wpływem silnego stresu. Ci okrutni 
ludzie chcieli wejść, drzwi wyłamać, chcieli nas zabić. Nie wiem, co może być 
powodem takiego zachowania. […] To wszystko zdarzyło się cztery razy w ciągu 
dwóch tygodni w grudniu. (W9). I opisuje także inne podobne zdarzenie: Mło-
dzież rzucała w nasz balkon kamieniami. Miało to miejsce trzy razy, po czterech 
dniach rzucali cegłami. Nie wiem, dlaczego tak zrobili. Dowiedzieli się, że jeste-
śmy Czeczeńcami i to był chyba powód. […] Kolejny incydent to rzucanie w nasz 
balkon butelkami z benzyną. Miało to miejsce już czwarty czy piąty raz. […] Na 
balkonie coś się pali, otwieram drzwi, a tam taki wielki ogień, taki pożar. Śmier-
telnie się wystraszyłam, kompletnie nie wiedziałam, co robić. […] Próbowaliśmy 

42 Zdarzenie to było opisywane przez prasę – por. np. J. Klimowicz, Zasiał nienawiść, „Gazeta 
Wyborcza” z 30.09.2009; E. Sokólska, Ten poseł rozpętał wojnę, „Gazeta Wyborcza” z 29.09.2009. 
Patrz też A. Mikulska, Rasizm w Polsce…, s. 28–29.
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ugasić ogień wodą, ale to tylko wzmagało płomienie. Na balkonie znajdowały 
się kurtki, spodnie syna, bielizna, i to wszystko uległo spaleniu. Syn przewrócił 
się na balkonie, poparzył dotkliwie ręce i nogi, aż do mięsa. To była przerażają-
ca noc. W ten sposób zaatakowali nas czwarty raz. Nie wiem, dlaczego ludzie 
są tak okrutni (W9). Inna cudzoziemka wspominała, co przydarzyło się jej ro-
dzinie: Dwa tygodnie temu, o piątej nad ranem podpalili drzwi. Nie mam poję-
cia, kto to mógł zrobić. […] Była piąta rano, wszyscy spali. W pewnym momen-
cie [moja] matka poczuła dziwny zapach, obudziła nas wszystkich. Brat męża 
oraz matka od razu zabrali się za gaszenie ognia, był wielki (W8). Zdarzenia te 
były opisywane przez media, jednak zdarzyły się każdej z rodzin nie jeden raz. 
Przydarzały się także innym rodzinom mieszkającym w tym mieście.

Można wskazać różne przyczyny występowania przemocy wobec cudzo-
ziemców. Rozmówcy zwracali uwagę na dwa główne elementy. Z jednej strony 
mówili o obawie Polaków (a przynajmniej części z nas) przed innością i o nie-
zrozumieniu innych kultur. Bowiem jeżeli my czegoś nie rozumiemy, to się tego 
boimy, a jak coś jest dla nas nowe, to często ludzie zaczynają atakować. […] 
Jeżeli będziemy mieć coraz więcej migrantów u nas w Polsce, to, mam taką 
nadzieję, będziemy bardziej tolerancyjni wobec inności. Na przykład to, że 
ktoś ma inny kolor skóry czy mówi w innym języku, zacznie być dla nas czymś 
bardziej naturalnym, a w związku z tym będziemy mniej bać się tej inności, bo 
ona już nie będzie taka inna, i rzadziej będziemy atakować. I wtedy ten poziom 
przemocy, mam nadzieję, że będzie malał (UU5). Ale zwracano także uwagę na 
zjawisko rozprzestrzeniającej się w Polsce islamofobii, która zważywszy na bar-
dzo niewielką liczbę muzułmanów w Polsce, jest raczej niezrozumiała i należy 
ją tłumaczyć paniką medialną, związaną z walką z terroryzmem po 11 wrześ-
nia. Badania opinii publicznej pokazują niechęć Polaków do Arabów (utożsa-
mianych zapewne z muzułmanami). Jest to oprócz Romów najmniej lubiana 
przez naszych rodaków grupa cudzoziemców43. Tę niechęć do muzułmanów za-
uważała jedna z uchodźczyń: Mam w ostatnim czasie takie wrażenie, że ludzie 
zaczęli bać się muzułmanów. Nie wiem, z czym się to wiąże. […] bardzo wielu 
ludzi się boi. Nawet, gdy zaczyna się z kimś rozmawiać, gdy jest się w chuście, 
wyczuwa się taki dystans. Potem, gdy człowiek cię bliżej poznaje, ta chusta po-
wolutku znika. No, dopóki ona nie zniknie… chce się wytłumaczyć temu czło-
wiekowi, że nie jest się niebezpiecznym, że się jest normalnym człowiekiem, 
takim samym jak on, ale na to potrzeba czasu. A każdego człowieka również 
nie da się poznać (W1). Podkreślano również funkcjonowanie w polskim spo-
łeczeństwie stereotypów: Społeczeństwo polskie, nie oszukujmy się, nie jest 
bardzo otwarte na inność, na różnorodność. […] Polacy po prostu kierują się 

43 W. Klaus, Zagrożenie migrantów…, s. 6–7.
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stereotypami i z mediów otrzymujemy podobne informacje, np. z TVN24, TVP, 
kiedy mówią „wybuchła bomba podłożona przez islamskich terrorystów”. […] 
I jeżeli zobaczą kobietę w chustce na głowie, to 90% społeczeństwa polskiego 
traktuje ją jako ofi arę tej dzikiej religii. A jak zobaczą zakonnicę, to jest szacu-
nek. Stereotyp to jest problem w tych relacjach i to jest największa bariera po-
między społeczeństwem polskim a obcymi, cudzoziemcami (NU4).

Opisane powyżej doświadczenie przemocy ze strony społeczeństwa przyj-
mującego może wywołać bardzo poważne konsekwencje psychiczne u po-
krzywdzonych. Opisuje je obrazowo jedna z cudzoziemek: Teraz boję się zosta-
wać sama w domu, czuję paniczny strach, czegoś się boję, niespokojna jestem 
[…]. Każdej nocy się boję i teraz też ogarnia mnie strach, niczego nie mogę zro-
bić. […] Każdej nocy nie śpię, boję się i modlę się do Allacha, żeby była to nor-
malna noc i normalny poranek. Te myśli wciąż nie dają mi spokoju (W9). Prze-
moc na tle rasowym i ogólnie doświadczana w społeczeństwie przyjmującym 
niechęć i dyskryminacja skutkują także podwyższonym odsetkiem samobójstw 
wśród imigrantów44. Niezwykle istotne jest zatem, by stworzyć system zapo-
biegania zdarzeniom na tle rasistowskim i w ten sposób zapewnić wszystkim 
bezpieczeństwo. Jedna z uchodźczyń tak podsumowała, od czego zależy poczu-
cie bezpieczeństwa: Wydaje mi się, że jeśli prawo jest egzekwowane i działa 
sprawnie, to i ludzie czuję się bezpieczni (W7). Z tej wypowiedzi wyraźnie wy-
nika, że rozmówczyni nie uważa, iż w Polsce prawo prawidłowo działa w prak-
tyce, zatem że pracownicy różnych służb publicznych są w stanie efektywnie 
ochronić obywateli czy nie-obywateli.

5. Przemoc symboliczna/instytucjonalna

Poza bezpośrednimi formami przemocy (fi zycznej i psychicznej) uchodźczy-
nie mogą doświadczać jej także pośrednio, w formie symbolicznej czy inaczej 
instytucjonalnej, strukturalnej. O ile przemoc fi zyczną można scharaktery-
zować jako pewne pojedyncze wydarzenie lub ciąg takich wydarzeń, to prze-
moc strukturalna jest procesem, którego efekty są silnie wbudowane (i stale 
wbudowywane) w strukturę społeczną. Jest ona zatem osadzona w strukturze 
społecznej i wynika z nierówności w rozdziale władzy w ramach społeczeństwa, 
opartych np. na statusie prawnym, pochodzeniu etnicznym czy rasie. Skutkiem 
przemocy symbolicznej czy instytucjonalnej jest wtórne utrwalanie nierów-
ności w społeczeństwie. Przemoc symboliczna jest stosowana w sposób nie-
świadomy przez osoby reprezentujące aparat państwowy, ale osoby te mogą 

44 K.A. Ratkowska, D. De Leo, Suicide in Immigrants: An Overview, „Open Journal of Medical 
Psychology” 2012, nr 2, s. 125.
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jednocześnie posiadać i wyrażać wobec cudzoziemców indywidualne uprzedze-
nia na tle etnicznym czy rasowym. Często nawet grupy poddawane przemocy 
symbolicznej mogą być jej nieświadome i nie uznawać jej przejawów za prze-
mocowe, a przyjmować je jako zwyczajowy i normalny sposób funkcjonowania 
społeczeństwa45.

Jedną z form przemocy symbolicznej jest zjawisko instytucjonalnego rasi-
zmu. Pojęcie to było używane w Stanach Zjednoczonych do opisania procesu 
wykluczania na ogromną skalę czarnych obywateli. Defi nicja zaproponowana 
przez Jamesa M. Jonesa określała to zjawisko jako ustanawianie praw, zwycza-
jów lub praktyk, które w stały sposób przyczyniają się do istnienia nierówno-
ści rasowych. Zatem jeśli prawa, zwyczaje czy praktyki generują nierówności 
rasowe, to mamy do czynienia z instytucjonalnym rasizmem, nawet jeśli oso-
by, które go stosują, nie mają rasistowskich motywacji. To podkreślanie braku 
bezpośrednich intencji do nierównego traktowania przez sprawców niektórzy 
autorzy uważali za dużą zaletę pojęcia instytucjonalnego rasizmu, pokazywało 
ono bowiem potrzebę zmian i jednocześnie nikogo wprost nie obciążało odpo-
wiedzialnością za istnienie tego zjawiska oraz nikogo personalnie nie uznawa-
ło za rasistę46. Ten brak bezpośredniej motywacji rasistowskiej przyjmował za 
punkt wyjścia brytyjski raport Macphersona, który defi niował instytucjonalny 
rasizm jako porażkę organizacji (w tym przypadku policji) w zapewnieniu ade-
kwatnej i profesjonalnej pomocy pokrzywdzonym z powodu koloru ich skóry, 
pochodzenia etnicznego lub przynależności do danej kultury. Zjawisko to może 
być postrzegane jako istnienie dyskryminujących lub wykluczających procedur, 
nastawienia albo zachowań, będących wynikiem nieintencjonalnych uprze-
dzeń, ignorancji, braku wrażliwości lub też istnienia stereotypów w stosunku 
do pewnych grup47.

Floya Anthias uważa, że obecnie patrząc na zjawisko instytucjonalnego rasi-
zmu, powinniśmy zwracać uwagę na jego konsekwencje. Wynikają one – jak to 
przy przemocy symbolicznej – ze strukturalnych nierówności w społeczeństwie 
i skutkują wykluczeniem z niego pewnych grup, osłabianiem szans ich człon-
ków albo prowadzą do pozbawienia ich możliwości skorzystania z pewnych 
uprawnień. Zatem za instytucjonalny rasizm powinniśmy uznać występujące 
w danej instytucji rasistowskie lub etnocentryczne praktyki, które dążą do nie-

45 J. Galtung, Violence, Peace, and Peace Research…, s. 169–178.
46 J. Williams, Redefi ning ins� tu� onal racism, „Ethnic and Racial Studies” 1985, vol. 8, nr 3, 

s. 324, 343. Autorka przytacza wiele różnych defi nicji tego zjawiska.
47 F. Anthias, Ins� tu� onal Racism, Power and Accountability, „Sociological Research Onli-

ne” 1999, vol. 4, no 1, par. 2.1; D. Smith, Criminology, Contemporary Society and Race Issues, 
w: H. Singh Bhui (red.), Race & Criminal Jus� ce, Los Angeles-London-New Delhi-Singapore-
-Washington DC 2009, s. 38.

02_Witold_Klaus.indd   12902_Witold_Klaus.indd   129 2014-11-18   07:17:072014-11-18   07:17:07



130

Witold Klaus

równego traktowania w sposób bezpośredni albo pośredni, tj. gdy niezamie-
rzonym efektem funkcjonowania pewnych procedur jest nierówność, której 
doświadcza jedynie określona grupa mniejszościowa48. Pod tym względem de-
fi nicja ta zbliża się do pojęcia dyskryminacji instytucjonalnej w jej pośredniej 
czy bezpośredniej wersji49.

Jednak obecnie mamy do czynienia także z nowym zjawiskiem, które doty-
ka ludzi nie tyle (lub nie tylko) w związku z ich rasą czy pochodzeniem etnicz-
nym, ile z powodu ich innego niż polskie obywatelstwa. Jérôme Valluy do jego 
opisania używa określenia „rządowa ksenofobia” (governmental xenophobia) 
i defi niuje je jako połączenie dyskursu i działań władz publicznych, których ce-
lem jest najpierw naznaczenie w oczach społeczeństwa cudzoziemców i spro-
wadzenie do postrzegania ich jedynie jako problemu, zagrożenia czy niebez-
pieczeństwa, a następnie podjęcie różnych inicjatyw, by zwalczać wytworzony 
przez siebie problem, czyli w praktyce samych migrantów50. Występowanie ta-
kich praktyk opartych na chęci ochrony społeczeństwa przez władze publiczne 
(państwo jako instytucję) przed obcymi, którzy wdarli się do niego (lub chcą się 
wedrzeć), Michel Foucault przedstawiał jako początek powstawania idei ochro-
ny czystości „rasy”51. W obecnym przypadku możemy mówić o walce o za-
chowanie jednolitości kulturowej, a co za tym idzie i etnicznej społeczeństw 
bogatej Północy. W tej walce państwo posługuje się dobrze znanymi mu instru-
mentami kontroli, czyli sięga po różnego rodzaju instytucje do tej pory używa-
ne w ramach prawa karnego. Zatem kryminalizuje prawo migracyjne, prowa-
dząc do powstania nowego zjawiska, zwanego crimmigra� on. Skutkiem tych 
zabiegów jest karanie cudzoziemców za przestępstwa, które zostały wykreo-
wane specjalnie na potrzeby kontroli obcokrajowców i których obywatel da-
nego państwa popełnić w zasadzie nie może52. U źródeł takiego podejścia leży 
założenie różnicowania „swoich” oraz „obcych”, obywateli oraz przyjezdnych. 
Chodzi zatem o oddzielenie jednych od drugich i do tego celu wykorzystuje się 
przepisy prawnokarne. Zastosowanie ma w tym przypadku teoria członkostwa 
(membership theory) oparta o ideę kontraktu społecznego między rządzącymi 
i społeczeństwem, któremu zostały przyznane prawa dla ochrony przed wła-

48 F. Anthias, Ins� tu� onal Racism, Power and Accountability…, par. 2.7, 3.7.
49 Por. np. C. McCrudden, Ins� tu� onal Discrimina� on, „Oxford Journal of Legal Studies” 1982, 

no. 3; F.L. Pincus, Discrimina� on Comes in Many Forms. Individual, Ins� tu� onal, and Structural, 
„American Behavioral Scien
 st” 1996, vol. 40, no 2.

50 J. Valluy, The Metamorphosis of Asylum in Europe: From the origins of ‘Fake Refugees’ to 
their Internment…, s. 116–117. 

51 M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w College de France, 1976, Warszawa 
1998, s. 86.

52 A. Aliver
 , Crimes of Mobility. Criminal law and the regula� on of immigra� on, London-New 
York 2013, s. 39–58.
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dzą. Jednak – jak to w przypadku kontraktu – wiąże on jedynie strony, które go 
zawarły. Zatem rządzący są obowiązani do prowadzenia działań zwiększających 
ochronę członków społeczeństwa przed innymi osobami, co w tym przypadku 
może być tożsame z pozbawianiem praw nie-członków, czyli „obcych”. Owi nie-
będący stronami kontraktu nie-obywatele tymczasem nie mogą żądać od rzą-
dzących przyznania im praw równych z obywatelami53. Michael Walzer porów-
nuje obecne traktowanie migrantów do ateńskich metojków, którymi rządzili 
obywatele-tyrani. Pisze: „ci goście doświadczają państwa jako wszechobecnej 
i wzbudzającej strach mocy, która decyduje o kształcie ich życia, nadzoruje każ-
dy ruch – i nigdy nie pyta ich o zdanie”54.

Przemoc instytucjonalną, której podlegają w Polsce cudzoziemcy, moż-
na pod względem rodzaju podzielić na kilka grup. Po pierwsze, można mówić 
o skrajnym zjawisku przemocy, za jaką uznać należy pozbawianie uchodźców 
wolności przez umieszczanie ich w ośrodkach strzeżonych, jak również sposób, 
w jaki są przekazywani między państwami Unii Europejskiej i deportowani poza 
jej terytorium (tzw. przymusowe powroty). Drugim obliczem przemocy symbo-
licznej jest umieszczanie uchodźców w specjalnie dla nich zakładanych ośrod-
kach oraz fasadowość systemu pomocy migrantom przymusowym, który rodzi 
ich bezradność oraz petryfi kuje ich ubóstwo. Wreszcie, po trzecie, można mó-
wić o pewnych elementach instytucjonalnego rasizmu, jakie występują w pol-
skiej policji oraz w innych służbach publicznych. Polegając one na niezauważa-
niu lub ignorowaniu problemów, jakie stają się doświadczeniem cudzoziemek 
(w tym także przemocy) oraz na lekceważącym podejściu do migrantów jako 
do osób.

5.1. Funkcjonowanie ośrodków detencyjnych

Najpoważniejszym objawem przemocy jest umieszczanie cudzoziemców 
w specjalnie dla nich stworzonych zamkniętych ośrodkach. W Polsce placów-
ki takie zostały powołane ustawą z dnia 5 stycznia 1995 roku o zmianie usta-
wy o cudzoziemcach (Dz. U. z 1995 r., Nr 23, poz. 120) na podstawie nowego, 
zmienionego brzmienia art. 18 ustawy o cudzoziemcach z 1963 roku55. Podstawą 

53 J. Stumpf, The Crimmigra� on Crisis: Immigrants, Crime, and Sovereign Power, „American 
University Law Review” 2006, vol. 56, no 2, s. 376-379; 378-379. 

54 M. Walzer, Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości, Warszawa 2007, s. 101, 
a także: 91–92, 97–102. 

55 Zgodnie z art. 1 pkt 54 ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych 
ustaw z dnia 24 października 2008 r. (Dz. U. Nr 216, poz. 1367). Od końca 1997 roku była ona 
oprócz Policji uprawniona do prowadzenia tych placówek na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy 
z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 1997 r., Nr 114, poz. 739).
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pozbawienie cudzoziemca wolności jest naruszenie przez niego przepisów admi-
nistracyjnych dotyczących legalności pobytu w Polsce. Jak zauważa jedna z eks-
pertek: w ośrodkach strzeżonych umieszczani są wszyscy jak leci i jest to jedynie 
uwarunkowane tym, […] że przeszli nie tę granicę, którą trzeba, aby ratować 
swoje życie. Czyli że przeszli nie tylko do Polski, ale też do Unii, albo że przeszli bez 
ważnej wizy, czy dokumentu, czy paszportu, prosząc o status uchodźcy (NU5). 
Ale przecież choć cudzoziemcy naruszyli przepisy obowiązującego w Polsce pra-
wa administracyjnego, popełniając wykroczenie (np. nielegalnego przekroczenia 
granicy czy przebywania na terytorium RP bez odpowiedniego tytułu prawnego), 
to nie popełnili przestępstwa. Tymczasem oprócz ukarania ich za popełnienie 
wykroczenia (najczęściej w postaci nałożenia grzywny), państwo stosuje wobec 
nich bardzo surowy środek przymusu, jakim jest pozbawienie wolności (umiesz-
czenie w ośrodku zamkniętym). Środek analogiczny jak wobec sprawców poważ-
nych czynów zabronionych – bowiem przecież jedynie w przypadku popełnienia 
najpoważniejszych przestępstw stosowane jest tymczasowe aresztowanie oraz 
orzeka się karę pozbawienia wolności. Oczywiście jeżeli cudzoziemiec popełnił 
na terytorium Polski przestępstwo, powinien ponieść za nie odpowiedzialność na 
zasadach określonych w przepisach karnych.

Teoretycznie przepisy (art. 400 ustawy o cudzoziemcach z 2013 roku) za-
kazują umieszczania w detencji osób, gdy pobyt w zamknięciu może powo-
dować zagrożenie dla ich życia czy zdrowia (także zdrowia psychicznego, choć 
nie jest to wyraźnie wskazane w przepisie) albo też kiedy stan psychofi zyczny 
cudzoziemca może uzasadniać domniemanie, że został on wcześniej podda-
ny przemocy (najczęściej w kraju pochodzenia lub w związku z migracją, np. 
traktowaniem przez przemytników, choć przepisy nie zawierają w tym zakre-
sie ograniczeń terytorialnych). Jednak w praktyce nie ma tzw. badań przesie-
wowych, które pomagałyby funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz sędziom 
orzekającym o detencji określić, czy dany cudzoziemiec lub cudzoziemka byli 
ofi arami przemocy lub tortur. Narzędzia takie są dopiero wypracowywane 
w tym roku56 i nie wiadomo, jak sprawdzą się w praktyce. Brak odpowiednio 
przygotowanych psychologów pracujących w ośrodkach strzeżonych nie po-
zwala na stałe i prawidłowe monitorowanie stanu zdrowia psychicznego osa-
dzonych. Stan ten jedna z badanych określiła dosadnie: Dla mnie to jest, ja 
nie wiem, jak to określić, to jest zbrodnia. Można to nazwać zbrodnią w sto-
sunku do tej ofi ary, terrorem psychicznym, przestępstwem (NU4). Świadectwa 
uchodźczyń potwierdzają taką ocenę.

56 W 2014 roku Komenda Główna Straży Granicznej oraz Fundacja Międzynarodowa Inicjaty-
wa Humanitarna prowadzą wspólne działania, zmierzające do stworzenia systemu identyfi kacji 
tej kategorii cudzoziemców.
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W trakcie badań rozmawialiśmy z kobietami, z których wiele doznało cięż-
kiej przemocy w swoich krajach pochodzenia – fi zycznej i seksualnej. Najczęś-
ciej jej sprawcami byli policjanci czy żołnierze, czyli generalnie umundurowa-
ni mężczyźni. Tak opowiadały o tym, co przeżyły: Wieczorem do tego pokoju, 
w którym byłam, przyszedł policjant, który mnie zgwałcił. Zakneblował mnie 
chustką, bałam się, że jeśli będę się bronić, zabije mnie. Znałam wiele takich 
osób, które gdy je zabrała policja, to już nie wracały, albo rodzina dostawała 
telefon, że mają odebrać trupy (W11). Bili mnie, próbowałam się bronić, tarza-
łam się po ziemi, wtedy jeden z nich uderzył mnie metalowym przedmiotem. 
Jak mnie pobito, to wykorzystano sytuację, żeby mnie zgwałcić (W10). Ponie-
waż cudzoziemki nie otrzymały w Polsce pomocy psychologicznej i nie przepra-
cowały traumy, której doznały, to okropne doświadczenia przemocy i gwałtu 
były dla nich cały czas żywe: Codziennie płaczę, jak myślę o tym, jak mnie gwał-
cili. Płaczę całą noc, tak jakbym tam była, jakby to było dziś (W10).

Warunki detencji: kraty, ciężkie metalowe drzwi, drut kolczasty, mężczyź-
ni w mundurach cały czas przypominały uchodźczyniom o tych zdarzeniach, 
o których chciałyby zapomnieć, wyprzeć z pamięci: Cały czas to wraca – boję 
się wszystkiego, co policyjne. Jak widzę policjanta, to wszystko wraca. […] Sły-
szałyście, jak się otwierają tu te metalowe drzwi? Strasznie hałasują. Policja tu 
w nocy zamyka i otwiera drzwi – za każdym razem budzę się przerażona. […] 
W nocy ciągle się budzę, bo strażnicy często otwierają drzwi do naszych pokoi, 
robią to nagle, budzę się w strachu (W11). Jak drzwi trzasną, to się zrywam. 
[…] Tu się czuję, jakbym była zamknięta w Afryce. Chcę być wolna (W10). Jej 
koleżanka czuła się podobnie: Jestem tu od 8 miesięcy – jestem bardzo zmę-
czona. Tak naprawdę tu się nic nie zmieniło [w porównaniu z krajem pocho-
dzenia], różnica jest tylko ta, że tam bili i torturowali. Ale tu nie mam prawa 
mówić, nie mam prawa prosić, nic się nie zmieniło. Kiedyś pomagało mi to, że 
chodziłam do Kościoła i tam się modliłam, a tu nawet tego nie mogę. Zabrano 
mi pierścionek z różańcem, ksiądz przychodzi raz w miesiącu, ale nie mówi po 
francusku – od ośmiu miesięcy nie przyjmowałam sakramentów (W11). Stan 
izolacji może prowadzić nawet do myśli samobójczych: czuję się zmęczona po-
bytem tutaj [w zamknięciu]. Myślałam, że mając problemy w moim kraju, po 
przyjeździe tutaj moje życie się poprawi. Obecnie wszystko straciłam. Przeby-
wam w zamknięciu od pięciu miesięcy, jestem zmęczona, chciałam wolności, 
a wy mi jej nie daliście. Straciłam na wadze 16 kilogramów. Postanowiłam 
umrzeć, aby nie cierpieć. Przepraszam, że przyjechałam tutaj z fałszywą wizą 
– nie wiedziałam (W10). Powyższe relacje mówią same za siebie, pokazując ok-
rucieństwo, jakim jest pozbawianie cudzoziemek wolności jedynie za narusze-
nie przez nie przepisów administracyjnych. 
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Za opresyjne należy uznać zarówno warunki zamknięcia i ogólnie karce-
ralny wygląd ośrodków strzeżonych, jak również cały reżim w nich panujący. 
W trakcie dwóch monitoringów organizacji pozarządowych przeprowadzonych 
w 2012 i 2014 roku57 cudzoziemcy zwracali szczególną uwagę na traktowanie 
ich przez funkcjonariuszy i ogólne funkcjonowanie ośrodka jako placówki izola-
cyjnej. W trakcie opisanych powyżej monitoringów przywoływano także prak-
tyki, które uznać można wprost za dehumanizujące osoby osadzone w ośrod-
kach strzeżonych. Do cudzoziemców zwracano się per „ty”, nie używając 
właściwych językowi polskiemu określeń grzecznościowych „pan/pani”, które 
są na tyle powszechnie przyjęte, że nie można ich uznać jedynie za kurtuazyj-
ne, a należy raczej za standardowe formy zwracania się do osób obcych. Ale 
w niektórych placówkach funkcjonariusze zastępowali imiona obcokrajowców 
numerami ewidencyjnymi i w taki sposób odnosili się do osadzonych. Skoja-
rzenia historyczne są tu ewidentne. Jedna z cudzoziemek tak opisywała swo-
je doświadczenia z pobytu w ośrodku: Jeden z ochroniarzy gwizdem wołał 
ludzi na posiłki, a gdy przechodzili obok niego śmiał się i obrażał Czeczenów. 
Gdy zapytałam go, dlaczego tak postępuje, odpowiedział „Tu nie ma miejsca 
dla Czeczenów. Polska nie jest dla Czeczenów” (W16). I chociaż Straż Granicz-
na w ostatnich latach robi wiele, by poprawić warunki pobytu cudzoziemców 
w ośrodkach strzeżonych i złagodzić ich rygor, to jednak cały czas trzeba pamię-
tać, że samo pozbawienie wolności jest niezwykle dotkliwą ingerencją w życie 
jednostki.

Cudzoziemki czują także ogromne zagrożenie wynikające z możliwości ode-
słania ich do kraju pochodzenia. Procedura o nadanie statusu uchodźczy nie 
jest krótka, szczególnie jeśli w pierwszej instancji nie uda się przekonać urzęd-
ników do wydania pozytywnej decyzji w sprawie nadania statusu. Stąd przez 
długi czas migrantki pozostają w stanie zawieszenia, bez pewności, czy uda się 
im pozostać bezpiecznie w Polsce, czy też będą zmuszone do powrotu: Jest 
taka niepewność, czy ja tu zostanę, czy mi zalegalizują pobyt, czy dostanę sta-
tus […]. Taka niewiadoma ciągnie się czasami latami. Oni dostają decyzję, od-
wołują się i znowu składają wnioski. […] I siedząc w ośrodku, nie robiąc kom-
pletnie nic (UU6). Niektórzy migranci uważają, że postępowanie statusowe jest 
loterią, nie widzą w nim żadnej prawidłowości ani pewności58. Całą tę proce-
durę można uznać za jedną z form przemocy psychicznej, szczególnie że w jej 

57 Por. W. Klaus, K. Rusiłowicz (red.), Migracja to nie zbrodnia. Raport z monitoringu strze-
żonych ośrodków dla cudzoziemców, Warszawa 2012 oraz J. Białas, W. Klaus (red.), Wciąż za 
kratami. Raport z monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców przeprowadzonego przez 
Helsińską Fundację Praw Człowieka i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2014.

58 R. Stryjewski, Integracja społeczna i gospodarcza imigrantów wyznania muzułmańskiego 
w Polsce. Raport z badań, Warszawa 2012, s. 262.
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trakcie wymaga się od cudzoziemca podzielenia się z obcymi osobami bardzo 
osobistymi i nierzadko intymnymi informacjami, z których część mogła spo-
wodować głębokie urazy psychiczne. Tymczasem sam proces wywiadu, proces 
postępowania [o nadanie statusu uchodźcy] traktuje kobietę jak przedmiot, 
[…] a nie jak żywą istotę, która ma takie urazy, takie traumy psychiczne. […] 
I system ten doprowadzi do tego, że migrantka czy uchodźczyni przeżywa po-
dwójny stres (NU4). Możliwe, że sama procedura nadawania statusu uchodźcy 
jest nie do uniknięcia i jest konieczna dla rzetelnego rozpatrzenia sprawy (choć 
w Polsce jest ona zdecydowanie zbyt długa i często zbyt obcesowo traktuje się 
aplikanta), jednak nie czyni jej to mniej przemocową. Postępowanie jest tym 
dotkliwsze, że cudzoziemki spotykają osoby, którym się nie udało otrzymać sta-
tusu uchodźcy i które w związku z tym zostały odesłane do krajów, w których 
grozi im niebezpieczeństwo: Od wyjazdu P. [koleżanki] – jej deportacji – myślę 
ciągle… Bardzo się boję wrócić do mojego kraju… Wiem, że przyjdzie też na 
mnie kolej, a powrót to dla mnie śmierć. To koniec (W10). Inna osoba dodaje: 
Gdy widziałam ludzi w mundurach, którzy rozmawiają ze sobą w ośrodku, wy-
dawało mi się, że rozmawiają o mnie, że zaraz mnie zabiorą i deportują (W12).

Za jeden z przykładów przemocy instytucjonalnej należy uznać sposób, 
w jaki cudzoziemcy są „przekazywani” między państwami. Chodzi tu zarówno 
o ich przymusowe przemieszczanie w ramach Unii Europejskiej, związane z wy-
konaniem przepisów europejskich o odpowiedzialności poszczególnych państw 
członkowskich za pobyt na terytorium Wspólnoty cudzoziemców, którzy prze-
kroczyli jako pierwszą ich granicę59, jak również o organizację przymusowych 
powrotów do krajów pochodzenia. Problemem jest bowiem nie tylko to, że 
ktoś inny decyduje o tym, gdzie dana osoba będzie zamieszkiwać, ale także 
(a może przede wszystkim) niezwykle uprzedmiotawiający sposób, w jaki jest 
ona traktowana podczas procedur deportacyjnych, oraz o stosowanie w ich 
trakcie przemocy fi zycznej.

Jedna z cudzoziemek, która została przekazana do Polski z innego państwa 
Unii Europejskiej, tak wspominała to dotkliwe i upokarzające doświadczenie: 
Mówili mi, że poinformują mnie, kiedy będą mieli mnie deportować do Polski. 
Okłamali mnie. […] Zaskoczyli mnie pewnego ranka, pięciu policjantów, czte-
rech mężczyzn i jedna kobieta. Byli w cywilu, ale mieli plakietki z nazwiskami. 
Powiedzieli mi, że są policjantami i że mam za nimi się udać, do Polski. Prze-

59 Chodzi tu o tzw. rozporządzenie Dublin III, czyli o Rozporządzenie Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mecha-
nizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzie-
lenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela 
państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) (a także o jego wcześniejsze wer-
sje – rozporządzenia Dublin I oraz II).

02_Witold_Klaus.indd   13502_Witold_Klaus.indd   135 2014-11-18   07:17:072014-11-18   07:17:07



136

Witold Klaus

straszyłam się. Nigdy tak się nie przestraszyłam, jak wtedy. Byłam naga, wło-
żyłam tylko taką krótką bluzkę. A oni powiedzieli, że mam się ubrać i za nimi 
iść. Odmówiłam ubrania się. Zapytałam: „Gdzie jest moje dziecko?”, „Muszę za-
dzwonić do dziecka”. Zabrano mi telefon, nie mogłam dzwonić. […] A kiedy od-
mówiłam ubrania się, założono mi kajdanki i potem dwóch policjantów chwyci-
ło mnie za ręce, dwóch za nogi, a kobieta zaczęła mnie ubierać. A potem, ciągle 
w kajdankach wsiadłam do busa. Spotkałam syna dopiero przy samolocie, na 
lotnisku, a droga była bardzo długa ze szpitala na lotnisko. Zostałam odstawio-
na do samolotu jak terrorystka. Nie poszliśmy przez lotnisko tą drogą, którą 
normalnie przechodzą podróżni. Przeprowadzono mnie dołem, aż do samolo-
tu, żebym nie zrobiła hałasu na lotnisku. Samochodem policyjnym dowieziono 
mnie do samolotu. To tam zobaczyłam syna. Kazano mi wsiąść do samolotu, 
zdjęto kajdanki i powiedziano mi: „jeśli powiesz choć słowo, nie polecisz samo-
lotem. Jesteś chora, a pojedziesz autobusem. Podróż do Polski trwa dwa dni. 
Wybieraj”. […] W samolocie leciało z nami czterech policjantów. Dwóch obok 
mnie i dwóch obok mojego [dziewięcioletniego] syna. Przywieziono nas tutaj 
jak kryminalistów (W11). Dalsza część tej historii zdarzyła się już w Polsce: Pil-
nowało nas czterech polskich policjantów. Zamykali nas od zewnątrz. Ja z sy-
nem byłam w środku. Syn, nawet jak chciał iść do toalety, musiał dzwonić, żeby 
otworzyli mu drzwi. Nie mógł swobodnie się poruszać. Był sterroryzowany, py-
tał: „Mamo, dlaczego wsadzili nas do więzienia? Co zrobiliśmy?” Przez te dwa 
dni syn był tak ogromnie przestraszony: „Mamo, co zrobiłem?” Policjanci byli 
wszędzie. Nawet jak szło się do łazienki, to zamykałaś drzwi, a tam było widać 
buty policjanta obok toalety. Ktoś stoi tak, boisz się. Pytałam „Dlaczego oni nas 
tak traktują?”, a oni odpowiadali, że „taki jest system, my chcemy tylko obser-
wować cię, aż cię wypuścimy. Ale teraz musimy cię obserwować, czy nie zro-
bisz sobie krzywdy”. Doszłam do momentu, kiedy zastanawiałam się, czy by-
cie uchodźcą jest przestępstwem? Nikt nie wybiera bycia uchodźcą. Jesteśmy 
uchodźcami, bo mamy ku temu powody (W11). Funkcjonariusze Straży Granicz-
nej tłumaczą często, że nieinformowanie cudzoziemców o zbliżającym się ter-
minie wydalenia ma na celu zapobieżenie podejmowaniu przez nich prób unie-
możliwienia wykonania tej czynności. Część osób tak bardzo nie chce wrócić do 
kraju pochodzenia, że podejmuje nawet próby samobójcze, byle tylko pozostać 
w Europie.

W całej tej historii nie chodzi o to, że któryś z funkcjonariuszy na dowolnym 
etapie złamał prawo, że jego czy jej zachowanie było nieprofesjonalne. Historia 
ta pokazuje raczej proces instytucjonalnej i intencjonalnej przemocy, jaką stosują 
państwa bogate wobec osób przyjezdnych, które marzyły, by znaleźć się w Euro-
pie. Bowiem chodzi właśnie o to ostatnie pytanie, które zadała nasza rozmów-
czyni, czyli zrozumienie przez rządzących (a także przez całe społeczeństwa) pro-
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cesu uchodźstwa i przyczyn ucieczki z kraju pochodzenia. Tymczasem obecnie 
w Europie panuje dość powszechne przekonanie, że cudzoziemcy przyjeżdżają-
cy i szukający na Starym Kontynencie ochrony chcą oszukać system, chcą jedy-
nie skorzystać z europejskiego sukcesu i bogactwa, więc nie zasługują na żadną 
ochronę60. Cudzoziemka, która doświadczyła takiego traktowania stwierdzała 
z goryczą: Zawsze uważałam, że w Afryce są łamane prawa człowieka, ale teraz 
myślę, że w Europie jest gorzej. Traumatyzują nas w ciszy, ukrywają to. Nikt się 
nie dowiaduje, co nam robią. […] Miałam zupełnie inny obraz Europy, przyjeżdża-
jąc tutaj. I bardzo się rozczarowałam. Bo jeśli chodzi o prawa człowieka – to jest 
to samo, co w Afryce. Ze sprawiedliwością – podobnie (W11).

5.2. Ośrodki „otwarte” dla uchodźców

Zamykanie cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych jest najwyższym stop-
niem ich kontrolowania przez państwo. Lżejszą formą takiego nadzoru jest 
funkcjonowanie systemu tzw. otwartych ośrodków dla osób, które ubiegają się 
o nadanie statusu uchodźcy. Jak dowodzi Katarzyna Gracz61, także te placówki 
spełniają charakterystykę Goff manowskiej instytucji totalnej. Są one odgrodzo-
ne od społeczeństwa za sprawą samej ich lokalizacji, z dala od miast czy więk-
szych osiedli ludzkich. A nawet jeśli znajdują się w miastach, to na ich obrzeżach, 
w miejscach, do których nie jest łatwo dotrzeć, korzystając z komunikacji pub-
licznej. Nierzadko warunki fi zyczne dotyczące położenia ośrodków (oddalenie od 
innych osiedli, brak oświetlenia ulicy, droga przez las etc.) wywołują w ich miesz-
kańcach poczucie strachu w trakcie podróży do/z placówki: Teraz przynajmniej 
wycieli drzewa, ale wcześniej to były straszne zarośla. Żeby wrócić późno w nocy, 
to było straszne. Modliłaś się tylko, żeby nie spotkać nikogo. Zanim ścięli drzewa, 
to było miejsce budzące strach (W11). Ponadto ośrodki są silnie zinstytucjonali-
zowane ze względu na surowe regulaminy, które w znacznym stopniu ogranicza-
ją swobodę mieszkańców tych placówek. Obejmują one także w pewien sposób 
ograniczenia wolności, np. w zakresie przyjmowania gości czy przebywania poza 
ośrodkiem, a także stwarzają pracownikom UdsC możliwość przeszukiwania po-
koi, które zajmują cudzoziemcy, czy odbieranie przebywającym w ośrodkach rze-
czy osobistych. Cały ten proces można nazwać „nad-instytucjonalizacją” uchodź-
ców w ośrodkach, które traktują ich instrumentalnie i nie liczą się ze zdaniem 
migrantów odnośnie do podejmowanych wobec nich decyzji.

60 Por. M. Kmak, Moral Schizophrenia of Migra� on to the European Union. Homo Oeconomi-
cus Meets Bogus Asylum Seeker, „Helsinki Review of Global Governance” 2012, vol. 3, no. 1.

61 K. Gracz, Przymusowe migracje a perspektywy wielokulturowości w Polsce, w: A. Gutkow-
ska (red.), Uchodźcy w Polsce. Kulturowo-prawne bariery w procesie adaptacji, Warszawa 2007, 
s. 117–140.
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Z przeprowadzonych badań wynika, że poziom przemocy wśród miesz-
kańców ośrodków jest wysoki. Stosunkowo często dochodzi do różnych form 
przemocy, które wynikają z przeludnienia tych placówek i zderzenia na małej 
przestrzeni wielu kultur z właściwymi im, odmiennymi zachowaniami: Są panie 
i z Ugandy, i z Afganistanu, i z Gruzji i często są nieporozumienia na różnym 
tle […] o różne głupoty: Gruzinki palą na korytarzu, Czeczenki nie palą, panie 
z Ugandy chodzą czy wychodzą spod prysznica w ręcznikach, gdzie Czeczenki 
absolutnie tak by nie wyszły z toalety i dla nich to jest to naturalne i swobodne. 
[…] Życie w takim skupisku jest na pewno uciążliwe, bo nawet cudzoziemki, któ-
re pisały pisma z prośbą o dofi nasowanie życia poza ośrodkiem, pisały te proś-
by ze względu na takie obciążenia psychiczne i atmosferę panującą w ośrodku 
(UU3). Często przyczyną starć między kobietami są dzieci: ich nieakceptowane 
przez inne osoby zachowanie czy też konfl ikty między dziećmi, które przeno-
szone są potem na spory między dorosłymi, najczęściej matkami. Ale proble-
my rodzi także sposób używania wspólnej przestrzeni – głównie kuchni. Same 
uchodźczynie tak o tym opowiadały: Czeczenki między sobą się biły i przyjeż-
dżała policja, żeby je rozdzielać (W10); kobiety kłócą się z powodu dzieci, kłócą 
się ze sobą. Wcześniej to tam był straszny „bardak” [bałagan]. Kobiety się na-
wet ze sobą biły do krwi (W12). 

5.3. Stosunek pracowników instytucji publicznych do uchodźczyń

W ośrodkach dla uchodźców największym problemem nie są same wybu-
chy agresji, ale ich lekceważenie przez personel tych placówek, a szczególnie 
przez ochronę. Ci ostatni okazują pogardliwy stosunek do uchodźców szcze-
gólnie wówczas, gdy do przemocy dochodzi między kobietami. Zdarzenia te 
są traktowane z przymrużeniem oka, jako błahe i nie warte zainteresowania: 
[Pracownik ochrony] przyszedł, popatrzył, że pobili dziecko, i odszedł. Powinien 
był wezwać policję. […] Zwykły skandal. A co oni w takiej sytuacji powinni ro-
bić? Powinien był wezwać policję. Jeżeli matka prosi, kiedy dziecko płacze (W3). 
Także inni badacze zwracali uwagę na to, że personel pomocniczy ośrodków, 
w tym zwłaszcza pracownicy ochrony, bywa sprawcą przemocy wobec miesz-
kańców tych placówek, ze względu na wykorzystywanie swojej przewagi, siły 
i władzy nad uchodźcami. Jak zauważyła jedna z pracowniczek ośrodka dla 
uchodźców, pracownicy ochrony to są ludzie, którzy nie traktują swoich pod-
opiecznych poważnie. W ogóle pracy nie wykonują, trzeba zaznaczyć, solidnie. 
W ogóle cudzoziemca nie traktują na serio, na poważnie. Uważają, że to jest 
gorszy gatunek człowieka, którego można na przykład, może nie oszukać, ale 
zbagatelizować jego prośby, jego żądanie przesunąć w czasie, co jest przecież 
jakimś lekceważeniem (UU9). Ta niewidzialność, przezroczystość cudzozie-
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mek i ich problemów jest przykładem instytucjonalnego rasizmu oraz łączące-
go się z nim instytucjonalnego seksizmu. Pracownicy ochrony nie dostrzegają 
bowiem obu charakterystyk jednocześnie – innej niż polska narodowości oraz 
kobiecości. Uchodźczynie mają odmienne potrzeby i powinny być wobec nich 
stosowane czasem inne instrumenty – np. pomocy i wsparcie62.

W niektórych sytuacjach cudzoziemki spotykają się nie tylko z obojętnością 
ze strony pracowników instytucji publicznych, ale także z jawną niechęcią. Czę-
sto do takich ksenofobicznych63 zachowań dochodziło ze strony pracowników 
medycznych – lekarzy oraz pielęgniarek. Zwracano uwagę, że w trakcie leczenia 
nie biorą oni pod uwagę czynników kulturowych, np. takich jak rozpowszech-
niony wśród kobiet z krajów muzułmańskich zakaz rozbierania się przed obcym 
mężczyzną, choćby był on lekarzem. Nawet jeśli kobiety te zdecydują się roze-
brać, jest to dla nich rzecz ogromnie krępująca. Problem ten szczególnie doty-
czy specjalności takich jak ginekolog. A przecież nie powinno być trudności ze 
znalezieniem w Polsce internistek czy ginekolożek, które mogłyby przyjmować 
uchodźczynie. Tymczasem panuje ogromne lekceważenie dla tych przekonań cu-
dzoziemek. Zdarzają się sytuacje, gdy dana osoba jest wyganiana z gabinetu, czy 
że brakuje takiej tolerancji, że ktoś ma np. trudność, żeby się przy kimś rozebrać, 
kobieta przed mężczyzną (UU5). Problemem jest także nieuprzejmość personelu 
[medycznego], oczywiście nie mówimy tu o żadnej przemocy fi zycznej, to jest nie-
dopuszczalne, ale opryskliwość, to myślę, że to jest codzienność. I [takie wypo-
wiedzi] „po co przychodzisz, jak ci i tak nic nie jest”, „masz tutaj aspirynę i daj mi 
święty spokój” (NU8). Same cudzoziemki też zwracały na to uwagę: Zachowanie 
pielęgniarek mi się nie podoba. Jak o coś ich zapytać, to normalnie nie odpowia-
dają […], mówią „zamknij drzwi i czekaj [na korytarzu]”. Jak można tak mówić? 
Przecież normalnie się do nich zwracam. O cokolwiek spytasz, to krzywo patrzą, 
o cokolwiek poprosisz, to się zachowują jakby miały dać z własnej kieszeni. […] 
Też jesteśmy ludźmi. Przyjechaliśmy ze swoimi problemami. Można przecież nie 
krzyczeć i nie wywrzaskiwać (W13). Inna uchodźczyni opowiadała o lekarzu, któ-
ry potraktował jej koleżankę w następujący sposób: Weszła do jego gabinetu. 
A on jej powiedział „Wy czarni, jesteście tacy... Udajecie, że jesteście chorzy, przy-
chodzicie, żeby nam zawracać głowę. I mówicie: „jestem chora, jestem chora”. 
Dziewczyna była chora, wyszła z gabinetu i zaczęła płakać (W10). 

62 Por. także A. Szczepaniková, Gender on the Move…, s. 18.
63 Ksenofobia to uporczywy lęk i niechęć jednostki wobec Obcych, wobec wszystkich cudzo-

ziemców i ich kultur. Lęk ten jest wyolbrzymiony, przesadzony, ale rodzi on poczucie zagrożenia 
dla danej osoby oraz dla całej grupy, której on/ona jest przedstawicielem. Ksenofobia jest zatem 
przede wszystkim pewnym sposobem postrzegania świata, a dopiero potem konkretnej „obcej” 
osoby czy grupy. Por. Ł. Łotocki, Między swojskością a obcością? Imigranci z Armenii w Polsce, 
Warszawa 2008, s. 33.
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Przejawem ksenofobii jest także okazywanie uchodźczyniom przez osoby ma-
jące pewną władzę, jak np. personel medyczny czy pracownicy pomocy społecz-
nej, swoistej łaski przy świadczeniu im pomocy, choć uprawnienie do otrzymania 
pomocy wynika z przepisów i się im po prostu należy. Albo przeciwnie, w trakcie 
przekazywania świadczenia dawanie im wprost do zrozumienia, że tak napraw-
dę wcale nie powinny go otrzymać, bo przecież jest dużo Polek, które potrzebują 
pomocy (NU5). Jak w tej relacji: Przychodzi się w OPS [ośrodek pomocy społecz-
nej] i człowiek, który tam pracuje – kobieta czy mężczyzna – mówi: „Skąd wy Cze-
czeni się w ogóle bierzecie?”. Dla ludzi, którzy przeszli wojnę, przeszli przez takie 
ogromne stresy…, dla nas… dla mnie osobiście jest to bardzo duży stres. Bardzo 
duży, dlatego, że przychodzisz w OPS jak do państwa. Nie przychodzisz do tej ko-
biety do domu i nie prosisz ją o nic z jej domu (W1). Wiele cudzoziemek spotka-
ło się także z wygłaszanymi pod ich adresem generalnymi i ogólnymi sądami, co 
uznawały za niezwykle krzywdzące i dehumanizujące: Pracownicy zawsze mówią 
„Wy, Czeczeni”. Nigdy nie mówią o danej osobie i jej zachowaniu, tak jak gdyby 
każdy był odpowiedzialny za wszystkich bandytów (W16).

Podobne postawy można zaobserwować wśród policjantów. Na problem 
ten zwracali uwagę również pracownicy instytucji publicznych: Jeżeli chodzi 
o policję, to takie uprzedzenia, dystansowanie się do cudzoziemca, traktowanie 
uchodźcy jak Rumuna chodzącego po tramwajach (UU1). Inna osoba dodawa-
ła: Ja wielokrotnie [wśród policjantów] się spotkałam z takim podejściem dość 
ksenofobicznym w ogóle jeżeli chodzi o sprawy cudzoziemskie, tak używając 
tak naprawdę delikatnych sformułowań. Ksenofobicznych, jeżeli nie gdzieś tam 
ocierających się o jakieś takie bardzo negatywne podejście w ogóle do wszyst-
kich cudzoziemców. […] [Ze stwierdzeniami:] oni są krętaczami, gdzieś tam coś 
wymyślają, i tak dalej. Albo: przyjechali, zabierają pracę, siedzą na garnuszku 
państwa, takie, tego typu oceny (NU1). Niechętne migrantom zachowania poli-
cjanci przejawiali także we wcześniejszych badaniach, wyrażając wówczas ubo-
lewanie nad zbyt małą kontrolą nad uchodźcami w ośrodkach dla nich przezna-
czonych, przez co nie można zapobiegać ich „plątaniu się” po Polsce64. Niestety 
takie zamknięte i rasistowskie postawy przeradzają się w działania, które sil-
nie odczuwają uchodźczynie. Jedna z nich tak opisywała swoje doświadczenia 
z wezwania policjantów na pomoc: Kazali mi się po prostu zamknąć, pokazać 
dokumenty, czy jestem zameldowana w tym domu i „dlaczego pani weszła?”, 
jakbym ja była wszystkiemu winna. […] Jak do nich dzwonię po pomoc, czy do 
nich idę, mówię mam tak i tak na imię i nazwisko, od razu „A czego pani od nas 

64 H. Grzymała-Moszczyńska, E. Nowicka, Goście i gospodarze. Problem adaptacji kulturo-
wej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych, Kraków 1998, 
s. 114–115.
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chce?”, zaczynają krzyczeć. […] „Czego pani chce? Czego pani oczekuje? Niech 
pani powie!” […]. O tak krzyczą do mnie, a ja w końcu wychodzę z płaczem, bo 
ja nie wiem już, co powiedzieć (W4).

Wielu respondentów w trakcie wywiadów podkreślało, że policja podchodzi 
do cudzoziemców jako do sprawców przestępstw i nie bierze pod uwagę, że 
wśród nich mogą być także osoby pokrzywdzone. Migranci postrzegani są jak 
osoby potencjalnie niebezpieczne, którym się raczej nie dowierza. Dotyczy to 
zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Tak jeden z pracowników socjalnych opisywał 
swoje doświadczenia: Weszliśmy na policję razem i od razu pytanie: „co zro-
bił?”, kiedy to on chciał zgłosić przestępstwo, on był poszkodowany. A drugi raz 
też przyszedłem z dziewczyną, kobietą i po prostu takie niedowierzanie, że nie 
na pewno nic się nie stało, dramatyzuje na pewno (UU1). 

Innym przejawem stosowania przemocy symbolicznej wobec uchodźczyń 
jest przekonanie części urzędników, że my, Polacy, lepiej wiemy, jakie zwycza-
je panują w państwie pochodzenia cudzoziemek, bowiem pracujemy z nimi 
od wielu lat. Podejście takie prowadzi do przyznania sobie prawa do napomi-
nania migrantek: Personel polskiego pochodzenia zaczyna je przywoływać do 
porządku, że tak się nie robi, że to nie jest wasza tradycja, w waszej kulturze 
tak nie ma. Kobieta powinna to, to i tamto. Znaczy się, że ten personel wie to 
lepiej sam, niż same uchodźczynie: jak kobieta się winna zachowywać, jak mu-
zułmanka winna się zachowywać, jak Czeczenka winna się zachowywać (NU7). 
Same uchodźczynie też zaobserwowały to zjawisko: Niezrozumiałe jest, że [pra-
cownicy socjalni] mówią „to jest wasza tradycja”, „dlaczego wy tak robicie, to 
nie jest wasza tradycja” (W16). Przekonanie o doskonałej znajomości zwycza-
jów cudzoziemców prowadzi do ignorowania zdarzeń, takich jak przemoc wo-
bec kobiet. Według urzędników, w tych społeczeństwach, jeśli mężczyzna pobi-
je swoją żonę, to jest to zachowanie „normalne” i nie wymagające interwencji. 
Jeśli jest to tradycja, to przecież nie dochodzi do przemocy.

Kolejnym przykładem przemocy symbolicznej jest okazywanie przez pra-
cowników ośrodków dla uchodźców swojej dezaprobaty dla sposobu wycho-
wywania dzieci przez cudzoziemki. Polacy czują się często uprawnieni do ko-
mentowania ich podejścia wychowawczego i do krytykowania uchodźczyń jako 
matek: Kobiety postrzegane są w tych ośrodkach dla cudzoziemców, jako złe 
matki. Retoryka pracy z kobietami jest próbą odpowiedzi na pytanie „Jak uczy-
nić je lepszymi matkami?”. Że one powinny wiedzieć coś więcej o higienie, coś 
więcej o żywieniu, coś więcej o wychowaniu. Że te dzieci nie powinny chodzić 
po całym ośrodku, tylko jak one nic nie robią, to powinny się zająć. I że to jest 
problem, że kobiety nie potrafi ą być matkami. […] pod tym tkwi właśnie trend 
do stygmatyzowania kobiet uchodźczyń jako złych matek (NU7).
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Kulturowo uwarunkowana przemoc ze względu na płeć 
wobec kobiet z Północnego Kaukazu

1. Wstęp

Doświadczenia z „pracy w terenie” oraz badania niezależnych eksper-
tów – związanych ze Stowarzyszeniem „Memoriał” (Правозащитный центр 
«Мемориал»), najbardziej rozpoznawalną na świecie organizacją pozarządo-
wą stojącą na straży przestrzegania praw człowieka w Rosji, oraz Komitetem 
„Obywatelskie wsparcie” (Комитет «Гражданское Содействие») działają-
cym na rzecz przymusowych migrantów w Rosji – wskazują na dramatyczną 
sytuację kobiet w republikach Północnego Kaukazu, których prawa człowieka 
są powszechnie łamane przy zupełnym braku reakcji ze strony władz Fede-
racji Rosyjskiej1. Brak zainteresowania lokalnych władz północnokaukaskich 
republik losem kobiet doświadczających przemocy oraz luki w ustawodaw-
stwie Rosji uniemożliwiające zapewnienie skutecznej ochrony kobietom pod-
dawanym przemocy wynikającej z miejscowych obyczajów obszernie opi-
suje też raport Państwowego Centrum Przeciwdziałania Przemocy „ANNA” 
(Национальный центр по предотвращению насилия «АННА»)2. Na alarm 
biją również przedstawicielki innych, zarówno ogólnorosyjskich, jak i lokalnych 

1 Zob. coroczne raporty „Memoriału” i Komitetu „Obywatelskie wsparcie”, a zwłaszcza ra-
port za 2011 rok: Чеченцы в России. Похищения и исчезновения людей на Северном Кавказе, 
Положение женщин в Чеченской Республике, Жилищные проблемы жителей Чечни (Cze-
czeni w Rosji. Porwania i zaginięcia ludzi na Kaukazie Północnym, Sytuacja kobiet w Republice 
Czeczeńskiej, Problemy mieszkaniowe mieszkańców Czeczenii), red. S.A. Gannuszkina, Moskwa 
2011, Глава вторая. Положение женщин в Чеченской Республике (Rozdział drugi. Sytuacja 
kobiet w Republice Czeczeńskiej).

2 Территория молчания: права женщин и проблема насилия в отношении женщин 
в России (Terytorium milczenia: prawa kobiet i problem przemocy wobec kobiet w Rosji), red. 
M. Pisklakowa, A. Sinielnikow, Национальный центр по предотвращению насилия «АННА», 
Moskwa 2009, Часть IV. Насильственные преступлениа против женщин как часть на-
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organizacji pozarządowych: adwokatki, lekarki, badaczki, pedagożki i inne dzia-
łaczki zaproszone w 2011 roku przez regionalną organizację „Kobiety Donu” 
(Союз «Женщины Дона») do realizacji projektu „Prawa człowieka dla kobiet 
– temat do podjęcia” („Права человека для женщин – Включить в сферу 
внимания”). W czerwcu 2012 roku odbyło się seminarium podsumowują-
ce projekt, z którego materiały zostały udostępnione w publikacji Гендерный 
взгляд на безопасность женщин на Северном Кавказе (Genderowe spoj-
rzenie na bezpieczeństwo kobiet na Północnym Kaukazie)3.

Zatrważające położenie kobiet na Północnym Kaukazie potwierdzają re-
lacje uchodźczyń z tego regionu, z którymi na co dzień stykają się pracownicy 
organizacji pozarządowych. Ponadto – jak wynika zarówno z codziennej pracy 
przedstawicieli organizacji pozarządowych na rzecz przymusowych migrantów, 
jak i z kilkunastu pogłębionych wywiadów z uchodźczyniami doświadczającymi 
przemocy oraz kilkudziesięciu wywiadów ze specjalistami w dziedzinie migra-
cji lub przemocy, przeprowadzonych na potrzeby badawcze projektu „Bada-
nia zagrożeń w integracji migrantów przymusowych w Polsce”4 – przemoc ze 
względu na płeć wynikająca z uwarunkowań kulturowych nie kończy się wraz 
z przekroczeniem granicy Unii Europejskiej, ale – oprócz przemocy domowej 
– stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa uchodźczyń, a także dla ich 
dzieci.

Celem niniejszego tekstu jest pokazanie różnych form uwarunkowanej kul-
turowo przemocy fi zycznej i psychicznej ze względu na płeć, której doświad-
czają kobiety z republik Czeczenii, Ingusze8 i i Dagestanu zarówno w kraju 
pochodzenia, jak i po przyjeździe do Polski. W pierwszej części (rozdział 2) 
przedstawiam, przede wszystkim na podstawie dostępnych materiałów ba-
dawczych i raportów rosyjskich oraz lokalnych organizacji pozarządowych, sy-
tuację na Północnym Kaukazie, gdzie niestabilność polityczna, społeczna i eko-
nomiczna przyczynia się do zwyrodnienia miejscowych zwyczajów – których 
z punktu widzenia cywilizacji zachodniej nie sposób nie uznać już u ich źródeł 

циональных обычаев (Część IV. Przestępstwa przemocy wobec kobiet jako przejaw obyczajów 
narodowych), s.144–171.

3 Гендерный взгляд на безопасность женщин на Северном Кавказе, Информационный 
бюллетень № 6 (77), red. J. Nadtoka, Союз «Женщины Дона», 2012. Publikacja dostępna na 
stronie: h@ p://www.donwomen.ru/archives/date/2012/07/15; do pobrania: cz. 1: h@ p://www.
donwomen.ru/uploads/bullen2012_00677_p1.pdf oraz cz. 2: h@ p://www.donwomen.ru/uplo-
ads/bullen2012_00677_p2.pdf [dostęp 13.09.2013].

4 Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Instytut Spraw Publicz-
nych, współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i budżetu 
Państwa. 31 wywiadów z profesjonalistami z zakresu pracy z migrantami i/lub z ofi arami prze-
mocy przeprowadzono w okresie listopad 2012 – marzec 2013, a 13 wywiadów biografi cznych 
z uchodźczyniami doświadczającymi przemocy w okresie marzec – czerwiec 2013.
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za co najmniej dyskryminujące wobec kobiet – i, co za tym idzie, do eskalacji 
przemocy ze względu na płeć. W drugiej części (rozdział 3 i 4) – na podstawie 
wspomnianych wyżej badań zrealizowanych przez Stowarzyszenie Interwencji 
Prawnej (SIP) oraz niepublikowanych dotąd wyników badania przeprowadzo-
nego w 2011 roku przez UNHCR i Towarzystwo Interwencji Kryzysowej (TIK)5 
– opisuję uwikłanie uchodźczyń z tego regionu w kontekst kulturowy i relacje 
rodzinne. Uwikłanie to owocuje poważnymi trudnościami w wyrwaniu się z za-
mkniętego przemocowego kręgu, nawet po dotarciu do kraju, gdzie przynaj-
mniej teoretycznie, obowiązuje równouprawnienie i równość płci.

Celowo nie dokonuję natomiast szczegółowej analizy zjawiska przemocy do-
mowej, bardzo powszechnie występującej w mieszkających w Polsce rodzinach 
z Północnego Kaukazu6, wychodząc z założenia, że u jej źródeł nie leżą wyłącz-
nie lokalne kaukaskie praktyki kulturowe. Jest ona raczej wynikiem znacznie 
szerzej rozprzestrzenionej na świecie, a zakorzenionej także na Kaukazie, kul-
tury patriarchatu. Z drugiej strony miejscowe obyczaje mają ogromny wpływ 
na to, w jaki sposób kobiety w patriarchalnym społeczeństwie (nie) radzą so-
bie w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie – te zależności staram się 
w tym artykule pokazać. Zarówno zagadnienie przemocy domowej – której es-
kalacja w przypadku rodzin uchodźców w dużym stopniu wynika z traumatycz-
nych doświadczeń wojennych i trudnych procesów migracyjnych – oraz innych 
rodzajów przemocy, jak przemoc na tle rasowym czy przemoc instytucjonalna, 
której doświadczają uchodźczynie, zostały szeroko opisane w tekście Witolda 
Klausa Przemoc wobec migrantek przymusowych w Polsce – charakterystyka 
zjawiska.

Najliczniejszą grupę migrantek przymusowych z Kaukazu Północnego w Pol-
sce stanowią Czeczenki. Znacznie mniej licznie szukają w naszym kraju ochrony 
Inguszki i mieszkanki wieloetnicznego Dagestanu (m.in. Awarki czy Kumyczki). 
Także dostępne rosyjskojęzyczne materiały na temat przemocy wobec kobiet 
na Kaukazie Północnym dotyczą przede wszystkim Czeczenii – gdzie ze wzglę-
du na długotrwały konfl ikt zbrojny różne formy przemocy wobec kobiet7 przy-
bierają szczególnie patologiczny charakter. Dlatego często w tym tekście uży-

5 Metodologia badania oraz sposób włączenia do badań SIP wyników niepublikowanych ba-
dań TIK przeprowadzonych na zlecenie UNHCR, a także informacje o sposobie oznaczenia cy-
towanych wywiadów z uchodźczyniami i ekspertami zostały szczegółowo opisane w niniejszym 
tomie, w raporcie Przemoc wobec migrantek przymusowych w Polsce – charakterystyka zjawiska 
autorstwa Witolda Klausa.

6 Szacunki niepublikowanych badań TIK z 2011 roku wskazują na występowanie przemocy 
psychicznej w około 90% rodzin pochodzących z Północnego Kaukazu. W około połowie rodzin 
dochodzi także do przemocy fi zycznej.

7 Także wobec mężczyzn – ale nie stanowi to przedmiotu niniejszego opracowania.
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wam wymiennie określeń Kaukaz Północny/Czeczenia oraz kobiety z Kaukazu 
Północnego/Czeczenki. Jest to, rzecz jasna, uproszczenie, jednak w kontekście 
przemocy wobec kobiet ze względu na płeć wydaje się dopuszczalne. Kultury 
wyżej wymienionych ludów – mimo wielu elementów wspólnych – różnią się 
oczywiście między sobą. Nawet kultura czeczeńska sama w sobie nie jest mo-
nolitem – można dostrzec wiele różnic w obyczajowości tzw. górskich Czecze-
nów pochodzących z jednorodnych etnicznie aułów8 w wyższych par8 ach gór 
Kaukazu od tzw. równinnych Czeczenów, wychowanych w Groznym i innych 
miastach9. Jednak model rodziny oraz pozycja kobiety w hierarchii społecznej 
jest bardzo zbliżona u wyżej wymienionych, sąsiadujących ze sobą ludów. Moż-
na zatem przyjąć, że zagrożenie dyskryminacją a nawet przemocą ze względu 
na płeć, wpisane w ich lokalne praktyki kulturowe, dotyczy w podobnym stop-
niu Czeczenek, Inguszek10 czy przedstawicielek różnych grup etnicznych za-
mieszkujących Dagestan. Cały ten region w ciągu ostatniego dwudziestolecia 
był także – na węższą lub szerszą skalę – areną działań zbrojnych, które mo-
gły przyczynić się do zwyrodnienia tych obyczajów, które z perspektywy kobiet 
u swoich źródeł były wobec nich neutralne.

Kultura czeczeńska jest opartą na patriarchacie kulturą honoru, gdzie 
znacznie wyżej od dobra jednostki stawia się dobre imię grupy, jaką jest cała 
rodzina, ród, tejp11. Kobiety zajmują służebną pozycję w hierarchii rodziny, 
od dziecka wychowywane są w absolutnym posłuszeństwie wobec starszych, 
zwłaszcza mężczyzn, którzy decydują o wszystkich istotnych sprawach. Do mo-
mentu zamążpójścia należą do rodziny swojego ojca, która nie tylko się nimi 
opiekuje, ale również podejmuje wszystkie decyzje dotyczące możliwości i kie-
runku ich rozwoju, prawa do edukacji i podjęcia pracy czy wyboru małżonka, 
a także ponosi odpowiedzialność za ich czyny. Po ślubie kobiety przechodzą 
pod kuratelę rodziny męża, która zyskuje prawo do decydowania o ich dalszym 
losie. Jeśli Czeczenka zachowuje się w sposób uznawany przez członków swo-
jej społeczności za niegodny – a tak mogą zostać zinterpretowane na przykład 
przejawy potrzeby większej niezależności z jej strony – traci cześć. To z kolei 

8 Auł – wieś.
9 O różnicach kulturowych między Czeczenami „górskimi” („wiejskimi”) a „równinnymi” 

(„miejskimi”) zob. też: W.A. Tiszkow, Общество в вооружонном конфликте. Етнография 
чеченской войны (Społeczeństwo podczas konfl iktu zbrojnego. Etnografi a wojny czeczeńskiej), 
„Nauka”, Moskwa 2001, s. 160–165.

10 Czeczeni i Ingusze to najbardziej zbliżone do siebie etnicznie grupy, używające tej samej 
nazwy swojego narodu – Nach, Wajnach (co oznacza „naród”, „nasz naród”).

11 Tejp – w europejskim rozumieniu – ród, klan; choć znaczenie tego słowa jest nieco szersze, 
a więzy łączące jego członków niekoniecznie muszą być więzami pokrewieństwa, istotna jest tu 
bowiem zasada terytorialna – tejp pierwotnie stanowił rodzaj wspólnoty terytorialnej składającej 
się z jednej lub kilku wsi.
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jest plamą na honorze całej jej rodziny oraz jej męża12. Żeby zmyć tę plamę – 
rodzina – zarówno generacyjna, jak i prokreacyjna – ma prawo poddać ją ka-
rze. W skrajnych przypadkach także przez dokonanie na niej tzw. honorowego 
zabójstwa13.

Gwoli sprawiedliwości należy zaznaczyć, że w tryby kultury uwikłane są nie 
tylko kobiety. Tkwią w nich także mężczyźni, których zachowania i reakcje na 
określone bodźce są w podobnym zakresie, co zachowania kobiet, uwarunko-
wane wymogami kulturowymi. Nie można też powiedzieć, że tylko mężczyźni 
stosują przemoc wobec kobiet. Sprawczyniami przemocy – przede wszystkim 
psychicznej – często są także kobiety14. Teściowe, matki, ciotki – zwłaszcza star-
sze kobiety, cieszące się szczególnym szacunkiem społecznym jako te, które już 
urodziły i wychowały chłopców na „prawdziwych Czeczenów” i dziewczynki na 
„prawdziwe Czeczenki” – to one są strażniczkami kultury, to one wychowują 
w taki a nie inny sposób, przekazują takie a nie inne wartości, to niejednokrot-
ne one wybierają nie tylko kandydatów na mężów dla swoich córek, ale także 
kandydatki na żony dla swoich synów. Z kolei mężczyźni, którym na przykład 
przyszło dokonać honorowego zabójstwa – bracia, ojcowie, mężowie – nieko-
niecznie są zwyrodnialcami czerpiącymi z tego przyjemność. Jest to dla nich 
najczęściej doświadczenie traumatyczne, przed którym jednak, ze względu na 
oczekiwanie społeczne – a zatem z powodów kulturowych – nie mogą się cof-
nąć. Liczne są zatem sytuacje, w których nie tylko kobiety nie decydują o so-
bie, ale i mężczyźni wydają się nie być panami własnych wyborów – wtłoczeni 
w pewne ramy kulturowe, którym nie mogą się sprzeciwić, by bronić tak a nie 
inaczej pojętego interesu całego rodu czy zadośćuczynić społecznym oczeki-
waniom15. Mimo to nie sposób zanegować faktu, że to jednak kobiety są dys-
kryminowane ze względu na płeć i to one są przede wszystkim bezpośrednimi 
ofi arami wszelkich „usprawiedliwionych” przez kulturowe praktyki aktów prze-
mocy. To one poddawane są surowym nakazom i zakazom, to ich zachowania, 
zwłaszcza seksualne, są ściśle kontrolowane i stanowią o dobrym imieniu ca-
łej grupy. Mężczyznom natomiast wolno bardzo wiele. Dla ich postępowania, 

12 Zob. A. Chrzanowska, Tożsamość kulturowa uchodźców czeczeńskich, [w:] red. A. Gutkow-
ska, Uchodźcy w Polsce. Kulturowo–prawne bariery w procesie adaptacji, Stowarzyszenie Inter-
wencji Prawnej, Warszawa 2007, s. 319–325.

13 Территория молчания…, s. 144–171.
14 O tym zob. szerzej w niniejszym tomie, w raporcie Przemoc wobec migrantek przymuso-

wych w Polsce – charakterystyka zjawiska autorstwa Witolda Klausa.
15 O tak ujętym problemie kultury jako źródle przemocy zarówno wobec kobiet, jak i męż-

czyzn zob. więcej A. Gutkowska, Zabójstwo honorowe jako przykład przemocy motywowanej 
kulturowo, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii” 
2012–2013, nr 20, s. 71–72, dostępny także: h@ p://www.inp.pan.pl/towa/biuletyn_nr_20_1.pdf 
[dostęp: 20.02.2014].
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przekraczającego pewne normy obyczajowe, jest znacznie większe społeczne 
przyzwolenie. Jeśli zaś jakieś zachowanie (np. seks przedmałżeński z panną) nie 
jest możliwe w ich własnym środowisku kulturowym, szukają dla niego ujścia 
na zewnątrz (wiążąc się z kobietami innych narodowości) i rzadko kiedy są po-
ciągani do odpowiedzialności. Kobietom wolno tylko tyle, na ile zgodzi się brat, 
ojciec, wujek, mąż. I lepiej dla nich, żeby nie próbowały tego negować.

Należy podkreślić, że wiele sytuacji, które z perspektywy norm prawnych 
obowiązujących w Europie oraz wrażliwości kształtowanej w zachodnim kręgu 
kulturowym przez wartości wynikające z powszechnie uznawanych praw czło-
wieka i równości wszystkich wobec prawa, interpretujemy jako dyskryminujące 
czy wręcz przemocowe – same Czeczenki niejednokrotnie uważają za zupełnie 
naturalne i oczywiste, nie postrzegając siebie i swoich rodaczek jako pokrzyw-
dzonych czy ofi ar. Jest to oczywiście ich niekwes8 onowane prawo i co najmniej 
nietaktownym byłoby, na przykład, wmawianie kobiecie, która bez pytania 
o zdanie została przez rodzinę wydana za mąż za człowieka, którego poznała 
w dniu ślubu, ale dziś jest z nim szczęśliwa i zadowolona ze swojego życia ro-
dzinnego, że padła ofi arą przemocy i powinna się zbuntować. Coraz częściej 
jednak kobiety z Północnego Kaukazu, które doświadczają różnych form prze-
mocy, same zaczynają defi niować swoją pozycję jako podrzędną i coraz bar-
dziej zaczyna im ona doskwierać, właśnie jako źródło przemocy – zwłaszcza 
wtedy, gdy akceptowalne wcześniej praktyki kulturowe w wyniku powojenne-
go bezprawia, beznadziei czy samowoli ludzi u władzy zaczynają przybierać ka-
rykaturalne kształty, mające już niewiele wspólnego z tym, co niegdyś leżało 
u ich źródeł. Coraz więcej jest zatem przypadków, kiedy – z różnych przyczyn – 
kobiety decydują się „odwiecznemu porządkowi rzeczy” zapisanemu we wzor-
cu swojej kultury przeciwstawić.

Niejednokrotnie potrzeba emancypacji rodzi się dopiero na emigracji16, 
gdy kobieta orientuje się, że można żyć inaczej, funkcjonować według innego 
wzorca kulturowego, być sobie panią, nie wypełniać wciąż cudzych oczekiwań. 
Z drugiej strony przybywa kobiet, które nie mogąc dłużej znosić poniżenia, na 
jakie w ich kręgu kulturowym milcząco się przyzwala, wzmożonego dodatko-
wo niestabilną sytuacją na Kaukazie, decydują się na desperacki krok, by jesz-
cze w kraju pochodzenia przeciwstawić się przemocy, czy też dyskryminującym 
bądź opresyjnym wymaganiom ze strony członków swojej rodziny czy całej 
społeczności. To z kolei naraża je na poważne konsekwencje, z zagrożeniem 

16 Choć typowa bywa także tendencja odwrotna – w związku z obawą przed utratą własnej 
tożsamości kulturowej migrantki na obczyźnie czasem jeszcze bardziej pielęgnują swoje rodzi-
me obyczaje niż w ojczyźnie. Por A. Chrzanowska, Tożsamość kulturowa…, s. 272. Zob. też A. 
Szczepanikova, Becoming more conserva7 ve? Contras7 ng gender prac7 ces of two genera7 ons of 
Chechen women in Europe, „European Journal of Women’s Studies” 2012, vol. 19(4).
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życia włącznie, i nieraz zmusza do szukania ochrony międzynarodowej. W obu 
tych przypadkach – czy do decyzji o sprzeciwie kobieta dojrzała jeszcze w kra-
ju pochodzenia, czy już w kraju emigracji – gdy dochodzi do naruszenia przez 
nią tabu kulturowego, kobieta znajduje się nagle w społecznej próżni, poza 
nawiasem swojej społeczności, zmuszona do budowania wszelkich relacji spo-
łecznych od nowa w nowym otoczeniu kulturowym. To bardzo bolesny i trud-
ny proces, na który mało która z nich gotowa jest świadomie się zdecydować. 
Gdy jednak zrobi pierwszy krok, może już nie mieć drogi powrotnej. W takiej 
sytuacji potrzebuje przede wszystkim zrozumienia, afi rmacji i wielowymiaro-
wego, adekwatnego do skomplikowanych uwarunkowań kulturowych wsparcia 
ze strony społeczeństwa przyjmującego i jego instytucji. Niezbędnym minimum 
i pierwszym etapem w procesie zapewnienia jej elementarnego poczucia bez-
pieczeństwa musi być zaś przyznanie jej ochrony międzynarodowej w związku 
z zagrożeniem przemocą ze względu na płeć w kraju pochodzenia.

2. Sytuacja kobiet na Kaukazie Północnym

Mo@ o: U nas w Czeczenii jeżeli grozi kobiecie niebezpieczeństwo, to do kogo 
ona ma się zwrócić? Nie ma komu. Do Ramzana17 się zwróci? Potem Ramzan 
pokaże cię w telewizji w reklamie… (W2)

2.1. Publiczne podkreślanie podrzędnej roli kobiety

W dzisiejszej Czeczenii kobiety zmuszane są do zachowań, które uwłaczają 
poczuciu ich godności osobistej. Przede wszystkim prezydent Republiki Ram-
zan Kadyrow narzucił im w ostatnich latach bardzo surowe wymogi co do ubio-
ru, który ma w całości zakrywać ciało i włosy. Widać tu bez wątpienia inspirację 
kulturą islamu, sprzeczną jednak z tradycyjną kaukaską obyczajowością. Bab-
cie i prababcie dzisiejszych młodych kobiet nie odsłaniały ramion i nóg, nosi-
ły jednak stroje podkreślające ich kobiece kształty. Nie używały też hidżabów 
ani chust odsłaniających wyłącznie twarz; na głowach miały najczęściej jedynie 
eleganckie przepaski. Celem Kadyrowa wydaje się zatem – wbrew jego dekla-
racjom – nie tyle powrót do przestrzegania przez kobiety prastarych czeczeń-
skich tradycji w ubiorze, ale raczej – przez narzucenie im obcych kulturowo 

17 Ramzan Kadyrow – prezydent Republiki Czeczeńskiej z nadania Władimira Pu8 na, postrze-
gany przez zwolenników niepodległej Czeczenii za zdrajcę. Cieszący się złą sławą okrutnika włas-
nymi rękami torturującego swoich przeciwników politycznych. Rządzi przy pomocy własnej armii 
tzw. kadyrowców – ludzi lojalnych, pochodzących w znacznej mierze z jego tejpu i podobnie jak 
on znanych z samowoli i okrucieństw, także wobec ludności cywilnej, a w szczególności wobec 
kobiet.
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wzorców – poniżenie ich i podkreślenie ich podrzędnej pozycji w społeczeń-
stwie18.

Kobiety ubrane niezgodnie z aktualnymi wymogami czy noszące niewystar-
czająco obszerne chusty nie są wpuszczane do budynków państwowych, przy 
czym dotyczy to również niemuzułmanek zamieszkujących Republikę, co powo-
duje ich wykluczenie z życia społecznego19. Z obserwacji obrońców praw człowie-
ka wynika, że na każdym kroku kobietom daje się odczuć ich podporządkowanie 
w życiu, narzucając im nie tylko ubiór, ale też określone zachowania, ograniczając 
dostęp do rynku pracy, uniemożliwiając zajmowanie stanowisk kierowniczych20.

Uprawnieni do kontroli właściwego stroju – a zatem do stania na straży mo-
ralności kobiet – są w zasadzie wszyscy obywatele. Według relacji Swietłany 
Gannuszkinej ze Stowarzyszenia „Memoriał”, nawet na wykłady uniwersyteckie 
wdzierają się uzbrojeni młodzi ludzie w celu sprawdzenia ubioru studentek 
i profesorek. Jest to podwójne naruszenie czeczeńskich norm, które nie przewi-
dują, by zachowania kobiet poddawane były bezpośredniej kontroli mężczyzn 
z nimi niespokrewnionych, a tym bardziej nie zezwalają osobom młodszym na 
zwracanie uwagi starszym21. Akceptowane są też, co było nie do pomyślenia 
wcześniej, reakcje przypadkowych obywateli na ulicach, którzy – uznawszy, że 
strój kobiety jest niewystarczająco skromny, zbytnio „europejski” – dają jej to 
odczuć w niewybredny sposób, zarówno werbalnie, jak i stosując przemoc fi -
zyczną22. Sytuację tę potwierdzają przebywające w Polsce uznane uchodźczy-
nie z Czeczenii, od lat działające na rzecz integracji uchodźców w naszym kraju. 
Jedna z nich opowiada: Ostatnio Kadyrow nakazał kobietom nosić chusty. Teraz 
nawet małe dziewczynki w szkołach muszą je zakładać. Jedna z kobiet, które 
ostatnio tu przyjechały, opowiadała, że jej jedenastoletnia córka została wyrzu-
cona z lekcji i odesłana do domu, bo zapomniała założyć chustki. Wcześniej to 
było w Czeczenii nie do pomyślenia […]. Oczywiście władza komunistyczna za-

18 Чеченцы в России…, s. 32.
19 S.A. Gannuszkina, Положение женщчин в Чеченской Республике (Sytuacja kobiet w Re-

publice Czeczeńskiej), [w:] Гендерный взгляд…, s. 29. Zob. też ECRE Guidelines of the Treatment 
of Chechen IDPs, Asylum Seekers and Refugees in Europe, 2011, rozdz. Treatment of Women, s. 
51, h@ p://www.ecre.org/topics/areas-of-work/returns/174.html [dostęp: 25.10.2013].

20 S.A. Gannuszkina, ibidem, s.29. Zob. też wystąpienie Taus Serganowej z Czeczenii repre-
zentującej organizację „Centrum Kaukaskiej Inicjatywy” oraz gazetę „Dosz” pt. Результаты 
исследования «Как изменилась жизнь женщин в Чеченской Республике за последние 3–5 
лет» (Wyniki badania „Jak zmieniło się życie kobiet w Republice Czeczeńskiej w ciągu ostatnich 
3–5 lat”), [w:] Гендерный взгляд… Wyniki badania przeprowadzonego przez gazetę „Dosz” po-
kazują, że 99,4% kobiet widzi swoje miejsce zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym. Nato-
miast 98,2% mężczyzn miejsce kobiet widzi wyłącznie w rodzinie (s. 43).

21 S.A. Gannuszkina, ibidem, s. 30. Zob. też ECRE Guidelines…, s. 51.
22 Np. obrzucając kobietę balonikami z farbą – zob. jw.
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kazywała lub nakazywała różne rzeczy, ale nie w kwes7 ach obyczajowych. Te-
raz niszczone jest to, co było wartością w tym narodzie23.

Kobiety niegodzące się na przemoc psychiczną w postaci ciągłego poniżania 
i próbujące przeciwstawiać się narzuconym im wymaganiom, Kadyrow traktu-
je jako swoich osobistych wrogów, przyzwalając nieofi cjalnie na dokonywanie 
na nich samosądów. Według Gannuszkinej może to dla nich stanowić nawet 
śmiertelne zagrożenie24. Niebezpieczeństwo czyha zarówno ze strony obcych 
mężczyzn, których swoją „niemoralną postawą” kobieta „prowokuje” do ata-
ków na tle seksualnym, jak i ze strony jej krewnych, którzy mogą uznać, że jej 
zachowanie hańbi cały ród25, a plamę na honorze może zmyć wyłącznie krew 
„winnej”. Działaczka porównuje sytuację „zbuntowanych”, domagających się 
niezależności kobiet do sytuacji opozycyjnych wobec Kadyrowa działaczy czy 
bojowników – obie grupy narażone są na podobne zagrożenia i represje ze 
strony władz Republiki. Z kolei inna przebywająca od lat w Polsce uchodźczyni 
stwierdza, że kobiety często nie chcą nosić chusty właśnie dlatego, że Kadyrow 
je do tego zmusza. Marzę o tym, żeby pojechać do Groznego i przejść ulicami 
ubrana tak, jak chcę. Choć nie wiem, jak by się to skończyło…26

Kobiety, jak twierdzi Gannuszkina, nie mogą liczyć na ochronę ze strony władz 
federalnych, tak samo jak nie mogą na nią liczyć osoby spokrewnione z bojowni-
kami – które w odwecie za działalność „terrorystyczną” swoich bliskich bywają 
torturowane, ich domy są palone oraz pozbawia się je wszelkich praw socjalnych. 
Zarówno w takich sprawach, jak i w sprawach o przemoc seksualną czy „zabój-
stwa honorowe” kobiet prawie w ogóle nie prowadzi się śledztw27.

2.2. Porwania kobiet

Porwania kobiet na Północnym Kaukazie to zjawisko coraz bardziej powsze-
dnie. Dochodzi do nich w całym regionie28, ale najbardziej rozpowszechnione 

23 Wojna. Fragmenty rozmowy (4 listopada 2011, prowadził Kamil Kamiński), [w:] Dialogi 
Ziny, red. K. Regulska, J. Wichowska, Stowarzyszenie Praktyków Kultury, Warszawa 2011, s. 19. 
Publikacja dostępna także na stronie: h@ p://www.praktycy.org/historie/do_pobrania/dialogi_
ziny_e–publikacja.pdf [dostęp: 25.01.2014].

24 S.A. Gannuszkina, ibidem, s. 30–31. Zob. też Чеченцы в Росси…, s. 32.
25 Tak prezydent Czeczenii usprawiedliwia przemoc seksualną wobec kobiet oraz zabójstwa 

w obronie honoru dokonywane na nich przez ich bliskich – zob. więcej w rozdziale 2.3. o zabój-
stwach honorowych.

26 Dialogi Ziny, s. 19.
27 Чеченцы в России…, s. 32.
28 Według ekspertów proceder ten rozszerza się wręcz na terytorium całej Rosji, a do porwań 

narzeczonych pochodzących z północnokaukaskich grup etnicznych dochodzi nawet tysiące kilo-
metrów od Północnego Kaukazu – zob. Территория молчания…, s. 152–153.
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są w Czeczenii, Dagestanie i Ingusze8 i. Po pierwsze, kobiety porywa się w ce-
lach matrymonialnych, co uznawane jest za zgodne z odwieczną kaukaską tra-
dycją29, dziś jednak najczęściej odbywa się – zwłaszcza w Czeczenii – wbrew 
tradycyjnie usankcjonowanym normom obyczajowym. Porywacze narzeczo-
nych wywodzący się z kręgu Ramzana Kadyrowa, zdając sobie sprawę ze swo-
jej całkowitej bezkarności, coraz częściej zmuszają swoje ofi ary do krótkotrwa-
łych ślubów lub po prostu je gwałcą. Z kolei rodzina zhańbionej w ten sposób 
dziewczyny albo próbuje wymusić na niej zawarcie ślubu z oprawcą, albo skry-
cie ją zabija – nie widząc innej drogi zmycia hańby ciążącej na całym rodzie30. 
Przemoc wobec kobiet ze względu na płeć polegająca na przymuszaniu ich do 
zawierania niechcianych związków – czy to będących wynikiem porwania, czy 
też po prostu negocjacji między krewnymi dziewczyny i chłopaka – występuje 
jednak nie tylko w korelacji z przemocą ze strony przedstawicieli władzy, któ-
rym sama ofi ara i jej krewni boją się przeciwstawić. W wielu rodzinach po pro-
stu wciąż panuje przekonanie, że kobieta nie powinna sama decydować o swo-
im losie i to krewni narzucają jej – często zupełnie nie biorąc pod uwagę, że 
może mieć ona własne plany w tej dziedzinie – wybór przyszłego małżonka.

Po drugie, porwania kobiet mogą mieć na celu wykorzystanie ich w cha-
rakterze przynęty mającej doprowadzić służby do ich ukrywających się mężów 
czy braci, zaangażowanych – lub podejrzewanych o zaangażowanie – w działal-
ność opozycyjną wobec obecnej władzy. Kobiety bywają także porywane, hań-
bione bądź zabijane w celu dokonania zemsty na spokrewnionych z nimi zbyt 
uciążliwych przeciwnikach politycznych obecnie rządzących „kadyrowców”31. 
Po trzecie, Kadyrowowi potrzebne są ofi ary potwierdzające skuteczność jego 
walki z islamskim fundamentalizmem – uprowadzone kobiety niejednokrot-
nie są zabijane jako rzekomo zidentyfi kowane przez sprawnie działający wy-
wiad niedoszłe terrorystki–samobójczynie32. Krewni porwanych dowiadują się 
wtedy od organów ścigania odmawiających wszczęcia śledztwa i poszukiwań – 

29 Kaukascy porywacze żon przywołują tu także kanony islamu jako sankcję tego procederu, 
jednak kategorycznie przeczą temu miejscowi imamowie, udowadniając, że z perspektywy prawa 
muzułmańskiego porywanie kobiet w celach matrymonialnych to zwykły rozbój i jest zakazane. 
Zob. Территория молчания…, s. 147.

30 Чеченцы в России…, s. 6. O „honorowych” zabójstwach zob. więcej w kolejnym podroz-
dziale.

31 Ibidem, s. 30–31.
32 Z relacji uchodźców, z którymi działające w Polsce organizacje pozarządowe mają na co dzień 

do czynienia, wynika, że także walczący islamiści uprowadzają nieraz kobiety, karmią je fundamen-
talistyczną religijną ideologią i zmuszają do samobójczych zamachów. Czasem możliwe jest to dzięki 
szantażowi – kobiety godzą się na wszystko, by chronić swoich krewnych, którzy byliby zagrożeni 
w wypadku sprzeciwu z ich strony. Czasem jednak argumenty fanatyków trafi ają na podatny grunt, 
gdy uprowadzona kobieta straciła na wojnie najbliższych jej mężczyzn czy dzieci i jedyna jej namięt-
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a w najlepszym wypadku wydających im ostatecznie ich ciała – że ich siostra 
czy córka wcale nie zaginęła ani nie została uprowadzona, ale „uciekła, by dołą-
czyć do bojowników”, „stawiała zbrojny opór” czy „sama się wysadziła”. Do or-
ganizacji walczących o prawa człowieka krewni ofi ar zwracają się na ogół wte-
dy, gdy jest już za późno na pomoc czy interwencję33. Poniżej opis tajemniczych 
zniknięć – na tle politycznym – kilku młodych kobiet, których krewni zwrócili 
się ostatecznie o pomoc do „Memoriału”.

Na początku grudnia 2010 roku krewni Enisy Leczajewnej Ibrahimowej, uro-
dzonej w 1988 roku, i Hawy Ramzanownej Abdulazizowej, urodzonej w 1989 
roku, zwrócili się o pomoc do Stowarzyszenia „Memoriał”. Obie młode kobiety 
mieszkały w miejscowości Gojty. 2 września 2009 roku zaginęły w niewyjaśnio-
nych okolicznościach. Ich dalsze losy nikomu nie są znane.2 września 2009 roku 
po tym, jak ktoś zadzwonił na telefon komórkowy Enisy Ibrahimowej, dziew-
czyna wyszła z domu i nigdy więcej nie wróciła. Tego samego dnia Hawa Abdu-
lazizowa również wyszła z domu i do niego nie wróciła.Mąż Enisy, Zelemchan 
Arsamerzujew, urodzony w 1984 roku, był podejrzany o współpracę z niele-
galnymi formacjami zbrojnymi (Незаконные вооружённые формирования). 
Po nieudanej próbie aresztowania mężczyzna zaczął ukrywać się przed wła-
dzami. Matka Enisy, w obawie o jej bezpieczeństwo, wywiozła ją wraz z cór-
ką do północnej części Rosji. Klimat w nowym regionie nie odpowiadał córce 
Enisy i dziewczyna zdecydowała się na powrót do Czeczenii. Rodzina jednak 
nadal namawiała ją do wyjazdu i odesłała Enisę do krewnych w Kazachsta-
nie.25 lipca 2009 roku Zelemchan Arsamerzujew został zabity w jednej z pry-
watnych posesji podczas operacji specjalnej w miejscowości Gojty. Łącznie za-
bito 6 osób, w tym właściciela domu oraz jego syna. Po skończonej operacji 
dom spalono.W sierpniu 2009 roku Enisa z córką wróciła do domu, ponieważ 
myślała, że po śmierci męża nikt nie będzie jej o niego wypytywać.Mąż Hawy 
Abdulazizowej, Imran Mowsarow Alijewicz, również został zabity przez funkcjo-
nariuszy służb mundurowych. W grudniu 2008 roku mężczyzna został uprowa-
dzony przez pracowników służb, którzy tego samego miesiąca oddali jego zma-
sakrowane ciało. Według ofi cjalnej wersji Imran został zabity podczas operacji 
specjalnej 25 grudnia 2008 roku. Po śmierci męża Hawa zamieszkała z rodzica-
mi.Enisa i Hawa były dalekimi kuzynkami i obie mieszkały w miejscowości Goj-
ty. Według relacji sąsiadów dziewczyny zostały porwane przez pracowników 
tzw. 6 pułku na  ̀owego (szefem pułku jest Walid Abdulraszydow, mieszkaniec 

ność to chęć zemsty na wrogu lub gdy jest ona ofi arą gwałtu czy w inny sposób została zhańbiona 
– wtedy nie ma nic do stracenia i śmierć często jawi jej się jedynym rozwiązaniem.

33 Чеченцы в России …, s. 31.
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miejscowości Gojty).Następnego dnia po zniknięciu młodych kobiet ich rodzi-
ce zwrócili się do Rejonowego Oddziału Spraw Wewnętrznych Rejonu Urus-
-Martanowskiego, a następnie do innych instancji, m.in. do prezydenta Ram-
zama Kadyrowa, do FSB RF w Republice Czeczeńskiej, do prokuratury Rejonu 
Urus-Martanowskiego, do prokuratury Czeczenii, szefa rządu Czeczenii Odesa 
Bajsultanowa, a także do różnych miejscowych organizacji pozarządowych. Ich 
wysiłki nie przyniosły żadnego rezultatu. W prokuraturze Rejonu Urus-Mar-
tanowskiego rodzicom powiedziano, że kobiety dobrowolnie poszły do lasu. 
Krewni w jednym z zeznań podają, że otrzymali informację, iż Enisę i Hawę 
uprowadzili zamaskowani ludzie w wojskowych mundurach bez dystynkcji. Po 
8 miesiącach od zaginięcia Enisy i Hawy, po wielu odmowach wszczęcia pro-
cesu karnego z powodu „braku dowodów popełnienia przestępstwa”, wszczęto 
śledztwo w sprawie zaginięcia Enisy. Procesu karnego do tej pory nie rozpo-
częto.2 września 2009 roku zaginęła jeszcze jedna osoba, siostra Zelemchana 
Arsamirzujewa, Madina Arasmirzujewa. Po kilku dniach pracownicy służb mun-
durowych oddali jej ciało rodzinie.Jak głosi ofi cjalna wersja, 4 września 2009 
roku w południowej części wioski Alchazurowa Rejonu Urus-Martanowskiego 
podczas próby zatrzymania przez pracowników organów bezpieczeństwa, 
Madina stawiała zbrojny opór, po czym wysadziła się granatem. Ten fakt przy-
wołano w odmowie wszczęcia procesu karnego z powodu zniknięcia Enisy 
Ibrahimowej, podpisanej przez A.A. Abdulchadżijewa, śledczego Aczchoj-Mar-
tanowskiego Międzyrejonowego Wydziału Śledczego w Komitecie Śledczym 
prokuratury RF w Republice Czeczenii z dnia 23 listopada 2009 roku. W tym 
samym postanowieniu podaje się, że Hawa i Enisa podtrzymywały kontakt 
z Madiną i wstąpiły do oddziału nielegalnych formacji zbrojnych działających 
na terytorium Rejonu Urus-Martanowskiego (to właśnie podaje się jako ofi -
cjalną wersję zaginięcia kobiet). Rodzina Enisy i Hawy kategorycznie odrzuca tę 
wersję zdarzeń.4 września 2009 roku, kiedy zginęła Madina, jeden z uczestni-
ków operacji specjalnej, rzekomo widział jak Enisa i Hawa zastały podwiezione 
taksówką na miejsce zdarzenia, czyli na południowe obrzeża wioski Alchazuro-
wa. Przewozili je pracownicy służb mundurowych. Według relacji mieszkańców 
miejscowości Gojty, operację przeprowadzili funkcjonariusze „pułku na  ̀o-
wego”. W operacji tej brał udział Walid Abdulraszydow.Na podstawie relacji 
mieszkańców Gojt są świadkowie, którzy po zniknięciu kobiet widzieli jak je 
bezprawnie przetrzymywano w różnych miejscach: na przykład w piwnicy bu-
dynku, w którym urzęduje „pułk na  ̀owy”. Pojawiały się również informacje, że 
widziano kobiety w wiosce Chosi-Jurt. Niektóre źródła podają że, Enisa i Hawa 
pewien czas spędziły w sztabie FSB.2 września 2009 roku w wiosce Awtury za-
trzymano trzech mieszkańców, których w miejscowej telewizji przedstawiano 
jako członków nielegalnych formacji zbrojnych. Są informacje, że oni także wi-

03_Weronika_Refortowicz.indd   15403_Weronika_Refortowicz.indd   154 2014-11-18   07:17:212014-11-18   07:17:21



155

Kulturowo uwarunkowana przemoc ze względu na płeć wobec kobiet...

dzieli zaginione kobiety w jednym z miejsc nielegalnego przetrzymywania lu-
dzi z powodu podejrzenia o działanie w nielegalnych formacjach zbrojnych. […]
Rodzina zwróciła się do organizacji „Memoriał”, kiedy wszystkie nadzieje na 
wsparcie ze strony ofi cjalnych struktur przepadły.

Чеченцы в России. Похищения и исчезновения людей на Северном 
Кавказе, Положение женщин в Чеченской Республике, Жилищные 
проблемы жителей Чечни, red. S.A. Gannuszkina, Moskwa 2011, załącz-
nik nr 6 Истории пропавших женщин (Historie zaginionych kobiet)34.

Jeśli kobiecie uprowadzonej przez „kadyrowców” bądź przez islamistyczne 
podziemie z zamiarem wykorzystania jej do celów politycznych uda się ujść 
z życiem z rąk porywaczy, jedynym dla niej rozwiązaniem jest ucieczka z Rosji 
i poszukiwanie ochrony międzynarodowej. Oprawcy na pewno będą jej szukać 
i dołożą wszelkich starań, by ją znaleźć, co musi się skończyć tragicznie dla niej 
samej lub dla ukrywających ją ludzi. Niebezpieczeństwo może jej zresztą grozić 
także ze strony własnej rodziny – jeśli nie było jej na tyle długo, że jej zniknię-
cie zostało zauważone w sąsiedztwie i przez dalszych krewnych i nie sposób go 
wytłumaczyć na przykład przeciągającą się wizytą u ciotki, pod znakiem zapyta-
nia staje reputacja kobiety. Pojawiają się wątpliwości, co się z nią w tym czasie 
działo – gdzie była, jak się prowadziła, czy nie naraziła na szwank dobrego imie-
nia tejpu – ludzie zaczynają „gadać”, a to może być wystarczającym powodem 
do tego, by jej krewni zadecydowali o „honorowym zabójstwie”. 

Wracając do rytuału porywania narzeczonych, istniał on na Północnym 
Kaukazie od niepamiętnych czasów i zawsze budził kontrowersje u samych 
praktykujących go ludów. Z jednej strony szczycono się nim jako przejawem 
romantyzmu i wyrazem nietuzinkowej fantazji młodych dżygitów, z drugiej – 
dostrzegano w nim mimo wszystko zamach na cześć dziewczyny i dyshonor dla 
jej rodziny. Dziś prawie każdy młody chłopak chciałby uprowadzić swoją przy-
szłą żonę i lubi szczycić się tym, ile dziewcząt pomógł już „ukraść” dla swoich 
kuzynów czy przyjaciół. A jednak – żaden nie chciałby, by w ten sposób wy-
szła za mąż jego siostra35. Dlatego też porwanie dziewczyny zawsze stwarza 
początkowo zagrożenie przelewem krwi ze strony jej obrażonych postępkiem 
przedstawiciela innego rodu krewnych i obwarowane jest bardzo ścisłym ko-
dem postępowania reprezentantów starszyzny z rodu porywacza, którzy muszą 
za jego zachowanie przeprosić i przekonać krewnych dziewczyny, by poniecha-

34 Tłumaczenie wszystkich cytatów z literatury rosyjskojęzycznej – Weronika Refortowicz.
35 Na podstawie wielu rozmów autorki z młodymi uchodźcami z Kaukazu Północnego w Pol-

sce. Por. też B. Włodarczyk, Nie ma jednej Rosji, rozdz. Erik – porywacz z Kaukazu, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 2013, s. 47–67.
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li zemsty, a godząc się na ślub, dali początek nowemu, przyjaznemu powino-
wactwu. Z perspektywy dziewczyny jednak taki sposób zamążpójścia zawsze 
wiąże się z nadszarpnięciem jej reputacji i może się okazać brzemienny w skut-
ki nawet po latach. Jeśli dziewczyna wychodzi za mąż za zgodą rodziców, jest 
powszechnie szanowana i ma nieposzlakowaną opinię. W przypadku ewentu-
alnego rozpadu tak zawartego małżeństwa kobieta zyskuje pewne gwarancje, 
że będzie mogła ponownie wyjść za mąż – panuje o niej przekonanie, że jest 
dobrze prowadzącą się kobietą, a związek, widać, po prostu się nie ułożył. Na-
tomiast porwana dziewczyna zawsze traci reputację – czy uprowadzenie było 
wspólnie zaplanowane przez zakochanych, czy nie – w oczach społeczeństwa 
to ona jest winna, a mężczyźni uważają, że swoim zachowaniem musiała spro-
wokować porwanie – nie porywa się przecież porządnych dziewcząt…36 Zatem 
szanse porwanej uprzednio rozwódki na ponowne ułożenie sobie życia rodzin-
nego drastycznie maleją.

Zgodnie z obyczajem właściwie każde porwanie narzeczonej powinno od-
bywać się po jego uprzednim uzgodnieniu przez chłopaka z samą zaintereso-
waną. Niebagatelną rolę odgrywa przy tym wspomniany już kaukaski roman-
tyzm, ale były i bardziej przyziemne powody, dla których młodzi decydowali się 
na taką formę „zaręczyn”. Przede wszystkim wesele urządzone po porwaniu 
panny młodej nie musiało odznaczać się wymaganym w normalnych okolicz-
nościach przepychem – co jest nie bez znaczenia również w dzisiejszych, bar-
dzo trudnych ekonomicznie, warunkach37. Kolejny powód – takie rozwiązanie 
umożliwiało dziewczynie poślubienie ukochanego nieakceptowanego przez jej 
rodzinę – na przykład w związku ze znaczną różnicą w statusie materialnym 
obu rodzin czy ze względu na pochodzenie z innej grupy etnicznej (zwłaszcza 
w wieloetnicznym Dagestanie). Przekazywała mu ona swoją chustkę czy inny 
przedmiot na znak swojej zgody na zamążpójście, z którym starszyzna z jego 
rodu udawała się do jej krewnych, by uzyskać ich pozwolenie na ślub. Porwa-
nie pozwalało także zawrzeć związek małżeński młodszej siostrze, której star-
sze siostry pozostawały jeszcze niezamężne, gdyż zgodnie z tradycją, powinny 
one wychodzić za mąż według starszeństwa. Nie znaczy to oczywiście, że daw-
niej nigdy nie uprowadzano kobiet w celach matrymonialnych siłą – był to od-
wieczny sposób wymuszenia zgody na zamążpójście w przypadku ewidentne-
go braku przychylności ze strony wybranki lub jej rodziny. Porwana dziewczyna 
zawsze uznawana była za skompromitowaną, co oznacza, że gdyby odmówiła 
porywaczowi, w przyszłości mogłaby mieć poważne problemy ze znalezieniem 
innego mężczyzny, który by ją zechciał poślubić. Zatem zarówno krewni, jak 

36 Территория молчания…, s. 159–160.
37 Чеченцы в России..., s. 6. Por. też Территория молчания…, s. 147.
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i sama dziewczyna najczęściej wychodzili z założenia, że z dwojga złego lepiej 
pogodzić się z losem i zaakceptować narzeczonego. Zawsze jednak pozostawa-
ła furtka, by uniknąć tak narzuconego zamążpójścia; dopóki starszyzna z rodu 
chłopaka nie otrzymała zgody od krewnych porwanej na ślub, dziewczyna 
miała zagwarantowaną nietykalność – przebywała ona z dala od narzeczone-
go, pod opieką kobiet z jego rodziny i to do niej, zgodnie z obyczajem, należało 
ostatnie słowo38. Poza tym wiele zależało od pozycji społecznej rodziny porwa-
nej dziewczyny – jeśli należała ona do potężnego tejpu, większa była szansa 
na to, że jej krewni zdołają ją odzyskać, piętnując postępek porywacza i jedno-
cześnie pomniejszając uszczerbek na reputacji córki czy siostry.

Powyższe scenariusze uprowadzeń zdarzają się i dziś – jednak proporcje po-
rwań zaaranżowanych wspólnie z ukochaną w stosunku do zwykłych gwałtów 
przeciwko woli niczego nie podejrzewającej dziewczyny i jej rodziny drastycz-
nie się odwróciły39. Jak już wspomniano, ze względu na kaukaską mentalność 
sam fakt porwania jest kluczowy dla przyszłości dziewczyny – jeśli nie zdoła 
ona uciec lub nie zostanie uwolniona w ciągu kilku godzin od uprowadzenia 
i spędzi noc w domu porywacza, jest powszechnie uznawana za jego żonę. Na-
wet jeśli później miałoby dojść do jej uwolnienia, najprawdopodobniej i tak jej 
krewni zadecydują o jej zamążpójściu za porywacza. 

18-letnia studentka Amina Edijewa, której udało się uciec od męża po 8 
miesiącach wspólnego życia, ledwo znała swojego porywacza, spotykała się 
wtedy z innym mężczyzną, za którego planowała wyjść za mąż. Po porwaniu 
przez dziewięć godzin Edijewa znajdowała się w niewoli w domu porywacza, 
okrążona przez grupę jego krewnych, którzy namawiali ją na ślub: „Wokół mnie 
stało dziewięciu mężczyzn. Krzyczałam, że prędzej umrę niż spędzę tutaj noc. 

38 Zob. I. Adger Adajew, Kamienie mówią. Dzieje i kultura Czeczenów, Instytut Kultury Naro-
dów Kaukazu, Warszawa 2005, s. 218–220. Adajew twierdzi, że wybór małżonka należy wyłącznie 
do dziewczyny i nikt nie ma prawa do niczego jej zmuszać. Wygląda to jednak na opis idealnego 
świata, dalekiego od rzeczywistości. Z relacji dziesiątek Czeczenek w różnym wieku, z którymi na 
przestrzeni lat mieli do czynienia pracownicy polskich organizacji pozarządowych (NU4) – repre-
zentujących kilka pokoleń, a zatem wychodzących za mąż zarówno w czasach Związku Radzie-
ckiego, jak i podczas wojennego przełomu tysiącleci, a także w ciągu ostatnich kilku lat – wynika, 
że większość kobiet jest wydawana  za mąż zgodnie z wyborem swoich rodziców. Bardzo czę-
sto wbrew własnej woli, a nawet w przypadku, gdy mają już one zupełnie innego ukochanego, 
odwzajemniającego ich uczucia. Dziewczyna nie tyle zgadza się na wybór swoich rodziców, co 
po prostu najczęściej mu się nie sprzeciwia – jest to rezultatem wychowania dziewcząt w bez-
względnym szacunku wobec starszych i posłuszeństwie wobec swoich bliskich. Zaś w przypadku 
porwania mało która dziewczyna odmawia, jeśli jej rodzice czy bracia zgadzają się na jej ślub 
z porywaczem – nie mieści jej się w głowie, że mogłaby się sprzeciwić woli swoich krewnych. 
Niezależnie od tego, co w tej sprawie czuje, ich zdanie uważa za tożsame ze swoim własnym.

39 Чеченцы в России…, s. 6.
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Oni jednak śmiali się ze mnie”. Około godziny pierwszej nad ranem Amina zna-
lazła telefon komórkowy i zadzwoniła do domu, jej matka jednak zdecydowała 
się jej pomóc bez większego entuzjazmu. Po tym, jak Amina poprosiła o pomoc 
starszego brata, rodzina zabrała ją do domu. Matka i siostra powiedziały jej, że 
niemądrze było sprzeciwiać się zamążpójściu. Następnego dnia pod naciskiem 
matki i dziadka dziewczyna poddała się i przystała na ślub ze swoim porywa-
czem, mężczyzną o imieniu Aslambek. Dziewięć dni później Ewdijewa została 
wydana za mąż na tradycyjnej czeczeńskiej uroczystości ślubnej, podczas któ-
rej panna młoda samotnie spędziła kilka godzin w kącie w domu swojego na-
rzeczonego, pozbawiona możliwości zabrania głosu czy siedzenia w obecności 
starszych. Po 8 miesiącach rozwiodła się. Teraz w tradycyjnej muzułmańskiej 
kulturze jej przyszłość, jako młodej rozwiedzionej kobiety, jest z góry ustalona. 
Może wyjść za mąż jedynie za rozwiedzionego mężczyznę albo zostać drugą 
żoną. Żaden z tych wariantów jej jednak nie odpowiada.

Територия молчания: права женщин и проблема насилия в 
отношении женщин в России, red. M. Pisklakowa, A. Sinielnikow, 
Национальный центр по предотвращению насилия «АННА», Moskwa 
2009, s. 151–152.

Sytuację próbują regulować muzułmańscy duchowni, edukując młodych, in-
formując ich o bezprawności porwań narzeczonych w świetle islamu czy wręcz 
odmawiając udzielenia ślubu z porwaną dziewczyną, jeśli na związek nie wy-
razili zgody rodzice młodych (Dagestan) lub nakładając wysokie kary pienięż-
ne na porywaczy (Ingusze8 a, Czeczenia)40. Bywają miejsca, gdzie imamowie 
mają na tyle silną pozycję i autorytet, że ich działania okazują się skuteczne 
i prowadzą do zmniejszenia liczby porwań41. Jednak trudno mówić o wielkim 
sukcesie w skali całego regionu, gdzie demoralizacja młodzieży, będąca wyni-
kiem długotrwałych konfl iktów zbrojnych i destabilizacji życia na wszystkich 
możliwych poziomach – politycznym, ekonomicznym, społecznym, rodzinnym 
– jest tak daleko posunięta, że dotychczasowe autorytety, religijne czy zwycza-
jowe, utraciły wszelki wpływ42. Ponadto, jak wynika z reportażu telewizyjnego 
o kradzionych narzeczonych w Czeczenii, zrealizowanego w 2010 roku dla BBC 
– nauki religijne mułłów sobie, a praktyka sobie. Jeden z bohaterów materia-
łu Lucy Ash, imam Alvi, regularnie występuje jako mediator między rodzinami 
porywaczy i porwanych dziewcząt. Nic jednak nie wskazuje na to, by edukował 

40 Ibidem, s. 155–156.
41 Ibidem.
42 Por. M. Abubakarowa, Чеченская практика по правам женщин и детей, [w:] Гендер-

ный взгляд…, s. 50.

03_Weronika_Refortowicz.indd   15803_Weronika_Refortowicz.indd   158 2014-11-18   07:17:222014-11-18   07:17:22



159

Kulturowo uwarunkowana przemoc ze względu na płeć wobec kobiet...

on młodych w duchu zaprzestania podobnych praktyk – cały jego wysiłek pole-
ga na tym, by przekonać rodzinę dziewczyny, żeby zgodziła się na zamążpójście 
– w imię dobrych relacji rodowych i wzajemnego szacunku. Zapytany wprost 
przez dziennikarkę przyznaje, że islam zakazuje porywania kobiet, z pobłaża-
niem jednak wyraża się o gorącej krwi młodych mężczyzn. A już w kolejnej sce-
nie dowiadujemy się od jego żony, że i ona została przez niego uprowadzona 
– zresztą, jako druga żona43.

Mimo wprowadzenia przez Kadyrowa w październiku 2010 roku zakazu po-
rywania dziewcząt na żony – jako niezgodnego z islamem i Konstytucją Fede-
racji Rosyjskiej44 – proceder ten kwitnie, zwłaszcza jeśli w sprawę zamieszani 
są stojący ponad prawem „kadyrowcy”45, a dziewczyna często nie może nawet 
liczyć na wsparcie swoich krewnych – przeciwnie, bywa, że to oni ostatecz-
nie zmuszają ją do zawarcia niechcianego ślubu. Zarówno prezydenta Czecze-
nii, jak i przedstawicieli jego administracji, a zwłaszcza służb bezpieczeństwa, 
nie dotyczą żadne zakazy i mogą oni sobie pozwolić na folgowanie swoim za-
chciankom, w tym także na wszelkiego rodzaju przemoc wobec kobiet, absolut-
nie bezkarnie46. 

Jeśli dziewczyna wpadnie im w oko, nie może odmówić – z obawy przed ze-
mstą aparatu władzy na swoich bliskich – zawarcia ślubu. W takich sytuacjach 
często dochodzi do krótkoterminowego małżeństwa umożliwiającego „legal-
ne” obcowanie płciowe. Zawsze znajdą się usłużni imamowie, gotowi poświę-
cić taki związek47. Aby się później rozwieść – wystarczy kilka minut – w obecno-
ści dwóch świadków należy wypowiedzieć odpowiednią formułkę. Mężczyzna 

43 Program BBC „Kradzione żony”, Lucy Ash, Wielka Brytania 2010, h@ p://www.alterkino.
org/?s=Czeczenia (dostęp: 5.12.2013).

44 Zob. h@ p://www.trud.ru/ar8 cle/18-10-2010/252456_kadyrov_zapre8 l_poxischat_nevest.
html [dostęp: 25.10.2013].

45 Zob. ECRE Guidelines…, rozdz. Treatment of Women, s. 51, h@ p://www.ecre.org/topics/
areas-of-work/returns/174.html [dostęp: 25.10.2013]. Zob. też raport z dnia 21 marca 2012 r. 
przygotowany przez Centrum Praw Człowieka „Memoriał”, pt.: Чечня: борьба за моральный 
облик женщин приобретает всё более жестокие формы (h@ p://www.memo.ru/d/3355.
html, dostęp: 26.10.2013), z którego wynika, że wprowadzenie zakazu porywania kobiet na żony 
przez Kadyrowa nie poprawiło w żadnej mierze sytuacji kobiet poddawanych tej formie przemo-
cy; wręcz przeciwnie, przyczyniło się do jeszcze większego okrucieństwa wobec nich. Posłużyło 
także temu, by ścigać przypadkowych mężczyzn, z którymi dziewczyna dobrowolnie zaplanowała 
„uprowadzenie”, wymuszać na nich łapówki czy zarzucać im przy okazji przynależność do grup 
bojowników.

46 Zob. opis intrygi Ramzana Kadyrowa mającej na celu odnalezienie i sprowadzenie z powro-
tem do Czeczenii dziewczyny, która mu się spodobała i uciekła przed nim do Turcji – w ramach 
akcji porwano jej przyjaciółkę oraz zaangażowano przeciwko niej jej najbliższą rodzinę: Чеченцы 
в России…, s. 29–30.

47 Чеченцы в России…, s. 6.
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zaspokaja w ten sposób swoje zachcianki, nie uważając, by naruszał jakiekol-
wiek normy religijne czy obyczajowe. Kobieta pozostaje na całe życie z podwój-
nym piętnem: po pierwsze – dała się porwać, a zatem raczej nie jest godna, by 
na poważnie starał się o nią szanujący się mężczyzna; po drugie – jest rozwód-
ką48 – czyli kobietą powszechnie uważaną za „dostępną”, a co za tym idzie – na-
rażoną na przemoc seksualną ze strony obcych mężczyzn. 

Coraz częściej porywane i przymuszane do zawierania krótkotrwałych ślu-
bów z „kadyrowcami” są 12 – 15-letnie dziewczynki, wkrótce po skonsumo-
waniu małżeństwa odsyłane do domów rodzinnych49. Trudno nawet wyobra-
zić sobie piętno, jakie tego rodzaju przemoc pozostawia na ich psychice. Bywa 
jednak jeszcze gorzej: Ci sami pracownicy organów spraw wewnętrznych, któ-
rzy nie podporządkowują się ani ministrowi spraw wewnętrznych, ani szefowi 
organów śledczych, ani prokuratorowi, urządzają sobie następującą rozrywkę: 
przywlekają do siebie młode dziewczęta, a potem rozgłaszają wszem i wobec 
o ich niemoralnym prowadzeniu się. Rozsyłają przez telefony komórkowe zdję-
cia i fi lmiki. Kończy się to tym, że wychowani w okrucieństwie młodzi krewni 
dziewczyny zabijają ją i ogłaszają, że zaginęła50.

Z relacji obrońców praw człowieka wynika, że w Czeczenii Ramzana Kadyro-
wa kobiety są narażone nie tylko na porwania mające na celu przymuszenie do 
zawarcia małżeństwa, ale również na seksualne niewolnictwo. Celem uprowa-
dzeń bywa wszelkiego rodzaju przemoc seksualna, w tym wielokrotne gwałty, 
gwałty zbiorowe, którym często towarzyszą pobicia i innego rodzaju nieludzkie 
traktowanie. Prędzej czy później większość wykorzystywanych w ten sposób 
kobiet ginie – z rąk swoich oprawców bądź własnych krewnych. W jednym ze 
swoich wystąpień Swietłana Gannuszkina przywołuje historię opisaną w 2011 
roku przez Marka Franke}  ego w artykule Женшчин, схваченных чеченской 
службой безопасности, ожидают сексуалное рабство и смерть (Kobie-
ty, porwane przez czeczeńską służbę bezpieczeństwa, czeka niewolnictwo sek-
sualne i śmierć)51. Młodziutką kobietę uprowadzono i przetrzymywano w ba-
zie szkoleniowej milicji Kadyrowa, gdzie więziono także inne młode kobiety. 
Wszystkie przebywały w uwłaczających godności ludzkiej warunkach, były bite 
i regularnie gwałcone przez milicjantów, a co jakiś czas niektóre z nich zabija-

48 W języku czeczeńskim istnieje specjalne słowo – „dziero” – na określenie rozwiedzionych 
kobiet, oznaczające, że mężczyźni mogą z nimi postępować bez należnego pannom i mężatkom 
szacunku. Zob. A. Chrzanowska, Tożsamość kulturowa uchodźców czeczeńskich, [w:] red. A. Gut-
kowska, Uchodźcy w Polsce. Kulturowo-prawne bariery w procesie adaptacji, Stowarzyszenie In-
terwencji Prawnej, Warszawa 2007, s. 323.

49 ECRE Guidelines…, s 51.
50 Чеченцы в России…, s. 6.
51 S.A. Gannuszkina, Положение женщчин…, s. 30.
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no. Dziewczyna, o której mowa, zdołała ukraść telefon wysoko postawionemu 
funkcjonariuszowi, który ją zgwałcił. Znalazła w nim prywatny numer Ramza-
na Kadyrowa i zadzwoniła do niego, błagając o pomoc. Prezydent zganił swo-
jego podwładnego za to, że pozwolił „jednej ze swoich prostytutek” zawracać 
mu głowę. W wyniku tego incydentu kobieta została rozstrzelana. Historię tę 
oraz swoją własną opowiedziała obrońcom praw człowieka, w tym Natalii Este-
mirowej, która pracowała nad raportem o przemocy wobec kobiet w Czecze-
nii52, Zalina Israilova, która także była przez kilka miesięcy – zanim udało jej się 
uciec – przetrzymywana, gwałcona i torturowana przez przedstawicieli służb 
związanych z prezydentem Republiki. Kilka lat wcześniej Zalina wyszła za mąż 
za wysoko postawionego „kadyrowca”, który dość szybko wypędził ją z domu, 
odbierając jej ich wspólną córkę. Byłą żonę rzucił na pastwę swoim kolegom 
ze służb bezpieczeństwa – w ten sposób trafi ła do wspomnianej już bazy. Po 
ucieczce Zalinie udało się ukryć i wyjechać za granicę. Po kilku latach – zapew-
niana przez brata, że nic już jej nie grozi i będzie mogła zobaczyć się ze swo-
ją córką – wróciła do Czeczenii i natychmiast została zabita. W sprawie tej nie 
wszczęto żadnego śledztwa53. Działacze alarmują, że doniesienia o tego typu 
przypadkach docierają do nich coraz częściej.

Nie istnieją ofi cjalne statystyki dotyczące liczby dziewcząt i kobiet uprowa-
dzanych na Północnym Kaukazie w celach matrymonialnych. Wynika to prze-
de wszystkim z faktu, że mało kto – albo nie uznając tego procederu za prze-
stępstwo, a jedynie za usankcjonowany tradycją obyczaj, albo właśnie z obawy 
przed zemstą wszechwładnych sprawców porwania – zgłasza uprowadzenie 
krewnej organom ścigania. Pojedyncze zgłoszenia zaś są na ogół wycofywane – 
wobec oczywistej bezczynności funkcjonariuszy, którzy także uważają, że mają 
do czynienia nie z czynem zabronionym, ale z powszechnie akceptowanym ob-
rządkiem. Oto wypowiedź milicjanta, do którego trafi ło jedno z trzech w całym 
2008 roku zgłoszeń w dzielnicy Leninskoje miasta Grozny o porwaniu dziewczy-
ny: Tu nie czas i miejsce na przepychanki sądowe, tu wesele trzeba szykować54. 
Natomiast na podstawie relacji przedstawicieli społeczności lokalnych na Pół-
nocnym Kaukazie oraz działaczy organizacji pozarządowych można wywnio-
skować, że takich porwań są tysiące – około połowa wszystkich zawieranych 

52 Natalia Estemirova – członkini Stowarzyszenia „Memoriał” działająca na rzecz przestrzega-
nia praw człowieka w Czeczenii. Raportu o przemocy wobec kobiet nie zdążyła napisać – sama 
została zamordowana latem 2009 roku.

53 M. Franke}  , Женшчин, схваченных чеченской службой безопасности, ожидают сек-
суалное рабство и смерть, InoPressa, sierpień 2011, http://inopressa.ru/article/15aug2011/
sundaytimes/chechen.html [dostęp: 1.11.2013].

54 Территория молчания…, s. 149.
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małżeństw to właśnie wynik uprzedniego porwania panny młodej55. Przy czym, 
o ile – w opinii ekspertów – np. w Kabardyno-Bałkarii większość porwań to in-
scenizacja, gdzie w rolach głównych występują umówieni wcześniej na tę ak-
cję narzeczeni, o tyle w Czeczenii, Ingusze8 i i Dagestanie porwanie na żonę to 
w znacznej większości przypadków bezdyskusyjny akt przemocy wobec kobiet, 
z którymi nikt niczego wcześniej nie ustalał56. W Dagestanie, na przykład, aby 
temat porwań kobiet na żony w ogóle zaistniał w dyskursie publicznym w kon-
tekście przemocy ze względu na płeć, musiało dojść do skandalu na międzyna-
rodową skalę:

3 sierpnia 2006 roku córka Apandiego Machmudowa, prezesa Stowa-
rzyszenia Kultury Dagestanu w Estonii, została porwana przez synów wice-
mera Machaczkały. Kilku uzbrojonych mężczyzn włamało się do mieszkania 
Machmudowów w Machaczkale, zaciągnęło do samochodu obywatelkę Estonii 
(z pochodzenia Awarkę) Aminat Machmudową, po czym odjechało w niezna-
nym kierunku.

Jak oświadczył ojciec porwanej dziewczyny, sprawcy powiedzieli, że zobaczy 
on swoją córkę tylko wtedy, kiedy pozwoli jej wyjść za mąż. Machmudow zwró-
cił się do miejscowych służb bezpieczeństwa. Jednak, według jego słów, policja 
odniosła się do tego przypadku obojętnie – przecież chodzi o „porwanie narze-
czonej”, co według nich „przestępstwem nie jest”.

„Jest nawet niepisane prawo, że jeśli następstwem porwania jest ślub, na-
leży uspokoić się i pogodzić z zaistniałą sytuacją. Wyjaśniłem, że córka urodziła 
się w Estonii i nigdy się z tym nie pogodzi”.

W związku z taką a nie inną reakcją policji Machmudow zwrócił się o po-
moc do ambasady Estonii. Wiadomość o porwaniu od razu trafi ła do rosyjskiej 
międzynarodowej agencji prasowej Interfaks, a także na strony estońskich i eu-
ropejskich gazet. Sprawę zaczęto rozpatrywać na poziomie międzynarodowym: 
Kalle Laanet, minister spraw wewnętrznych Estonii, zwrócił się do rosyjskiego 
ministra spraw wewnętrznych Raszida Nurgalijewa z prośbą o pomoc w śledz-
twie w sprawie zaginionej obywatelki Estonii w Dagestanie. Dzięki umowie 
o wzajemnej pomocy prawnej, zawartej między Republiką Estonii i Federacją 
Rosyjską, w celu znalezienia swojej rodaczki Laanet skorzystał z prawa zwró-
cenia się o pomoc do rosyjskiego ministra spraw wewnętrznych. Do śledztwa 
włączyła się również estońska policja kryminalna.

Nie spodziewając się takiego obrotu sprawy, mer Machaczkały Said mirow, 
którego po nieudanych próbach negocjacji z porywaczami Machmudow prosił 

55 Ibidem.
56 Ibidem.
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wcześniej o pomoc, zainterweniował i po paru dniach Aminat wróciła do rodzi-
ców. W wyniku tego w Machaczkale wszczęto postępowanie karne w sprawie 
porwania człowieka. Analogiczne postępowanie wdrożono w Estonii.

Територия молчания: права женщин и проблема насилия в 
отношении женщин в России, red. M. Pisklakowa, A. Sinielnikow, 
Национальный центр по предотвращению насилия «АННА», Moskwa 
2009, s.150–151.

Według Swietłany Gannuszkinej w czasach Związku Radzieckiego istniały 
mechanizmy umożliwiające kobiecie – bez łamania tabu kulturowego – wyj-
ście z zaklętego kręgu stosunków rodzinnych oraz otrzymanie wykształcenia, 
odnalezienie się na rynku pracy, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym57 
– słowem, decydowanie, przynajmniej w pewnym zakresie, o swoim własnym 
losie. Potwierdza to jedna z czeczeńskich działaczek przebywających w Polsce: 
Lata siedemdziesiąte, osiemdziesiąte, w zasadzie aż do lat dziewięćdziesiątych 
to był w Czeczenii i Ingusze7 i „złoty wiek”. Kobiety i mężczyźni byli niemal rów-
ni, w rodzinach, choć wielodzietnych, prawie każdy miał wyższe wykształcenie. 
Wiele kobiet pracowało, kończyło studia, przeważnie w Moskwie58.

W Kodeksie karnym ZSRR występował odrębny rozdział „Przestępstwa sta-
nowiące przeżytki miejscowych obyczajów”59, który zawierał artykuły dotyczą-
ce porywania narzeczonych oraz obyczaju krwawej zemsty. Na tej podstawie 
możliwe było ściganie przestępstw przeciwko swobodzie i równouprawnieniu 
kobiet w rodzinie oraz w życiu. Karalne były m.in.: ofi arowanie i przyjęcie ka-
łymu60, zmuszenie kobiety do zawarcia związku małżeńskiego, zawarcie umo-
wy o małżeństwie z osobą, która nie osiągnęła wieku ślubu, dwużeństwo lub 
wielożeństwo61. Co istotne, karani byli nie tylko sprawcy porwań, ale i najbliż-
si dziewczyny, którzy współuczestniczyli w powyższych praktykach. Przepisy te 
obowiązywały do 1995 roku.

Natomiast w dzisiejszych czasach ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej nie 
tylko nie chroni kobiet przed przemocowymi praktykami kulturowymi, ale – co 
więcej – daje sprawcom poczucie absolutnej bezkarności. We wprowadzonym 
w 1996 roku Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej wspomnianego wyżej roz-
działu już nie ma. Przestępstwa będące wynikiem przemocy wobec kobiet ze 

57 Чеченцы в России…, s. 6.
58 Inny/Inna. Fragmenty rozmowy (3 listopada 2011, prowadziła Katarzyna Regulska), [w:] 

Dialogi Ziny, s. 55.
59 Kodeks Karny Rosyjskiej Radzieckiej Federalnej Socjalistycznej Republiki z 1960 roku (УК 

РСФСР 1960 г.), rozdz. 11, art. 231–235.
60 Kałym – okup za pannę młodą płacony jej rodzicom.
61 Территория молчания…, s. 157.
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względu na płeć karane są na podstawie art. 126 kk FR mówiącego po prostu 
o porwaniu człowieka62, zaś zdanie końcowe tego przepisu – „Osoba, która do-
browolnie uwolni porwanego, zostaje zwolniona od odpowiedzialności karnej, 
o ile w skład jej działania nie wchodzi inny rodzaj przestępstwa” – uniemożli-
wia w przytłaczającej większości przypadków pociągnięcie porywaczy kobiet do 
odpowiedzialności karnej63. Ponadto, nie ma żadnych prawnych mechanizmów 
umożliwiających kobiecie dochodzenia swoich praw, a państwo nie gwarantuje 
kobietom, które chciałby się sprzeciwić tak narzuconemu sobie losowi, możli-
wości uzyskania schronienia64.

Ustawodawcy inguscy zgłosili przed kilkoma laty poprawki do Kodeksu kar-
nego FR, wskazując na ten feralny przepis uniemożliwiający lokalnym organom 
ścigania pociąganie porywaczy kobiet do odpowiedzialności oraz wnosząc 
o przywrócenie rozdziału, na mocy którego można by ścigać uprowadzenie 
kobiet w celach matrymonialnych jako przestępstwo. W kwietniu 2008 roku 
Duma odrzuciła jednak powyższe poprawki65.

Niech za ilustrację podejścia lokalnych organów ścigania do kwes8 i upro-
wadzeń kobiet posłuży relacja 22-letniego mieszkańca Nalczyka (Kabardyno-
-Bałkaria), Timura Daczajewa, przypadkowego świadka porwania narzeczonej, 
który postanowił zawiadomić o tym przestępstwie policję:

„Późnym wieczorem odprowadzałem swoją znajomą do domu. Na naszych 
oczach idącą z przodu dziewczynę wepchnięto siłą do przejeżdżającego po ulicy 
samochodu. Było wyraźnie widać, że dziewczyna nie życzyła sobie podobnego 
rozwoju zdarzeń, krzyczała i prosiła, aby ktoś gdzieś zadzwonił. Do kogo – nie 
usłyszałem, dlatego zadzwoniłem z komórki na policję.

Około godziny pierwszej nad ranem wróciłem do domu. Niebawem zadzwo-
nili z policji i zapytali, czy nie zapamiętałem numeru samochodu. Powiedzia-
łem, że nic więcej nie wiem. O 4 rano do naszego mieszkania zaczęto dzwonić 
i walić ze wszystkich sił w drzwi, krzycząc: »Otwierać, policja!« Rodzice i sąsie-
dzi się przestraszyli. Dwóch policjantów zawołało mnie i powiedziało: »Mamy 
ważniejsze rzeczy do roboty niż tego typu sprawy, mamy terrorystów do złapa-
nia!« Kazali mi pojechać z nimi na komisariat w celu sprawdzenia czy nie fi gu-
ruję w ich rejestrze i czy nie jestem pijany. Krzyczeli: »Nie rozumiesz, że narze-
czoną kradli, po co dzwonić z powodu takich głupot!«”.

62 Ibidem.
63 Ibidem, s. 158.
64 Ibidem, s. 160.
65 Ibidem, s. 158.
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Територия молчания: права женщин и проблема насилия в 
отношении женщин в России, red. M. Pisklakowa, A. Sinielnikow, 
Национальный центр по предотвращению насилия «АННА», Moskwa 
2009, s. 159.

2.3. Honorowe zabójstwa

W kulturach Północnego Kaukazu wartość, jaką jest grupa, stoi wyżej niż 
indywidualizm. Rodzina, ród, tejp jako całość są ważniejsze niż każdy współ-
tworzący je człowiek z osobna. Dlatego też każda jednostka musi dbać przede 
wszystkim nie o realizację własnych potrzeb, ale o dobre imię rodziny. W tym 
właśnie kontekście zachowanie kobiet – które zgodnie z obyczajem zawsze na-
leżą do mężczyzn, najpierw do dziadków, ojca, braci, następnie do męża i jego 
rodziny – jest surowo kontrolowane przez wszystkich członków rodu. Od małe-
go dziewczynki wychowywane są w skromności i absolutnym posłuszeństwie, 
a najwyżej cenionymi u nich wartościami są niewinność, pokora, uległość, czy-
stość, cnota. Kobieta w zasadzie nie powinna pojawiać się poza domem sama, 
wskazane jest, by zawsze towarzyszył jej mąż, syn czy spokrewniony z nią męż-
czyzna. Dorosłe kobiety nigdy nie mieszkają same. Jeśli zachodzi choćby cień 
podejrzenia co do moralności kobiety, na hańbę narażony jest cały jej ród. Sio-
stry, kuzynki czy córki takiej kobiety mogą mieć problemy z zamążpójściem, 
a mężczyźni z jej tejpu będą odczuwać na sobie pogardliwe spojrzenia ze stro-
ny społeczności lokalnej66. W takich sytuacjach dopuszcza się dokonanie na ko-
biecie, która „splamiła” swój ród, „honorowego zabójstwa”. Reputacja rodziny 
to rzecz najważniejsza. Jeśli kobieta traci cześć, staje się jak zwierzę. Takiej ko-
biety nie szkoda zabić67.

Powodów, dla których kobieta może zostać uznana za niegodną dalszego ży-
cia, jest wiele. Najwyższy wymiar kary może dosięgnąć kobietę, która wyszła 
za mąż za przedstawiciela innej narodowości czy – w skrajnym wypadku – od-
mówiła wyjścia za mąż za wybranego przez rodzinę kandydata. Czasem wystar-
czy rozwód czy nawet zaledwie wyrażona chęć rozwodu, także w sytuacji, jeśli 
mąż stosuje wobec niej przemoc. Przyczyną honorowego zabójstwa może być 
też zbyt swobodny – w mniemaniu rodziny czy sąsiadów – styl życia. Także za 
gwałt odpowiedzialnością obarcza się kobietę. Mężczyznę uważa się za mniej 
winnego, wychodząc z założenia, że kobieta musiała go swoim zachowaniem 
sprowokować. Od kobiety wymaga się, by broniła swojej czci do końca – je-

66 Территория молчания…, s. 162.
67 Cytat z wypowiedzi 35-letniego mieszkańca Groznego. Cyt. za: Территория молчания…, 

s. 161.
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śli przeżyła gwałt, oznacza to, że broniła się nie tak jak należy i bliscy mogą ją 
„osądzić za tę pomyłkę”68.

Zabójstw mogą dokonywać ojcowie, bracia, kuzyni, wujowie, mężowie czy 
synowie. Przy czym odbywa się to skrycie, bez echa, a usuniętą w ten sposób 
kobietę najczęściej ofi cjalnie ogłasza się za zaginioną bądź zmarłą w wyniku nie-
szczęśliwego wypadku czy nagłej choroby, choć społeczność lokalna świetnie 
zdaje sobie sprawę z tego, co naprawdę się stało. Rzadko kiedy kobiety mogą li-
czyć na czyjekolwiek wsparcie w sytuacji, gdy planowane jest „honorowe zabój-
stwo”, choć jeśli ktoś je ostrzega lub pomaga w ukryciu się, to na ogół są to inne 
kobiety – matka, siostra czy przyjaciółka. Najczęściej jednak nawet one nie po-
dejmują żadnych kroków, by chronić zagrożoną, która wszakże jest w ich oczach 
stracona dla świata, a gdy już do zbrodni dojdzie, kryją sprawców69.

Podobnie jak w przypadku uprowadzeń kobiet w celach matrymonialnych, 
organy ścigania na Kaukazie Północnym nie wykazują się żadną aktywnością 
w celu zapobiegania podobnym zbrodniom. Nie robią też nic, by ścigać spraw-
ców, gdy do tragedii już dojdzie.

Pewna kobieta zwróciła się do prezesa dagestańskiej organizacji „Liga Obro-
ny Matki i Dziecka” z prośbą o wsparcie psychologiczne. Jej córka zakochała się 
w żonatym mężczyźnie, który zaproponował jej, aby ta została jego drugą żoną 
(w Federacji Rosyjskiej wielożeństwo jest ofi cjalnie zakazane, jednak w rzeczy-
wistości w muzułmańskich rodzinach praktykuje się je dosyć często).

Mąż i synowie kobiety byli zdecydowanie przeciwni zamążpójściu dziew-
czyny i zabili ją za to, że ich nie posłuchała. Matka była biernym uczestnikiem 
zabójstwa. Doświadczyła ona ogromnego stresu związanego z tym, że nie była 
w stanie pomóc córce, powstrzymując synów i męża, gdyż wymagałoby to od 
niej zwrócenia się do organów ścigania. Dla ratowania córki należało poświęcić 
wolność syna i honor rodziny. Kobieta przeżyła ciężki szok, głównie dlatego, że 
nie widziała możliwości znalezienia jakiegokolwiek rozwiązania, które byłoby 
do przyjęcia w zaistniałej sytuacji. Organy ochrony prawnej nie przedsię-
wzięły odpowiednich działań w celu odszukania i ukarania zabójców, co można 
wyjaśnić tym, że na Kaukazie podobne sytuacje postrzega się jako kwes8 e we-
wnątrzrodzinne.

Територия молчания: права женщин и проблема насилия в 
отношении женщин в России, red. M. Pisklakowa, A. Sinielnikow, 
Национальный центр по предотвращению насилия «АННА», Moskwa 
2009, s. 164–165.

68 Ibidem.
69 Ibidem.
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Problem „zabójstw honorowych” dotyczy całego regionu Północnego Kau-
kazu, choć ze względu na niestabilną sytuację społeczno-polityczną najczęściej 
występuje w Czeczenii, Dagestanie i Ingusze8 i, w Czeczenii zaś stał się w ostat-
nich latach prawdziwą plagą. O ile w czasach sprzed wojen czeczeńskich do ta-
kich incydentów dochodziło niezmiernie rzadko (z relacji uchodźczyń z regionu 
wynika, że słyszały one o pojedynczych takich przypadkach), o tyle w ostatnim 
czasie „honorowe zabójstwa” dokonywane na kobietach za „złe prowadze-
nie się” ściągające hańbę na cały ich ród, a także naród, są – według Swiet-
łany Gannuszkinej – na porządku dziennym. Czasem wystarcza ledwie plotka 
o „niewłaściwym zachowaniu” kobiety, by ktoś z jej rodziny zdecydował się na 
zabójstwo, przy czym za „niewłaściwe zachowanie” z jej strony może zostać 
uznane okazywane jej zainteresowanie ze strony obcego mężczyzny, który nie 
poinformował jej rodziny o poważnych wobec niej zamiarach; może to być też 
odebrany przez dziewczynę sms z nieznanego numeru telefonu. Organy ściga-
nia prawie nigdy nie prowadzą dochodzenia w podobnych sprawach. Wręcz 
przeciwnie, przedstawiciele władzy nie tylko robią wszystko, by nie wszczynać 
śledztwa, ale często sami, według słów działaczki, są takich przestępstw współ-
uczestnikami70.

Niech powagę sytuacji podkreśli wypowiedź prezydenta Ramzana Kadyro-
wa, która padła w publicznym wywiadzie, co oznacza, że człowiek numer je-
den w Republice, któremu podlegają lokalne organy ścigania i wymiar spra-
wiedliwości, nie widzi w tym procederze nic wstydliwego ani niestosownego: 
Kobieta musi znać swoje miejsce […]. Kobieta musi być własnością. A mężczy-
zna – właścicielem. U nas, jeśli kobieta chodzi goła, jeśli zachowuje się nieod-
powiednio, odpowiada za nią mąż, ojciec i brat. Zgodnie z naszym obyczajem, 
jeśli źle się prowadzi, krewni ją zabijają […] także w dzisiejszych czasach. Bywa 
tak: brat zabił siostrę, mąż – żonę71.

W dalszej części wywiadu Kadyrow ubolewa nad losem młodych mężczyzn, 
którzy za dokonanie zabójstwa powinni trafi ć do więzienia. Zastrzega, że jako 
prezydent Republiki Czeczeńskiej nie może tych zabójstw usprawiedliwiać – co 
więcej, będzie je ścigał, gdyż są przestępstwem w rozumieniu ustawodawstwa 
Federacji Rosyjskiej72 – ale jako człowiek w pełni solidaryzuje się z mężczyzna-
mi, rozumiejąc ich „honorowe” pobudki i przerzucając odpowiedzialność za 

70 S.A. Gannuszkina, Положение женщчин…, [w:] Гендерный взгляд…, s. 34.
71 Wywiad Aleksandra Gammowa z Ramzanem Kadyrowem, „Рамзан КАДЫРОВ: «Россия 

– это матушка родная»”, [w:] Комсомольская правда, 24.09.2008, h@ p://www.kp.ru/da-
ily/24169/380743/ [dostęp: 13.09.2013].

72 Zapewnienia Kadyrowa o wytoczeniu przez niego bezwzględnej walki z „honorowymi za-
bójstwami” kobiet przytaczają też autorzy często cytowanej w niniejszym artykule publikacji Тер-
ритория молчания...

03_Weronika_Refortowicz.indd   16703_Weronika_Refortowicz.indd   167 2014-11-18   07:17:232014-11-18   07:17:23



168

Weronika Refortowicz

popełnianą przez nich zbrodnię na niestosownie prowadzące się kobiety: To 
niech nie chodzą w szortach73. Przy takim podejściu głowy Republiki trudno so-
bie wyobrazić, by prezydent brał w Kadyrowie górę nad człowiekiem i dokładał 
wszelkich starań, by wprowadzić skuteczny system prewencji lub by sprawiedli-
wości rzeczywiście stało się zadość w przypadku, gdy do tragedii już doszło.

Według obrońców praw człowieka w Czeczenii sytuacja jest tym bardziej 
dramatyczna, że narzucający kobietom normy moralne prezydent Republiki 
sam stoi ponad prawem i każda kobieta, która wpadnie w oko jemu lub komu-
kolwiek z jego otoczenia, staje się ofi arą ich molestowania. I tu się zaczyna dla 
niej zaklęty krąg, gdyż w obawie przed zemstą „kadyrowców” na swoich bli-
skich nie może się ona sprzeciwić ich żądaniom, z drugiej strony wykorzysta-
na seksualnie najczęściej jest przez tychże bliskich po cichu zabijana w obronie 
czci całego rodu74.

Podobnie jak w przypadku porwań narzeczonych, w Kodeksie karnym Fe-
deracji Rosyjskiej nie ma obecnie artykułu, na mocy którego można by „zabój-
stwa honorowe” sądzić jako odrębne przestępstwo przeciwko osobie. Są one 
rozpatrywane wyłącznie jako zabójstwa lub zabójstwa popełnione w afekcie75. 
Co prawda, w Europie także przestępstwo to nie jest wyodrębnione w Ko-
deksach karnych poszczególnych państw. Jednak – w przeciwieństwie do Ro-
sji – z podobnymi praktykami wśród społeczności imigranckich na terenie Unii 
Europejskiej już od dawna toczy się aktywną walkę i nie ma mowy, by wyrok 
wobec winowajcy mógł zostać złagodzony ze względów obyczajowych, raczej 
zabójstwa te są rozpatrywane jako zawczasu zaplanowane i przygotowane76.

Nikt nie dysponuje oczywiście żadnymi statystykami dotyczącymi skali za-
bójstw „w obronie czci” w Rosji. Tym bardziej, że rodziny zabitych kobiet nie 
afi szują się z dokonanymi przez siebie samosądami, a ofi ary, na których wy-
konano wyrok, ogłaszane są za zmarłe w wyniku wypadku lub za „przepadłe 
bez wieści”. Nie ma też większych problemów z przekupieniem przedstawicieli 
lokalnych służb, by kobiety zmarłe w wyniku pobicia, uduszenia, spalenia czy 
zastrzelenia, mimo licznych ran i śladów przemocy, uznali za samobójczynie 
czy ofi ary nieszczęśliwego wypadku. Działacze zwalczający przemoc wobec ko-
biet w Rosji z dużą ostrożnością szacują to zjawisko na terytorium trzech wyżej 
wspomnianych republik na kilkadziesiąt przypadków rocznie, co do których nie 
ma żadnych wątpliwości, że do nich doszło77. Fakt, że większość przypadków 

73 Wywiad Aleksandra Gammowa z Ramzanem Kadyrowem..., jw.
74 Чеченцы в России…, s. 29.
75 Территория молчания…, s. 166.
76 Ibidem. Zob. też w niniejszym tomie: K. Słubik, Przemoc wobec migrantek w Polsce i wybra-

nych krajach UE – analiza prawna.
77 Ibidem, s. 165.
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„zabójstw honorowych” w ogóle nie wychodzi na światło dzienne, pozwala do-
myślać się, że jest ich znacznie więcej. Jest też symptomatyczny dla statusu ko-
biety na Kaukazie, gdzie jest ona raczej postrzegana jako „towar należący do 
mężczyzny”78. O niemożności podania nawet przybliżonej liczby przypadków 
„honorowych zabójstw” wspomina także Swietłana Gannuszkina w swoim wy-
stąpieniu podczas seminarium zorganizowanego przez „Kobiety Donu”. Twier-
dzi jednak, że o przerażającej skali zjawiska w regionie – zwłaszcza w Czeczenii, 
gdzie, jak nieustannie podkreśla działaczka, przestępstwa te są dokonywane 
często przez przedstawicieli lokalnej administracji lub z ich inspiracji czy za ich 
przyzwoleniem – mogą świadczyć dane z jednej tylko czeczeńskiej wsi, w której 
na podstawie informacji z pewnego źródła tylko w ciągu 2011 roku doszło do 
co najmniej 9 zabójstw o podłożu honorowym na kobietach79.

Największą barierą na drodze prewencji w przypadku zabójstw „w obronie 
czci” zdają się przekonania społeczności kaukaskich, a zwłaszcza stereotypy 
żywione przez mężczyzn wobec kobiet. Działacze Państwowego Centrum Prze-
ciwdziałania Przemocy „ANNA” przeprowadzili za pośrednictwem Internetu 
eksperymentalny monitoring. 53 mężczyznom w wieku 25–35 lat z Czeczenii, 
Dagestanu i Ingusze8 i zaprezentowano materiał informacyjny dotyczący przy-
padków zabójstw kobiet, do których doszło w ostatnich latach na terenie Af-
ganistanu oraz wśród społeczności imigranckich, przede wszystkim kurdyjskich, 
w Europie, i poproszono ich o ustosunkowanie się do problemu. Powody do 
odebrania życia we wszystkich opisanych przypadkach – z rąk ojców lub braci 
ginęły bardzo młode dziewczyny, o względy których starali się niemuzułmań-
scy rówieśnicy bądź dziewczyny, które prowadziły z chłopcami korespondencję 
sms-ową, był też przypadek wyroku wykonanego za napisanie wiersza o mi-
łości – wydały się wielu respondentom błahe i wydumane. Większość z nich 
uznała ów zwyczaj za barbarzyński, dodając, że za takie głupoty nikt już od 
dawna nie zabija80. Wywołały jednak u nich reakcje wiele mówiące o ich sto-
sunku do „zabójstw honorowych” w ogóle, pokazując głęboko tkwiące w nich 
przekonania, wyrażające pełne zrozumienie dla tego procederu, a wręcz po-
twierdzając potencjalną gotowość do wykonania wyroku. Oto kilka cytatów:

Rusłan, 32 lata, Dagestan, Tabasarański Rejon: „Zabijać nie warto, sza-
riat nie wymaga zabójstwa. U nas, w Dagestanie, w wielu muzułmańskich 
wsiach panuje prawo szariatu. Ale nie zabijają. Kiedyś zabijali, a dziś nie. Te-

78 Ibidem.
79 S.A. Gannuszkina, Положение женщчин…, [w:] Гендерный взгляд…, s. 37.
80 Территория молчания…, s. 169.

03_Weronika_Refortowicz.indd   16903_Weronika_Refortowicz.indd   169 2014-11-18   07:17:232014-11-18   07:17:23



170

Weronika Refortowicz

raz po prostu wypierają się takich córek. Zabijają tylko ci, którzy bardzo ko-
chają swoją córkę, żeby w przyszłości więcej nie grzeszyła”.

Abdulchamid, 26 lat, Ingusze8 a, Nazrań: „Ojciec ma pełne prawo do swojej 
córki. Ma prawo także zabić: za niemoralność lub za to, że nie jest dziewicą. 
Ale za to, że po prostu się z kimś spotkała czy spojrzała na chłopaka? Nie, za 
to nie zabijają. Nawet nie torturują. Mogą po prostu pobić”.

Rusłan, 27 lat, Czeczenia, Gudermes: „Oczywiście, zabijać za wiersze – to 
przesada. […] Rozumiem, gdyby doszło do zabójstwa za rozwiązłość czy inne 
zachowanie nieprzystające dziewczynie. Albo gdyby syn zmienił płeć – za to 
sam bym od razu zabił. Bez gadania. Ale za coś takiego – pierwsze słyszę”.

Територия молчания: права женщин и проблема насилия в 
отношении женщин в России, red. M. Pisklakowa, A. Sinielnikow, 
Национальный центр по предотвращению насилия «АННА», Moskwa 
2009, s. 169–170

Obrońców praw człowieka nie dziwi stosunek przedstawicieli „ogółu spo-
łeczeństwa”, zwłaszcza w kontekście wypowiedzi wysoko postawionych we 
władzach lokalnych osób. Stanowisko Ramzana Kadyrowa wobec problemu cy-
towano już wyżej. Oto zdanie Nurdi Nużijewa, Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Republice Czeczeńskiej: Niestety, są u nas kobiety, które zapomniały o kodek-
sie postępowania góralek. Wobec takich kobiet ich krewni – mężczyźni, którzy 
uważają się za zhańbionych – czasami dokonują samosądów81.

2.4. Odbieranie dzieci matkom przez ojców lub ich krewnych

Zgodnie z prawem zwyczajowym ludów Północnego Kaukazu dzieci należą 
do rodziny swojego ojca. Rozpowszechnione są zatem sytuacje, gdy w przy-
padku rozwodu lub śmierci męża krewni mężczyzny odbierają kobiecie dzieci. 
Nawet jeśli ojcu dziecka (w sytuacji separacji czy rozwodu) lub jego krewnym 
(w sytuacji śmierci ojca) dziecko nie jest do niczego potrzebne, byłoby ujmą 
na honorze, gdyby nie zostało ono w ich rodzinie82. Stąd nagminnie w przy-
padkach konfl iktów małżeńskich bądź śmierci męża, dzieci – często wbrew 
własnej woli i ku rozpaczy matek – prędzej czy później trafi ają do krewnych 
ojca, którzy niejednokrotnie zabraniają matce wszelkich kontaktów z nimi. 

81 Ibidem, s. 170–171.
82 Чеченцы в России…, s. 30.
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Odbywa się to w majestacie praw zwyczajowych, tzw. adatów, i wydaje się 
normalne ogółowi społeczności, a zatem kobieta w takiej sytuacji nie może 
liczyć na wsparcie znikąd, często nawet ze strony własnych krewnych, którzy 
co do zasady także uważają, że „cudze” dzieci powinny przebywać w „swojej” 
rodzinie. Z relacji obrońców praw człowieka wynika, że najczęściej niesku-
teczne są także interwencje mułłów próbujących przypominać mężczyznom, 
że zgodnie z prawem szariatu nawet w przypadku rozwodu dzieci do siódme-
go roku życia powinny być wychowywane przez matkę i wraz z nią utrzymy-
wane przez ojca83. Taka wykładnia prawa religijnego rodzi z kolei pytanie – co 
ze starszymi dziećmi, dla pozostawienia których pod opieką matki nie ma już 
żadnego obyczajowo czy religijnie umocowanego argumentu? W większości 
przypadków, gdy dochodzi do pozbawienia kobiety przez byłego męża bądź 
jego krewnych prawa do kontaktów z dziećmi, bezcelowe jest zwracanie się 
o pomoc do lokalnych organów ścigania, gdyż ich przedstawiciele, sami uzna-
jąc prymat adatów i szariatu nad konstytucją FR, wychodzą z założenia, że ko-
biety nie mają praw obywatelskich, i stają raczej po stronie ojca dzieci i jego 
krewnych84. Praktyka ta jest nie tylko naruszeniem praw kobiet, ale także, 
a może przede wszystkim, łamaniem praw dzieci mogącym skutkować nieod-
wracalną traumą i zaburzeniami rozwoju.

O tym, jak trudny dla czeczeńskich kobiet jest problem przemocy kulturo-
wej wobec matek, świadczy bardzo ostrożna wypowiedź Libchan Bazajewej, 
reprezentującej czeczeńską organizację pozarządową «Женское достоинство» 
(„Kobieca godność”), podczas seminarium zorganizowanego przez „Kobiety 
Donu” w czerwcu 2012 roku. Znana ze swojej bezkompromisowości w ocenie 
wojen czeczeńskich, odważna i bezpośrednia podczas spotkań z przedstawi-
cielami władz dotyczących zagadnień związanych z niedawną przeszłością oraz 
przyszłością Czeczenii, wypowiadając się na temat przemocy wobec matek, Ba-
zajewa zachowuje szczególną ostrożność, zdając sobie sprawę, że stąpa po wy-
jątkowo grząskim i niebezpiecznym w otaczającej ją rzeczywistości kulturowej 
gruncie. Przyznaje, że świadomie waży każde słowo: Przypomniały mi się słowa 
pewnego znanego poety: „Nie jest nam dane przewidzieć, jak się odezwie na-
sze słowo”85. Kiedyś brzmiało to jak jakaś poetycka fraza, a dziś zawsze trzeba 
brać pod uwagę konsekwencje. Mimo wszystko nie wolno milczeć, więc chcę 

83 M. Abubakarowa, Чеченская практика по правам женщин и детей, [w:] Гендерный 
взгляд…, s. 50.

84 Ibidem, s. 51.
85 Aforyzm XIX-wiecznego rosyjskiego poety Fiodora Tiutczewa: «Нам не дано предугадать, 

как наше слово отзовется».
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powiedzieć, że wszystko, co zostało powiedziane o czeczeńskim społeczeństwie 
i sytuacji kobiet, jest prawdą86.

Rozważając kwes8 ę losu matek i dzieci w przypadku śmierci ojca lub rozwo-
du rodziców, Bazajewa stwierdza lakonicznie, że to bardzo pilny do rozwiąza-
nia problem, który powinien znaleźć się w centrum zainteresowania służb pań-
stwowych działających w sferze ochrony praw dziecka, gdyż dziecko ma prawo 
do matki, ma prawo do życia wspólnie z matką, a przynajmniej do spotykania 
się z nią87 i przytacza historię młodej kobiety, która już od czterech lat po roz-
wodzie nie widziała swojego dziecka. Od czterech lat bezskutecznie walczy 
o prawo nie tyle nawet do życia z dzieckiem, co choćby do widywania go. Jak 
dotąd ani jej, ani adwokatowi związanemu z organizacją „Kobieca godność” nie 
udało się nic w tej sprawie uzyskać.

O cierpieniach matek i dzieci w republice, w której normy społeczne regu-
lowane są częściej przez prawo adatu i szariatu niż w oparciu o Konstytucję FR, 
opowiada też Malika Abubakarowa, reprezentantka Kolegium Adwokatów „Ni-
zam” z Czeczenii (коллегия адвокатов «Низам»). W jej opinii, w związku ze 
znacznym wzrostem liczby rozwodów w Czeczenii w ostatnich latach główny-
mi poszkodowanymi takiego stanu rzeczy są kobiety i dzieci, przy czym dzieci 
oczywiście cierpią z tego powodu, że matki nie mogą, w pełnym znaczeniu tego 
słowa, realizować swoich macierzyńskich praw88. Okrucieństwem wobec ko-
biet wykazują się zarówno byli mężowie oraz ich krewni, jak i niejednokrotnie 
krewni samej kobiety poszkodowanej podczas rozwodu, którzy nie pozwalają 
jej wrócić do rodzinnego domu razem z dziećmi. Zdaje się przy tym, że nikt nie 
zastanawia się nad dobrem dzieci w zaistniałej sytuacji, Abubakarowa wręcz 
dopatruje się u mężczyzn i ich krewnych nie tylko obyczajowych, ale i fi nan-
sowych motywów ich postępowania. Oskarża także o tendencyjność w ocenie 
sytuacji lokalny wymiar sprawiedliwości, który na tyle wybiórczo bada okolicz-
ności sprawy, że na ogół dochodzi do wniosku, że to właśnie ojciec lub jego 
krewni mogą zapewnić właściwe warunki życia dzieciom. Dla dokładnego zob-
razowania problemu warto przytoczyć dłuższy cytat z wystąpienia Maliki Abu-
bakarowej:

Po pierwsze, mężczyźnie wystarcza byle powód, by odebrać kobiecie dzieci 
i wyrzucić ją ze swojego domu. Często krewni takiej kobiety – a szczęście, jeśli 
w ogóle ich ma i w jakikolwiek sposób mogą oni ochronić ją przed samowolą 

86 L. Bazajewa, Пpавовой треугольник. Правовая ситуация женщин в чеченской 
республике, [w:] Гендерный взгляд…, s. 38.

87 Ibidem, s. 38–39.
88 M. Abubakarowa, Чеченская практика…, [w:] Гендерный взгляд…, s. 50.
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męża – uznają wyjaśnianie z byłym zięciem powodów rozwodu za zbyt poni-
żające, zaczynają obnosić się ze swoją dumą, co jest bardzo charakterystyczne 
dla naszego narodu. Czasem z kolei powodowani nienawiścią do zięcia za to, 
że tak nieładnie postąpił z ich córką czy siostrą, zabraniają jej przyprowadzać 
do ojcowskiego domu dzieci tego człowieka. Z niezrozumiałych przyczyn nie za-
stanawiają się, jak ranią tym samym serca matki i dzieci, które cierpią z tego 
powodu.

Po drugie, nasi mężczyźni uważają, że w przypadku rozwodu dzieci powinny 
zostać z nimi (przy czym ta zasada jest żelazna). I jeśli w tych wszystkich sy-
tuacjach krewni rozwiedzionej kobiety, która zresztą bardzo często zostaje roz-
wódką wbrew własnej woli, pozwalają jej – wobec wyczerpania wszelkich in-
nych dróg rozwiązania kwes8 i opieki nad dziećmi – zwrócić się do sądu, to i tak 
napotyka ona na wiele przeszkód i nieporozumień.

Rzecz w tym, że rozpatrując wiele spraw rodzinnych, sądy Republiki Cze-
czeńskiej, zważywszy naszą narodową mentalność, zakładają, że kobiety nieja-
ko pozbawione są praw obywatelskich (co jest niestety głęboko zakorzenione 
u Wajnachów) i z jakiegoś powodu wychodzą z założenia, że dzieci powinny 
przebywać z ojcem. Bardzo często ignoruje się liczne okoliczności, które na-
leżałoby badać, orzekając o miejscu pobytu dziecka i kontaktach dzieci z roz-
wiedzionymi rodzicami, np.: wiek dziecka, jego przywiązanie do rodzica, przy-
wiązanie do braci i sióstr […], za podstawę sądy przyjmują jednak na ogół 
materialną sytuację rodziców. Przy rozpoznawaniu tych spraw ważkim argu-
mentem jest opinia organów opiekuńczych, które decydując o miejscu pobytu 
dzieci, za podstawę przyjmują właśnie to, że kobieta nie ma mieszkania ani wy-
starczającego dochodu.

Wybaczcie państwo, ale o jakim własnym mieszkaniu i dobrych dochodach 
może być tu mowa, skoro nasze kobiety, wychodząc za mąż, w pełni poświęcają 
się domowi, krewnym małżonka i dzieciom? Stają się gospodyniami domowymi 
i strażniczkami ogniska domowego (jak przystoi żonom w naszej kulturze), a nikt 
im w tym czasie nie zapewnia własnego mieszkania na wypadek rozwodu, tym 
bardziej, z oczywistych powodów, zważywszy na poziom bezrobocia w naszej re-
publice w dzisiejszych czasach, nikt nie myśli o ich zatrudnieniu.

Niestety, rozwodząc się z mężem, kobieta zostaje z niczym i nawet bez włas-
nych dzieci. Trudno oczekiwać, by miała walczyć z nim o jego dom, który często 
jest jego ojcowizną. W rezultacie, wajnachscy mężczyźni nie tracą podczas roz-
wodu ani domu, ani dzieci.

W ciągu ostatnich dwóch lat mojej praktyki adwokackiej sądy Republi-
ki Czeczeńskiej rozpatrywały bądź rozpatrują 5 spraw cywilnych. Większość 
powództw to żądanie pozbawienia kobiet praw rodzicielskich. Sądzę, że 
w czasach radzieckich takich spraw praktycznie nie było. A w związku z tym, 
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że w naszych czasach z ustanowieniem opieki nad dziećmi wiążą się konkretne 
wypłaty pieniężne, takie powództwa są na porządku dziennym. W mojej opinii, 
powodowie, występując z podobnymi żądaniami, najmniej myślą o dzieciach, 
a najbardziej interesuje ich tu strona materialna89.

M. Abubakarowa, Чеченская практика по правам женщин и детей, 
[w:] Гендерный взгляд на безопасность женщин на Северном 
Кавказе, Информационный бюллетень № 6 (77), red. J. Nadtoka, Союз 
«Женщины Дона», 2012, s. 51.

Abubakarowa tłumaczy, że z powodów kulturowych kobiety decydują się 
zwrócić z prośbą o ochronę swoich praw do organów państwowych dopiero 
w ostatecznej desperacji, gdy zawodzą wszelkie obyczajowo usankcjonowa-
ne metody uregulowania kontaktów matki z dziećmi w przypadku rozwodu czy 
śmierci małżonka. Wiąże się to z brakiem przyzwolenia społecznego na odwo-
ływanie się kobiet do sądu i mieszanie przedstawicieli struktur państwowych 
w sprawy rodzinne. Takie postępowanie czeczeńskiej kobiety uznawane jest 
z jakiegoś powodu za niewłaściwe (w tym sensie, że kobieta zachowuje się zbyt 
władczo, co nie przystoi jej według naszych obyczajów)90. Często nie są nawet 
swoich praw – gwarantowanych teoretycznie przez Konstytucję FR – świadome. 
Dodatkową przeszkodą jest ich opłakana sytuacja materialna w przypadku roz-
wodu – najczęściej nie stać ich po prostu na opłacenie usług prawników91. Nie-
zależnie jednak od wyżej wymienionych barier trudno się dziwić, że kobiety tak 
rzadko decydują się na próby przełamania tabu kulturowego w sytuacji, gdy na-
wet sądy na ogół zawodzą i z założenia stają w obronie interesów mężczyzn.

Niech za podsumowanie części dotyczącej łamania praw matek i dzieci po-
służy historia przytoczona przez Swietłanę Gannuszkinę podczas wymiany ko-
respondencji z przedstawicielem organizacji pozarządowej na temat przestrze-
gania praw kobiet w Federacji Rosyjskiej:

W Czeczenii i Ingusze8 i tradycyjnie uważa się, że dziecko należy do rodziny 
ojca, niezależnie od tego, czy ten żyje, czy nie. Sytuacje, w których ojcowie lub 
ich rodziny zgadzają się na pozostawienie dziecka przy matce w przypadku roz-
wodu lub śmierci męża, należą do skrajnie rzadkich. […] dziecko jest po prostu 
odbierane [matce] w sposób otwarty i pewny, na oczach przekonanej o słusz-

89 Na potwierdzenie swoich słów Malika Abubakarowa przytacza klika spraw, którymi się 
w swojej praktyce adwokackiej zajmowała i które – ku zaskoczeniu jej samej – udało się zakończyć 
na korzyść kobiet. Jasno jednak wynika z tego, że nie jest to norma, a jedynie wyjątki potwierdza-
jące smutną z perspektywy czeczeńskich kobiet i dzieci rzeczywistość (zob. s. 52–55).

90 Ibidem, s. 50.
91 Ibidem, s. 55.
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ności takiego postępowania społeczności lokalnej. Jeśli policja włącza się w ta-
kich sytuacjach, to po stronie rodziny ojca. Takich przypadków jest mnóstwo. 
[…] Jedna z naszych ostatnich spraw dotyczy kobiety zamordowanej przez swo-
jego męża. Nieznane są motywy tego zabójstwa. W następnej kolejności został 
zamordowany jej ojciec, była także próba zabicia jej matki. Po zabójstwie córki 
jej matka dopełniła wszelkich formalności, by zostać prawnym opiekunem swo-
jego małego wnuczka. Dziecko przebywa z babcią. Morderca ukrywa się, udało 
mu się jednak upoważnić swojego brata do sprawowania opieki nad dzieckiem. 
W związku z tym sąd w Ingusze8 i anulował wcześniejszy akt powierzenia opieki 
babci i wydał postanowienie o usynowieniu dziecka przez brata zabójcy, który 
na dodatek jest podejrzewany o to, że przekazał zabójcy pistolet, skonfi skowa-
ny następnie podczas akcji policyjnych. Sprawa ta jest dobrze znana Jewkuro-
wowi, prezydentowi Ingusze8 i, z którym o niej rozmawialiśmy. Jednak on tak-
że uważa, że dziecko jest członkiem rodziny swojego ojca. Gotów jest pomóc 
wyłącznie w przypadku, jeśli udowodnimy, że upoważnienie [wystawione przez 
ojca] nie ma mocy prawnej. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości, otrzy-
maliśmy ustną odpowiedź, że nie występuje ono w odpowiednim rejestrze. Te-
raz czekamy na ofi cjalną odpowiedź. Następnie zamierzamy wytoczyć powódz-
two o uznanie usynowienia za nieważne i ponowne ustanowienie opiekunem 
prawnym babci, która obecnie jest zmuszona ukrywać się wraz z wnukiem. I to 
wszystko dzieje się w Ingusze8 i… W Czeczenii nawet nie ma z kim rozmawiać 
o takich sprawach, zwracanie się do sądu mija się z celem, a prezydent Czecze-
nii Ramzan Kadyrow sam wyprawia bezeceństwa i nie przestrzega prawa.

Z maila Swietłany Gannuszkiny z 30.08.2013 (udostępnione przez NU4).

2.5. Brak ochrony ze strony władz lokalnych i federalnych

Cytowana już wcześniej Libchan Bazajewa z czeczeńskiej organizacji „Kobie-
ca godność” wskazuje na zaklęty trójkąt prawny, w którym przyszło funkcjono-
wać kobietom z północnokaukaskich republik. Współwystępowanie opartego 
na tradycji prawa adatu z koranicznym prawem szariatu oraz zapisami Konsty-
tucji Federacji Rosyjskiej prowadzi do chaosu prawnego, w którym kobietom 
trudno zrozumieć, która forma prawna jest dla nich wiążąca, na której mogą 
polegać jako na obowiązującym powszechnie prawie. Co gorsza, równoległe 
istnienie trzech odmiennych, najczęściej wykluczających się porządków praw-
nych otwiera pole do spekulacji, powodując, że bardzo wielu ludzi odwołuje się 
do tych norm, które w danym momencie są dla nich osobiście najwygodniej-
sze. Ofi arami takiego podejścia są zawsze kobiety, często w ogóle nieświado-
me swoich konstytucyjnych, gwarantowanych przez rosyjskie ustawodawstwo 
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praw92. Odpowiedzialnością za taką sytuację Bazajewa obarcza władze fede-
racyjne, na których według niej powinien spoczywać obowiązek zapewnienia 
przestrzegania Konstytucji we wszystkich republikach. Uważa ona, że w całym 
kraju kwes8 om kobiecym poświęca się zbyt mało uwagi. Poruszamy zagadnie-
nia genderowe podczas seminariów, warsztatów czy dyskusji przy okrągłych 
stołach, nie widzę jednak na razie żadnych konkretnych decyzji, które podejmo-
wać powinno państwo. […] To w końcu państwo podpisało i podpisuje między-
narodowe konwencje i rezolucje, w których czarno na białym stoi, że państwo 
jest odpowiedzialne za implementację praw kobiet, niezależnie od religii, trady-
cji narodowych, kultury i miejscowego prawa rodzinnego93.

Rosyjscy obrońcy praw człowieka są zgodni co do tego, że władze Rosji nie-
wiele robią, by chronić kobiety na Północnym Kaukazie przed przemocą na tle 
obyczajowym. W odpowiedzi na alarmujące sygnały otrzymywane od organi-
zacji pozarządowych przedstawiciele władz twierdzą, że zjawisko łamania praw 
kobiet na Kaukazie Północnym nie ma charakteru masowego. Nie zdają sobie 
sprawy lub raczej nie chcą sobie uświadomić istoty problemu: ze strachu przed 
hańbą grożącą kobiecie w przypadku ujawnienia przemocy, której została pod-
dana czy w obawie przed zemstą oprawców – gdyż za sam fakt zgłoszenia spra-
wy organom ścigania kobieta może być surowo przez nich ukarana – większość 
przypadków przemocy w ogóle nie jest zgłaszana bądź zgłoszone sprawy szyb-
ko są wycofywane. Zatem twierdzenie władz, że zjawisko to nie jest powszech-
ne, a co za tym idzie, nie wymaga przedsięwzięcia specjalnych działań, rosyjscy 
obrońcy praw człowieka traktują jako wyraz złej woli, wskazując jednocześnie 
na konieczność zapewnienia kobietom, które złamały tabu kulturowe i odwa-
żyły się poprosić o pomoc, ochrony międzynarodowej poza granicami Federa-
cji Rosyjskiej. We własnym kraju za ten akt desperacji narażone są na prześla-
dowania ze strony członków swojej społeczności, w tym własnych krewnych 
i najbliższych – przemoc psychiczną, fi zyczną, często także na śmierć – oraz na 
przemoc instytucjonalną.

W raporcie „Memoriału” i Komitetu „Obywatelskie wsparcie” za 2011 rok 
Swietłana Gannuszkina pisze:

5 lipca 2011 roku udało mi się opowiedzieć o tym, co dzieje się w Czeczenii, 
Prezydentowi FR Dmitrijowi Miedwiediewowi oraz przekazać mu raport, w któ-
rym m.in. opisane było dramatyczne położenie kobiet w Republice Czeczeń-
skiej.

92 L. Bazajewa, Пpавовой треугольник…, [w:] Гендерный взгляд…, s. 38.
93 Ibidem, s. 39.
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Raport ten został przekazany Prokuraturze Generalnej FR. W odpowiedzi, 
którą podpisał A.E. Buksman, zastępca generalnego prokuratora, pojawia się 
stwierdzenie, że nie ma obiektywnych danych, które potwierdzałyby masowy 
charakter łamania praw kobiet, przemocy w stosunku do nich oraz ich dyskry-
minacji ze względu na płeć w republikach Północnego Kaukazu.

Cóż ma na myśli pan Buksman, który twierdzi, że nie ma takich naruszeń? 
Czy to, że kobiety nie skarżą się organom władzy? Nie warto nawet komento-
wać takiego podejścia. Jest jeden poważny wniosek wynikający z wypowiedzi 
prokuratora: władze nie tylko nie podejmują żadnych działań, ale i w przyszło-
ści nie zamierzają podjąć żadnych kroków, by bronić praw kobiet w Republice 
Czeczeńskiej. Jesteśmy zmuszeni przyznać, że wobec braku wsparcia ze stro-
ny państwa żadna organizacja społeczna nie może zagwarantować bezpieczeń-
stwa oraz zapewnić schronienia kobiecie, która uciekła z Republiki Czeczeń-
skiej, bez narażania na niebezpieczeństwo jej samej i swoich pracowników.

Чеченцы в России. Похищения и исчезновения людей на Северном 
Кавказе, Положение женщин в Чеченской Республике, Жилищные 
проблемы жителей Чечни (Czeczeni w Rosji. Porwania i zaginięcia ludzi 
na Kaukazie Północnym, Sytuacja kobiet w Republice Czeczeńskiej, Proble-
my mieszkaniowe mieszkańców Czeczenii), red. S.A. Gannuszkina, Moskwa 
2011, s. 31.

Jeszcze mocniejsze słowa padają z ust Sapijat Magomedowej, reprezentu-
jącej dagestańskie Kolegium Adwokatów „Omarow i partnerzy” (коллегия 
адвокатов «Омаров и партнеры»), która nie tylko oskarża państwo o bez-
czynność, ale posuwa się dalej, obarczając jego przedstawicieli bezpośrednią 
odpowiedzialnością za przemoc wobec kobiet i osób, które starają się im po-
móc: Byłam dyskryminowana przez organy ścigania. Nie wiem, co prawda, ze 
względu na jaką cechę: jako adwokat czy jako kobieta? […] stosunek do kobiet 
zależy od ustawodawstwa państwa i socjalno-ekonomicznego rozwoju. A jeśli 
samo państwo i jego organy łamią ustanowione przez siebie prawa, to od kogo 
zależy stosunek wobec kobiet?94.

Magomedowa podkreśla, że mimo ratyfi kowania przez Federację Rosyj-
ską licznych konwencji dotyczących przestrzegania praw człowieka i likwi-
dacji wszelkich form dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, przepisy owe 
istnieją wyłącznie na papierze, nikt ich nie przestrzega i nie uznaje za godne 
uwagi, a prawa kobiet nadal są bezkarnie łamane. Co istotne w wypowiedzi 
Magomedowej, to fakt, że wszelkie próby przeciwdziałania przemocy wobec 

94 S. Magomedowa, Oсновные проблемные области положения женщин и института 
семьи на Cеверном Кавказе в современных условиях, [w:] Гендерный взгляд…, s. 39.
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kobiet są tłumione i karane – narażone są zarówno ofi ary, które decydują się 
zgłosić przemoc, jak i osoby, które chcą je wesprzeć. I nie ma żadnych pań-
stwowych struktur, które mogłyby ochronić kobiety przed samowolą lokalnych 
władz i różnymi formami przemocy95. Wręcz przeciwnie, adwokatka przytacza 
przykłady, gdy wymiar sprawiedliwości obraca się przeciw ofi erze. W sprawie 
o zbiorowy gwałt na 13-latce jeden z napastników początkowo dostaje śmiesz-
ny wyrok – rok pozbawienia wolności w zawieszeniu – a pozostali trzej zostają 
zwolnieni od odpowiedzialności, po czym pod wpływem nacisków ze strony or-
ganów ścigania, dziewczynka-ofi ara zeznaje, że do obcowania seksualnego do-
szło za jej przyzwoleniem, co u nikogo nie wzbudza żadnych wątpliwości i jest 
świetnym pretekstem do tego, by umorzyć postępowanie karne. Z kolei w spra-
wie o honorowe zabójstwo morderca swojej szwagierki zostaje nie tylko zreha-
bilitowany, ale wygrywa odszkodowanie za bezprawne pociągnięcie go do od-
powiedzialności karnej, a sprawa zostaje umorzona w związku z niemożnością 
przedstawienia zarzutów konkretnej osobie96.

Na koniec Magomedowa przytacza historię kobiety, którą w 2000 roku 
zgwałcił pracownik milicji, a następnie poddawał przemocy przez kolejne 10 
lat. Zgłoszenie sprawy organom ścigania okazało się bezcelowe i zaowocowało 
założeniem sprawy karnej przeciwko poszkodowanej, co zmusiło ją do opusz-
czenia kraju. Magomedowa, która ją reprezentowała jako adwokatka, sama 
została pobita przez pracowników milicji. Wydarzenie to pociągnęło za sobą 
kolejne przypadki przemocy wobec adwokatek niosących pomoc kobietom-
-ofi arom przemocy.

Po tym, jak zostałam pobita, minister Spraw Wewnętrznych, A. Magome-
dow, dostał tytuł generała brygady. Za jakież to zasługi? A najciekawsze jest to, 
że po tym wydarzeniu, czując się zupełnie bezkarnie, pracownicy policji zaczęli 
uznawać za normę pobicia kobiet-adwokatów. I tak, pobito adwokat Kiziljurtu 
– Zemfi rę Mirzajewą, zabito adwokat Dżamilę Tairową, pobito Gulnarę Bam-
matową […] i nikt z pracowników i śledczych do dziś nie został ukarany – co 
więcej – niektórzy z nich awansowali97. Działaczka zadaje retoryczne pytanie – 
kto jest winien – kobiety czy adwokaci? Odpowiedź nasuwa się sama: odpo-
wiedzialne są organy państwowe.

Podsumowując, działaczki na rzecz praw człowieka podkreślą występowa-
nie licznych form przemocy ze względu na płeć, którym poddawane są kobiety 
na Północnym Kaukazie, i biją na alarm w związku z bezczynnością władz lo-
kalnych i federalnych wobec ich rozprzestrzeniania się i przybierania coraz bar-

95 Ibidem, s.40.
96 Ibidem.
97 Ibidem.
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dziej drastycznych form. Oto diagnoza sytuacji dokonana przez przedstawicielki 
organizacji „Kobiety Donu”98:
• Masowe łamanie praw kobiet i ich dyskryminacja ze względu na płeć jest 

coraz poważniejszym zjawiskiem w republikach Północnego Kaukazu.
• Na terenie republik północnokaukaskich, a zwłaszcza w Czeczenii, w spra-

wach dotyczących łamania praw kobiet i przemocy ze względu na płeć – jak 
porywanie kobiet, zmuszanie do przedwczesnych małżeństw oraz zabójstwa 
w obronie honoru – priorytetowo stosowane jest prawo zwyczajowe, opar-
te na adatach i szariacie, zamiast ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej.

• Przemoc fi zyczna rozpowszechnia się zarówno w czeczeńskiej rodzinie, jak 
i w całym czeczeńskim społeczeństwie. Wiąże się to z faktem występowania 
na porządku dziennym „zabójstw honorowych” oraz faktem, że przemoc, 
podtrzymywana przez przedstawicieli elity władzy, nabrała w Czeczenii cha-
rakteru przemysłowego.

• W większości przypadków informacje o wszelkich aktach przemocy, w tym 
o „zabójstwach honorowych”, nie zostają ujawnione.

Działaczki na rzecz ochrony praw kobiet z Północnego Kaukazu wymieniają 
liczne rekomendacje – natury prawnej, socjalnej, ekonomicznej i medycznej – 
dla władz lokalnych i państwowych, które w jakiejś perspektywie czasowej mo-
głyby polepszyć los kobiet w ojczyźnie. Jednakże, ze względu na aktualny brak 
możliwości i – co chyba ważniejsze – woli zapewnienia ochrony kobietom z pół-
nocnokaukaskich republik przez instytucje państwowe na terytorium Federa-
cji Rosyjskiej, zgodnie wskazują, że rosyjskie organizacje pozarządowe nie są 
w stanie zapewnić bezpiecznego schronienia uciekinierkom z tego regionu bez 
narażania na szwank zdrowia i życia ich i ich dzieci, a także swoich własnych 
pracowników. Z tego powodu apelują o przyznawanie im ochrony międzynaro-
dowej przez demokratyczne kraje Unii Europejskiej99.

3. Zagrożenie przemocą ze względu na płeć wobec uchodźczyń z Północnego 
Kaukazu w Polsce ze strony członków i członkiń ich własnej społeczności

Mo@ o: Czeczeni wiedzieli, że ten Czeczen się znęcał nade mną. Każda Cze-
czenka czy Czeczen przymykali na to oczy (W4).

98 Diagnoza sytuacji i rekomendacje organizacji „Kobiety Donu” dotyczące przestrzegania 
praw kobiet na Kaukazie Północnym. Dostępne na stronie: h@ p://www.memo.ru/2011/07/05/
p7.html [dostęp: 14.02.2014].

99 S.A. Gannuszkina, Положение женщчин…, [w:] Гендерный взгляд…, s. 37.
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Wiele przeżyłam w Polsce, dlatego z Czeczenami nie mam tutaj kontaktu. 
Boję się ich (W2).

3.1. Kontrola wyglądu i zachowania. Od przemocy psychicznej, przez groźby zastosowania 
przemocy fi zycznej, po pobicia i zagrożenie życia – ryzyko „honorowej zemsty” 

– za zachowania uznane za niezgodne z obyczajami 

Największym problemem jest brak męża obok. Jeśli męża nie ma obok, to 
znaczy, że jesteś prostytutką, kim byś nie była, jesteś prostytutką. Tak uważają. 
Jeśli nie ma męża, znaczy, że [kobieta] jest rozwiązła. To jest nieprawda. Jest 
bardzo wiele kobiet, które żyją normalnie. Jeśli nie masz męża, czepiają się 
ciebie, kłócą się z tobą. Do ciebie się przyczepiają, do dzieci, bo wiedzą, że nie 
masz wsparcia. Jeśli masz męża, to jest spokój. Jesteś kobietą zamężną, nikt cię 
nie tknie (W13).

Nadmierna kontrola ze strony współrodaków – przede wszystkim sąsiadów 
z ośrodka dla uchodźców – dotyczy głównie samotnych kobiet i samotnych ma-
tek, które nie mają w Polsce opiekunów-mężczyzn – ojca lub braci czy też męża 
lub jego krewnych bądź dorosłego syna. Kulturowo Czeczenka nie bywa samo-
dzielna – najpierw jest otoczona opieką własnej rodziny, a następnie przecho-
dzi pod kuratelę rodziny męża. To ojciec, bracia, wujkowie, kuzyni, a potem 
mąż i jego krewni mają obowiązek dbać o jej utrzymanie i bezpieczeństwo, ale 
też odpowiadają własnym honorem w przypadku, gdyby jej zachowanie było 
niestosowne. 

Od małego mama przekazuje jej [Czeczence], jaką musi być kobietą. Że nie 
może pozwolić sobie na to, co chce, co jej się marzy. Że przede wszystkim ma 
obowiązek przed swoją rodziną. Że jak zrobi coś złego, to nie powiedzą, że ta 
Zalina zrobiła coś złego, tylko że – z tej rodziny, córka tego ojca, wnuczka tego 
dziadka, siostra tych braci, to ich dziewczyna zrobiła coś złego. Ona nie sobie robi 
szkodę, ale całej swojej rodzinie, całemu tejpowi. Na zawsze zostaje piętno100.

Mimo tak surowego wychowania z jakiegoś powodu wśród Czeczenów 
panuje przekonanie, że pozostawione samym sobie kobiety stają się „prosty-
tutkami”. To najczęstszy epitet rzucany pod adresem kobiet samotnych, bez-
refl eksyjnie posądzanych o to, że nie będą one chciały czy też nie będą w sta-
nie sprostać narzuconym im wymaganiom, a zatem powinny pozostawać pod 
nieustanną obserwacją, czy ich zachowania nie odbiegają od normy. Samotna 
kobieta, pozbawiona czujnego oka swych krewnych czy męża, jest w związku 

100 A. Chrzanowska, Tożsamość kulturowa uchodźców czeczeńskich w Polsce, rozdz. Szacunek 
wobec kobiet, s. 319–320, [w:] A  Gutkowska (red.), Uchodźcy w Polsce. Kulturowo-prawne barie-
ry w procesie adaptacji, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2007.
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z tym narażona w pierwszej kolejności na wzmożoną kontrolę ze strony współ-
mieszkańców ośrodka – zarówno mężczyzn jak i kobiet, które zresztą, według 
respondentek badania, bardziej dokuczają, [bo] boją się, że ona chce zabrać 
im mężów (W13). Wszyscy nieustannie ją obserwują, komentują jej wygląd 
i zachowania, z góry zakładając, że samotna kobieta musi być zagrożeniem dla 
funkcjonowania całej społeczności.

Wiele kobiet skarży się na wprowadzanie przez mężczyzn „trzymających 
władzę” w ośrodku bardzo restrykcyjnych wymogów co do ich ubioru101. Żadna 
kultura nie jest zupełnie homogeniczna i w ośrodkach dla uchodźców zgroma-
dzeni są ludzie z Północnego Kaukazu pochodzący z bardzo różnych środowisk, 
wychowywani w różnych rodzinach – czasem można wręcz mówić o zupeł-
nie innych światach, jeśli idzie o hierarchę wartości – bo poza deklarowanymi 
przez większość Czeczenów imponderabiliami, jak wierność religii muzułmań-
skiej i duma z przynależności narodowej, niewiele będzie łączyć wychowa-
nych surowo i w duchu wielowiekowych tradycji mieszkańców wysokogórskich 
wiosek, przez większość czasu odizolowanych od przedstawicieli innych kultur, 
z Czeczenami wychowanymi w wielokulturowym Groznym, zamieszkałym m.in. 
przez Rosjan, Ormian i przedstawicieli wielu innych narodowości, oraz z tymi, 
którzy kończyli studia i często latami mieszkali w różnych radzieckich, potem 
rosyjskich miastach.

Najboleśniej odczuwają te narzucone arbitralnie wymagania kobiety wy-
chowane w miastach, we współczesnych rodzinach, które studiowały, pracowa-
ły, były ekspertkami w swoich dziedzinach. Kobiety – jak na kaukaskie normy 
– niezależne, co nie znaczy, jak podkreślają, że nie wiedzą jak się należy w okre-
ślonych sytuacjach zachować zgodnie z obyczajami. Kobiety cieszące się kiedyś 
szacunkiem współpracowników, z których zdaniem się liczono, muszą nagle, 
pod naciskiem obcych im ludzi zmieniać spodnie na spódnice, zakładać na gło-
wy chustki, których nieraz nigdy wcześniej nie nosiły, przestrzegać zasad uwła-
czających ich poczuciu własnej suwerenności. To akurat jest problem dotyczący 
wszystkich kobiet, także tych, które przyjeżdżają do Polski z mężami, ale funk-
cjonowały dotychczas według bardziej elastycznych norm obyczajowych. Bo-

101 Czasem chodzi po prostu o tzw. radę starszych (ros. sowiet stariejszyn), powoływaną na 
wzór funkcjonujących w Czeczenii zwyczajowo rad, do których wybierani są mężczyźni cieszący 
się w danej społeczności szczególnym autorytetem ze względu na wiek, mądrość i doświadczenie 
życiowe, a czasem o grupę samozwańczych „brodaczy” – czyli przedstawicieli fundamentalnych 
islamistów, tzw. wahabitów, którzy uważają, że kobieta powinna być od stóp do głów zakryta 
(jedynie twarz może mieć odsłoniętą), co jest wymogiem jeszcze bardziej radykalnym niż oby-
czaj czeczeński wymagający po prostu stroju skromnego, ale niekoniecznie maskującego kobiece 
kształty: spódnica za kolana (ale nie spodnie), zakryte ramiona, przepaska (niekoniecznie chust-
ka) na głowie.
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wiem nie każdy mężczyzna, nawet bardziej nowoczesny, ma siłę czy odwagę 
przeciwstawić się naciskom zbiorowości zamieszkującej ośrodek – wtedy jego 
żona czy siostra także zmuszona jest zastosować się do wymogów narzuconych 
przez większość102. Jednak w przypadku kobiety samotnej ewentualny sprzeciw 
wiąże się na ogół z obrażaniem jej, wyzywaniem, groźbami, a także ryzykiem 
zastosowania przemocy fi zycznej. Ponadto, „nieodpowiedni” strój u kobiet sa-
motnych interpretowany jest jako przejaw lekkich obyczajów, wymagający na-
tychmiastowej reakcji – zarówno ze strony stojących na straży honoru całego 
narodu czeczeńskiego mężczyzn, jak i ze strony oburzonych kobiet, dopatru-
jących się w tym niecnych zamiarów sprowadzenia na manowce ich niewin-
nych, wystawionych na pokusę, mężów. W ośrodku co ja przeżyłam... Pocho-
dzę z nowoczesnej rodziny, nosiłam normalne spódnice, chodziłam bez chusty. 
W ośrodku mężczyźni z brodą zorganizowali naradę i powiedzieli: „w ośrodku 
nie ma miejsca dla tej kobiety. Trzeba jej pokazać jej miejsce”. Była tam pewna 
kobieta, która […] powiedziała im: „Zostawcie ją. To nie prostytutka. To tylko 
jej ubranie”, a oni: „Wszystko jedno co, ona sprowadza mężczyzn na złą drogę” 
i ona powiedziała mi, że była narada i dzisiaj w nocy chcą do mnie przyjść. Tak 
zrozumiałam, że w tę noc coś planowali, nie wiedziałam, czy zamierzają przyjść 
i powiedzieć, że tak nie można, czy mnie nastraszyć? […] Poprosiłam wtedy 
ochroniarza o klucze, bo skąd miałam wiedzieć, co będą chcieli mi zrobić, może 
będą mnie chcieli zabić, nie wiem. Spałam w pokoju, gdzie był telewizor (W2).

Strategią obronną niektórych samotnych kobiet jest „dobrowolna” – uprze-
dzająca akty agresji – zmiana sposobu ubierania się i sposobu bycia tak, by 
zminimalizować ryzyko wystąpienia pomówień. W ten sposób młode kobiety, 

102 Warto dodać, że ofi arami tego rodzaju przemocy psychicznej padają też mężczyźni, którzy 
np. swoim zachowaniem odbiegają od sztywnego podziału ról społecznych w kulturze czeczeń-
skiej. Przedstawicielka organizacji pozarządowej (NU4) opowiada o Czeczenie, który odprowadzał 
swoją córeczkę do szkoły i chodził po zakupy – jego żona była w zaawansowanej ciąży. Współ-
mieszkańcy ośrodka najpierw próbowali przywołać go do porządku, powtarzając mu, że nie wy-
pada, by szanujący się Czeczen wykonywał obowiązki kobiety. Gdy to nie poskutkowało, zaczęli 
otwarcie szydzić z niego i grozić mu, a w pewnym momencie omal nie doszło do rękoczynów. 
Mężczyzna ów postawił ostatecznie na swoim, ale na niezłomną postawę mógł sobie pozwolić 
głównie dzięki temu, że pochodził z bardzo znanego i poważanego tejpu. Znam też bardzo wiele 
przypadków, gdy kobiety nie decydują się na długotrwałe leczenie szpitalne – nawet w stanie 
bardzo poważnego zagrożenia zdrowia – ponieważ w ośrodku ich mężowie nie byliby w stanie 
zaopiekować się dziećmi. W prywatnych mieszkaniach, na osobności – owszem – niejeden potrafi  
i nie ma nic przeciwko temu, żeby ugotować, uprać, przewinąć dziecko, wyprowadzić je na plac 
zabaw. Ale w ośrodku dla wielu jest to nie do pomyślenia. Tak jedna z kobiet tłumaczyła mi kiedyś 
swoją decyzję o rezygnacji z leczenia szpitalnego: „Niechby tylko mój mąż spróbował wejść do 
kuchni czy do pralni – kobiety by go rozszarpałby, ludzie roznieśliby go na językach, życia byśmy 
potem nie mieli, nigdy się na to nie zgodzę. Moje zdrowie nie jest aż tak istotne. Najważniejszy jest 
honor mojego męża, honor naszej rodziny” (NU4).
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które wcześniej nosiły się bardziej „po europejsku”, zaczynają ubierać się zgod-
nie już nawet nie z tradycjami czeczeńskimi, ale według znacznie bardziej re-
strykcyjnych muzułmańskich wzorców – zakrywają całe ciało i włosy, odsłaniają 
wyłącznie owal twarzy. Niektóre kobiety dopatrują się w tym głębszego sensu 
i twierdzą, że pozwoliło im to zbliżyć się do religii, odczuć własną wartość jako 
kobiety-muzułmanki, szanowanej zgodnie z zasadami szariatu, w odróżnieniu 
od tego, jak są traktowane na podstawie adatów, czyli kaukaskiego prawa oby-
czajowego. Niestety, niezależnie od stosowanych przez nie metod prewencyj-
nych znaczna część młodych samotnych kobiet – choćby były matkami pięcior-
ga dzieci głównie skupionymi na ich wychowywaniu – jest narażona nie tylko 
na pomówienia i szykany ze strony współmieszkańców ośrodka, ale wręcz na 
molestowanie seksualne ze strony zarówno samotnych mężczyzn, jak i statecz-
nych ojców rodzin. Po prostu dlatego, że są młode i atrakcyjne oraz pozbawio-
ne męskiej opieki. A to dla sprawców przemocy oznacza, że nie mogą nie być 
zainteresowane kontaktami z mężczyznami.

Inną strategią obronną bywa rozpaczliwe poszukiwanie męża, który miałby 
stanowić ochronę przed przemocą ze strony obcych mężczyzn. Zdesperowane 
kobiety często decydują się na ślub z przypadkowo poznanymi mężczyznami, 
którzy bez trudu wzbudzają ich zaufanie – rzadko jednak kończy się to dla nich 
dobrze – niejednokrotnie są wykorzystywane i porzucane lub wikłają się w sy-
tuację typowej przemocy domowej103.

Powodem do pomówień o demoralizację bywa nie tylko wygląd, ale także 
zachowanie kobiety uznane przez społeczność za niegodne Czeczenki. W tym 
przypadku najbardziej narażone są osoby otwarte, ciekawe świata, poznawania 
nowych ludzi i nowych kultur. Spotkałam kilka Czeczenek, które bardzo chcia-
ły zobaczyć kościół – jak wygląda w środku, jak modlą się katolicy – albo by 
ich dzieci, z powodów czysto poznawczych, poszerzających horyzonty, mogły 
uczęszczać na lekcje religii w szkołach. Wszystkie mówiły o tym ściszonym gło-
sem, jak o jakimś przestępstwie – „nasi ludzie by mnie nie zrozumieli, pomyśle-
liby, że chcę zmienić religię, a to u nas jest po prostu nie do pomyślenia… Mo-
gliby też donieść krewnym moich dzieci, że chcę z nich zrobić katolików… wolę 
nie myśleć nawet, co by się działo…” – i odkładały te plany poznawcze na czas, 
kiedy już opuszczą ośrodek, kiedy nie będą narażone na wścibskie oko i ucho 
z każdej strony (NU4). Odejście od religii przodków jest w oczach Czeczenów 
grzechem niewyobrażalnym, podobnie jak odchodzenie od prastarych czeczeń-
skich wartości i stopniowe „europeizowanie się”. W tym kontekście bardzo źle 
widziane są zbyt intensywne kontakty samotnych kobiet z przedstawicielami 
społeczeństwa przyjmującego. Odbierane są – podobnie jak zainteresowanie 

103 O przemocy seksualnej wobec samotnych kobiet więcej w następnym podrozdziale.
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inną religią – jako niezdrowa ciekawość mogąca doprowadzić do zatracenia 
własnej tożsamości narodowej. A już zupełnie nie do pomyślenia są bliskie re-
lacje z mężczyznami innej narodowości i innego wyznania. Bliskie – czyli właści-
wie – wszelkie, ponieważ w pojęciu większości Czeczenów nie występuje przy-
jaźń czy stosunki koleżeńskie między kobietą i mężczyzną. Przyjaźnić kobieta 
może się wyłącznie z braćmi czy kuzynami, z obcym mężczyzną mogą ją łączyć 
jedynie relacje uczuciowe – a te są dopuszczalne tylko w ramach związku mał-
żeńskiego104.

Jedna z respondentek tak opowiada o problemach, których doświadczyła, 
zaprzyjaźniając się z mężczyzną pracującym w ośrodku dla uchodźców: Znów 
sms-y, że ja się związałam z Polakiem, że jestem taka nieporządna, że mam 
[…] dzieci, a zachowuję się nieodpowiednio, że przesiaduję u niego, że popijam 
kawę, gram w warcaby… wszystko to się pojawiało. Obrażali. Ale tam nic… Ja 
jestem takim człowiekiem, że dla mnie ważny jest kontakt z ciekawymi ludźmi. 
Nie wiem. Teraz jak o tym myślę, to są jakieś głupoty. Ale nasi ludzie… mieli 
bogatą wyobraźnię. […] Ale gdy już przebrali miarę i gdy zaczęli mnie obrażać 
w twarz, że doniosą krewnym moich dzieci, moim krewnym, że ja prowadzę się 
nieprzyzwoicie, to wtedy zaczęłam się zastanawiać […]. Jeżeli ktoś by mnie za-
pytał, to tam nie było niczego takiego, ale z boku patrząc – nie powinnam się 
tak zachowywać. Jestem Czeczenką i zapominam o tym. Jestem Czeczenką, by-
łam wychowana we współczesnej, jednocześnie religijnej rodzinie, mam poję-
cie, co mogę, a czego nie mogę, znam granice tego, na co się pozwala. W tym, 
że przyjaźnię się z pracownikiem ośrodka, nie widzę niczego złego, ale bez sen-
su było to komukolwiek tłumaczyć (W6).

Cytowana wyżej kobieta szybko wyprowadziła się z ośrodka, zanim kierowa-
ne wobec niej pogróżki zdążyły się zmaterializować. Mniej szczęścia miała inna 
Czeczenka przebywająca w Polsce sama z dziećmi, której historię przytacza 
jeden z ekspertów działających na rzecz uchodźców (E1). Ktoś z rodaków był 
świadkiem jej spotkania przy kawie z mężczyzną innej narodowości – informa-
cja o tym, że zdradza ona męża, natychmiast obiegła całą społeczność czeczeń-
ską i dotarła do jej męża przebywającego w Rosji, który bezzwłocznie udzielił 
Czeczenom w Polsce wszelkich pełnomocnictw, by na jego „niewiernej” żonie 
dokonać aktu honorowego zabójstwa. Urządzono na nią prawdziwą nagonkę 
i – zanim pracownikom Urzędu ds. Cudzoziemców i organizacji pozarządowych 
udało się zapewnić jej bezpieczne schronienie – została dotkliwie pobita w jed-
nym z ośrodków. Kierowane pod jej adresem groźby pozbawienia życia w każ-
dej chwili mogły zostać spełnione.

104 Por. A. Chrzanowska, Tożsamość kulturowa uchodźców…, s. 316–325.
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Większość respondentek słyszała o przypadkach, gdy krewni mieszkających 
w Polsce kobiet, których zachowania odbiegają w mniemaniu rodaków od po-
wszechnie przyjętych norm kulturowych – i wystarczy tu niepotwierdzona plot-
ka – specjalnie przyjeżdżają z zagranicy (zarówno z Rosji, jak i z krajów Unii Eu-
ropejskiej) w celu obrony honoru całego rodu, czyli wymierzenia odpowiedniej 
kary. Może to być na przykład nakazanie powrotu do Czeczenii pod kuratelę ro-
dziny czy zmuszenie do ślubu z wybranym przez rodzinę mężczyzną, ale w eks-
tremalnych przypadkach może oznaczać także próbę zabójstwa. Zawsze chodzi 
w spodniach. […] Mówią, że z kimś bez ślubu, że chodzą słuchy między męż-
czyznami, wszędzie plotkują, że ona mieszka z Polakiem. […] Jej brat przyjechał 
z Niemiec, żeby ją zabić […] nie znalazł jej. Ukryła się. Jej pracodawca pomógł 
jej się gdzieś ukryć. […] Tutaj nie zdarza się to często. Ale u nas w Czeczenii jest 
dużo takich sytuacji. Ktoś coś usłyszy i zabija. Wiele takich przypadków. […] Pa-
miętam, jak mój ojciec pewnego dnia przyszedł do domu. Było to w ’98 roku, 
taki blady. Mój ojciec jest bardzo za kobietami. Źle się czuł. Mama się go pyta, 
co mu się stało. […] coś strasznego, był świadkiem, jak ukamienowali kobietę 
na placu, po prostu dlatego, że z kimś ją złapali. Nie mógł sobie z tym poradzić. 
Było to dla niego wstrząsające. Powiedział: „Dlaczego? Hańba jest za przyczyną 
mężczyzn. Dlaczego mężczyznom się na wszystko pozwala? I dlaczego ci mu-
dżahedini zabili kobietę, a nie mężczyznę?” (W2).

Zagrożenie zabójstwem honorowym najczęściej występuje, jak to ilustrują 
przytoczone w powyższych cytatach historie, gdy zachodzi podejrzenie zdrady 
małżeńskiej lub utrzymywania przez kobiety pozamałżeńskich relacji seksu-
alnych. Powodem do poważnych obaw może być jednak także zawarcie przez 
kobietę związku małżeńskiego z nie-Czeczenem. Zgodnie z prawem zwyczajo-
wym Czeczenka ma prawo wyjść za mąż wyłącznie za Czeczena. Związane jest 
to z tym, że dzieci dziedziczą wiarę i narodowość po ojcu105, a zatem związek 
Czeczenki z przedstawicielem innej narodowości czy religii odbierany jest jako 
zdrada narodu czeczeńskiego i wiary muzułmańskiej. Trochę łatwiej Czeczenom 
pogodzić się z sytuacją, gdy Czeczenka wychodzi za mąż za innego muzułma-
nina – np. Pakistańczyka czy Araba – choć i tu wydaje się, że nie ma takiego 
przypadku, by kobieta nie doświadczyła z tego powodu w najlepszym wypad-
ku obelg i szykan ze strony przedstawicieli swojej społeczności. Najlepsze, co 
może ją po dokonaniu takiego wyboru życiowego spotkać, to ostracyzm spo-
łeczny, konieczność spalenia za sobą wszystkich mostów, zbudowania całego 

105 Stąd mniej potępiane są małżeństwa Czeczenów z kobietami innych narodowości czy wy-
znań – na które nakłada się wtedy obowiązek przyjęcia wiary męża i wychowania dzieci w wierze 
muzułmańskiej i w duchu czeczeńskich tradycji – ale też nie są na ogół mile widziane przez ich 
rodziny.
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życia i relacji międzyludzkich na nowo – w swoim starym świecie może liczyć 
– i to też nie zawsze – na zrozumienie ze strony siostry, matki czy pojedynczych 
przyjaciółek.

Będą między sobą nazywać ją brzydkimi słowami. Mamy znajomą, która 
wyszła za mąż za czarnoskórego […]. Urodziła już troje dzieci. Mieszka z nim. 
On muzułmanin, ona muzułmanka. I kiedy ją pytają: „Dlaczego tak zrobiłaś? 
Czy myślisz, że możesz pojechać teraz ze swoim mężem do siebie do domu? Czy 
myślałaś kiedykolwiek o tym, że pojedziesz do domu? Jak ty to widzisz, że przy-
jedziesz z czarnym do domu?” Ona mówi: „Nigdy nie pojadę do domu”. Ona 
już nie może spotkać się ani z rodziną, ani ze znajomymi. Jest jakby odcięta od 
wszystkiego (W1).

Znacznie poważniejsze konsekwencje mogą grozić za poślubienie przedsta-
wiciela nie tylko innej narodowości, ale i innej wiary – niezależnie od upływu 
czasu i nawet faktu, że z tego związku urodziły się już dzieci. Ważniejszy od do-
brobytu i szczęścia rodziny nuklearnej jest honor całego rodu – jego przedsta-
wiciele cierpią, dopóki krew „winnej” nie zmyje ściągniętej przez nią na nich 
hańby. U nas w Czeczenii wiele, wiele lat żyliśmy razem z Rosjanami, Ormiana-
mi, ludźmi różnego pochodzenia. Moja siostra cioteczna na przykład wyszła za 
mąż za Ormianina, urodziła syna i gdy syn miał już 2 lata, to znaleźli ją i zabili… 
chociaż długo się ukrywali. Ale wszystko jedno, znaleźli i zabili (W1).

Na emigracji, jeśli kobieta nie ma swoich krewnych, bezpośrednio odpowie-
dzialni za jej zachowania i potencjalnie zagrożonymi dyshonorem wynikającym 
z jej niewłaściwych zachowań czują się wszyscy rodacy. Stąd uzurpują sobie 
prawo do surowego karania obcych kobiet, które naruszają tabu kulturowe.

Z nią było tak, że kiedy wyszła za mąż [za nie-Czeczena i niemuzułmanina], 
to wieloma samochodami przyjechali do nich Czeczeni, chcieli ich zabić. Cho-
wali się po sąsiadach… Teraz, kiedy urodziła dziecko, również przyjechali. Szu-
kali, szukali. Nie mogli znaleźć. Odjechali. Cały czas żyje w napięciu dziewczyna. 
[…] Dlatego, że ona jest muzułmanką, a on chrześcijaninem. U nas takie mał-
żeństwa są w ogóle nie do przyjęcia. Jest to wstyd, jakby nie tylko dla rodziny, 
ale wstyd dla całej czeczeńskiej nacji. Ci mężczyźni uważali za swój obowiązek, 
jakby pokazać im, gdzie są ich miejsca… […] to nie byli jej krewni. Jest duże ry-
zyko, że zabiją. […] I dla niej, i dla męża. Ale przede wszystkim dla niej. Dlatego, 
że mąż jest [nie-Czeczenem] i on nie wie, a ona wie i pomimo to za niego wy-
szła. […] Czy mogą ją zabić? Bardzo trudno powiedzieć… Jeżeli wychodzisz za 
mąż za Polaka albo za Rosjanina, albo za kogoś innej narodowości, chrześcija-
nina, to zawsze trzeba liczyć się z tym, że będziesz miała w przyszłości ogromne 
problemy (W1).
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Z relacji kilkunastu kobiet, z którymi eksperci106 zetknęli się na przestrzeni lat 
i które wyszły za mąż za nieczeczeńskich muzułmanów wynika, że one także liczą 
się z najwyższym wymiarem kary za swój postępek. O swoich obawach opowiada 
ta sama rozmówczyni, której ojciec „jest bardzo za kobietami” i który tak cierpiał 
z powodu niesprawiedliwego samosądu dokonanego na kobiecie kilkanaście lat 
temu w Czeczenii. Przed wieloma już laty poślubiła ona w Polsce muzułmanina 
niebędącego Czeczenem i ma z nim dzieci. Cena, jaką za to płaci, to życie w izo-
lacji od społeczności czeczeńskiej w Polsce (utrzymuje kontakty z pojedynczymi 
kobietami) i nieustanna obawa przed braćmi, wychowanymi przez tego same-
go ojca, którzy do dziś nie są w stanie jej wybaczyć i zaakceptować tej sytuacji. 
Zaczęły chodzić straszne plotki, że jestem prostytutką, że spotykam się z jakimiś 
czarnymi Murzynami. Ktoś mnie i [imię przyszłego męża] zobaczył razem na Ko-
szykowej. I wtedy poszły te plotki. […] Jeśli usłyszałabym, że mój straszy i średni 
brat przekraczają granicę, zwróciłabym się na policję. […] Nawet z mężem o tym 
rozmawiałam. […] Męża by może nie zabili. Ale mój starszy brat nawet nie próbo-
wałby ze mną rozmawiać, tylko od razu by mnie zabił […] gdyby starszy brat wy-
jeżdżał, mama od razu by powiedziała, żebym wiedziała, że on jedzie. […] Gdyby 
on tutaj przyjechał, wszędzie by mnie szukał (W2).

Nikt z respondentów – ani same uchodźczynie, ani eksperci – nie wspomi-
nał o żadnym udokumentowanym przypadku skutecznie dokonanego zabój-
stwa kobiety w obronie honoru w Polsce. Natomiast niejednokrotnie kobiety 
dzielą się z pracownikami swoimi obawami przed podjęciem pewnych działań 
(np. zgłoszeniem policji lub pracownikom instytucji pomocowych doznawa-
nej ze strony męża przemocy) lub przed określonego rodzaju zachowaniami, 
które mogłyby ściągnąć na nie karę w postaci „honorowego zabójstwa” albo 
zaowocować krwawą zemstą między członkami rodów jej i męża. Kobiety ra-
czej uważają, że ze względu na obawę przed wymiarem sprawiedliwości, mało 
kto z Czeczenów zdecydowałby się na dokonanie „honorowego zabójstwa” 
w Polsce czy w ogóle w Europie. Twierdzą natomiast, że coraz częściej kobie-
ty i dziewczęta oskarżane o niewłaściwe prowadzenie się, a zatem o ściąganie 
hańby na swój ród i cały naród czeczeński, mogą być przez krewnych lub na 
ich polecenie wywożone z powrotem do Czeczenii, gdzie egzekucja (bądź inne 
formy kary oparte na przemocy fi zycznej lub psychicznej) może być najczęściej 
dokonana zupełnie bezkarnie107. Poszła plotka, że [ona spotyka się] z jakimś 
[narodowość mężczyzny, nie-Czeczen i niemuzułmanin], zebrali się mężczyźni 

106 Na podstawie wywiadów E2, NU4.
107 Prawo Federacji Rosyjskiej nie zezwala oczywiście na honorowe zabójstwa, jednak w prak-

tyce przestępstwa popełniane na Kaukazie Północnym w związku z praktykowaniem lokalnych 
obyczajów ścigane są przez władze państwowe niezmiernie rzadko; panuje niepisane przyzwole-
nie na ich kultywowanie. Więcej o tym w rozdz. 2.3.

03_Weronika_Refortowicz.indd   18703_Weronika_Refortowicz.indd   187 2014-11-18   07:17:242014-11-18   07:17:24



188

Weronika Refortowicz

i powiedzieli: „musimy coś zrobić”. […] Starszyzna powiedziała: „teraz nic nie 
zrobimy, tych kobiet jest większość, musimy tu zostać, jesteśmy tu w Polsce, 
możemy być ukarani, musimy poczekać. Jeśli coś zrobią, ich zamkną w więzie-
niu”. Muszą zabić, […] ale czekają na to. Muszą zrobić to gdzie indziej, muszą 
wywieźć tę kobietę do Czeczenii, tu boją się prawa karnego (W14).

Nie ma żadnych namacalnych dowodów potwierdzających takie zabójstwa 
po wywiezieniu kobiet do Rosji, ale wiele Czeczenek opowiada o takich przy-
padkach. O szerzącej się w ostatnich latach pladze zabójstw honorowych na 
Kaukazie Północnym donoszą też – jak już wspomniano w rozdziale 2.3. tego 
artykułu – działacze rosyjskich organizacji prawoczłowieczych. Problem polega 
też na tym, że w Polsce nie prowadzi się żadnych obserwacji ani nie zbiera da-
nych w tym kierunku – nikt ofi cjalnie nie odnotowuje, że w danej rodzinie były 
na przykład trzy siostry, a od pewnego momentu są dwie, nikt nie zastanawia 
się nad przyczyną, dla której dana dziewczyna czy kobieta „zniknęła”. Mogła 
oczywiście po prostu wyjść za mąż i przeprowadzić się w inne miejsce, ale rów-
nie dobrze, mogła zostać wywieziona z powrotem na Kaukaz. Zdarza się też, 
że przeczuwając zagrożenie, kobiety decydują się na ucieczkę do innego kraju. 
Zbierali o niej fakty, zabierali telefon, patrzyli, co tam ma nagrane. Była bita, 
zastraszana, że jeśli jeszcze raz coś się zdarzy... Była bita, odebrana komórka, 
gdzie były zdjęcia z tym człowiekiem, był pobity ten mężczyzna, pobita ta ko-
bieta, wystraszona tak, że jak najszybciej uciekła stąd, zdaje się do Francji. Nie-
bezpieczne byłoby dla tej kobiety wrócić do Czeczenii (W14).

3.2. Przemoc seksualna wobec samotnych kobiet

Jeżeli jakaś kobieta zostanie uznana za kobietę właśnie niegodną, to jest na-
rażona na molestowanie seksualne ze zgwałceniem włącznie ze strony innych 
mieszkańców. Dlatego, że właśnie no jest postrzegana jako bardzo dostępna. 
To dotyczy nie tylko osób, które faktycznie mogą być interpretowane jako przy-
chylne jakimś awansom seksualnym, ale każdej kobiety samotnej, która jest na 
przykład wdową z czworgiem dzieci, że również jej sytuacja jest ryzykowna, że 
stara się pozostawać w takiej sytuacji, w której byłaby narażona na przemoc 
fi zyczną zakończoną zgwałceniem i że jest duża presja, żeby jednak znalazła so-
bie jakiegoś mężczyznę (NU7).

Kobiety, przy których nie ma żadnego mężczyzny, są narażone nie tylko na 
wzmożoną kontrolę, szykany i surowe kary za „niestosowne” zachowanie ze 
strony członków swojej społeczności. Oceniane jako łatwo dostępne stają się 
często obiektem niewybrednych zalotów, z zastosowaniem przemocy na tle 
seksualnym włącznie. A zatem, spokrewniony mężczyzna czy mąż – o ile sam 
nie jest sprawcą przemocy – występuje w roli obrońcy kobiety przed poten-
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cjalnymi atakami ze strony innych mężczyzn. Żaden Czeczen przy zdrowych 
zmysłach nie zachowa się agresywnie czy wbrew ogólnie przyjętym normom 
wobec czyjejś żony, siostry czy córki, jeśli ta ma łatwego do zidentyfi kowania 
opiekuna-mężczyznę108. Pohańbienie kobiety byłoby naruszeniem godności 
osobistej owego opiekuna i mogłoby pociągnąć za sobą poważne konsekwen-
cje, z krwawą zemstą włącznie – nawet jeśli nie bezpośrednio wobec przeby-
wającego w Polsce sprawcy, to wobec jego pozostałych w Czeczenii krewnych. 
Z tego też powodu trochę bezpieczniejsze są kobiety, które wprawdzie miesz-
kają w Polsce z dziećmi same, ale nie są wdowami ani rozwódkami i powszech-
nie wiadomo, że w Czeczenii czy w jakimkolwiek innym kraju przebywa ich mąż 
lub przynajmniej ojciec czy brat, a jeszcze lepiej – liczni bracia – i najlepiej, gdy 
pochodzą z silnego i szanowanego tejpu.

Jest bardzo ważne, żeby w ogóle jakiegoś mężczyznę zidentyfi kować, czyli, 
że to są te tejpy […]. To nie jest mąż, żona i dzieci tylko cały ród i jeżeli gdzieś 
fi zycznie w tym ośrodku dla cudzoziemców czy nawet w Czeczenii, czy we Fran-
cji, czy w Bangladeszu znajduje się jakiś mężczyzna do zidentyfi kowania, który 
jak gdyby działa jako opiekun odpowiedzialny za kobietę i którego można się 
obawiać, jego bądź jego przyjaciół, no to może bardzo pomóc. Może być takie 
zdalne sterowanie (NU7). Jeśli jednak młode kobiety pozostają w Polsce same 
i nigdzie nie mają spokrewnionych bądź spowinowaconych mężczyzn, których 
potencjalną interwencją mogłyby się zasłonić – prawie każda staje się obiek-
tem seksualnego zainteresowania rodaków, którzy rzadko kiedy odpuszczają, 
nie osiągnąwszy swojego celu – a jeśli nie udaje im się go osiągnąć, nie prze-
bierają w środkach, by swojej „wybrance” uprzykrzyć życie.

W tym ośrodku […] było mi ciężko. Jak pierwszy mąż, ojciec najstarszego 
syna, odszedł ode mnie […], to Czeczeni zaczęli się znęcać nade mną, wymy-
ślali różne rzeczy, takie i takie, chcieli mnie zniszczyć, moją opinię między sobą 
zniszczyć […] oni mnie nienawidzili. Chłopaki z początku chcieli się ze mną umó-
wić, ci Czeczeni, jeden chciał ze mnie zrobić swoją drugą żonę, ale ja się nie 
zgadzałam. Ten chłopak zaczął mój numer telefonu dawać innym chłopakom, 
facetom, mówić, że jestem taka i taka, zaczął mi psuć opinię. Nie mogłam już 
wytrzymać psychicznie, zamknęłam się w pokoju. Nie wychodziłam. Moje dzie-
cko nie jadło, ja też tak samo ani obiadu, ani śniadania, ani kolacji. Zaczęłam 

108 Wyjątek stanowi tu szeroko rozpowszechniona wśród narodów Północnego Kaukazu 
praktyka uprowadzania młodych kobiet, także niepełnoletnich, w celach matrymonialnych. Co 
prawda mało która rodzina bywa zadowolona z takiego sposobu zamążpójścia swojej córki czy 
siostry, jest to jednak rodzaj dyshonoru zadanego przez jeden ród innemu, na który jest szerokie 
przyzwolenie społeczne, i istnieje wiele rytuałów pozwalających na zmianę sytuacji konfl iktowej 
w relacje przyjacielskie między dwoma rodami (więcej o tej praktyce w rozdziale 2.2. tego artyku-
łu; o porwaniach w Polsce – dalej, w rozdziale 3.3.).
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prawie umierać z głodu. […] później ci sami faceci, Czeczeni, zaczęli na mnie 
napuszczać Polaków, że ja po prostu siebie sprzedaję, to i tamto. Zaczęli sobie 
ze mnie żartować (W4).

Kobiety opowiadają o podobnych sytuacjach bardzo niechętnie, rzadko od-
wołując się do własnego doświadczenia – raczej przytaczają tego typu histo-
rie, które przydarzyły się ich znajomym czy sąsiadkom. Jeśli mówią o swoich 
doświadczeniach – to na ogół dopiero wtedy, gdy zagrożenie jest już nieak-
tualne, a ich rozmówcom udaje się zdobyć ich szczególne zaufanie. Dlatego 
w kolejnych akapitach pozwolę sobie przytoczyć dalsze losy Czeczenki zacy-
towanej przed chwilą, która zdecydowała się opowiedzieć o swoim własnym, 
szczególnie dramatycznym, doświadczeniu. Bardziej oględne relacje innych 
kobiet oraz informacje uzyskane od ekspertów pracujących z uchodźczyniami 
wskazują jednak na to, że jej przypadek nie jest odosobniony i że inne kobie-
ty w podobnych sytuacjach – nawet jeśli ostatecznie mają więcej szczęścia niż 
ona – są nie mniej narażone i zagrożone. Wynika z tego, że największym zagro-
żeniem bywają samozwańczy „opiekunowie”, na których ochronę zdesperowa-
ne kobiety niemające rodziny, na której pomoc mogłyby liczyć, decydują się, 
gdyż nie widzą innego sposobu zapewnienia sobie bezpieczeństwa. I właśnie 
znalazłam takiego faceta, on też był wcześniej napuszczony na mnie, żeby się 
ze mną umówić, ale tak wyszło, że zrozumiał, że nie jestem taka, jaką opinię 
mi wystawili, i zaczął mi pomagać. W końcu zabrał mnie do Warszawy, wyna-
jął mieszkanie […]. Tylko, że byłam uzależniona od niego, nie wiedziałam gdzie 
pojechać, gdzie przyjechać. On cały czas niby mi pomagał, a kontrolował, co 
ja robię, gdzie pójdę, wszystko musiał o mnie wiedzieć. […] W końcu ten facet 
zaczął mnie bić, zaczął dziecko bić. To dziecko, które miało rok, musiało robić 
wszystko, tak jak on chce, […] jak ja się wtrącałam, zaczynał mnie tak samo bić, 
nie miałam już żadnych praw w Polsce. Musiałam robić to, co chce, musiałam 
we wszystkim go słuchać. […] Dwa miesiące minęły. Zobaczył, że rozmawiam 
z chłopakiem przez telefon. Najpierw mnie pobił w pokoju, później zaprowa-
dził do łazienki i kazał się rozebrać. Powiedziałam: „o co chodzi, dlaczego ty mi 
to każesz?”. On mi powiedział: „Jeżeli potrzebujesz faceta, to ja ci pokażę jak 
to boli”. Wziął mnie i zgwałcił. […] Płakałam, żeby tego nie robił... […] on mnie 
traktował niby jak swoją córkę czy siostrę, czy żonę. Nie mogłam zrozumieć, 
o co mu chodzi. On był i zazdrosny, i chciał mnie wychować jakoś po swojemu, 
żebym go słuchała cały czas, żebym była taka, a nie inna (W4).

Jedną ze strategii obronnych samotnych kobiet jest desperackie poszuki-
wanie męża. Niezależnie od odebranego wychowania, z którego wynika, że 
życie kobiety bez męża jest pozbawione celu i wartości, w ich oczach często 
jedynym sposobem na uniknięcie napastowania ze strony innych mężczyzn jest 
właśnie wyjść za mąż (W13). Nawet jeśli miały już za sobą epizody przemocy 
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w rodzinie, od której udało im się wyzwolić czy to w związku ze śmiercią męża 
na Kaukazie, czy też dzięki emigracji – w większości przypadków to właśnie 
kolejny związek małżeński jawi im się jako remedium na problemy związane 
z brakiem szacunku wśród członków własnej społeczności i zagrożeniem prze-
mocą seksualną ze strony rodaków. Działając pod wpływem presji i poczucia 
zagrożenia, kobiety często decydują się na związek z przypadkowym człowie-
kiem, od którego usłyszały dobre słowo. Niestety niejednokrotnie padają ofi a-
rą oszustów, którzy wykorzystują ich położenie i naiwność, a potem krzywdzą 
je już – jako mężowie – zupełnie „legalnie”, słusznie zakładając, że prawdopo-
dobnie nikt ze współrodaków w ich rodzinne sprawy nie będzie się wtrącał, 
a żona raczej nie ośmieli mu się sprzeciwiać i szukać pomocy na zewnątrz.

Motywy takiego postępowania mężczyzn mogą być różne. Czasem chodzi 
po prostu o zaspokojenie potrzeb seksualnych – ślub wyznaniowy można za-
równo zawrzeć, jak i rozwiązać w ciągu kilku minut, więc to najprostszy sposób 
na to, by kobieta się nie opierała – obowiązki małżeńskie żony nie podlegają 
żadnej dyskusji. Takie małżeństwo może jakiś czas funkcjonować, a jak się mę-
żowi109 znudzi, można je w każdej chwili zakończyć. Na marginesie warto zazna-
czyć, że w pojęciu mężczyzn oraz wielu kobiet nie istnieje w ogóle coś takiego 
jak gwałt małżeński: A dlaczego mąż miałby gwałcić swoją żonę? To jest jego 
żona. Nie, nie ma tak u nas. […] Mąż ma swoje potrzeby, żona musi je zaspo-
koić. A jeśli ona nie zaspokaja męża, to on ma prawo się z nią rozwieść (W15). 
Choć to akurat wynika raczej z patriarchalnego modelu rodziny niż kaukaskiej 
specyfi ki kulturowej i jest przekonaniem właściwym dla licznych sprawców 
przemocy seksualnej w małżeństwie, ale także dla jej ofi ar, niezależnie od ich 
pochodzenia.

Nie bez znaczenia jednak wydaje się też argument ekonomiczny. O bezro-
botnych mężach odbierających żonom wszelkiego rodzaju zapomogi w celu 
zaspokojenia własnych potrzeb (często związanych z różnymi nałogami) pra-
cownicy organizacji pozarządowych (NU4) słyszą w swojej pracy prawie na co 
dzień. Samotna kobieta z dziećmi jest w tym sensie łakomym kąskiem, że ma 
na ogół prawo do świadczeń rodzinnych i innych zasiłków – nie są to w Polsce 
wysokie sumy, ale zawsze pieniądze. Samotna kobieta chce poznać dobrego 
mężczyznę. Człowieka drugiej płci, dla wsparcia rodziny, podporę. On jest po-

109 Gwoli ścisłości należy dodać, że zawieranie krótkoterminowych ślubów bywa też strategią 
kobiet – najczęściej rozwódek i wdów – na zgodne z religią i obyczajem zaspokojenie swoich 
potrzeb seksualnych. O ile w przypadku kobiety seks pozamałżeński jest grzechem piętnowanym 
przez społeczność, o tyle kolejny rozwód nikogo już tak nie emocjonuje – ślub może mieć zatem 
charakter krótkoterminowego „kontraktu” między kochankami, umożliwiającego kobiecie unik-
nięcia dodatkowego nadszarpnięcia reputacji. Jeśli mężczyzna nie nadużywa swojej pozycji siły 
w celu uzyskania innych korzyści, obie strony są w takich przypadkach wygrane.
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trzebny. Nasze kobiety, które przyjechały z Czeczenii, nie są na ogół wykształ-
cone. Mało która jest wykształcona. Te, które mieszkały na wsi, są niewykształ-
cone. Jest wiele kobiet, które rodzice trzymali w domu i one w innym kraju nie 
wiedzą, co mają robić. Jest im po prostu ciężko. I kobieta szuka mężczyzny, któ-
ry byłby jej mężem, żeby mogła mieć wsparcie, żeby jej pomagał. A co robią 
tutaj nasi mężczyźni? Spotykają się i jest im tylko potrzebny seks. Nic więcej nie 
chcą. A potem te kobiety… Znałam jedną kobietę, […] w czasie stosunku on ją 
nagrał, miała dwójkę dzieci. I potem […] tak ją poniżali. Była to taka hańba. 
Było mi bardzo szkoda tej kobiety. On ją nagrał i szantażował. Otrzymywała 
pieniądze na pobyt i dawała mu, żeby nie pokazał, nie dał innemu Czeczeno-
wi tego video, żeby nie wrzucił na youtube. Potem podobno gdzieś uciekła. […] 
Ona uciekła, a on później i tak chodził, i wszystkim pokazywał. Wszyscy wie-
dzieli (W2).

Wydaje się, że w podobną pułapkę ekonomicznego wyzysku – z despera-
ckiej potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa sobie i dziecku – wpadła również 
respondentka W4, po tym, jak po półtorarocznych katuszach udało jej się wy-
rwać spod „opieki” swojego dotychczasowego oprawcy. Tułała się z dzieckiem 
po kolejnych domach dla samotnych matek, wciąż nie znajdując poczucia bez-
pieczeństwa i nadal, mimo tego, co przeżyła, wierząc, że jedynym gwarantem 
bezpieczeństwa może być odpowiedni mężczyzna. Chodzi tu zresztą nie tylko 
o ochronę przed innymi mężczyznami, ale także o potrzebę zaspokojenia pod-
stawowych potrzeb bytowych. Wiele Czeczenek nigdy nie funkcjonowało sa-
modzielnie, nie pracowało, nie musiało zajmować się logistyką codziennego ży-
cia, utrzymywać siebie ani dzieci. W praktyce, na emigracji – w zupełnie nowej 
rzeczywistości kulturowej – okazuje się, że kobiety na ogół radzą sobie w tej 
dziedzinie znacznie lepiej niż mężczyźni, ale zanim się o tym przekonają lub 
w to uwierzą i postawią na samodzielność, często najpierw długo dają się wy-
zyskiwać mężczyznom. Niektórzy z nich tylko obiecują małżeństwo, a w rzeczy-
wistości po wymuszeniu kompromitującego dla Czeczenki zbliżenia szantażują 
ją i na przykład – jak w zacytowanej wyżej historii – żądają oddawania otrzy-
manych z pomocy społecznej pieniędzy. Inni, jak w niżej opisanym przypadku, 
zmuszają je także do pracy, z której zarobek zgarniają do swojej kieszeni, lub 
do pożyczania pieniędzy na zaspokojenie własnych potrzeb. W tamtym miejscu 
znowu poznałam Czeczena. On mi powiedział, że był na wojnie, że dużo przeżył. 
Udawał, że mamy dużo wspólnego w życiu, że ja przeżyłam i on przeżył. I ja 
chciałam później z nim zamieszkać, chociaż go nie kochałam. Chciałam, żeby 
moje dziecko miało jakąś opiekę, faceta, żebym ja miała jakąś pomoc, człowie-
ka, który będzie mnie rozumiał. […] Muzułmański mieliśmy między sobą [ślub]. 
[…] Po siedmiu dniach od zamieszkania razem ten Czeczen zaczął pić piwo. Ko-
legę przyprowadzał, brali też narkotyki. […] Później on zaczął mnie bić, kazał mi 
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pracować. Jak chodziłam do pracy, zostawiałam dziecko, on do mnie dzwonił, 
mówił, że tam, gdzie pracuję, zdradzam go […], żebym wróciła do domu, żebym 
zostawiła tę pracę. Kazał mi pożyczać od ludzi pieniądze, później, jak trzeba 
było oddawać, to mnie po prostu zamykał w domu. […] I on raz mnie pobił wie-
czorem, jak odebrałam rodzinne pieniądze […] dla dziecka. On zabrał mi te pie-
niądze. Nie miałam za co kupić jedzenia. Jak mu powiedziałam: „Zostaw te pie-
niądze, one są dla dziecka”, on zaczął mnie bić. Ciekła mi krew z uszu, z nosa, 
z buzi i ja w tę noc wzięłam ubranie i uciekłam. Pomogli mi w tym Polacy (W4).

Na szczególną, zwielokrotnioną, przemoc mogą być narażone kobiety, któ-
re doświadczyły molestowania seksualnego, zostały zgwałcone lub wobec 
których doszło do próby gwałtu. Najczęściej są zmuszane do ślubu z napast-
nikiem. Takie rozwiązanie to alternatywa wobec przelewu krwi – zarówno ho-
norowego zabójstwa zhańbionej kobiety, jak i krwawej zemsty jej krewnych na 
przestępcy bądź członkach jego rodziny. Małżeństwo pozwala obu stronom na 
zachowanie twarzy – cała sprawa zostaje niejako „w rodzinie”. Stosowanie tej 
praktyki zdaje się sugerować, że kobieta jest współwinna – bez jej zaproszenia 
czy przyzwolenia mężczyzna nie dopuściłby się swojego postępku. Skoro jed-
nak doszło między nimi do zbliżenia – należy jak najszybciej nadać sytuacji od-
powiednie ramy prawne. Dla rodziny ofi ary zgoda gwałciciela na poślubienie 
zgwałconej to ogromna ulga – jako zbiorowość muszą za wszelką cenę bronić 
honoru całego rodu, poza tym wiedzą, że jej życie w swoim wymiarze społecz-
nym i tak byłoby skończone – zgwałcona kobieta traci cześć i raczej nigdy nie 
założyłaby rodziny i już zawsze byłaby wytykana palcami. A wraz z nią cały ród.

Jeżeli by mnie to się przytrafi ło, zamknęliby mnie w domu, nigdzie nie wy-
puszczali albo na siłę wydali za mąż. Co najmniej zamyka się taką dziewczynę 
w domu i nigdzie nie wypuszcza. Ważne jest żeby ludzie nie gadali. Dziewczynę 
mogą ciężko pobić, a jeśli rodzina jest surowa, to nawet zabić. […] Tylko śmierć 
zmywa hańbę. Jeżeli nie ma kobiety, nie ma problemu. Ci, którzy tak robią, tak 
właśnie myślą. Brat może też zabić tego człowieka albo zmusić kobietę, by wy-
szła za niego za mąż. Nawet jeśli ona tego nie chce i nic nie zrobiła. Znaczenie 
ma słowo mężczyzny (W14).

Trudno nawet wyobrazić sobie traumę kobiety, która chwilę po przeżyciu 
gwałtu dowiaduje się, że niebawem gwałciciel zostanie jej mężem. Co więcej 
– powinna mu być za to wdzięczna. Nad tym jednak nikt zdaje się nie zastana-
wiać. Poza tym, niezależnie od tego, jakie uczucia i emocje to w niej wywołuje, 
sama ofi ara też najczęściej uważa, że to jest najlepsze dla niej rozwiązanie – bo 
tylko ono nie wyrzuca jej poza nawias całej społeczności.

O tego typu przypadkach, do których doszło w ośrodkach dla uchodźców, 
opowiadają przedstawiciele organizacji pozarządowych. Słyszałam, że dziew-
czynka była molestowana seksualnie przez młodzieńca czeczeńskiego. Też 
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mieszkańca ośrodka, mieszkali razem w ośrodku i on, nie wiem, nastolatek, jak-
by tam żądny wrażeń. Dowiedzieli się o tym ich rodzice. Ten chłopak podobno 
nie był zrównoważony psychicznie, oczywiście nie traktuję tego jako jakieś tam 
usprawiedliwienie. W każdym bądź razie rodziny tychże osób doszły do wnio-
sku, że aby nie było skandalu, i takiej zniewagi, no to jak oni osiągną pełno-
letność, to mają się pobrać. Rodziny te już nie mieszkają w [nazwa miejscowo-
ści], więc nie wiem, co z nimi się stało. No, ale najgorsze to była taka wizja, że 
nie dość, że ta dziewczyna miała jakąś tam z pewnością traumę ze spotkania 
z tymże młodzieńcem, to jeszcze rodziny tak się umówiły, że właśnie tak to ma 
się zakończyć (NU2).

Inna respondentka (NU3) spośród grona osób pracujących z uchodźcami 
przytacza usłyszaną od pewnej Czeczenki historię, w której do próby gwałtu 
doszło w jednym z ośrodków na samotnej kobiecie, niemającej w Polsce ni-
kogo bliskiego, a w rozwiązanie tego problemu włączyła się cała społeczność 
ośrodka. Doszło także do tego, że owa Czeczenka i jej mąż – obcy ofi erze lu-
dzie – zadeklarowali, że w tej sytuacji uznają pokrzywdzoną za swoją krewną 
i będą reprezentować jej interesy. Z jej relacji wynika, że pewien współmiesz-
kaniec ośrodka wszedł do pokoju owej samotnej kobiety, zabarykadował drzwi 
od środka i zgwałcił ją bądź usiłował zgwałcić. Kobieta występująca w roli ku-
zynki ofi ary postanowiła rozwiązać problem w sposób tradycyjny, a zatem 
przede wszystkim fakt (usiłowania popełnienia) przestępstwa został ujawniony 
całej społeczności ośrodka, po czym przystąpiono do przeprowadzenia śledz-
twa, którego celem było w pierwszej kolejności ustalenie, do czego dokład-
nie doszło – czy było to zgwałcenie, czy też zakończyło się na molestowaniu; 
czy zachodzi prawdopodobieństwo, że jednak nie był to gwałt, ale sytuacja, 
do której doszło za przyzwoleniem pokrzywdzonej – dlaczego nie broniła się? 
Dlaczego nie krzyczała i nie prosiła o pomoc? Dlaczego w ogóle ten mężczy-
zna mógł wejść do jej pokoju? Od ustalenia tych wszystkich szczegółów zależały 
konsekwencje zarówno wobec jednej, jak i drugiej strony. Ostatecznie emisa-
riusze z rodziny napastnika zadeklarowali przybranej rodzinie pokrzywdzonej, 
że gotów jest on się z nią ożenić. Sam zainteresowany przysiągł na Koran, że 
nie było gwałtu, że doszło jedynie do dotyku i uścisków – co potwierdziła także 
ofi ara – oraz zaproponował kobiecie ślub. Wszystkim takie rozwiązanie wydało 
się najlepszym z możliwych, bo „wtedy sprawa jest jakby załatwiona”, nie cierpi 
na tym także honor rodu sprawcy. Jednak pokrzywdzona wyznała swojej „ku-
zynce”, że kategorycznie odmawia zgody na ślub. Kolejną odsłoną ceremonii 
„oczyszczenia” musiała być zatem publicznie złożona przez napastnika przysię-
ga, że nie doszło do gwałtu, a jedynie do dotyku, a co za tym idzie – dziew-
czyna jest jednakowoż pełnowartościową dziewicą. Teoretycznie sprawa zosta-
ła załagodzona, jednak „dotknięta” kobieta ewidentnie nie czuła się już wśród 
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swoich rodaków pełnowartościowo i szybko wyjechała z Polski. Autorefl eksja 
„kuzynki” opowiadającej respondentce badania tę historię była następująca: 
Wtedy myślałam, że zrobiłam dobrze, teraz jestem zupełnie innego zdania. 
Teraz zrozumiałam, że dla niej to musiało być tragiczne – zebranie tych ludzi, 
odpowiadanie przed nimi wszystkimi… To było dla niej na tyle trudne, że ona 
później wyjechała i zerwała ze mną kontakt. Martwiłam się o nią, starałam się 
choć czegokolwiek dowiedzieć, ale po dzień dzisiejszy nie mam żadnego kon-
taktu, nie wiem co się z nią stało. I dziś wiem, że ja nie musiałam w taki sposób 
tego rozwiązać.

Trudno orędowników podobnych, zgodnych z obyczajami rozwiązań prob-
lemów przemocy wobec kobiet posądzać o złe intencje. Należy jednak pod-
kreślić, że nie stoją oni po stronie ofi ary przemocy, a działają w imię tak a nie 
inaczej pojętego interesu społecznego. A ten – w kulturze honoru – wymaga 
kolejnych aktów przemocy wobec kobiety – zarówno psychicznej, jak i fi zycznej 
– przez utwierdzanie jej w przekonaniu, że jest współodpowiedzialna za to, co 
jej się stało („dlaczego nie krzyczała? dlaczego się nie broniła?”) oraz wymusza-
nie ślubu, a w konsekwencji zgody na „legalne” współżycie z gwałcicielem.

W tym miejscu warto podkreślić, że w bardziej konserwatywnych kręgach 
wcale nie musi dojść do gwałtu – wystarczy właśnie dotyk – aby dana rodzi-
na podjęła decyzję o wydaniu dziewczyny za mąż za mężczyznę, który ją w ten 
sposób molestował. Były przypadki nadużyć, i ona musiała wyjść za tego czło-
wieka. Nadużycie to niekoniecznie zgwałcenie. Ją mogą wziąć za rękę, objąć, to 
także w naszej religii jest nadużycie. To może być powodem, że musi za niego 
wyjść za mąż, nawet wbrew swej woli (W14).

Symptomatyczne jest to, że do wymuszonych ślubów w wielu przypadkach 
dochodzi pozornie za zgodą kobiety, niejednokrotnie nawet ona sama uważa, 
że to była jej świadoma, przemyślana decyzja. Problem polega na tym, że ta 
decyzja bywa czasem wynikiem wpajanego dziewczynkom od najmłodszych lat 
przekonania, że powinny one zawsze działać dla dobra rodziny i społeczności, 
nawet jeśli ceną miałoby być poświęcenie osobistego szczęścia. Dla zilustrowa-
nia tego toku myślenia licznych młodych kobiet, przytoczę dramatyczną histo-
rię zamążpójścia w Czeczenii opowiedzianą przedstawicielce jednej z organi-
zacji pozarządowych (NU4) przez pewną Czeczenkę, którą nazwę Hawa. Hawa 
była surowo wychowywana w bardzo tradycyjnej i konserwatywnej rodzinie. 
Będąc studentką, zaczęła spotykać się z pewnym chłopcem – wszystko odby-
wało się zgodnie z zasadami: po prostu rozmawiali, nigdy nie zbliżali się do 
siebie na odległość mniejszą niż metr, nie było mowy o żadnym kontakcie fi -
zycznym, nawet dotyku rąk. Któregoś razu powiedział jej, że zamierza się z nią 
ożenić. Hawa postawiła warunek, że najpierw on musiałby mocno popraco-
wać nad sobą – stać się bardziej samodzielnym i odpowiedzialnym – uważa-
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ła, że był zbyt niefrasobliwy, lekkomyślny, zależny od fi nansowego wsparcia 
rodziców, bez ambicji edukacyjnych i zawodowych. W odpowiedzi na to on ją 
spoliczkował – traf chciał, że nie było żadnych świadków tego spotkania, co 
dodatkowo obciążało dziewczynę, która pod żadnym pozorem nie powinna 
zgadzać się na schadzkę sam na sam – i oznajmił, że teraz ona nie ma wyboru, 
bo w przeciwnym razie on ogłosi wszem i wobec, że był między nimi dotyk – 
kontakt fi zyczny – co ją pozbawiłoby możliwości ułożenia sobie w przyszłości 
życia rodzinnego i ściągnęło hańbę na cały jej ród. I ona – młoda, wykształcona 
kobieta – w ten sposób zgodziła się na małżeństwo, u którego podstaw leżała 
przemoc. Przemoc, która z biegiem lat przybrała takie formy i rozmiary (zarów-
no wobec niej, jak i dzieci), że doprowadziła ją do decyzji o wyjeździe z kraju, 
gdzie nie mogła liczyć ani na wsparcie ze strony własnych krewnych (jej ojciec 
należał akurat do tych, którzy uważali, że „mąż ma zawsze rację”), ani ze strony 
instytucji stojących na straży przestrzegania prawa110, tym bardziej, że mąż jej 
był wysoko postawionym „kadyrowcem”. Ale najbardziej porażający w opowie-
ści Hawy wydaje się argument, który ostatecznie zaważył na jej dramatycznej 
decyzji o zamążpójściu. Swoją rodzinę znała – matka by ją zrozumiała, ojciec 
był bardzo surowy i przywiązany do tradycji, ale z pewnością uwierzyłby jej, 
gdyby opowiedziała mu, jak naprawdę było, bo nigdy go nie okłamała i wie-
dział, że wychował ją tak, że nie mogłaby tego zrobić. Większym problemem 
było – co powiedzą inni i jak cały tejp poradzi sobie z piętnem „źle prowadzą-
cej się córki”, która „pozwoliła się dotknąć” obcemu mężczyźnie – ale i tu Hawa 
sądziła, że dzięki powszechnemu autorytetowi, jakim cieszył się jej ojciec, spra-
wę uda się jakoś wyjaśnić i wyciszyć. I wtedy wyobraziła sobie, że kiedy pojawi 
się wreszcie ten jedyny, dobry, mądry i uczciwy chłopiec, który zechce pojąć ją 
za żonę – ona nie będzie w stanie spojrzeć mu w twarz. Jednak została zbruka-
na, nie jest już czystą i nietkniętą dziewczyną – wszakże dotknął jej obcy męż-
czyzna i tego nie da się już cofnąć ani wymazać. Poczuła się winna przed sobą, 
przed nim – wyimaginowanym – i przed Bogiem na samą myśl o tym, że mo-
głaby tak oszukać uczciwego mężczyznę. Że przecież prawo do niej ma ten, któ-
ry jej dotknął. I wyszła za mąż za swojego kata. Dziś, po latach, śmieje się przez 
łzy ze swojej naiwności. Ale tak właśnie w wielu rodzinach są wychowywane 
i tak myślą o swoich zobowiązaniach wobec rodziny, męża i Allacha młode 
Czeczenki.

110 Więcej o bezczynności władz Federacji Rosyjskiej w przeciwdziałaniu i ściganiu aktów prze-
mocy wobec kobiet z Północnego Kaukazu zob. w rozdz. 2.5. tego artykułu.
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3.3. Aranżowane/wymuszone małżeństwa, małżeństwa nieletnich, wielożeństwo, 
porwania w celu wymuszenia małżeństwa

Ci mężczyźni tak łatwo, w tym środowisku czeczeńskim, zmieniają kobie-
ty. To dla nich [kobiet] jest takie proste, z dnia na dzień wyjść za mąż, bo tam 
wychodzą za mąż, nie znając partnerów, bo tam wydają za mąż rodzice, żenią 
rodzice, albo kradną tę kobietę. I potem następuje rozczarowanie w tym związ-
ku, […] a kobieta, czym młodsza, tym lepsza, i tutaj te najmłodsze dziewczyny – 
15-latki – są najchętniej brane do takiego związku. […] i przychodzą biedne pła-
czące kobiety i rodzą kolejne dzieci, bo dochodzi do tych ciąż i porodów, i zaraz 
po porodzie jest wielki dramat, bo „proszę pani, on mnie zostawił”, bo ma dru-
gą czy trzecią, czy czwartą żonę. I mamy takie przypadki, że kobiety mają 4 – 5 
dzieci, a mąż już jej nie chce, bo jest mu niepotrzebna, a żadnego formalnego 
ślubu […] nie było. Bo to tylko taki: my jesteśmy małżeństwem na buzię, nie ma 
takiego „zagsu”111, jak oni to mówią, […] czyli zawarcia tego małżeństwa for-
malnego, tak jak u nas, gdzie to odbywa się czy w kościele czy w urzędzie stanu 
cywilnego. Dla nich to jest takie proste, jednego dnia mam żonę, a drugiego już 
jestem po rozwodzie (UU3).

Jak już wspomniano w rozdziale 2.2. tego artykułu, aranżowanie małżeństw 
jest normą w kulturze czeczeńskiej. Kobiety często nie postrzegają tego jako 
przemocy wobec siebie. Uważają, że starsi chcą dla nich dobrze, mają więcej 
doświadczenia, wiedzą, jaki kandydat będzie dla nich najbardziej odpowiedni 
– czy pochodzi z wystarczająco zamożnego i szanowanego rodu, czy odznacza 
się odpowiednimi przymiotami – i bez zastrzeżeń godzą się na ich wybór, uzna-
jąc, że uczucie prędzej czy później się pojawi. Zdarza się jednak, że wolałyby 
same zadecydować o swoim małżeństwie – albo dlatego, że mają już innego 
ukochanego, albo w danym momencie nie czują się jeszcze gotowe do rozpo-
częcia życia rodzinnego, zwłaszcza z zupełnie obcym i nieznanym wcześniej 
chłopcem czy mężczyzną – wolałyby, na przykład, skończyć najpierw szkołę 
czy studia. Czasem próbują podjętą przez rodzinę decyzję negocjować – pła-
czem bądź perswazją – jeśli jednak starsi są zdecydowani i nie biorą pod uwagę 
zmiany zdania, dziewczyna prędzej czy później najczęściej się zgadza – tak zo-
stała wychowana, że nie wolno jej kwes8 onować woli starszych. Trudno jed-
nak nazwać to dobrowolną decyzją kobiety na ślub, jest to raczej – kulturowo 
uwarunkowana – niezdolność do zdecydowanego sprzeciwu na zastosowaną 
wobec niej przemoc. Nadal jednak mało która Czeczenka postrzega taką sytu-

111 ZAGS – słowem tym Czeczeni określają ślub cywilny; dosłownie z ros. skrót nazwy „urząd 
stanu cywilnego” (загс – отдел записей актов гражданского состояния).
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ację jako przemocową. Są przekonane, że taki jest ich los, „tak już jest”, „tak 
wyszło”, i prędzej czy później godzą się ze swoją dolą.

Nie wyszłam za mąż z miłości. Wydali mnie za niego. Płakałam. Chcieli, że-
bym wyszła za kogoś z naszej wsi. W tym czasie on mówił, że mnie kocha, ale 
u nas nie było przyjęte, żeby się tak spotykać. Umawiał się ze mną przy źródeł-
ku. Oczywiście nie kochałam go, nie chciałam za niego wychodzić. Byłam taka 
niezdecydowana. Taka skromna dziewczyna. Sama nie mogłam zdecydować 
i powiedzieć: „nie”. I po prostu raz się zdarzyło i tak zostało. Tak wyszło. Wydali 
mnie za niego. Wszystko to znosiłam. Skoro już wyszłam za niego za mąż, to 
myślałam, że trzeba to [przemoc, którą mąż wkrótce po ślubie zaczął stosować] 
znosić (W5).

Podobnie jak w Czeczenii, na emigracji także wiele małżeństw jest aranżo-
wane przez rodziców czy bliższych lub dalszych krewnych młodych ludzi. Nie-
którzy oczywiście liczą się ze zdaniem swoich córek w tym względzie i nie zmu-
szają ich do ślubu z kandydatami przez nie nieakceptowanymi albo wręcz dają 
im wolną rękę. Są rodziny, które stawiają na edukację wszystkich dzieci i bardzo 
dbają o to, by nikt młodym dziewczynom przedwcześnie nie zawrócił w głowie, 
nie nakłonił do wspólnej „ucieczki matrymonialnej”, nie wykradł siłą i nie zmu-
sił do zamążpójścia. Wiele jest jednak i takich rodzin, które – z różnych powo-
dów – uważają, że dziewczynę należy wydać za mąż jak najszybciej, co oznacza, 
że dochodzi także do aranżowania ślubów z małoletnimi – tam, gdzie te śro-
dowiska cudzoziemskie […] istnieją, to są kultywowane wszystkie zwyczaje na-
rodowe, kulturowe, a zatem na pewno dochodzi do małżeństw z nieletnią, dla-
tego że rodzice bądź krewni wybierają takiej dziewczynie męża niekoniecznie 
chcianego (UU9). Często wiąże się to z koniecznością przerwania przez dziew-
częta edukacji na etapie szkoły średniej czy nawet gimnazjum i rozpoczęcia do-
rosłego życia ze wszystkimi – wynikającymi z patriarchalnego modelu rodziny 
– obowiązkami żony i, bardzo prędko, także matki.

Te małżeństwa aranżowane uważane są za coś całkowicie rozsądnego, 
dlatego, że dziewczynę trzeba wydać za mąż jak najszybciej, zwłaszcza jak się 
znajduje tu, w Europie, narażona na rozmaite pokusy i zagrożenia i w każdej 
chwili może stracić cześć. Zaczną o niej źle mówić, to jest dla niej bardzo nie-
bezpieczne. I dlatego trzeba ją jak najszybciej wydać za mąż, nawet jak ona ma 
dwanaście czy trzynaście lat, żeby po prostu nie dopuścić do takiej sytuacji, że 
ona się na tyle, że tak powiem, psychicznie czy fi zycznie rozwinie, że ściągnie 
na siebie podejrzenia rozmaite (NU7).

Wydawanie za mąż dziewcząt w bardzo młodym wieku jako swojego ro-
dzaju uprzedzenie nieszczęśliwych wypadków mogących sprowadzić dziewczy-
nę na złą drogę, a tym samym ściągnąć hańbę na nią i całą rodzinę – to jed-
na z motywacji, wcale niebagatelna. Częściej dotyczy jednak dziewcząt nieco 
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starszych niż w zacytowanym wyżej fragmencie – 15 – 16-latek – uznawanych 
przez ogół społeczności kaukaskiej za wystarczająco dojrzałe, by rozpocząć ży-
cie rodzinne. I nie chodzi tylko o przypadki, gdy to dziewczęta zachowują się 
– z punktu widzenia swych opiekunów – lekkomyślnie i zbyt „po europejsku”, 
zapominając o surowych wymaganiach obyczajowości czeczeńskiej. Wystarczy, 
że są piękne, kobiece i wzbudzają zainteresowanie u otaczających je mężczyzn. 
Szybkie zaaranżowanie im ślubu, czy tego chcą czy nie, a zatem – nazywając 
rzeczy po imieniu – zmuszanie ich do rozpoczęcia pożycia małżeńskiego – ma 
je, paradoksalnie, ochronić przed potencjalną przemocą – zarówno seksualną 
(ze strony obcych mężczyzn), jak i psychiczną (pomówienia, obelgi ze strony ca-
łej społeczności) – przy czym ta ostatnia grozi nie tyle samej dziewczynie, co 
całemu jej tejpowi. To były młode dziewczyny, piękne i żeby je ochronić przed 
przemocą seksualną od kuzyna, czy coś tam, to wydali je za mąż. […] No, jeśli 
kobieta ma brata i ojca... to oni może ją uchronią. Jeśli powie, że kuzyn coś tam 
do niej... Ale u nas mogą wychodzić za kuzyna, więc czasem jest tak, że jak ro-
dzice widzą, że dziewczyna mu się podoba, to od razu robią ich parą, nawet je-
śli on się jej nie podoba. Teraz jest tak, że kobieta może sama decydować o za-
mążpójściu, ale jeśli jej tata jest konserwatywny, to wtedy już nie. I to nieważne 
– w Polsce, czy nie (W15).

Natomiast o ślubach 12 – 13-latek słychać niezmiernie rzadko. Nie jest to 
też do końca akceptowane nawet w obrębie północnokaukaskiej społeczno-
ści. Śluby dziewcząt w tym wieku – czy to na Kaukazie, czy w Europie – sami 
ich rodacy postrzegają jako patologię wynikającą z wojennej i powojennej de-
moralizacji czy nadużyć ze strony ludzi u władzy lub z trudnych doświadczeń 
migracyjnych. Jeśli zatem do takiej sytuacji dojdzie w Polsce, pracownicy insty-
tucji państwowych i organizacji pozarządowych dowiadują się o tym na ogół 
od zbulwersowanych tym faktem rodaków przejętych losem dziewczynek. 
Przywołując pojedyncze, znane szerzej przypadki takiego zamążpójścia, osoby 
pracujące z uchodźcami mówią o towarzyszącym im skandalu w samym środo-
wisku czeczeńskim, bo nie była to sytuacja zaakceptowana przez ogół miesz-
kańców ośrodka (UU9).

Tu pojawia się też kolejna motywacja wydawania za mąż aż tak młodych 
dziewcząt. Chodzi o przypadki, gdy jedna ze stron posiada jedną z form ochro-
ny międzynarodowej, a druga ma problemy z jej uzyskaniem. Albo gdy jedna 
z rodzin ma przyznaną ochronę w jednym z zachodnich krajów UE i małżeń-
stwo daje możliwość legalnego przedostania się tej drugiej rodzinie do tego 
„lepszego świata”. Mnie się wydaje, aczkolwiek to nie jest potwierdzone, tutaj 
akurat ten chłopak [za którego wydano 12-latkę] miał zalegalizowany pobyt 
w Polsce, więc być może przez to małżeństwo i ta druga rodzina też próbowała 
zdobyć legalnie pobyt, na tej zasadzie, ja tak uważam (UU6).
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O podobnych motywacjach otwarcie mówią także uchodźczynie. W prze-
prowadzonym badaniu nikt nie wspomniał, co prawda, o ewentualnych aspek-
tach ekonomicznych ślubów zawieranych w celu zalegalizowania pobytu, ale 
zdarzało się, że tego typu informacje pracownicy organizacji pozarządowych 
uzyskiwali od samych uchodźców. Może być tak, że dziewczyna po prostu spo-
dobała się chłopakowi i rodziny dogadały się między sobą, ale bywa i tak, że 
jednej stronie podoba się przede wszystkim status prawny lub miejsce pobytu 
tej drugiej strony i zgoda na ślub w tym przypadku może mieć swoją cenę.

Młoda kobieta wydała swoją córkę za mąż, przyjechał z Francji, obejrzał 
tę córkę, ona dała zgodę, dziewczyna dała zgodę, ona nie miała 15 lat, była 
w procedurze. Były problemy. Ten mężczyzna, ich rodziny znały się w Czeczenii, 
ten młody człowiek miał status we Francji, to jest wyższy poziom, on ją obej-
rzał, spodobała się, mama zdecydowała, tam są lepsze warunki. Ślub dał mułła 
(W14).

Niektóre kobiety twierdzą, że to same dziewczynki w wieku 12 – 15 lat chcą 
wychodzić za mąż i robią to, nie zważając na to, że matki próbują je od tego 
zamiaru odwieść. Rzecz w tym, że te młode dziewczyny zazwyczaj same chcą 
wyjść za mąż. Jest to trudne, bo dziewczynie nie wytłumaczy się, że postępu-
je głupio, nieprawidłowo. Ona nie rozumie. Przyjdzie czas, kiedy zrozumie, ale 
będzie już za późno. Chłopaki się z nimi zapoznają, spotykają, żenią. Z dziew-
czynami 13 – 14-letnimi. Zabierają je od rodzin. Potem żyją z taką dziewczyną 
rok, dwa i ją wyrzucają, bo nie radzi sobie ze swoimi obowiązkami żony. Tak 
jest. Ale jak ona ma sobie radzić, jak ona nawet nie wie, co to znaczy żona, 
co ona powinna robić? Ona po prostu zobaczyła chłopaka, jak wszystkie dziew-
czyny, zakochała się, nie wiedziała, że trzeba być jeszcze żoną (W1). Twierdze-
nie, że „13 – 14-latce się nie wytłumaczy” i że to była autonomiczna decyzja 
dziewczynki o zamążpójściu, której matka po prostu w którymś momencie 
przestała się sprzeciwiać, wydaje się co najmniej dziwne, zwłaszcza w kontek-
ście surowego wychowania dziewcząt w bezwzględnym posłuszeństwie wo-
bec starszych. Z drugiej jednak strony staje się to odrobinę mniej dziwne, jeśli 
uświadomić sobie, że do tych kilku przypadków ślubów z małoletnimi poniżej 
15 roku życia, o których opowiadali respondenci lub które pracownicy organi-
zacji pozarządowych znają z codziennej praktyki, dochodziło w rodzinach sa-
motnych matek. Po pierwsze, matki jako kobiety nie mają aż takiego autoryte-
tu u dzieci jak ojcowie, starsi bracia czy wujowie: Ojciec powie: „Zrób to, zrób 
tamto” – momentalnie robi. Jeżeli ja powiem, on jeszcze pomyśli, czy to w ogó-
le zrobić, czy nie. Ogromna różnica (W1). Po drugie, jeśli matki są kobietami 
słabymi, zagubionymi, nieprzyzwyczajonymi do tego, by podejmować jakiekol-
wiek decyzje samodzielnie – a tak może być dość często, zważywszy na sposób 
wychowywania dziewcząt w tradycyjnych rodzinach, a do tego same być może 
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zostały wydane za mąż w bardzo wczesnej młodości – niekonieczne muszą wi-
dzieć przeciwwskazania do tego, by córki podzieliły ich los. Ponadto borykanie 
się na co dzień z problemami bytowymi, jak wykarmić gromadkę dzieci, może 
być dodatkową motywacją, by się ostatecznie nie sprzeciwić wyfrunięciu na-
stolatki z domu lub wręcz samej ją do tego nakłonić – zawsze to jedna buzia 
do wykarmienia mniej, teraz to już będzie zmartwienie chłopaka i jego rodzi-
ny. A jeśli rodzina chłopaka jest w lepszej sytuacji materialnej lub prawnej – to 
dodatkowy argument, przekonujący, że tak dla wszystkich będzie lepiej. Inna 
sprawa, że najczęściej w takich przypadkach, po kilku miesiącach dziewczyn-
ka-żona wraca do matki – albo sama ucieka przerażona, bo „nie wiedziała, że 
jeszcze trzeba być żoną”, albo nowa rodzina ją wyrzuca, „bo nie radzi sobie ona 
ze swoimi obowiązkami żony”.

Matka cały czas mówiła, że dziewczyna jest po prostu śmiertelnie zakocha-
na w tym chłopaku, że chce się utopić, że chce sobie coś zrobić. Że ona właś-
ciwie na ten ślub się zgodziła, pomimo tego, że wiedziała, że to jest wbrew 
wszystkim przepisom prawa. Bo to nie jest tak, że to tylko w Polsce jest taka 
norma prawna, ale i w Rosji również są normy prawne, które wykluczają mał-
żeństwo z 12-latką. Ale że ta dziewczyna była po prostu tak zakochana, ona nie 
była jej w stanie odmówić. Nie wiem, to tłumaczenie było trochę takie infantyl-
ne, no, aczkolwiek wydawało mi się, że jest momentami szczere. Zresztą mat-
ka, sama wdowa, bez wsparcia ze swojej rodziny, być może, że podjęła jakąś 
taką decyzję, z której potem ciężko jej się było wycofać (UU9).

Czeczenki opowiadają także o przypadkach, kiedy – by uniknąć w Polsce 
skandalu związanego z wydaniem dziewczynki-dziecka za mąż – ich młodziut-
kie rodaczki wywożone są w tym celu przez krewnych do Czeczenii. Mało która 
z takich historii kończy się szczęśliwym małżeństwem, choć na szczęście zda-
rzają się tu życiowe happy-endy w tym sensie, że rodzina biologiczna, gdy do-
wiaduje się o złym traktowaniu dziewczyny przez męża lub jego krewnych, jest 
gotowa przyjąć ją z powrotem, nie zważając na potencjalne plotki rodaków.

Była już w Polsce 4 lata, chodziła do szkoły, miała status [uchodźcy], kiedy 
z Czeczenii przyjechała krewna jej ojca. Ciotka mówiła jej, że jest już dojrza-
ła, że potrzebuje opieki kobiety, zabrała ją do Czeczenii. Trzymała ją zamknię-
tą w domu, bracia ojca nie pozwalali jej nigdzie wychodzić. Wydano ją wtedy 
za mężczyznę starszego o 12 lat, ona nie miała jeszcze 15. Bił ją. Uciekała do 
domu, zabierał ją z powrotem. Zupełnie się nie rozumieli. Musiała sprzątać, sie-
dzieć w domu. Była z nim w ciąży i poroniła. Poskarżyła się ojcu przez telefon 
i zabrał ją do Polski. Gdyby nie ojciec, zostałaby tam na zawsze. Ojciec żałował, 
że oddał ją pod opiekę krewnej (W14).
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Kolejnym problemem kobiet z Północnego Kaukazu jest wielożeństwo112. 
Islam pozwala mężczyźnie na posiadanie do czterech żon jednocześnie. Zało-
żenie jest jednak takie, że każdej z nich musi on zapewnić odrębne mieszkanie 
czy dom o podobnym standardzie, utrzymanie na takim samym poziomie oraz 
wobec każdej po równo powinien wywiązywać się z obowiązków męża – gło-
wy i żywiciela rodziny. Z relacji Czeczenek wynika, że w przeszłości mężczyźni 
nie korzystali z tego prawa zbyt często – zdarzały się przypadki mężczyzn po-
siadających dwie żony, ale nie było to nagminne, a już do zupełnej rzadkości 
należeli mężczyźni żonaci z trzema czy czterema kobietami jednocześnie. Zda-
rzało się to zasadniczo jedynie wtedy, gdy rzeczywiście status materialny im na 
to pozwalał. Dziś sytuacja się zmieniła – jedna z kaukaskich działaczek tłuma-
czy to zjawisko powojennym defi cytem mężczyzn: „Kobiet jest znacznie więcej 
niż mężczyzn, więc […] decydują się na rolę drugiej, trzeciej, a nawet czwartej 
żony. Kiedyś tak nie było. Teraz kobiety same podejmują taką decyzję”113.

Także opowieści respondentek badania wskazują na to, że poligamiczne ro-
dziny stały się w ostatnich czasach normą. Wiąże się to z kilkoma problemami. 
Po pierwsze – niewielu mężczyzn pamięta o obowiązku utrzymywania każdej 
żony i wspólnych dzieci na odpowiednim poziomie. Co za tym idzie – ich de-
cyzję o zawarciu kolejnego związku zdaje się warunkować nie odpowiedni sta-
tus materialny, ale potrzeba chwili. Mężczyzna, któremu spodobała się kobieta, 
bierze ją sobie za żonę. Jak zamierza zapewnić utrzymanie wszystkim? – to już 
coraz częściej źle postawione pytanie. Zdarza się bowiem nierzadko, że poślu-
bienie kolejnej kobiety – zwłaszcza jeśli jest to samotna matka z dziećmi – to 
ze strony mężczyzny przemyślany plan ekonomiczny. Samotna kobieta – jak już 
o tym wcześniej wspominano – poszukuje bezpieczeństwa, które w jej mnie-
maniu, uwarunkowanym wychowaniem w takiej a nie innej kulturze, może jej 
zapewnić tylko mąż. Nietrudno ją zatem zdobyć, nawet jeśli wie, że miałaby zo-
stać kolejną żoną. Dla mężczyzny natomiast kobieta z dziećmi to potencjalne 
źródło dodatkowych dochodów – zasiłków rodzinnych i innych świadczeń, któ-
re kobieta może otrzymywać w związku z wychowywaniem dzieci. Jako żona 
będzie miała obowiązek przekazywania mężowi swoich środków fi nansowych, 
jeśli ten tego od niej zażąda.

112 Poligamia jest zabroniona zarówno w Polsce, jak i w Federacji Rosyjskiej. Muzułmańskie 
małżeństwa wyznaniowe zawierane są przed imamem i – o ile jest to kolejne małżeństwo danego 
mężczyzny – nie są po prostu rejestrowane w urzędach stanu cywilnego. Pierwsze małżeństwo 
też nie zawsze jest rejestrowane. Dla muzułmanów z Północnego Kaukazu prawdziwą wartość ma 
ślub wyznaniowy – to on decyduje o tym, że kobieta i mężczyzna stają się rodziną. Ślub cywilny 
jest z ich punktu widzenia formalnością, na którą jedni się decydują, a inni nie.

113 Dialogi Ziny, s. 55.
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Po drugie, sęk w tym, że nie każdy mężczyzna informuje swoją narzeczoną, 
że jest już żonaty i że przypadnie jej w udziale rola drugiej czy kolejnej żony – 
dla niektórych kobiet może to nie mieć zasadniczego znaczenia, ale niejedna nie 
zdecydowałaby się na małżeństwo, gdyby taką informację otrzymała zawczasu. 
Dowiaduje się jednak o tym najczęściej przypadkiem, jakiś czas po zawarciu mał-
żeństwa. Co więcej, także pierwsza żona nie zawsze jest informowana o dalszych 
matrymonialnych planach swojego męża – dużo jest też małżeństw potajemnych, 
żona nie wie, że jest druga żona, nie wiedzą krewni męża (W15).

Mąż potrafi  być jednak jeszcze bardziej przewrotny. Nie tylko informuje 
żonę o tym, że planuje jej zapewnić współtowarzyszkę w małżeństwie, ale wy-
musza na niej – raczej groźbą niż prośbą – by to ona mu ją znalazła i wybra-
ła, wmawiając jej tym samym, że to dla niej swojego rodzaju zaszczyt – mieć 
wpływ na jego życie, w jego imieniu dokonywać wyboru. Kobiety są zmuszane, 
żeby mężczyzna mógł się ożenić drugi, trzeci raz. Na przykład kobieta ma jedno 
dziecko i straciła dwie ciąże, mężczyzna mówi, że nie będzie miał z nią już dzie-
ci, nakłania, żeby znalazła mu żonę, namówiła ją, przekonała, że to ona tego 
chce. Jeżeli nie, to grozi, że weźmie rozwód i dzieci zostaną przy nim (W15).

Przyczyny, dla których mężczyźni chcą wchodzić w kolejne związki małżeń-
skie, bywają różne. Może chodzić o potrzebę posiadania kolejnych dzieci – licz-
ba potomstwa, zwłaszcza synów, to jeden ze wskaźników statusu społecznego 
mężczyzny. Jeśli zatem pierwsza żona nie może mieć dzieci114 lub rodzi same 
dziewczynki bądź uważa, że w aktualnej sytuacji materialnej posiadanie więk-
szej liczby dzieci byłoby nieodpowiedzialne, mąż może ją szantażować, że je-
śli sytuacja się nie zmieni albo jeśli żona nie zmieni zdania, on znajdzie sobie 
kolejną żonę. Do podobnego szantażu mężowie odwołują się, gdy żony nie 
chcą się zgodzić na niektóre, narzucane przez nich zachowania. Może chodzić 
o kwes8 e ubioru, kontaktu ze światem zewnętrznym czy stopnia podporządko-
wania się jego woli w codziennym funkcjonowaniu, ale także o wymuszanie na 
żonie niechcianych przez nią praktyk seksualnych. Mnie mój mąż mówił – jeśli 
ty nie będziesz tak i tak, to ja pójdę znajdę sobie taką, co będzie ze mną, nie bę-
dzie odmawiać będzie robić to, co on chce (W15).

Respondenci badania wskazują też na to, że dużo trudniej poligamię zaak-
ceptować kobietom wywodzącym się z rodzin przestrzegających raczej cze-

114 Kaukascy mężczyźni rzadko dopuszczają do swojej świadomości możliwość, że czasem to 
mężczyzna nie może mieć dzieci, i często odmawiają poddania się badaniom i leczeniu, bo uznają 
to za uwłaczające ich godności. Jeśli po jakimś okresie małżeństwa kobieta wciąż nie zachodzi 
w ciążę, bardzo często jest obarczana winą za to i bywa to wystarczającym powodem, by się z nią 
rozwieść i odesłać ją do rodziców. Mąż może jednak oszczędzić jej tej krzywdy i wziąć po prostu 
kolejną żonę. Czasem – i w jednym, i drugim przypadku – nie jest to nawet decyzja samego męż-
czyzny, ale presja ze strony jego krewnych.
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czeńskiego prawa zwyczajowego (adatu) niż prawa muzułmańskiego (szariatu). 
W tym pierwszym przypadku – gdy mąż przyprowadza kolejną żonę lub zaczy-
na domagać się od pierwszej żony znalezienia mu kolejnej – rzadko obchodzi 
się bez skandalu i lamentów. Kobietom funkcjonującym według norm szaria-
tu łatwiej zaakceptować taką sytuację – te, które są w chustkach, to przyjdzie 
druga w chuście i wyjdzie za tego samego i znajdą wspólny język. Jeśli ożenił 
się z jedną tak demokratycznie, można powiedzieć, i nagle przyjdzie do domu 
z drugą, to tam będzie zamieszanie. Będą niezadowolone (W15).

W sprawie porwań w celu wymuszenia małżeństwa Czeczenki są zgodne, 
że przede wszystkim to zwyczaj. Czy prawidłowy, czy nie, tego nie wiem. Dzia-
dowie i pradziadowie porywali i wtedy to była norma. […] To zadziwiające – 
dla nas, to coś zwykłego, a Polakom na przykład o tym powiedzieć, to wyda-
je im się to straszne (W14). Jednocześnie podkreślają, że – w przeciwieństwie 
do tego, co dzieje się w Czeczenii – w Polsce do porwań dochodzi stosunkowo 
rzadko. Przy czym z ich doświadczenia wynika, że najczęściej dzieje się tak za 
zgodą dziewczyny, dla której jest to po prostu sposób na to, by wyjść za mąż za 
chłopca, w którym jest zakochana, a rodzice z różnych powodów sprzeciwiają 
się jej zamążpójściu. Nie jest to jednak praktyka oceniana przez kobiety jed-
noznacznie negatywnie – o ile doszło nie tyle do porwania, co do insceniza-
cji uprowadzenia za przyzwoleniem dziewczyny. Okazało się, że się przyjaźnili, 
kochali się. Ale ona była niepełnoletnia. I on ją wykradł, bo ją kochał i ona też 
tego chciała. A rodzice nie zgadzali się, ponieważ dziewczyna była niepełno-
letnia. […] Prawo nie zezwala na to. Matka powołała się na prawo. I zabrali 
od niego. […] Ale po pierwsze nie jest to przemoc, ponieważ nie zabrali jej siłą. 
Ona sama tego chciała. Kochała tego chłopaka. To, że miała mało lat [15 – 16] 
to ani on o tym nie myślał, ani ona. […] W domu u nas takie przypadki są bar-
dzo częste. […] Jeżeli jest dziewczyna ładna, dobra – to kradną. Nie ze zła, ale 
że ten chłopak chce, że się kochają. Ale jest też tak, że dziewczyna nie chce, 
nie kocha tego chłopaka, nie chce za niego wyjść. Tych przypadków jest bardzo 
dużo. […] Jeżeli jesteś dobrym człowiekiem, to w porządku – porwałeś i żyjesz 
z nią, zakochujecie się, potem z rodziną normalnie… Ale są też chłopaki niedo-
bre. I wtedy marnujesz takiej dziewczynie życie (W3).

W tych kilku nielicznych przypadkach przedstawionych przez responden-
tów (zarówno przez kobiety, jak i ekspertów), kiedy w Polsce doszło do porwa-
nia małoletnich w celach matrymonialnych, ich rodzice zrobili wszystko – co 
nie byłoby takie oczywiste na Kaukazie – by odzyskać córki i nie dopuścić do 
zawarcia małżeństwa. Jednym udawało się to dzięki zastosowaniu „czeczeń-
skiego rozwiązania” – czyli dzięki zaangażowaniu starszyzny albo osób spo-
krewnionych, albo cieszących się ogólnym autorytetem w środowisku. Inni nie 
zawahali się poinformować pracowników ośrodków dla uchodźców czy innych 
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instytucji i złożyć doniesienia na policję, co także na ogół kończyło się powro-
tem córek do domów. W niektórych przypadkach, już po szczęśliwym „odbiciu” 
dziewcząt, ostatecznie podejmowano decyzję o ślubie – w przypadku dziew-
czyn 17 – 18-letnich. Nie wiadomo jednak, co one same na ten temat myślały.

Trudno jednak oszacować, ile może być przypadków porwań nienagłośnio-
nych, nigdy niezgłoszonych na policję, takich, o których informacja nie dociera 
ani do osób pracujących z uchodźcami, ani nawet do szerszego grona ich roda-
ków. Chłopak porwał – za zgodą dziewczyny czy bez – a jej rodzina ostatecznie 
się nie sprzeciwiła, więc zostali małżeństwem i po czasie nikt szczególnie nie 
interesuje się tym, w jaki sposób młodzi się poznali.

W tym miejscu warto przytoczyć historię ślubu pewno Ingusza, który od-
był się w 2011 roku pod Warszawą. Nikt z zaproszonych Polaków nie podejrze-
wał nawet, że panna młoda została uprowadzona. Żadna z osób bezpośred-
nio zaangażowanych nie zamierzała zresztą tego ukrywać – gdyby ktokolwiek 
zapytał, jak młodzi się poznali, zapewne usłyszałby historię ze wszelkimi dra-
matycznymi szczegółami – do tego stopnia w tym środowisku nie było w niej 
nic niezwykłego. Tak właśnie młodzi małżonkowie, zupełnie bez ogródek, jak 
rzecz najnormalniejszą w świecie opowiedzieli ją na dwa głosy dokumentalist-
ce Joannie Turowicz, która początkowo rejestrowała samą uroczystość wesel-
ną, a następnie postanowiła wgłębić się w temat i usłyszeć także historię tego 
związku. W ten sposób powstał bardzo ważny, wymykający się jednoznacznym 
ocenom dokument „Inguska narzeczona”115, będący czymś znacznie więcej niż 
etnografi cznym zapisem osobliwych obyczajów weselnych egzotycznej mniej-
szości kulturowej. Jak opowiadała sama autorka podczas spotkania zorganizo-
wanego przez Stowarzyszenie Praktyków Kultury w listopadzie 2011 roku, już 
podczas pierwszego pokazu wzbudził on skrajne emocje – dla jednych stano-
wił przykład niepoprawnej politycznie, odjechanej historii miłosnej, a dla innych 
świadectwo wstrząsającej historii przemocy116 wobec kobiet, na którą cała spo-
łeczność daje przyzwolenie. W fi lmie udało się świetnie uchwycić zarówno am-
biwalentny stosunek samych bohaterów do zaistniałej sytuacji, jak i subtelne 
mechanizmy przemocy kulturowej wobec kobiety, w którą uwikłana jest po-
średnio także jej rodzina oraz bezpośredni sprawca – narzeczony.

W największym skrócie: H., młoda studentka z sąsiadującej z Czeczenią In-
gusze8 i, przyjechała do Polski odwiedzić ciocię. Gdy już zamierzała wracać – 

115 „Inguska narzeczona”, reżyseria Joanna Turowicz, zdjęcia Magdalena Mosiewicz, montaż 
Mara Nalszanskaja, produkcja Joanna Turowicz, 2011. Film został pokazany na wystawie Nasi 
Nie Nasi, kuratorka: Krystyna Piotrowska, VII Fes8 wal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, 29 
sierpnia – 4 września 2011.

116 Inny/Inna. Rozmowa z Joanną Turowicz, (6 listopada 2011, prowadziła Lena Rogowska), 
[w:] Dialogi Ziny, s. 44.
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wpadła w oko A., inguskiemu uchodźcy, który zakochał się od pierwszego wej-
rzenia i natychmiast zapragnął ją poślubić. W związku z tym, że zarówno ona, 
jak i jej pozostający w Ingusze8 i ojciec, do którego krewni zakochanego męż-
czyzny wysłali swatów, kategorycznie odmówili ślubu, przebywający w Polsce 
przyjaciele A. porwali dziewczynę dla niego. Ani dziewczyna, ani jej ojciec nie 
zmienili zdania – wydawało się, że H. bezpiecznie wróci do domu. Jednak A., 
uciekając się do podstępu, uprowadził ją ponownie z pomocą przyjaciół – tym 
razem ojciec się już nie sprzeciwiał. H. długo walczyła i zrobiła wiele, by nie do-
szło do tego ślubu – chciała wracać na studia, myślała wciąż o tym, że jej życie 
jest tam, a nie tu – jednak kapitulacja ojca spowodowała, że i ona przestała się 
buntować.

Charakterystyczne dla tej równoległej – męża i żony – narracji jest to, że 
ona wiele mówi o swoich odmiennych planach życiowych i emocjach związa-
nych z zamachem na jej wolność, a on ten aspekt zupełnie bagatelizuje – To 
są drobiazgi! – powołując się na odwieczne tradycje – Znasz nasze prawo! Jak 
raz porwiesz narzeczoną, nie możesz już jej oddawać117. Kilka tygodni po ślu-
bie, podczas kręcenia fi lmu, w wypowiedziach H. wciąż pobrzmiewa złość, gdy 
odtwarza ona całą sytuację. Wygarnia mężowi, że gdyby wiedziała, że tak się 
sprawy potoczą, na pewno w ogóle nigdy nie przyjechałaby do Polski. Jednak 
z drugiej strony mówi, że dziś już jakoś szczególnie nie cierpi w związku z tym, 
co się stało. Daje się u niej zaobserwować jakieś fatalistyczne pogodzenie się ze 
swoim losem: Myślę, że we wszystkim jest wola Allacha. Gdyby nie było nam to 
przeznaczone, to nic by z tego nie wyszło. A jeżeli jest przeznaczone, to jak bym 
od tego nie uciekała, jak by on nie uciekał, to i tak będzie118.

Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że ten fatalizm to po prostu racjonaliza-
cja, dzięki której bohaterka nie wpada w histerię, w depresję, nie usiłuje popeł-
nić samobójstwa – tylko zaczyna normalnie funkcjonować, akceptując powoli 
post factum tę przemoc, która stała się jej udziałem, a w znanej jej rzeczywi-
stości kulturowej nie jest niczym nadzwyczajnym. Pojawia się jednak pytanie, 
czy tak łatwo – zarówno H., jak i inne kobiety z Północnego Kaukazu w jej sy-
tuacji – poddawałyby się „woli Allacha”, który akurat nie popiera praktyki po-
rywania ich na żony119, gdyby nie obawa przed wykluczeniem społecznym lub 
możliwą eskalacją przemocy, której już Allach nie zakazuje, w przypadku, gdyby 
nie uszanowały woli ojca i należałoby bronić honoru całego rodu. Oto, czym 
H. podzieliła się z Joanną Turowicz poza kamerą: Moja bohaterka mówiła mi, 

117 Wypowiedzi A. w fi lmie „Inguska narzeczona”. Dziękuję Joannie Turowicz za udostępnienie 
listy dialogowej.

118 Wypowiedź H. w fi lmie „Inguska narzeczona”. Inicjały bohaterów zostały zmienione.
119 Jak wspominano w rozdz. 2.2. tego artykułu – porwania narzeczonych to obyczaj praktyko-

wany przez wiele ludów z Północnego Kaukazu, mimo że jest zakazany przez islam.
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że tuż przed ślubem myślała o ucieczce do Francji i samodzielnym życiu. Bała 
się jednak, że gdyby tak zrobiła, oznaczałoby to całkowite zerwanie kontaktu 
z ojcem, z całą rodziną, z którą jest bardzo związana, a nawet mogłaby jej gro-
zić śmierć. Chodzi o tzw. zabójstwo honorowe. Jak to ujęła – niewykluczone, 
że ojciec i narzeczony pojechaliby za nią, żeby ją „ubić”. W najlepszym wypad-
ku zostałaby całkowicie wykorzeniona, pozbawiona całego zaplecza ludzkiego 
i kulturowego, które do tej pory formowały jej tożsamość. Podjęła więc decyzję 
o zamążpójściu120.

Po raz kolejny widzimy, że decyzje podejmowane przez kobiety – niezależ-
nie od tego, że one same często tak by tego nie nazwały – to w rzeczywistości 
nie żaden wolny wybór, ale pogodzenie się z „mniejszą”, jak się wydaje, prze-
mocą w sytuacji w zasadzie bez wyjścia. Bo wszystko wskazuje na to, że wy-
brać tu można tylko „mniejsze lub większe zło” – scenariusz bardziej przewidy-
walny lub zupełnie nieprzewidywalny, a przez to jeszcze bardziej przerażający. 
W pierwszym przypadku – albo się uda i stworzą udane małżeństwo, może 
z czasem ona go pokocha, a on będzie dobrym i odpowiedzialnym mężem 
i ojcem, albo się nie uda – ona będzie miała zmarnowane życie osobiste, ale 
w końcu nie ona pierwsza i nie ostatnia, grunt, że wszystko odbyło się zgodnie 
z prawem zwyczajowym, ojciec się zgodził, nie będzie z jej powodu wrogości 
między rodami. Drugi wariant pociąga za sobą ryzyko wojny klanowej, czyli za-
grożenie dla jej bliskich, ryzyko „honorowego zabójstwa” dla niej, perspektywę 
spalenia za sobą mostów i mozolnego budowania życia od początku, w nowej, 
obcej, nieznanej rzeczywistości, bez jakiejkolwiek możliwości odwrotu.

3.4. Odbieranie kobietom dzieci

Bardzo wiele jest takich przypadków, kiedy matce nie wolno nawet zoba-
czyć swojego dziecka, ponieważ krewni ojca są obrażeni, że ona wyszła tam za 
kogoś za mąż, albo prowadzi takie życie, które im się nie podoba. Wtedy nie 
pozwalają jej widzieć się z dzieckiem. To nie jest normalne, nie jest dobre i pra-
widłowe. Kobieta powinna widywać się z dzieckiem (W1).

Jak już wspomniano w rozdziale 2.4. tego artykułu, dzieci w kulturach Pół-
nocnego Kaukazu należą do rodziny ojca, więc w przypadku konfl iktu między 
małżonkami lub śmierci mężczyzny, powinny zostać u ojca lub jego krewnych. 
Kobiety nie próbują tego kwes8 onować, uważają jednak, że dziecko ma pra-
wo wychowywać się z matką. Niektóre zgodziłyby się na to, by powierzyć ich 
wychowanie swoim powinowatym, gdyby miały gwarancję współuczestnicze-
nia w tym procesie, a przynajmniej do regularnego widywania się z dziećmi. 

120 Inny/Inna. Rozmowa z Joanną Turowicz …, [w:] Dialogi Ziny, s. 49.
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A tego dość często, w przypadku rozwodu lub śmierci męża, im się odmawia. 
Dlatego kobiety albo tkwią w przemocowych relacjach z mężem czy z teściami 
albo zabierają dzieci i wybierają ucieczkę do Europy, bo zostawić swoje dzieci 
to jakby siebie zabić, popełnić samobójstwo. Jeśli zostawię dzieci, to nie mam 
po co żyć (W15). Gdyby w sytuacji konfl iktowej chciały odejść z dziećmi i miesz-
kać z nimi dalej w Czeczenii, Ingusze8 i czy Dagestanie, w każdej chwili musiały-
by się liczyć z tym, że zostaną im one odebrane, przy czym to one w oczach ca-
łej społeczności miałyby łatkę tych, które je chciały „uprowadzić” z ich rodziny 
i w większości przypadków nie mogłyby liczyć na niczyją pomoc – ani w środo-
wisku lokalnym, ani ze strony miejscowych czy federalnych władz.

Bardzo często kobiety uciekające z Północnego Kaukazu samotnie z dziećmi 
to właśnie matki, które w wyniku rozwodu lub owdowienia czy chęci powtór-
nego wyjścia za mąż stanęły przed zagrożeniem odebrania im dzieci. Jeżeli taka 
kobieta powtórnie wyszłaby za mąż, to mogą zabrać. Nie będą się nawet pytać 
o zgodę. Jeżeli ona wyjdzie za mąż, to nie może z obcymi dziećmi… jakby to 
powiedzieć. Skoro kobieta wychodzi za mąż, to nie powinna wychodzić za mąż 
z dziećmi z innego małżeństwa (W5).

Również naruszenie przez kobietę innego tabu kulturowego może skończyć 
się pozbawieniem jej przez męża lub jego krewnych prawa do kontaktu z po-
tomstwem. Może tu chodzić o próbę zgłoszenia przemocy domowej organom 
ścigania, odejście od męża stosującego przemoc, jakikolwiek sprzeciw wobec 
męża czy jego krewnych – na przykład odmowę poddawania się niechcianym 
praktykom seksualnym wymuszanym przez męża, zaakceptowania jego kolej-
nych żon, przemocy psychicznej czy fi zycznej doświadczanej od teściów. Wy-
starczy także najdrobniejsze pomówienie wdowy czy rozwódki o niestosowne 
prowadzenie się, na przykład utrzymywanie zażyłych relacji z obcymi mężczy-
znami. Jakakolwiek próba sprzeciwu ze strony żony bywa kwitowana przez 
męża lub teściów słowami, że zawsze może sobie odejść i robić, co chce, ale 
dzieci zostaną przy nich. Dlatego kobiety tak często godzą się na pomiatanie 
sobą i przemoc – nie odchodzą, by nie ryzykować utraty dzieci – W czasie, kie-
dy mieszkaliśmy razem, było tak, że wiele razy on mnie zostawiał, zakładał ro-
dziny z innymi kobietami, znów wracał. Życie nie było lekkie, ale były już dzie-
ci i musiałam wytrzymywać (W6). A jeśli nie mogą wytrzymać i decydują się 
odejść, niejednokrotnie wiąże się to z pozbawieniem ich praw do widywania 
dzieci. Stąd coraz częstsze decyzje o emigracji na tym tle.

Nie znaczy to niestety, że poza Kaukazem kobiety i ich dzieci są zupełnie 
bezpieczne. Te same powody, co w ojczyźnie, mogą bowiem prowadzić do 
odebrania kobietom dzieci także w Polsce i odesłania ich do krewnych, którzy 
pozostali w Federacji Rosyjskiej lub przebywają w innych krajach Unii Europej-
skiej. Tym samym – obawa przed zabraniem dzieci często powoduje, że także 
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na emigracji kobiety postępują wbrew sobie i godzą się na różne formy prze-
mocy, by uniknąć rozłąki z dziećmi. Skala zagrożenia na emigracji jest co praw-
da znacznie mniejsza – w Polsce, jak i w całej Europie nie obowiązują prawa 
zwyczajowe i żadne z rodziców nie może sobie rościć wyłącznych praw do dzie-
ci tylko dlatego, że jest ojcem lub matką. Dlatego matki z Północnego Kaukazu 
mogą teoretycznie liczyć na ochronę ze strony polskich instytucji w tej dzie-
dzinie. Nie zmienia to faktu, że wciąż jeszcze rzadko decydują się, w sytuacji 
zagrożenia, zgłosić ten fakt właściwym organom. Często albo nie zdają sobie 
sprawy z tego, że tutaj prawo je chroni, albo nie wierzą, że może ochronić je 
skutecznie, gdyby krewni męża lub ich emisariusze zdecydowali się dzieci upro-
wadzić. Jeszcze częściej po prostu nie potrafi ą się zdobyć na to, by sprawy ro-
dzinne rozstrzygać przy pomocy obcych osób czy instytucji publicznych – ich 
obyczaje nie przewidują takiej możliwości i decydując się na taki krok, musiały-
by liczyć się z wszelkimi konsekwencjami, ze spaleniem za sobą wszelkich mo-
stów włącznie.

Ona wyjechała, zabrała ich dzieci i oni mówią, żeby zwróciła im te ich dzie-
ci i żeby, jeśli ona chce, wyszła za mąż. Ale żeby im oddała dzieci. […] Pewnie 
może nie oddać, ponieważ jest w innym kraju, ale nie spotykałam się z taki-
mi… […]. W Czeczenii one muszą oddać (W5), bo ze względu na takie a nie 
inne prawo zwyczajowe nikt ich przed tym na Kaukazie nie uchroni. Znane są 
przypadki kobiet, które – mimo interwencji własnych ojców, braci czy innych 
powszechnie szanowanych przedstawicieli starszyzny tejpowej zmuszone były 
oddać nawet kilkumiesięczne niemowlęta, jeśli tak zażyczyła sobie rodzina ich 
ojców. Dlatego też niektóre kobiety właśnie z obawy przed utratą dzieci ubie-
gają się w naszym kraju o ochronę międzynarodową, która powinna im być 
bezwzględnie przyznana, gdyż – jak to pokazano w rozdziale 2.4. niniejszego 
tekstu – ani lokalne władze republik, z których pochodzą, ani władze Federacji 
Rosyjskiej nie są w stanie ochronić ich przed rozłąką z dziećmi. Kobiety, które 
uciekły przed swoimi mężami lub ich rodziną, także tutaj narażone są na pościg 
z ich strony. Zatem pierwszym krokiem do zapewnienia im poczucia bezpie-
czeństwa jest przyznanie im ochrony międzynarodowej i zezwolenie na pozo-
stanie w Polsce.

Przyszli do mnie – starszyzna i krewni męża – przyjechali do [nazwa ośrod-
ka dla uchodźców], wiedzieli, że tam jestem. Powiedzieli mi, że chcą zabrać 
dzieci, że powinnam im oddać dzieci albo wrócić do domu, do Czeczenii. Jako 
matka, oczywiście, nie oddałam. Oni mnie, oczywiście, nie zmusili, ale musia-
łam umorzyć postępowanie. Powiedziałam: „Dobrze. Wniosę o umorzenie po-
stępowania i przyjadę do domu”. Oszukałam tych ludzi, bo wiedziałam, że oni 
nie odpuszczą. […] Za każdym razem, kiedy bus [szkolny] przyjeżdża, dopóki nie 
zobaczę dzieci myślę, że może je zabrali. Żyję w strachu. Mieszkam w Polsce, 
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w Europie, ale cały czas żyję w strachu, ponieważ nie mam jasnej sytuacji. Nie 
mam ochrony [międzynarodowej], żebym czuła się bezpiecznie. W każdym mo-
mencie mogą z powrotem mnie wywieźć do domu. A jeżeli znajdę się w domu, 
to na 100% [odbiorą dzieci], ponieważ do dzisiaj przychodzą [do krewnych re-
spondentki, którzy zostali w Czeczenii] i chcą dzieci. […] Prosili o mój numer, ale 
szybko odpowiadam: „Nie, nie dawajcie numeru” – za każdym razem mówię 
bratu, który jest w Czeczenii. A brat powiedział: „Wiesz, że jeżeli przyjedziesz 
do domu, ja nie będę mógł ci pomóc”. Nawet, gdyby tego nie powiedział, to 
ja wiem, że nie może pomóc […]. Kiedy przychodzą po dzieci, nie zostawiają 
u matki. Bywa tak, że zostawiają matce, ale są też takie rodziny, że nie zosta-
wią matce i ty nie możesz pod żadnym względem ich u siebie zostawić (W3).

Kobiety mieszkające w Polsce niezbyt często dzielą się takimi doświadcze-
niami, nawet jeśli staną się one ich udziałem – cierpią w milczeniu, wychodząc 
na ogół z założenia, że tak im widać było pisane. Jeśli opowiadają o tym, to 
raczej na marginesie innej historii, jako o kolejnym traumatycznym dla nich wy-
darzeniu, do którego doszło w bliższej lub dalszej przeszłości. Znacznie rzadziej 
natomiast proszą prewencyjnie o pomoc czy o interwencję. Jeśli jednak pod-
rążyć temat i dopytać, okazuje się, że także w Polsce nierzadko dochodzi do 
przejmowania dzieci przez krewnych ich ojców i do wywożenia ich za granicę 
– czy to z powrotem na Kaukaz, czy do innego europejskiego kraju. Podobnie 
jak w przypadkach przymusowego wydawania za mąż, odbywa się to na ogół 
bez histerycznych sprzeciwów ze strony matek – jest to znowu rodzaj przemo-
cy, której kobiety najczęściej biernie się poddają, ponieważ zostały nauczone, 
że tak być powinno. Jedna z nich, która o swoje dziecko chciała akurat wal-
czyć, opowiedziała pracownicy jednej z organizacji pozarządowych (NU4) dra-
matyczną historią swoją i swojego jedynego syna. Do Polski uciekła przed laty 
z kilkuletnim chłopcem, po tym gdy została zgwałcona przez grupę zamaskowa-
nych Rosjan i Czeczenów poszukujących jej zaginionego bez wieści męża. Krew-
ni małżonka dowiedzieli się o gwałcie i zażądali, by oddała im syna – nie życzy-
li sobie, by wychowywała go kobieta po takich przejściach. Pozostała jej tylko 
ucieczka do Europy. Otrzymała ochronę międzynarodową w Polsce, zaszyła się 
w małym miasteczku i starała się stronić od swoich rodaków. Tak minęło kil-
ka lat. Pracowała ponad siły w uwłaczających godności ludzkiej warunkach, ale 
miała za to kawałek podłogi i dachu nad głową i nie musiała szukać wsparcia 
wśród innych uchodźców. A jednak została znaleziona. Któregoś dnia jej syn nie 
wrócił ze szkoły. Dość szybko udało jej się uzyskać informację, że jest u dziad-
ków w Dagestanie. Ci zagrozili jej, że jeśli gdziekolwiek to zgłosi, nigdy więcej 
nie zobaczy syna. Więc nie zgłosiła. Pozwolili jej od czasu do czasu rozmawiać 
z nim przez telefon. Dwa lata przygotowywała plan odbicia dziecka. Pomógł 
jej ktoś z rodziny. Wykradł chłopca od dziadków i przywiózł do Polski. Ledwo 
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poznała własnego syna – tak bardzo przeżył rozłąkę z matką, która była całym 
jego światem – cofnął się w rozwoju, zaczął się moczyć w nocy i jąkać, nie spał, 
bał się wychodzić z domu, wszędzie widział zagrożenie i błagał matkę, by stąd 
wyjechali, bo na pewno go tu znajdą. Chciała się wyprowadzić do innego mia-
sta, ale obawiała się, że nie znajdzie od razu pracy, nie stać jej będzie na wyna-
jem mieszkania i nie zapewni chłopcu odpowiedniej pomocy psychologicznej. 
Ostatecznie zdecydowała się na wyjazd do jednego z zachodnich krajów Unii 
Europejskiej. Co parę miesięcy wysyła maile, że wszystko jest w porządku, uda-
ło jej się zatrzeć ślady, krewni męża nie wiedzą, gdzie jest. Dostała wygodne 
mieszkanie, są obydwoje z synem pod regularną opieką pracownika socjalnego 
i psychologów, syn szybko uczy się nowego języka, robi postępy w nauce i znów 
zaczyna zachowywać się jak normalny nastolatek.

Są rodziny, które – ze względu na tradycję – za punkt honoru uznają po-
zostawienie dzieci przy ojcu lub u jego krewnych bez względu na okoliczności 
i z takimi nie ma dyskusji. Inne odmawiają matkom prawa do dzieci, powołu-
jąc się na ich zszarganą, w swoim mniemaniu, reputację. Jedna z respondentek 
przywołuje tu jeszcze inną motywację krewnych ojca dzieci: Bywa tak, że brata 
czy syna zabili i ojciec czy matka chcą mieć przy sobie dzieci. Też ich rozumiem 
(W3). Są jednak i takie kobiety, które mężowie porzucili lub wypędzili z domu 
i latami zupełnie nie interesowali się dziećmi, podobnie jak ich rodziny. Niektó-
re z nich opowiadają historie o teściowych przepędzających ze swoich domów 
synowe z kilkorgiem dzieci na wieść o śmierci czy zaginięciu synów. Kobiety 
wskazywały w tych przypadkach na argumenty ekonomiczne – w ogarniętej 
wojną lub powojenną biedą Czeczenii rodzina męża czy byłego męża nie mia-
ła ochoty utrzymywać synowej i gromadki dzieci. Jakież było zdumienie tych 
kobiet, gdy kilka lat później, po długim okresie milczenia, albo ojciec, albo jego 
bliscy przypominali sobie o „swoich” dzieciach, odnajdywali ich matki w Polsce 
i zaczynali domagać się, powołując się na „nasze prawo”, by przyjęły one do 
siebie marnotrawnego męża (jeśli żył) lub natychmiast oddały dzieci „ich rodzi-
nom” – do Czeczenii lub innego europejskiego kraju. Także w tym przypadku 
kobiety dopatrują się czynnika ekonomicznego. O ile małe dzieci są kosztowne 
w utrzymaniu – zarówno w zakresie nakładów fi nansowych, jak i czasowych – 
o tyle starsze, odchowane i w miarę ułożone można już spokojnie wykorzysty-
wać do pomocy w domu czy w obejściu. Są poza tym – zwłaszcza w krajach 
Europy Zachodniej czy Północnej – źródłem stabilnego dochodu w postaci za-
siłków rodzinnych.

W tym miejscu należy także wspomnieć o problemie przemocy psychicznej 
wobec dojrzałych kobiet, samotnie wychowujących dzieci. Jeśli po rozstaniu 
z mężem lub owdowieniu uda im się zatrzymać dzieci przy sobie, są one bacz-
nie obserwowane i oceniane – czy bez męskiej ręki i kontroli będą w stanie 
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wychować dzieci zgodnie z surową kaukaską obyczajowością i w poszanowa-
niu wartości muzułmańskich. Obarcza się je również ogromną odpowiedzial-
nością w przypadku, gdy ich dzieci postępują w sposób uznany za niezgodny 
z obowiązującymi normami. Dotyczy to przede wszystkim oceny prowadzenia 
się córek wychowywanych przez samotne matki, ale także obciążania matek 
winą, gdyby córce stało się coś złego. Jeśli córka zostanie porwana na żonę lub 
zgwałcona – winę za to ponosi jej matka, która, w mniemaniu rodaków, nie 
potrafi ła sprostać wyzwaniu i tak wychować dziewczynę, by nie dopuściła ona 
do podobnej sytuacji. Jeśli syn schodzi na złą drogę – odpowiedzialność także 
jest zrzucana na barki kobiety. Tak mówi o tym jedna z respondentek, która po 
wielu latach cierpliwego znoszenia przemocy domowej jeszcze w Czeczenii, ale 
także po przyjeździe do Polski, zdecydowała się ostatecznie na rozwód i zawal-
czyła o to, by dzieci zostały z nią. Dziś nie boi się już, że mąż lub jego pozostali 
w ojczyźnie krewni mogliby je odebrać – co m.in., przez lata powstrzymywało 
ją przed wyrwaniem się z przemocowego małżeństwa – odczuwa jednak silną 
presję związaną z samotnym wychowywaniem dzieci. Ja kiedyś za nic w świe-
cie nie chciałam oddać swoich dzieci, ale teraz z każdym dniem, kiedy dzieci 
stają się starsze, rozumiem, że zrobiłam ogromną głupotę. Dzieci powinny być 
wychowywane przez krewnych ojca. […] My nie żyjemy według prawa polskie-
go, ale według prawa muzułmańskiego, czeczeńskiego, naszych tradycji. […] 
czeczeńskie dzieci powinny być wychowywane przez ojców, a nie przez matki. 
Ojców albo krewnych ojców. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli na przykład dziewczy-
na zrobi coś złego, zawsze przyjdą i do matki mówią: „Ty zabrałaś dzieci od ojca 
i twoja córka stała się taka owaka”. Przyjdą do matki. Matka nie powinna wy-
chowywać córki bez ojca, bez jego krewnych. Jeśli syn kogoś zabije albo zacznie 
palić marihuanę, albo pić alkohol, czy cokolwiek będzie z nim nie tak, to krewni 
ojca powiedzą: „Matka zabrała dzieci ojcu i dlatego on teraz jest taki”. Nikt nie 
powie, że on stał się taki, bo poszedł w ślady ojca. Powiedzą: „Matka go za-
brała od ojca i to dlatego na takiego wyrósł”. Rozumiesz? Dlatego jest lepiej, 
gdy dziecko dorasta w rodzinie męża. Ale z drugiej strony, gdy matka zechce 
spotkać się z dzieckiem – żeby jej na to pozwolili, żeby dziecko mogło przyje-
chać do matki, żeby był między nimi kontakt. Wtedy jest to normalne. Ale je-
żeli tego kontaktu się zabrania, jeżeli nie pozwala się matce zobaczyć ze swoim 
dzieckiem, wtedy to nie jest normalne (W1).

Jest jeszcze inny aspekt przemocy psychicznej wobec kobiet samotnie wy-
chowujących dzieci – a zwłaszcza córki. To nieustanny strach o to, że od ich 
prowadzenia się zależy przyszłość dziewczynki. Ja z nikim się nie spotykałam, 
dlatego, że bałam się poniżenia, wstydu. Potem o mnie by rozprawiali. […] 
Potem, gdy moja córka by dorosła, to piętno pozostałoby też na niej. Nikt nie 
wziąłby jej za żonę. Mówiliby, że jej mama była prostytutką (W2). Ze względu 
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na dobro dzieci kobiety często postępują wbrew sobie, zawsze gotowe do wy-
rzeczeń ograniczają swoje potrzeby, rezygnują z życia osobistego, by zapewnić 
lepszą przyszłość swoim córkom. W tym kontekście warto wspomnieć o przy-
padkach, gdy samotne kobiety z dziećmi są zmuszane do powrotu do Cze-
czenii przez rodzinę lub krewnych męża czysto prewencyjnie – tak silne bywa 
wyobrażenie o rozkładzie moralnym w Europie, że zaczynają się oni obawiać, 
że kobieta nie sprosta wyzwaniu – zatraci swą tożsamość narodową i religijną, 
„zeuropeizuje się”, czyli w ich mniemaniu „zepsuje”, a co za tym idzie – nie wy-
chowa także dzieci na prawdziwych Czeczenów i prawdziwe Czeczenki, tylko 
„zrobi z nich Europejczyków”. Takie przekonanie nie musi mieć żadnego opar-
cia w rzeczywistości, w realnym postępowaniu kobiet w europejskim kraju, 
w którym się znalazły. Nie ma tu jednak znaczenia, jak jest w istocie – ważne 
jest subiektywne odczucie krewnych – i ono nieraz wystarcza, by kobietę zmu-
sić do powrotu do ojczyzny121. Kobiety godzą się na to na ogół – i to przede 
wszystkim właśnie te, które zostały wychowane w takiej surowości, że nigdy 
przez myśl by im nawet nie przeszło, by się swojej tradycji i kulturze w naj-
mniejszym choćby zakresie sprzeniewierzać – gdyż w przeciwnym razie zbyt 
wiele miałyby do stracenia – wraz z własną reputacją, ryzykowałyby także przy-
szłością swoich synów i córek. Ich dzieci – jako tych, które sprzeciwiły się woli 
swoich bliskich – narażone by były na mniejszy lub większy ostracyzm społecz-
ny – zarówno córki jak i synowie nie cieszyliby się powszechnym poważaniem, 
mogliby mieć problem ze znalezieniem męża/żony z „dobrego domu”.

Na koniec wypada zasygnalizować, że ta kulturowo uwarunkowana przyna-
leżność dzieci do rodziny ojca może skutkować przemocą nie tylko wobec ko-
biet i dzieci, ale także wobec mężczyzn. U nas mało który mężczyzna zechce 
wziąć kobietę z dziećmi (W5) – mówi jedna z rozmówczyń. I rzeczywiście, 
w przypadku ponownego zamążpójścia „zwrotu” dzieci domagają się nie tylko 
krewni ich ojca, ale też „oddania” rodzinie należących do niej dzieci z poprzed-
niego małżeństwa oczekuje od przyszłej żony kandydat na kolejnego męża. To 
jest najczęstszy scenariusz i zrozumiała dla wszystkich norma. Oczywiście jest 
tak, że wychodzą za mąż i zostawiają. […] Wydaje mi się, że z uwagi na dzieci 
nie powinno się powtórnie wychodzić za mąż. Ale tak czy owak kiedy się jest 
młodym, to szkoda… Rozumiem te kobiety, które chcą jeszcze żyć, ale u nas jest 
mało takich ludzi, którzy zrozumieją (W5).

Może się jednak zdarzyć, że jakiś mężczyzna zechce wziąć za żonę kobietę 
z dziećmi i okazuje się wtedy, że wcale nie musi to być proste, bowiem w kul-
turę – jej normy i ograniczenia – uwikłana jest cała społeczność, a zatem także 

121 Por. A. Gutkowska, Kulturowa przemoc ze względu na płeć. Przypadek zabójstw na tle ho-
noru, „Archiwum Kryminologii” 2013, tom XXXV.
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mężczyźni. Historia przytoczona przez przedstawiciela jednej z organizacji po-
zarządowych122 pokazuje, jak to uwikłanie w relacje rodzinno-społeczne po-
trafi  przysporzyć cierpienia nie tylko kobiecie, ale i mężczyźnie, który chciałby 
się z ograniczającej go normy wyłamać. Pewien młody, nigdy wcześniej nieżo-
naty, Czeczen zakochał się w swojej równolatce, matce kilkorga dzieci. Jej mąż 
przepadł bez wieści podczas działań wojennych – zanim jednak przepadł, zdą-
żył ją wraz z dziećmi wyrzucić z domu swoich rodziców i ożenić się ponownie. 
Ona otrzymała ochronę międzynarodową w Polsce w związku z zagrożeniem 
ze strony zamaskowanych mężczyzn nękających ją i dzieci jako rodzinę zaginio-
nego bojownika. Związek dwojga młodych ludzi – niewykraczający początkowo 
poza dopuszczalne przez obyczaj spotkania w obecności innych osób czy dzie-
ci – szybko zaczął wzbudzać niezdrowe emocje wśród czeczeńskich sąsiadów 
i stanowić zagrożenie dla młodej matki, bardzo brutalnie przywoływanej przez 
nich do porządku. Zakochany mężczyzna postanowił się z nią ożenić – w mię-
dzyczasie zaprzyjaźnił się też z jej dziećmi, które gotów był wychowywać jak 
własne, a które także deklarowały, że chętnie widziałyby w nim nowego tatę. 
Kobieta zgodziła się. I wtedy do akcji wkroczyła rodzina młodego mężczyzny 
– z ich perspektywy nie wchodziło w ogóle w grę, by ich syn i brat za swoją 
pierwszą żonę pojął ni to rozwódkę, ni to wdowę i to na dodatek z gromadką 
„cudzych” dzieci. Chcieli go najpierw „dobrze ożenić”, obiecując, że ewentual-
nie później postąpi jak zechce wobec swojej obecnej wybranki. Chłopak dłu-
go się bronił, usiłował przekonywać, ale nie udało mu się złamać oporu krew-
nych i uzyskać ich zgody na to małżeństwo. Nie potrafi ł też im się sprzeciwić 
i ożenić się bez ich błogosławieństwa. Ostatecznie uległ i na ich żądanie wy-
jechał do innego kraju UE, gdzie przebywała licznie jego rodzina. Wysyłał do 
ukochanej rozpaczliwe wiadomości świadczące o jego uczuciu, przywiązaniu 
i cierpieniu wynikającym z rozłąki. Dla niej to jednak było zbyt bolesne – wciąż 
go kochała, jednak czuła się odrzucona i zdradzona – zawiedziona jego słaboś-
cią. Rozumiała go świetnie z jednej strony, a z drugiej zdążyła się przyzwyczaić 
do tego, że był w pewien sposób inny i nie mogła mu wybaczyć – tak to oce-
niała – tchórzostwa. Minęły dwa lata. Któregoś dnia chłopak wrócił, odnalazł 
ją i błagał, by zapomniała o tym, co było, i wyszła za niego za mąż. Tyle czasu 
potrzebował, by wyzwolić się spod przemocy psychicznej, której poddawali go 
jego krewni. Nie ożenił się z żadną z przedstawianych mu przez nich kandyda-
tek i ostatecznie zakomunikował bliskim, że niezależnie od ich stanowiska, on 
wraca ożenić się ze swoją ukochaną. Nie oponowali tym razem, nie musiał pa-
lić za sobą mostów ani obawiać się konsekwencji z ich strony. Ona nie od razu 
się zgodziła. Musiała go sprawdzić. Zdał jednak egzamin. Przez wiele miesięcy 

122 Na podstawie wywiadu NU4.
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pomagał jej w opiece nad dziećmi, odprowadzał je do szkoły, przedszkola, go-
tował im posiłki, zostawał z nimi, gdy pracowała na nocną zmianę, nie urządzał 
jej scen zazdrości z powodu wykonywanej przez nią pracy. Wreszcie pobrali się 
i zamieszkali razem. I wtedy natychmiast – po kilku latach milczenia – objawi-
li się, usłużnie poinformowani przez kogoś z miejscowej społeczności czeczeń-
skiej, krewni jej byłego męża i zażądali, by natychmiast oddała im dzieci – nie 
życzyli sobie, by choćby przez chwilę przebywały pod dachem obcego mężczy-
zny, i zapowiedzieli, że już wysłali po nie swoich emisariuszy. Nowożeńcy wraz 
z dziećmi zniknęli następnego dnia. Odezwali się dopiero po wielu tygodniach 
– wszczęli postępowanie o nadanie statusu uchodźcy w innym kraju UE – zo-
stali ukryci w odległym miasteczku, w którym nie było ich rodaków. Dość szyb-
ko przyznano im status uchodźcy z powodów kulturowych, mimo że obydwoje 
mieli już wcześniej przyznaną ochronę w Polsce.

Ta historia z happy endem to jednak rzadki wyjątek potwierdzający regułę. 
A przy okazji ilustrujący i tę prawidłowość, że to, co robi mężczyzna, jest rzeczą 
normalną i tak powinno być, ale jeżeli kobieta podejmie jakąś decyzję, to jest 
pytanie: „Dlaczego ona tak zrobiła? Dlaczego nie wytrzymała?” (W5).

3.5. Kulturowe przyczyny niewyjawiania przez kobiety przypadków przemocy 
ze względu na płeć – domowej oraz o podłożu kulturowym 

Nie możesz tak po prostu męża odprawić, czy on jest dobry, czy zły (W3). 
Kobiety są niestety przyzwyczajone, że mogą być ofi arami przemocy i nie mają 
rozwiniętych środków interwencji i zaradczych, tak jak na przykład Kaukaz Pół-
nocny, jest pewne przyzwolenie, można powiedzieć, na przemoc wobec kobiet. 
I kobieta ma bardzo słabe sposoby radzenia sobie (NU5).

Wielu form przemocy wynikającej z praktyk kulturowych, opisanych w po-
przednich podrozdziałach, kobiety często nie odbierają jako przemocy, uważa-
jąc je za normę, jeden z immanentnych elementów rzeczywistości, w której żyją. 
A zatem, jak już wcześniej wspominano, jeśli nie są zachwycone narzuconym so-
bie sposobem ubioru czy bycia, kandydatem na męża, faktem porwania w celach 
matrymonialnych, suges8 ą poślubienia mężczyzny, który je skrzywdził itd. – a nic 
nie wskórają perswazją – na ogół prędzej czy później „dobrowolnie” poddają się 
swojemu przeznaczeniu, i gdyby je o to zapytać, najczęściej odpowiedzą, że ow-
szem, wszystko odbyło się za ich zgodą i że nie skarżą się na swój los.

Przemoc, zwłaszcza fi zyczną, doznawaną w małżeństwie łatwiej im zdefi nio-
wać i nazwać po imieniu, jednak fakt, że jej podlegają, także na ogół wydaje 
im się zupełnie naturalny: Jestem od dziecka przyzwyczajona, że mnie biją, że 
stale się nade mną znęcają. To już od dzieciństwa tak było (W1). W związku 
z tym niejednokrotnie nie przychodzi im nawet do głowy, że coś można by 
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w tej dziedzinie zmienić. Bierność kobiet nie wynika tylko z faktu, że ta czy inna 
od dziecka wzrastała w przemocowej rodzinie i idealnie powtarza schemat wie-
lokrotnej ofi ary. Jest ona raczej rezultatem systemu wychowania, w którym 
od dziewczyny oczekuje się właśnie takich cech jak uległość, cierpliwość, goto-
wość do poświęceń i bezrefl eksyjna zgoda na to, co „jej pisane” – tak ukształto-
wany człowiek rzadko kiedy będzie potrafi ł i chciał działać, pozostaje mu raczej 
kapitulacja i niema nadzieja na cud. Nie chciałam się z nim rozstawać z uwagi 
na dzieci. Ojciec powinien być. […] Muszę czekać na ten dzień. Modlę się i cze-
kam. Proszę Boga, żeby nastał ten dzień i żeby on się zmienił, żeby zmienił się 
dla dzieci. Żeby chociaż ten czas, który nam pozostał, przeżyć w spokoju (W5).

Bierna postawa wynika jednak przede wszystkim z tabu, którym obwaro-
wane jest zjawisko przemocy domowej rozpatrywanej wyłącznie w katego-
riach spraw rodzinnych i niemającej prawa wyjść na zewnątrz: U nas nie można 
iść i mówić coś przeciwko mężowi, skarżyć. To jest ojciec dzieci, nie należy niko-
mu mówić (W5). Przy czym „nikomu” często rozumiane jest zupełnie dosłow-
nie. Rodzina nie lubi rozgłaszać takich spraw. […] Ponieważ to sprawa prywat-
na między żoną a mężem, ojcem jej dzieci. Jeśli ona o tym powie rodzicom lub 
komuś innemu, to pozostawi to u nich złe wrażenie o tym człowieku na całe ży-
cie, a tak przejdzie to bez echa. Małżonkowie wyjaśnią to między sobą, będzie 
tak jak dawniej, jakby się nic nie wydarzyło (W7).

Przekonanie, że za wszelką cenę należy chronić dobre imię męża motywo-
wane jest także swojego rodzaju nabożnym stosunkiem do niego, jako pana 
i władcy. Na męża nikt nie może wpłynąć, to twój mąż, jak to się u nas mówi 
– „gospodarz”, twoje dzieci i twój mąż. Ty nie możesz iść i się skarżyć (W3). Naj-
ważniejszy wydaje się jednak fakt, że mąż to ojciec dzieci, który ma do nich 
kulturowo automatyczne prawo. Tego prawa nie ma kobieta, która jest tylko 
matką dzieci należących do ojca i jego rodziny. Każdy bunt z jej strony, próba 
odejścia, zwrócenia się po pomoc, to ryzyko, że dzieci zostaną jej odebrane. 
Bywało, że mówiłam, że od niego odejdę, że już nie mogę dłużej tego znosić, że 
już nie mam siły. On mówił: „Jeżeli odejdziesz, to nie zobaczysz dzieci. Możesz 
odchodzić gdzie chcesz, ale dzieci musisz zostawić”. Mówił, że dzieci nigdzie nie 
zabiorę. Bardzo się tego bałam. Ze względu na dzieci nigdy się na to nie zdecy-
dowałam (W5).

Nie oznacza to jednak, że wszystkie kobiety będące ofi arami przemocy 
domowej z Północnego Kaukazu pozbawione są możliwości uzyskania pomo-
cy w granicach dopuszczonych przez swoją kulturę. Są one jednak, zwłaszcza 
z dala od ojczyzny, bardzo ograniczone. Kobieta po pomoc może zwrócić się 
w zasadzie wyłącznie do swoich krewnych, którzy mają prawo interweniować 
i domagać się od rodziny jej męża – także przy udziale autorytetu religijnego, 
jeśli tego wymaga złożoność sytuacji – szacunku dla niej. Przeważnie w ich 
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kulturze było tak, że jeżeli ktoś ze starszyzny był świadomy problemu, to one 
mogły uciec z dziećmi, na przykład do domu matki, one miały jakiś kulturowo 
stworzony sposób wyjścia, a tu nie mają (NU5). Jednak nie wszystkie kobie-
ty mogą liczyć na swoich bliskich, nawet w ojczyźnie. Sporo zależy od pozycji 
społecznej danego rodu oraz przywiązania jego głowy – brata, ojca, wujka czy 
dziadka – do tradycji. Niektórzy nie życzą sobie słyszeć o przemocy doznawanej 
przez swoje córki czy siostry i uważają, że odkąd weszła ona do nowej rodzi-
ny, oni pod żadnym pozorem nie powinni się wtrącać, bo to hańba dla rodziny, 
gdy dziewczyna przychodzi do domu, odchodząc od męża (W15). Inni gotowi 
są, zwłaszcza w krytycznej sytuacji, przyjąć ją z powrotem pod swój dach, cza-
sem z dziećmi, ale też zdarza się, że żądają, by „cudze”, „obce” dzieci zostały 
w „swojej” rodzinie123. Czasem wynika to nie tyle z przekonań, co z poczucia 
zbyt słabej pozycji w społeczeństwie (np. zostały w rodzinie prawie wyłącznie 
kobiety albo z jakiegoś powodu jej przedstawiciele nie cieszą się powszechnym 
poważaniem), by zadzierać na dłuższą metę z silniejszym tejpem. Wobec takie-
go ul8 matum kobiety rzadko decydują się na opuszczenie dzieci.

Na uchodźstwie dochodzi jeszcze kolejna bariera – fi zyczna odległość od 
krewnych i brak możliwości bezpośredniego kontaktu powodują, że do swoich 
bliskich kobiety zwracają się tylko w ostateczności, w sytuacji swojego najwięk-
szego kryzysu dzwonią do domu, do mamy, te tysiące kilometrów, to są dla ich 
osoby najbliższe, którym mogą się trochę wypłakać i wyżalić (NU5). Na ogół 
jednak dążą do tego, by oszczędzać uczucia swoich bliskich, którzy i tak mar-
twią się i tęsknią, i dodatkowo nie obarczać ich swoimi problemami. Wiele ko-
biet rezygnuje zatem z dzielenia się z nimi swoim cierpieniem i szukania u nich 
wsparcia. Jeżeli zadzwoniłabym do brata, to oczywiście brat momentalnie by 
przyjechał albo przysłał swoich przyjaciół, ale wiem, że mój brat jest bardzo 
chory i nie mogłabym obciążać go dodatkowymi zmartwieniami (W1).

O ile niektóre kobiety przebywające w Polsce mogłyby w pewnym zakresie 
liczyć na zdalną pomoc ze strony przedstawicieli swojego tejpu, załatwić swo-
imi sposobami, zadzwonić do wujka do Czeczenii (NU2), czyli próbować po-
lepszyć swój los, uciekając się do sposobów akceptowanych kulturowo, o tyle 
znaczna większość kategorycznie odrzuca możliwość zgłoszenia aktów prze-
mocy na policję czy innym instytucjom. U nas w domu nie ma czegoś takiego, 
że zwracasz się do policji o pomoc. Nasze kobiety są uczone od dzieciństwa, że 
jeżeli mąż cię bije, to ty nie możesz zwrócić się do nikogo poza krewnymi. Do 
nikogo. Nawet innym ludziom nie możesz o tym mówić. Nikt nie powinien wie-
dzieć. To wstyd. Będą o tym gadać (W1). Już samo publiczne – wykraczające 
poza krąg najbliższej rodziny – rozprawianie o przemocy domowej byłoby god-

123 Por. rozdz. 2.4. tego artykułu.
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ne potępienia. Natomiast doniesienie jakimkolwiek służbom zakrawa o zdradę 
narodową i może być – w skrajnych przypadkach – powodem do zabójstwa ko-
biety w obronie honoru jej rodu. Także wtedy, gdy nie chodzi wcale o przemoc 
domową i donos na własnego męża, ale na przykład o gwałt czy jakąkolwiek 
przemoc grożącą ze strony niespokrewnionego rodaka. Pokutuje przekonanie, 
że nie wolno denuncjować swych współbraci pod żadnym pozorem – wszelkie 
problemy należy rozwiązywać w gronie własnej grupy, przy pomocy uświęco-
nych wielowiekową tradycją rytuałów. Wiąże się to z historycznym postrzega-
niem wszelkich służb mundurowych czy przedstawicieli urzędów państwowych 
jako okupantów (Rosjanie, późnej Sowieci), a następnie zdrajców na usługach 
najeźdźcy (Czeczeni zatrudnieni w administracji lokalnej czy w milicji, obecnie 
tzw. kadyrowcy). Oczywiście to podejście stopniowo się zmienia i kobietom 
zdarza się czasem uciekać do pomocy funkcjonariuszy państwowych, zwłasz-
cza poza Kaukazem: Tu to jest bardzo proste, można pójść na policję, wziąć 
adwokata. W Czeczenii tego nie ma (W15). Jednak okazuje się, że w praktyce 
dla wielu kobiet przełamanie tego tabu wcale nie jest takie proste, także poza 
ojczyzną, i nawet jeśli zdecydują się problem zgłosić, bardzo często się wyco-
fują – gdy zdadzą sobie sprawę z potencjalnych konsekwencji grożących im 
ze strony członków własnej społeczności. Nie chciałam nic nikomu mówić, bo 
byłam zastraszana. Pół roku po tym, jak oni zaczęli znęcać się nade mną, we-
zwałam policję. Policja czekała przed bramą ośrodka z ochroniarzami, aż wyjdę 
i powiem, co się stało. Ale przyszły osoby, kobiety, faceci i zastraszyli mnie, że 
jak im coś powiem…, że jak nie wyjdę za chwilę i nie powiem, żeby odjechali, że 
niesłusznie wezwałam policję, to oni mnie pobiją, że tak zrobią, że mi dziecko 
zabiorą w Polsce. Ja się przestraszyłam i powiedziałam policji, żeby odjechali, 
że wszystko w porządku (W4).

Nie bez znaczenia jest także blokada natury psychologicznej, wywołana 
doświadczeniami z kraju pochodzenia. Jeśli kobieta była świadkiem lub sama 
stała się ofi arą przemocy ze strony żołnierzy czy milicjantów, trudno jej będzie 
zwrócić się o pomoc do jakichkolwiek służb mundurowych, dopóki tej traumy 
nie przepracuje: jak ja widzę ich ubranie, przypominam sobie, co taka sama 
policja, w takich samych ubraniach robiła ze mną w Czeczenii, ja z nimi nawet 
nie chcę rozmawiać (W4). Niestety, rzadko kiedy uchodźczynie w Polsce mogą 
liczyć na adekwatną – kulturalną, cierpliwą, wrażliwą kulturowo – reakcję po-
licji na zgłaszane przez nie problemy. Tym trudniej przekonywać je, że zawsze, 
gdy czują się zagrożone, jest to najwłaściwszy dla nich adres124.

124 O tym aspekcie więcej w raporcie Witolda Klausa Ochrona i wsparcie dla migrantek do-
świadczających przemocy ze strony osób bliskich w Polsce.
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Prawie nie zdarzają się sytuacje, by nawet te kobiety, które – najczęściej 
w sytuacji nasilonej przemocy i pod wpływem pracowników ośrodka czy per-
sonelu medycznego – wezwały policję do ośrodka dla uchodźców, nie odwołały 
zgłoszenia lub nie odmówiły składania zeznań, bagatelizując sytuację po przy-
jeździe funkcjonariuszy. Zbyt silna jest presja całej społeczności, zbyt wielki 
strach – zarówno przed eskalacją przemocy, jak i przed potępieniem i odsu-
nięciem się rodaków od takiej „czarnej owcy”.

Znacznie częściej na wezwanie policji czy też po prostu na poszukiwanie ja-
kiejkolwiek pomocy z zewnątrz decydują się kobiety, które mieszkają już poza 
ośrodkiem, niewystawione na bezpośrednie komentarze ze strony rodaków. 
Tym łatwiej im to przychodzi, im dłużej przebywają w Polsce, im silniejsze mają 
zaplecze w postaci sąsiadów, polskich znajomych, wspierających pracowników 
socjalnych czy przedstawicieli organizacji pozarządowych. One jednak także 
nie są wolne od obaw przed możliwymi konsekwencjami swoich czynów, bo 
w domu jest rodzina. Tego nie wybaczą (W3). Wiedzą, że jeśli zgłoszą obcym 
jakikolwiek problem przemocy, wiadomość o tym rozniesie się w ich środowi-
sku bardzo szybko i natychmiast dotrze też na Kaukaz. Nawet jeśli one same 
zyskają względne bezpieczeństwo w Polsce, to ryzykują rozpętaniem piekła dla 
swoich bliskich, którzy zostali w ojczyźnie. Zagrożony jest honor krewnych – 
mogą być wyśmiewani i szykanowani, że nie potrafi li odpowiednio wychować 
swojej córki czy siostry, a w skrajnym przypadku grozi im poważny konfl ikt, 
włącznie z tzw. krwawą zemstą ze strony krewnych męża (czy innego oskarżo-
nego przez nią mężczyzny) – zwłaszcza jeśli na skutek jej doniesienia zostanie 
on pociągnięty do odpowiedzialności karnej i aresztowany. Powiedziałam, że 
nie chcę Niebieskiej Karty dlatego, że mam jeszcze w domu rodzinę. Dlatego, 
że jeżeli z mojej winy on siedziałby w więzieniu, to mszczono by się na mojej 
rodzinie. Na 100%. A nie miałam na to ochoty. U mnie w domu została mama, 
siostra… (W1). Trudno się dziwić, że człowiek ponad swoje własne bezpieczeń-
stwo stawia dobro swoich najbliższych. Zaś w przypadku Czeczenek, które od 
dziecka uczone są ignorowania własnych potrzeb oraz absolutnej lojalności 
wobec przedstawicieli swojego tejpu, jest to odruch prawie bezwarunkowy – 
nawet, jeśli w dzieciństwie to krewni byli sprawcami przemocy, nawet jeśli póź-
niej to oni zmusili kobietę do niechcianego małżeństwa i są pośrednio odpo-
wiedzialni za doznawane przez nią obecnie cierpienia.

Czeczenki latami potrafi ą w milczeniu znosić przemoc ze strony mężów. Na 
zgłoszenie się po pomoc do instytucji państwowych decydują się na ogół pod 
wpływem chwili, po jakimś ekstremalnym ataku agresji ze strony męża, skiero-
wanym nie tyle nawet przeciwko im samym, co przeciwko dzieciom, który uświa-
damia im, że zdrowie, a nawet życie dzieci może być zagrożone. Zdają sobie jed-
nak sprawę, że skoro zgłosiły problem przemocy, wiadomość o tym rozniesie się 
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w ich środowisku bardzo szybko i natychmiast dotrze też na Kaukaz. Nawet jeśli 
one same zyskają względne bezpieczeństwo w Polsce, nawet jeśli ich krewni nie 
będą ich potępiać za ten postępek (co zdarza się rzadko), to z powodów kultu-
rowych ryzykują bezpieczeństwem swoich bliskich, którzy zostali w ojczyźnie. 
Dlatego tak powszechne są sytuacje, gdy wkrótce po złożeniu zawiadomienia na 
policji kobiety przychodzą odwołać zeznania lub zbagatelizować problem, a jeśli 
mąż trafi ł do aresztu – robią wszystko, by wyszedł na wolność.

Za podobnym zachowaniem i taką postawą kobiet stoją najczęściej naciski 
i groźby ze strony krewnych męża albo jej własnych bądź też jednych i drugich, 
wzmacniane niejednokrotnie przez środowisko uchodźców czeczeńskich w Pol-
sce. O tych naciskach i groźbach kobieta będzie się bała powiedzieć głośno, 
gdyż gdyby informacja o tym dotarła do ojczyzny, to także mogłoby okazać się 
brzemienne w skutki dla niej, dla dzieci i dla jej krewnych. Wycofanie zeznań 
lub ich odmowa jest zatem często próbą odwrócenia negatywnych skutków, 
które przyniosło zawiadomienie organów ścigania o przestępstwie. Gdy na 
jednej szali jest ryzyko utraty dzieci, zemsty wiszącej nad bliskimi, zagrożenie 
odwróceniem się od niej jej własnych krewnych i całej społeczności, a na dru-
giej – znane i oswojone już przemocowe status quo, kobiety często żałują, że 
„w chwili słabości” pozwoliły sobie na „luksus” poproszenia o pomoc.

Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę z tego, jak silne jest przywiązanie ko-
biet do własnej społeczności. Przede wszystkim chodzi tu o więź emocjonalną, 
psychologiczną, polegającą na bardzo głęboko zakorzenionej autoidentyfi kacji 
jako Czeczenki (Inguszki/Awarki itd.) i muzułmanki. Konsekwencją zwrócenia 
się o pomoc do instytucji państwowych może być dla nich banicja ze znanego 
im świata – utrata możliwości jakiegokolwiek kontaktu, rozmowy czy wsparcia 
ze strony rodaków – a co za tym idzie, konieczność zbudowania wszystkich re-
lacji od nowa, z nowymi ludźmi, jednak bez gwarancji akceptacji z ich strony.

Wykluczenie społeczne kobiet to jednak na ogół dopiero ostateczna konse-
kwencja ich decyzji – bo w pierwszej kolejności ich mężowie, krewni i powi-
nowaci próbują o nie walczyć, wykorzystując także fakt ich wyuczonej bezrad-
ności i niesamodzielności, choćby po to, by je adekwatnie do „przewinienia” 
ukarać. Obawa przed takimi konsekwencjami często powstrzymuje kobiety 
przed radykalnymi krokami. To są kobiety niewykształcone, w pełni uzależnione 
od mężczyzn. Gdzie one nie są w stanie same zapewnić sobie środków do życia, 
[…] to zawsze był płacz, że ona sobie nie da rady, że on będzie ją prześladował, 
że on będzie jej szukał, że on będzie się nad nią znęcał (UU3).

Nie mniej ważne od kwes8 i tożsamości kulturowej jest także uzależnienie 
uchodźczyń od całego swojego środowiska na poziomie codziennego funkcjo-
nowania, w którym istotne znaczenie odgrywa możliwość uzyskania wszelkie-
go rodzaju nie tylko duchowej pomocy, ale także przyziemnego, materialnego 
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wsparcia – w opiece nad dziećmi, w zapewnieniu dachu nad głową, środków 
fi nansowych do życia. Podstawą przetrwania tych naszych przymusowych mi-
grantów i migrantek nie są świadczenia z naszego sytemu takiego czy owakie-
go tylko solidarność wewnątrz grupy. Że jednak tutaj więzi międzyludzkie są 
bardzo mocne, że generalnie w jakiejś krytycznej sytuacji pomogą im rodacy, 
że można się zwrócić także jakby za granice Polski o pomoc w takich sytua-
cjach, ale że jest to możliwie wtedy i tylko wtedy, jeżeli ta kobieta jest uznana 
za godną czci, za czcigodną. Jeżeli straci cześć – koniec. Nie może liczyć na żad-
ną pomoc. Znajdzie się na bruku razem ze swoimi wszystkimi bliskimi, dziećmi 
i nikt jej nie pomoże (NU7). Ta perspektywa ma zasadnicze znaczenie, zwłasz-
cza w sytuacji, gdy państwo polskie nie jest w stanie zapewnić ochrony ofi a-
rom przemocy na takim poziomie materialnym, by nie były one uzależnione od 
pomocy osób trzecich i mogły funkcjonować zupełnie samodzielnie, w sytuacji 
całkowitego wykluczenia z własnej społeczności125.

Warto też wskazać – jako jedną z przyczyn niezgłaszania przez uchodźczynie 
w Polsce swoich problemów – całkowitą nieadekwatność polskiego systemu 
wsparcia dla ofi ar przemocy do potrzeb kobiet, zwłaszcza tych pochodzących 
z innego kręgu kulturowego. Bez rozwijania tego wątku, który został szczegó-
łowo omówiony w raporcie Witolda Klausa Ochrona i wsparcie dla migrantek 
doświadczających przemocy ze strony osób bliskich w Polsce, konieczne jest 
zasygnalizowanie, że właśnie z powodów odmienności kulturowej (nie tylko 
samej bariery językowej) kobiety z Kaukazu Północnego nie są w stanie odna-
leźć się w żadnych potencjalnych grupach terapeutycznych czy ośrodkach inter-
wencji kryzysowej. Bardzo często odbierają sposób bycia Polek-ofi ar przemocy, 
jak i zaproponowane im działania pomocowe polegające m.in. na udziale we 
wspólnych grupach wsparcia i dzielenie odpowiedzialności za wspólnie zajmo-
waną przestrzeń jako uwłaczające ich godności osobistej. Kobiety, które były 
w ośrodkach samotnych matek, mówiły, że nigdy w życiu nie zdecydowałyby się 
na to ponownie. Wolałyby cierpieć od mężów, niż przebywać w tych ośrodkach. 
Dlatego, że tam jest okropny język, [mieszkanki] piją, są bardzo wulgarne. Że 
lepiej doznawać przemocy od męża, być bitą, niż cierpieć tam i znosi to wszyst-
ko (NU3). Przebywając w obcym otoczeniu, wśród osób, których sposób bycia 
jest dla nich niezrozumiały, a często także nieakceptowalny, uchodźczynie czu-
ją się dodatkowo napiętnowane, uważają, że skoro przesiąkają taką atmosferą, 
takim językiem, stają się w pewien sposób tymi pozbawionymi czci przysłowio-
wymi „prostytutkami”, dla których nie będzie powrotu do świata rodaków.

Paradoksalnie, kobietom, które świadomie dążą do wyzwolenia się od pew-
nych narzuconych odgórnie wymogów kulturowych, nie zawsze łatwiej uzyskać 

125 Jw.
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pomoc. Ich odruchy emancypacyjne bywają duszone w zarodku przez pracow-
ników socjalnych czy innych funkcjonariuszy publicznych w imię dziwnie poj-
mowanego przez tych ostatnich szacunku wobec odmienności kulturowej. 
Kobiety, które tu przyjeżdżają myślą, że znajdą tu poszanowanie praw kobiet, 
a słyszą: „to nie jest zgodne z waszą tradycją”, u was tak nie wolno, to nie wa-
sza tradycja” (W16). Po usłyszeniu takiego komentarza, kobieta – dla której 
przekraczanie tabu kulturowego i tak wiąże się z ogromnym wysiłkiem – kilka 
razy się zastanowi, zanim w sytuacji poczucia zagrożenia ponownie zwróci się 
po pomoc do osoby prezentującej podobne podejście.

I wreszcie – strach przed wymuszonym powrotem na Kaukaz – to kolejny, 
choć wcale nie najmniej istotny czynnik powstrzymujący kobiety od szukania 
na zewnątrz ochrony przed przemocą doznawaną od swoich rodaków – czy bę-
dzie to przemoc domowa, czy o podłożu kulturowym. Strach ten zdaje się naj-
silniej działać jeszcze podczas postępowania o nadanie statusu uchodźcy, kiedy 
kobieta nie wie, czy otrzyma decyzję, która pozwoli jej na pozostanie w Polsce. 
Jeśli ma przyznaną ochronę międzynarodową, ma większe pole manewru, by 
w razie potrzeby zniknąć rodakom – przynajmniej formalnie, gdyż niezależnie 
od tego czy uzyska prawo do pobytu w Polsce, czy nie, może jej być tak samo 
trudno na poziomie emocjonalno-psychicznym sprzeciwić się wyraźnemu żą-
daniu krewnych, by wróciła. Tak czy inaczej, dopóki nie wie, czy nie będzie ad-
ministracyjnie zmuszona wrócić do ojczyzny, musi znacznie bardziej uważać, 
by swoim zachowaniem nie zasłużyć sobie na karę za „złe prowadzenie się” po 
ewentualnym wymuszonym powrocie na Kaukaz. Nie ma odwrotu. Czyli odcho-
dząc czy uciekając z tej Czeczenii, Dagestanu, Ingusze7 i, człowiek, kobieta wie, 
że powrót mógłby być skrajnie ryzykowny. Również dlatego, że osoby, które 
przebywają przez jakiś czas w krajach Unii Europejskiej, usiłując tutaj znaleźć 
ochronę międzynarodową, nabywają takich, że tak powiem, sposobów bycia 
i zachowania, które ich stawiają w sytuacji zagrożenia. Na przykład chodzi o to, 
że inaczej patrzą się w oczy, prawda? Że nawet jeśli ubiorą się doszczętnie – to 
inaczej siadają, inaczej się uśmiechają, inaczej chodzą, prawda? Czyli z defi nicji 
są niegodne miana uczciwej kobiety, a w związku z tym można z nimi zrobić, 
co się tylko chce (NU7). W stan zagrożenia kobieta może zatem popaść zupeł-
nie przypadkowo i tylko ze względu na fakt, że jakiś czas spędziła w Europie. 
W sytuacji zaś, gdyby świadomie naruszyła ona tabu kulturowe – na przykład 
składając doniesienie na męża stosującego przemoc czy sprzeciwiając się psy-
chicznej przemocy związanej z narzucaniem jej określonych zachowań przez 
współmieszkańców ośrodka przez zwrócenie się o pomoc do pracowników – 
ryzyko, że w przypadku powrotu na Kaukaz nie ominą jej najpoważniejsze kon-
sekwencje, z utratą życia włącznie, jest jeszcze większe.
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4. Podsumowanie i wnioski

4.1. Sytuacja kobiet na Północnym Kaukazie

Przemoc wobec kobiet ze względu na płeć występująca w północnokauka-
skich republikach Czeczenii, Ingusze8 i i Dagestanu, wynikająca m.in. z lokal-
nych praktyk kulturowych występujących w korelacji z kulturą patriarchatu, 
przybrała ostatnio – zwłaszcza w Czeczenii w czasach powojennego bezprawia 
– niewyobrażalne rozmiary. Zagrożona może być nią każda kobieta.

Przemoc przybiera charakter psychiczny (wychowanie oparte na głębokiej 
dyskryminacji ze względu na płeć, zastraszanie, wymuszanie określonych za-
chowań, ograniczanie w ważnych wyborach życiowych, zmuszanie do małżeń-
stwa, także ze sprawcami przemocy, rozłączanie z dziećmi) oraz fi zyczny (pobi-
cia, gwałty, inna przemoc seksualna, zmuszanie do zamachów samobójczych, 
„honorowe zabójstwa”).

Najczęściej wiele form przemocy nakłada się na siebie. W przypadku wystę-
powania przemocy domowej potęgują ją dodatkowo uwarunkowania kulturowe.

Kobiety, z powodów kulturowych, najczęściej w ogóle nie zgłaszają się po 
ochronę do instytucji państwowych i całymi latami biernie poddają się prze-
mocy. Na zwrócenie się po pomoc decyduje się niewiele z nich i robi to dopiero 
w ostateczności.

Badania niezależnych ekspertów pokazują, że coraz więcej kobiet odczuwa 
głębokie niezadowolenie w związku ze swoją podrzędną pozycją i narażeniem 
na wszelkiego rodzaju przemoc. Ze względu na brak perspektyw bycia zrozu-
mianą i otrzymania adekwatnego wsparcia zarówno ze strony bliskich, jak 
i społeczności lokalnej, a także organów ścigania mało która kobieta decyduje 
się jednak na podjęcie próby zmiany swojego losu i zgłoszenia popełnianych 
wobec niej przestępstw miejscowym organom ścigania.

Rosyjskie instytucje państwowe – ani lokalne, ani federalne – nie zapew-
niają kobietom ochrony przed przemocą ze względu na płeć. Decydenci na po-
ziomie federalnym nie chcą dostrzec problemu, bagatelizują go jako miejsco-
wą egzotykę. Przedstawiciele władz lokalnych, jeśli wpłynie do nich zgłoszenie 
w takiej sprawie, na ogół w ogóle nie uznają jej za przemoc, ponadto to oni 
sami są najczęściej sprawcami najokrutniejszych jej form.

Zgłoszenie doznawanej przemocy ze względu na płeć miejscowym organom 
ścigania najczęściej prowadzi do jej eskalacji, w skrajnych przypadkach nawet 
do śmierci ofi ary.

Wniosek 1. W znacznej większości przypadków kobiety z Północnego Kau-
kazu mogą szukać skutecznej ochrony przed przemocą ze względu na płeć 
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wyłącznie poza terytorium Federacji Rosyjskiej, w jednym z demokratycznych 
państw Unii Europejskiej.

Wniosek 2. Kobiety z Północnego Kaukazu deklarujące, że są ofi arami prze-
mocy ze względu na płeć – zarówno domowej, jak i kulturowej – należy uznać 
za grupę społeczną zagrożoną prześladowaniem w rozumieniu Konwencji Ge-
newskiej.

4.2. Sytuacja uchodźczyń z Północnego Kaukazu w Polsce

Jak pokazują wyniki przeprowadzonych przez SIP i TIK badań, zagrożenie 
przemocą ze względu na płeć uwarunkowane północnokaukaskimi obyczaja-
mi nie kończy się wraz z przekroczeniem polskiej granicy. Kobiety i dziewczęta 
– podobnie jak w republikach swojego pochodzenia – są kontrolowane przez 
rodzinę i członków swojej społeczności w kwes8 i wyglądu i zachowania, bywa-
ją wbrew własnej woli (także te niepełnoletnie) wydawane za mąż oraz pory-
wane w celach matrymonialnych przez krewkich rodaków. Realistycznie brzmią 
też obawy matek przed odebraniem im dzieci przez mężów lub ich krewnych 
– co często powstrzymuje je przed podjęciem istotnych życiowych decyzji (na 
przykład o ujawnieniu doznawanej ze strony męża przemocy domowej i zwró-
ceniu się o pomoc czy o wystąpieniu z pozwem rozwodowym). Kobiety łamią-
ce tabu kulturowe liczą się z najsurowszymi możliwymi konsekwencjami – od 
ostracyzmu społecznego po „honorowe zabójstwo” włącznie.

Skala zjawisk skrajnych – jak porwań czy zagrożenia zabójstwem w obronie 
czci – jest z pewnością nieporównanie mniejsza niż na Kaukazie. Ich sprawcy 
obawiają się obowiązującego w państwie prawa wymiaru sprawiedliwości. 
Nie ma udokumentowanych danych, by do jakiegokolwiek zabójstwa honoro-
wego doszło na terenie Polski. Jednak relacje uchodźczyń i ekspertów pracują-
cych z migrantami o przymusowym wywożeniu z powrotem na Kaukaz kobiet, 
których zachowanie uznano za uwłaczające godności narodu czeczeńskiego, 
brzmią bardzo niepokojąco.

Jeśli idzie o trudniej namacalne zjawiska, związane głównie ze stosowaniem 
przemocy psychicznej – jak zmuszanie kobiet do określonych zachowań, pozba-
wianie dziewcząt możliwości kontynuowania edukacji (z obawy przed porwa-
niem córki na żonę „po drodze do szkoły” lub przeciwnie, w związku z zamia-
rem wydania jej za mąż), wybieranie im partnerów i wydawanie za mąż wbrew 
ich woli, wymuszanie na kobietach określonych postaw przez straszenie ode-
braniem dzieci czy poinformowaniem krewnych (co w domyśle oznacza: „oni 
już wymierzą stosowną karę”) –nie dysponujemy żadnymi danymi liczbowymi. 
Można jednak zaryzykować twierdzenie, że skala tego – najczęściej niewidocz-
nego na pierwszy rzut oka – zjawiska jest proporcjonalna do tej na Kaukazie.
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Wniosek 3. Kobiety z Północnego Kaukazu są narażone na przemoc o pod-
łożu kulturowym ze strony swoich rodaków po prostu dlatego, że są kobietami 
z Północnego Kaukazu. Niezależnie od tego, gdzie przebywają, kulturowo uwa-
runkowane wymagania wobec nich są takie same. A może na emigracji są jesz-
cze surowsze – z obawy przed pokusami czyhającymi w „zepsutym”, zlaicyzo-
wanym zachodnim świecie na ich tożsamość kulturową.

Wniosek 4. Podobnie jak w ojczyźnie, niewiele kobiet (choć pewnie jednak 
więcej niż na Kaukazie126) – z obawy przed konsekwencjami natury kulturowej, 
które mogą dotknąć je same, krewnych lub ich dzieci – decyduje się na to, by 
przypadki doznawanej przemocy zgłosić i zwrócić się o pomoc do powołanych 
ku temu instytucji.

Należy podkreślić, że różne formy przemocy ze względu na płeć uwarunko-
wane kulturowo, której Czeczenki doznają najczęściej od swoich bliskich, nie 
są traktowane przez całą społeczność jako przemoc, ale jako norma, a czasem 
też racjonalne działanie prewencyjne, mające na celu właśnie ochronę kobiety 
przed przemocą ze strony obcych oraz całego rodu przed utratą honoru.

Wniosek 5. Powyższe nie zwalnia przedstawicieli instytucji państwowych 
i organizacji pozarządowych z obowiązku postrzegania tego jako łamania obo-
wiązującego w Polsce prawa ani w żadnym wypadku nie uprawnia do zaakcep-
towania przemocy, której poddawane są kobiety w imię źle pojmowanego sza-
cunku wobec odmienności kulturowej.

Wniosek 6. Granicą akceptacji i otwartości na odmienność kulturową musi być 
krzywda drugiego człowieka. Nie znaczy to, że możliwa będzie pomoc każdej ko-
biecie w wyrwaniu się z przemocowego kręgu. Na pewno nie sposób tego robić 
wbrew nim samym. Należy szanować wybory kobiet, które chcą w swojej społecz-
ności pozostać. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że zbyt wiele mają do stracenia 
– wyklęcie przez bliskich, widmo ostracyzmu, wykorzenienia, pustki społecznej, za-
grożenie zabójstwem krewnych lub ich samych – by ktokolwiek mógł rościć sobie 
prawo do uszczęśliwiania ich na siłę w sytuacji, gdy nie ma możliwości zagwaran-
towania im bezpieczeństwa. Należy jednak być czujnym i umiejętnie odpowiadać 
na każde wołanie o pomoc tych kobiet, które zrobiły pierwszy krok i same chcą coś 
w swoim życiu zmienić. Nikomu nie wolno ich zatrzymywać. Trzeba nauczyć się dać 
im tyle adekwatnego i wrażliwego na specyfi kę kulturowego uwikłania uchodźczyń 
wsparcia, ile będą chciały i potrafi ły przyjąć.

126 Z relacji respondentek badania wynika, że częściej kobiety zgłaszają różnego rodzaju prze-
moc w państwach Europy Zachodniej czy w Skandynawii, gdzie efektywnie działa system pomocy 
ofi arom przemocy i ogólnie pomocy społecznej. W Polsce kobiety znacznie rzadziej decydują się na 
to, nie wierząc w skuteczność ewentualnej pomocy (ten wątek rozwinął Witold Klaus w raporcie 
Ochrona i wsparcie dla migrantek doświadczających przemocy ze strony osób bliskich w Polsce).

03_Weronika_Refortowicz.indd   22503_Weronika_Refortowicz.indd   225 2014-11-18   07:17:252014-11-18   07:17:25



03_Weronika_Refortowicz.indd   22603_Weronika_Refortowicz.indd   226 2014-11-18   07:17:252014-11-18   07:17:25



227

Paulina Wiktorska

Przemoc wobec kobiet w Polsce 
– analiza kryminologiczna skuteczności instytucji 

ochrony ofi ar

1. Wstęp

Zjawisko przemocy wobec osób najbliższych jest dotkliwe, zarówno dla 
ofi ar, jak i dla sprawców, ale także dla osób będących tylko jej świadkami. Za-
zwyczaj rodzi wstyd, poczucie upokorzenia i winy, niszczy poczucie własnej 
wartości oraz zaburza relacje między, przynajmniej z defi nicji, bliskimi so-
bie osobami. Przez przemoc rozumie się działania podejmowane najczęściej 
w strukturze rodziny przez jednego z jej członków przeciwko pozostałym bądź 
zaniechania z jego strony. Działania, w których są wykorzystywane istniejące 
lub sztucznie stworzone przez okoliczności przewaga siły i władzy oraz dzia-
łania, które godzą w prawa i dobra osobiste członków rodziny lub wywołują 
ich cierpienie1. Stosowanie przemocy jest przestępstwem, trzeba jednak pa-
miętać, że oprócz ewentualnych konsekwencji prawnych przemoc ma przede 
wszystkim bardzo poważne konsekwencje psychologiczne, moralne i społecz-
ne2. Szkody psychologiczne po stronie ofi ary to zazwyczaj zniszczenie poczucia 
mocy sprawczej, utrata poczucia własnej wartości, uzależnienie od sprawcy, 
stan ciągłego napięcia nerwowego, lęk, stres i wyizolowanie ze środowiska ze-
wnętrznego. Koszty psychologiczne ponosi jednak również sprawca, którego 
często dręczy poczucie winy prowadzące do pomniejszania rozmiarów wyrzą-
dzanego zła i bezradność maskowana dążeniem do usprawiedliwiania coraz 

1 Bezpieczeństwo w rodzinie, Ogólne Pogotowie dla Ofi ar przemocy w rodzinie, Warszawa 
1999, s. 9.

2 Por. L. Alarcon, A. Wiechcińska, W. Paszkiewicz, Godne życie bez przemocy, Warszawa 
2008, s. 14–15.
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bardziej drastycznych zachowań jako sprowokowanych przez ofi arę. Często re-
dukcja dysonansu poznawczego doprowadza do jeszcze większej brutalności 
sprawcy. Przemoc powoduje również zniszczenie relacji z innymi ludźmi, wy-
wołuje nieustanne poczucie zagrożenia i nieprzewidywalności, niszczy miłość, 
szacunek, potrzebę bliskości drugiego człowieka, niszczy całe rodziny, ucząc ko-
lejne pokolenia siłowego rozwiązywania sytuacji konfl iktowych.

Przemoc jest niebezpieczna dla społeczeństwa jako całości właśnie dla-
tego, że ma niezwykłą siłę generowania wpływu międzypokoleniowego. 
„Z punktu widzenia obowiązujących zasad moralnych przemoc jest nie tylko 
złem, lecz także zachowaniem godnym potępienia, oddalającym osobę, któ-
ra ją stosuje, od wartości uznanych przez pozostałych ludzi. Gdy przemoc 
wychodzi na jaw, sprawców spotyka nie tylko odrzucenie, ale też pogarda, 
nienawiść i chęć odwetu”3. Ofi arom z kolei często zamiast rzeczywistego 
współczucia okazuje się politowanie i pewnego rodzaju pogardę. Wynika to 
z potrzeby rozładowywania dysonansu między komponentem poznawczym 
„przemoc jest okrucieństwem” a przekonaniem, że „rzeczywistość funkcjonu-
je w kategoriach przyczynowo-skutkowych”: przecież okrucieństwo nie może 
spotykać „porządnych ludzi”.

W ostatnich latach przeprowadzono kompleksową nowelizację przepisów 
mających na celu zapobieganie przemocy w rodzinie i wobec osób najbliż-
szych4 oraz zwalczanie tego zjawiska. Powołano wiele instytucji i wprowadzo-
no wiele procedur, które można uznać za przełomowe w walce z przemocą. 
W sposób niekwes	 onowany zwiększają one możliwości ochrony ofi ar. Wydaje 
się jednak, że ich skuteczność nadal pozostaje na dość niskim poziomie. Jest to 
oczywiście uwarunkowane wieloma przyczynami, jednak za trzy najistotniejsze 
czynniki w tej kwes	 i można uznać: społeczny odbiór przemocy, wzajemne re-
lacje między sprawcą i ofi arą oraz zbyt mały profesjonalizm osób pracujących 
w instytucjach kontroli i pomocy społecznej. Przedstawiona poniżej analiza 
tych aspektów ma na celu diagnozę stanu faktycznej ochrony, na jaką mogą li-
czyć ofi ary przemocy.

3 Ibidem, s. 15.
4 Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych 

ustaw z 10 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 13 lipca 2010 r., Nr 125, poz. 842). Niniejsza ustawa zmienia: 
ustawę z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawę z 17 listopada 1964 r. – Ko-
deks postępowania cywilnego, ustawę z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny, ustawę z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, ustawę z 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny wykonawczy, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz 
ustawę z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków pub-
licznych.
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2. Społeczne postawy wobec przemocy

Do przemocy dochodzi w wielu różnych relacjach personalnych. Jest jednym 
z najbardziej „demokratycznych” problemów społecznych. Dotyka jednakowo lu-
dzi dobrze i słabo wykształconych, zamożnych i ubogich. Zdarza się w rodzinach 
wielodzietnych i dwuosobowych związkach partnerskich. Przemoc dotyka dzieci, 
osoby starsze, niepełnosprawne, kobiety i mężczyzn. Największym problemem 
jest jednak zdecydowanie przemoc wobec kobiet. Zazwyczaj mamy do czynienia 
ze schematem mężczyzna (mąż, konkubent, partner życiowy) jako sprawca i ko-
bieta jako ofi ara. Pamiętając o tym, że przemoc może mieć charakter fi zyczny, 
psychiczny, seksualny i ekonomiczny i że każda z jej form jest ogromnym proble-
mem, należy pamiętać też o tym, że w ostatecznym rozrachunku decydująca jest 
zazwyczaj siła fi zyczna, której częściej więcej mają właśnie mężczyźni.

Przemoc w tego typu relacjach jest najpowszechniejsza, również dlatego, 
że jest stale wzmacniana przez społeczne stereotypy. Agnieszka Kozłowska-
-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu do Spraw Równego Traktowania, Sekretarz 
Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tak tłumaczy problem dotyczący 
stereotypów: „Stereotyp jest uproszczonym obrazem opartym na fałszywych 
przesłankach. […] W Polsce na przykład pokutuje stereotyp, że mężczyzna na-
daje się tylko do zarabiania na dom, a nie do opieki nad dziećmi […] panuje też 
powszechne przekonanie, że ognisko domowe jest domeną tylko i wyłącznie 
kobiety. Powinna ona bezpłatnie świadczyć wszelkie usługi w zakresie sprzą-
tania, gotowania, prasowania i opieki nad dziećmi. Kobiety, które tego nie ro-
bią, są postrzegane jako złe matki i żony. W sytuacjach kryzysowych może to 
prowadzić do przemocy. Jasno pokazała to słynna kampania >>Bo zupa była za 
słona<<. Przekonanie, że kobiety są istotami biernymi, mniej inteligentnymi, 
mniej odważnymi i mniej ambitnymi powoduje, że od początku inaczej formu-
łuje się oczekiwania wobec dziewczynek, a potem kobiet. Kultywuje się w nich 
postawę bierności i skromności. […] Postrzeganie kobiet jako biernych i ule-
głych również prowokuje przemoc, w tym seksualną. Walka o świat bez ste-
reotypów to walka o świat bardziej prawdziwy, bardziej sprawiedliwy i wolny 
od przemocy”5. Tymczasem w polskim społeczeństwie na porządku dziennym 
posługujemy się stereotypami w stylu: „lepszy taki mąż niż żaden”, „nie ważne, 
że pił i bił, byle był”, „kobieta bez mężczyzny jest nic nie warta”, „dzieci powin-
ny mieć ojca”, „kobieta powinna zadbać o ognisko domowe”, „kobietę trzeba 
trzymać krótko”, „miejsce kobiety jest w domu”, „kobieta musi czasem dostać”. 
Do tego dochodzą slogany mówiące o tym, że „brudy należy prać w swoim 

5 Źródło: http://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/dzien-1-stereotypy-plciowe-i-ich-
-wplyw-na-przemoc, [dostęp: 10.02.2014].
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domu”, „nie wolno się wtrącać w sprawy osobiste innych”, „lepiej nie donosić 
na innych”. Rola podobnych stereotypów w rzeczywistości społecznej jest bar-
dzo istotna. Z jednej strony umacniają one bierne postawy ofi ar i mechanizmy 
usprawiedliwiające u sprawców. Z drugiej legitymizują brak zainteresowania 
świadków, zaangażowania policji, a nawet sądów, które jeśli już orzekną karę za 
przestępstwo przemocy, jest to zazwyczaj kara pozbawienia wolności z warun-
kowym zawieszeniem jej wykonania. Karę, która jest zwykłą formalnością, a nie 
faktyczną dolegliwością dla sprawcy.

Postawy polskiego społeczeństwa wobec zjawiska przemocy powoli się 
zmieniają. Znamienne jest, że w opinii badanych zjawisko przemocy w rodzi-
nie w Polsce narasta. W odczuciu 57% respondentów w ostatnim czasie zja-
wisko to występuje coraz częściej. Kolejne 29% badanych uważało, że zjawisko 
to utrzymuje się na podobnym poziomie. Natomiast zaledwie 11% osób bada-
nych twierdziło, że przemoc w rodzinie w Polsce występuje ostatnio rzadziej6. 
Jako ofi ary przemocy zdecydowanie najczęściej postrzegamy kobiety, a w dal-
szej kolejności również dzieci i osoby starsze. Uważamy, że przemoc zazwyczaj 
dotyczy rodzin z problemami alkoholowymi, głównie uboższych i zamieszka-
łych na terenach wiejskich. W większości nie dostrzegamy jednak konkretnego 
zjawiska przemocy jako przestępstwa, a często nawet w ogóle jako problemu. 
Jak wynika z sondażu OBOP7, postrzeganie rozpowszechnienia zjawiska prze-
mocy w rodzinie zmienia się w zależności od miejsca zamieszkania respon-
denta. Badani za najczęstszą uważają przemoc w skali całego kraju, mniejszą – 
w skali województwa, za rzadszą – w zamieszkiwanej miejscowości, natomiast 
najrzadszą – w najbliższej okolicy. Przemoc uważa się co prawda za problem 
częsty, ale dotyczący innych – nie zdarzający się w najbliższym otoczeniu. Je-
śli chodzi o rozpowszechnienie mitów i stereotypów dotyczących przemocy, to 
co prawda coraz więcej Polaków nie zgadza się z nimi, jednak niektóre stereo-
typowe przekonania są nadal silne. Prawie połowa z nas żywi przekonanie, że 
ofi ary przemocy akceptują swoją sytuację (49%). Częste jest nawet zrzucanie 
na ofi ary odpowiedzialności za doświadczaną przez nie przemoc – co czwarty 
respondent sądzi, że sprawca zaprzestanie przemocy, gdy nie będzie prowoko-

6 Przedstawione wyniki badań są wynikiem czterech etapów projektu badawczego zatytuło-
wanego „Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie w Polsce” – opracowanego 
i realizowanego przez Instytut Badania Rynku i Opinii Millward Brown SMG/KRC na zamówienie 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Raporty z badań są ogólnodostępne i zostały zamiesz-
czone na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, źródło: www.mpips.gov.
pl [dostęp: 18.01.2014].

7 Polacy wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz opinie ofi ar, sprawców i świadków o wy-
stępowaniu i okolicznościach występowania przemocy w rodzinie. Wyniki badań TNS OBOP dla 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, październik 2007 r., źródło: h� p://www.nie-
bieskalinia.pl/spaw/docs/wyniki_badan_20071113_obop.pdf, [dostęp: 11.02.2014].
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wany (24%). Obrażanie i wyzwiska oraz szarpanie i popychanie podczas kłótni 
małżeńskich i rodzinnych dla około 20% jest normą. Powodem do niepokoju 
mogą być dopiero siniaki i rany na ciele ofi ary (16%). Jeśli już zauważamy prze-
moc, to prawie wyłącznie tę stosowaną w formie fi zycznej.

Dość niska jest wciąż świadomość dotycząca przemocy ekonomicznej – co 
trzeci Polak (34%) wydzielanie pieniędzy i kontrolowanie wydatków współmał-
żonka uważa za przejaw gospodarności. Najczęściej ofi arami przemocy ekono-
micznej padają kobiety, które nie pracują zarobkowo, co przede wszystkim wy-
nika z faktu, że mężczyźni zdecydowanie częściej zaciągają kredyty bez wiedzy 
partnerki czy roztrwaniają wspólny majątek. Urszula Nowakowska z Centrum 
Praw Kobiet, twierdzi, że: bardzo „często przemoc ekonomiczna współwystępuje 
z innymi formami przemocy i ma wpływ na decyzje kobiet dotyczące pozostania 
w krzywdzących związkach. Wiele kobiet jest uzależnionych fi nansowo od męża, 
pozbawionych wiary we własne siły. Bez wsparcia i edukacji fi nansowej trudno 
jest im opuścić partnera, nawet jeśli ten znęca się nad nimi fi zycznie. Brak włas-
nych środków, pracy i mieszkania sprawia, że nawet te, które zrobią ten trudny 
krok i zdecydują się odejść, często wracają do partnera. Jak pokazują badania 
przeprowadzone w USA, przemoc ekonomiczna jest ściśle powiązana z prze-
mocą fi zyczną – 90% kobiet-ofi ar przemocy fi zycznej jest też ofi arami przemocy 
ekonomicznej. Zależność fi nansowa – również wspólny kredyt – jest powodem, 
dla którego wiele ofi ar nie jest w stanie usamodzielnić się życiowo i wyrwać ze 
związku naznaczonego przemocą. Obecnie przemoc ekonomiczna nie mieści się 
w defi nicji przemocy w rozumieniu polskich przepisów, w związku z czym jej ofi a-
ry są bardzo słabo chronione. Artykuł 3 Konwencji Rady Europy o zapobieganiu 
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (CAHVIO) spowoduje 
zamianę tej defi nicji, gdyż w rozumieniu Konwencji: przemoc domowa oznacza 
wszelkie akty przemocy fi zycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej 
zdarzające się w rodzinie lub gospodarstwie domowym, lub między byłymi, lub 
obecnymi małżonkami, lub partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca i ofi ara 
dzielą miejsce zamieszkania, czy nie”8.

Mim wielu racjonalnych argumentów w debacie publicznej konwencji nie 
udało się jednak dotąd ratyfi kować. Stawiano pod jej adresem zarzuty, że od-
biera kobietom prawa do pełnienia tradycyjnej roli matki i żony oraz zmusza 
je do przyjmowania „niezdrowych” postaw feministycznych. Argumenty o ko-
nieczności wzmocnienia praw kobiet, które są ofi arami znęcania się fi zyczne-
go, psychicznego i seksualnego, zazwyczaj przez swoich życiowych partnerów, 

8 Por. h� p://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/dzien-4-przemoc-ekonomiczna, [dostęp: 
10.02.2014].
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a więc w strukturze rodziny, niestety zostały skutecznie zagłuszone przez prze-
ciwników ratyfi kacji konwencji.

Jako społeczeństwo najmniej wiemy jednak na temat przemocy seksualnej, 
która wciąż stanowi temat tabu. Najbardziej drastycznym przykładem prze-
mocy seksualnej jest zgwałcenie. Ofi cjalnie odnotowuje się jednak jedynie 8% 
przestępstw tego typu, pozostałe 90% stanowi ciemną liczbę9. Badania OBOP 
pokazują, że najgorzej jest w przypadku gwałtów w małżeństwach i w stałych 
związkach, 20% respondentów uważa, że takie zjawisko w ogóle nie występuje. 
Nastawienie społeczne jest takie, że najczęściej gwałcona żona „jest w stanie 
zaprzeć się siebie, byle tylko ochronić wizerunek rodziny, byle ludzie myśleli, że 
ma taki dobry dom”10. Tomasz Majewski psycholog ze Stowarzyszenia na Rzecz 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” przyznaje, że „na ano-
nimowy telefon zaufania dzwoni coraz więcej gwałconych żon – młode mężat-
ki i kobiety, które obchodziły już z małżonkiem srebrne gody. Panie z tytułami 
naukowymi i sprzątaczki. Niektóre gwałcone regularnie, inne tylko od czasu do 
czasu. Wszystkie z trudem przełamują wstyd”11.

Należy podkreślić, że funkcjonujące w opinii społecznej stereotypy, wywołu-
jące u kobiet doznających przemocy poczucie wstydu, wywierają bardzo istot-
ny wpływ na skuteczność systemu ochrony ofi ar. Sprawiają bowiem, że pro-
cedury prawne gwarantujące ochronę ofi ar przemocy w praktyce sprawdzają 
się niestety słabo. Oczywiście wynika to z jednej strony z samej istoty zjawiska 
przemocy w rodzinie, ale z drugiej w ogromnym stopniu również ze społeczne-
go postrzegania ról w rodzinie, defi niowanych przede wszystkim w kontekście 
płci. Ofi ary przemocy, którymi są głównie kobiety, boją się społecznej stygma-
tyzacji i wstydzą się mówić o swoim pokrzywdzeniu. Świadkowie reagują obo-
jętnością lub jeszcze gorzej: politowaniem i pogardą, a pracownicy policji, pro-
kuratury a także i sądu wykazują się nierzadko brakiem kompetencji i zwykłej 
ludzkiej empa	 i12. W tym kontekście wydaje się oczywiste, że bardzo istotną 
kwes	 ą jest dążenie do zmiany postaw i ukierunkowanie społeczeństwa na 
jednoznaczne potępienie przemocy wobec kobiet i odrzucenia mitów i stereo-
typów13. Dla skutecznego zwalczania przestępczości nie wystarczy zagwaranto-

9 M. Płatek, Przestępstwo zgwałcenia w świetle prawa i perspektywy osób pokrzywdzonych, 
[w:] J. Piotrowska, A. Synakiewicz (red.), Dość Milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i prob-
lem gwałtu w Polsce, Fundacja Feminoteka, Warszawa, s.12.

10 A. Szulc, Żona nie krzyczy, „Newsweek” 40/2013, s. 39-40.
11 Ibidem, s.39.
12 Wnioski autorki na podstawie współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
13 B. Gruszczyńska, Kobieta-ofi ara przestępstw w badaniach kryminologicznych, materiał 

z Konferencji „Pomoc kobietom ofi arom przestępstw”, Sejm RP, 5 marca 2013, s.2.
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wać stosownych procedur prawnych, ponieważ wiele z nich w niesprzyjającym 
klimacie społecznym nie będzie miało szansy w ogóle zadziałać. Co prawda ba-
dania pokazują, że od początku lat 90. liczba skazań za przestępstwo znęcania 
się nad osobą najbliższą wzrosła prawie dwukrotnie14, wciąż jednak zbyt mało 
sprawców ponosi negatywne konsekwencje swojego zachowania. „W Polsce, 
podobnie jak i w innych krajach, rzeczywiste rozmiary przemocy w rodzinie są 
nieznane, a statystyki urzędowe obejmują tylko niewielką jej część. Tzw. „ciem-
na liczba”, czyli przemoc nieujawniona jest wyjątkowo duża”15. Nawet 2/3 przy-
padków przemocy wobec kobiet nie jest formalnie zgłaszanych, a zaledwie 
jeden z 19 mężczyzn stosujących przemoc wobec kobiet zostaje ukarany16. Wy-
daje się, że w obszarze zwalczania przemocy większą aktywność powinni wy-
kazywać pracownicy socjalni i funkcjonariusze policji przeprowadzający patrole 
prewencyjne. Tu jednak dochodzimy do problematycznego wyważenia efek-
tywnej diagnozy zjawiska przemocy z jednej strony a nadmiernej inwigilacji 
osobistych relacji międzyludzkich z drugiej.

3. Relacje między ofi arą i sprawcą przemocy

Przyczyny nieskuteczności mechanizmów i procedur ochrony praw ofi ar 
przestępstw wynikają m.in. z niezgłaszania przestępstw do organów ścigania. 
W literaturze kryminologicznej sformułowano wiele teorii mających na celu wy-
jaśnienie przyczyny niezawiadamiania organów ścigania, zarówno przez ofi ary, 
jak i przez świadków, o popełnionym przestępstwie, co powoduje powstawa-
nie zjawiska ciemnej liczby17. W przypadku przemocy wobec osób najbliższych 
dochodzą jednak pewne dodatkowe, specyfi czne uwarunkowania wynikające 
ze wzajemnych relacji między sprawcą i ofi arą. Tworzą się one m.in. dlatego, 
że przemoc wobec osób najbliższych jest zazwyczaj zjawiskiem długofalowym 
i cyklicznym. Przemoc ma najczęściej trzy fazy. Zaczyna się od narastającego 
napięcia. W tym czasie sprawca bywa napięty, drobiazgowy i przewrażliwiony. 
Doprowadza do awantur, które często są pośrednim efektem nadużywania al-
koholu, narkotyków lub innych substancji zmieniających świadomość. W tej fa-
zie sprawca odczuwa satysfakcję z powodu coraz silniejszego poniżania ofi ary. 

14 Por. A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości w Polsce 4, War-
szawa 2009, s. 135.

15 B. Gruszczyńska, Kobieta-ofi ara przestępstw w badaniach kryminologicznych, materiał 
z Konferencji „Pomoc kobietom ofi arom przestępstw”, Sejm RP, 5 marca 2013, s. 1.

16 B. Gruszczyńska, Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne, War-
szawa, 2007, s. 119–120.

17 A. Siemaszko, Polskie Badanie Przestępczości (PBP) 2007–2009, „Archiwum Kryminologii”, 
tom XXXI/2009, s.223, J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2006, s. 225–239.
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Ofi ara zazwyczaj próbuje za wszelką cenę opanować sytuację, spełniając wszyst-
kie zachcianki sprawcy, a nawet przepraszając za sprowokowanie jego złości. 
Nierzadko odczuwa przy tym dolegliwości fi zyczne, takie jak bóle żołądka, bóle 
głowy, bezsenność, utrata apetytu. Ofi ara staje się apatyczna i zmęczona lub 
silnie podenerwowana. Czasem jej panika przed wciąż narastającym napięciem 
jest tak silna, że ofi ara prowokuje atak sprawcy, żeby zmniejszyć dokuczliwość 
oczekiwania na wybuch bezpośredniej agresji. W tym momencie przemoc prze-
chodzi w drugą fazę tzw. gwałtownej przemocy. Ofi ara po tej fazie jest w sta-
nie szoku i trudno jej uwierzyć w to, co ją spotkało. Mimo odczuwania wstydu, 
złości i strachu, z pokorą i nadzieją przyjmuje przejście przemocy w ostatnią 
fazę tzw. miesiąca miodowego. Sprawca zaczyna się wówczas zachowywać tak, 
jakby relacje między nim i ofi arą były prawidłowe i oparte na wzajemnym sza-
cunku i zrozumieniu. Przeprasza, obiecuję zmianę swojego zachowania, przeno-
si odpowiedzialność za swoje zachowanie na stres w pracy, kłopoty fi nansowe 
lub dolegliwości zdrowotne. Taka sytuacja powoduje, że ofi ara staje się osobą 
współuzależnioną od stosowania przemocy. Zaczyna wierzyć, że każdy kolejny 
etap poprawnych relacji ze sprawcą świadczy o jego zmianie i chęci naprawienia 
wszystkiego. Relacje między sprawcą i ofi arą uspokajają się zazwyczaj na krót-
ko, ponownie zaczynają wkraczać w fazę narastającego napięcia. Rozpoczyna się 
kolejny cykl przemocy, w którym atak agresji przybiera zazwyczaj jedynie na sile 
i brutalności. Powoduje to, że ofi ary przemocy notorycznie nie zgłaszają się po 
pomoc, a nawet jeżeli próbują to zrobić, często wycofują się w trakcie jej udziela-
nia. Ofi ara przemocy potrzebuje „wyrwania z nałogu” podobnie jak osoba współ-
uzależniona od alkoholu. W większości przypadków nie możemy oczekiwać, że 
zgłosi się do stosownych organów i wyartykułuje, jakie są jej potrzeby 18. 

Dodatkowo, jak podają przywoływane wcześniej badania OBOP-u, ofi ary 
w większości przewidują, że przemoc członków rodziny w stosunku do nich nie 
powtórzy się w przyszłości. Podobnie większość sprawców sądzi, że w przyszło-
ści nie dopuści się już przemocy wobec członków swojej rodziny. Wyniki badań 
wskazują jednak wyraźnie, że „życzeniowe” myślenie zdecydowanie częściej 
towarzyszy ofi arom przemocy niż sprawcom. Zarówno w przypadku przemocy 
psychicznej, fi zycznej, jak i seksualnej to sprawcy przemocy częściej niż ofi ary 
obawiają się, że sytuacja przemocy w rodzinie może się powtórzyć19. Ofi arom 
przestępstwa przemocy towarzyszy również bardzo często ogromne poczucie 

18 Por. P. Wiktorska, Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – w kierun-
ku racjonalizacji czy biurokracji?, [w:] Pozbawienie wolności funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa 
Profesora Teodora Szymanowskiego, red. A. Rzepliński, I. Rzeplińska, M. Niełaczna, P. Wiktorska, 
Warszawa 2013, s. 420–421.

19 Polacy wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz opinie ofi ar, sprawców i świadków o wy-
stępowaniu i okolicznościach występowania przemocy w rodzinie. Wyniki badań TNS OBOP dla 
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winy. Obarczają się odpowiedzialnością za pomyłkę i wybór nieodpowiedniego 
partnera. Zdarza się, że są przekonane, że źródło agresji tkwi w nich samych 
i że gdyby potrafi ły zadowolić sprawcę, do aktów przemocy by nie dochodzi-
ło. Żyją w poczuciu żalu, że nie potrafi ą ułożyć sobie życia osobistego, często 
kochają swojego oprawcę, jednocześnie go nienawidząc. „Miłość i nienawiść 
to pojęcia oznaczające coś, co w największym stopniu nadaje sens ludzkiej eg-
zystencji. Miłość jest istotą podmiotowości, wyrazem radości i bólu tworzenia 
oraz odpowiedzialności za to, co się tworzy. Nienawiść jest wyrazem sprzeciwu 
wobec tego, co odczuwa się jako zagrożenie najistotniejszych wartości własnej 
tożsamości”20. W przypadku przemocy zazwyczaj ten sprzeciw jest zagłuszany 
przez miłość, przywiązanie do sprawcy i poczucie odpowiedzialności za założo-
ną wspólnie rodzinę, dlatego tak trudno jest ofi arom sięgnąć po instytucjonal-
ne środki ochrony swoich praw.

Abstrahując od problemu niezgłaszania przestępstwa przemocy i niekorzy-
stania przez ofi ary z prawnych mechanizmów wsparcia, należy podkreślić rów-
nież to, że często na skutek występowania rozmaitych mechanizmów uspra-
wiedliwiających i wypierających szkodliwość swoich działań21 sprawcy stają się 
po prostu „wiarygodni” dla pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji, 
prokuratorów, a nierzadko i sędziów. Zaprzeczają z pełnym przekonaniem do-
puszczaniu się przemocy, a zdarza się, że siebie samych przedstawiają jako ofi a-
ry, a nie jako oprawców. Sytuacja jest tym gorsza, że zazwyczaj jednocześnie 
skrupulatnie kontrolują swoje ofi ary, utrudniając im tym samym gromadzenie 
dowodów na stosowanie przemocy. Kontrolują maile, podsłuchują rozmowy 
telefoniczne, nie pozwalają na spotkania ze znajomymi poza domem, więżą, 
pozbawiają środków fi nansowych niezbędnych do zaspokajania podstawowych 
potrzeb socjalno-bytowych. Tworzy się wówczas klasyczny układ „słowo ofi a-
ry przeciwko słowu sprawcy”. Jego najprostszym rozwiązaniem jest uznanie, 
że występują obopólne zachowania agresywne, a zatem z powodu braku prze-
słanki przewagi sprawcy nad ofi arą, nie mamy do czynienia z przemocą.

W ocenie Jerzego Mellibrudy kobiety doznające przemocy, a zwłaszcza te 
doznające przemocy fi zycznej stosują jednak pewne strategie powstrzymy-
wania agresji22. Pierwszą strategią jest próba podjęcia dialogu ze sprawcą. 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa październik 2007 r., źródło: h� p://www.nie-
bieskalinia.pl/spaw/docs/wyniki_badan_20071113_obop.pdf, [dostęp:11.02.2014].

20 A. Jasińska-Kania, O miłości i nienawiści w życiu codziennym z perspektywy socjologicznej, 
[w:] Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, red. M. Bogunia-Borowska, Warszawa 2009, s. 217.

21 Por. m.in. teoria dysonansu poznawczego. E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Warsza-
wa 1999, s. 220–222.

22 J. Mellibruda, Charakterystyka przemocy w rodzinie, źródło: h� p://www.niebieskalinia.pl/
przewodnik_ustawa/poradnik_-_eksperci_radza/01._Jerzy_Mellibruda.pdf, [dostęp: 5.02.2014].
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Podczas rozmowy ofi ara opowiada o swoim cierpieniu, próbując wzbudzić 
u sprawcy poczucie winy. „Czasem te rozmowy są niekończącym się dialogiem 
oskarżania i usprawiedliwiania, a czasem krótkotrwałymi monologami. Zda-
rza się, że sprawcy zgłaszają gotowość do zaprzestania bicia, jeżeli ofi ara bę-
dzie posłuszna i będzie spełniać ich oczekiwania. Ale bywa i tak, że rozmowy 
prowadzą do ponownych ataków złości, więc kobieta uczy się milczeć”23. Dru-
ga strategia polega na próbach uzyskiwania od sprawcy obietnic zmiany i po-
prawy w imię ratowania miłości i wizerunku rodziny wśród innych. Nawet jeśli 
sprawca początkowo składa takie obietnice, oczywiście się z nich nie wywią-
zuje. Kolejna strategia polega na zastraszaniu sprawców. Ofi ara grozi sprawcy 
wezwaniem policji, rozwodem, powiadomieniem pracodawcy. Groźby te nie są 
jednak spełniane. Często nawet wówczas gdy kobieta zgłasza się po wsparcie 
i uzyskuje od prawnika zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa czy pozew rozwodowy, przyznaje, że na razie nie będzie ich 
składać, ale chce mieć je w gotowości. Zapewne po to, aby wykorzystywać je 
do dalszego straszenia sprawcy.

Następnym rodzajem strategii radzenia sobie ofi ary jest ukrywanie się 
przed sprawcą. Zamykanie się w wybranych pomieszczeniach, uciekanie na 
zewnątrz, sporadycznie także szukanie schronienia u najbliższej rodziny lub 
przyjaciół. Jednak same ofi ary przyznają, że przyjęcie takiej strategii zazwy-
czaj jeszcze bardziej prowokuje sprawcę do stosowania przemocy. Podobnie 
jak stosowanie strategii pasywnej obrony polegającej na zasłanianiu się dłoń-
mi, poduszką czy sprzętami domowymi. Kolejna strategia polega na unikaniu 
ataku. Kobiety stosują ją w fazie narastającego napięcia, kiedy spodziewają się 
wybuchu agresji. Dogadzają partnerom, nie reagują na ich zaczepki, nie kryty-
kują, stają się powściągliwe i milczące. Odwrotną strategią jest walka obron-
na. Jak pokazują badania: „Stosuje ją wiele bitych kobiet, które próbują odda-
wać razy, drapią, kopią i gryzą lub odpychają. Czasem rzucają przedmiotami, 
policzkują lub uderzają tym, co mają pod ręką. Agresywne zachowanie ofi ary 
powstrzymywało sprawcę tylko wtedy, gdy nabierał przekonania o dużej de-
speracji żony i zdecydowaniu na wszystko. Zdarzało się to jednak bardzo rzad-
ko i było związane z pojawieniem się u sprawcy swoistego respektu lub lęku 
o własne życie, gdy doprowadzona do ostateczności kobieta zapowiadała, że 
go otruje lub zabije, gdy będzie spał. W większości przypadków walka obronna 
jest strategią niebezpieczną i powoduje nasilenie przemocy. Sprawca ma do-
datkowe powody do karania za nieposłuszeństwo i podnoszenie ręki”24. Wresz-
cie ostatnia strategia o charakterze poniżającym polega na całkowitym pod-

23 Ibidem, s. 3.
24 Ibidem, s.4.
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porządkowywaniu się ofi ary, a nawet na poniżaniu się przed sprawca zgodnie 
z jego najdziwniejszymi oczekiwaniami.

Jeśli przyjrzymy się bliżej postawom sprawców przemocy25, zobaczymy, 
że najczęściej przyznają się oni do stosowania przemocy psychicznej (86%) 
i fi zycznej (81%), najrzadziej zaś do przemocy o charakterze seksualnym (6%). 
W większości przypadków przemoc w rodzinie jest wymierzona wobec współ-
małżonki lub partnerki, a w drugiej kolejności wobec dzieci. Trzecią znaczącą 
grupę ofi ar przemocy w rodzinie wskazywanych przez sprawców stanowią ro-
dzice (głównie matki), przy czym wobec nich zdecydowanie najczęściej sto-
sowana jest wyłącznie przemoc o charakterze psychicznym. Interesujące są 
powody, którymi sprawcy tłumaczą swoje zachowania. Jako główny czynnik 
zachowań agresywnych najczęściej podają alkohol (42%). Inne przyczyny sto-
sowania przemocy w rodzinie odnosiły się to złe zachowanie ofi ary (39%), nie-
posłuszeństwo ofi ary (27%) lub ogólne złe samopoczucie psychiczne sprawcy 
(22%). Kolejną często podawaną przyczyną stosowania przemocy była zdrada 
współmałżonki/partnerki lub podejrzenie o zdradę (20%) oraz niepodporząd-
kowanie się członka rodziny/domownika apodyktycznemu, jednoosobowe-
mu modelowi podejmowania decyzji (18%). Warto w tym miejscu podkreślić, 
że sprawca przemocy podobnie jak ofi ara potrzebuje zazwyczaj zrozumienia, 
wsparcia i pomocy. Bowiem „ludzie, tak jak nie rodzą się ofi arami przemocy, 
tak też nie rodzą się sprawcami przemocy. W wyniku zawirowań życiowych 
i destrukcyjnych okoliczności, a także w zależności od tego, jaka jest propor-
cja sił w relacjach z innymi ludźmi, czasem stosujemy przemoc wobec słabsze-
go, a czasem jej doznajemy od silniejszego. Oznacza to, że bycie sprawcą lub 
ofi arą przemocy nie jest cechą osobowości człowieka, lecz jego sposobem 
uczestnictwa w sytuacjach, diagnozowanych jako przemoc wobec drugiego 
człowieka”26.

Oczywiście niezaprzeczalnie cierpienie i krzywda ofi ary są większe jednak 
i sprawca czuje się niekomfortowo, a czasem bardzo źle, kiedy nie potrafi  uło-
żyć sobie relacji z drugim człowiekiem na innych zasadach niż siłowe. Przemoc 
jest niezwykle trudną sytuacją społeczną, w której nikt nie wygrywa i w efekcie 

25 Przedstawione wyniki badań są wynikiem czterech etapów projektu badawczego zatytuło-
wanego „Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie w Polsce” – opracowanego 
i realizowanego przez Instytut Badania Rynku i Opinii Millward Brown SMG/KRC na zamówienie 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Raporty z przeprowadzonych badań są ogólnodostępne 
i zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, źródło: 
www.mpips.gov.pl [dostęp:18.01.2014].

26 L. Alarcon Arias, Godne życie bez przemocy – poradnik dla osób stosujących przemoc, War-
szawa 2008, s. 7.
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każdy ponosi jedynie straty27. Sprawcy często żywią przekonanie, że stosowanie 
przemocy jest jedyną metodą ułożenia sobie odpowiadających im relacji z in-
nymi. Mają silną potrzebę uzasadniania i usprawiedliwiania podejmowanych 
przez siebie działań, nie dlatego, że tego chcą, ale po prostu nie dostrzegają 
innej możliwości. Mają trudności z uzmysłowieniem sobie korzyści, które mogą 
wynikać ze zmiany swojego zachowania wobec najbliższych. Stosowanie prze-
mocy daje tylko pozorne poczucie władzy i siły. Zazwyczaj sprawcy pozostają 
bezradni wobec swojej agresji, nie potrafi ą radzić sobie z emocjami i stresem, 
nie uświadamiają sobie swoich zasobów mocnych stron i możliwości, któ-
re w relacjach z innymi mogłyby zastąpić przemoc. Są wreszcie tak samo jak 
ofi ary uzależnieni od cyklu przemocowego, w którym tkwią. Mimo to najczęś-
ciej po pomoc zgłaszają się właśnie ofi ary (ponad 50% klientów) oraz świad-
kowie przemocy (ok. 40%), sprawcy natomiast zgłaszają się jedynie sporadycz-
nie28. Dzieje się tak, ponieważ lęk przed przyznaniem się przed samym sobą, 
że jest się sprawcą przemocy, wstyd i obawa przed ostracyzmem społecznym 
są ogromne. Trzeba również podkreślić, że większość sprawców przemocy to 
jednocześnie osoby trwale uzależnione od alkoholu. Badania osób stosują-
cych przemoc wobec najbliższych nie pozwalają na skonstruowanie jednolite-
go portretu sprawcy przemocy w rodzinie. U sprawców przemocy można jed-
nak zaobserwować pewne cechy wspólne. Przede wszystkim wiele osób, które 
w swoim dorosłym życiu stosują przemoc – doznawało jej w dzieciństwie. „Nie-
którzy z nich to ofi ary ostrej przemocy fi zycznej (bicie, celowe oparzenia, 
głodzenie), psychicznej (wyzwiska, straszenie, grożenie, szantaż, zamykanie 
w ciemnych, zimnych pomieszczeniach), seksualnej czy skrajnego zaniedbania. 
Badania pokazują, że 40% sprawców przemocy skazanych za znęcanie się nad 
rodziną (art. 207 Kodeksu karnego) było ofi arami przemocy w dzieciństwie, 
a 65% – twierdziło, że relacje pomiędzy ich rodzicami były złe i pełne konfl ik-
tów. Wśród sprawców przemocy są także osoby, które w dzieciństwie były 
świadkami przemocy”29. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich sprawców prze-
mocy. Jest wśród nich także spora grupa osób, które nigdy nie doznały prze-
mocy wewnątrzrodzinnej, nie były ani jej ofi arami, ani świadkami, a mimo to 
stosują przemoc wobec członków swojej rodziny.

27 Ibidem, s.7.
28 Dane z niepublikowanych statystyk Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania w Rodzinie 

„Niebieska Linia”.
29 Por. http://www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=692&Item

id=258 [dostęp: 11.02.2014].
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4. Instytucje prawne i procedury w praktyce

Wspomniano wcześniej, że nowelizacja ustawy o zapobieganiu przemocy 
w rodzinie i kilku innych powiązanych aktów prawnych zagwarantowała możli-
wości ochrony praw ofi ar przemocy w postaci odseparowania sprawcy i ofi ary, 
a także podjęcia pracy edukacyjnej i terapeutycznej zarówno ze sprawcą, jak 
i z pokrzywdzonym. Trzeba jednak pamiętać o wyłącznie formalnoprawnym 
wymiarze tych zmian. Niestety wprowadzone ustawą standardy i procedury 
nie zawsze realizowane są w praktyce. Od lat w środowisku osób pracujących 
w obszarze przemocy w rodzinie mówiono o konieczności współpracy służb, 
koordynacji działań oraz tworzeniu zespołów interdyscyplinarnych zajmujących 
się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie30.

Założeniem stworzenia nowoczesnego spójnego i komplementarnego sy-
stemu reagowania na to zjawisko było to, aby podczas interwencji zminimali-
zować ryzyko powtórnej wiktymizacji i w jak najmniejszym stopniu angażować 
w kontakt z różnymi służbami zarówno same ofi ary, jak i osoby dotknięte wik-
tymizacją pośrednią, którymi często są dzieci. Niestety jednak w pierwszym 
roku obowiązywania nowelizacji spoczywający na gminach ustawowy obo-
wiązek opracowania i realizowania programów przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie i ochrony ofi ar został wykonany w 70% gmin, a zespoły interdyscy-
plinarne utworzone zostały zaledwie w 62% gmin. W niektórych gminach ze-
społy interdyscyplinarne nadal nie zostały dotąd powołane lub ich działalność 
w praktyce ogranicza się do wymiany dokumentów albo jedynym śladem ich 
działalności jest porozumienie o ich powołaniu. Zespoły interdyscyplinarne 
znacznie bardziej sprawdzają się w dużych miastach, natomiast na terenie ma-
łych gmin często dochodzi do sytuacji, w której ofi ara przemocy musi stanąć 
przed członkami zespołu interdyscyplinarnego należącymi do grona najbliż-
szych znajomych, a nawet przyjaciół oprawcy. Często doprowadza to do swo-
istej „zmowy milczenia”, przez co ofi ara ulega coraz silniejszej wiktymizacji. 
„U części ofi ar przemocy pojawiają się tzw. wtórne zranienia spowodowane 
niewłaściwymi reakcjami ich otoczenia społecznego. Czasem członkowie rodzi-
ny lub inne osoby z powodu ignorancji, zmęczenia lub bezradności zachowują 
się w taki sposób, który dodatkowo negatywnie wpływa na maltretowaną oso-
bę. Przejawia się to jako niewiara w to, co ona mówi, pomniejszanie tragizmu 
i ważności raniących doświadczeń, obwinianie ofi ary lub naznaczenie jej ne-
gatywnymi określeniami. Czasem po prostu odmawiają pomocy lub sugerują, 

30 M.in. podczas seminariów i superwizji organizowanych w Stowarzyszeniu na Rzecz Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
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że ofi ara chce uzyskać nieuzasadnione korzyści ze swojej krzywdy”31. Niestety 
zdarza się to również wśród członków zespołów interdyscyplinarnych.

Sami członkowie zespołów interdyscyplinarnych za największe trudności 
przy realizacji swoich zadań uważali to, że spotkania wymagają pogodzenia 
obowiązków i ograniczeń czasowych wielu osób (74%), że występują ogranicze-
nia budżetowe (51%) – zarówno ograniczone środki fi nansowe na działalność 
zespołu, jak i na gratyfi kacje czy szkolenia dla członków. Prawie równie często 
wśród największych trudności wymieniano także braki w zasobach po stro-
nie instytucji zaangażowanych do pracy w zespole interdyscyplinarnym (47%). 
Wskazywano także, choć rzadziej, brak instrumentów do egzekwowania podję-
tych wspólnie decyzji (41%) i utrudnienia biurokratyczne (34%) związane mię-
dzy innymi z prowadzeniem obszernej dokumentacji32.

Najmocniejszymi stronami badanych zespołów interdyscyplinarnych okazały 
się na podstawie odpowiedzi respondentów: fakt, że członkowie reprezentują róż-
ne instytucje (61%), sprawna komunikacja i przepływ informacji między członkami 
(45%), skoordynowane działania, ustalone cele i zasady pracy zespołu (44%) oraz 
fakt, że członkowie są kompetentni, posiadają wiedzę i doświadczenie (43%). Na-
tomiast jako najsłabsze strony zespołów wskazano brak przedstawicieli niektórych 
instytucji wśród członków (32%) oraz niezajmowanie przez członków decyzyjnych 
stanowisk w swoich instytucjach (30%). Jedna czwarta (24%) respondentów jako 
najsłabszą stronę zespołu wskazała brak poparcia kierownictwa instytucji, których 
przedstawiciele wchodzą w skład zespołu. Jedna piąta (20%) respondentów wska-
zała na niewystarczające kompetencje, wiedzę i doświadczenie członków zespołu.

Niestety mimo prowadzenia specjalistycznych szkoleń33 na poziomie lokal-
nym wciąż wiele osób pracujących w obszarze zapobiegania i zwalczania prze-
mocy w rodzinie ma nadal problemy z diagnozą zjawiska, prawidłową reakcją 
i zachowaniem wskazującym na poszanowanie ofi ary. W kilku województwach 
nie uruchomiono również w ogóle ośrodków wsparcia dla osób dotkniętych 
przemocą34. Dość niski jest także odsetek podmiotów realizujących programy 

31 J. Mellibruda, Charakterystyka przemocy…,s. 7–8.
32 Przedstawione wyniki badań są wynikiem czterech etapów projektu badawczego, zatytu-

łowanego „Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie w Polsce” – opracowanego 
i realizowanego przez Instytut Badania Rynku i Opinii Millward Brown SMG/KRC na zamówienie 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Raporty z przeprowadzonych badań są ogólnodostępne 
i zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, źródło: 
www.mpips.gov.pl [dostęp: 18.01.2014].

33 Szkolenia prowadzone są m.in. przez psychologów i prawników ze Stowarzyszenia na Rzecz 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

34 Por. źródło: h� p/www.mpips.gov.pl, Informacja o skutkach obowiązywania ustawy z 10 
czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) [dostęp: 31.07.2013].
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oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzi-
nie. W skali kraju jest ich około 200. Co prawda liczba osób, które z nich ko-
rzystają wzrosła w przeciągu kilku lat ponad czterokrotnie, jednak wciąż zbyt 
mało sprawców przemocy korzysta z pomocy terapeutycznej. Szczegółowe in-
formacje dotyczące realizacji programów mających na celu oddziaływania ko-
rekcyjno-edukacyjne wobec sprawców przemocy znajdują się m.in. w raporcie 
„Ogólnopolskie badanie profesjonalistów realizujących programy oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” sporządzo-
nego na podstawie badań dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2011 
roku35. W badaniach wzięło udział ponad stu profesjonalistów pracujących 
w obszarze zwalczania i zapobiegania przemocy w Powiatowych Centrach Po-
mocy Rodzinie, Centrach Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznych Ośrodkach 
Wsparcia i Ośrodkach Pomocy Społecznej. Z wypowiedzi respondentów wyni-
ka, że programy są najczęściej prowadzone jako zorganizowane zajęcia grupo-
we. Ich uczestnicy w zdecydowanej większości pozostają jednocześnie pod do-
zorem kuratora przyznanym przed wzięciem udziału w programie lub w trakcie 
uczestnictwa w nim. Większość uczestników programów jest monitorowana 
jeszcze przez rok po ich ukończeniu. Niestety w opinii specjalistów, mimo to, 
odsetek sprawców, którzy mimo ukończenia pełnego kursu ponownie powra-
cali do przemocy sięga blisko 60%. Jeśli dodatkowo uwzględnimy w tym kon-
tekście informację, że liczba uczestników programów korekcyjno-edukacyjnych 
jest kilkukrotnie niższa od planowanej, sytuacja nie napawa optymizmem. 
Mimo że prawie wszyscy spośród badanych profesjonalistów uznali progra-
my zasadniczo za skuteczne, nawet wtedy, gdy pociągnęły za sobą tylko częś-
ciową zmianę postawy sprawcy. Rzeczywiście jedynie w drodze oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych można próbować korygować postawy agresywne 
i dominujące. O ile opinie specjalistów w tym przedmiocie są zgodne, to zde-
cydowana część opinii publicznej (74%) badanych uważa, że osoby, które sto-
sują przemoc w rodzinie, powinny być poddane karze pozbawienia wolności36. 
Jak wynika z badań37 prowadzonych na aktach spraw, w których sądy skazując 
sprawców za przestępstwa z art. 207 k.k., jednocześnie zdecydowały się orzec 
obowiązek poddania się oddziaływaniom korekcyjno-terapeutycznym, oprócz 
dozoru kuratora wobec sprawców orzekano także inne obowiązki. Obowiązek 

35 Źródło: h� p://www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/diagnoza-zjawiska-przemocy-w-
-rodzinie-w-polsce/ [dostęp: 19.02.2014].

36 Źródło: h� p/www.mpips.gov.pl, Informacja o skutkach obowiązywania ustawy z 10 czerw-
ca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) [dostęp: 31.07.2013].

37 M. Budyn-Kulik, Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie przez sądy poprzez nakła-
danie obowiązku uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych, Warszawa 2012, s. 25.
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powstrzymywania się od nadużywania alkoholu orzeczono w ok. 70% bada-
nych przypadków. Obowiązek poddania się leczeniu orzeczono wobec ok. 30% 
sprawców. Podobnie obowiązek poprawnego zachowania wobec pokrzywdzo-
nej. Pozostałe obowiązki, takie jak: obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego, 
nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, obowią-
zek kontynuowania nauki, obowiązek podjęcia pracy zarobkowej, zakaz kon-
taktowania się z pokrzywdzonym i obowiązek naprawienie szkody orzekano 
wyłącznie w jednostkowych przypadkach. Widać zatem, że sądy nakładając na 
skazanych obowiązek uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych, 
nie wykazują zbyt dużej inicjatywy w nakładaniu innych obowiązków. Tymcza-
sem profesjonaliści pracujący w obszarze zapobiegania i zwalczania przemocy 
w rodzinie wskazywali jako główne czynniki sprzyjające pozytywnemu efektowi 
programów restrykcje w postaci nakazów lub zakazów nakładane przez sąd na 
sprawcę38.

Przywoływana już powyżej nowelizacja wprowadza obowiązek tworzenia 
programów zapobiegania przemocy na szczeblu gminy, powiatu, wojewódz-
twa oraz na poziomie krajowym, powołuje Koordynatora Krajowego i koordy-
natorów lokalnych odpowiedzialnych za ich realizację, a także Zespół Monito-
rujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Część przedstawicieli 
praktyki negatywnie odbiera rozrost formalności polegający na wprowadzeniu 
dodatkowych obowiązków związanych z dokumentowaniem działań i ich spra-
wozdawczością, co ogranicza czas, jaki w maksymalnym wymiarze powinien 
być poświęcany rzeczywistej pracy z rodziną przemocową. Natomiast z dość 
pozytywnymi opiniami funkcjonariuszy policji, prokuratorów i sędziów spotkały 
się nowe instytucje mające na celu skuteczniejsze oddziaływanie na sprawcę 
przemocy przez jego izolację i reakcję na dalsze popełniane przez niego czyny 
przemocowe. Właściwe organy co prawda prawie od razu zaczęły stosować 
nowe mechanizmy prawne w tym zakresie, jednak raczej z niedostateczną 
częstotliwością39. Według danych statystycznych Prokuratury Generalnej40 już 
w 2010 roku liczba podejrzanych o stosowanie przemocy domowej, wobec 
których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci nakazu opuszczenia lo-
kalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym na podstawie 
znowelizowanego art. 275a § 1 k.p.k., wyniosła 209. Wobec 337 podejrzanych 
o przestępstwo przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny zasto-
sowano instytucję dozoru policyjnego pod warunkiem opuszczenia lokalu zaj-

38 Ibidem, s. 12.
39 Por. h� p/www.mpips.gov.pl, Informacja o skutkach obowiązywania ustawy z 10 czerwca 

2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 125, poz. 842) [dostęp: 31.07.2013], s. 35–37.

40 Ibidem, s. 36.
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mowanego wspólnie z pokrzywdzonym, początkowo – do 8 czerwca 2010 roku 
na podstawie art. 14 ust. 1 nowelizacji, a następnie na podstawie art. 275 § 3 
k.p.k. w 891 przypadkach zarządzono dozór policji z jednoczesnym zobowiąza-
niem do powstrzymywania się od kontaktów z pokrzywdzonym. Wobec 1 800 
podejrzanych prokuratorzy wystąpili do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresz-
towanie podejrzanego. Sądy zdecydowały się zastosować tymczasowe aresz-
towanie wobec 1 699 podejrzanych objętych wnioskami. Liczba oskarżonych 
wyniosła 16 403, dla 247 z nich prokurator wnosił o orzeczenie zakazu z art. 
41 a § 1 i 2 k.k. Wobec 112 oskarżonych prokurator wnioskował o warunko-
we umorzenie postępowania karnego, wnioskując jednocześnie we wszystkich 
przypadkach o nałożenie obowiązku określonego w art. 67 § 3 k.k.41

Warto również przyjrzeć się orzecznictwu sądowemu w zakresie przemocy 
wobec osób najbliższych kwalifi kowanej jako przestępstwo na podstawie art. 
207 k.k. Co prawda w 2011 roku zanotowano niewielki wzrost skazań z art. 207 
k.k. w stosunku do lat poprzednich, jednak w roku 2012 roku zanotowano ich 
spadek do 12 970. Jest to niepokojące, ponieważ może świadczyć o tym, że za-
angażowanie organów ścigania w zwalczanie przestępstwa przemocy było tylko 
krótkotrwałą reakcją na szum medialny i poruszenie opinii publicznej spowo-
dowane dokonywanymi w tym zakresie zmianami legislacyjnymi.

Interesujące jest to, że policja jako jeden z podmiotów zaangażowanych 
w zapobieganie przemocy domowej i zwalczanie tego zjawiska podaje, że 
dane liczbowe za 2013 rok wskazują na zwiększenie liczby wszczętych proce-
dur „Niebieskiej Karty”, co oznacza skuteczną realizację programu przeciw-
działania przemocy. Ze statystyk policyjnych wynika, że liczba ofi ar przemocy 
wobec osób najbliższych w 2013 roku ogółem wyniosła 86 797, w tym 58 310 
kobiet, 9 233 mężczyzn i 19 254 małoletnich42. W tym kontekście niepokojąca 
jest znacznie niższa liczba osób skazywanych przez sądy z art. 207 k.k. Zapewne 
w pojedynczych przypadkach może to wynikać z faktu, że ofi ary przemocy po-
szukują ochrony, składając zawiadomienia o popełnieniu innych przestępstw, 
takich jak uszczerbek na zdrowiu, pobicie, rozstrój zdrowia itp. Bardziej praw-
dopodobne wydaje się jednak to, że rozbieżność między wszczętymi proce-
durami „Niebieskiej Karty” a skazaniami z art. 207 k.k. wynika z trudności na 
etapie postępowania przygotowawczego w zbieraniu materiału dowodowe-

41 Obowiązki te mogą przybrać różną formę. Mogą to być m.in.: poddanie się leczeniu, 
w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, uczestnictwo w oddziaływaniach korekcyj-
no-edukacyjnych, powstrzymanie się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osoba-
mi lub zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób, a także nakaz opuszczenia lokalu 
zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

42 Por. h� p://statystyka.policja.pl/st/informacje/94596,quotNiebieska-Kartaquot-2013.html 
[dostęp: 10.02.2014].
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go, wystarczającego do wszczęcia postępowania sądowego. Być może jednak 
przyczyną takiego stanu rzeczy jest wzrost wrażliwości i kompetencji funkcjo-
nariuszy policji i innych członków zespołów interdyscyplinarnych, którzy w od-
powiedzi na każde powzięcie informacji wszczynają procedurę przez założenie 
„Niebieskiej Karty”.

W tym kontekście pojawia się jednak kolejne pytanie: czy rzeczywiście roz-
poczęcie sformalizowanej interwencji, szybka diagnoza zjawiska przemocy 
i podjęcie działań zaradczych na etapie prac zespołów interdyscyplinarnych 
pozwalają ochronić ofi arę i podjąć skuteczne środki zaradcze wobec spraw-
cy, czy raczej należy przyjąć, że formalne założenie „Niebieskiej Karty” uważa 
się za rozwiązanie sprawy i objęcie ofi ary przemocy ochroną? Niestety bada-
nia wiktymizacyjne pokazują, że wiele ofi ar przemocy, w tym zwłaszcza kobiet, 
pozostaje z problemem przemocy samotnie, a konsekwencje dla nich, rodziny 
i społeczeństwa są ogromne. Istotne znaczenie ma reakcja organów ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości, która nadal pozostawia wiele do życzenia. Państwo 
razem z organizacjami pozarządowymi powinno zdecydowanie zwiększyć efek-
tywność reakcji na przemoc w rodzinie, w szczególności reakcji na przemoc 
wobec kobiet. Uwrażliwienie na potrzebę przeciwdziałania przemocy, eduka-
cja, a przede wszystkim właściwa interwencja policji i wspieranie pokrzywdzo-
nych kobiet musi być stałym elementem działania instytucji państwowych, sa-
morządowych oraz NGO. Istotną sprawą jest także systematyczne prowadzenie 
badań wiktymizacyjnych. Tylko wiarygodne dane mogą być podstawą właści-
wej diagnozy i strategii przeciwdziałania przemocy43. Z wiarygodnością i rzetel-
nością danych statystycznych dotyczących przemocy mamy jednak wciąż prob-
lem. Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, któremu w ostatnich latach poświęca 
się co prawda coraz więcej uwagi, wciąż jednak pozostaje ona w sferze tabu.

Warto jeszcze raz podkreślić, że istotnym problemem pozostaje wciąż re-
akcja organów ścigania na zjawisko przemocy. Co prawda policja rzeczywiście 
zwiększyła częstotliwość wszczynania procedury „Niebieskiej Karty”, jednak 
ofi ary przemocy są narażone na wtórną wiktymizację nie tylko przez zacho-
wanie osób mających z nimi bezpośredni kontakt, czyli funkcjonariuszy policji 
i osób uczestniczących w pracach zespołu interdyscyplinarnego. Grzegorz Wro-
na, prawnik, konsultant specjalistycznej poradni rodzinnej do spraw przeciw-
działania przemocy zwraca uwagę na zjawisko wtórnej wiktymizacji z innej per-
spektywy: „Dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem, duże znaczenie ma nie 
tylko zachowanie poszczególnych osób w bezpośrednim kontakcie z nią, ale nie 

43 B. Gruszczyńska, Kobieta-ofi ara przestępstw w badaniach kryminologicznych, materiał 
z Konferencji „Pomoc kobietom ofi arom przestępstw”, Sejm RP, 5 marca 2013, s. 2.
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mniej ważnym elementem jest treść dotyczących jej dokumentów”44. Odwo-
łuje się przede wszystkim do uzasadnień postanowień w postępowaniu przy-
gotowawczym oraz uzasadnień orzeczeń sądowych, które dla pokrzywdzonych 
często są niezrozumiałe, a nawet odbierane jako krzywdzące czy upokarzające. 
„Faktem jest, że zadanie napisania uzasadnienia w taki sposób, aby było ono 
zrozumiałe dla każdego, kto je czyta, zarówno profesjonalisty, jak i laika, nie 
jest proste. Nie zmienia to jednak faktu, że używanie sformułowań, z których 
wynika, że osoba pokrzywdzona przyczyniła się do popełnienia przestępstwa 
lub że wyolbrzymia jego skutki, może prowadzić do wtórnej wiktymizacji. Ję-
zyk, którym posługuje się osoba pisząca uzasadnienie, ma bowiem nie tylko 
znaczenie prawne, ale dla osób pokrzywdzonych jest rodzajem oceny ich osoby 
dokonanej przez obcego człowieka. Siła tej oceny nieraz może skrzywdzić”45.

5. Podsumowanie

„Przemoc w rodzinie jest […] zjawiskiem złożonym, bo dotyka osób najbliż-
szych. Powoduje to liczne uwikłania: prawne, moralne, społeczne i psycho-
logiczne. Sprawy majątkowe, fi nansowe, wspólne mieszkanie, opieka nad 
dziećmi, opinie i stanowisko rodziny, postawy środowiska, decyzje odnośnie 
dalszego losu związku (separacja, rozwód, wspólne życie mimo wszystko), pod-
jęcie kroków prawnych wobec najbliższych, nadzieja, że sprawca „poprawi się” 
i będzie „wszystko dobrze” – oto niektóre z poważnych dylematów, z którymi 
mierzą się osoby doznające przemocy”46. Przemoc jest często zjawiskiem „wie-
loproblemowym”. Towarzyszą jej alkohol, zaniedbania, kłopoty materialne, 
zdrowotne i inne. Walka z nią wymaga zaangażowania specjalistów z różnych 
dziedzin. Ponadto przemoc w rodzinie dotyka wszystkich jej członków, także 
świadków i dzieci – oni również wymagają pomocy.

Przemoc jest też przestępstwem ściganym z urzędu, co automatycznie an-
gażuje takie służby jak: policja, prokuratura czy sądy. Prawne mechanizmy 
ochrony ofi ar przemocy w polskim systemie w ostatnich latach bez wątpienia 
znacznie się wzmocniły. Z ich realizacją w praktyce ciągle jednak mamy prob-
lemy. Co prawda „Kodeks karny zabrania znęcać się nad członkami rodziny 
i przewiduje za to stosowne kary, jednak sprawcy przemocy bardzo rzadko sta-
ją przed sądem. Różne są tego przyczyny. Ofi ary obawiają się składać formalne 

44 Źródło: h� p://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/dzien-3-ochrona-przed-powtorna-
-wiktymizacja [dostęp: 10.02.2014].

45 Źródło: h� p://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/dzien-3-ochrona-przed-powtorna-
-wiktymizacja [dostęp: 10.02.2014].

46 W. Paszkiewicz, [w:] „Świat problemów. Miesięcznik poświęcony profi laktyce i rozwiązy-
waniu problemów alkoholowych” wrzesień 2008 r.
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skargi, a często zdarza się, że złożone wycofują […]. Policja niechętnie interwe-
niuje i często nie potrafi  zapewnić bezpieczeństwa kobiecie, która wzywała po-
mocy. Świadkowie przemocy domowej na ogół nie chcą zeznawać i osobiście 
interweniować. Prokuratorzy są niechętni do podejmowania spraw, w których 
tak trudno o świadków i solidne dowody, są również krytycznie nastawieni 
do kobiet, które wycofują skargi”47. Problemy w ściganiu sprawców przemocy 
i ochronie jej ofi ar wynikają zarówno ze społecznych stereotypów dotyczących 
przemocy, jak i z wzajemnych, często bardzo złożonych relacji między sprawcą 
i ofi arą, a także z podejścia osób pracujących w instytucjach mających na celu 
zapobieganie i zwalczanie przemocy w rodzinie. Wiele kwes	 i zapewne można 
poprawić, trzeba jednak mieć na uwadze również to, że przemoc domowa mu-
siałaby „wyjść z domu”, aby skutecznie z nią walczyć, co chyba nigdy do końca 
nie stanie się możliwe. Podstawowy problem tkwi zatem nie tyle w mechani-
zmach prawnych, co w psychologicznych i socjologicznych uwarunkowaniach 
tego zjawiska.

47 J. Mellibruda, Charakterystyka przemocy…, s. 8.
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Ochrona i wsparcie dla migrantek doświadczających 
przemocy ze strony osób bliskich w Polsce

1. Wstęp

W niniejszym tekście zostanie opisana pomoc, na jaką mogą liczyć migrant-
ki, które doświadczają przemocy ze strony osób bliskich. W ramach przepro-
wadzonych badań1 chcieliśmy sprawdzić, czy cudzoziemki mogą liczyć na 
wsparcie, a jeśli tak, jakiego rodzaju jest to wsparcie oraz jak ono wygląda 
w praktyce. W kolejnych rozdziałach zostanie krótko scharakteryzowany pol-
ski system ochrony kobiet przed przemocą, a także zostaną opisane szczególne 
formy pomocy, które skierowane są tylko do migrantek. Rozważymy także, dla-
czego tak niewiele cudzoziemek jest gotowych zgłaszać fakt popełnienia prze-
mocy wobec nich, oraz, co zrobić, by taka pomoc była skuteczna – jakie warun-
ki brzegowe muszą być w tym celu spełnione.

Należy jednak zacząć od ogólnego przyjrzenia się, czy migrantki, które prze-
bywają w Polsce, czują się w naszym kraju bezpiecznie. Niestety odpowiedź 
na to pytanie jest negatywna. Wiele uczestniczących w badaniu cudzoziemek 
podczas wywiadów opowiadało o towarzyszącym im w życiu w Polsce poczu-
ciu zagrożenia – tutaj [w Polsce] człowiek nie czuje się całkowicie bezpiecznie 
(W6). Inna z nich mówiła tak: Większość kobiet, które przyjeżdżają same, my-
ślą, że tu jest Europa, że tu jest inne podejście do kobiety, że tu jest ochrona 
dla tej kobiety. W założeniu swoim mają coś takiego, że przyjadą tu do Europy, 
znajdą się wśród ludzi, którzy nie znają ich historii i one będą tu wolne. [Tym-

1 Szczegółowy opis metodologii badań wraz z informacjami dotyczącymi rozmówców, z któ-
rymi przeprowadzono wywiady, i wyjaśnieniem kodów używanych w niniejszym tekście do ich 
oznaczenia został zamieszczony w niniejszym tomie w rozdziale: W. Klaus, Przemoc wobec mi-
grantek przymusowych w Polsce – charakterystyka zjawiska.
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czasem] przyjeżdżają do ośrodka, znajdują się wśród takich samych uchodźców 
z Czeczenii i oni są nawet bliżej. [...] Rodzina jest sama. Oni [cudzoziemcy] żyją 
w swoim świecie, Polacy żyją w swoim świecie (W15). Migrantki, widząc takie 
podejście polskich władz, nie mają zatem złudzeń, że są pozostawione same 
sobie ze swoimi problemami – problemami różnego rodzaju, ale w tym także 
z problemem doświadczenia przemocy. Jak się okazuje, cudzoziemki właściwie 
potrafi ą rozpoznać to nastawienie, co potwierdza wypowiedź jednej z osób 
pracujących z uchodźcami: Przez to, że są migrantkami przymusowymi, osoby 
udzielające wsparcia, z różnych powodów, mogą podchodzić do tych osób z dy-
stansem, czasami niewłaściwie odczytać te same sytuacje, mówiąc chociażby 
o tym: „to taka kultura” (UU2). 

Osoby, które od lat wspierają cudzoziemców, niezależnie od tego, czy pracu-
ją w organizacji społecznej, czy w instytucji publicznej, wyrażały się negatywnie 
o wsparciu, jakie możemy zaoferować jako państwo kobietom doświadczającym 
przemocy. Mówiły one: Wszystkie te metody, mechanizmy prawne, które później 
uruchamiamy, one odbijają się później […] negatywnie na kobiecie i na dzieciach 
(UU7). Bowiem ogólna ocena polskiego systemu wsparcia dla ofi ar przemocy jest 
niska, a realna pomoc dla cudzoziemek w zasadzie nie istnieje. Propozycje, które 
otrzymuje migrantka, są iluzoryczne i nie odpowiadają na jej potrzeby. 

2. Ochrona kobiet doświadczających przemocy ze strony partnerów 
w Polsce – krótka ocena działania funkcjonującego systemu 

Zasadniczo wszyscy nasi rozmówcy, którzy pracowali w systemie zapobie-
gania przemocy w rodzinie, wypowiadali krytyczne uwagi o jego funkcjonowa-
niu (jedynie jeden z policjantów wyraził opinię, że pokrzywdzone mogą liczyć 
na duże wsparcie ze strony organów ścigania). Zauważano co prawda, że na 
przestrzeni ostatnich lat dokonały się zmiany w tym zakresie i że system został 
ulepszony, ale ogólna ocena pozostaje nadal krytyczna. Wynika to z różnych 
przyczyn. Przede wszystkim wydaje się, że nadal brakuje woli politycznej do 
zmiany i do stworzenia prawdziwego systemu ochrony kobiet przed przemo-
cą. Świadczą o tym chociażby wypowiedzi polityków podczas debaty o ratyfi ko-
waniu przez Polskę Konwencji w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej, którzy podawali argumenty o odbieraniu 
kobietom prawa do pełnienia tradycyjnej roli matki i żony, zmuszaniu kobiet do 
przyjmowania „niezdrowych” postaw feministycznych2.

2 K. Buczkowski, W. Klaus, P. Wiktorska, Empowering and legi� mising the vic� ms of crime: 
a real goal of the criminal jus� ce system or no more than a pipe dream?, [w:] G. Meško, J. Tan-
kebe (eds.), Understanding Legi� macy of Criminal Jus� ce in Emerging Democracies: European 
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Oczywiście trzeba zauważyć, że funkcjonuje odrębna ustawa poświęco-
na tylko temu problemowi, nakładająca bardzo wiele różnych obowiązków na 
wiele podmiotów i zobowiązująca władze na wszystkich szczeblach do przyj-
mowania programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydaje się jed-
nak, że cały czas są to działania fasadowe. Duża liczba przygotowywanych do-
kumentów przykrywa brak konkretnych działań. Całą energię wkłada się raczej 
w działania administracyjne, sprawozdawczość, a nie rzeczywiste działania, po-
legające na zapewnieniu ochrony pokrzywdzonym. Tak stan ten opisywała jed-
na z rozmówczyń: Jeśli chodzi o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie [mamy] 
małą komórkę w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. To też pokazuje jas-
no, jaki rząd ma stosunek do tej kwes� i. Bo jeśli mówimy o przeciwdziałaniu 
narkomanii czy alkoholizmowi, no to mamy olbrzymie rządowe agencje, które 
się tym zajmują, i dużo pieniędzy, ludzi i tak dalej. A tu mamy jedną panią wi-
ceminister czy wcześniej pana wiceministra, który ma szereg innych działań do 
zrobienia w tym zakresie i nie tylko w tym zakresie, w innych zakresach do zro-
bienia, plus mamy jedną lub dwie osoby w ministerstwie, które się tą tematyką 
zajmują (NP4). Tymczasem skala zjawiska przemocy wobec kobiet w Polsce nie 
jest marginalna. Ofi arami różnych form przemocy w ciągu swojego życia padła 
co trzecia ankietowana kobieta, a 15,5% Polek zostało pokrzywdzonych przez 
swojego partnera3. 

2.1. Społeczny odbiór problemu przemocy w rodzinie

Wśród rozmówców powstała się opinia, że społeczeństwo niewiele wie 
o przemocy i wiąże ją jedynie z przemocą fi zyczną. Natomiast jeżeli wchodzi-
my w zagadnienie przemocy ekonomicznej czy przemocy seksualnej, to w ogóle 
społeczeństwo na ten temat nie wie nic. [...] Zachowania, które wchodzą czy 
mogą być zakwalifi kowane jako przemoc ekonomiczna, są oceniane przez spo-
łeczeństwo jako motywowanie do oszczędnego życia, uczenie gospodarności. 
I przemoc seksualna w ogóle nie istnieje – jak jesteś żoną, kochanką, konku-
bentką to musisz [współżyć z partnerem], w związku z czym to w ogóle nie jest 
przemoc (E2).

Jak zatem społeczeństwo patrzy na przemoc w rodzinie? Z badań opinii 
publicznej wynika, że jedynie ponad połowa ankietowanych uważa, że jest to 
poważny problem społeczny, przy czym kobiety są bardziej uwrażliwione na 
jego występowanie. Praktycznie wszyscy badani sądzą natomiast, że przemoc 

Perspec� ves, Springer 2014, w druku.
3 B. Gruszczyńska, Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne. War-

szawa 2007, s. 58–63.
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ma związek z występowaniem problemu alkoholowego w rodzinach (96%), 
a połowa z respondentów wiąże przemoc ściśle z ubóstwem. Zasadniczo ist-
nieje także spore przyzwolenie społeczne na stosowanie przemocy w relacjach 
między osobami bliskimi – 28% nie uważa za przemoc uderzenia mężczyzny 
przez kobietę, odwrotną sytuację podobnie ocenia 15% respondentów. Akcep-
tacja dla przemocy wzrasta, gdy dochodzą specjalne przyczyny jej występowa-
nia – przy zdradzie partnera zezwolenie na sięgnięcie po przemoc sięga 44%, 
gdy uderza kobieta, i 22%, gdy jest to mężczyzna. Co piąty badany kłótnie, 
rękoczyny i wyzwiska uznaje za normalne zachowania, do których dochodzi 
w każdym domu, i nie widzi w nich przemocy, a co trzeci akceptuje stosowanie 
kar fi zycznych wobec dzieci4.

Wielu z pytanych przez nas ekspertów dużą rolę w kształtowaniu postrzega-
nia przemocy w rodzinie przez społeczeństwo widziało w działaniach mediów. 
Z jednej strony zwracano uwagę na ogrom przemocy w programach telewizyj-
nych i fi lmach, gdzie krzyk na jedną i drugą osobę, szarpanie jej jest pokazywane 
jako normalność (NP1). Ponadto niektóre programy upowszechniają wiele ste-
reotypów, bowiem wystarczy, że kobiety włączą telewizor lub włączą radio i usły-
szą komentarz jakiejś celebrytki, która opowiada „no ja sobie nie wyobrażam, 
skoro ona tyle lat była z tym mężczyzną to znaczy, że chciała z nim być, jak on 
ją tak tłukł”. To jest komunikat dla tej osoby [pokrzywdzonej], że ona sama jest 
sobie winna. Jeśli [jest bita], widocznie tego chce (NP2). Ale media pełnią także 
ważną rolę edukacyjną, szerząc wiedzę, prowadząc kampanie społeczne. Osoby 
pracujące z kobietami doświadczającymi przemocy widzą, że liczba klientek szu-
kających pomocy zwiększa się po emisji tego typu programów. 

Widać rolę seriali w zmianie wizerunku przemocy w rodzinie. Choć w dużym 
stopniu powielają one stereotypowe myślenie o źródłach przemocy (i wiążą je 
z alkoholem), to jednak nie jest to jedyna asocjacja, a występowanie przemo-
cy pokazywane jest w różnych środowiskach, nie tylko wśród osób wykluczo-
nych, ale także w tzw. dobrych domach. Ważne jest natomiast, że przemoc za 
każdym razem jest przez twórców seriali potępiana, a kobieta jest pokazywa-
na jako osoba zasługująca na wsparcie i otrzymująca je ze strony osób najbliż-
szych. Pokrzywdzone nie zawsze są jednak przedstawiane w pozytywnym 
świetle, a z drugiej strony sprawcy często sami ulegają „cudownym nawróce-
niom” i zaprzestają stosowania przemocy (choć widać w tym zakresie zmianę 
w ostatnich latach, gdzie sytuacje te są pokazane bardziej realistycznie). Nie-

4 Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: przemoc w rodzinie z perspek-
tywy dorosłej populacji Polski. Raport z badania zrealizowanego dla Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, Warszawa 2011, raport dostępny na: h
 p://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfi -
les/_public/1_NOWA%20STRONA/Przemoc%20w%20rodzinie/dane%20statystyczne/1%20RA-
PORT_POLACY_PRZEMOC_W_RODZINIE_FIN.pdf [dostęp: 28.02.2014].
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stety w serialach sporadycznie występuje wsparcie instytucjonalne – ze stro-
ny policji, pracowników socjalnych, oraz trudno znaleźć przedstawienie kon-
sekwencji prawnych dla sprawców przemocy5. Brakuje zatem roli edukacyjnej, 
pokazującej, gdzie można znaleźć wsparcie. 

Problemem jest także postrzeganie przez społeczeństwo przemocy jako pry-
watnej sprawy rodziny, w którą nikt obcy nie powinien ingerować. Tak uważa 
połowa z Polaków. Interweniować można dopiero na wyraźną prośbę pokrzyw-
dzonej (43% respondentów). W 14% uważa, że pomagać w ogóle nie należy, 
bowiem kobieta i tak w końcu wycofa oskarżenia i wróci do sprawcy6. W bar-
dzo wielu wywiadach z ust ekspertów i ekspertek padło sformułowanie „brudy 
pierze się w swoim domu”. Opowiadali, że wśród sąsiadów dominuje przeko-
nanie: Ja tutaj słyszę krzyki, płacz, [ale] to wygląda z zewnątrz na bardzo dobrą 
rodzinę: przecież [jest] mama, tata, chodzą na spacery, na zakupy, do kościoła. 
To co ja mam się tutaj wtrącać? Pewnie nic się nie dzieje, każdy się często kłóci 
z różnych powodów (NP1). Taka postawa najbliższego otoczenia skutkuje wzbu-
dzeniem wstydu u pokrzywdzonych z powodu tego, że jest wobec nich stoso-
wana przemoc. Tymczasem przecież jedyną osobą, która powinna się wstydzić, 
jest sprawca. Taka postawa może być również swoistym usprawiedliwieniem 
bierności. Bowiem, jak zauważył jeden z funkcjonariuszy policji, często ludzie 
boją się [...] interweniować, bo później musieliby być świadkami. Społeczeń-
stwo jest zamknięte, powiem szczerze, takie, że nie reagują jakby na [potrze-
by] sąsiada (UP2). Prowadzi to do pozostawienia osoby doświadczającej prze-
mocy samej sobie. Tymczasem reakcja, jakiej oczekujemy od przedstawicieli 
społeczności, to nie podjęcie czynnego działania i samodzielne zapobieganie 
przemocy, a właśnie zgłoszenie jej odpowiednim służbom, które powinny, przy-
najmniej na wstępnym etapie postępowania, chronić swoich informatorów, 
nie zdradzać ich personaliów, nie informować, kto zainicjował ich interwencję. 
Sąsiedzi obawiają się jednaj, że mogą się spotkać z agresją ze strony sprawcy 
przemocy, a w niektórych przypadkach nawet ze strony pokrzywdzonej.

Problemem jest także upolitycznienie samego problemu przemocy w domu 
w dyskursie publicznym. Nie jest ona bowiem postrzegana jak każde inne prze-
stępstwo, z którym państwo prowadzi walkę7. Przedstawiana jest raczej jako 
problem rodziny. Znakomicie ujęła to jedna z badanych: Problem przemo-
cy w rodzinie bardziej zaczyna być takim problemem jakby społecznym, nad 
którym mają się te instytucje pochylić, żeby tę rodzinę ratować, a nie proble-

5 B. Łaciak, Kwes� e społeczne w polskich serialach obyczajowych – prezentacje i odbiór. Ana-
liza socjologiczna, Warszawa 2013, s. 193–198.

6 Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie…, s. 33.
7 Bowiem w stosunku do przestępczości niezwykle często używa się właśnie pojęcia „walki” 

z nią.
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mem prawnym. Tam, gdzie jednak powinny z urzędu, tak jak wymaga tego 
od nas prawo, reagować powołane do tego instytucje (NP4). Inna osoba do-
daje: [Przemoc domowa] spływa z tych obszarów przestępczości w obszar do-
brostanu rodziny i pracy nad tym, żeby tę rodzinę ocalić (NU7). Oznacza to, 
że raczej pracuje się z rodziną i celem tych działań jest zapewnienie trwałości 
rodziny, a nie pomoc pokrzywdzonej i jej ochrona przed przemocą. Takie my-
ślenie o przemocy domowej niezwykle mocno wpływa na podejmowane dzia-
łania i decyzje osób, które powinny pomagać kobiecie i zapewnić jej bezpie-
czeństwo. Filozofi ę tę pokazuje także umiejscowienie zagadnienia przemocy 
w rodzinie w resorcie odpowiedzialnym za politykę społeczną, a nie w Mini-
sterstwie Sprawiedliwości8. 

Oznacza to, że przemoc nie jest rozumiana jako problem prawny i w związ-
ku powyższym jest traktowana w systemie wymiaru sprawiedliwości z lekcewa-
żeniem. Zauważali to wielokrotnie eksperci w swoich wypowiedziach: Nie ma 
świadomości wśród policji, sądów, prokuratury, że to jest poważny problem 
i do niego trzeba poważnie podejść. Ja się spotkałam wielokrotnie, [...] że te 
kobiety z art. 207 kodeksu karnego są nazywane „znętami” albo „znętkami”. 
To już pokazuje, jaka jest pogarda, jaki jest po prostu stosunek sądów do takich 
problemów. [...] Wszyscy mówią „przemoc jest zła”. Ale to tylko mowa. A jeżeli 
przychodzi co do czego, to znowu te „znętki” (NP2). Nie jest zatem zaskocze-
niem, że przy takim podejściu i używaniu takich określeń, osoby te nie traktują 
poważnie kobiet doświadczających przemocy, nie traktują ich jak ofi ar innych 
przestępstw. Bowiem słowa mają znaczenie i używanie sformułowań pogardli-
wych i lekceważących buduje negatywne nastawienie zarówno wobec samego 
przestępstwa, jak i do osób nim dotkniętych.

Może to tłumaczyć, czemu zasadniczo dość dobre przepisy prawa, szcze-
gólnie po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010 
roku9, do tej pory nie zafunkcjonowały w praktyce i wiele instytucji prawnych 
chroniących osobę pokrzywdzoną przed sprawcą w zasadzie jest nadal wyko-
rzystywanych marginalnie. Jak opowiada jedna z ekspertek: Uzyskanie pomo-
cy wymaga albo tego, że ta osoba sama ma sporą determinację, albo właśnie 
że ma jakąś organizację czy jakąś placówkę czy jakiegoś konsultanta. No ktoś 
za nią stoi w sensie wspierania jej na drodze uzyskiwania tych wszystkich moż-
liwych form pomocy. Bo one są możliwe, ale nie jest je łatwo uzyskać (NU5). 

8 Choć w 2013 roku w ramach tego ministerstwa powołano budzącą szereg wątpliwości insty-
tucję, jaką jest Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny.

9 Więcej na temat tych zmian patrz: P. Wiktorska, Przeciwdziałanie przemocy wobec najbliż-
szych, [w:] J. Utrat-Milecki (red.), Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności, 
Warszawa 2013, s. 178 i nast. O prawach przysługujących pokrzywdzonym patrz w niniejszym 
tomie: K. Słubik, Przemoc wobec migrantek w Polsce i wybranych krajach UE – analiza prawna.

05_Witold_Klaus.indd   25205_Witold_Klaus.indd   252 2014-11-18   07:18:162014-11-18   07:18:16



253

Ochrona i wsparcie dla migrantek doświadczających przemocy ze strony osób bliskich...

Wiele badanych osób podkreślało, że jest to szczególnie trudne w małych miej-
scowościach i na wsiach, gdzie jest po prostu znacznie mniejsza dostępność 
tego wsparcia, o ile w ogóle jest ono dostępne. Skutkuje to tym, że kobiety są 
skazane same na siebie, nikt do nich nie wyciąga ręki z pomocą. Generalnie 
bowiem w Polsce dużo bardziej się martwimy o sprawców niż o ofi ary. I właś-
nie bardzo się martwimy o to, żeby im nie zrobić krzywdy i żeby ich niesłusznie 
nie wsadzić, i jeszcze w konsekwencji nie płacić mu odszkodowania później, niż 
o to, żeby zabezpieczyć jakoś tę ofi arę (NP3). I oczywiście nie chodzi tu o po-
zbawienie oskarżonego gwarancji procesowych, ale o wyrównanie szans i da-
nie pewnych instrumentów także ofi erze10.

2.2. Działania interwencyjne

Polski system zapobiegania przemocy w rodzinie nastawiony jest prze-
de wszystkim na działania interwencyjne, doraźne. W badaniach chcieliśmy 
sprawdzić, jak procedury te są oceniane przez osoby, które na co dzień zajmują 
się udzielaniem wsparcia osobom doświadczającym przemocy. Pytaliśmy za-
tem zarówno o opinie odnośnie do poszczególnych instrumentów prawnych, 
jak i do służb, które działają w ramach systemu.

Jedną z ważnych i stosunkowo nowych instytucji prawnych jest zespół in-
terdyscyplinarny, który zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w ro-
dzinie powinien funkcjonować w każdej gminie. Wprowadzenie tego rozwiąza-
nia w praktyce przebiegało z opóźnieniami – w niektórych gminach zespoły te 
powoływane były niechętnie. Jedna z ekspertek podawała, że w dwa lata po 
wejściu w życie przepisów nakazujących powołanie zespołów funkcjonowały 
one jedynie w ok. 2/3 gmin. Zasadniczo sama idea takiej instytucji, zbierającej 
w jednym miejscu fachowców z różnych zakresów i mających doświadczenie 
pracy w różnych instytucjach, jest jak najbardziej słuszna. Stanowi przeniesie-
nie na nasz grunt doświadczeń państw anglosaskich i ich podejścia wieloagen-
cyjnego (mul� agency)11. Natomiast polski ustawodawca niestety nie mógł się 

10 Co jest zasadniczo problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości, który raczej nie do-
strzega pokrzywdzonych i ich krzywdy oraz niechętnie widzi aktywność takich osób w postępo-
waniu karnym. Można powiedzieć, że pokrzywdzony jest tylko dodatkiem do procesu karnego, 
z reguły niezbyt chętnie widzianym, bo wiąże się to z koniecznością dokonywania dodatkowych 
czynności, jak np. zawiadamianiem o terminie rozprawy […], ryzykiem, że aktywność oskarżyciela 
posiłkowego spowoduje przedłużenie postępowania – por. K. Dudka, G. Artymiak, Sytuacja po-
krzywdzonego w procesie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem roli oskarżyciela posiłkowego 
i powoda cywilnego, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2012, s. 78–79.

11 W Anglii i Walii jego znakomitym przykładem są zespoły ds. nieletnich – Youth Off ending 
Teams – por. W. Klaus, Dziecko przed sądem. Wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości 
młodszych nieletnich, Warszawa 2009, s. 359–363.
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zdecydować, jak powinna wyglądać praca takiego zespołu i czym dokładnie po-
winien on się zajmować – czy wyznaczaniem strategii działań w zakresie prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie i koordynowaniem prac oraz planów różnych 
instytucji w tym zakresie, czy też raczej podejmowaniem konkretnych działań 
wobec poszczególnych pokrzywdzonych. W efekcie oczekuje się, że zespoły 
będą zajmowały się wszystkimi tymi działaniami łącznie. Tak praktykę działania 
zespołów oceniała jedna z badanych: Ta idea [utworzenia zespołów] na tym 
poziomie została położona totalnie, to znaczy stworzono jakiś twór, który ma 
zbyt wiele zadań do tego, by być strategicznym zespołem, bo on jest po prostu 
zespołem działającym na co dzień w konkretnych przypadkach. [...] Nie mają 
szans zajmować się żadną strategią, ponieważ zajmują się niczym innym jak 
tylko tłuczeniem procedury Niebieskich Kart (NP5).

Trudność stanowi także ustawowe określenie składu zespołu. Na poziomie 
ogólnych założeń jest ono niezwykle słuszne, bowiem mają w nim zasiadać oso-
by zajmujące się polityką i pomocą społeczną, edukacją, zdrowiem, służby po-
rządku publicznego, czyli osoby odpowiedzialne za kluczowe sfery wsparcia ofi ar. 
Natomiast w momencie, gdy zespół ma za zadanie skupiać się nad sytuacją kon-
kretnej rodziny, dla której została założona Niebieska Karta, pojawia się problem. 
Tak to opisywała jedna z osób, która pracuje w takim zespole: W tych zespołach 
są osoby, nie są to specjaliści, a są to osoby wymienione ustawowo, które mają 
tam być. A nie w każdej sprawie one muszą się włączać, bo na przykład nie ma 
dzieci, więc nie ma potrzeby, żeby w danym spotkaniu uczestniczył ktoś ze szkoły 
czy z kuratorium. Czy nie ma problemu alkoholu, to [nie ma potrzeby], żeby był 
obowiązkowo pracownik związany z przeciwdziałaniem alkoholizmowi z komisji. 
A tutaj ten cały zespół, który ma się składać z tych osób, które są wymienione 
ustawowo, powinien się pochylać nad każdym przypadkiem (NP4).

Problemem w pracy tych zespołów stał się także ogromny stopień ich sfor-
malizowania. Tak oceniała to jedna z rozmówczyń: Bardzo dużo bałaganu, [...] 
bardzo dużo dokumentacji, bardzo dużo biurokracji (UP6). Duża liczba osób 
podkreślała, że obecnie głównym tematem prac i sporów stały się problemy 
techniczne – kto zaprasza na spotkanie zespołu, gdzie się ono odbywa, kto i jak 
rejestruje różne aktywności, kto za co płaci. Przesłoniły one nierzadko pracę 
merytoryczną12. W niektórych miejscach już wcześniej różne instytucje współ-
pracowały ze sobą w bardziej lub mniej formalny sposób. Obecnie natomiast 
w małych ośrodkach panuje takie przekonanie, że odkąd mamy ten zespół in-

12 Na nadmierne procedury biurokratyczne w działaniu zespołów i wynikającą z nich małą 
ich skuteczność, a nawet znaczne pogorszenie sytuacji osób dotkniętych przemocą, zwraca tak-
że uwagę Najwyższa Izba Kontroli: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez administrację 
publiczną, Najwyższa Izba Kontoli, Warszawa 2013, dostępne na: h
 p://www.nik.gov.pl/plik/
id,5094,vp,6609.pdf [dostęp: 31.03.2014].
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terdyscyplinarny, mamy więcej roboty, więcej papierów [...]. Przecież my i tak 
tutaj w regionie działaliśmy wszyscy razem: bo to pan Kazimierz policjant, pani 
Kasia z ośrodka, pani kurator. I to są te same osoby, które no zazwyczaj od lat 
pracowały w obszarze przemocy i teraz zostały [na nie] nałożone różne proce-
duralne wymagania, których oni zwykle nie rozumieją. [...] Spotkałam się też 
z takimi sytuacjami, że wszystko zostało powołane zgodnie z prawem, posie-
dzenia [zespołu] się odbyły, pierwsze jakieś formalności się zadziały, po czym, 
można powiedzieć, wszystko wróciło do starych zasad. Czyli nadal jest tak, że 
każdy jakoś pracuje sobie i ten zespół interdyscyplinarny w praktyce nie działa 
(E2). Co więcej niektórzy eksperci zwracali uwagę, że czasem wsparcie dla ofi ar 
nawet się osłabiło w związku z powołaniem zespołu – wiele instytucji, które 
wcześniej lepiej się zajmowały przemocą, to teraz zakłada Niebieską Kartę, od-
syła ją do zespołu i ma takie poczucie, że już sprawa w dużym została załatwio-
na, ktoś się tym zajmie. Ja nie muszę, bo to poszło już do zespołu (NP4). Jedną 
z formalności jest obowiązek comiesięcznych spotkań zespołu. Tymczasem to 
kompletnie nie przystaje do idei działań interwencyjnych, w których potrzebne 
jest podejmowanie szybkich i natychmiastowych decyzji w momencie wystą-
pienia zdarzenia. 

Oczywiście można mieć nadzieję, że opisane powyżej problemy są przej-
ściowe i współpraca między służbami „jakoś się dotrze”. Jednak wydaje się, że 
problem jest głębszy i bardziej systemowy. Jest nim opisane powyżej pomie-
szanie funkcji zespołu – strategicznej i interwencyjnej. W efekcie mamy kolej-
ną fasadową instytucję, na którą nałożono wiele zadań i nie przekazano na ich 
realizację żadnych dodatkowych środków. Jak słusznie podkreślała jedna z ba-
danych osób: Uważam za błąd, jest to błąd w założeniu ustawy, brak pieniędzy 
na wynagrodzenia dla tych osób. [To] są osoby, które są już po prostu strasznie 
zarobione, a jeśli chcemy mieć dobry zespół interdyscyplinarny, to to powinni 
być fachowcy najlepsi, jakich mamy. Oni też muszą mieć czas, bo to też naj-
trudniejsze sprawy [trafi ają] do takiego zespołu interdyscyplinarnego i trzeba 
im naprawdę poświecić sporo czasu, to nie może być praca [na zasadzie] wo-
lontariatu (NP2). Tak naprawdę należałoby powołać dwie odrębne instytucje. 
Zespół do zadań i wyzwań o charakterze strategicznym i koordynacyjnym. Oraz 
– wzorem instytucji brytyjskich – odrębną interdyscyplinarną służbę, która zaj-
mowałaby się zapewnieniem wsparcia osobom, które doświadczyły przemocy 
w rodzinie. Mogłyby do pracy w niej zostać na stałe oddelegowane osoby, któ-
re dotychczas pracowały w różnych instytucjach i zajmowały się w nich prze-
mocą. Co więcej chodzi właśnie o oddelegowanie, a nie przeniesienie ich na 
stałe – by mieli stały kontakt z jednostką macierzystą i zachowali uprawnienia, 
które daje zatrudnienie w tejże. Wtedy mielibyśmy do czynienia z prawdziwie 
interdyscyplinarnym zespołem osób, który może proponować różne formy 
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wsparcia. Niestety nie wydaje się to realne, więc, jak proponuje jedna z roz-
mówczyń: To, co możemy robić, to na bazie tych służb, które mamy, nauczyć się 
ze sobą współpracować. Nikt nie powiedział, że to [będzie] proste (NP5).

Podstawowym instrumentem, od wykorzystania którego powinno rozpocząć 
się procedurę pomocy, jest założenie Niebieskiej Karty. Dokument ten pierwot-
nie pomyślany jako instrument pracy policji i jako taki funkcjonujący przez wiele 
lat został od 2012 roku zmieniony i rozbudowany, by był odpowiedni także do 
przyjmowania zgłoszeń przez nauczycieli czy lekarzy. Celem Niebieskiej Karty jest 
zebranie dowodów pod przyszłe postępowanie karne oraz zapewnienie odpo-
wiedniej pomocy i wsparcia pokrzywdzonej ze strony różnych służb w ramach 
jednej skoordynowanej procedury. W idei założyć ją powinien pracownik dowol-
nej ze służb, która zdiagnozowała zjawisko przemocy (w praktyce jednak nadal 
przede wszystkim robią to policjanci i pracownicy socjalni, którzy narzekają na 
znaczne rozbudowanie tego dokumentu, czyniąc pracę z nim ogromnie uciążli-
wą). Chodziło o to, żeby człowiek przestał biegać po instytucjach, tylko żeby in-
stytucje miały interes w tym, żeby współdziałać na rzecz tego człowieka. To co 
jest minusem w tej chwili, to jest to, że ta procedura została wymyślona niestety 
przy biurkach urzędników, którzy sobie wymyślili „No fajnie niech będzie jeden 
formularz dla wszystkich służb”. [...] W związku z tym wszyscy powszechnie kry-
tykują ten formularz, bo on jest dla nikogo. Jak jest dla wszystkich, to jest niestety 
dla nikogo. [...] Głównie para idzie w te papiery, zamiast w realną pracę z rodzi-
ną. Po drugie zmiana tej procedury ujawniała coś, co wszyscy wiemy, ale są pew-
ne sytuacje, w których się boleśnie to odsłania, czyli powszechną nieumiejętność 
współpracy ze sobą różnych służb (NP5). Zatem znów słuszny cel w praktyce zo-
stał zaprzepaszczony zbyt dużym sformalizowaniem oraz nieprzewidzeniem uwa-
runkowań lokalnych. Zabrakło myślenia, co jest niestety w Polsce powszechne, że 
sama zmiana przepisu, nie zmieni wiele w praktyce. Za tą nowelizacją nie poszły 
bowiem środki oraz szkolenia na przygotowanie osób pracujących w systemie 
wsparcia dla osób doświadczających przemocy, do zmiany ich sposobu myślenia. 
Ale trzeba też mieć na uwadze, że ta powszechna krytyka nowej Niebieskiej Kar-
ty wynika również zapewne z tego, że nowa procedura nałożyła więcej obowiąz-
ków na różne podmioty. Oczywiste jest zatem, że ich pracownicy będą do niej 
krytycznie nastawieni.

Oceniając zmiany w procedurze Niebieskich Kart, trzeba także pamiętać, że 
w ostatnich latach znacznie spada liczba tych dokumentów zakładanych przez 
policję (por. wykres nr 1). Wprowadzenie nowej procedury w 2012 roku znacz-
nie pogłębiło ten stan, który był już zauważalny we wcześniejszych latach. Jed-
na z ekspertek tłumaczy tę zmianę nastawieniem policjantów na statystyki: 
Wszystko zależy od komendanta danej policji. Oni się obawiają, że jak będzie 
założonych dużo tych Niebieskich Kart, to oni będą tymi najgorszymi, którzy 
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mają najwięcej przemocy na swoim terenie. I jakby nie dociera, że to będzie też 
świadczyło o zaufaniu do tych instytucji i będzie też pokazywało, że ta Niebie-
ska Karta pracuje. W przypadku takich problemów, jakim jest przemoc, wzrost 
liczby Niebieskich Kart świadczy o tym, że procedura jest realizowana. A oni pa-
trzą na to: „Jezus Maria, w statystykach mamy najwięcej w całej Polsce” (NP2). 
Konieczna jest zmiana oceny pracy policji i niepostrzeganie jej skuteczności 
głównie przez pryzmat statystyk.

Wykres nr 1. Liczba osób doświadczających przemocy domowej w według pro-
cedury Niebieska Karta w pracy Policji w latach 2005–2012.

Źródło: statystyki Komendy Głównej Policji13.

W ramach badań prosiliśmy także ekspertki i ekspertów o ocenę pracy róż-
nych służb odgrywających główną rolę w zapewnieniu wsparcia pokrzywdzo-
nym kobietom, tj. pracowników socjalnych, policjantów, pracowników służby 
zdrowia oraz działaczy organizacji pozarządowych.

Jeśli chodzi o system pomocy społecznej, to zauważane były trzy podstawo-
we problemy: stygmatyzacja, brak pracy socjalnej i wypalenie zawodowe pra-
cowników socjalnych. Stygmatyzacja jest wynikiem społecznego przekonania, 
że Ośrodek Pomocy Społecznej to placówka, która pomaga osobom biednym 

13 Pobrane ze strony: h
 p://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/
50863,Przemoc-w-rodzinie.html [dostęp: 2.03.2014].
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(zajmują się zasiłkami) albo rodzinom „patologicznym”, „z marginesu”. Stąd 
rola pracowników socjalnych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie do 
końca była dla rozmówców jasna. Wiele osób zwracało uwagę, że w ramach 
OPS nie ma czasu na pracę socjalną, bowiem są to przede wszystkim urzędy od 
podpisywania kwitków i wydawania jakichś zasiłków (NP2)14. Ale jednocześnie 
wszyscy pracownicy organizacji pozarządowych dostrzegają ogrom i trudność 
pracy, z jaką muszą się mierzyć pracownicy socjalni. Tak opisywali swoje wraże-
nia: Osoby zatrudnione w OPS-ie, w świecie alkoholizmu i wszelkiej patologii, to 
trochę takie siłaczki (NP3). Zwracali uwagę na ogromną frustrację, brak ener-
gii, wypalenie, niskie poczucie własnej wartości pracowników socjalnych oraz 
na brak pomocy dla nich i wsparcia z zewnątrz. Mówili: Coś jest nie tak z tym 
systemem pomocy społecznej, że te osoby są tak strasznie wyczerpane i pracu-
ją trochę jak urzędnicy, a nie jak pomoc społeczna. Ale ja bym nie przerzucała 
odpowiedzialności na nie, to coś się dzieje z tym systemem (NP2). Skutkuje to 
jednak tym, że, jak podkreślają badani, same osoby doświadczające przemo-
cy bardzo nisko oceniają pracę pomocy społecznej, uważając, że nie mogą uzy-
skać tam żadnego wsparcia. 

Kolejną służbą, o ewaluację której prosiliśmy, była policja. Sami funkcjona-
riusze raczej bezkrytycznie patrzą na swoje działania, zapewniając, że w ich 
opinii pokrzywdzona może liczyć na ich duże wsparcie. Dużo bardziej krytyczne 
zdanie o pracy policji mają osoby ze współpracujących z nią organizacji i insty-
tucji. Widzą oni zachodzące w policji pozytywne zmiany, doceniają pracę po-
szczególnych funkcjonariuszy, ale zasadniczo uważają, że służba ta nie pomaga 
pokrzywdzonym kobietom w taki sposób, jak powinna to robić. Policjanci się 
przyzwyczaili do tego, że to są jakby takie jakieś tam „znęty” i że sprawy we-
wnętrzne rodziny. I [wcześniej] w ogóle nie musieli w to ingerować, a teraz ktoś 
im każe ingerować, to zaczynają. Ale [podchodzą do problemu] trochę tak jak 
pies do jeża (NP3). Wynika to z braku odpowiedniego przygotowania do podej-
mowania tego typu działań. Szkolenia policjantów i policjantek odbywają się 
rzadko, a rotacja w służbie (także między stanowiskami) jest ogromna. Skut-
kuje to tym, że z osobami doświadczającymi przemocy często pracują osoby 
nieprzygotowane do podejmowania tych działań, które nie rozumieją specyfi ki 
przestępstwa przemocy w rodzinie, nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak gwałt 
w małżeństwie czy przemoc ekonomiczna. I często ich interwencja wygląda 

14 Problem nieprowadzenia pracy socjalnej i uwikłania w biurokrację wynika z badań prowa-
dzonych wśród pracowników socjalnych: T. Kaźmierczak, Pracownicy socjalni, kapitał ludzki, pro-
fesjonalna praktyka, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między 
służbą społeczną a urzędem, Warszawa 2012; M. Granosik, „Mówię, jak jest, robię, co mi każą” 
– o interpretacyjnym rozdarciu współczesnego pracownika socjalnego, [w:] M. Rymsza (red.), Pra-
cownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa 2012.
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w sposób, w jaki opisuje je jedna z badanych: Przedstawiciele służb gdzieś tak 
wchodzą i jest im bliżej do sprawcy: „Niech Pan się uspokoi, niech Pan pooddy-
cha, no ja wiem, może kobieta Pana zdenerwowała, ale to nie trzeba od razu 
bić”. No i po interwencji (UP6). Działanie ich jest zatem skierowane na załago-
dzenie sytuacji, a nie na okazanie jednoznacznego wsparcia pokrzywdzonej. 

Tymczasem praca policji i zachowanie funkcjonariuszy są często kluczowe 
dla całego dalszego systemu pomocy. Dlatego, że zazwyczaj jest tak, że to jest 
pierwszy kontakt. A jeżeli ten pierwszy kontakt jest zły, no to to jest często znie-
chęcenie tej ofi ary, żeby podejmować jakiekolwiek działania. I często jest tak, 
jakby policja nam zamykała możliwość dotarcia do takiej osoby, bo taka osoba 
już ma negatywne skojarzenia, czuje się gorsza (E2). To jest nie tylko kwes a 
samej interwencji, ale także całości prowadzenia postępowania przygotowaw-
czego. Poczynając od zniechęcania kobiety do składania formalnego zawia-
domienia o przestępstwie, w tym przez maskowane troską o pokrzywdzoną 
wzbudzanie jej wątpliwości (np.: proszę się zastanowić, czy Pani na pewno chce 
tego postępowania (UP6)15. Innym ważnym elementem systemu, który nie 
funkcjonuje, jest na przykład zadbanie, by sprawca i pokrzywdzona nie spotkali 
się na komisariacie w związku z nakładającymi się godzinami ich przesłuchań 
w sprawie. Wydaje się, że to kwes a drugorzędna, ale buduje ona obraz pro-
fesjonalizmu policji w oczach innych instytucji pomocowych, a przede wszyst-
kim daje kobiecie poczucie bezpieczeństwa lub ją go pozbawia. Stąd niektórzy 
z ekspertów i ekspertek, by rozwiązać powyższe problemy, proponują powoła-
nie w policji specjalnych i specjalistycznych struktur, które będą zajmowały się 
jedynie zapewnieniem wsparcia i pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku 
przemocy ze strony osoby bliskiej. Niezbędną osobą w takim zespole powinien 
być psycholog, który szybko rozpocznie pracę z pokrzywdzoną, by ją wesprzeć 
i by była ona w stanie przejść przez wszystkie wymagane prawem procedury. 

Powszechnie najgorzej przez wszystkich ocenianą instytucją jest służba zdro-
wia. W badaniach pojawiały się głosy, że po pierwsze, lekarzom i pielęgniarkom 
brakuje wiedzy o zjawisku przemocy w rodzinie oraz o ich obowiązkach związa-
nych z zapewnieniem pomocy ofi arom. Nikt z ekspertów i ekspertek nie spot-
kał się z sytuacją, by jakikolwiek lekarz wypisał Niebieską Kartę. Lekarze nie są 
także chętni do wydawania żadnych zaświadczeń o stanie zdrowia czy wyników 
obdukcji. Po drugie, lekarzom brakuje także chęci do angażowania się w pomoc 

15 Zjawisko to zostało opisane w przypadku zachowania policjantów wobec kobiet, które 
zostały zgwałcone – por.: M. Grabowska, Pomiędzy wiedzą a stereotypem. Instytucje publiczne 
i organizacje pomocowe wobec problemu gwałtu. Raport z badań, [w:] J. Piotrowska, A. Synakie-
wicz (red.), Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce, Fundacja 
Feminoteka, Warszawa 2011; B. Zaduminska, Sytuacja ofi ar zgwałcenia w postępowaniu przygo-
towawczym Raport z monitoringu, Kraków 2006.
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kobiecie, przekraczającą udzielenie jej podstawowej pomocy medycznej. Są tego 
różne przyczyny, o których opowiadali badani – zasadniczo bowiem, jak wskazy-
wano, lekarze boją się później jakichś tam kar, konsekwencji związanych z we-
zwaniem jako świadka do sądu czy też u nas, na policję. No bo to czasami się 
wiąże z tym, że ktoś na przykład nie ma czasu, bo ma płatną praktykę lekarską. 
I nie będzie tym [Niebieską Kartą] sobie głowy zawracał, wypisze tam zwolnie-
nie dla pani i tyle (UP2). Inna osoba dodaje: Boją się, że jak takie zaświadcze-
nie wypiszą, to potem będą świadkiem w sprawie, a to oznacza, że zamiast pójść 
do pracy, będzie musiał na cały dzień iść do sądu, żeby tam świadczyć w jakiejś 
sprawie, o której w ogóle nie pamięta, o co chodzi, bo to będzie za trzy lata i on 
w ogóle nie pamięta, że taka pacjentka w ogóle była i on nie ma nic w tej spra-
wie do powiedzenia (NP5). Ale obawiają się także sprawców – że przyjdą do szpi-
tala czy przychodni z awanturą czy też że sami zostaną przez sprawców pobici. 
Ponadto sama procedura Niebieskiej Karty nakłada na lekarzy zbyt dużo wymo-
gów – jeśli zrobią pierwszy krok, to będą musieli zrobić piętnaście następnych. 
A dla nich powinny być pierwsze dwa kroki i koniec, i kropka. I już tych następ-
nych nie powinno być (NP5). Rolą lekarzy, jak zaznaczali rozmówcy, jest bowiem 
leczenie i pomoc interwencyjna kobiecie, a nie późniejsza koordynacja całego 
procesu wsparcia. W tym zakresie zasady, na jakich funkcjonuje procedura Nie-
bieskiej Karty, powinny się zmienić 16. 

I wreszcie – ocena działań organizacji społecznych. Niestety opinie na temat 
ich działania uzyskaliśmy głównie od rozmówców wywodzących się z kręgu sa-
mych organizacji. Osoby z instytucji publicznych przeważnie nie były w stanie 
ocenić pomocy płynącej ze strony organizacji. Wiele razy z ust pracowników 
padło także sformułowanie, że nie współpracują z organizacjami społeczny-
mi – dotyczyło to zarówno policjantów, jak i pracowników Ośrodków Inter-
wencji Kryzysowej. Fakt ten należy uznać za niepokojący. Samoocena organi-
zacji zasadniczo jest pozytywna. Ich pracownicy uważają, że to oni pomagają 
w najpełniejszym zakresie, bowiem w organizacjach działają ludzie najbardziej 
myślący, najbardziej szukający tych rozwiązań i nie zostawiający tych kobiet 
[samymi sobie] (E2). Choć widzą także ograniczenia w zakresie świadczonej 
przez siebie pomocy. Wynikają one z różnych przyczyn, w tym systemowych, tj. 
sposobu działania podmiotów społecznych opartego na ograniczonych w cza-
sie grantach i dotacjach. Niestety często oznacza to niestałość w świadczeniu 
pomocy, co odbija się negatywnie na samych jej benefi cjentkach: Pracujemy 

16 Problem ten dotyczy zresztą także niektórych innych służb, np. nauczycieli. Tak komentuje 
to jeden z badanych: Oni [nauczyciele] mają robić to w czasie pracy, ale nikt nie daje im za to 
dodatkowego wynagrodzenia i nauczyciel, który ma lekcje, plan lekcji rozpisany na swój etat, nie 
jest w stanie ciągle jeździć na swój zespół [interdyscyplinarny] w tych godzinach. A żeby jeździł po 
pracy, to już zależy – jeden pojedzie, drugi nie pojedzie (NP3).
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na projektach, czyli de facto nie jesteśmy w stanie zapewnić takiego stałego 
wsparcia. Żeby te osoby się przywiązały, żeby wiedziały, żeby ta informacja po-
szła w świat, że tu co roku są organizowane takie i takie rzeczy i jeśli macie 
z tym i z tym problem, to tutaj jest miejsce dla was. Bo te inicjatywy raz się 
pojawiają, potem znikają (NP2). Taki sposób działania uniemożliwia prowa-
dzenie projektów długoterminowych i udzielanie stałego wsparcia, np. terapii 
psychologicznej. Albo rozpoczynane jest ono z nadzieją, że organizacja będzie 
w stanie pozyskać środki na kontynuację swojej pracy i nie pozostawi swoich 
klientek bez wsparcia lub nie będzie zmuszona przekierowywać ich do innej 
osoby – w innej organizacji lub instytucji. Ale nadzieje te czasami nie są w sta-
nie się ziścić i bywa, że pomoc musi zostać przerwana z powodu braku środ-
ków. Wtedy najbardziej uderza to w pokrzywdzone kobiety. Stąd padały głosy, 
by zmienić sposób fi nansowania organizacji – przekazywać im zadania publicz-
ne do prowadzenia na zasadzie powierzenia i z gwarancją długoterminowego 
ich fi nansowania. Oczywiście organizacjom specjalistycznym, zatrudniającym 
wysoko wyspecjalizowaną kadrę. 

Problemem jest także to, że organizacje i ich działania są rozproszone. O ile 
w dużych miastach funkcjonuje ich czasem kilka, o tyle brakuje ich w małych 
miejscowościach i na wsiach. Są także całe regiony, gdzie organizacji pomagają-
cych kobietom doświadczającym przemocy jest niewiele. W efekcie dostęp do 
wsparcia jest nierówny i część osób potrzebujących pozostaje bez pomocy. Po-
nadto w związku z opisanym powyżej, zmieniającym się fi nansowaniem wystę-
puje duża fl uktuacja rodzajów pomocy świadczonej w organizacjach. To rodzi 
trudność w systemie referencyjnym (np. bazującym na ogólnopolskim telefo-
nie informacyjnym), bowiem zanim się kogoś odeśle do konkretnej organizacji, 
należy za każdym razem sprawdzić, czy nadal świadczy ona pomoc danego ro-
dzaju. Wreszcie należy wspomnieć o słabej współpracy między organizacjami. 
O skutkach tych działań opowiadała jedna z rozmówczyń: Dublujemy się w wie-
lu momentach, wywarzamy otwarte drzwi. I mam też takie wrażenie, że wie-
le rzeczy też zostało gdzieś zrobionych, przeanalizowanych, a my nie mamy do 
tego dostępu, bo nie ma takiego jednego miejsca, gdzie by to zostało zebrane 
(NP2). W efekcie część potencjału jest marnowana na wielokrotne sprawdza-
nie skuteczności takiej czy innej procedury lub formy wsparcia, choć w innym 
miejscu zostało ono już przetestowane. A można by było skorzystać z tych do-
świadczeń i je rozwijać, ulepszać, a nie po raz kolejny zaczynać od początku. To 
kolejna sfera, w której warto zainicjować zmiany, choć mogą one nie być łatwe 
do wprowadzenia z uwagi na autonomię organizacji.
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2.3. Zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia kobiecie dotkniętej przemocą

Oceniając ogólną zasadę zapewnienia bezpieczeństwa kobiecie, która zosta-
ła pokrzywdzona ze strony swojego partnera, warto przywołać niezwykle traf-
ną wypowiedź jednego z ekspertów: Cały czas mamy taki system, że to ofi a-
ry muszą uciekać i to im się zapewnia jakieś miejsce, gdzie mogą się schronić, 
zamiast odizolować sprawcę (UU5). To jest podstawowy mankament działania 
całego systemu wsparcia dla ofi ar przemocy domowej. W prawie zagwaranto-
wano co prawda różnego rodzaju możliwości odseparowania sprawcy od po-
krzywdzonej, ale w praktyce są one stosowane niezwykle rzadko17. Jeśli już sąd 
czy prokurator wykorzysta którąś z dostępnych instytucji, zawsze robi to na 
wniosek pokrzywdzonej (jak to określił jeden z badanych – kobieta chodzi do 
prokuratora i tam męczy (NP3). Nie ma zwyczaju, by pewne instytucje prawne 
stosować w takich przypadkach z urzędu lub zapytać pokrzywdzoną, czy nie ży-
czyłaby sobie jej zastosowania, skoro ma do tego prawo. Ale niestety kobieta, 
która ucieka od partnera, niezwykle rzadko jest świadoma, że przysługują jej 
jakiekolwiek prawa. Dlatego tak istotna jest właściwa informacja o nich płyną-
ca z odpowiedzialnych za to służb – policji, prokuratury, pracowników socjal-
nych czy sądu. 

Ogromnym problemem jest jednak to, że często sami pracownicy tych służb 
nie znają dokładnie praw przysługujących ofi arom. Nie rozumieją także praw-
nych różnic między eksmisją a różnymi formami nakazów opuszczenia przez 
oskarżonego lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzoną, któ-
re mogą być wydane tymczasowo w ramach postępowania karnego (art. 257a 
k.p.k. w zw. z art. 244 § 1a lub 1b k.p.k.), jako środek karny w wyroku sądu 
karnego (art. 39 pkt 2e k.k.) lub też w ramach procedury cywilnej na podsta-
wie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie18. Problemem jest 
także podejście do stosowania tych rozwiązań i przekonanie wielu decydentów, 
że prawo własności stoi ponad prawem do życia i zdrowia (NP2). Inna osoba 
precyzowała: My jesteśmy bardzo przywiązani do tytułu własności lokalu. Że 
właściciel [ma] święte prawo własności, nie można nikogo pozbawiać tytułu 
własności do lokalu. To jest taki pierwszy argument. Drugi argument to, że on 
[sprawca] będzie bezdomny. Ja czasami prowadzę szkolenia, to właśnie poli-
cjanci mi to tak tłumaczą: „No ale gdzie my go zabierzemy, przecież on później 
zostanie bezdomny”. I ja się wtedy bardzo z tego śmieję, bo te kobiety tak krążą 

17 Por. G. Wrona, Obowiązki nakładane na osoby skazane z art. 207 § 1 k.k. w orzecznictwie 
sądów rejonowych, „Archiwum Kryminologii” 2011, t. XXXIII.

18 Szczegółowo w niniejszym tomie opisuje je wskazując różnice oraz możliwości zastosowa-
nia tych przepisów K. Słubik, Przemoc wobec migrantek….

05_Witold_Klaus.indd   26205_Witold_Klaus.indd   262 2014-11-18   07:18:162014-11-18   07:18:16



263

Ochrona i wsparcie dla migrantek doświadczających przemocy ze strony osób bliskich...

od matek do ciotek, prawda, od setek tysięcy lat i nikt się tym nie zajmuje, czy 
one są bezdomne, czy nie są bezdomne, a tutaj nagle taka rozpacz, że [spraw-
ca] będzie bezdomny (NP3). 

Eksperci zwracali także uwagę na słabość procedur przewidzianych w art. 
11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, bazujących na procedurze 
cywilnej. W założeniu miały one być łatwiejsze i szybsze niż te stosowane w ra-
mach postępowania karnego, więc bardziej przyjazne pokrzywdzonej. A tym-
czasem w praktyce są bardziej skomplikowane. Tak o tym problemie szczegó-
łowo opowiadała jedna z badanych: Sąd powinien mieć pewność, że osoba, 
wobec której wydaje nakaz opuszczenia lokalu, jest sprawcą przemocy. No i bez 
[uprzednio zakończonej] procedury karnej czasami trudno jest sądowi cywilne-
mu powziąć taką pewność. I w związku z tym [...] procedura karna powinna 
poprzedzić procedurę cywilną. A po drugie, egzekucja postanowienia sądu jest 
[dokonywana] na drodze komorniczej. Jeśli ktoś nie zadbał o to, żeby wcześniej 
zwolnić osoby pokrzywdzone z kosztów sądowych [...], no to egzekucja komor-
nicza oznacza ponoszenie kosztów związanych z egzekucją tego nakazu [opusz-
czenia lokalu]. Co dla niektórych pań [...] jest zaporą. One przeszły całą drogę, 
mają taki nakaz w ręce, a sprawca nadal mieszka [z nimi], bo one nie są w sta-
nie fi nansowo tego, tej egzekucji komorniczej, tego nakazu po prostu przepro-
wadzić (NP5).

Większość problemów związanych z nakazem opuszczenia lokalu można 
odnieść także do zakazu kontaktu czy zbliżania się do pokrzywdzonej. Także te 
instrumenty są stosowane rzadko. Istotne jest także, by te środki były sprzężo-
ne z orzekaniem opuszczenia lokalu. Ma to dwojakie znaczenie, o których opo-
wiadali respondenci: Był nakaz opuszczenia domu jako środek zapobiegawczy, 
ale już nie było zakazu kontaktowania się i zbliżania. Więc jak on stoi pod do-
mem lub na wycieraczce nocuje przed domem, to nie narusza zakazu, bo ma 
tylko nakaz opuszczenia domu, ale już nie zakaz zbliżania się czy kontaktowania 
(NP4). I druga sytuacja – zupełnie odwrotna: Jeśli zakaz zbliżania i kontaktowa-
nia się nie jest połączony z nakazem opuszczenia lokalu, no to o czym my mó-
wimy? To znaczy, co to jest za zakaz zbliżania, jeśli państwo mieszkają w tym 
samym mieszkaniu czy domu (NP5). Zakaz zbliżania się jest istotny także jako 
mechanizm, z którego może skorzystać pokrzywdzona, szczególnie jeśli został 
orzeczony jako środek karny w wyroku z zawieszeniem kary pozbawienia wol-
ności. Niezastosowanie się do niego sprawcy powinno bowiem skutkować od-
wieszeniem wykonania kary, zatem skierowaniem do zakładu karnego. Oczywi-
ście mówimy tu o sytuacji idealnej. Z badań Magdaleny Budyn-Kulik wynika, że 
praktyce sądy orzekając karę pozbawienia wolności z warunkowym zawiesze-
niem jej wykonywania jedynie w 2,5% spraw zakazały sprawcy kontaktu z po-
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krzywdzoną, a w 1% spraw nakazały opuszczenie zajmowanego wspólnie z nią 
lokalu i zakazały zbliżania się do pokrzywdzonej19. 

Warto zwrócić uwagę także na kwes ę wyroków sądowych w sprawach do-
tyczących przemocy. Związana jest ona bowiem z ideą ponoszenia (czy raczej 
w polskich warunkach – nieponoszenia) przez sprawcę odpowiedzialności za 
podjęte przez niego działania. Od dawna w kryminologii powtarza się, że kara 
dla sprawcy powinna być dotkliwa i szybko wymierzona. Wówczas bowiem może 
oddziaływać prewencyjnie – zarówno na samego sprawcę, jak i na inne osoby 
w podobnej sytuacji. Jak mówiła jedna z badanych: Miałoby to efekt zapobie-
gawczy, bo by było to jasne dla pozostałych, którzy być może stosują jakieś tam 
zachowania przemocowe, że poniosą konsekwencje. I będą [to] dla nich niewy-
godne konsekwencje (UP5). Tymczasem system karania sprawców pozostawia 
wiele do życzenia. Ponad 82% osób oskarżonych o stosowanie przemocy w ro-
dzinie skazywanych jest na kary z warunkowym zawieszeniem ich wykonania. Je-
śli już sprawca zostanie skazany na bezwzględną karę pozbawienia wolności, to 
w prawie połowie przypadków jest ona orzekana w wysokości poniżej roku20.

Jak zauważyła jedna z rozmówczyń, wyrok w zawieszeniu to dla spraw-
cy jest jasny komunikat, to jest sygnał, że jesteś bezkarny, możesz robić, co ci 
się podoba. Co najgorsze, oni jak wracają z tym wyrokiem w zawieszeniu, oni 
powstrzymują się być może od przemocy fi zycznej, ale zaczynają dręczyć te 
kobiety i zastraszać i w ten sposób się mszczą. Wiedzą, że ona już potrafi  za-
dzwonić i wezwać policję, jak będzie gorąca przemoc. Ale z przemocą psychicz-
ną czy ekonomiczną to już jest znacznie gorzej udowodnić, a też łatwiej osobę 
zastraszyć. Bo jak osoba zostanie pobita, to rośnie w niej taki bunt, że zgłoszę 
to, oddam sprawę do sądu. A jeśli to jest takie dręczenie, to odbiera się też siły 
takiej osobie po prostu (NP2). Inna respondentka dodaje: Najbardziej przykro 
jest wtedy, kiedy ktoś [pokrzywdzona] przejdzie przez system postępowania są-
dowego, jeżeli tam jest wyrok w zawieszeniu. I dalej nic się nie zmienia, i za-
pada kolejny wyrok, i dalej nic się nie zmienia. Bo to jeszcze umacnia sprawcę, 
bardzo umacnia (E2). Szczególnie że, jak pokazują badania Instytutu Wymiaru 
Sprawiedliwości, sądy bardzo niechętnie odwieszają kary orzeczone z warunko-
wym zawieszeniem ich wykonania. Robią to dopiero w przypadku popełnienia 
przez sprawcę kolejnego, poważnego przestępstwa, a i to dopiero średnio po 
trzecim wniosku kuratora w tej sprawie21. 

19 M. Budyn-Kulik, Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie przez sądy poprzez na-
kładanie obowiązku uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych. Instytut Wymiaru 
Sprawiedliwości, Warszawa 2012, s. 26.

20 K. Buczkowski, W. Klaus, P. Wiktorska, Empowering and legi� mising the vic� ms of crime…
21 M. Budyn-Kulik, Przemoc w rodzinie – analiza wiktymologiczna oraz prawnokarne środki 

przeciwdziałania, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2009, s. 50–51.
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Wspomniane powyżej wyjątkowe stosowanie środków związanych z odse-
parowaniem sprawcy i kobiety, wobec której stosowano przemoc, powoduje 
konieczność zaproponowania innych rozwiązań, by pokrzywdzona była chro-
niona. Są nimi różnego rodzaju ośrodki interwencyjne oraz, na późniejszym 
etapie, pobytowe dla osób doświadczających przemocy. Oczywiście do takiej 
placówki trafi  osoba, która nie jest w stanie sama zapewnić sobie wsparcia 
u rodziny czy przyjaciół, bowiem, jak mówiła jedna z badanych: Pobyt w schro-
nisku to jest taka ostateczność, to nie jest normalne życie i naprawdę trzeba 
być bardzo zdesperowanym, żeby do schroniska trafi ć, tam trzeba się poddać 
[różnym] procedurom, to nie jest łatwe (NP2). Pierwszymi placówkami, do 
których powinna trafi ć interwencyjnie osoba pokrzywdzona, są Ośrodki Inter-
wencji Kryzysowej. W założeniu to miejsca zapewniające pobyt każdej osobie, 
która jest w kryzysie, zatem także np. pogorzelcom. W praktyce większość tych 
miejsc jest przeznaczona dla osób doświadczających przemocy. Ośrodek taki 
powinien funkcjonować w każdym powiecie, niestety cały czas w wielu ich bra-
kuje. Oprócz tych ośrodków istnieje sieć specjalistycznych ośrodków wsparcia – 
przeznaczonych właśnie dla pokrzywdzonych kobiet. Jest ich jednak jedynie 35 
w skali całego kraju, a ich niewłaściwe fi nansowanie powoduje, że nie wykorzy-
stuje się ich możliwości w pełni22. Tymczasem eksperci podawali, że zgodnie ze 
standardami wypracowanymi przez Radę Europy na każde 10 tysięcy mieszkań-
ców powinno zapewnić się jedno miejsce hostelowe w placówce wspierającej 
kobiety w związku z przemocą domową.

Największym problemem jest jednak sam model funkcjonowania OIK. Jako 
placówka kryzysowa zapewniają one, jak wspomniano, schronienie czasowe. 
I w założeniu osoba, która rozwiąże kryzys, w jakim się znalazła, powinna taki 
ośrodek opuścić. Przewidziano, że czas pobytu w takim miejscu nie powinien 
przekroczyć trzech miesięcy i może być maksymalnie wydłużony do pół roku. 
Kobiety korzystające ze schronienia w ośrodku są oczywiście o tej okresowo-
ści informowane. Trudno jednak oczekiwać, że w ciągu tych trzech czy maksy-
malnie sześciu miesięcy, pokrzywdzona „stanie sama na nogi”, osiągając nie-
zależność ekonomiczną, mieszkaniową oraz równowagę psychiczną. Tak ten 

22 Tak opisywała system fi nansowania tych ośrodków jedna z badanych: Dostają pieniądze z bu-
dżetu państwa na swoje funkcjonowanie i nie mają prawa otrzymywać żadnych innych środków. 
Co jest po prostu absurdem, dlatego że wiadomo jest, że państwo nie ma pieniędzy na to, żeby im 
dokładać do funkcjonowania, a przecież mogłyby, podobnie jak organizacje pozarządowe, pozy-
skiwać z różnych źródeł pieniądze na swoje funkcjonowanie. Ale nie ma takiej możliwości. I to jest 
w ogóle jakiś absurd i część tych ośrodków jest kiepskich merytorycznie ze względu na to, że płace 
tam są bardzo niskie, no to specjaliści odchodzą. Pieniędzy na szkolenia nie ma, więc się przyjmuje 
ludzi, którzy są nieprzeszkoleni, nie ma pieniędzy na szkolenie ich, no to się uczą jedni od drugich, 
ale jak już w końcu nie ma się kto od kogo uczyć, bo wszyscy specjaliści odchodzą, a […] nie da się 
wszystkiego nauczyć sami od siebie, trzeba się też uczyć od różnych innych ludzi (NP5).
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niedziałający system opisuje jedna z badanych: Po tych trzech miesiącach czę-
sto kobiety wędrują do innej placówki, bo mają wyjście takie, że albo wrócą do 
domu, do sprawcy, albo pójdą do innej placówki. Bo nie mają innego wyjścia, 
bo nie stać ich na wynajęcie mieszkania. Polskie prawo działa na tyle wolno, 
że [w trzy miesiące] nic się nie da załatwić: ani usunąć tego sprawcy przemocy 
z domu, ani się rozwieść, albo nic, bo wszystko jest tam w toku w najlepszym 
wypadku. [...] Przecież to jest chore, w ogóle zaburza poczucie bezpieczeństwa 
tych kobiet, dzieci, niczemu nie służy. Nie ma żadnych systemowych rozwiązań, 
[np.] że mamy krótkie ośrodki interwencji kryzysowej, gdzie można [przeby-
wać] do tygodnia, ale potem się idzie do takich placówek, gdzie się więcej pra-
cuje specjalistycznie. A potem jest jakaś oferta: albo tego sprawcę się usuwa, 
albo ona dostaje jakieś mieszkanie chronione czy własne mieszkanie (NP4). I to 
byłby właściwy system wsparcia – dający odchodzącej z powodu przemocy od 
męża kobiecie perspektywę zamieszkania na stałe w jakimś mieszkaniu – ode-
branym mężowi, albo w nowym, komunalnym czy którego wynajęcie jest dofi -
nansowane ze środków publicznych. Ale taka forma wsparcia w Polsce w prak-
tyce nie istnieje. 

Pozostaje jeszcze jedno ważne zagadnienie, które trzeba poruszyć – pyta-
nie, na ile funkcjonujące ośrodki zapewniają kobietom bezpieczeństwo. Nie-
stety adresy niewielu z tych placówek mają utajnione adresy, więc sprawcom 
jest stosunkowo łatwo odnaleźć swoje partnerki. A placówki, które stosują 
procedurę zapewnienia intymności, spotykają się z sytuacjami, gdy różne inne 
placówki, kompletnie bezrefl eksyjnie adres ten ujawniają, np. szkoły, kurato-
ria. Zasadniczym problemem jest to, że o ile standardy funkcjonowania takich 
placówek zostały opracowane, to skupiają się one głównie na stronie bytowej 
(liczbie łóżek, sanitariatów etc.), a nie odnoszą się praktycznie w ogóle do za-
pewnienia bezpieczeństwa swoim mieszkankom. Co więcej, takie placówki 
specjalistyczne, w których mieszkają pokrzywdzone, działają czasem w tym sa-
mym budynku co poradnie dla sprawców. Może więc dojść do spotkania kobie-
ty z jej agresorem. Tymczasem, jak mówiła jedna z ekspertek, bezpieczeństwo 
mieszkańców jest kluczowe, bo wielu sprawców przemocy domowej jest zdeter-
minowanych, żeby nie tracić kontroli nad swoją ofi arą (NP2). Inna opowiada-
ła o przypadku, gdy jedną z mieszkanek prowadzonego przez nią ośrodka mąż 
chciał oblać benzyną i podpalić. Pokazuje to wagę zagwarantowania wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa, przynajmniej w niektórych przypadkach. 

2.4. Podsumowanie

Aby stworzyć odpowiedni system wsparcia dla osób chcących wyrwać się 
z kręgu przemocy, potrzebne jest wsłuchanie się w ich potrzeby. Powyżej opi-
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sano szeroko kwes ę konieczności zapewnienia pokrzywdzonej bezpieczeń-
stwa – zarówno doraźnego, w chwili ucieczki od sprawcy, jak i ekonomiczne-
go na dalszym etapie. Tymczasem, jak zauważa jedna z badanych osób, choć 
kobiety teoretycznie mają prawo do bezpieczeństwa, to wciąż zbyt dużo osób, 
które zgłaszają problem przemocy, pozostaje ze sprawcą bez ochrony. Bardzo 
długo się czeka na wdrożenie tych różnych środków prawnych, które mogłyby 
ochronić tę osobę. I wciąż jest tak, że osoba, która zgłasza problem przemo-
cy, musi przez wiele tygodni, a czasem wiele miesięcy wracać do tego samego 
domu i w sensie jej otoczenia nic się nie zmienia. Nadal pozostaje w sytuacji 
zagrożenia (NU5). Na wagę takiej interwencyjnej pomocy zwraca uwagę jed-
na z rozmówczyń: Jeżeli kobieta się decyduje po wielu latach ujawnić przemoc, 
to ona powinna być kompleksowo zaopiekowana. Ponieważ ona jutro znów 
dostanie w łeb od tego męża i jutro się wycofa. I bardzo często mamy tak, że 
nawet, jeśli kobieta rozpocznie jakieś działania, to w pewnym momencie się 
wycofuje. [...] Może już właśnie czuje, że ta [oferowana jej] pomoc nie jest wy-
starczająca, że ona sama tego już dalej nie pociągnie, a służby nie do końca są 
zainteresowane [wspieraniem jej] (UP6).

Ale paradoksalnie ten właśnie element zapewnienia doraźnej ochrony 
przed sprawcą działa obecnie najlepiej. Z uwagi na to, że inne nie działają pra-
wie w ogóle. Zasadniczym problemem systemu pomocy osobom doświadcza-
jącym przemocy w rodzinie jest bowiem zaprojektowanie całego wsparcia jako 
interwencyjnego, krótkotrwałego, a nie nastawionego na dłuższe działanie. 
Brakuje instrumentów, które pomagałyby kobiecie w dłuższej perspektywie niż 
tylko zapewnienie jej bezpiecznego schronienia w ciągu kilku pierwszych mie-
sięcy po odejściu od partnera. Ta luka powoduje, że część kobiet nie decyduje 
się na wyjście z sytuacji przemocy, bowiem obawia się, że później nie poradzi 
sobie fi nansowo i nie będzie miała możliwości utrzymać dzieci. Bowiem, jak za-
uważył jeden z badanych, kobieta często jest zależna od mężczyzny, który pra-
cuje i łoży na utrzymanie i ona sama nie ma na tyle sił i pewności siebie, żeby 
sama egzystować, powiedzmy z dziećmi, gdzieś tam. No i nadal trzyma się jed-
nak tego mężczyzny. [...] To powinno się moim zdaniem zmienić – [należy stwo-
rzyć] jakieś perspektywy dla tej kobiety, nie wiem jakieś doskonalenia zawodo-
we, czy jakąś pracę jakby mogła podjąć, no to wtedy by było inaczej. [A tak to] 
ona jest skazana na tego mężczyznę, który łoży na to utrzymanie rodziny (UP2). 
Przed odejściem od sprawcy odstrasza pokrzywdzoną brak perspektywy nieza-
leżności i bezpieczeństwa ekonomicznego, a w perspektywie także zapewnie-
nia sobie miejsca do mieszkania. 

Ale czasem pokrzywdzone oczekują znacznie mniej, a bywa, że nie uzy-
skują pomocy nawet na minimalnym poziomie. Przede wszystkim oczekują, 
że ktoś z nimi porozmawia, wyjaśni, zdejmie z nich tą odpowiedzialność. I tak 
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naprawdę to, że one potrzebują mieszkania, pieniędzy, rozwodu, podziału ma-
jątku gdzieś na dzieci, to są rzeczy wtórne (E2). Oczywiście one są wtórne na 
początkowym etapie, ale w niedługim czasie stają się kluczowe. Ale wypowiedź 
ta pokazuje, jak ważny jest pierwszy kontakt osoby doświadczającej przemocy 
z przedstawicielem wspierających ją służb, dopiero na jego bazie można reali-
zować dalsze działania wspierające. 

Ale można spotkać się także z odmiennym podejściem i przerzucaniem 
przez pokrzywdzone całej odpowiedzialność za zapewnienie im życia bez prze-
mocy na funkcjonariuszy publicznych. Tak to opisywała jedna z badanych: Lu-
dzie często są rozczarowani [interwencją]. Mówią: „A ja myślałam, że to się 
skończy tym i tym. Że on się zmieni”. Pani przychodzi i mówi: „No ale ja prze-
cież rozmawiałam z policjantem i mówiłam, żeby przyszedł i go postraszył”. 
No i myśli, że przyjdzie policjant i go [męża] postraszy i on się zmieni. Co się 
nie dzieje. Pani mówi [więc]: „To po co ja to zgłaszałam na policję”. Tak jakby 
w ogóle nie miała świadomości tego, że zgłoszenie na policję w ogóle nie uru-
chomi straszenia jej męża. Czyli ludzie muszą dokładnie wiedzieć, co z czym się 
wiąże, choć nie zawsze są zadowoleni z tego, czego się dowiadują. Bo nagle się 
dowiadują, że coś zależy od nich i po ich stronie jest jakaś praca, zmiana (NP5). 
Niezwykle ważne jest więc zapewnienie zarówno pełnej i obszernej informacji 
o prawach pokrzywdzonych, jak i na temat uprawnień różnych instytucji oarz 
ich ograniczeń. A także konsekwencji różnych działań podejmowanych przez 
samych pokrzywdzonych czy zaniechań z ich strony. 

Analizując zjawisko przemocy w rodzinie, trzeba patrzeć na nie w szerszej 
perspektywie, nieograniczającej się jedynie do wsparcia dla pokrzywdzonych 
(które niewątpliwie jest potrzebne i musi zostać zapewnione). Należy dążyć do 
wprowadzenia systemu, w ramach którego przeciwdziała się przemocy, a nie 
tylko zwalcza się jej skutki, przez planowanie szeroko zakrojonych działań pre-
wencyjnych, by zjawisko to ograniczyć. Niewątpliwie konieczna jest zmiana 
społecznego myślenia o zjawisku przemocy w rodzinie. Dotychczas nacisk kła-
dziono na kwes ę, w jaki sposób kobiety mogą uchronić się przed przemocą. 
To jest jednak jedynie strategia, która zmniejsza ryzyko. Należałoby natomiast 
dokonać takiej zmiany w postrzeganiu przemocy, że odpowiedzialność za jej 
stosowanie w całości zostanie przeniesiona na sprawców. Wówczas zmieni się 
także postrzeganie pokrzywdzonych przez agresorów. Zaczniemy się zastana-
wiać nad tym, co zrobić, by mężczyźni przestali stosować przemoc, a nie nad 
tym, jak powinna zachować się w takiej sytuacji kobieta. Zmianie w tym za-
kresie powinny towarzyszyć inne działania. Konieczne jest wprowadzanie od 
najmłodszych lat do placówek edukacyjnych wszystkich szczebli modelu rów-
nego traktowania kobiet i mężczyzn, walka ze stereotypizacją ról przypisanych 
obu płciom, zmiana patriarchalnego sposobu wychowania chłopców, oducza-
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nie ich używania agresji, udostępnianie odpowiednich instrumentów, dzięki 
którym możliwe jest rozładowanie złości i frustracji, oraz pokazywanie, w jaki 
sposób rozwiązywać problemy bez użycia przemocy. To rola programów eduka-
cyjnych, które powinny być wdrażane w całym systemie edukacji już od przed-
szkola. 

3. Funkcjonowanie instrumentów ochrony i wsparcia przed przemocą 
dedykowanych migrantkom

W poprzednim rozdziale przedstawiono ogólną ocenę funkcjonowania pol-
skiego systemu wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej. Poni-
żej chciałbym rozważyć, czy system ten jest adekwatny do potrzeb migrantek. 
Jak zauważyła jedna z uczestniczek badania: jeśli uznamy, że to, co jest, jest wy-
starczające dla kobiet polskich, to gdybyśmy dołożyli jeszcze takie elementy kul-
turowo-językowe, to teoretycznie to powinno być wystarczające (E3). Problem 
polega jednak na tym, że z powyższych rozważań wynika, że polski system nie 
zapewnia wystarczającej pomocy nawet Polkom. Powstaje zatem pytanie, czy 
dołożenie elementów kulturowych coś zmienia w zakresie efektywności wspar-
cia dla cudzoziemek? A także czy te elementy w ogóle w systemie funkcjonują 
lub mają szansę zafunkcjonować? 

Pierwsza ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, projektując system wspar-
cia dla migrantek, to stopień ich odnajdywania się w Polsce. Jedna z badanych 
cudzoziemek tak określała swoją sytuację: Dla mnie na przykład problemem 
jest to, że jestem w obcym państwie, nie znam języka i przez to jest trudno. 
Czuję się źle, niepewnie. Wszystko jest dla mnie trudne (W5). Oznacza to, że 
tworzone dla migrantek instytucje muszą być wyjątkowo przyjazne, by cudzo-
ziemki mogły z nich skorzystać. Do tego dochodzi drugi problem – świadomość 
samych obcokrajowczyń odnośnie do defi nicji przemocy, bowiem norma, która 
tam [w kraju pochodzenia] jest uważana za dopuszczalną, u nas może być już 
źródłem przemocy (UU9). I wreszcie kwes a wiedzy, a raczej jej braku. Oddając 
ponownie głos samym cudzoziemkom: Wiele kobiet nie wie po prostu, co one 
mogą zrobić w tej albo innej sytuacji. One tego nie wiedzą. I nawet gdyby wie-
działy, mają mało czasu, żeby biegać do tych wszystkich urzędów (W1). Kluczo-
we jest zatem zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy przez dostęp do 
adekwatnej językowo i kulturowo informacji. Przyjeżdżające do Polski migrant-
ki muszą wiedzieć, jakie zachowania są uznawane przez nasze prawo za prze-
mocowe i jako takie są niedopuszczalne, i że osoba dopuszczająca się ich może 
zostać ukarana. Muszą też znać instytucje, do których mogą się zwrócić o po-
moc, gdy spotkają się z przemocą, i ich kompetencje. Muszą być także świado-
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me, że czasem instytucje te będą działały z własnej inicjatywy, nawet wbrew 
oczekiwaniom krzywdzonych kobiet, bowiem muszą one podjąć interwencję 
w przypadku występowania przemocy. Ta wiedza powinna być skierowana 
oczywiście zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. Celem jej przekazywania jest 
doprowadzenie do sytuacji, by ludzie mieli poczucie prawa [do] roszczenia, wy-
suwania roszczeń do tego, żeby ich prawa były respektowane, [...] [by mieli] 
dostęp do praw, prawo do prawa (NU7). Zatem chodzi o zmianę negatywnego 
wydźwięku słowa „roszczeniowy/roszczeniowa”23, i postrzeganie go w kontek-
ście uprawomocnienia (empowerment) – słusznego i w pełni uzasadnionego 
domagania się respektowania praw należnych i przysługujących danej osobie.

3.1. Bezpieczeństwo cudzoziemców w ośrodkach dla uchodźców

 Osoby, które przyjeżdżają do Polski i ubiegają się o nadanie statu-
su uchodźcy, mają prawo do pomocy w postaci zakwaterowania i wyżywie-
nia. Do realizacji tego prawa została w Polsce stworzona sieć ośrodków dla 
uchodźców. Ich liczba zmienia się i jest zależna od liczby osób poszukujących 
ochrony w Polsce. W jednym ośrodku może przebywać od kilkudziesięciu do 
nawet kilkuset osób. Problemem jest to, że wiele z tych placówek znajduje się 
w miejscach trudno dostępnych, w małych miejscowościach, a najczęściej na 
ich obrzeżach, w lasach24. Jest to jeden z czynników wpływających na poczucie 
bezpieczeństwa kobiet. Jedna z cudzoziemek tak mówiła o lokalizacji ośrodka, 
w którym mieszka: Ach, to też jest straszne. Teraz przynajmniej wycięli drzewa, 
ale wcześniej to były straszne zarośla. Żeby wrócić późno w nocy, to było strasz-
ne. Modliłaś się tylko, żeby nie spotkać nikogo [obcego]. Zanim ścięli drzewa, to 
było miejsce budzące strach (W11). Niestety zarządzający ośrodkami Urząd ds. 
Cudzoziemców nie ma wielkiego wpływu na ten element funkcjonowania tych 
placówek25. Ma natomiast wpływ na to, jak będą wyglądały systemy, które za-

23 Warto dodać na marginesie, że roszczeniowość jako postawa jest charakterystyczna dla 
osób wykluczanych i stanowi emocjonalną odpowiedź na to zjawisko. Jest to sposób na radzenie 
sobie z poczuciem krzywdy, niezrozumienia i rozczarowania dostępną pomocą. Postawa ta jest 
zatem zupełnie zrozumiała z psychologicznego punktu widzenia – por. M. Żemojtel-Piotrowska, 
J. Piotrowski, Biedny, więc roszczeniowy czy roszczeniowy, więc biedny? O możliwych związkach 
postaw roszczeniowych ze statusem socjo-ekonomicznym i wykluczeniem społecznym, [w:] M. Po-
pow, P. Kowzan, M. Zielińska, M. Prusinowska, M. Chruściel (red.), Oblicza biedy we współczesnej 
Polsce, Gdańsk 2011, s. 279 i nast.

24 Więcej o ośrodkach i życiu w nich patrz: M. Ząbek, S. Łodziński, Uchodźcy w Polsce. Próba 
spojrzenia antropologicznego, Warszawa 2008, s. 193 i nast.

25 O polityce wyboru miejsc i lokowania ośrodków dla uchodźców patrz: A. Chrzanowska, W. 
Klaus, A. Kosowicz (red.), Polityka wyboru i lokalizacji ośrodków dla uchodźców. Analiza i reko-
mendacje, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Polskie Forum Migracyjne, Warszawa 2011.
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pewnią bezpieczeństwo w środku placówki, np. kwes ę liczby i rozmieszczenia 
łazienek i toalet (czy będą publiczne, czy przy każdym z pokoi), możliwość ich 
zamykania na czas kąpieli itp26. I od pewnego czasu przykłada wagę do zapew-
nienia tego typu zabezpieczeń.

Ośrodek to także miejsce, gdzie na niewielkim terenie przebywa wiele 
osób. Już sam ten fakt stwarza wiele sytuacji konfl iktowych. Konieczne jest za-
tem stworzenie takiego systemu rozwiązywania konfl iktów w ramach placówki, 
by nie dochodziło do przemocy lub by uniknąć ich eskalacji, dzięki sprawne-
mu ich rozwiązaniu. Niestety w wielu ośrodkach przemoc jest obecna. Mówią 
o tym często osoby, które pracują w takich miejscach: Czasami tam jakieś takie 
awanturki, powiedzmy, sąsiadka z sąsiadką. Ale to tak wynika [z tego, że] ma 
się za dużo wolnego czasu. No to też taką przyczyną jest obmawianie bliźnich, 
brak tolerancji (UU8). Inna osoba dodaje: [Jest] mnóstwo takich bójek. Kobiety 
między kobietami na przykład o dzieci, o zasady współżycia, że ktoś za głośno 
słucha radia, a w tym czasie ta druga osoba, sąsiadka, chciałaby spać, o część 
zajmowanej lodówki, o miejsce w kolejce po posiłek czy do lekarza. Właściwie 
każdy moment stykania się człowieka z człowiekiem w ośrodku może być mo-
mentem zapalnym i konfl iktowym. To mogą być konfl ikty podsycane już taką 
ideologią, że wchodzi w grę kolor skóry, narodowość, religia. Padały określenia 
„brudna muzułmanka”, „rozwiązła katoliczka”, „czarna małpa” (UU9). Bardzo 
często do tych konfl iktów i agresji dochodzi właśnie między kobietami. 

Zebranie różnych ludzi na jednej przestrzeni ma także inne skutki. Kształtu-
ją się tam nieformalne relacje władzy oparte na dominacji grupy osób silniej-
szych, które narzucają swoje zasady innym. Jedna z migrantek tak to określiła: 
Ja nigdy tak nie mieszkałam, że razem tylu Czeczenów. I gdy nie mieszkało się 
wśród takiej masy Czeczenów, to nawet nie pomyślało się o tym, że wśród tych 
ludzi mogą znaleźć się tacy, którzy z jakiegoś powodu będą chcieli ci zaszkodzić 
(W6). Jest to proces naturalny, jaki zachodzi w takich warunkach27. Nie zna-
czy to jednak, że nie można mu choć w części przeciwdziałać. Przede wszyst-
kim osoby pracujące w takim miejscu powinny mieć świadomość istnienia 
takich prawidłowości. Ponadto należy stworzyć instrumenty osłabiające dzia-
łanie grupy i wspierające jednostki słabsze, choćby w postaci prowadzenia pra-

26 Por. ustalenia monitoringu ośrodków prowadzonego pod tym kątem: M. Pajura, K. Przy-
bysławska (red.), Badanie czynników ryzyka dotyczących przemocy seksualnej lub przemocy ze 
względu na płeć w ośrodkach dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce. 
Raport podsumowujący monitoring przeprowadzony w 2010 i 2011 r. w otwartych ośrodkach 
dla osób ubiegających się o status uchodźcy w Polsce, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, 
Kraków 2011, zwłaszcza s. 41.

27 Por. np. E. Goff man, Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkań-
cach innych instytucji totalnych, Sopot 2011.
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cy socjalnej i innych form wsparcia dla osób, które w ośrodkach przebywają. 
Tak o wpływie grupy na sytuację kobiet i o zwiększeniu kontroli ich zachowań 
opowiadała jedna z rozmówczyń: To co tam się dzieje, to są rządy tej grupy 
starszych, która kontroluje w rozmaity sposób zachowania kobiet [...]. Klimat 
w tych ośrodkach dla cudzoziemców [jest taki], że nawet osoby, które w swo-
im poprzednim życiu nie uważały, że powinny się ubierać w określony sposób, 
zachowywać się w określony sposób i z szacunkiem odnosić się do mężczyzn, 
nie zabierać głosu, kiedy się ich nie pyta, to tam są korygowane. Jeżeli jakaś 
kobieta zostanie uznana za kobietę właśnie niegodną, to jest narażona na mo-
lestowanie seksualne ze zgwałceniem włącznie ze strony innych mieszkańców 
(NU7). Oznacza to, że w pewnych sytuacjach mieszkanie w ośrodku nie tylko 
nie zapewni bezpieczeństwa migrantce, ale samo w sobie może stanowić dla 
niej zagrożenie. Problem ten zauważają także sami urzędnicy. Jeden z nich, 
opowiadając o doświadczeniach ze szkolenia dla cudzoziemców na temat prze-
mocy, w którym brał udział, powiedział: I to mi dało do myślenia wtedy, że nie-
koniecznie bezpieczeństwo poszczególnych osób może być [w ośrodku] zapew-
nione, aczkolwiek nie zawsze chcieliby o tym wprost powiedzieć. Mało tego, ja 
miałam sygnały od osób, które opuszczały ośrodek, że bezpieczeństwo zarówno 
osób dorosłych, jak i dzieci, może być zagrożone w trakcie pobytu w ośrodku 
dla uchodźców (UU2). 

Wyjściem naprzeciw temu problemowi i chęcią zapewnienia większego 
poziomu bezpieczeństwa, było otwarcie przez Urząd ds. Cudzoziemców spe-
cjalnego ośrodka dla kobiet i dzieci. Oczywiście funkcjonowanie tego ośrodka 
mogło rozwiązać jedynie część problemów, bowiem w niektórych sytuacjach 
jedynym rozwiązaniem jest odseparowanie kobiety od środowiska, z którego 
się wywodzi. Niestety jednak opinie badanych osób – cudzoziemek oraz pra-
cowników różnych organizacji i instytucji – o tej placówce są negatywne. Prob-
lemem jest ogromny poziom przemocy panujący między mieszkającymi tam 
kobietami. Same mieszkanki tego ośrodka tak o nim opowiadały: Mieszkanie, 
bycie w ośrodku – to był potworny czas. Nawet mój syn dużo cierpiał. […] Nie 
mógł bawić się z dziećmi. Codziennie go biły. […] doszedł do takiego momen-
tu, że nie chciał sam wychodzić z pokoju. [Mówił] „Mamo, jeśli nie pójdziemy 
razem, sam nie wyjdę”. To były momenty strachu (W11). Inna osoba dodaje: 
Tam jedna bije drugą… Nie wyobrażałam tam sobie życia. […] Po co wam jest 
potrzebny ten ośrodek? Żeby się kobiety nawzajem biły? Żeby się znęcały nad 
dziećmi? […] Kogo by się nie zapytać, to ten ośrodek jest najgorszy, […] jak się 
mówi o Targówku, to się słyszy: „Nie daj Boże” (W3). Z obawy przed współ-
mieszkankami niektóre cudzoziemki zamykają się na klucz w pokojach. Co 
ważne, relacje te pochodzą od kobiet z różnych państw. Ale problemem w tej 
placówce jest także wysoki poziom rasizmu cudzoziemek z Kaukazu wobec 
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Afrykanek. Niestety nie są wdrażane żadne działania ani instrumenty, by prze-
moc między kobietami w tym ośrodku zmniejszyła się. Wyjściem z tej sytuacji 
i zapewnieniem bezpieczeństwa kobietom jest zatem zakwaterowanie ich poza 
ośrodkiem. Pomoc tego typu polega na przyznawaniu niewielkich środków na 
tzw. świadczenia pozaośrodkowe28. 

Migrantki pytane o ocenę postawy pracowników ośrodków dla uchodźców 
wobec problemu przemocy, a także, czy osoby te mogą zapewnić im bezpie-
czeństwo, miały mieszane opinie. Widać, że były one w dużym stopniu uza-
leżnione od tego, z jaką osobą czy osobami badane się zetknęły. Były kobie-
ty, które ogromnie doceniały wsparcie ze strony pracowników UdsC. Jedna 
z nich opowiadała: Byłam zaprzyjaźniona z dyrektorem naszego ośrodka, któ-
remu zawsze ufałam, z którym zawsze mogłam porozmawiać. Któremu mo-
głam wszystko opowiedzieć, jakby otworzyć przed nim duszę. Wiedziałam, że 
on mnie ochroni. […] Samo to, że mogłam się z nim podzielić tym wszystkim, 
już przez to czułam się jakoś bezpieczniej (W6). Ale jednocześnie pada wiele 
głosów krytyki i z wielu wypowiedzi bije przekonanie o niechęci pracowników 
ośrodków do okazania jakiegokolwiek wsparcia pokrzywdzonym w wyniku 
przemocy (nie tylko zresztą kierowanej ze strony partnera). Tak mówią cudzo-
ziemki: Pracownicy socjalni [w ośrodkach] niczego się nie podejmują, nic nie 
robią. Na przykład w tym czasie, kiedy on bił dzieci, kiedy to wszystko się dzia-
ło, […] nikt nic nie zrobił. Żaden z pracowników socjalnych nie zwracał na to 
uwagi. […] Powiem szczerze, [pracownicy] zaczynają się bać czeczeńskich męż-
czyzn, nie podejmują żadnych działań. Mówią, że to Czeczeni, to są ich trady-
cje, tak powinno być. I jakby odsuwają się na bok, nie chcą problemów (W1). 
Inna osoba dodaje: Wszyscy go [męża] widzieli. On pijany. Pracownicy byli tam 
przecież całymi dniami, widzieli go. […] Na pewno wiedzieli [że mąż się nade 

28 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 10 listopa-
da 2011 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statu-
su uchodźcy cudzoziemcy mogą otrzymać tzw. świadczenia pozaośrodkowe w wysokości od 25 
do 12,5 zł na osobę na dzień (w zależności od liczby osób w rodzinie). Dla rodziny pięciooso-
bowej (czyli przeciętnej rodziny uchodźczej) daje to kwotę ok. 1875 zł miesięcznie, która musi 
wystarczyć na wynajęcie mieszkania na wolnym rynku i utrzymanie całej rodziny. Przepisy nie 
przewidują także żadnych dodatkowych świadczeń z powodu szczególnej sytuacji rodziny, np. 
niepełnosprawności czy małoletniości jej członków. Przepisy te jako niezapewniające uchodźcy 
godnego poziomu życia, adekwatnego do jego sytuacji zdrowotnej oraz ewentualnych specjal-
nych potrzeb, są sprzeczne z prawem unijnym – postanowieniami dyrektywy Rady 2003/9/WE 
z 27 stycznia 2003 r. ustanawiającej minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegają-
cych się o azyl. Potwierdził to 24 lutego 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luk-
semburgu w wyroku w sprawie Saciri (sprawa nr C-79/13). Choć spraw dotyczyła pytania sądu 
belgijskiego, to interpretacja przepisów dyrektywy przez Trybunał ma znaczenie dla wszystkich 
państw UE. Więcej na ten temat patrz: h
 p://interwencjaprawna.pl/polska-nie-spelnia-standar-
dow-europejskich-w-zakresie-recepcji-uchodzcow/.
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mną znęcał]. Sami to powinni byli widzieć, dlatego że nie można było tego nie 
zauważyć (W5). 

Jaki może być zatem powód tej bierności? Czy rzeczywiście jest to obawa 
przed innymi cudzoziemcami? Wydaje się, że przyczyn jest wiele i w dużym 
stopniu wynikają one z niewiedzy pracowników Urzędu, jak się mają zachować 
i czego się od nich oczekuje – czego oczekują cudzoziemki, ale też ich przeło-
żeni. Opisane powyżej zróżnicowanie doświadczeń migrantek w zależności od 
osobistych kontaktów świadczy o tym, że nie istnieje żaden system wsparcia 
i pomocy dla osób dotkniętych przemocą domową, a wszystko zależy od czło-
wieka […], od jego osobowości (NU2). Świadczą o tym również wypowiedzi 
osób, które są zaangażowane w funkcjonowanie tego systemu. Jedna z nich 
mówiła tak: Większość ofi ar nie jest zauważona w całej tej machinie naszej 
pomocowej, tylko jest opiekowana tak, jak cała pozostała część [uchodźców]. 
Ja myślę w ogóle, że zdiagnozowanie, że ktoś jest ofi arą, jest tutaj fundamen-
talne. Bo my chyba jeszcze tego nie potrafi my. I nie mamy takich możliwości, 
[…] nie ma tej ilości pracowników, nie ma tyle czasu, żeby poświęcić [czas] cu-
dzoziemcowi na rozmowę, żeby się dowiedzieć o nim czegokolwiek. A zatem 
w większości przypadków może nie wiemy, że to są ofi ary (UU9). O tej specy-
fi ce pracy, wysokim stopniu jej zbiurokratyzowania, mówiła także inna urzęd-
niczka: Problem też polega na tym, że pracowników [ośrodków] jest ograni-
czona liczba, a uchodźców jest określona liczba, więc często są zawaleni pracą 
papierkową, którą muszą wykonać, a troszeczkę brakuje tego czasu na kontakt 
bezpośredni z cudzoziemcami. Ale to absolutnie nie jest zarzut w ich stronę, to 
jest zarzut w stronę systemu. Mam też takie doświadczenie, że jeżeli coś się ta-
kiego dzieje, co naprawdę wymaga interwencji, to oni natychmiast rzucają tę 
papierkową robotę i zajmują się pomaganiem człowiekowi, a papierki czekają 
na swoją kolej. […] Ludzie są [też] różni, jedni są bardziej zaangażowani, drudzy 
mniej, ale myślę, że jest to absolutnie naturalne (UU5). 

Problemem jest to, że osoby, które w ośrodkach dla uchodźców nazywamy 
pracownikami socjalnymi, tak naprawdę wcale nie posiadają wykształcenia 
uprawniającego do pracy w tym charakterze. Zatem wielokrotnie brakuje im 
wiedzy czy umiejętności do prowadzenia tego rodzaju działań, których się od 
nich wymaga. Nikt nie przygotowuje osób pracujących w ośrodkach do wyko-
nywania tak trudnego zadania, w którym trzeba łączyć kompetencje do pracy 
socjalnej z umiejętnością pracy w środowisku wielokulturowym i z osobami 
doświadczającymi przemocy29. Pewne szkolenia z tego ostatniego zakresu od-

29 Choć ich wiedza dotycząca pracy z klientem międzykulturowym – wynikająca zapewne 
z praktyki – jest i tak większa od przeciętnego pracownika socjalnego z ośrodka pomocy społecz-
nej. Takim osoby zupełnie brakuje wiedzy, jak reagować w sytuacji, gdy dochodzi do przemocy 
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były się, jednak objęły niewielką liczbę pracowników ośrodków. W badaniach 
wielu z nich deklarowało, że nie brało nigdy udziału w tego typu zajęciach. 
Ci, którzy w nich uczestniczyli, w dużym stopniu byli nastawieni krytycznie do 
przeprowadzonych warsztatów, zarzucając im zbyt dużą teoretyczność. Jedna 
z tych osób mówiła: Bardzo zabrakło na szkoleniu właśnie praktycznych sposo-
bów, a nie tych prawnych. To że kobieta ma takie prawa, to wszędzie możemy 
wyczytać. Informacja jest dostępna30. Tylko w jaki sposób uświadomić ludziom, 
żeby z tych swoich praw korzystali, to po pierwsze. A po drugie, [co robić], żeby 
nie skrzywdzić, żeby dalej nie patologizować tego środowiska (UU7). Inna roz-
mówczyni podawała od razu receptę na to, jak powinny wyglądać takie szko-
lenia: Powinna je prowadzić osoba z kraju pochodzenia, z tej kultury, która ma 
doświadczenie, jak kobiety się zachowują w takich przypadkach, z czego to za-
chowanie wynika. Od środka mogłaby powiedzieć o problemach, na przykład, 
dlaczego czasami zachowanie kobiety wygląda tak, a nie inaczej i z czego to 
wynika. I czego ona się boi, co jest powodem tego, że ona teraz mówił tak, 
a za chwilę mówi coś innego (NU3). Wydaje się, że to znakomite rozwiązanie, 
by prowadzone zajęcia były bardziej praktyczne, by w ich trakcie można było 
wspólnie wypracowywać pewne rozwiązania i przedyskutować pojawiające się 
problemy. Istotne jest też, co podkreślali badani, że szkolenia takie powinny 
odbywać się cyklicznie.

Czasem bierność pracowników ośrodków może wynikać z braku odpowied-
nich instrumentów. Jak w poniższej historii: Poprosiłam jedynie pracowników 
socjalnych, żeby chociaż przenieśli tę kobietę do drugiego ośrodka. Niemoż-
liwe, że tak trudno było to zrobić? […] A pracownik socjalny powiedział: „Nic 
nie mogę zrobić. Ani jej wygnać, ani nic”. Prosiłam, żeby chociaż z ośrodka ją 
zabrali […]. Nie posłuchali mnie (W3). Widać, że niektórzy pracownicy nie mają 
narzędzi pozwalających im szybko reagować. Najczęściej zatem albo rozmawia-

i osobą pokrzywdzoną jest cudzoziemka. W konsekwencji ich zachowanie może być niewłaściwe. 
W opisanym poniżej przypadku było ono co najmniej nieodpowiednie w początkowej fazie, jed-
nak zakończyło się udzieleniem pomocy cudzoziemce: Pracownik socjalny nie chciał mi pomóc. 
Powiedział, że muszę mieć jakieś dowody [na przemoc ze strony męża] […], żeby on mógł pomóc. 
Nie chciałam pokazać całego ciała, tylko same plecy. Podniosłam bluzkę i pokazałam całe swoje 
ciało, które jest tak tym pasem porozcinane. […] I on od razu mnie wziął i dał adres do domu 
samotnej matki, czyli do interwencji, jak to się nazywa, i pojechałam do tego domu (W4). Moż-
na spodziewać się, że wiele kobiet, zwłaszcza Czeczenek, wiedząc, jaka była reakcja pracownika 
socjalnego, nie zdecyduje się na pokazanie ciała obcemu mężczyźnie i w rezultacie nie uzyska 
pomocy. Kobieta, która znalazła się w opisanej sytuacji, musiała być bardzo zdesperowana, by 
przystać na tę propozycję. 

30 Warto jednak podkreślić, że wbrew deklaracjom pracownicy ośrodków wcale tak dobrze 
nie znają przepisów, skoro twierdzą dość powszechnie, iż przemoc domowa jest przestępstwem 
wnioskowym, o czym dalej.

05_Witold_Klaus.indd   27505_Witold_Klaus.indd   275 2014-11-18   07:18:162014-11-18   07:18:16



276

Witold Klaus

ją ze sprawcami, pouczają ich, co nie przynosi żadnych rezultatów, albo wzywa-
ją policję, co nierzadko nie jest właściwym rozwiązaniem, ponieważ zazwyczaj 
na tym zaczyna się i równocześnie kończy pomoc cudzoziemkom. Czasem brak 
reakcji może być skutkiem nieznajomości języka. O ile z osobami rosyjskoję-
zycznymi nie jest tak trudno się porozumieć, ponieważ pracownicy ośrodków 
władają w mniejszym bądź większym stopniu językiem rosyjskim,, o tyle gorzej 
jest z innymi językami obcymi, jak na przykład francuski. Jedna z cudzoziemek 
mówiła: Nie zwracałyśmy się o pomoc, bo nie potrafi łyśmy się [z pracownikami 
ośrodka] porozumieć (W10).

I w końcu ostatni rodzaj powodów braku pomocy – obawa przed tym, jak 
taka interwencja będzie postrzegana wśród innych cudzoziemców. Tak opo-
wiadał o tym dylemacie jeden z pracowników: Nie chcę doprowadzać do takiej 
sytuacji, żebym to ja bezpośrednio był świadkiem. Bo jeżeli ja zacznę być włó-
czony po sądach, to wie Pani, jak to będzie wyglądało. To [będzie panowała 
opinia] „Aha, to jest bardzo zły człowiek, bo on ciąga nas po sądach, on na nas 
źle mówi”. Więc sens mojej pracy w ośrodku mija się z tym (UU8). Na to na-
kłada się historia innej rozmówczyni, która opowiadała, że została poproszona 
przez cudzoziemkę o zgłoszeniu faktu przemocy na policję. Jednak po pewnym 
czasie cudzoziemka wycofała się z zeznań i wraz z mężem złożyła skargę na tę 
pracownicę. Najgorsza jest jednak w tym wszystkim nie sama zmiana zeznań 
przez migrantkę, a reakcja urzędu, który wszczął kontrolę zachowania tej pra-
cowniczki, przez co poczuła się ona upokorzona i zaszczuta. Cała ta sytuacja 
spowodowała, iż urzędniczka nabrała przeświadczenia, że już nigdy więcej nie 
podejmie interwencji w sprawie przemocy. Choć jednocześnie usprawiedliwia-
ła zachowanie cudzoziemki: Ja rozumiem mechanizmy [postępowania] tej ko-
biety. Ona chciała całe odium zwalić na mnie, że to ja jestem przyczyną tego 
zła, żeby w jakiś sposób siebie wybielić i móc [żyć w Czeczenii]. Bo ona napisała 
tę skargę już z kraju pochodzenia (UU7).

Obawa, że cudzoziemki wycofają się z dochodzenia swoich praw, wpływa-
ją w znacznym stopniu na wolę podejmowania przez pracowników ośrodków 
działań pomocowych i prowadzą często do braku jakiejkolwiek reakcji z ich 
strony. Skutkują także obwinianiem migrantek o brak zdecydowania. Tak opi-
sywała to jedna z działaczek organizacji społecznych: [Pracownicy mówią] „One 
nie wiedzą, czego chcą. Przyjedzie ktoś, gwizdnie na nie i one wracają z powro-
tem”. […] Wycofanie się [cudzoziemek] z tej sytuacji, często waśnie w sytuacji 
zagrożenia, jest interpretowane jako chwiejność ofi ar przemocy (NU7). Tym-
czasem jest to zupełnie naturalny odruch wszystkich kobiet doświadczających 
przemocy, także Polek, o czym pisano wyżej. Bierna postawa pracowników 
ośrodków może wynikać właśnie z opisywanego powyżej braku wiedzy i zro-
zumienia zjawiska, jakim jest przemoc domowa. Pamiętać też trzeba, że taka 
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postawa skutkuje tym, że osoby potrzebujące wsparcia i często niepotrafi ące 
o nie poprosić, pozostają bez pomocy. Nie wolno także zapominać, że na pra-
cowników instytucji publicznych nałożono obowiązek denuncjacji i zawiada-
miania o fakcie popełnienia przestępstwa, o którym się dowiedzieli, a właśnie 
z takimi sytuacjami mamy w omawianych przypadkach do czynienia. 

Formacją, która mogłaby i powinna zapewniać zwiększenie bezpieczeństwa 
w ośrodkach dla uchodźców, jest zatrudniona w nich ochrona. Bowiem o ile 
pracownicy Urzędu ds. Cudzoziemców zatrudnieni w ośrodkach pracują co do 
zasady w urzędowych godzinach pracy, o tyle pracownicy ochrony przebywają 
w nich całą dobę. Wszyscy badani proszeni o ocenę działania ochrony ośrod-
ków zgłaszali krytyczne uwagi pod jej adresem. Wypowiedzi te można podzie-
lić na trzy kategorie. Pierwsza dotyczy sposobu organizacji pracy ochroniarzy: 
Mają zmiany dwóch starszych Panów strażników, którzy możliwe, że są bardzo 
sprawni w sztukach walki. [śmiech] […] Oni są sympatycznymi starszymi Pana-
mi i mogą dawać jakieś poczucie, że ktoś jest i się zajmuje (NU6). Ci Panowie są 
dobierani na zasadzie, która fi rma ochroniarska jest najtańsza, i nie są to oso-
by przeszkolone, które wiedzą, jak mają się zachowywać w sytuacji przemocy 
(NU5). Bo trudno też oczekiwać od nich nie wiadomo jakiej wiedzy, skoro to są 
Panowie, którzy przed chwilą w jakimś Tesco byli, a teraz są w ośrodku (NU1). 
Zatem sposób wyboru fi rm chroniących obiekty i w konsekwencji dobór osób, 
które pracują w tych miejscach, zasadniczo nie gwarantuje rzeczywistej ochro-
ny cudzoziemkom. Ochroniarze są raczej konsjerżami, dozorcami niż ochroną. 
Tak ich pracę opisuje osoba, która pracuje w ośrodku: Mam takie poczucie, że 
ochrona sobie siedzi, nie wiem jak to nazwać, w recepcji czy w swoim budyn-
ku […] i na tym się kończy, że mało jest tych obchodów, że mało jest pilnowa-
nia tego, co się dzieje. Że jesteśmy, bo jesteśmy, i sprawdzamy te przepustki, 
jak ktoś wchodzi (UU5). Inna osoba dodaje: Ochrona tylko stoi na drzwiach 
i ewidencjonuje, kto przychodzi, kiedy przychodzi (NU4). Powyższą ocenę po-
twierdzają relacje uchodźczyń. Przebija z nich przekonanie o kompletnym bra-
ku wsparcia ze strony ochrony w przypadku wystąpienia przemocy, na którego 
poparcie cudzoziemki przywołują konkretne sytuacje, w jakich się znalazły i nie 
otrzymały pomocy. Jak opowiadała jedna z migrantek: Przyszedł. Popatrzył, 
że pobili dziecko i odszedł. Powinien był [chociaż] wezwać policję, jeżeli matka 
prosi, kiedy dziecko płacze (W3). 

Cudzoziemki podawały także przykłady bezradności ochroniarzy i niskie 
standardy ich pracy: W [ośrodku] ochrona dobrze pracowała, ale cały czas byli 
pijani. […] Zawsze byli pijani, ale pracowali. Kiedy Gruzini i Ormianie się bili, 
a zazwyczaj bili się niedaleko moich drzwi, krew tryskała na wszystkie strony, 
to ja zawsze wychodziłam i ich rozdzielałam. Nie wiem dlaczego, ale zawsze 
mnie szanowali, słuchali się. Kiedy coś trzeba było, to ochroniarze przychodzili 
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do mnie. W ostatnim czasie tylko do mnie przychodzili i mówili: „Tam się nas 
nie słuchają, idź, zadziałaj” (W1). Migrantki opisywały jednak również właści-
we zachowania pracowników ochrony, przykładowo, że przestrzegali oni zakazu 
wpuszczania na teren ośrodka określonych osób – mężów chroniących się tam 
kobiet. Trzeba jednak przyznać, że nie były to działania do końca skuteczne, bo-
wiem na teren większości ośrodków dość łatwo jest się dostać przez płot, cze-
go już ochrona nie kontrolowała. Policjanci, z którymi rozmawialiśmy, zwracali 
nawet uwagę na konieczność wprowadzenia systemu telewizji przemysłowej 
w ośrodkach, a szczególnie na ich zewnętrznych ogrodzeniach. Tylko w ten spo-
sób ich zdaniem można bowiem zwiększyć bezpieczeństwo osób w nich prze-
bywających. 

Druga kategoria wypowiedzi dotyczących pracowników ochrony odnosi się 
do braku przygotowania ich do wykonywania tej pracy – merytorycznego czy 
językowego. Nikt nie zadbał o wprowadzenie obowiązku przeszkolenia, przy-
najmniej w podstawowym zakresie, osób pełniących służbę w ośrodkach dla 
uchodźców. A jest to istotne w przypadku pracy w cudzoziemcami, którzy do-
świadczyli bardzo niefajnych rzeczy […], są w bardziej stresogennym położeniu, 
więc naprawdę trzeba wiedzieć, jak się z tymi ludźmi obchodzić, żeby niepo-
trzebnie nie prowokować sytuacji przemocowych. Bo głupie powiedzenie „idź 
stąd” może wywołać taki wybuch agresji, jakiego byśmy się nigdy nie spodzie-
wali (UU5). I niestety tego rodzaju szkoleń nie sposób w obecnym stanie za-
proponować ochroniarzom. Żadne warsztaty dla tej grupy do tej pory nigdy się 
także nie odbyły. Jest to konsekwencja warunków, na jakich pracują ochronia-
rze – są częstokroć zatrudnieni na umowy cywilnoprawne, zatem uczestnictwo 
w szkoleniu byłoby dla nich stratą dniówki, nikt im bowiem nie zapłaci za czas 
spędzony na szkoleniu. Problemem jest także to, że pracownikami ochrony są 
jedynie mężczyźni, co może skutkować brakiem wrażliwości genderowej oraz 
możliwością pojawienia się u uchodźczyń bariery, by prosić o pomoc. 

I w końcu trzecia kategoria wypowiedzi dotyczy nastawienia pracowników 
ochrony do pracy z cudzoziemcami. Trzeba pamiętać, że osoby te posiadają 
znaczną władzę nieformalną nad mieszkańcami ośrodków, szczególnie podczas 
nieobecności pracowników Urzędu ds. Cudzoziemców, zatem najczęściej już 
po godzinie 16 i w weekendy. I korzystają z niej. Jak opisywała jedna z bada-
nych: Ten personel zachowuje się wrogo, kontrolująco i wrogo (NU7). Inna oso-
ba, pracująca od lat w ośrodku, dodawała: Cudzoziemca nie traktują na serio, 
na poważnie. Uważają, że to jest gorszy gatunek człowieka, którego można na 
przykład, może nie oszukać, ale zbagatelizować jego prośby, jego żądanie prze-
sunąć w czasie, co jest przecież jakimś lekceważeniem (UU9). Opisywała ona 
także zaobserwowane przez siebie reakcje pracowników ochrony na konfl ikty 
między kobietami: Rzadko interweniuje ochrona. Ochrona to tak jakby uważa, 
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że jest to element życia codziennego i generalnie rzecz biorąc uważa, że kobie-
ty są bardzo jakieś nerwowe. […] Tam, gdzie biją się kobiety, mężczyźni, którzy 
zazwyczaj pracują w ochronie, nie traktują tego poważnie (UU9). Generalnie 
w ocenie tej ekspertki działalność ochrony przynosi więcej szkody niż pożytku. 
Podobny jakikolwiek brak reakcji ochrony opisywano w przypadku występowa-
nia przemocy domowej.

Jak ważne jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa oraz wspar-
cia w ośrodku i w jak wielkim stopniu wpływa to na dalsze losy migrantek 
i postrzeganie przez nie rzeczywistości, świadczy wypowiedź jednej z nich: 
W tamtym czasie ja bardzo potrzebowałam ochrony. Byłam zagubiona, nie 
wiedziałam, co mam robić. Nie mogłam tego wytrzymać. Ani jeden człowiek 
mi nie pomógł. Dlatego teraz nie czuję się tutaj bezpiecznie. Czuję, że tylko ja 
mogę się ochronić. Tak mi pokazali (W3). Warto także nadmienić, że powyżej 
poruszono kwes ę zapewnienia bezpieczeństwa kobietom, które mieszkają 
w ośrodkach. Nie wiadomo natomiast, jak według ekspertów wygląda sytuacja 
osób, które mieszkają poza ośrodkami, w wynajmowanych mieszkaniach. Nikt 
bowiem tego nie kontroluje, a kontakt między takimi cudzoziemcami i pracow-
nikami Urzędu ds. Cudzoziemców jest niezwykle rzadki (odbywa się głównie 
raz w miesiącu przy pobieraniu świadczeń na wynajęcie mieszkania). Niewąt-
pliwie to kolejna z rzeczy, która powinna stać się celem działania władz pub-
licznych, zważywszy szczególnie na to, że w ostatnich latach około połowy osób 
ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy mieszka poza ośrodkami. 

3.2. Lokalne Zespoły Współdziałania i inne formy wsparcia dla migrantek 
doświadczających przemocy

W celu zwiększenia ochrony migrantek i zapobiegania przemocy w ośrod-
kach dla uchodźców w 2008 roku powołano Lokalne Zespoły Współdziałania 
(LZW). Działają one na podstawie porozumienia Urzędu ds. Cudzoziemców, 
Komendanta Głównego Policji, Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjedno-
czonych ds. Uchodźców oraz dwóch organizacji pozarządowych – Fundacji „La 
Strada” i Centrum Pomocy Prawnej im. H. Nieć31. Celem zespołów jest rozpo-
znawanie i zapobieganie przemocy wobec cudzoziemców przebywających na 
terenie ośrodków oraz zapewnienie bezpieczeństwa w samych placówkach. 
W skład zespołu, który powinien spotykać się nie rzadziej niż raz na kwartał, 

31 Standardowe Procedury Postępowania w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania oraz 
reagowania na przypadki przemocy seksualnej lub przemocy związanej z płcią wobec cudzoziem-
ców przebywających w ośrodkach dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Prze-
wodnik, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Kraków 2011, s. 8–11.
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z założenia mają wchodzić pracownicy z ośrodka, funkcjonariusze lokalnego ko-
misariatu policji i reprezentanci organizacji pozarządowej. W praktyce jednak, 
jak wynikało z badań, w pracach zespołów biorą udział jedynie przedstawiciele 
jednej organizacji pozarządowej, i to sporadycznie. Można zatem powiedzieć, 
że strona społeczna nie uczestniczy w tych działaniach, a rozmowy w trakcie 
badań prowadzono z przedstawicielami czołowych organizacji pomagających 
uchodźcom. Brak zaangażowania reprezentantów trzeciego sektora w prace 
Zespołów potwierdzali także pracownicy ośrodków dla uchodźców – żaden 
z rozmówców z tego sektora nie wspomniał o współpracy międzysektorowej 
w tym zakresie. 

Zespół powinien podejmować różne działania, ale jego rolą jest przede 
wszystkim reagowanie na pojawiające się przypadki przemocy. Zgodnie z § 6 
opisanego powyżej porozumienia robić to powinien przez m.in. podejmowa-
nie działań: zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobistego ofi erze 
przemocy lub potencjalnej ofi erze przemocy i jej bliskim oraz zaspokojenia ich 
potrzeb zdrowotnych, psychologicznych i społecznych, zapewnienie pokrzyw-
dzonej pomocy w skontaktowaniu się z organizacją udzielającą pomocy praw-
nej, podejmowanie działań w celu zainicjowania postępowania karnego. Tak 
działanie tej instytucji opisuje jeden z jej członków: W momencie [wystąpienia 
przemocy] to nawet któraś z cudzoziemek, która była świadkiem, przychodzi do 
pracownika i zgłasza, że coś takiego miało miejsce. To wszystko jest spisywane 
w notatce urzędowej i to jest rozsyłane i do policji, bo w skład takiego zespo-
łu wchodzi pracownik urzędu, pracujący w ośrodku, funkcjonariusz policji i or-
ganizacji pozarządowej. Do tego dochodzi jeszcze służba medyczna, czyli jeżeli 
tam są widoczne oznaki pobicia, to prowadzi się do pielęgniarki i są robione 
tam czynności, żeby zaopatrzyć to wszystko. I to wszystko jest zgłaszane, i cu-
dzoziemka jest informowana o prawach, czyli co jej przysługuje, że może złożyć 
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (UU6).

Przeprowadzony w ponad trzy lata po wejściu w życie tego porozumienia 
monitoring pokazał, że w ciągu dwóch lat objętych badaniami (tj. 2010 i 2011 
roku) ujawniono łącznie 15 przypadków przemocy. Jedynie w jednym na dzie-
sięć przypadków stosowania przemocy domowej pokrzywdzona złożyła donie-
sienie o popełnieniu przestępstwa, jednak szybko wycofała skargę32. W latach 
2009–2012 odbyło się łącznie 255 spotkań Zespołów. Ich liczba wahała się jed-
nak zarówno w poszczególnych latach, jak i była zależna od konkretnych ośrod-
ków. A różnice między nimi są znaczne – od 1–2 spotkań rocznie do 11 (szcze-
góły w tym zakresie przedstawia tabela nr 1). W tych latach ujawniono łącznie 

32 M. Pajura, K. Przybysławska (red.), Badanie czynników ryzyka dotyczących przemocy seksu-
alnej lub przemocy ze względu na płeć…, s. 38.

05_Witold_Klaus.indd   28005_Witold_Klaus.indd   280 2014-11-18   07:18:162014-11-18   07:18:16



281

Ochrona i wsparcie dla migrantek doświadczających przemocy ze strony osób bliskich...

60 przypadków przemocy, przy czym zdecydowana większość – aż 42 sytuacje 
– dotyczyła przemocy domowej. I znów były ośrodki, w których wykryto po 
10–11 przypadków przemocy w tym czasie oraz takie, w których nie zdiagnozo-
wano żadnego takiego zdarzenia lub tylko jedno. 

Tabela nr 1. Liczba spotkań Lokalnych Zespołów Współdziałania w latach 
2009–201233.

Nazwa ośrodka 2009 2010 2011 2012
Kolonia Horbów 3 11 11 11
Białystok Iga 3 9 - -
Smoszewo 3 9 - -
Niemce 2 6 2 -
Łuków 2 6 4 5
Czerwony Bór 2 9 2 2
Łomża 2 8 - -
Bytom 1 1 - -
Linin - 9 9 8
Białystok Budowlani - 8 9 11
Bezwola - 6 - -
Dębak - 4 2 3
Moszna - 2 2 2
Bielany - 2 - -
Radom - 2 - -
Warszawa Targówek - - 11 11
Grotniki - - 5 5
Grupa - - 3 7
Biała Podlaska - - - 4
Lublin* - - - 8
Taborowa - - - 8
Razem 18 92 60 85

* W Lublinie w 2012 roku dodatkowo odbyły się trzy spotkania w ramach Interdyscyplinarnego 
Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy

33 Zestawienie przygotowane na podstawie informacji z rocznych sprawozdań z funkcjono-
wania „Porozumienia w sprawie standardowych procedur postępowania w zakresie rozpoznawa-
nia, przeciwdziałania oraz reagowania na przypadki przemocy seksualnej lub przemocy związanej 
z płcią wobec cudzoziemców przebywających w ośrodkach dla osób ubiegających się o nadanie 
statusu uchodźcy” otrzymanych przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej od Szefa Urzędu ds. 
Cudzoziemców pismem z dnia 21 listopada 2012 r. (sygn. DPS-WRŚ-51-4241/12/JJS). Minusy 
w tabeli oznaczają, że w danym roku ośrodek nie funkcjonował lub że spotkania nie odbywały się.
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Podczas badań pytaliśmy uczestników i uczestniczki o ocenę funkcjonowa-
nia tego porozumienia i samych Zespołów. Opinie były bardzo zróżnicowane. 
Część osób widziała pozytywne rezultaty pracy Zespołów i chwaliła ich pracę. 
Doceniano ich interdyscyplinarność oraz możliwość spotkania i poznania kon-
kretnych osób, dzięki którym ich późniejsza praca jest łatwiejsza. Jak opowiadał 
o swoich doświadczeniach jeden z rozmówców: Byli przedstawiciele nie tylko 
z samego ośrodka, ale również przedstawiciele z oświaty, z urzędu gminy, byłem 
ja, jako przedstawiciel policji. I były omawiane wszystkie problemy, począwszy 
od przemocy po ewentualne incydenty i kradzieże, które mogły mieć miejsce, bo 
nie ukrywam, że takie zdarzenia również miały miejsce, nawet przez omawianie 
frekwencji poszczególnych młodych ludzi bądź dzieci, które uczęszczały do szkół. 
Gama problemów omawianych na tych spotkaniach była bardzo, bardzo szeroka 
(UP1). Inne osoby, dzieląc się swoimi doświadczeniami, relacjonowały, że gdy nie 
było do omówienia żadnych konkretnych przypadków przemocy, w ramach prac 
Zespołu starały się organizować dla mieszkańców spotkania/szkolenia z zakresu 
ich praw i obowiązków w Polsce – rozumianych bardzo szeroko: Z zakresu zna-
jomości kodeksu rodzinnego, czy szczegółowo wypełniania obowiązku szkolnego, 
czy jakichś podstaw ruchu drogowego (UU9).

Pod adresem Zespołów płynęły także liczne głosy krytyki – przede wszyst-
kim ze strony osób pracujących na co dzień w ośrodkach dla uchodźców. Jedna 
z nich tak oceniała tę instytucję: W te Lokalne Zespoły Współdziałania zosta-
liśmy wmanewrowani (UU8). Mówiono o nich jako o instytucji przegadanej: 
Spotkania [są] organizowane co miesiąc i sobie siedzimy, rozmawiamy o tym, 
co się działo, to się trochę mija z celem. Dlatego że wszyscy z takiego zespołu 
mają kupę rzeczy na głowie do zrobienia i spotkanie pod tytułem „w tym mie-
siącu nie działo się nic” jest bez sensu. Ja mam takie wrażenie, że wszyscy mają 
wtedy poczucie straty czasu (UU5); Spotkać się możemy w innym czasie i przy 
różnych innych okazjach i okolicznościach bez konieczności opisywania tego 
w protokołach (UU7). Bowiem takie zespoły – podobnie jak opisane powyżej 
zespoły interdyscyplinarne – powinny się zbierać, gdy trzeba podjąć konkret-
ne działanie. Tymczasem, jak mówiła jedna z badanych osób: Nie możemy roz-
mawiać o jakiejś osobie bez zgody tej osoby (UU7). Inna osoba stwierdziła, że 
w obliczu powołania zespołów interdyscyplinarnych34 działalność LZW stała się 
zbędna i że tylko powiela się w nich pracę. Krytykowano także, słusznie zresz-
tą, oczekiwanie wobec Zespołów, by dokonywały oceny stopnia zagrożenia 
przemocą w danym ośrodku. Negatywne opinie nie odnosiły się do samej idei 
prowadzenia takiej oceny, a do metodologii, której nie zaproponowano. Zatem 
dokonywano oceny, ale każdy z Zespołów przyjmował inne jej desygnaty. Nie 

34 Zostały one opisane w niniejszym tekście, w rozdziale 2.3.

05_Witold_Klaus.indd   28205_Witold_Klaus.indd   282 2014-11-18   07:18:162014-11-18   07:18:16



283

Ochrona i wsparcie dla migrantek doświadczających przemocy ze strony osób bliskich...

sposób było zatem porównywać ośrodków między sobą, określić rzeczywistej 
skali problemu ani reagować w przypadku wysokiego poziomu potencjalnego 
zagrożenia. 

Problemem jest także to, że mimo pięciu lat funkcjonowania Zespołów, nie 
widać efektów ich pracy w postaci zwiększenia bezpieczeństwa uchodźczyń (ra-
czej padały głosy o zwiększeniu się przypadków przemocy) czy wypracowania 
jakichś instrumentów wsparcia. Jak opisywała to jedna z rozmówczyń: Ja jakoś 
tam nie widzę jakiejś tam zmiany jakościowej, że coś tam się dzieje pozytywne-
go, czy, no nie wiem, cudzoziemki czują się bardziej bezpieczne. […] No i ja też 
bym chciała widzieć przede wszystkim zmiany jakby w ich [cudzoziemek] życiu. 
A nie wiem nawet, czy one wiedzą o czymś takim, czy mają jakąś tam wartość 
dodaną z tego, że taki zespół działa. No też to, co jest dla mnie najbardziej bo-
lesne i dotkliwe, to ja w ogóle nie widzę, że to ma jakieś tam odbicie w działa-
niach policji, tak, w kontekście ich postawy (NU2). Ten ostatni aspekt podkre-
ślała też inna badana osoba, która, odnosząc się do stopnia spełnienia przez 
Zespół oczekiwań cudzoziemek doświadczających przemocy, mówiła: Myślę, 
że nic nie zostało zaspokojone, nie było tej samospełniającej się historii, któ-
ra mówi, że ja pójdę i powiem, naskarżę, to wszyscy za mnie wszystko zrobią, 
a moje życie będzie układać się jak w bajce. Ci ludzie są przerażeni, że wpadają 
w jakąś tam machinę, w jakieś tam procedury, które każą im gdzieś tam na ja-
kieś przesłuchania chodzić, na jakieś rozmowy to tu, to tam (UU7).

Jedna z ekspertek tak próbowała usprawiedliwić niską efektywność pracy 
Zespołów: Może [spotkania LZW] są przegadane, bo ludzie nie wiedzą, co zro-
bić. Bo to bardzo skomplikowana sprawa i wyciągnięcie tej dziewczyny z tego 
układu oznaczałoby straszne komplikacje, bierze się [za to] odpowiedzialność. 
Wyciągnięcie kogoś z kontekstu kulturowego, to jest straszna odpowiedzial-
ność. […] Być może i to jest usprawiedliwieniem, że te sytuacje są na tyle skom-
plikowane, jak już się pojawiają, że te lokalne zespoły nie mogą nic zrobić, bo 
nie mogą decydować za tych ludzi (E3). I prawdą jest, że podjęcie działań po-
mocowych jest niezwykle trudne i w każdym przypadku mogą działać inne me-
chanizmy, a skuteczne mogą być inne formy wsparcia. 

W tej dziedzinie dość kreatywne są organizacje pozarządowe, które oferu-
ją różne formy pomocy i najczęściej jako jedne z pierwszych identyfi kują nowe 
problemy oraz proponują rozwiązania. Jak oceniała to jedna z ekspertek: Ja 
bym powiedziała, że większość roboty jest robiona przez organizacje pozarzą-
dowe – takiej bezpośredniej pomocy osobom, które jej potrzebują (E1). Przed-
stawiciel trzeciego sektora proponował, że organizacje pozarządowe mogłyby 
prowadzić programy pilotażowe, pokazywać pewne rozwiązania, które mogły-
by zaistnieć, a rząd, strona rządowa, powinna zapewnić instrumenty i fi nanso-
wanie tego. Stałe. To też nie mogłyby być programy, które działają przez 2–3 
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lata, sprawdzają się, a potem to znika z powodu braku fi nansowania (NU8). 
Propozycja ta wydaje się bardzo dobrym rozwiązaniem z kilku względów. Za-
równo z uwagi na wczesną identyfi kację nowych potrzeb, jak i w związku 
z samą ideą wprowadzania programów pilotażowych, polegających na spraw-
dzaniu, czy określone rozwiązanie jest właściwe i skuteczne, zanim zostanie 
ono wdrożone w życie w szerszym zakresie. Ale, jak stwierdził nasz rozmówca, 
konieczne jest założenie, że efektywne programy będą w praktyce prowadzo-
ne dalej i znajdą stałe fi nansowanie ze środków publicznych. Dodawano tak-
że, że aby działania organizacji były skuteczne, konieczna jest ich specjalizacja 
i współpraca, polegające na stałym podnoszeniu kwalifi kacji zatrudnianego 
personelu i jednoczesnym współdziałaniu z innymi organizacjami w celu pro-
wadzenia wspólnych, uzupełniających się działań jak najpełniej odpowiada-
jących na potrzeby ich klientów i klientek Dla przykładu badani nie mają wąt-
pliwości, że grupa, która wspiera osoby doświadczające przemocy, powinna 
składać się z prawnika, psychologa i pracownika socjalnego. 

W sprawach związanych z przemocą niezwykle ważna jest rola psychologa. 
Wspominali o tym w zasadzie wszyscy badani. Jego rolą powinno być stworze-
nie poczucia bezpieczeństwa (NU4). W związku z tym powinien być on dostęp-
ny w ośrodkach dla uchodźców regularnie. Wśród badanych powtarzały się opi-
nie, że obecny wymiar czasu pracy psychologów w ośrodkach jest zdecydowanie 
niewystarczający. Same migrantki opowiadały o pozytywnych aspektach terapii: 
Rozmowy z psychologiem i psychiatrą bardzo mi pomagają, bardzo (W2). Ale nie 
każda osoba chce z tej pomocy skorzystać. Związane jest to z kulturowymi czyn-
nikami. Opowiadała o tym inna cudzoziemka: Są takie [kobiety], którym mówisz: 
„Mi z tym problemem pomogła psycholog, może tobie również pomoże, idź do 
niej”, a one mówią: „Nie jestem chora psychicznie, nie muszę chodzić do psycho-
loga. Dlaczego ja powinnam chodzić? Niech mój mąż chodzi, ja nie potrzebuję” 
(W1). Zdarza się tak, ponieważ w wielu kulturach wizyta u psychologa jest styg-
matyzująca, więc trzeba włożyć wiele wysiłku w to, by przekonać ludzi do sko-
rzystania z jego usług i do pokazania, że są one pomocne. Jeden z badanych ape-
lował nawet, że powinno się oswajać z rolą psychologa od dziecka. Żeby potem 
było wiadomo, że jak się coś dzieje, do kogo pójść (UP2). Aby jednak pomoc była 
skuteczna, należy zapewnić określone warunki wstępne. Wiążą się one z odpo-
wiednim przygotowaniem psychologów do pracy z osobami z innych kręgów 
kulturowych oraz dobrą znajomością języka osób, którym się pomaga, ponieważ 
nierzadko niuanse czy to językowe, czy to kulturowe mogą zaważyć na powodze-
niu terapii. Także niespełnienie tych wymagań może spowodować, że ludzie nie 
będą chcieli korzystać z usług takiej osoby. 

Cudzoziemki – podobnie wszystkie inne osoby w kryzysie – mogą także sko-
rzystać ze wsparcia Ośrodków Interwencji Kryzysowej. Umieszczenie tam mi-
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grantki zależy jednak od jej statusu pobytowego. Problemem jak zwykle okazu-
ją się pieniądze. Jak opowiadała jedna z osób: Nie moglibyśmy zaproponować 
[cudzoziemce] noclegu, ponieważ ktoś by mógł powiedzieć, że jest to bezpraw-
ne, nie zapłaci za to gmina ani miasto (UP6). Jest to szczególny problem osób 
będących w procedurze o nadanie statusu uchodźcy, bowiem to właśnie ich 
pobytu w OIK-ach nikt nie chce fi nansować, gdyż osoby te nie mają one prawa 
do korzystania z pomocy społecznej w Polsce. Dlatego też w jednym z opisywa-
nych przez badanych przypadków uciekająca od męża kobieta znalazła schro-
nienie w prywatnym domu – została przygarnięta przez jedną z działaczek or-
ganizacji pozarządowych, bowiem nikt inny nie chciał jej przyjąć. 

Jeśli nawet jednak uda się znaleźć cudzoziemce miejsce w Ośrodku, rodzą 
się inne problemy, bowiem chcąc pomóc cudzoziemkom, trzeba znać specyfi kę 
i kultury, religii, środowiska, z jakiego się wywodzą i to jest często dosyć trudne. 
Problem jest z tłumaczem oczywiście, oni muszą tam [w OIK] dobierać sobie psy-
chologa, który zna język rosyjski albo który będzie [pracował] z tłumaczem języ-
ka rosyjskiego (UU7). A personel tych placówek nie jest przygotowany do pracy 
z obcokrajowczyniami. To powoduje, że część kobiet, które korzystały z pomo-
cy ośrodków, nie wspomina dobrze pobytu w nich. Jedna z nich opowiadała: 
Wolałam być ze swoim [stosującym przemoc] mężem niż w tym schronisku, ze 
względu wulgarny język innych kobiet, przede wszystkim ze względu na dzieci nie 
mogłam tam być. Te kobiety [Polki] rozmawiają takim wulgarnym językiem, tam 
kobiety piją (W15). Inna z badanych cudzoziemek tak mówiła o swoich doświad-
czeniach z domu samotnej matki: Ja w tym domu nie chciałam mieszkać, bo tam 
był mały pokoik, tam były oprócz mnie jeszcze dwie kobiety i dwoje dzieci. Razem 
nas było trzy kobiety i troje dzieci. Nie było tam warunków. Przez miesiąc musia-
łam swoje ubranie trzymać w torbie, bo nie miałam ich gdzie położyć. […] Po-
wiedzieli mi w [końcu]: „Albo pani sama będzie musiała płacić, albo pani będzie 
musiała wynająć mieszkanie gdzieś indziej”, że dalej nie mogą mnie z dzieckiem 
tam trzymać (W4). Oczywiście nasza respondentka nie miała możliwości opłace-
nia swojego pobytu, bowiem nie miała żadnych dochodów, poza tym uznała, że 
oferowane w tym ośrodku warunki nie są warte oczekiwanych od niej pieniędzy. 
Musiała więc opuścić placówkę. 

Ale były też osoby, które pozytywnie wspominały pobyt w Ośrodku. Jedna 
z cudzoziemek opowiadała, jak bardzo skorzystała tam z pomocy psychologów, 
którzy m.in. nauczyli ją jak postępować z dziećmi, jak być lepszą matką i jak 
z nimi rozmawiać. Ogólnie tak oceniała OIK, kreśląc jednocześnie wizję idealnej 
placówki: Wiele rzeczy należałoby zmienić, ale sam pomysł stworzenia takie-
go ośrodka, idea życia w takim ośrodku jest lepsza niż pozostawienie kobiety 
samej sobie. […] Ale chciałabym, żebyśmy mieli oddzielne mieszkanie, to zna-
czy, żeby to był ośrodek, a w tym ośrodku jakby oddzielne mieszkania. […] [Bo 
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w ośrodku] człowiek czuje się jakby chronionym ze wszystkich stron. Może nie 
jest tak idealnie. Ale tak się człowiek czuje. […] Pomysł jest dobry, ale nie jest 
idealnie przemyślany. Tak jak mówię, jeżeli dla rodziny byłyby tam przewidzia-
ne warunki, dom i każdego dnia byłyby spotkania z psychologiem, gdyby czło-
wiek wiedział, że jest pod opieką pracownika socjalnego, który po części mar-
twi się za niego. Wtedy, jakby połowę tego całego ciężaru przenosi się na plecy 
pracownika socjalnego. Oczywiście pracujesz, coś robisz, ale tym samym wiesz, 
że jeżeli będziesz w jakiejkolwiek trudnej sytuacji, to w każdym momencie ci po-
mogą. I to poczucie dodaje sił (W1). Warto wziąć pod uwagę te suges e, refor-
mując ośrodki dla osób doświadczających przemocy. 

3.3. Ochrona ze strony policji

Podstawową służbą, która odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich osób 
przebywających na terytorium Polski, jest policja. Jej zadaniem jest dbanie 
także o bezpieczeństwo cudzoziemek – niezależnie od tego, czy przebywa-
ją w ośrodkach, czy też mieszkają już w wynajmowanych przez siebie miesz-
kaniach. Zadaniem policji jest także zapewnienie ochrony i wsparcia osobom, 
które doświadczają przemocy ze strony partnera. Niestety z prowadzonych 
przez nas badań wyłania się mało pozytywny obraz pracy funkcjonariuszy. In-
formacje o wsparciu ze strony przedstawicieli tej służby i o rzeczywistym za-
pewnieniu bezpieczeństwa osobom poszkodowanym były pojedyncze. Choć 
niektórzy badani nadmieniali, że formacja się zmienia i że jest lepiej, niż było 
wcześniej, to dalej praca policji, szczególnie związana z zapewnieniem ochrony 
przed przemocą, jest daleka od ideału.

Zwracano uwagę na problem lekceważenia przez policjantów migrantek 
i pochodzących od nich zgłoszeń. Jak mówiła jedna z ekspertek są takie sytua-
cje, że cudzoziemcy zgłaszają [wystąpienie przemocy], ale to już jest [przez po-
licjantów] takie, trochę nie wiem, lekceważone to nie jest dobre słowo, ale ta-
kie, no takie trywializowane (NU2). W innym przypadku opowiedziano historię 
porwania małoletniej dziewczyny, które zostało zgłoszone na policję przez ro-
dzinę pokrzywdzonej. Sprawą zajęto się szybko i z pomocą przedstawiciela spo-
łeczności czeczeńskiej porwaną odnaleziono. Jednak pod namową tego ostat-
niego, który wytłumaczył, że porwania kobiet należą do tradycji czeczeńskiej, 
policja odstąpiła od ścigania i ukarania sprawcy, mimo że opisywane porwanie 
nie miało nic wspólnego z tradycyjnym porwaniem, występującym w tej kultu-
rze, a poza tym zachowanie to było ewidentnie sprzeczne z polskim prawem. 
Tak to opisuje nasz rozmówca: Pamiętam też, że rozmawiałem o tym z policją, 
[która tłumaczyła]: „No tak, przecież u nich w kulturze są takie porwania... No 
to takie pokazanie wrażliwości i my nie cisnęliśmy tej sprawy, bo wiedzieliśmy, 
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że oni sobie to jakoś rozwiążą” (NU8). Deklarowana wrażliwość kulturowa 
w tym przypadku ukrywała brak wiedzy oraz stanowiła usprawiedliwianie dla 
bierności i niechęci do dalszego zajmowania się sprawą, ale też do zapewnienia 
bezpieczeństwa pokrzywdzonej. Zachowanie to celnie podsumowuje inna re-
spondentka: Jeżeli przyjeżdża ktoś, kto nie mówi w naszym języku, jest kłopotli-
wy jako klient, to policjant czasem nie wie, co do końca zrobić, [więc] odwraca 
się na pięcie i odchodzi (NU5). Tą kłopotliwością jest już nawet konieczność za-
pewnienia tłumacza w postępowaniu. 

Wydaje się, że ta sytuacja w dużym stopniu wynika z nastawienia policjantów 
do migrantów w ogóle. Tak ocenia je jedna z rozmówczyń: Ja wielokrotnie się 
spotkałam z takim podejściem dość ksenofobicznym jeżeli chodzi o sprawy cudzo-
ziemskie […]. Ksenofobicznym, jeżeli nie gdzieś tam ocierającym się o jakieś takie 
bardzo negatywne podejście w ogóle do wszystkich cudzoziemców […], [uzna-
wanie, że] oni są krętaczami, gdzieś tam coś wymyślają, i tak dalej. A przyjecha-
li, zabierają pracę, siedzą na garnuszku państwa, takie, tego typu oceny (NU1). 
I potwierdzają je doświadczenia jednej z badanych uchodźczyń, która tak relacjo-
nowała zachowanie funkcjonariuszy wobec niej po dokonaniu zgłoszenia i we-
zwaniu patrolu na interwencję w sprawie przemocy ze strony Polaka: Ja po pro-
stu muszę się zamknąć i spokojnie słuchać wszystkiego, jakbym była nikim, bo tu 
nie jestem zameldowana i cały czas takie coś: „Do obcego kraju pani przyjechała 
i pani chce rządzić?” […] Od razu [krzyczy]: „Czy jest pani tu zameldowana? Czy 
jakieś prawo pani tu ma? Pani przyszła na obcą ziemię, do obcego kraju i chce 
pani tu rządzić?” Tak dwóch policjantów na mnie krzyczało przed ludźmi. Ja po 
prostu musiałam się zamknąć i stać jak śmieć, jakbym była nikim. […] Policjant, 
aspirant, który przesłuchiwał, powiedział do mnie, że my Czeczeni możemy wy-
myślać: „Nie dość, że krzywdę robicie między sobą w Czeczeni, to jeszcze w Polsce 
chcecie skłócić wszystkich ludzi? Co wy myślicie, że jesteście u siebie? Niech pani 
nie wymyśla takich rzeczy”. Tak na mnie krzyczał i potem ja już się bałam i nawet 
nie chciałam na policję pójść (W4).

Problemem jest także reakcyjny, a nie prewencyjny sposób działania pol-
skiej policji. Funkcjonariusze deklarują, że mogą przyjechać na interwencję, jak 
coś się zdarzy, ale raczej nie spróbują podjąć żadnych działań zapobiegawczych, 
kiedy cudzoziemka zgłasza zagrożenie. Tak jedna z uchodźczyń opowiadała 
o swoich doświadczeniach: Policja powiedziała: „Jeżeli coś ci się stanie, to my 
będziemy działać”, jak zawsze. Ochrony się nie zapewnia. […] Jak się rozwodzi-
łam z mężem, to on powiedział mi: „Znajdę cię, poleję benzyną, podpalę, zabio-
rę dzieci i pojadę do domu”. Poszłam na policję. Oni powiedzieli: „Jeśli on coś 
takiego zrobi, to go ukarzemy” (W1). 

Tymczasem to są często czcze obietnice, bowiem z wypowiedzi badanych 
wynikało, że policja nie przyjeżdża zbyt szybko na wezwanie. Czasem okres 
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oczekiwania na patrol wynosił nawet półtorej godziny, także w sytuacji, gdy 
przemoc zgłaszał pracownik ośrodka i to mimo jego współpracy z funkcjonariu-
szami w ramach Lokalnego Zespołu Współdziałania. Tak jedna z cudzoziemek 
opisywała przyjazdy funkcjonariuszy: Za każdym razem go [męża-agresora] 
wyrzucaliśmy, wzywaliśmy policję, która przyjeżdżała po pół godziny. Wzywasz 
policję, ledwie co się dodzwonisz, a ona jeszcze przyjeżdża po pół godziny. […] 
[Policjanci] wyprowadzają go z mieszkania i nic więcej nie robią. Potem on 
wraca, stoi przy drzwiach. Nikt nie może wyjść, nikt nie może wejść i w każ-
dym momencie, kiedy tylko otworzysz drzwi, wskakuje do mieszkania. I tak 
było dwa, trzy, cztery razy (W1). W innym przypadku sprawa od momentu jej 
zgłoszenia do podjęcia działania przez funkcjonariuszy czekała cztery miesiące: 
Sprawa pojawiła się w styczniu na policji, a w kwietniu ktoś się generalnie tym 
zajął, bo w międzyczasie ta pani [policjantka], która się dowiedziała w ponie-
działek, we wtorek poszła na zwolnienie. Potem nikogo nie było, później ktoś 
przyszedł, ale akurat tej teczki nie przejrzał. I to tak przeleżało trzy – cztery mie-
siące, to jest skandaliczne (E3).

Migrantki podawały także pozytywne przykłady interwencji policji: Dwóch 
bardzo porządnych mężczyzn [funkcjonariuszy] przyszło. Zostawili mi swój nu-
mer. Gdyby coś się działo, to miałam dzwonić (W2). Niestety cudzoziemka ni-
gdy nie sprawdziła, czy i jak zadziałałoby to wsparcie i czy policja rzeczywiście 
by szybko przyjechała, bowiem sprawca nie pozwolił jej gdziekolwiek zadzwo-
nić, zabierając telefon. W sumie w żadnej z wypowiedzi uchodźczyń, które do-
świadczały przemocy w Polsce, nie można znaleźć przypadku, by policja zapew-
niła jej skuteczną ochronę przed agresorem. Pojawiła się tylko jedna historia, 
gdzie policja zapewniła wsparcie: Bałam i zadzwoniłam na policję, tylko że da-
leko poszłam, na koniec ulicy, żeby nie widzieli, skąd mnie wygnali. I powiedzia-
łam, że nie mogę powiedzieć, kto mnie wygnał, kto mnie pobił, tylko chcę żeby 
mi pomogli gdzieś pójść, nocować. I policja zabrała mnie na komendę na noc 
(W4). Ale tu także funkcjonariusze nie zapewnili ochrony przed sprawcą prze-
mocy, lecz była to pomoc interwencyjna w formie udzielenia noclegu po tym, 
jak ofi ara sama odeszła od sprawcy. I także można mieć wątpliwość, czy na-
prawdę komisariat jest najlepszym miejscem dla osoby pokrzywdzonej na spę-
dzenie nocy i czy nie można było jej znaleźć jakiegoś lepszego lokum, szczegól-
nie że do sytuacji tej doszło w mieście wojewódzkim.

Wobec cudzoziemek, także tych mieszkających w ośrodkach dla uchodź-
ców, powinno się stosować procedurę Niebieskiej Karty. Pojawia się jednak 
pytanie, czy ten instrument jest skuteczny. Biorąc pod uwagę długość polskich 
procedur i opisywany proceder „znikania” osób i całych rodzin, w których męż-
czyzna został oskarżony o stosowanie przemocy, można postawić tezę, że nie 
chroni on migrantek, a może im nawet dodatkowo zaszkodzić. Dlatego wiele 
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z nich nie chce, by w ich sprawach stosować Niebieskie Karty z obawy na kon-
sekwencje ich założenia35 i na to, że nie zapewni im ona żadnej ochrony. Inter-
wencja policji nie kończy się oddzieleniem kobiety od agresora, o czym opo-
wiadały cytowane powyżej cudzoziemki. Dlatego mężczyzna widzi, że kobieta 
gdzieś zgłosiła [przemoc], policja przyszła, zakłada Niebieską Kartę i później 
policja wychodzi. A ona zostaje z tym mężczyzną w czterech ścianach, który te-
raz może jej przemówić do rozumu – coś ty narobiła (UU1). Nie dziwi zatem, że 
kobiety nie chcą skorzystać z „pomocy” policji i z procedury Niebieskiej Karty. 
Dlatego pojawiają się takie prośby, jak opisywane przez jedną z rozmówczyń: 
Ona przyszła do mnie i powiedziała, że ona chce, jak ją mąż pobije, żebym to ja 
powiadomiła policję. Ale wcześniej, zanim się to stanie [zanim mąż ją pobije], 
żeby to nie wyglądało, że zostało zgłoszone przez nią, ale takim przypadkiem 
– bo akurat policja się tam znalazła. I żeby w ten sposób postraszyć jej męża. 
Takie kombinacje, które wymyślają te kobiety, żeby później nie mieć większych 
problemów ze strony swoich mężów (NU3). Inne osoby wycofują się ze złożo-
nych wcześniej zeznań. Nierzadko robią to pod presją rodziny czy otoczenia. 

Zasadniczo Niebieska Karta nie jest skutecznym instrumentem ochrony cu-
dzoziemek. Jak mówiła jedna z badanych: One są bardzo skuteczne na ten mo-
ment. Natomiast my nie mamy świadomości, co się z tymi rodzinami, a przede 
wszystkim z tymi ofi arami przemocy dzieje. Mam wrażenia graniczące z pew-
nością, że nie dzieje im się dobrze. Czyli że długodystansowo, to że procedury 
nie mogą zostać zakończone, to tak naprawdę to się odbija na kobiecie (UU7). 
W tym kontekście warto przytoczyć pełne samozadowolenia stwierdzenie jed-
nego z policjantów odnośnie do skuteczności jego działań: Nigdy nie zdarzyło 
się, żeby było ponowne zgłoszenie od tej samej osoby. Czyli można tak powie-
dzieć kolokwialnie powrotu do przestępstwa (UP1). Policjant wiązał to z efek-
tywnością zarówno swoich działań, jak i prawnych instrumentów, ale także 
z faktem, że wiele przypadków występowania przemocy zgłoszonych przez 
same cudzoziemki czy pracowników w ośrodkach, do których wezwano poli-
cjantów, było nieuzasadnionych. Ten brak refl eksji jest doprawdy niebywały. 

Dużym problemem w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest także kom-
pletny brak wiedzy prawnej pracowników ośrodków dla uchodźców. Mimo 
szkoleń, w których część z nich brała udział, oraz działań Lokalnych Zespołów 
Współdziałania, ogromna większość osób pracujących z uchodźcami jest prze-
konana, że przemoc domowa jest przestępstwem wnioskowym. Mówili: Bez 
zgody klienta nie mogę działać (UU1), to są przestępstwa, które kobieta musi 
zgłosić (UU9), może nastąpić odmowa składania zeznań i policja nic nie może 

35 Więcej na ten temat poniżej, w rozdziale 4 dotyczącym powodów niezgłaszania faktu prze-
mocy.
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zrobić (UU4). Tymczasem przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym 
z oskarżenia publicznego, zatem do jego ścigania nie potrzeba wniosku po-
krzywdzonej. Dodatkowo na pracowników instytucji publicznych nałożony zo-
stał obowiązek denuncjacji – zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania kar-
nego dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa muszą zawiadomić o nim 
organy ścigania36. Ale wygląda na to, że takie postępowanie pracowników 
ośrodków jest zgodne z oczekiwaniami policji, bowiem inna osoba pracująca 
w ośrodku mówiła: [Policjanci] oczekują, że cudzoziemka złoży [wniosek o ści-
ganie]… Nadal, w dalszym ciągu. Mimo że jest to przestępstwo ścigane z urzę-
du. […] [Nawet] jeżeli ja wysyłam notatkę urzędową i jest opisany przypadek, 
[…] cudzoziemka musi sama złożyć zeznania i ona musi wyrazić chęć złożenia 
doniesienia (UU6). I potwierdza to wypowiedź samego policjanta: Tak jak pol-
ska procedura karna mówi […] część przestępstw jest ściganych z urzędu, część 
na wniosek pokrzywdzonej. Tam, gdzie jest kwes� a rodziny i jest związek mał-
żeński, tu jest wymagane złożenie wniosku imiennego, [w ośrodkach] nie były 
takie wnioski składane (UP1). Wypowiedź ta, padająca z ust policjanta, jest po 
prostu przerażająca, bowiem jest wprost sprzeczna z przepisami prawa karne-
go, które policjanci powinni znać znakomicie.

Dwie z migrantek przywoływały także różne doświadczenia związane z reak-
cją policji na przemocy wobec nich na tle rasowym. W obu przypadkach cho-
dziło o podpalenie mieszkań i do obu doszło w tym samym mieście. Jednak 
zupełnie różne było podejście funkcjonariuszy do tych zdarzeń czy też zupeł-
nie różny był ich odbiór przez uchodźczynie. Jedna z cudzoziemek tak opowia-
dała o reakcji policjantów: Zawsze jak wzywaliśmy policję, ta spisywała dane 
a następnie odjeżdżała. [Po spaleniu także] wezwaliśmy policję i to wszystko. 
Minęło dwa tygodnie i wszystko tak samo. […] Spisali od razu nasze dane, po-
wiedzieli, żeby właściciel mieszkania zgłosił to na policję i odjechali. […] Dzien-
nikarze zjawili się u nas zaraz po tym jak się z nimi skontaktowaliśmy. Ukazał 
się artykuł o nas i wtedy, chyba dwa czy trzy dni później, pojawiła się u nas 
policja. Wcześniej tylko spisali nasze dane, byli tylko raz. Po interwencji dzien-
nikarzy policja okazała większe zainteresowanie (W8). Inna uchodźczyni ma 
odmienne doświadczenia z funkcjonariuszami: Policja przyjeżdża za każdym ra-
zem, kiedy jest wzywana, okazuje naprawdę wielką pomoc. […] [Po zdarzeniu] 
do przyjazdu policji byliśmy cały czas pod telefonem z funkcjonariuszami. Prze-
strzegali nas, żebyśmy nie wychodzili, nie otwierali balkonu ani drzwi. O 22.45 

36 Przepis ten brzmi: „Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działal-
nością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocz-
nie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu 
przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ 
stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa”.
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przyjechała policja. Wszystko badali, dochodzili, zobaczyli te kamienie. A potem 
te sytuacje z cegłami, którymi [sprawcy] obrzucali nasz balkon. Policja przyje-
chała zaraz po moim zgłoszeniu (W9). Trzeba jednak podkreślić, że choć inter-
wencja policji była oceniona pozytywnie, a choć funkcjonariusze przyjeżdżali 
na wezwania, to napady na migrantów nie ustawały. Policja zapewniła bezpie-
czeństwa cudzoziemcom mieszkającym w Białymstoku, ani nie zidentyfi kowała 
i nie ukarała sprawców tych czynów. 

3.4. Podsumowanie

Gdy podsumowujemy powyższe rozważania, nasuwa się wniosek, że zasad-
niczo w Polsce nie funkcjonuje system przeciwdziałania przemocy wobec mi-
grantek, a państwo nie oferuje jakiekolwiek skutecznych instrumentów, które 
mogłyby zabezpieczyć cudzoziemki przed przemocą lub pomóc im w sytuacji 
zagrożenia. Polskie służby są nieskuteczne w działaniach zapobiegawczych. 
Wpływa na to bardzo mała wiedza funkcjonariuszy publicznych na temat zja-
wiska i kultury migrantów, nieznajomość przez nich przepisów prawa oraz 
nierzadko brak właściwych instrumentów lub też niewłaściwe ich stosowanie, 
a czasem również widoczne ich uprzedzenia wobec cudzoziemców. I uchodź-
czynie to widzą: Osoby kursują często po Unii Europejskiej i widzą, że tam jest 
szansa na to, żeby przetrwać, jeżeli jest się narażonym na przemoc. Tu, nie. 
I mówią też, że Polki też mają tak samo. Że one widzą, że system pomocy dla 
osób narażonych na przemoc ze względu na płeć, przemoc w rodzinie, dla Po-
lek jest też niewystarczający. I że w gruncie rzeczy nikt nie ma pomysłu, jak 
zapewnić im bezpieczeństwo i suwerenność (NU7). Cudzoziemki wielokrotnie 
w wywiadach przytaczały swoje pozytywne doświadczenia z Austrii, Szwecji, 
Niemiec, zestawiając je z możliwościami uzyskania pomocy w przypadku wy-
stąpienia sytuacji przemocowej w Polsce. I choć wypowiedzi tych pojawiało się 
wiele – a może właśnie dlatego, że jest ich aż tyle – wydaje się, że należy je 
w tym miejscu przytoczyć wszystkie, by pokazać, że zapewnienie bezpieczeń-
stwa kobietom jest możliwe:

[W Austrii] jest twarde prawo. […] Jeżeli mąż bije żonę, to szybko go wyga-
niają. I niech tylko spróbuje podejść do tej kobiety. Od razu rozwiązują prob-
lemy, dlatego czułam się tam bardzo dobrze. Wiedziałam, że nic mi nie gro-
zi. Nawet jeżeli moi krewni przyjdą i powiedzą, że tam dziecko chcą zabrać 
czy coś, nie bałabym się. Poszłabym na policję, powiem dwa słowa, że byli 
tacy ludzie, że nie wiem, co mam powiedzieć, co mam dać, ale potrzebuje 
ochrony. I wiem, że moje dziecko dalej by nigdzie nie poszło. [Policjanci] nie 
pozwoliliby (W3).
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W Szwecji na przykład, jeśli nawet byłoby zagrożenie ze strony męża, same 
groźby słowne, to już pomagają kobiecie przeprowadzić się do innego mia-
sta, dają jej jakieś miejsce, chociażby czasowe, może nie stałe mieszkanie, 
ale chociaż czasowe, cokolwiek. Pomagają jej czy to fi nansowo, czy w inny 
sposób, dzieciom pomagają (W1).
W Austrii, Niemczech znam kobiety, które już przy pierwszym zgłoszeniu, 
nawet bez żadnej rozprawy, gdy np. mąż ją uderzył, to już wystarczy, żeby 
wziąć tę kobietę pod ochronę. Ona od razu jest odizolowywana od męża. 
Jest taki specjalny ośrodek, gdzie ją umieszczają i były mąż on nie może się 
nawet zbliżać do tego ośrodka. […] Na terytorium Austrii żeńskich ośrodków 
jest bardzo dużo, gdzie mieszkają właśnie kobiety, nie tylko naszej narodo-
wości, ale też Austriaczki, wszystkie, które mają problemy rodzinne, które 
są skłócone z mężami, które powinny się ukrywać. Wiedzą, że są chronione, 
że gdyby coś, to istnieje taki ośrodek i wystarczy tylko zwrócić się o pomoc 
i będą bezpieczne. Zapewniają im mieszkanie, pieniądze, jedzenie (W6).
[W Polsce] życie rodziny nie jest kontrolowane. Za granicą kontrolują, dla-
czego dzieci nie jeżdżą na wycieczki, dlaczego dziewczyna nie chodzi do 
szkoły, dlaczego kobieta nie przychodzi na zajęcia. W Polsce to nie jest kon-
trolowane. Jak jest ten program integracyjny, głowa rodziny, najczęściej 
mężczyzna,  podpisuje [wszystkie dokumenty]... I nie ma żadnej kontroli. Ro-
dzina jest sama (W15).
Gdzieś trzy lata, cztery lata [moja klientka] była w takiej sytuacji, że mąż ją 
bardzo mocno bił. Wyjechali [z Polski] do Niemiec. On ją tam pobił. Policja 
zidentyfi kowała tego męża od razu, kobiecie dała status uchodźcy, mieszka-
nie. Ochronili ją i ona teraz żyje w spokojnie. Teraz on nawet nie może się do 
niej zbliżyć. Tak się nie dzieje w Polsce i kobiety są tego świadome (NU3).

Zatem w przekonaniu cudzoziemek o ich bezpieczeństwie stanowią trzy 
elementy: szybka reakcja służb porządku publicznego, która polega na natych-
miastowej izolacji sprawcy przemocy od pokrzywdzonej, a następnie zapew-
nienie migrantce bezpiecznego schronienia, do którego agresor nie będzie 
miał dostępu. Wreszcie pakiet pomocy po tej interwencji. Tymczasem w Pol-
sce są podejmowane działania, by zapobiec przemocy, które jednak nierzadko 
przynoszą więcej szkody niż pożytku. Tak je opisywał jeden z badanych: Przy-
jeżdżają ludzie do ośrodka, opowiadają dużo o przemocy i jak to można zgło-
sić, a jak ta kobieta chce to zrobić, no to co, pójdzie na policję. Niekoniecznie 
tam zostanie dobrze potraktowana, w społeczności nie ma wsparcia, no bo po 
co poszłaś na policję i teraz biednego chłopaka ciągają na policję i może tam 
mu coś jeszcze będzie groziło. [A kobieta] nie ma wsparcia psychologicznego, 
prawnego i zostaje sama. Jeżeli przyjeżdża się z jakąś ofertą i mówi się o tej 
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przemocy, to trzeba od razu mówić, że tu i tu, i tu jest taka pomoc. To musi 
być połączone (NU8). Inna osoba dodaje do tego, opisując przyczyny braku ofi -
cjalnych zgłoszeń występowania przemocy: Cudzoziemcy często po prostu pew-
ne rzeczy oceniają […], myślą na zasadzie, co się bardziej opłaca. Jeżeli coś jest 
czasochłonne, długotrwałe, skomplikowane, to może po prostu się nie opłacać. 
Lepiej [więc] siedzieć z tym mężem, niż się w to wszystko wplątywać i jeszcze 
nie wiadomo, jaki będzie tego wszystkiego efekt. […] [Jeżeli cudzoziemcy] nie 
znają innego przypadku, który się komuś przytrafi ł i który się skończył w jakiś 
tam określony sposób sukcesem, to oni po prostu nie wierzą w ten system. I nie 
będą w stanie zaufać ani psychologowi, ani pracownikowi, ani premierowi, po 
prostu nikomu, jeżeli nie zobaczą, że ten system funkcjonuje (NP1). A trudno 
byłoby wskazać taki przypadek, bowiem żadna z badanych osób nie potrafi ła 
go sobie przypomnieć. Wymieniano przypadki z zagranicy, ale żadnego w Pol-
sce. Potwierdza to postawioną wcześniej tezę, że system zdecydowanie nie 
funkcjonuje.

4. Dlaczego nie chcą od nas wsparcia? Przyczyny niezgłaszania przez migrantki 
przypadków przemocy instytucjom publicznym

Uczestnicy badania, a szczególnie pracownicy instytucji publicznych, żalili 
się, że tak niewiele migrantek jest gotowych zgłosić fakt występowania prze-
mocy, a niektóre wprost odmawiają przyjęcia jakiegokolwiek wsparcia. Dla nie-
których osób dużym problem natury psychologicznej było to, iż cudzoziemki 
oczekiwały od nich, co wyraźnie podkreślały , że pozostaną bierni, mimo że za-
uważyli przemoc lub że same kobiety im opowiedziały o swoim pokrzywdzeniu. 
Jeden z badanych tak o tym opowiadał: był bardzo trudny dla nas przypadek 
ze względu na takie poczucie totalnej bezradności (NU2). Słowo „bezradność” 
wielokrotnie padało z ust rozmówców. Dlatego postanowiliśmy zapytać wszyst-
kich badanych, dlaczego w ich przekonaniu cudzoziemki nie zgłaszają agresji ze 
strony mężczyzn. Odpowiedzi można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich 
dotyczy samych migrantek i zaliczyć można do niej uwarunkowania kulturowe 
i świadomościowe wraz z towarzyszącymi im naciskami ze strony społeczności, 
aby nie zgłaszać przemocy, obawy przed reakcją rodaków na takie zgłoszenie, 
a także strach przed mężem. Do drugiej należą kwes e związane z niewydol-
nością polskiego systemu przyjmowania uchodźców oraz organizacji systemu 
wsparcia dla ofi ar przemocy. 

Pierwszym ogromnym ograniczeniem jest głęboko zakorzenione w świado-
mości uchodźczyń przekonanie, że nie wolno im składać żadnych skarg na mę-
żów. Powtarzało je wiele badanych cudzoziemek: U nas nie można iść i mówić 
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coś przeciwko mężowi, skarżyć. To jest ojciec dzieci, nie należy nikomu mówić 
(W5). U nas w domu nie ma czegoś takiego, że zwracasz się do policji o pomoc. 
Nasze kobiety są uczone od dzieciństwa, że jeżeli mąż cię bije, to ty nie możesz 
zwrócić się do nikogo poza krewnymi. Do nikogo. Nawet innym ludziom nie mo-
żesz o tym mówić. Nikt nie powinien wiedzieć. To wstyd (W1). Ten brak chęci 
do działania wynika też z przekonania, że na męża nikt nie może wpłynąć. To 
twój mąż, jak to się u nas mówi – „gospodarz”, twoje dzieci i twój mąż. Ty nie 
możesz iść i się skarżyć. Są rodziny, gdzie nie wypada, że to wstyd, jeżeli idziesz 
i skarżysz się na męża, czy go wyganiasz. To rodzina. […] Tego nie wybaczą. Nie 
możesz tak po prostu męża odprawić, czy on jest dobry, czy zły (W3). Nakazy 
kultury i naciski ze strony społeczności oraz nierzadko rodziny wymuszają na 
kobietach posłuszeństwo i całkowite poddanie się władzy męża: On po prostu 
chciał, żebym cały czas go słuchała, bała się go. Wszystko, co mówił, to powin-
nam była się słowem nie odezwać i robić tak, jak on chce (W5). Rodzina ocze-
kuje pełnego oddania mężowi, niezależnie od jego zachowania: Ja dzwoniłam 
do jego [męża] siostry, tłumaczyłam, że mnie bije, że każe zarabiać pieniądze, 
pracować za niego, że wszystko mi zabiera. Ta kobieta powiedziała, że muszę 
być mu posłuszna, że nawet muszę mu podziękować, że mnie wziął i mieszka ze 
mną. […] I mi było nakazane dziękować i nogi całować, i modlić się, żeby mnie 
nie wygnał. Jakbym ja była jakimś śmieciem (W4). I są takie osoby, które ule-
gają tym regułom, nie oczekując sprawiedliwości. Tak jedna z migrantek opo-
wiadała o swojej koleżance, która nie chciała skorzystać z pomocy policji: Ona 
jest taką religijną kobietą, dobrze zna islam, czyta Koran… na 1000 kobiet może 
jest takich 2–3. […] Mówiła, że Bóg jest, że Bóg go ukarze. […] Mówiła: „Nie 
chcę [zgłaszać niczego policji], to moje życie. […] Chcę od policji tylko tego, żeby 
pomogli mi zabrać mojego syna i już” (W2). Dlatego kobiety nie zgłaszają się 
po pomoc, a już szczególnie niechętnie dzwonią po policję. I jak mówiła jedna 
z cudzoziemek – według naszej religii nie dzwonią. I dlatego je biją (W15).

W tym miejscu trzeba przypomnieć, że wpływ na niewielki stopień zgłasza-
nia jakichkolwiek czynów na policję ma ogólny dystans przymusowych migran-
tów do służb mundurowych. Jak opisywała to jedna z badanych osób: Może to 
z tego wynika, że pochodzą ze środowiska, gdzie była wojna, i ta policja jest 
postrzegana bardzo, bardzo negatywnie, jak ten urząd siłowy, który raczej nie 
pomaga, a piętnuje pewne rzeczy i może zaszkodzić (UU1). Ten strach może po-
wrócić ze zdwojoną siłą w przypadku niewłaściwego zachowania policjantów: 
Jak oni zaczynają na mnie krzyczeć, jak ja widzę ich ubranie, przypominam so-
bie, co taka sama policja, w takich samych ubraniach robiła ze mną w Czeczeni. 
Ja z nimi nawet nie chcę rozmawiać (W4). I stąd rodzi się pomysł, że może le-
piej nic nie robić, zostać ze stosującym przemoc mężem, bo i tak nikt nie może 
pomóc w albo też lepiej załatwić to w swoim środowisku, bo ma się większe 
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zaufanie do swoich krajan, przynajmniej na początku niż do jakichś osób mó-
wiących po polsku, które próbują coś tam załatwić, przez tłumacza przekazać 
(NU6).

Kultura i całe społeczeństwo funkcjonują tak, że ostatecznie to kobieta jest 
winna stosowaniu wobec niej przemocy: Zawsze obwiniają żonę. To, co robi 
mężczyzna, to jest rzeczą normalną i tak powinno być, ale jeżeli kobieta podej-
mie jakąś decyzję, to jest pytanie: „Dlaczego ona tak zrobiła? Dlaczego nie wy-
trzymała? Przecież wiedziała, że on jest takim człowiekiem”. […] Bałam się też, 
że u nas w Czeczenii powiedzą: „Tyle czasu z nim żyła, mają dzieci. Dlaczego 
wcześniej od niego nie odeszła? Teraz zostawiła dzieci i odeszła” (W5). Kobieta 
jest winna tego, że jest przez męża bita, również ona ponosi winę, jeśli od nie-
go odejdzie. Tak czy inaczej odium spada zawsze na żonę. 

Stąd wielokroć najlepszą ochroną jest milczenie, tajenie faktu przemo-
cy przed wszystkimi. Jedna z badanych tak o tym mówiła: [Inne kobiety] to 
ukrywają, a u mnie wszystko wychodzi na jaw, bo mąż mnie bije przy ludziach 
i opowiada o tym, dlatego ja też mówię. Inne kobiety nie mówią o tym, ukry-
wają to. To, że rozmawiam o tym z ludźmi powoduje, że jeszcze jest mi gorzej. 
Także za to mąż mnie bije (W15). Wszyscy dokoła oczekują właśnie milczenia, 
a kobieta jest – jak w cytowanym przykładzie – karana za nagłaśnianie tej sy-
tuacji. To przekonanie, że przemoc jest sprawą prywatną, jest wśród uchodź-
ców z Kaukazu jeszcze silniejsze niż w przypadku Polaków. Jedna z cudzoziemek 
mówiła: To sprawa prywatna między żoną a mężem, ojcem jej dzieci. Jeśli ona 
o tym powie rodzicom lub komuś innemu, to pozostawi to u nich złe wrażenie 
o tym człowieku – na całe życie, a tak przejdzie to bez echa. Małżonkowie wy-
jaśnią to między sobą, będzie tak jak dawniej, jakby się nic nie wydarzyło (W7). 
Takie podejście do zjawiska przemocy zauważają także osoby pracujące z cu-
dzoziemcami: Temat przemocy jest tematem tabu. To jest sprawa moja, oso-
bista, mojej rodziny i każdy zamyka drzwi. I jest nawet [wśród Czeczenów] ta-
kie powiedzenie, że wszystko co jest na zewnątrz tych drzwi, to jest obce. A po 
zamknięciu tych drzwi to, co jest w tym pokoju, jest już nasze. I nawet jeżeli to 
jest ta przemoc, też to jest nasza, to nasza sprawa, a nie sprawa innych (NU3). 
I czasem jedynie najbliższa rodzina ma dostęp do tej tajemnicy. I co by się nie 
działo, rodzina załatwia sprawę we własnym zakresie, nie zwracając się nigdy 
po wsparcie do organów państwa. 

Niezgłaszanie różnych przestępstw wynika także ze specyfi cznego pojmo-
wania czci kobiety i przekonania, że pewne zachowania tę cześć naruszają37. 

37 Por. np. A. Chrzanowska, Tożsamość kulturowa uchodźców czeczeńskich, [w:] A. Gutkow-
ska (red.), Uchodźcy w Polsce. Kulturowo-prawne bariery w procesie adaptacji, Warszawa 2007, 
s. 316–325.
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Stąd kompletna niechęć do zgłaszania przestępstwa zgwałcenia i w przypadku 
jego wystąpienia natychmiastowa decyzja o wydaniu ofi ary za mąż za spraw-
cę. Gdyby bowiem w społeczności uchodźców rozeszła się taka wieść, że oto 
tutaj ktoś naruszył tą nietykalność córki ich, no to byłoby takie zniesławienie 
dla nich i ona miałaby później problemy. Że jakby ta cała rodzina byłaby w jej 
przekonaniu zniesławiona. W sensie, że problemy z wyjściem za mąż. I byłaby 
postrzegana jako nieczysta (NU2). Co więcej, to odium nieczystości dotyka całą 
rodzinę, która zostaje skazana na ostracyzm społeczny – także kuzynki, siostry 
czy bracia będą mieć problem z założeniem rodziny, nikt nie poda ręki matce 
[dziewczyny] (E3). Milczenie często nie jest wymuszone przez rodzinę, a wynika 
z ogólnej socjalizacji kobiety i jej naturalnej potrzeby, by nie zostać wykluczoną 
ze społeczności. Tak jeden z badanych opisuje przypadek zgwałconej samotnej 
kobiety, która zrobiła wszystko, by o gwałcie nikt się nie dowiedział: Ona, bę-
dąc samotną kobietą tutaj, bez rodziny, w społeczności, ona i tak tam wsparcia 
od nikogo nie miała i była postrzegana raczej jako taka outsiderka. No to ona 
i tak by wsparcia nie dostała od swojej społeczności, dlatego też nie uważała, 
że zgłaszanie tego sprawiłoby to, że coś by jej tam mogło pomóc (NU2). 

Zresztą nawet jeśli kobieta zgłosi przemoc, to jest najczęściej od razu pod-
dawana naciskom społeczności czy rodziny, by wycofać swoje zeznania „oczer-
niające” jej męża. Tak jedna z badanych opisywała przypadek, którego była 
świadkiem: Oczywiście społeczność piętnowała zachowanie kobiety. Kobieta 
była poddawana presji, gdzie było jej nakazywane pójście na policję i pisemne 
odwołanie [zeznań], odszczekanie, jak to oni mówią, zabranie swojego poda-
nia oczerniającego męża. […] Tutaj było zebranie, wieczorową porą, mężczyź-
ni nakazali kobiecie zachować się tak czy owak. […] Posłaniec poprzez swoją 
żonę zakomunikował, no bo sam też nie będzie przekazywał jej tej informacji, 
zakomunikował, jakie ma podjąć kroki (UU7). Podobną historię opowiadała 
jedna z migrantek: Nie chciałam nic nikomu mówić, bo byłam zastraszana. Po 
pół roku po tym, jak oni zaczęli znęcać się nade mną, wezwałam policję. Policja 
czekała przed bramą ośrodka, z ochroniarzami, aż wyjdę i powiem, co się stało. 
Ale przyszły osoby, kobiety, faceci i zastraszyli mnie, że jak im coś powiem…, że 
jak nie wyjdę za chwilę i nie powiem, żeby odjechali, że niesłusznie wezwałam 
policję, to oni mnie pobiją, że tak zrobią, że mi dziecko zabiorą w Polsce. Ja się 
przestraszyłam i powiedziałam policji, żeby odjechali, że wszystko w porządku, 
że tylko w żartach ich wezwałam. Musiałam tak zrobić, bo nie miałam nikogo. 
[…] Myślałam cały czas o tym, że ja jestem sama, a ich jest dużo, że w każdej 
chwili może mnie spotkać jakaś krzywda. Żeby siebie i dziecka nie krzywdzić, ja 
musiałam milczeć i wytrzymać to wszystko i uciekać jak najdalej (W4).

Istotnym czynnikiem, który może sprzyjać chęci do zgłaszania przypadków 
przemocy bądź ją osłabiać, jest reakcja sąsiadów. Ona także może mieć istot-
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ny wpływ na to, jak sprawy będą prowadzone przez funkcjonariuszy policji, bo-
wiem to sąsiedzi mogą stać się świadkami w procesie. Interwencja sąsiadów 
może także zdjąć z kobiety odium tego, że to ona zgłosiła czyn i domaga się 
ścigania sprawcy. W sytuacji idealnej, gdy to sąsiedzi zgłaszają występowanie 
przemocy, a funkcjonariusze przyjeżdżają na interwencję i zbierają dowody 
z założonej Niebieskiej Karty oraz z zeznań sąsiadów, do skazania może dojść 
nawet, gdy sama pokrzywdzona nie wykazuje inicjatywy w dochodzeniu swo-
ich praw. Ale to sytuacja idealna, która niestety nie zdarza się – także wśród 
polskiego społeczeństwa, nie mówiąc już o cudzoziemskim. 

Do większości zdarzeń, które były opisywane w badaniach, doszło w ośrod-
kach dla uchodźców. Najczęstszą reakcją sąsiadów na występowanie prze-
mocy – znów tak samo, jak i ogólnie w Polsce38 – jest brak reakcji, robienie 
wszystkiego, by niczego nie widzieć i nie słyszeć. Tego typu relacje przewijają 
się w wypowiedziach pracowników ośrodków: Cudzoziemcy wiedzą. Rzadko 
coś się dzieje tylko w czterech ścianach, a tym bardziej, że te ściany są cienkie, 
więc wydaje mi się, że cudzoziemcy wiedzą o różnych rzeczach, które dzieją się 
u sąsiadów. Ale też nie chcą mówić o tym (UU4). Potwierdzają to sami cudzo-
ziemcy – świadkowie przemocy: Wiele jest takich przypadków [przemocy do-
mowej]. […] Dlatego ja zamykam drzwi, żeby niczego nie widzieć i niczego nie 
słyszeć (W15), a także osoby pokrzywdzone: Wiedzieli [że byłam bita], sąsie-
dzi na pewno. Wszyscy widzieli, jak on przychodził pijany, a co się tyczy kłótni, 
to nie wiem… Na pewno słyszeli, jak on krzyczy (W5). Ten brak reakcji można 
uznać za przyzwolenie na stosowanie przemocy przez mężczyzn. Szczególnie, 
że – co opisywano powyżej – kobieta nie tylko nie otrzymuje wsparcia ze stro-
ny rodaków – choćby w tradycyjnej formie39 – ale często jest ofi arą niechęci 
i ostracyzmu ze strony społeczności, jeśli tylko podejmie jakiekolwiek środki za-
pobiegawcze.

Odwoływanie zeznań jest także wynikiem obawy, że kiedyś będzie trzeba 
wrócić do kraju pochodzenia, bowiem nie dostanie się w Polsce ochrony mię-

38 Dwukrotnie był przywoływany przykład polskich sąsiadów w kontekście przeciwdziałania 
przemocy. W pierwszym tak cudzoziemka opisywała reakcje Polaków: Sąsiedzi boją się mojego 
męża i nie chcą mieć z nim problemów (W15). W drugim przypadku sytuacja była bardziej skom-
plikowana, bowiem chodziło o przemoc, którą Polak stosował wobec swojej żony z Ukrainy. I są-
siedzi tam wypowiadają się po stronie Pana, nie Pani. Trudno to powiedzieć, z czego to wynika, 
czy rzeczywiście z takich ich stereotypów myślowych, że ona jest Ukrainką. […] I sąsiedzi wypowia-
dali się tak, że to ona jest w tym związku agresywna. Natomiast nasi specjaliści ocenili, że to jest 
przemoc ze strony Pana (UP3). Jest to ciekawy i niezrozumiały przykład jedności narodowej.

39 W jednej z wypowiedzi pojawiła się historia, w której przywoływano podjęte przez sąsia-
dów działania na rzecz obrony kobiety, które jednak niestety nie przyniosły żadnych skutków: Są-
siedzi próbowali nauczyć męża rozumu, że co on robi, po co. Odpowiadał: „To nie wasza sprawa. 
To moja rodzina, poradzę sobie” (W6).
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dzynarodowej. Dotyka ono szczególnie kobiet w procedurze o nadanie statusu 
uchodźcy, których sytuacja jest niepewna. W przypadku otrzymania negatyw-
nej decyzji i deportacji do Czeczenii przyjdzie im się bowiem zmierzyć ze skut-
kami decyzji podjętych w Polsce. Kobiety te będą silnie piętnowane za to, co 
tutaj zrobiły – mimo że nie zrobiły nic złego, nigdy nie zrobiły nic złego. Stąd też 
silny opór tych kobiet, żeby cokolwiek podpisywać, cokolwiek mówić (UU7)40. 
Ale opór ten podyktowany jest także tym, że cudzoziemki nie oderwały się ni-
gdy do końca od kraju pochodzenia – wiele ich działań wynika z tego, co się 
dzieje w Czeczenii. Kobiety te boją się, że jeśli w wyniku zgłoszenia przez nie 
przestępstwa przemocy ich mężowie zostaliby zatrzymani przez policję, a na-
stępnie skazani i osadzeni w więzieniu, to rodziny mężów będą dążyć do ze-
msty na ich krewnych, którzy pozostali w domu. Kobieta zgłaszając sprawę 
organom ścigania upokarza bowiem swojego męża, co skutkuje poważnymi 
konsekwencjami w postaci konieczności podjęcia przez jego rodzinę kroków 
mających na celu zmycie tej hańby. Jedna z uchodźczyń mówiła: Jeżeli z mojej 
winy on siedziałby w więzieniu, to mszczono by się na mojej rodzinie. Na 100%. 
A nie miałam na to ochoty. U mnie w domu została mama, siostra… (W1).

Widać, że na decyzje, jakie podejmują kobiety, ma także wpływ obawa przed 
agresorem. Kobieta się boi, że będzie jeszcze gorzej, że dojdzie do większej prze-
mocy w stosunku do niej, że może jej się stać większa krzywda, niż tylko uderze-
nie w twarz. I ta większa krzywda od kogo? Od sprawcy na przykład, albo od ro-
dziny sprawcy (UU6). I groźba ta jest bardzo realna. Tak jedną z migrantek mąż 
„ostrzegał”, by nie zwracała się o pomoc: Powiedział, że jak już pójdę i narobię 
mu problemów, on i tak nie pójdzie siedzieć, a da radę mnie zabić. Powiedział, 
żebym nigdzie nie poszła, żebym nigdzie nie zgłosiła tej sytuacji (W4). Jedną z po-
ważnych gróźb jest także odebranie kobiecie dzieci. Jest to zwyczaj głęboko zako-
rzeniony w tradycji czeczeńskiej, w której dzieci zostają zawsze z rodziną męża, 
bowiem „należą” do tej rodziny41. Cudzoziemki były wielokrotnie straszone przez 
mężów właśnie tą ewentualnością: Bywało, że mówiłam, że od niego odejdę, że 
już nie mogę dłużej tego znosić, że już nie mam siły. On mówił: „Jeżeli odejdziesz, 
to nie zobaczysz dzieci. Możesz odchodzić, gdzie chcesz, ale dzieci musisz zosta-
wić”. Mówił, że dzieci nigdzie nie zabiorę. Bardzo się tego bałam. Ze względu na 
dzieci nigdy się na to nie zdecydowałam (W5).

Najczęściej decyzja o zgłoszeniu przemocy na policję ma także dodatkowy 
skutek. Wiąże się z zupełnym zerwaniem ze swoją społecznością w kraju przyj-

40 Więcej o roli statusu pobytowego w zabezpieczeniu bezpieczeństwa kobiet – patrz rozdział 
5.4.

41 Szczegółowiej zagadnienie to opisuje w niniejszym tomie, w rozdziale 3.4. W. Refortowicz, 
Kulturowo uwarunkowana przemoc ze względu na płeć wobec kobiet z Kaukazu Północnego.

05_Witold_Klaus.indd   29805_Witold_Klaus.indd   298 2014-11-18   07:18:172014-11-18   07:18:17



299

Ochrona i wsparcie dla migrantek doświadczających przemocy ze strony osób bliskich...

mującym, ale także z rodakami w kraju pochodzenia, w tym także z rodziną, 
która przeważnie się od pokrzywdzonej odwraca. Bardzo niewiele osób zsocja-
lizowanych w kulturze, która stawia rodzinę ponad jednostką, jest gotowych na 
takie konsekwencje. Nie można [przecież] wymagać od kobiet narażonych na 
przemoc, żeby porzuciły nie tylko swoją ojczyznę, ale swoje naród, ród, rodzinę 
(NU7). Bo wówczas do kogo zwrócą się po pomoc? Kto je wesprze i kto ich wy-
słucha? W państwie, do którego przyjechały, nie mają niczego42. Przebywają-
ce w Polsce uchodźczynie z Kaukazu cały czas w sytuacji swojego największego 
kryzysu dzwonią do domu, do mamy, te tysiące kilometrów. To są dla ich osoby 
najbliższe, którym mogą się trochę wypłakać i wyżalić (NU5). Stąd najczęściej 
cudzoziemki nie są w stanie z tego zrezygnować, tym bardziej, że jak opisano 
powyżej, nie otrzymują niczego w zamian. 

I w tym momencie warto przejść do strukturalnych powodów braku zgło-
szeń. Wiele z nich zostało już opisanych powyżej. Należą do nich po pierwsze 
brak skuteczności systemu wsparcia dla migrantek doświadczających przemo-
cy, które generalnie jakby nie uważają, że my możemy im pomóc jakoś (NU2). 
Tak z dystansem patrzyła jedna z naszych rozmówczyń na cały system: Naj-
większy problem jest z naszym systemem prawnym to, że dana osoba uzyska 
pomoc to ok, ale dalej cała procedura prawna, policja, sąd, prokuratura itd. 
To trwa tyle czasu, że taka osoba, która doświadczyła przemocy, może czuć się 
bardzo zagrożona. I ludzie bardzo często mają poczucie, po co ma gdziekolwiek 
coś zgłaszać, jeżeli ten sprawca będzie za chwilę na wolności, za chwilę wyjdzie 
i ja oberwę nie dość, że znowu, to jeszcze dwa razy bardziej. Więc myślę, że to 
jest dużym problemem, ale myślę, że to generalnie jest problem naszego syste-
mu prawnego, że sprawy się „toczą” (UU5). 

Po drugie, strukturalnym powodem niezgłaszania przestępstw jest sytuacja 
ekonomiczna ofi ar przemocy. Niezwykle ważna jest perspektywa na osiągnięcie 
samodzielności w Polsce. Kobiety boją się utracić źródło utrzymania, bowiem 
najczęściej to są kobiety niewykształcone, w pełni uzależnione od mężczyzn. 
Gdzie one nie są w stanie same zapewnić sobie środków do życia (UU3). I jak 
podsumowuje gorzko, ale w pełni słusznie jedna z badanych: Podstawą prze-

42 Ta sytuacja powoduje, że niechęć w odcinaniu się od swoich rodaków nie dotyczy tylko 
Czeczenek. Jedna z badanych przytaczała przypadek doświadczającej przemocy Wietnamki. Zgło-
siła się ona z prośbą o pomoc do jednej z organizacji pozarządowych, ale ze względu na ogromną 
niechęć okazaną przez społeczność w związku ze zgłoszeniem przemocy i prawdopodobieństwo 
wykluczenia jej z tej społeczności, zrezygnowała ze wsparcia. Oni mieszkali na takim osiedlu, gdzie 
mieszkały rodziny wietnamskie […]. No i ta pani się w pewnym momencie w ogóle wycofała z kon-
taktów z nami. Także to też ewidentnie było związane z tym, co ona mówiła, że ta społeczność 
bardzo źle traktowała ten jej krok, żeby się zdecydować, żeby tą jej sprawę w ogóle wyciągnąć na 
światło dzienne (NP5).
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trwania tych naszych przymusowych migrantów i migrantek nie są świadczenia 
z naszego sytemu takiego czy owakiego, tylko solidarność wewnątrz grupy. Tu-
taj więzi międzyludzkie są bardzo mocne, że generalnie w jakiejś krytycznej sy-
tuacji pomogą im rodacy, że można się zwrócić także za granice Polski o pomoc 
w takich sytuacjach. Ale jest to możliwie wtedy i tylko wtedy, jeżeli ta kobieta 
jest uznana za godną czci, za czcigodną. Jeżeli straci cześć – koniec. Nie może li-
czyć na żadną pomoc. Znajdzie się na bruku razem ze swoimi wszystkimi bliski-
mi, dziećmi i tak dalej i nikt jej nie pomoże (NU7). Niestety nie pomogą jej także 
w wystarczającym stopniu polskie instytucje pomocy społecznej43. 

Po trzecie, nierzadko cudzoziemka rezygnuje z wstąpienia na formalną dro-
gę także z uwagi na funkcjonowanie organów ścigania. Powyżej opisano nie-
właściwe często podejście do tematu przemocy oraz do samych migrantów 
funkcjonariuszy policji, do tego dochodzi brak często możliwości przyjęcia zgło-
szenia przez funkcjonariuszkę, bowiem kobiety mogą czuć zażenowanie i wsty-
dzić się opowiadać [mężczyźnie] o jakichś fi zycznych rzeczach (NU8). Na to na-
kłada się wstyd i lęk, czy w ogóle komuś można opowiedzieć o tak intymnej 
sytuacji i czy te informacje na pewno zostaną zachowane w tajemnicy. Aspekt 
anonimowości jest kluczowy dla kobiet doświadczających przemocy (więcej na 
ten temat w rozdziale 5.1). Negatywne podejście policji do problemu przemo-
cy rodzi zatem całą gamę skutków związanych z niechęcią do zgłaszania prze-
mocy. Znakomicie podsumowuje to jedna z ekspertek: [Cudzoziemka] się boi 
pójść na komisariat, bo jak ona pójdzie na komisariat, to tam będzie tyle ludzi 
dookoła i ona będzie musiała coś powiedzieć: jak to zrobić, żeby kogoś popro-
sić sam na sam i żeby to była kobieta, i żeby móc z kimś porozmawiać w bez-
piecznym otoczeniu. To jakaś bariera nie do przeskoczenia, bariera tego, że nie 
dość, że trzeba się zwierzyć obcej osobie, a jeszcze nie wiadomo, czy ktoś mnie 
nie zbędzie śmiechem, czy ktoś nie zlekceważy mojego problemu. W większo-
ści przypadków pojawiała się ta sama historia, że znajoma moich znajomych 
poszła na policję i ta ją olała, to ja też nie pójdę, bo mnie policja też oleje. […] 
Jednej kobiecie nie zostanie udzielona pomoc i ona wróci do ośrodka i powie 
swojej zaprzyjaźnionej sąsiadce i za dwa dni cały ośrodek już będzie wiedział. 
A przynajmniej kobiety w tym ośrodku. I żadna z nich już nie pójdzie [na poli-
cję po pomoc] i to trzeba brać pod uwagę (E1). Potwierdzała to również jedna 
z migrantek: Kiedy kobieta zwraca się o pomoc […] i jeżeli nie otrzyma tej po-
mocy, to drugi raz już o nią nie poprosi (W1).

Po czwarte, na chęć do zgłaszania przemocy wpływają także inne elemen-
ty, które pozornie mogą się wydać mało znaczące, jak umiejscowienie pomo-
cy socjalnej dla azylantów w systemie udzielania ochrony międzynarodowej. 

43 Więcej na ten temat patrz: rozdziały 3.3. oraz 5.2.

05_Witold_Klaus.indd   30005_Witold_Klaus.indd   300 2014-11-18   07:18:172014-11-18   07:18:17



301

Ochrona i wsparcie dla migrantek doświadczających przemocy ze strony osób bliskich...

Okazuje się bowiem, że uchodźczynie obawiają się pracowników w ośrodkach, 
nie wiedząc do końca, jaka jest ich rola oraz czy i jaki mają oni wpływ na de-
cyzję o nadaniu lub odmowie nadania statusu uchodźcy w ich sprawie. Jedna 
z naszych rozmówczyń tak opowiadała o relacjach uchodźczyń: One postrzega-
ły tych pracowników wszystkich, że oni ich obserwują, kontrolują i są w jakimś 
kontakcie ze służbami [polskimi], które decydują o ich dalszych losach. Oni się 
po prostu tych ludzi boją. Że cokolwiek by się im nie spodobało, tym pracowni-
kom socjalnym czy komukolwiek innemu, to może się to obrócić przeciwko nim 
(NU7). I problem zauważają również sami pracownicy ośrodków, jeden z nich 
postulował: Ja im dłużej pracuję w tej działalności, tym się utwierdzam, że rze-
czywiście urząd powinien się zajmować sprawami procedury. A sprawy socjal-
ne powinny być oddzielone od jego działalności. […] Tak, żeby cudzoziemiec nie 
miał poczucia związku między swoją procedurą a życiem w czasie tej procedury 
w ośrodku czy poza ośrodkiem, żeby to nie uruchamiało jakichś różnych kombi-
nacji niepotrzebnych (UU9). Warto więc rozważyć wyjęcie całego systemu po-
mocy socjalnej spod kompetencji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców i przekazać 
go w inne ręce, pozostawiając w UdsC jedynie sprawy związane z nadawaniem 
statusu uchodźcy. 

Ostatni element związany z funkcjonowaniem polskiego systemu prawa i do 
niedawna powstrzymujący migrantki przed zawiadomieniem o przemocy do-
mowej dotyczył zasad prowadzenia Indywidualnego Programu Integracji (IPI). 
W trakcie realizacji programu osoby w nim uczestniczące nie mogły być kara-
ne ani nie mogło być wobec nich prowadzone postępowanie karne. W związku 
z tym przez rok trwania IPI zapewne żadna kobieta nie chciała się zdecydować 
się na zgłoszenie faktu przemocy na policji, bowiem pozbawiłoby to ją środków 
do życia. W momencie wszczęcia postępowania przeciwko jej mężowi program 
integracyjny zostałby wstrzymany, co wiązałoby się z odcięciem od świadczeń 
przyznawanych w jego ramach całej rodzinie. A ponieważ najczęściej to właś-
nie mężczyzna jest realizatorem programu, a nie jego żona, skutkiem jej dzia-
łań byłoby wstrzymanie programu dla całej rodziny, zatem ściągnięcie na sie-
bie i swoje dzieci bezdomności oraz skrajnego ubóstwa. Sytuacja ta zmieniła 
się dopiero w 2013 roku. Mówiący o wstrzymaniu pomocy integracyjnej art. 
95 ustawy o pomocy społecznej został zmieniony przez dodanie do niego ustę-
pów 4a i 4b, dzięki którym w sytuacji wstrzymania IPI dla męża, pomoc dla ko-
biet i dzieci może być kontynuowana44. Teraz warto zadbać, by informacja o tej 
zmianie dotarła do migrantek.

44 Ustawa z 22 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 509) weszła w życie 11 maja 2013 r.
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5. Jak pomagać? Podstawowe zasady budowania systemu wsparcia 
dla migrantek

Podstawowym celem, który powinien przyświecać wszystkim działaniom 
pomocowym, które oferowane są migrantkom doświadczającym przemocy ze 
strony osób bliskich lub innych członków swojej społeczności, jest zapewnienie 
im bezpieczeństwa. Jedna z osób pracujących z ofi arami przemocy tak to cha-
rakteryzowała: Stworzenie [kobietom] tego poczucia bezpieczeństwa i realiza-
cja tego. Bo czasami jest stwarzane takie poczucie, a potem jak przychodzi co 
do czego, to się nagle znajdujemy w takim punkcie, że nie wiadomo, co zrobić 
dalej, i że nie tak to miało wyglądać (UP6). 

Bezpieczeństwo powinno być rozumiane szeroko. Chodzi bowiem o zapew-
nienie go przede wszystkim kobiecie i jej dzieciom. Ale nierzadko pod tym po-
jęciem będzie rozumiane także bezpieczeństwo osób, które pozostały w domu, 
w kraju pochodzenia i które także mogą być zagrożone przemocą ze strony 
sprawcy lub jego rodziny, co może wynikać z tradycji danej społeczności. Ko-
biety z Północnego Kaukazu powtarzały w wywiadach: Powiedziałam, że nie 
chcę Niebieskiej Karty, dlatego, że mam jeszcze w domu rodzinę (W1). Inna 
osoba dodawała: Powiedzieli mi: „Jeżeli tylko spróbujesz zawiadomić policję, 
albo opowiedzieć o tym, co się z tobą stało, nie zapominaj, że twój ojciec zo-
stał w domu”. […] Powstrzymywało mnie to, że ojciec został tam (W6). Oczy-
wiście jest to zagadnienie niezwykle problematyczne, bowiem polskie organy 
nie mogą w żaden sposób zapewnić bezpieczeństwa osobom, które nie prze-
bywają w naszym kraju. Ważne jest jednak zrozumienie tych zależności – tego, 
że mieszkająca w Polsce kobieta nie jest odcięta od kraju pochodzenia i na jej 
decyzje wpływa wiele czynników uwarunkowanych kulturą i sytuacją, która ma 
lub miała miejsce w domu – w opisywanych sytuacjach na Północnym Kauka-
zie. Osoba od wielu lat pracująca z migrantami z tego regionu trafnie zauwa-
żyła, że w wielu przypadkach nie jest to tylko walka o bezpieczeństwo własne 
i dzieci, ale jest kwes� a głębszych form przemocy (NU5), jakich ofi arą padają 
ogólnie kobiety w tym społeczeństwie, ale jakich doświadczają także z różnych 
przyczyn mężczyźni. Trzeba bowiem pamiętać, że przemoc między najbliższymi 
w środowisku migrantów może mieć różne podłoża45.

To, że cudzoziemki są w odmiennej sytuacji niż polskie kobiety doświadcza-
jące przemocy, jest kluczowe do zrozumienia, w jaki sposób można pomóc mi-
grantkom. I do kierowania do nich właściwej oferty – z założeniem jej zmienno-
ści w czasie (w związku ze zmianą realiów) i niekiedy zaakceptowaniem braku 

45 Więcej na ten temat patrz w niniejszym tomie W. Klaus, Przemoc wobec migrantek przymu-
sowych w Polsce – charakterystyka zjawiska.
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zgody czy też zrozumienia dla decyzji podejmowanych przez pokrzywdzone 
(np. dotyczących powrotu do sprawcy lub wycofania skargi na agresora). Takie 
podejście buduje zaufanie do polskich instytucji zarówno migrantek doświad-
czających przemocy, jak i innych kobiet z danego kręgu kulturowego, które 
widzą, jakiej pomocy mogą ewentualnie oczekiwać od polskich władz. Dzięki 
temu wiedzą, co mogą w danej sytuacji zrobić, do kogo się zgłosić. Ale kiedy 
będą już miały taką informację zakorzenioną w sobie, a musi minąć jakiś czas, 
od kiedy będą ufać instytucji, która takie działania podejmuje – że instytucja 
potraktuje jej sytuację indywidualnie, że [kobieta] będzie pewna, że [instytucja] 
zareaguje w ten sposób, że pewne fakty nie obrócą się przeciwko niej (UU1). 

Ponadto osoby, które pracują z migrantkami, muszą rozumieć różnice kul-
turowe. Wpływają one bowiem często, a przynajmniej powinny wpływać na 
sposób prowadzenia działań pomocowych. Swoimi doświadczeniami w tym za-
kresie dzielił się jeden z policjantów, który zalecał: Jest [pewna] tradycja kultu-
rowa i trzeba to zrozumieć w momencie, kiedy chce się przeprowadzić jakąkol-
wiek interwencję. Zanim będą podejmowane jakiekolwiek środki […], powinno 
się zrobić dobry wywiad z pracownikami socjalnymi, którzy są tam na miejscu 
(UP1). Z jednym jednakże, ważnym zastrzeżeniem – akceptacja dla odmienno-
ści kulturowej powinna być brana pod uwagę przy prowadzeniu interwencji, 
jednak nie powinna prowadzić do bagatelizowania zjawiska przemocy i legity-
mizacji łamania polskiego systemu prawnego, co niestety także często się zda-
rza. Jedna z badanych osób tak to opisywała: Bardzo często mówi się […], że 
każdy ma swoją kulturę, no to tak w swojej kulturze było akceptowalne, że mąż 
bije kobietę. […] To [przypadek taki urzędnicy] mogą jednak włożyć nie w kwe-
s� ę przemocy, ale uwarunkowań kulturowych i zamknąć ten temat. No bo tak 
było, tak jest i tak będzie. […] Na pewno [za każdym razem] będą się zastana-
wiać, kiedy jest to przemoc, a kiedy to jest kultura (UU2).

Wreszcie warto jeszcze raz zwrócić uwagę na jedną rzecz, która musi przy-
świecać wszystkim działaniom ukierunkowanym na pomoc migrantkom, które 
doświadczyły przemocy. Trzeba pamiętać, że kobiety te w Polsce funkcjonują 
poza pełnymi, tradycyjnymi sieciami wsparcia, które miały w kraju pochodze-
nia. Najczęściej nie mają do kogo się zwrócić, gdzie szukać pomocy. Jak mówi-
ła jedna z ekspertek: Te Panie nie mają [w Polsce] źródeł wsparcia. To bardzo 
częste u ludzi z Północnego Kaukazu – jeżeli rozmawiamy z kobietami, które są 
naszymi klientkami, i pytamy, co one robią w sytuacji swojego największego 
kryzysu, to one dzwonią do domu, do mamy, te tysiące kilometrów, to są dla 
ich osoby najbliższe, którym mogą się trochę wypłakać i wyżalić […]. To nie są 
osoby przyjeżdżające z kultur, gdzie ten poziom przemocy jest o wiele wyższy, 
tyle że tam są jakieś środki zaradcze, które mogły mieć, tu już ich nie ma (NU5). 
To oznacza, że system wsparcia dla takich osób musi być inny niż dla Polek. 
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Wymaga bowiem obudowania go dodatkowymi usługami, zwiększającymi po-
czucie bezpieczeństwa. Skoro nie mogą tego poczucia zyskać od osób bliskich, 
które je otaczają i im pomagają, bezpieczeństwo muszą znaleźć w formach po-
mocy gwarantujących, że poradzą sobie w nowej rzeczywistości, po odejściu 
od sprawcy przemocy. 

Zatem zanim zaczniemy podejmować działania na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w środowisku migrantów, osoby pracujące z cudzoziemcami należy 
uprzednio wyposażyć w specjalistyczną wiedzę. Powinna ona obejmować za-
równo informacje dotyczące krajów pochodzenia migrantów i ich zwyczajów, 
kultury, historii, jak i kwes e dotyczące migracji, z uwzględnieniem skutków 
traumy wynikającej z tego zjawiska, symptomów przemocy itd. Tymczasem, 
jak powiedziała jedna z osób pracujących w ośrodku dla uchodźców, my jesz-
cze tak do końca nie działamy świadomie, działamy często po omacku, bo nie 
do końca znamy i rozpoznajemy struktury i funkcjonowanie rodziny [uchodź-
czej] (UU7). Szkolenia w tym zakresie dopiero niedawno się rozpoczęły i obję-
ły nie wszystkich pracowników (więcej na ten temat powyżej w rozdziale 3.2). 
W Polsce zwykliśmy raczej działać niestety reakcyjnie niż wyprzedzająco. Ale 
same szkolenia to zbyt mało – powinny im towarzyszyć inne formy wsparcia 
dla osób pracujących z uchodźcami, w tym na przykład superwizje, czyli spot-
kania z kimś mądrzejszym, teoretycznie, z kimś bardziej doświadczonym, z któ-
rym można przegadać różne problemy z pracy. […] Ktoś, kto będzie wiedział, 
co z tym zrobić, gdzie można wyrzucić swoje różne frustracje, gdzie można 
porozmawiać, jak rozwiązać różne problemy pojawiające się w pracy. […] Lu-
dzie mieliby mniej stresu, lepiej by sobie radzili ze stresem, mieliby regularne 
wsparcie, mogliby gdzieś te swoje frustracje wyładować i lepiej by im się pra-
cowało. Jakby im się lepiej pracowało, to i cudzoziemcom byłoby lepiej, więc 
w ogólnym rozrachunku, byłoby to bardzo pozytywne (UU5). Niestety ta forma 
wsparcia osób pracujących w trudnych warunkach w Polsce jest bardzo mało 
popularna. 

5.1. Indywidualizacja i z gwarancja pełnego poszanowania decyzji pokrzywdzonych

Dwie podstawowe zasady pomocy dla migrantek doświadczających prze-
mocy to indywidualizacja oraz uznanie pełnej swobody kobiet do decydowania 
o sobie i swoim losie, bowiem to one najlepiej wiedzą, jakie mogą być konse-
kwencje ich działań. Zostaną one poniżej szczegółowo omówione. 

Pierwszą zasadą pomocy jest indywidualizacja, która oznacza dostosowa-
nie form pomocy do konkretnego przypadku. W raporcie tym często używa-
my pojęć „kobieta”, „migrantka”, opisując pewną grupę osób. Na poziomie 
analitycznym te uogólnienia są uprawnione, a często nawet konieczne, jednak 
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w konkretnej sytuacji są one niedopuszczalne. Bowiem pracownik wspierający 
osobę, która doznała przemocy, nie ma do czynienia z anonimową migrantką, 
a z konkretną Panią Khavą, Grace, Asman czy Zeinah pochodzącą z Czeczenii, 
Konga, Afganistanu czy Syrii. Zatem wywodzącą się z kompletnie odmiennych 
tradycji kulturowych czy religijnych. W niektórych przypadkach sytuacja jest 
jeszcze bardziej skomplikowana, na co zwrócił uwagę jeden z rozmówców: I na 
przykład jest jakaś społeczność irakijska, gdzie część to są muzułmanie, szyici, 
sunnici, plus jeszcze chrześcijanie do tego i nie wiadomo kto jeszcze. To jest tak 
daleko rozrzucone, że ich tylko łączy tylko kraj pochodzenia (UU1). I od razu 
daje on zalecenia odnośnie do prowadzenia pracy z takimi osobami: Fajnie by 
było zwracać uwagę na ich potrzeby. To jest ważne, a nie tylko im narzucać, 
bo nam się wydaje, że coś jest super i ekstra zadziała, a dla nich to jest tak 
nienaturalne i nielogiczne, i chociaż będą przytakiwali, to i tak zrobią, jak im 
się podoba. Więc fajnie jest uwzględniać ich punkt widzenia na daną sprawę 
(UU1). Ale jedynie uwzględnianie punktu widzenia to za mało. Zwraca na to 
uwagę kolejna z badanych osób. Zauważa ona że, pokrzywdzona, chce zmia-
ny. Ta zmiana jest niemożliwa, jeżeli osobie silnie straumatyzowanej nie do-
starczy się pomocy. Pomocy, która jest właśnie adekwatna kulturowo, która 
pozwala identyfi kować w sobie jak gdyby tą swoją własną tożsamość, nazwać 
siebie w relacji do ludzi (NU7). Czyli chodzi o to, by z jednej strony pomoc była 
adekwatna do kultury, z której wywodzi się pokrzywdzona, ale też by wspólnie 
i w odpowiedni sposób zaplanować działania na przyszłość. Działania te mogą 
polegać na stworzeniu osobie doświadczającej przemocy możliwości i drogi po-
wrotu do swojej kultury i społeczności, albo wręcz odwrotnie – wyjścia z niej 
i odcięcia się od niej. Zależnie od tego, jaka jest sytuacja i jakie są oczekiwania 
migrantki. 

Wielu badanych widziało ten dylemat odnośnie do organizacji pomocy – czy 
realizować ją w ramach struktur migranckich czy też w zupełnym oderwaniu 
od nich. Świetnie przedstawia go jedna z badanych ekspertek: Chyba lepiej by 
było jednak te ofi ary wyciągnąć z tych kultur, no bo na gruncie niektórych kul-
tur w ogóle walka z przemocą, tak jak my ją rozumiemy, jest niemożliwa. Bo to 
jest jakby istota tych relacji. Więc bardziej bym była skłonna wyciągać te osoby 
na zewnątrz i w ten sposób im próbować pomagać. Tylko też pytanie jest, czy 
się da, bo to są też osoby, które są mocno zakorzenione nie tylko kulturowo, 
ale w ogóle życiowo [w swoich społecznościach]. One przestaną funkcjonować, 
jak wyjdą z tego układu. To jest kwes� a bardzo delikatna, która by wymaga-
ła, chyba jak każda praca z cudzoziemcami, konkretnego przypadku, zbadania 
sprawy od początku do końca. No żeby też próbą pomocy nie zrobić gorzej […]. 
Chcieliśmy pomóc, a się okazało, że przez głupotę, a czasami nadgorliwość, za-
miast pomóc, to się jakoś tam tą osobę zostawiło z tym wszystkim samą (E2). 
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W tej wypowiedzi znów powraca kwes a indywidualizacji działań. Podejście 
takie zakłada fi asko działań rutynowych, ograniczonych jedynie do szczegóło-
wych instrukcji, algorytmów. Są one nierzadko pożądane przez pracowników 
instytucji publicznych, bowiem w pewnym stopniu zwalniają z myślenia. Jeden 
z urzędników sam to przyznawał: Pojawiają się jakieś takie algorytmy działania 
i pracownicy właśnie to odbierają, że to ma sens i oni wtedy się nie muszą za-
stanawiać. Jadą według jakiegoś tam określonego schematu i mają te przysło-
wiowe czyste ręce. Czyli zrobili tak, jak im kazano, i nie mają tego stresu, że co 
ja teraz zrobię, jak to zrobię i właściwie nie wiem, co powinienem robić, bo nie 
wszystkie te sytuacje są takie oczywiste (NU1). Tymczasem właśnie chodzi o to, 
że sytuacje te nie są oczywiste, i dlatego instrukcje często zawodzą. Widzi to 
właśnie część urzędników pracujących z cudzoziemcami. Jeden z nich tak mówi 
o procedurach: Nie jest fi lozofi ą stwierdzić, że kobieta ma podbite oko i my już 
do tego układamy całą historię i najlepiej złożyć doniesienie czy powiadomić 
odpowiednie instytucje. I niech się dzieje, co chce. W mocy prawa. […] Proce-
dury wszelkiego rodzaju i tak dalej. Bo w tym momencie jest to chyba najmniej 
korzystne rozwiązanie (UU7). Taka refl eksja jest niezwykle cenna. 

Chodzi jednak o refl eksję, jakie wsparcie będzie najbardziej adekwatne, o za-
pytanie pokrzywdzonej, czego oczekuje, a nie o brak jakiejkolwiek reakcji. Część 
kobiet oczekuje bowiem właśnie pomocy z zewnątrz. Same nie wiedzą, co zro-
bić, nie wiedzą, jak i nie zdają sobie sprawy, że ktoś może im pomóc. Czasem 
też same nie są w stanie podjąć żadnych działań, bowiem nie są do tego zdolne 
psychicznie. Jedna z badanych migrantek doświadczających wiele lat przemocy 
tak opisywała swoje oczekiwania wobec pomocy: Bardzo bym chciała, czekałam, 
żeby ktoś z pracowników socjalnych mu powiedział… [Żeby] powiedzieć [mężo-
wi], że rozdzielą nas, jeżeli zobaczą go pijanego. Sama nie chciałam podejść i po-
wiedzieć, ale bardzo chciałam, żeby ktoś się tym zajął. Żeby oni [pracownicy] ich 
[mężczyzn z Kaukazu] zmienili. Jeżeli powiedzieliby, że tutaj tak nie należy, że was 
odeślemy czy cokolwiek. […] Myślę, że [mężczyźni] baliby się, gdyby w obcym 
kraju ktoś tak by [im powiedział] (W5). Czasem te oczekiwania mogą być mało 
realne – np. by ktoś z zewnątrz zmienił mężczyzn i ich podejście. Ale w wypo-
wiedzi tej przebija się wiele konkretnych rozwiązań, które mogłyby podnieść po-
ziom bezpieczeństwa samej pokrzywdzonej, ale także innych kobiet w podobnej 
sytuacji. Przebija w niej także krzyk o pomoc, o zauważenie beznadziei sytuacji, 
w jakiej znalazła się badana i wiele jej rodaczek. I wyjście do nich z chęcią pomo-
cy – raczej jednak prewencyjnej niż reakcyjnej. 

Drugą ważną zasadą wsparcia dla doświadczających przemocy cudzoziemek 
jest zapewnienie im pełnej podmiotowości i poszanowanie podejmowanych 
przez nie decyzji. W tym kontekście ważne są dwa następujące aspekty: anoni-
mowość i poufność. Zapewnienie anonimowości osobom, które doznały prze-
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mocy, może być zrealizowane przez stworzenie miejsca czy też może bardziej 
zapewnienie świadomości, że kobiety mogą się zgłosić do konkretnej osoby 
i porozmawiać z nią bez żadnych konsekwencji czy konieczności podejmowania 
dalszych kroków. Chodzi zatem o miejsce, gdzie można przyjść i w zrozumia-
łym dla siebie języku porozmawiać z osobą, do której możemy czuć zaufanie, 
po prostu porozmawiać i ewentualnie się zastanowić, co można zrobić (NU2). 
Inna rozmówczyni kontynuuje ten wątek, wskazując, że istotne jest, że taka 
rozmowa nie musi skończyć się złożeniem wniosku, podpisaniem jakichś tam 
papierów, bo to na nie [kobiety] działa bardzo, bardzo destrukcyjnie. Bo one 
się po prostu tego zwyczajnie boją, po ludzku boją, podpisać czegokolwiek. Ale 
[ważny jest] kontakt, chociażby z osobą z zewnątrz, która normalnie i szcze-
rze z nią porozmawia, wysłucha, zaproponuje normalne rozwiązania (UU7). 
Jest to potrzebne, bowiem kobiety się zwyczajnie boją mówić, bo wydaje im 
się, że to przerasta ich możliwości (UU7). Taką role mogą pełnić pracownicy 
ośrodków dla uchodźców, pracujący w nich psycholodzy czy też działacze or-
ganizacji pozarządowych. Istotne jest jednak, by wszyscy wiedzieli, że można 
do nich przyjść i porozmawiać, a rozmowa nie pociągnie za sobą żadnych kon-
sekwencji, których nie życzyłaby sobie pokrzywdzona. Ale to rozwiązanie jest 
dobre w przypadku migrantek, które mieszkają w ośrodkach dla uchodźców. 
Jego uzupełnieniem czy rozwinięciem – na szerszą skalę i wobec wszystkich cu-
dzoziemek – mógłby być ogólnopolski telefon, numer kontaktowy, pod którym 
każda z dzwoniących, w zrozumiałym dla siebie języku, mogłaby uzyskać in-
formację o możliwościach, jakie ma, w tym informację o prawie oraz dostępie 
i realności istniejących procedur, a także namiary na organizacje i instytucje, 
w których może uzyskać różne formy pomocy. Jak mówi jedna z badanych waż-
ne bowiem jest, by migrantki wiedziały dokładnie, że one są w nowym kraju, 
że tu jest tak i tak, że są zasady, że kobiety mają takie prawa, dzieci mają ta-
kie prawa i takie są mechanizmy przeciwdziałania. A wy macie do tego dostęp 
w swoim języku w ten i w ten sposób (NU5).

Ale istnieje też dodatkowy i niezwykle istotny warunek tych rozmów, jakim 
jest ich poufność. Miejsce opisane powyżej powinno służyć nie tylko osobom, 
które doznały przemocy ze strony osób najbliższych, ale także wszystkim innym 
pokrzywdzonym – także przemocą ze strony społeczności czy innych osób, na 
przykład ofi ar zgwałcenia. Czyny te są tak delikatną materią, że sam fakt po-
krzywdzenia może być niezwykle stygmatyzujący dla ofi ary, na którą może 
spaść dodatkowe piętno w postaci utraty czci w oczach rodziny i całej spo-
łeczności. Konsekwencje ujawnienia tych zdarzeń mogą być niezwykle daleko 
idące. Tak jedna z migrantek mówiła o skutkach ujawnienia przypadku zgwał-
cenia: Pracownicy urzędów […] w ogóle nie wiedzą, co to znaczy dla kobiety 
czeczeńskiej. Nie zdają sobie w ogóle sprawy, jakie to może być zagrożenie. 
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Oprócz wykluczenia to może być niebezpieczne dla tej kobiety. Mogą ją zabić 
(W15). Inna cudzoziemka, opisując swoich rodaków, dodaje: Czeczeni są mści-
wi. Ta anonimowość to ochrona mojego życia. Nie będzie mi nikt zagrażał, je-
żeli nie będzie wiedział, kto i co. Wydaje mi się [jest kluczowe], żeby była ta 
ochrona, żeby te informacje się nie przedostawały. Na przykład ktoś mi zagra-
ża, grozi, pójdę do jakiejś instytucji, a oni pójdą i powiedzą, że taka i taka pani 
poinformowała nas, że jej grozicie. Żeby czegoś takiego nie było (W2). 

Zapewnienie anonimowości może polegać nie tylko na zagwarantowaniu 
dotrzymania tajemnicy przed społecznością, ale czasem także na zachowaniu 
poufności wobec męża, który nie powinien wiedzieć, że to jego żona złożyła 
policji czy innym służbom zawiadomienie o występowaniu przemocy domo-
wej. Cudzoziemka bita wiele lat przez męża, która nigdy nie zgłosiła tego faktu, 
mówi: Nie chciałabym, żeby on wiedział, że się na to zgodziłam (W5), czyli że 
to ona go zadenuncjowała i poprosiła o pomoc. Kobieta ta oczekiwała, że za-
reaguje pracownik ośrodka, który wspomoże ją nawet w zgłoszeniu faktu prze-
mocy na policji. Sam fakt złożenia przez cudzoziemkę zawiadomienia przeciwko 
mężowi może być bowiem niezwykle niebezpieczny (o czym powyżej, w roz-
dziale 4). Ten brak bezpieczeństwa może skutkować wycofaniem zeznań przez 
część kobiet. Wielu z nich zależy przede wszystkim na tym, by przemoc ustała, 
a nie by postępowanie wobec męża skończyło się w formalny sposób skaza-
niem, bowiem ono także może być niezwykle niebezpieczne dla kobiety lub jej 
rodziny w kraju pochodzenia46. Tak o jednym z przypadków, z którym miała do 
czynienia, opowiadała osoba, pracująca z migrantami: Tak naprawdę bardziej 
zależało pracownikom ośrodka, żeby pomóc poszkodowanej, pobitej kobiecie, 
niż tej kobiecie, bo ona się bała, była zastraszona i po całej tej akcji z pobiciem 
wycofywała się z oskarżeń. I to pracownikom ośrodka bardziej zależało, żeby 
wyciągnąć konsekwencje w stosunku do mężczyzny niż samej kobiecie (UU3). 

I pewnie takie zachowanie osób pracujących z migrantami jest zrozumiałe, 
bowiem brak reakcji, zachowanie dystansu i niepodejmowanie żadnej inter-
wencji oraz przyglądanie się cudzemu cierpieniu mogą być niezwykle trudne 
psychicznie. Tak o tym opowiadała dalej sama badana: Teraz niech sobie Pani 
wyobrazi taką sytuację, że przychodzi do Pani kobieta, która była bita, i zale-
wa się łzami. Po to tylko żeby się wyżalić […], a za chwilę kończyłyśmy rozmo-
wę, że ona bardzo prosi, żeby o tym nikomu nic nie mówić. Ona prosi o dys-
krecję. I w tym momencie, co by Pani zrobiła? No ile można prosić o dyskrecję, 
jak przychodzi kolejnym i następnym razem, i cały czas jest ten sam problem? 
(UU3). Niezrozumienie tego zachowania czy brak akceptacji decyzji pokrzyw-

46 Patrz więcej na ten temat w niniejszym tomie, w rozdz. 3.5: W. Refortowicz, Kulturowo 
uwarunkowana przemoc…
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dzonej nie może jednak oznaczać osądzania kobiety i odmowy udzielania jej 
dalszej pomocy. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że czasem może się zda-
rzyć, że pomoc ta bez pewnych decyzji podjętych przez migrantkę nie będzie 
adekwatna i nie będzie mogła być zaoferowana z różnych przyczyn formalnych. 
Wymaga to wytłumaczenia migrantkom konsekwencji ich decyzji – prawnych 
czy faktycznych, związanych z polskimi uwarunkowaniami, jednak przy przy-
znaniu im pełnego prawa do podjęcia różnych, nawet niezrozumiałych dla Po-
laków rozstrzygnięć. Bowiem jak opowiada ekspertka w zakresie pracy z ofi a-
rami przemocy domowej: Z rożnych względów kobiety się wycofują – czy chcą 
dać kolejną szansę, czy ze strachu. I czasami jest to uzasadnione tak naprawdę, 
czasami takie wycofanie zwiększa bezpieczeństwo czy zmniejsza ryzyko eskala-
cji przemocy. Dopóki nie jest się przygotowanym, żeby bezpiecznie odejść, no to 
w niektórych wypadkach to może być nawet dla bezpieczeństwa kobiety dobre. 
Bo często różne instytucje, które łatwo rzucają wobec kobiet doświadczających 
przemocy, że nie odchodzą, że są takie niekonsekwentne, nie zdają sobie spra-
wy, że ta ich konsekwencja, gdy odchodzą jest dużym czynnikiem ryzyka. Dla 
wielu z nich wtedy to ryzyko wzrasta, że facet, gdy traci kontrolę, gdy ma tego 
świadomość no to będzie eskalował przemoc i może dojść nawet do zabójstwa. 
Jak badania wykazują do wielu zabójstw czy do większości zabójstw dochodzi 
w przeddzień czy w okolicach różnych spraw sądowych, które są już wyznaczo-
ne, kiedy on próbuje wywrzeć na nią presję, żeby się wycofała, zrezygnowała, 
nie zeznawała (NP4).

Zatem mechanizmy te są dość uniwersalne i nie dotyczą tylko migrantek. 
One jednak mogą jeszcze dodatkowo ucierpieć z powodów kulturowych. Za-
grożeniem dla nich jest bowiem nie tylko mąż, od którego odchodzą, ale także 
społeczność czy nawet własna rodzina. Efekt tego [zgłoszenia] może być taki, 
że całość tej sytuacji obróci się przeciwko tej kobiecie, ponieważ ona zostanie 
osądzona przez społeczność, przez męża, przez rodzinę jako ta, która spowo-
dowała kłopoty dodatkowe i zaburzyła proces patrzenia na tego faceta jako na 
głowę rodziny, czyli upokorzyła go, a to już jest ogromnym przewinieniem. I my 
nakręcamy jeszcze bardziej sytuację, ta kobieta jeszcze bardziej będzie piętno-
wana […] ze względu na to, że on się będzie czuł poniżony przez swoją kobie-
tę, żonę, która w jakiś sposób działa przeciwko niemu. Czyli jeżeli nie ma woli 
współpracy, no to nie ma wyjścia, no po prostu musimy zapewnić ochronę ko-
biecie i dzieciom i ochronić ich przed dalszymi skutkami [przemocy] (UU7).

Trzeba też pamiętać, że z powodów kulturowych odejście od męża w przy-
padku kobiet z Północnego Kaukazu nierzadko oznacza dodatkowo zerwanie 
z całą społecznością. Jedna z ekspertek tak podsumowywała różne wyzwania 
i trudności, które stoją przed kobietą z Kaukazu rozważającą zgłoszenie fak-
tu zastosowania wobec niej przemocy: Są te ograniczenia kulturowe. […] Po 
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pierwsze się nie donosi, po drugie nie na męża, i [dodatkowo] są konsekwen-
cje wewnątrz środowiska. Wydaje mi się, że nie przeskoczymy tego, chyba że 
mamy indywidualną kobietę, która jest w stanie powiedzieć „pierdzielę” to 
wszystko, mam was wszystkich w nosie, dajcie mi spokój. Ale to jest decyzja 
kobiety, która oznacza tak naprawdę wyjście z kultury (E3). I nie każda cudzo-
ziemka będzie gotowa na taki krok, bowiem istnieje tak silne poczucie przyna-
leżności do społeczności, a jeszcze silniejsza potrzeba tejże przynależności, jest 
właśnie tak olbrzymie, że często te kobiety nawet wolą tkwić w tym, w czym 
tkwią, niż przełamać to tabu (NU2) i zgłosić przemoc, czego konsekwencją 
może być odwrócenie się społeczności od nich. To byłaby dla wielu migrantek 
zbyt wysoka cena, biorąc pod uwagę korzyści płynące ze zgłoszenia przemocy. 

5.2. Zapewnienie schronienia i niezależności ekonomicznej

Aby kobieta zdecydowała się na wyjście z sytuacji opresyjnej, musi mieć za-
pewnione bezpieczeństwo. Pierwszym i podstawowym jego elementem jest 
zapewnienie miejsca, w którym może się schronić. W dalszej kolejności do-
chodzi zapewnienie jej i najczęściej jej dzieciom utrzymania. To dwa warunki 
niezbędne, by osoba, która chce się uwolnić od przemocy, mogła podjąć taką 
decyzję. 

Schronienie interwencyjne może polegać na stworzeniu odpowiedniego 
ośrodka dla pokrzywdzonych przestępstwami tego typu. Tak ośrodek taki opi-
suje jedna z migrantek: Byłoby dobrze, gdyby w takim ośrodku żyły samotne 
matki, kobiety, które z jakichś powodów powinny ukrywać się przed byłymi 
mężami, albo przed jakimś innym niebezpieczeństwem, żeby właśnie państwo 
stworzyło dla nich takie warunki, żeby one tam mogły się znajdować i miały 
zapewnioną ochronę. Myślę, że wtedy kobiety bardzo często zwracałyby się 
na policję, do władz, ponieważ wiedziałyby, że gdzieś ich ukryją, nie zostawią 
na ulicy, że będą bezpieczne (W6). Mogłyby być to zatem ośrodki przypomi-
nające Ośrodki Interwencji Kryzysowej, tyle że dostosowane do potrzeb mi-
grantek. Jednak, co podnoszono wcześniej, generalnie OIK nie cieszą się do-
brą sławą wśród uchodźczyń, które tam przebywały. Cudzoziemki krytycznie 
wypowiadały się także o funkcjonującym w ramach Urzędu ds. Cudzoziemców 
ośrodku dla kobiet z dziećmi. Zatem ośrodki te musiałyby funkcjonować w nie-
co inny sposób. 

Przede wszystkim nie mogłyby to być placówki tylko interwencyjne. Takowe 
bowiem zakładają, że ktoś korzysta z ich usług tylko przez pewien, krótki i góry 
określony czas w kryzysie. Obecnie jest to maksymalnie 6 miesięcy. W tym cza-
sie żadna migrantka nie będzie w stanie rozwiązać swoich problemów miesz-
kaniowych. Tymczasem po upływie pół roku kobieta musi wyprowadzić się 
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z ośrodka. Jeśli nie ma dokąd się udać, z trudem udaje się ją przenieść do in-
nej placówki, czasem nawet oddalonej o kilkaset kilometrów, w której akurat 
znalazło się wolne miejsce. W takich warunkach pokrzywdzona zaczyna ukła-
dać sobie życie od początku – szuka pracy, miejsca edukacji dla dzieci, stara się 
o mieszkanie w nowym miejscu. Idealnie byłoby zatem, by pobyt w ośrodku 
trwał w założeniu znacznie dłużej lub też, co jest prawdopodobnie najlepszym 
rozwiązaniem, by po krótkim pobycie w placówce interwencyjnej, znajdować 
kobiecie uciekającej przed przemocą oraz jej dzieciom inne, już stałe lokum, 
czyli mieszkanie. 

Ponadto ośrodki takie powinny odznaczać się odpowiednią infrastruktu-
rą, by mieszkające tam kobiety czuły się zaopiekowane, a nie kontrolowane47. 
Powinny zatem dzielić się na mniejsze czy większe, ale w miarę samodzielne 
mieszkania. Takie, w których mogłaby zamieszkać matka z dziećmi. Jedna z mi-
grantek, która spędziła kilka lat w różnych placówkach tego typu, podaje, że 
taki ośrodek powinien mieć: Oddzielny pokój dla rodziny powyżej dwóch osób 
i [powinna być zagwarantowana] służba socjalna, żeby ona miała wszystko po-
trzebne dopóki nie otrzyma swojego mieszkania (W1). Niezbędne byłoby także 
zapewnienie wsparcia psychologicznego osobom, które w tych ośrodkach prze-
bywają. I nie chodzi tu tylko o poradę czy doraźną opiekę, a o poprowadze-
nie całej terapii, która wzmocni inne działania ukierunkowane na wsparcie po-
krzywdzonej, by psychiczne poradziła sobie z trudną decyzją odejścia od męża 
i z jej konsekwencjami. Ponadto ten ośrodek powinien być bardziej chroniony, 
na mniejszą ilość miejsc, z wysoko wykwalifi kowaną kadrą pomocową (UU9). 
Kluczowa jest tu także ochrona, bowiem, jak kontynuowała rozmówczyni, je-
żeli kobieta zdecyduje się zgłosić fakt zgwałcenia i nie będzie pewna, że przez 
najbliższe miesiące będzie mieszkała w miejscu odizolowanym, gdzie środowi-
sko własne jej nie znajdzie i nie będzie szukało zemsty na niej, to ona nigdy się 
na taki czyn nie zdecyduje (UU9).

Rodzi się jednak pytanie, czy utworzenie takiego ośrodka jest w ogóle moż-
liwe. I czy jest on najlepszym rozwiązaniem. Jak wspomniano powyżej, jednym 

47 Tak jedna z mieszkanek, Polek, opisuje swoje doświadczenia z domu samotnej matki: Mia-
łam tam [w domu] dużo pracy, musiałam gotować na kuchni, sprzątać lub siedzieć w przedszkolu 
– przez większość dnia nie widziałam się w ogóle z dziećmi. Raz w tygodniu było takie general-
ne sprzątanie – w pokojach i na reszcie: korytarzach, łazienkach, wszędzie. […] No i wszystko 
było kontrolowane przez kierownictwo – jeśli jakieś ubrania nie były poskładane w równą kostkę 
albo gdzieś był kurz czy brud, to trzeba było sprzątać od początku. A mało czasu było, bo trzeba 
było pracować i opiekować się dzieckiem. I zwykle nie udawało mi się tak dokładnie posprzątać. 
A sprawdzanie pokojów było codziennie… (M. Marszałek, Krytyka polityki mieszkaniowej w Wał-
brzychu z perspektywy jego mieszkanek, [w:] R. Szarfenberg (red.), Ubóstwo i wykluczenie spo-
łeczne w Polsce. Raport krajowy Polskiej Koalicji Social Watch i Polskiego Komitetu European An� -
-Powerty Network, Warszawa 2011, s. 40).
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z głównych warunków zapewnienia ochrony w takim ośrodku powinno być bo-
wiem jego utajnienie – ukrycie adresu, który nie będzie publicznie dostępny 
ani znany przedstawicielom społeczności. Niestety wydaje się, że w tak małym 
środowisku jak cudzoziemskie, gdzie dodatkowo kobiety są silnie podporządko-
wane mężczyznom i społeczności, może dość szybko dojść do ujawnienia adre-
su takiej placówki. 

Prawdopodobnie zatem lepszym rozwiązaniem byłoby oparcie się na syste-
mie: jeden ośrodek interwencyjny gwarantujący bezpieczeństwo natychmiast, 
w którym kobieta mogłaby spędzić noc lub dwie, a następnie sieć mieszkań 
wynajmowanych przez pomoc społeczną w różnych częściach miasta/kraju, 
opłacanych lub współopłacanych ze środków publicznych. Zostałyby wówczas 
spełnione następujące warunki bezpieczeństwa: bezpośredniej ochrony przed 
sprawcą (w wyjątkowym przypadku, gdyby się dowiedział o adresie, kobietę 
można byłoby przenieść do innego mieszkania), ale także komfortu psychiczne-
go dzięki stworzeniu domu i możliwości budowania swojej przyszłości. 

Dom, mieszkanie to podstawy, na których można budować przyszłość. 
Mieszkanie, którego migrantka nie będzie w stanie wynająć na wolnym rynku 
sama, bowiem jego cena znacznie przekracza możliwości zarobkowe cudzozie-
mek48. Zatem musi to być mieszkanie dofi nansowywane przez władze – albo 
dzięki dopłatom do czynszu mieszkania wynajmowanego, a docelowo przez 
zaoferowanie lokalu ze środków komunalnych. Jest to jedyny warunek do 
osiągnięcia samodzielności ekonomicznej przez kobietę, która w sytuacji wy-
stąpienia przeciwko mężowi nie może dłużej liczyć na jego pomoc – zarówno 
kulturowo, co było wskazane wcześniej, ale pewnie także z innych powodów. 
W wielu sytuacjach bowiem mężowie po prostu „znikają” z Polski, uniemożli-
wiając ściągnięcie alimentów. Kluczowym elementem sytemu wsparcia zachę-
cającym cudzoziemki do zgłaszania przypadków przemocy wobec nich musi być 
zatem perspektywa pomocy ekonomicznej, bowiem inaczej kobiecie, może się 
włączyć myślenie, że zostanę z piątką dzieci w obcym kraju, z brakiem fi nan-
sów, z nieuregulowanym pobytem, [a trzeba] dzieci do szkoły [posłać], ubrać, 
to lepiej cierpieć (NU8). I jak opisywała to jedna z cudzoziemek, relacjonując 
historię swojej koleżanki, która co prawda zgłosiła sprawę przemocy policji 
i pracownikom ośrodka dla cudzoziemców, ale nadal mieszka ze swoim mę-
żem-oprawcą, bowiem mają 5 – 6 dzieci. Gdzie ona ma się podziać? Gdzie on? 
Tak, pobił, doszło do pracowników socjalnych, poszła na policję. Wygnali. Ale 

48 Do tego dochodzą jeszcze inne problemy, związane z wynajmem mieszkania, jak dyskrymi-
nacja uchodźców w dostępie do wynajmowania mieszkań na wolnym rynku – więcej na ten temat 
patrz w niniejszym tomie K. Wysieńska, Czyj jest ten kawałek podłogi? Wyniki badań dyskrymina-
cji uchodźców w dostępie do mieszkań.
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jak wygnali? Przenieśli do drugiego pokoju. Mieszkał tam 2 – 3 miesiące. Teraz 
mieszkają razem (W3). 

Takie działania, skierowane na wsparcie ekonomiczne, będące de facto tak-
że wsparciem w integracji z polskim społeczeństwem, przyniosą efekty w po-
staci ewentualnego zmniejszenia przyzwolenia ze strony kobiet na stosowanie 
wobec nich przemocy, bowiem wzmocnią pokrzywdzone zarówno fi nanso-
wo, jak i pod względem społecznym. Mogą bowiem zmienić perspektywę po-
znawczą migrantek. Jak postuluje jedna z badanych: Ja to bym przede wszyst-
kim te kobiety aktywizowała, ja bym je wysłała do pracy, żeby one zaistniały 
w społeczeństwie, to jest dla nich bardzo ważne, bo życie w czterech ścianach 
z oprawcą, wychowywanie dzieci, pranie sprzątanie i zajmowanie się domem 
ogranicza ich świat. Bo zupełnie inaczej reagują kobiety, które wyjdą do lu-
dzi, a zupełnie inaczej takie, które tego świata nie znają (UU3). Ale działania 
integracyjne mogą mieć również efekty prewencyjne. I to działania, które na 
pierwszy rzut oka kompletnie nie kojarzą się z takimi skutkami. Tak opowiadają 
o tym pracownicy socjalni: Jeżeli by te dzieci [uchodźcy] były w przedszkolach, 
mama już ma rozwiązane ręce: żeby pójść się kształcić, pójść porozmawiać z in-
nymi kobietami, spotykać się częściej ze specjalistą, pójść do pracy. Natomiast 
związana z dziećmi w domu, [jest] uzależniona bardziej od innych osób [męża], 
którzy przyniosą jej ten przysłowiowy chleb (UU1).

5.3. Inne koniecznie formy wsparcia

Opisane powyżej wymogi w postaci indywidualizacji wsparcia i poszanowa-
nia decyzji pokrzywdzonych, zapewnienia bezpiecznego miejsca zamieszkania 
i niezależności ekonomicznej to jednak zaledwie początek. Kluczowy dla dobre-
go funkcjonowania systemu wsparcia kobiet doświadczających przemocy, ale 
niewystarczający. Musi on bowiem zostać obudowany dodatkowymi działania-
mi pomocowymi ze strony doradców (prawników, psychologów, terapeutów), 
w tym przez zapewnienie migrantkom pomocy ze strony przedstawicieli ich 
kultury (praca mentorów czy udział w grupach wsparcia). 

Aby oferowane wsparcie było skuteczne, istotne jest oczywiście, by było 
ono świadczone w języku zrozumiałym dla cudzoziemek. W polskiej rzeczywi-
stości jest to spore wyzwanie, powtarzane przez wielu badanych. Niestety zna-
jomość nawet podstawowych języków obcych, jak angielski czy rosyjski, wśród 
przedstawicieli administracji publicznej jest rzadka. Brakuje tłumaczy z języków 
mniej popularnych (jak francuski, hiszpański, choć wspominano także o trud-
ności w zapewnieniu tłumaczenia z angielskiego), a w przypadku języków „eg-
zotycznych” (jak wietnamski czy arabski) znalezienie tłumaczy gotowych do 
pracy z uchodźcami jest prawie niewykonalne. Wielu cudzoziemców, szczegól-
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nie na początkowym etapie pobytu w Polsce, nie mówi w naszym języku albo 
nie włada nim na tyle, by móc w pełni korzystać ze specjalistycznej pomocy, 
jakiej potrzebuje. Tymczasem brak znajomości języka powoduje, że migrantka 
jest zupełnie bezbronna, ona właściwie nie może nigdzie z tym swoim proble-
mem pójść. Bo wszędzie, gdzie pójdzie, to ludzie patrzą na nią troszeczkę jak na 
wariatkę, bo jest roztrzęsiona i tak dalej. No i nie da się z nią dogadać, prawda. 
Więc jakby ludzie jej nie traktują do końca poważnie (NU1).

Konieczne jest stworzenie sieci wsparcia bazującej na współpracy prawni-
ków z psychologami. Jest to istotne o tyle, że przemoc w rodzinie poza skutka-
mi psychologicznymi dla pokrzywdzonej, rodzi także skutki prawne. I nie chodzi 
tu jedynie o sferę prawa karnego. Bowiem z rozstaniem się bliskich sobie osób, 
które razem przeżyły kilka lat, wiąże się też często kwes a posiadania wspól-
nych dzieci, a także interesy ekonomiczne czy administracyjne (np. wspólna 
procedura o nadanie statusu uchodźcy, o czym niżej) czy wiele wyzwań natu-
ry prawnej – rozwód, opieka nad dziećmi i łożenie na nie, podział wspólnego 
majątku etc. Bez właściwej pomocy prawnej cudzoziemka nie będzie w stanie 
przedrzeć się przez gąszcz procedur. Ale prawnik często nie jest w stanie dzia-
łać, o ile pokrzywdzona nie korzysta równolegle z opieki wspierającego ją psy-
chologa, dzięki któremu jest w stanie podejmować prawne wyzwania, które 
nierzadko wiążą się z trudnymi psychicznie przeżyciami. Tak opisuje jedna z cu-
dzoziemek rolę wsparcia psychologa w jej przypadku: Przez te rozmowy poczu-
łam się pewniejsza siebie. Uwierzyłam w siebie (W15).

Jeśli chodzi o organizację pomocy psychologicznej, to wielu respondentów 
miało różne suges e, jak powinna ona wyglądać. Uzupełniali się w swoich opi-
niach, tworząc wizję idealnego modelu takiego wsparcia. Pomoc ta powinna bo-
wiem obejmować migrantki od jak najwcześniejszego etapu ich pobytu w Polsce. 
Wówczas pełni rolę prewencyjną oraz wspiera kobiety w ewentualnej decyzji 
o odejściu od przemocowego partnera. Istotnym elementem jest również wy-
prowadzenie przynajmniej części pomocy psychologicznej z ośrodków. Tak sy-
stem taki opisuje jedna z badanych: Żeby np. stworzyć jeden dzień dyżuru w szpi-
talu, gdzie kobieta mogłaby powiedzieć mężowi, że idzie na wizytę do jakiegoś 
kardiologa czy lekarza, a tak naprawdę wskoczyć sobie do psychologa. Czy też 
idąc na jakąś wizytę, przy okazji zajść do psychologa. Bo w ośrodku nie chce, żeby 
widzieli inni, czy też mąż wiedział, że idzie. I to by stwarzało taką okazję bezpiecz-
nego pójścia [do psychologa] (UU5). Ważne jest również, by psychologowie pra-
cujący z cudzoziemcami byli różnej płci – tak, by można było sobie wybrać płeć 
osoby, z której wsparcia się skorzysta. Migrantki pochodzące z krajów o trady-
cyjnych kulturach raczej nie zwrócą się do mężczyzny i nie będą z nim otwarcie 
rozmawiały. Podobnie jest z mężczyznami, którzy też nie zawsze skorzystają ze 
wsparcia psycholożki. Ale ta różnorodność powinna rozciągać się także na do-
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świadczenie migracyjne. Warto byłoby stworzyć taki tandem, gdzie jest osoba 
z tej grupy językowej, kulturowej, która niekoniecznie musi być psychologiem, ale 
może mieć, że tak powiem, „dokształt”. Ale ona i tak na pewno więcej wie niż 
ten psycholog wyrwany z zupełnie innej kultury, z zupełnie innego języka, bez do-
świadczeń traumatycznych (NU7). Taki system, choć wydaje się idealny, niestety 
zapewne jest zbyt kosztowny do wprowadzenia w praktyce. 

I to prowadzi do kolejnego niezwykle ważnego elementu wspierania mi-
grantów, w tym także tych doświadczających przemocy – instytucji mentora. 
Jest on łącznikiem między społecznością uchodźców i społeczeństwem przyj-
mującym i jego instytucjami, pełniąc funkcje zarówno tłumacza, jak i przewod-
nika międzykulturowego. Choć o powołaniu takich osób mówi się od dawna, 
to na razie pracują one jedynie w organizacjach społecznych. Mentorzy, jak ich 
rolę określali respondenci, byliby liderami i liderkami społeczności cudzoziem-
skiej, rzeczniczkami i rzecznikami praw pozostałych migrantek. Są to bowiem 
osoby znające dobrze język polski, zintegrowane w naszym społeczeństwie, 
znające polskie tradycje i zwyczaje, a jednocześnie najlepiej znające zwyczaje 
przyjeżdżających do Polski uchodźców i trudności, z jakimi przychodzi im się 
mierzyć. W środowisku migrantów będą się także zapewne cieszyły dużym za-
ufaniem. Jak mówiła jedna z ekspertek, włączanie mentorów do pracy na rzecz 
społeczności bardzo dużo daje obu stronom. I społeczności uchodźcze też wi-
dzą, że to nie jest tak my i oni, tylko widzą, że ich przedstawicielka podjęła pra-
cę w organizacji i teraz sama pomaga uchodźcom. Czyli to nie jest tak, że je-
steśmy całkowicie zależni od jakiegoś systemu, ale że też mamy realny wpływ 
na ten system (E1). Pozytywną rolę włączania przedstawicieli społeczności 
uchodźców do rozwiązywania problemów w rodzinach uchodźczych widzą tak-
że same migrantki. Jedna z nich mówiła: Są takie spotkania, kiedy mąż i żona 
siedzą razem, siedzi z nimi prawnik, rozmawiają ze sobą… Żeby te mediacje nie 
były tylko z polskimi przedstawicielami, ale żeby Polka i Czeczenka siedziały ra-
zem, żeby byli zatrudnieni do takiej pracy jeszcze inni ludzie. Ponieważ, jeśli na 
przykład mężczyzna Czeczen będzie rozmawiał ze swoją żoną Czeczenką i bę-
dzie siedział mediator Polak, to co on może im powiedzieć? On nic im nie po-
wie. Do niczego oni dojdą. Oczywiście, ci ludzie z tego pokoju nic nie wyniosą 
i dalej będzie tak jak było do tej pory. Ale jeśli będzie tam Polak i będzie Cze-
czen, to mąż Czeczen nie powie swojej żonie po czeczeńsku nic „zbędnego”, po-
nieważ ten [mediator] ich zrozumie (W1).

Mentorzy mogliby także pełnić funkcję asystentów ofi ary. Jest ona znana 
w wielu systemach wsparcia dla ofi ar przestępstw (np. w Wielkiej Brytanii), 
ale w Polsce występuje niezwykle rzadko. Chodzi tu o osobę bez wykształcenia 
prawniczego czy psychologicznego, która po prostu wspiera pokrzywdzoną nie-
mogącą liczyć na obecność osób bliskich, towarzysząc jej na przykład w sądzie, 
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na policji czy podczas innych podobnych trudnych sytuacji: Na przykład pójdzie 
i dla towarzystwa potrzyma za rękę, posiedzi obok na ławce w sądzie, powspie-
ra emocjonalnie (UP6). To prowadzi do kolejnej formy pomocy, jaką jest stwo-
rzenie grup wsparcia dla cudzoziemek, które doświadczyły przemocy. Chodzi 
o znalezienie środowiska, w którym migrantki znajdą wsparcie, zrozumienie 
i siłę, poczują się bezpiecznie. Wymienią się doświadczeniami z osobami, które 
są w podobnej sytuacji, przekażą wiedzę z własnego doświadczenia. I podzie-
lą się z innymi kobietami, tym swoim doświadczeniem pokazując im, że warto 
wyjść z przemocy. Bo to jest taki przykład – jestem tu, teraz jest mi lepiej, teraz 
żyje mi się super, ja jestem takim przykładem, bo byłam, rozumiem te wszystkie 
mechanizmy, przerzucanie odpowiedzialności (NP2). Grupy takie mogą pełnić 
niezwykle ważną rolę, szczególnie mając na uwadze opisywany powyżej prob-
lem osamotnienia cudzoziemek w Polsce i braku sieci powiązań i wsparcia. 

Choć wprowadzenie mentorów do systemu integracji cudzoziemców, w tym 
do systemu pomocy pokrzywdzonym przemocą, jest niezwykle istotne, to trze-
ba jednak także pamiętać, że są osoby, które nie będą chciały skorzystać z tej 
formy wsparcia. Jak opowiadała o swoich doświadczeniach jedna z badanych: 
Czasami szybciej taka osoba [kobieta doświadczająca przemocy] się zgłosi i po-
rozmawia z przedstawicielem społeczności, a czasami z kolei nie. Bo też znam 
takie przypadki, gdzie ofi ara przemocy nie chciała rozmawiać właśnie z przed-
stawicielami, ze swoimi krajanami powiedzmy, bo się bała właśnie, że ją oce-
nią od razu negatywnie, przez pryzmat swoich jakichś tam doświadczeń, tylko 
wolała porozmawiać z Polakami (NU1). Wynikać to z pewnego braku zaufania 
między Czeczenami, jak opisywała to jedna z cudzoziemek: Wielu ludzi odczu-
wałoby strach, żeby się do kogoś zwrócić. Ty nie wiesz, do kogo się zwracasz. 
Możesz mu zaufać czy nie? […] Nie wiesz, czy możesz mu zaufać, ponieważ się 
boisz. […] Ludzie boją się zaufać i podzielić z drugim człowiekiem. To takie uczu-
cie lęku. Ono jest obecne (W6). Czasem ta obawa wynika z przyczyn politycz-
nych, ale czasem także z wyborów, których dokonały kobiety, a które nie są po-
chwalane przez społeczność, z której się wywodzą. Inna migrantka mówiła: Ja 
już ludziom nie wierzę. Jest kilka rodzin, które aprobuję. […] Oby jak najdalej od 
tych Czeczenów. Żeby żyć wśród Polaków (W13). Podsumowując, trzeba zwró-
cić uwagę na różnorodną sytuację kobiet – część z nich będzie poszukiwała 
kontaktu ze swoimi rodakami i dzięki mentorom będzie mogła skorzystać z po-
mocy, inne wręcz przeciwnie – będą unikały takich relacji. Ale chodzi o stwo-
rzenie systemu dającego wiele możliwości wyboru – tego najwłaściwszego dla 
każdej kobiety, która zdecyduje się skorzystać z pomocy.

Ważne jest także, by rozpocząć działania zmierzające do identyfi kacji ko-
biet, które są ofi arami przemocy. Pracownicy różnych instytucji muszą być 
przygotowani do tego, by takie przypadki diagnozować i pokazywać możliwe 
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drogi wyjścia z relacji przemocy. Do tego potrzebna jest niewątpliwie działal-
ność psychologów i odpowiednio przygotowanych prawników, ale także zmia-
na formuły pracy pracowników socjalnych czy pracowników ośrodków dla 
uchodźców, by mieli czas, przestrzeń i umiejętności do zwiększenia częstotliwo-
ści rozmów z cudzoziemcami, lepszego poznania ich i ich problemów, a jednym 
z nich może być właśnie przemoc.

5.4. Rola statusu pobytowego w ochronie kobiet

Jedną z opisywanych przyczyn niezgłaszania faktu występowania przemocy 
przez cudzoziemki jest obawa, jakie może mieć to konsekwencje dla ich statu-
su pobytowego w Polsce. Istnieje takie przekonanie, rozpowszechnione wśród 
imigrantek, że dopóki ich status w kraju przyjmującym nie jest pewny, to nie 
należy się wychylać z żadnymi tutaj w ogóle pozwami, absolutnie z niczym, 
bo to może tylko i wyłącznie zaszkodzić w postępowaniu [o nadanie statusu 
uchodźcy]. […] Starają się unikać wszelkich takich kontaktów, na przykład z po-
licją, z racji tego, że uważają, że to jakoś negatywnie wpłynie na rozstrzygnięcie 
[Urzędu ds. Cudzoziemców]. Będą uznane jako jakieś osoby niepożądane czy 
jakieś nieprzystosowane (NU1). Stąd też ważnym elementem zapewnienia po-
krzywdzonym cudzoziemkom bezpieczeństwa jest zagwarantowanie im możli-
wości legalizacji pobytu w naszym kraju. Bo to jest dla uchodźców (zresztą nie 
tylko dla nich, ale także dla pozostałych cudzoziemców) rzecz najważniejsza, 
dla której gotowi są wiele poświęcić. Jedna z migrantek pytana o oczekiwania 
wobec polskich władz mówiła: Chciałabym kartę pobytu i mieszkanie, gdzie 
mogłabym spokojnie żyć. Więcej nic nie chcę (W13).

Kwes a legalizacji pobytu pojawiała się w wypowiedziach rozmówców 
w trzech kontekstach. Pierwszy jest w zasadzie marginalny, bowiem jeszcze 
nie jest problemem rozpowszechnionym w Polsce. Chodzi o zapewnienie sa-
modzielnej podstawy pobytowej cudzoziemce, która w wyniku doświadczania 
przemocy decyduje się odejść od męża będącego obywatelem polskim lub ma-
jącego status pobytowy w naszym kraju, pod który niejako „podczepiona” jest 
żona z dziećmi – chodzi tu np. o osoby, które przyjechały w ramach instytucji 
łączenia rodzin. Dla takich migrantek odejście od męża wiąże się niejako auto-
matycznie z utratą statusu pobytowego. Na dzień dzisiejszy nie istnieją w Pol-
sce przepisy, które rozwiązywałyby ten problem i dawałyby specjalną podstawę 
legalizacyjną z tego powodu. Wprowadzenie ich zaleca Konwencja w sprawie 
zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z 2011 
roku, tzw. Konwencja stambulska (art. 59)49. 

49 Więcej na ten temat patrz w niniejszym tomie: K. Słubik, Przemoc wobec migrantek…
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Drugi przywołała jedna z respondentek. Wspomniała ona o sytuacji, gdy do-
szło do wykorzystania kobiety, której skończyła się wiza i która w związku z tym 
przebywała w Polsce bez ważnych dokumentów pobytowych. Osoba ta od 
początku swojego pobytu obracała się wśród innych cudzoziemców z jej kraju 
pochodzenia, miała do nich zaufanie, więc w momencie upływu ważności do-
kumentów nie kryła tego faktu. Dopóki była w Polsce legalnie, nie miała żad-
nych problemów. Jednak jeden z jej rodaków już następnego dnia wieczorem 
[po wygaśnięciu wizy] przyszedł i zażądał usług seksualnych. [Zagroził, że] jeżeli 
kobieta tego nie spełni, to on doniesie na nią i ona dostanie deportację. No i ta 
kobieta godziła się na różne rzeczy. On ją bił, on ją gwałcił, a ona miała dwój-
kę małych dzieci, którymi opiekowała się tam [w kraju pochodzenia] jej matka, 
więc ona cierpiała to wszystko, żeby zarabiać pieniądze i wysyłać dla tych dzieci 
(NU6). Przykład ten dowodzi, jak ważny jest legalny pobyt w Polsce dla zapo-
biegania sytuacjom patologicznym, w tym także przemocy. Dotknął on cudzo-
ziemkę, która przyjechała do Polski w celach ekonomicznych. 

Trzecim kontekstem, w którym mówi się o legalizacji pobytu w Polsce, jest 
natomiast problem przyznawania ochrony międzynarodowej cudzoziemkom, 
które uciekają z krajów pochodzenia ze względu na panującą w nich systemo-
wą przemoc wobec kobiet. Wśród badanych powtarzały się wypowiedzi, że 
problemem polskiego systemu uchodźczego jest niedostrzeganie tego, że ko-
bieta może uciekać przed przemocą. Nie traktuje się kobiet jako grupy ryzyka, 
jako grupy zagrożonej i nie daje się ochrony tutaj, na terenie Polski. Nie z tego 
powodu, że uciekają przed jakimiś prześladowaniami ze względu na swoją re-
ligię, rasę, ale też ze względu na to, że uciekają przed prześladowaniami jako 
kobiety, które w swojej kulturze mogłyby zostać zabite nawet. […] podejście 
osób udzielających ochrony jest bardzo skoncentrowane na przyczynach poli-
tycznych. Status uchodźcy jest bardzo niezorientowany na sytuację kobiet, na 
takie stricte gender violence (NU5). Inna osoba dodaje: Bardzo trudno uzyskać 
jest jakąś formę ochrony z tego powodu, że na przykład [kobieta] była zgwał-
cona. Jeżeli nie zgłosiło się tego od razu przy Straży Granicznej [podczas skła-
dania wniosku], to później to udowodnić jest bardzo trudno (NU3). To wszystko 
pokazuje, że polski system ochrony międzynarodowej jest ślepy ze względu na 
płeć. Przy czym warto podkreślić, że prawne przepisy w tym zakresie są dość 
jednoznaczne i określają, że prześladowanie, jakim podlegają osoby w kraju 
pochodzenia, może polegać na „czynach skierowanych przeciwko osobom ze 
względu na ich płeć” (art. 13 ust. 4 pkt 6 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom 
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Postulat ten wzmacnia art. 
60 ust. 2 Konwencji stambulskiej, który zaleca stronom, by w trakcie postępo-
wania uchodźczego uwzględniano „kwes e płci społeczno-kulturowej oraz aby 
w przypadkach, gdy zostanie stwierdzone, że obawa przed prześladowaniem 
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wynika z jednej z powyższych przesłanek lub ich większej liczby, wnioskodaw-
com został udzielony status uchodźcy”.

Celem nadania którejś z form ochrony międzynarodowej (bowiem może 
być to także ochrona uzupełniająca i przepisy art. 15 i 16 ustawy o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony w pełni odnoszą się także do takiej sytuacji) jest da-
nie migrantce gwarancji, że nie zostanie wydalona do kraju pochodzenia, gdzie 
grozi jej niebezpieczeństwo50. Tak o takiej obawie opowiadała jedna z cudzozie-
mek: To, czego najbardziej się boję to, że mnie z powrotem wywiozą do domu. 
Dla mnie jest to najgorsze. Dlatego, że jeżeli znajdę się w domu, to wiem, że 
na 100% zostanę rozłączona z córką. Wiem to na pewno. Nikt nie musi mi tego 
nawet mówić. Już to przeżyłam i wiem to na 100%. W domu nie mam nikogo. 
To, czego boję się najbardziej to, że mnie wywiozą do domu. A jeżeli mogła-
bym otrzymać dokumenty, mogłabym tutaj normalnie żyć (W3). Stąd koniecz-
na jest zmiana podejścia pracowników Urzędu ds. Cudzoziemców do tego ro-
dzaju zagrożeń. Dysponują oni wszystkimi rozwiązaniami – trzeba tylko chcieć 
z nich korzystać i dostrzec, że płeć także może stanowić ryzyko prześladowań, 
bowiem w niektórych kulturach brakuje form ochrony kobiet w pewnych sytu-
acjach, w jakich się znalazły (np. ofi ar zgwałcenia). 

I wreszcie ostatnia kwes a związana z zapewnieniem kobietom ochrony, 
dotycząca sposobu prowadzenia procedury statusowej. Zgodnie z przepisami 
ustawy o udzielaniu ochrony małżonkowie mogą złożyć wspólny wniosek o na-
danie statusu uchodźcy (art. 25 ustawy). Do sytuacji takiej bardzo często do-
chodzi w przypadku rodzin z Północnego Kaukazu. Najczęściej głównym wnio-
skodawcą jest mąż. Rodzi to dwojakiego rodzaju skutki. Po pierwsze, w trakcie 
postępowania azylowego przedmiotem badania podstaw do udzielenia ochro-
ny są relacje przedstawione przez mężczyznę i związane z jego działalnością. 
W postępowaniu w zasadzie nie bierze się pod uwagę historii żony i nie bada, 
czy jej samodzielnie także nie przysługiwałaby ochrona. Po drugie, nawet jeśli 
Urząd brałby pod uwagę tę historię, ale jej częścią byłyby wydarzenia, o któ-
rych kulturowo nie należy opowiadać, np. gwałty, kobieta prawdopodobnie 
pominie je w swojej narracji, mając w świadomości, że mogą one dotrzeć 
do wiadomości męża (który jest stroną w postępowaniu, więc ma dostęp do 
wszystkich dokumentów, a nie zawsze wie, że pewne zdarzenia zaszły). A to 
skutkuje często odmową nadania ochrony z braku uzasadnionych przyczyn wy-
stąpienia prześladowania. 

Sposób prowadzenia procedury w taki sposób ma jeszcze jedną konsekwen-
cję. Tak o tym opowiadała jedna z respondentek: Cała informacja, która do-

50 Wagę zakazu wydalenia w takich przypadkach podkreśla także przepis art. 61 ust. 2 Kon-
wencji stambulskiej.
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tyczy uzyskania tej ochrony międzynarodowej, pochodzi od mężczyzny. I jak 
gdyby kontekst tego zbierania tej informacji, tego wywiadu statusowego, to, że 
właśnie ten mężczyzna reprezentuje rodzinę, jest też wyraźnym komunikatem, 
kto tutaj się liczy, kto ma prawo mówić, czyje słowa zostaną wzięte pod uwa-
gę (NU7). Ta dominacja mężczyzny w całym postępowaniu przejawia się także 
w tym, że to on decyduje o jego prowadzeniu lub umorzeniu i o powrocie do 
kraju pochodzenia czy też o wyjeździe na Zachód51. I kobieta, nawet jeśli chcia-
łaby zostać w Polsce, to z powodu łącznego prowadzenia procedury statusowej 
jest w niezwykle trudnej sytuacji i ma mniejsze szanse samodzielnego ubiega-
nia się o ochronę.

5.5. Programy prewencyjne dla mężczyzn i reakcja wobec sprawców przemocy

Kolejnym ważnym elementem działań, które powinny być podejmowane 
w celu wsparcia kobiet doświadczających przemocy, są programy prewencyjne. 
Niezwykle istotne jest bowiem zwalczanie zjawiska przemocy i jego przyczyn na 
jak najwcześniejszym etapie, by później nie było potrzeby prowadzenia progra-
mów wsparcia i interwencji. Obecnie takie działania w zasadzie nie są prowa-
dzone. Od czasu do czasu w ośrodkach organizuje się spotkania czy szkolenia 
z zakresu obowiązującego w Polsce prawa, jednak nie można uznać, że mogą 
one doprowadzić w jakimkolwiek stopniu do ograniczenia występowania zjawi-
ska przemocy między partnerami. Ponadto straszenie polskimi przepisami za-
braniającymi stosowania przemocy nie jest i nie będzie skuteczne przynajmniej 
z dwóch powodów. Po pierwsze, takie formy ogólnie mają niski stopień oddziały-
wania, a po drugie, nasze prawo tak naprawdę wcale nie chroni pokrzywdzonych 
kobiet i nie jest skuteczne, co cudzoziemcy bardzo szybko zauważą lub czego do-
wiadują się od osób, które dłużej przebywają w naszym kraju.

Konieczne jest zatem wprowadzenie innych form oddziaływania prewen-
cyjnego, skierowanego przede wszystkim do mężczyzn, bowiem to wcale nie 
chodzi o to, żeby kobiety chroniły swoje bezpieczeństwo, tylko chodzi o to, żeby 
nikt im nie zagrażał. A żeby im nikt nie zagrażał, to musimy pracować z męż-
czyznami (NP5)52. Takich programów prewencyjnych brakuje także dla polskich 
mężczyzn. Potwierdzają to eksperci i ekspertki. Ale nie oznacza to, że nie na-

51 Jak opisywała to jedna z badanych osób: kobieta miała całkiem odmienne poglądy od męża, 
by sobie chciała inaczej życie ułożyć [w Polsce], natomiast mąż determinuje inne zachowanie i na-
kazuje dzisiaj, jutro wyjeżdżamy. I kobieta bez względu na swoje oczekiwania, swoje marzenia, 
swoje myśli, swoją przyszłość jest podporządkowana decyzji męża (UU7).

52 Jedna z migrantek, która doświadczyła wiele przemocy ze strony swoich rodaków, mówiła: 
Zrobię wszystko, żeby moja córka nie wyszła za mąż za Czeczena. Nie chcę, żeby wyszła za Czecze-
na (W2).

05_Witold_Klaus.indd   32005_Witold_Klaus.indd   320 2014-11-18   07:18:172014-11-18   07:18:17



321

Ochrona i wsparcie dla migrantek doświadczających przemocy ze strony osób bliskich...

leży ich wprowadzać dla cudzoziemców, co jest łatwiejsze o tyle, że mamy do 
czynienia z mniejszą społecznością, która jest dodatkowo w dużym stopniu 
skupiona w ośrodkach dla cudzoziemców. Ważne jest jednak, by w działania 
te zaangażować przedstawicieli samej społeczności cudzoziemskiej. W ramach 
tych programów powinny być organizowane różne zajęcia: z radzenia sobie 
z agresją, umiejętności komunikacyjnych, ale również dotyczące pracy nad pro-
mowaniem równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz na przedefi niowywania 
pojęcia męskości i kobiecości. Tak o tym opowiada jedna z ekspertek: Jest bar-
dzo ważne, żeby doprowadzić do takiego zrozumienia, że to wcale nie jest ro-
syjski i komunistyczny wymysł, że kobieta i mężczyzna mogą być równi i wolni. 
Że […] jest bardzo dużo właśnie takich reinterpretacji Koranu, gdzie są wska-
zywane, no właśnie zupełnie przyzwoite zasady dotyczące relacji obu płci. […] 
[Na] Północnym Kaukazie, jeżeli mężczyzna się uchyla od kontrolowania kobie-
ty, to przestaje być poczytywany za mężczyznę. Jest po prostu jakąś grotesko-
wą postacią narażoną na przemoc rówieśniczą i tam rozmaite formy pogardy. 
No więc nie ma jakiegoś systemu, który pozwoliłby rozważać właśnie młodym 
mężczyznom, uchodźcom, kim oni chcą być, prawda? Kim oni są? Co to dla nich 
znaczy być człowiekiem, być mężczyzną, być Czeczenem, być Inguszem, być Eu-
ropejczykiem, być muzułmaninem? Jakby gdyby nie ma takiej pracy dotyczącej 
właśnie tożsamości mężczyzn (NU7).

Poza takimi zajęciami grupowymi warto pomyśleć o dodatkowej formie 
wsparcia, skierowanej szczególnie do nastolatków wychowywanych się przez 
samotne matki i niemających pozytywnych doświadczeń w kontaktach z do-
rosłymi mężczyznami, a jedynym wzorcem, którym dysponują, jest ten, który 
pozostawił im ojciec, to znaczy wzorzec mężczyzny stosującego przemoc wobec 
kobiet. Stąd jedna z migrantek proponowała stworzenie wolontariatu z męż-
czyzn, właśnie dla takich chłopców, dla trudnych nastolatków, żeby każdy chło-
piec miał [wzorzec]… Jest wielu wolontariuszy, którzy chcą pracować, prawda? 
I myślę, że jeżeli zaopiekuje się jeden człowiek chociażby jednym dzieckiem, to 
można już wiele naprawić. […] Żeby on widział, chociażby małą, ale pozytyw-
ną cechę w mężczyznach. Żeby nie widział cały czas tylko tego, jak mąż z żoną 
biją dzieci czy coś innego. Żeby nie miał przed oczami takich przykrych scen 
(W1). W opisywanym przykładzie cudzoziemka wspominała o Polakach, ale 
prawdopodobnie jeszcze bardziej pozytywny efekt przyniosłoby zwrócenie się 
o mentoring do cudzoziemca wywodzącego się z danej kultury. Warto wspo-
mnieć na marginesie, że zagraniczne badania pokazują pozytywny wpływ men-
tora na obniżenie stosowania przemocy (a nawet na zmniejszenie prawdopo-
dobieństwa popełnienia w przyszłości innych przestępstw) wśród nastoletnich 
chłopców, szczególnie jeśli nie są oni bardzo zdemoralizowani. Zatem programy 
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takie mogłyby mieć dużą skuteczność w przypadku profi laktyki przemocy do-
mowej53.

Praca nad dekonstrukcją, a następnie rekonstrukcją wyobrażeń o kulturze 
i roli płci w niej jest niezwykle trudna, o ile w ogóle jest możliwa. Może się 
udać tylko pod jednym warunkiem – że będzie prowadzona przez autorytety 
wywodzące się z tej społeczności. Można do tego wykorzystać wspomnianych 
wcześniej mentorów. Jak mówiła jedna z ekspertek: Warto wykorzystywać te 
osoby, tych rzeczników, którzy już trochę, że tak powiem, przesiąkli naszą rze-
czywistością, widzą w tym sens i mogą pokazywać, że jest możliwy inny sche-
mat rodziny, funkcjonowania tutaj w naszym kraju. Jak gdyby tak dawać 
sobą wzorzec jakiś. Myślę, że to chyba najbardziej by było takie przekonujące. 
A szczególnie jeśli [mówiliby to] mężczyźni, którzy rzeczywiście jakoś potrafi li 
się odnaleźć i tutaj dostosować i w pewien sposób no są, mogliby być takim 
wzorcem. Jacyś szanowani mężczyźni (UP5). Ale inna z rozmówczyń była nie-
zwykle sceptyczna do angażowania cudzoziemców w takiej roli. Mówiła: Jeżeli 
ta społeczność migrantów i migrantek by się zaangażowała w taki sposób, jak 
nam się wydaje, że jest dobrze, to pewnie gdzieś to mogłoby podważyć pewne 
wartości, w których są wychowani i bez których nie potrafi ą żyć tak napraw-
dę. […] [W pewnych sytuacjach bowiem] indywidualne chęci, interes i tak dalej 
musi ustąpić dobru wspólnemu i dobru wspólnoty, bo [inaczej] podważyłoby to 
tożsamość, a bez tej tożsamości społeczności, szczególnie takie, które są nara-
żone na eksterminację, by wyginęły (E3).

Konieczne jest także zapewnienie innych form pomocy mężczyznom, mają-
cych także charakter zapobiegawczy. Przemoc w rodzinach uchodźczych może 
wynikać również z traumatycznych zdarzeń, jakie stały się ich udziałem w kraju 
pochodzenia, w tym przemocy, której byli tam poddawani54. W tym przypadku 
najprostszą formą pomocy i prewencji jest zagwarantowanie mężczyznom te-
rapii skierowanej do ofi ar tortur czy stresu pos
 raumatycznego (PTSD). Tak ten 
łańcuch przedstawiała jedna z respondentek: Przyjeżdża rodzina, gdzie pan jest 
ofi arą ogromnych traum i nie jest objęty terapią. Jednym z objawów [traumy] 
jest agresja i tego typu zachowania. I [ta] osoba jest nieleczona i jest jeszcze 

53 Oczywiście program mentoringu, by był skuteczny, musi być odpowiednio prowadzony 
w zakresie częstotliwości spotkań podopiecznego i jego mentora, jak również obudowany do-
datkowymi działaniami, w tym w postaci zapewnienia podopiecznemu odpowiednich warunków 
socjalno-bytowych. Więcej na ten temat patrz: W. Klaus, A. Kossowska, Skuteczność prowadzo-
nych działań prewencyjnych, czyli co działa w praktyce, [w:] K. Buczkowki, B. Czarnecka-Dzialuk, 
W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, D. Wójcik, Społeczno-
-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013, s. 210–211 oraz cy-
towana tam literatura.

54 Por. w niniejszym tomie W. Klaus, Przemoc wobec migrantek przymusowych w Polsce 
– charakterystyka zjawiska.
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później obwiniana, że stosuje przemoc w rodzinie wobec kobiety, wobec dzieci. 
[…] Bo to jest normalna reakcja, znaczy to nie jest normalne, nie jest to fajne, 
ale bardzo często ofi ara staje się katem i kiedy tej ofi ary się nie leczy, ten łań-
cuch przemocy idzie dalej. […] Najlepszą metodą jest [zatem] terapia spraw-
ców, żeby ta przemoc nie szła dalej, nie tylko zajmowanie się ofi arami. [A] po-
nieważ tego elementu też nie ma, te kobiety ciepią (NU5). Tymczasem w Polsce 
dla uchodźców dostępna jest pomoc psychologa, ale jedynie w postaci wspar-
cia interwencyjnego, a nie długotrwałej pomocy terapeutycznej55.

Należy także pamiętać, że poza tworzeniem programów prewencyjnych 
i wsparcia różnego rodzaju, konieczne jest również szybkie działanie służb pub-
licznych w przypadku wystąpienia przemocy i wyciąganie konsekwencji wobec 
mężczyzn ją stosujących. Nie chodzi tu od razu o szybkie skazanie, bowiem ten 
proces niestety trwa dość długo, a najczęściej w ogóle nie dochodzi do tej for-
my ochrony z powodu wyjazdu oskarżonych. Jak opowiadała jedna z badanych: 
Osoby nam po prostu znikają z pola widzenia i my absolutnie nie wiemy, co 
się z nimi dzieje (UU5). Inna dodaje: Starym zwyczajem zaczyna się coś dziać 
i rodzina zmienia miejsce pobytu. Przenosi się tam, gdzie nie można ich zna-
leźć (UU7). Dlatego też należy podejmować szybkie działania doraźne w postaci 
natychmiastowego odseparowania go od partnerki i wydania zakazu zbliżania 
się do niej oraz kontaktu. Bowiem istnieje także poważne niebezpieczeństwo, 
że w przypadku rozpoczęcia prawnych procedur zniknie cała rodzina, łącznie 
z pokrzywdzoną. Zdarzały się takie przypadki: Były założone Niebieskie Kar-
ty w tych przypadkach. I dwie sprawy zakończyły się, znaczy trafi ły fi nalnie do 
sądu. […] Nie zostały [jednak zakończone], bo rodziny zniknęły (UU7). Jednym 
ze skutecznych i możliwych do szybkiego zastosowania środków jest osadzenie 
cudzoziemca starającego się o nadanie statusu uchodźcy, w ośrodku detencyj-
nym. Podstawą takiego działania jest przepis art. 87 ust. 1 pkt 3 lub art. 87 ust. 
2 pkt 2 ustawy o udzielaniu ochrony. Działania takie postulowało także wielu 
rozmówców w badaniach, którzy mówili, że groźba, na przykład wydalenia, dla 
niektórych cudzoziemców byłaby bardzo studząca (UU9). Jedna z cudzoziemek 
potwierdzała tę opinię: Jeśli deportowałoby się 10–15 ludzi, to gwarantuję ci, 
że zaczną się bać, że ich deportują. Jeśli jakiś jeden człowiek się gdzieś tam po-
bił, użył siły – od razu deportować, od razu. Gwarantuję, że przestaną się tak 
zachowywać (W1).

55 M. Książak (red.), Dostęp do opieki medycznej i psychologicznej kobiet w ciąży, matek, dzie-
ci oraz ofi ar tortur i urazów wojennych w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o sta-
tus uchodźcy w Polsce. Raport z monitoringu przeprowadzonego w 2009 roku, Warszawa 2009, 
s. 111–112.
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5.6. Wzmocnienie kobiet i rola społeczności w tym procesie

Aby skutecznie chronić kobiety przed przemocą, także one same potrzebu-
ją odpowiedniego wzmocnienia. Niezwykle trudno znaleźć odpowiedni polski 
termin na angielskie sformułowanie empowerment, czasem używa się słowa 
uwłasnowolnienie, uprawomocnienie. Chodzi tu o prowadzenie działań budu-
jących poczucie własnej wartości, pokazujących wagę własnych doświadczeń 
– dla siebie i reszty społeczeństwa. Dających poczucie bycia potrzebną osobą, 
czucia się wartościową jednostką w danym społeczeństwie (UP3). To dawanie 
głosu osobom ich pozbawionym i włączanie ich do defi niowania problemów, 
a następnie tworzenia rozwiązań, które będą kierowane właśnie do nich jako 
odbiorczyń. Wówczas stają się bowiem nie odbiorczyniami świadczeń, a współ-
twórczyniami systemu. Istotne jest jednak to, że nie należy bagatelizować 
problemu przemocy wśród uchodźczy i należy o nim mówić. Jak podkreśla-
ła jedna z cudzoziemek: Ja zrobiłabym tak, żeby więcej się o tym rozmawia-
ło, więcej mówiło, bo jeżeli się milczy, jeżeli przemilczasz te problemy, to ich się 
pojawia więcej (W1). Niestety jednak potrzeba dobrej opinii w społeczeństwie, 
w społeczności uchodźczej, jest tak silna i tak zatykająca usta (NU2), że o prze-
mocy nikt nie chce rozmawiać i wszyscy uważają, że problem nie istnieje.

Działania tego typu oczywiście powinny być skierowane do kobiet doświad-
czających przemocy. Ale tak samo jak należałoby prowadzić opisane powyżej 
prewencyjne zajęcia dla mężczyzn, redefi niujące role płci, tak podobne zajęcia 
powinny być kierowane również do kobiet. Tu nawet nie trzeba daleko szukać 
przykładów, bowiem sama tradycja Czeczenii jako wolnego, walecznego na-
rodu w różnych punktach identyfi kowała kobiety, które były tam takimi wo-
jowniczkami, w tej wojnie te kobiety były tymi wojowniczkami. Oni […] mają 
kobiety, te uchodźczynie, niesamowicie odważne, niesamowicie mądre, wiel-
kie osoby (NU7). Zatem wystarczy czerpać z tradycji i historii i pokazywać, że 
te role już zostały przedefi niowane. Zajęcia dla kobiet powinny wyposażać je 
w wiedzę na temat ich praw w Polsce – jakie zachowania są dozwolone, jakie 
zabronione. W jakich sytuacjach i do kogo można się zwrócić o pomoc oraz ja-
kiej pomocy można oczekiwać. Takim spotkaniom informacyjnym mogłyby to-
warzyszyć krótkie fi lmy edukacyjne nakręcone specjalnie w tym celu, a także 
ulotki czy broszury. Powinny one jednak dotyczyć szerszego spektrum zagad-
nień niż tylko prawa kobiet czy ochrony przed przemocą, by nie stygmatyzować 
osób z nich korzystających. Zajęcia tego typu mogą być też łączone z innymi 
spotkaniami, na przykład dotyczącymi zdrowia. Taka forma była już testowana. 
W ramach takich zajęć przekazywano kobietom i mężczyznom (choć, co klu-
czowe, w osobnych grupach i zapewne z różniącym się programem) informa-
cje na temat antykoncepcji czy przemocy. Oczywiście informacje takie muszą 
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być przekazywane w języku zrozumiałym dla cudzoziemców i idealnie byłoby, 
gdyby przekazywała je inna osoba (odpowiednio kobieta lub mężczyzna) z tego 
samego kręgu kulturowego.

Dużym wyzwaniem dla budowania systemu ochrony kobiet przed przemo-
cą jest kwes a angażowania szerszej społeczności jako wsparcia dla kobiet do-
świadczających przemocy i przeciwdziałania niej. Rodzi się bowiem pytanie, 
na ile grupa kulturowa może być wsparciem, a na ile zagrożeniem dla kobiet, 
które postępują wbrew tradycyjnym wzorcom i modelom płci, np. sprzeciwia-
jąc się swoim mężom. Zatem, jak zapewnić wsparcie środowiska czy rodziny 
w momencie, gdzie cała kultura jest oparta na tym, że sprawy się nie zgłasza 
(UU5). Bowiem społeczność może być równocześnie albo w zależności od sytu-
acji grupą pomocy, ale jednocześnie [grupą] nacisku; [...] daje poczucie bezpie-
czeństwa, ale z drugiej strony niesie ze sobą jakieś zagrożenia (UU9)56. Wśród 
uczestniczących w badaniu migrantek, które doświadczyły przemocy, powta-
rzały się wypowiedzi że nie mogły one liczyć na żadne wsparcie ani na pomoc 
ze strony swojej społeczności. Niektóre z nich kompletnie zerwały kontakt z ro-
dakami. Jedna z nich opowiadała: Ludzie się dziwią, jak można nie mieć kon-
taktu z Czeczenami? Ja się nie kontaktuję. Nic dobrego o nich nie mogę powie-
dzieć. Przyjdą dzisiaj, niby szczerze będą ze mną rozmawiać, a za plecami mnie 
wyśmieją. Nie utrzymuję żadnego kontaktu z nimi. W ogóle nie znam tutaj 
mężczyzn Czeczenów (W2).

Tradycją społeczności z Kaukazu Północnego jest rozwiązywanie problemów 
przez starszyznę. Napiętnowanie sprawcy przez społeczność, której wolę wyra-
ża starszyzna, zgodnie z tradycyjnymi uwarunkowaniami kulturowymi powin-
no być najgorszą karą, jaka może spotkać jednostkę. Jak mówił o tym jeden 
z badanych: Większą karą, wstydem jest być upomnianym i w tym środowisku 
mieć złą opinię, niż pójść do więzienia nawet. Po prostu, tak jest się odciętym 
od tego swojego środowiska i nie ma punktu oparcia (UU1). Zatem wydawa-
łoby się, że instytucja starszych może pomagać w przeciwdziałaniu przemocy 
ze strony mężczyzn. Ale ta tradycja w Polsce nie działa. Cudzoziemki tak oce-
niały możliwość skorzystania z takiej pomocy, opisując upadek autorytetu star-
szyzny: Oni [mężowie] się nie słuchają, jeżeli ktoś starszy powie. Powiedzą: „To 
było ostatni raz, więcej się nie powtórzy”. Ale mimo to tak nie postępują, nie 

56 Jak bowiem zauważa dalej badany: Takie grupy rządza się własnymi prawami i myślę, że 
w takich grupach trudniej uchronić się przed przemocą. Bo taka grupa narzuca styl życia, styl 
działania. Ale jednocześnie widzi on przyczyny powstawania takich grup, bowiem przyznaje, że 
cudzoziemcy mieszkają w grupach, bo samemu w obcym kraju jest ciężko. Więc tworzą się takie 
grupy, ge� a, no cokolwiek, jakbyśmy to nazywali. Mieszka kilkanaście rodzin w jakieś tam miej-
scowości albo w jednym domu. Skupiają się, bo tak jest łatwiej żyć, udzielić sobie pomocy w sytu-
acjach ekstremalnych (UU9).
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dotrzymują słowa. I tak robią swoje (W5). Inna z respondentek opowiadała 
o zebraniu starszyzny, które odbyło się w jednym z ośrodków. Starszyzna ape-
lowała o spokój na jego terenie, o zaniechanie konfl iktu między kobietami, 
w którym jedna z cudzoziemek była ofi arą mobbingu ze strony pozostałych. 
Ale starsi nie zrobili nic, by pomóc pokrzywdzonej, i ograniczyli się jedynie do 
apelowania, które nie przyniosło żadnych skutków. W innym przypadku – gdy 
kobieta została zgwałcona przez obcego mężczyznę – by przywrócić jej „ho-
nor” dzięki interwencji starszyzny w ośrodku zmuszono gwałciciela i jego ofi a-
rę do zawarcia małżeństwa. Ale jest też inna przyczyna, dla której starszyzna 
może nie chcieć interweniować. Jest to związane z postępującym podziałem 
w ramach społeczności uchodźczej i opisywaną powyżej nieufnością panującą 
w ramach tego środowiska. Jak mówiła jedna z badanych osób: Oni też są po-
dzieleni. To nie jest tak, że każdy pozwoli się wtrącać w swoje sprawy domo-
we, w ramach tejpów, tych ich grup społecznościowych, pełniących rolę klanów 
(UU4). Problemem z oddaniem głosu starszyźnie jest też to, że zasiadają w niej 
wyłącznie mężczyźni. Nie należy się zatem spodziewać, że będą oni brali pod 
uwagę opinie i punkt widzenia kobiet. Samym kobietom w trakcie takich spot-
kań jest niezwykle ciężko dojść do głosu, a już prawie niemożliwe byłoby prze-
ciwstawienie się woli mężczyzn w sprawach kulturowych.

Kilka osób zwracało także uwagę na mułłów, którzy także powinni odegrać 
rolę w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet przez pokazywanie, że islam 
nie pochwala wcale takich działań – Jeśli Czeczen dopuścił się jakiegoś przestęp-
stwa w stosunku do kobiety, to powinien on wiedzieć, że jest jeszcze mułła, […] 
że islam również nie pochwala czegoś takiego (W1). Jednak praktyka pokazuje, 
że wielu muzułmańskich duchownych wcale nie chce podjąć się tej roli. Co wię-
cej, niektórzy z nich uczestniczą w utrwalaniu przemocy, sankcjonując zawieranie 
ślubów z nastoletnimi dziewczynkami. Wszystkie znane w Polsce przypadki mał-
żeństw z dwunasto- czy trzynastolatkami były zawierane przed mułłami. Tymcza-
sem osoba, która doskonale zna prawo muzułmańskie, mówi: Często się takie 
sytuacje przedstawia w kontekście religii, islamu. Na przykład te małżeństwa nie-
letnich czy przymusowe małżeństwa. Ale takie zdarzenia nie znajdują uzasadnie-
nia w islamie i w Koranie. […] Podobnie obrzezanie kobiet czy zabójstwo kobiet 
to jest po prostu ideologia, która jest ekstremizmem, radykalizmem (NU4). Ale 
na tę ideologię nakłada się jeszcze kolejna kwes a, na którą zwróciła uwagę inna 
z badanych – postępująca desocjalizacja czy asocjalizacja: Obojętnie jaka grupa 
jakiego społeczeństwa, przebywająca długo poza swoim krajem, poza swoim 
otoczeniem, środowiskiem, rodziną, przestaje stosować swoje zasady, normy, 
normy kulturowe. I [następuje] jakieś takie rozluźnienie prawne. I mnie się wy-
daje, że w tym momencie dochodzi do jakiegoś takiego poczucia bezkarności, 
tego, że nikt nade mną nie czuwa, tego, że nikt mnie nie skrytykuje. Że może to, 
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co zrobię, to nikt się o tym nie dowie, a w związku z tym mogę pozwolić sobie na 
dużo więcej, niż bym sobie pozwolił u siebie w kraju, w otoczeniu swojej rodziny, 
znajomych. Tam gdzie prawo działa tak, a nie inaczej. I w takich grupach waśnie 
cudzoziemskich dochodzi do takich różnych, no, zachowań, które nie odpowia-
dają ani normom tamtego społeczeństwa, ani naszym oczywiście (UU9). Analo-
giczny cytat można byłoby znaleźć w pracach Feliksa Znanieckiego, kiedy pisze on 
o pojęciu „amoralności”, czyli doświadczeniu młodych migrantów, wychowanych 
w dużym stopniu w kraju przyjmującym, którzy nie nabyli żadnego systemu mo-
ralnego – ani tego przekazanego (lub najczęściej właśnie nieprzekazanego) przez 
ich rodziców, ani tego obowiązującego w kraju przyjmującym57. Mówiła o tym 
także jedna z uchodźczyń: Zauważam, że mężczyźni, którzy boją się w taki sposób 
zachowywać u siebie w ojczyźnie, przyjeżdżają tutaj i robią, co chcą, bo wiedzą, 
że za to nic im się nie stanie (W1). W Polsce, co opisywano powyżej, nie funk-
cjonują tradycyjne w danej społeczności modele radzenia sobie z problemami, 
a polskie służby także nie chcą podejmować interwencji, tłumacząc to wrażliwoś-
cią kulturową. W efekcie wiele zachowań przestępczych pozostaje bezkarnych58.

Według wytycznych UNHCR dla opracowywania programów zapobiegają-
cych przemocy wobec migrantek: „Przyczyny przemocy seksualnej i przemocy 
na tle płciowym są zakorzenione w społeczno-kulturowych normach dyskry-
minacji i nierówności płciowej. Zapobieganie tego rodzaju przemocy wymaga 
więc zmian w relacjach płci w danej społeczności – czyli w społecznie przypi-
sywanych rolach, możliwościach i przywilejach nakładanych na członków spo-
łeczności na podstawie ich płci biologicznej”59. Zapytaliśmy więc naszych roz-
mówców, co sądzą o możliwości zmian norm społeczno-kulturowych osób 
przybywających do Polski. Na tak postawione pytanie polscy eksperci w bada-
niach odpowiadali wyjątkowo zgodnie, że jest to niemożliwe: Jeśli normy się 
zmieni, to nie mamy integracji tylko asymilację. W moim odczuciu nie jest to 
pożądane. […] To zmiana w świadomości ludzi. Trudno to jakimkolwiek na-
rzędziem ludziom w głowach poodmieniać. To jest kwes� a czasu. Wielu ludzi 
mówi tak, jak coś się zmieni w moim kraju, skończy się wojna, to ja wrócę do 
siebie, do swojego kraju, do swojego środowiska. Nie zakładają takiej zmiany, 
ani nie robią żadnego wysiłku (UU1). Inna osoba dodaje: Nie możemy sobie 
uzurpować prawa do tego, żeby zmieniać czyjąś kulturę i oceniać ją w kontek-

57 W.I. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 5, Warszawa 1976, s. 187–188.
58 Na temat wpływu bezkarności na zachowania przestępcze uchodźców w Polsce patrz: W. 

Klaus, Integracja – marginalizacja – kryminalizacja, czyli o przestępczości cudzoziemców w Polsce, 
„Archiwum Kryminologii” 2010, t. XXXII, s. 137 i n.

59 Przemoc seksualna i przemoc na tle płciowym wobec uchodźców, uchodźców-repatriantów 
oraz osób przesiedlonych wewnętrznie. Przewodnik po metodach zapobiegania i przeciwdziała-
nia, Warszawa 2003, s. 41.
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ście jakby naszej. […] Warto się zastanowić nad tym, jak realizować te działania 
prewencyjne z poszanowaniem kultury. Bo to mi trochę tak brzmi: stańcie się, 
nie wiem, wyemancypowane, takie Europejki wyzwolone. I ja nie uważam, że 
to jest taka najlepsza droga, no bo mi to tak trochę łączy się asymilacją. Uwa-
żam, że należy to zrobić z poszanowaniem norm kulturowych i społecznych pa-
nujących w danej społeczności, oczywiście jeżeli nie są w sprzeczności z naszym 
prawem (NU2). 

Kluczowy jest tu właśnie ten ostatni element – poszanowanie polskiego 
prawa, które powinno stanowić granice wolności kulturowej mniejszości. Zwra-
cało na to uwagę wiele osób. Twierdziły one bowiem, że nie chodzi w tym pro-
cesie o zmianę kultury, a o podporządkowanie się przez osoby przyjeżdżające 
do Polski przepisom kraju przyjmującego. Zauważały, że nieuchronny [jest] kon-
fl ikt między niektórymi normami społeczno-kulturowymi, a normami prawnymi 
krajów przyjmujących. I to jest coś właśnie, co, niezależnie czy mówimy o Cze-
czenach, czy o Afrykańczykach, to zawsze występuje. […] rolą tej społeczności 
jest mimo wszystko poznanie tych przepisów i dostosowanie swojego zachowa-
nia do tych norm, które są prawnie w tym kraju określone. Więc jakby nie trze-
ba zmieniać czyjejś kultury czy czyjegoś wyznania, ale to jest oczywiste, że jeże-
li istnieje określony przepis prawny, to należy go po prostu przestrzegać (NU1).

Bardzo jasny był też sprzeciw naszych rozmówców wobec budowania przez 
migrantów alternatywnego społeczeństwa z alternatywnymi zasadami i pra-
wami funkcjonującymi w jego ramach. A trzeba przyznać, że jest on nierzad-
ko oczekiwany przez przynajmniej część cudzoziemców. Tak osoby pracujące 
w ośrodkach dla uchodźców opisują reakcje mieszkańców placówki na ich in-
terwencje w sprawach przemocy: Wszyscy byli oburzeni, dlaczego my się mie-
szamy w ich sprawy (UU8); mężczyźni nie byli zadowoleni, nawet nie kryli z tym 
zdaniem, że wchodzimy w życie prywatne rodziny, a jako pracownicy instytucji 
nie mamy do tego prawa, no bo to jest ich prawo, jak oni żyją (UU9). Inna re-
spondentka opowiadała o swoim buncie wobec takiego pojmowania obecności 
uchodźców w Polsce w sytuacji, kiedy chciała pomóc kobiecie bitej przez męża: 
Prosiłam jednego z Czeczenów, czy Pan nie ma serca, słysząc takie krzyki, tu 
trzeba się dostać do środka [do pokoju]. A jeden z nich mi powiedział: „Pro-
szę się nie wtrącać. Pani nie ma prawa wejść do tego pokoju, bo to jest teren 
czeczeński. Oni sami między sobą muszą się dogadać”. Nie, to nie jest teren 
Czeczeński, to jest Polska i wy musicie dostosować się do norm i prawa obo-
wiązującego na naszym terenie (UU3). Kolejna osoba, kontynuując ten wątek, 
wyrażała swój sprzeciw wobec braku reakcji polskich służb na przemoc wobec 
migrantek, które często przyjmują następującą postawę: „No wiadomo, oni są 
z innej kultury i u nich jest tam normalne, żeby kobieta biła dziecko, a facet ko-
bietę”. Moim zdaniem powinna być jakaś granica i my w żadnym wypadku nie 

05_Witold_Klaus.indd   32805_Witold_Klaus.indd   328 2014-11-18   07:18:182014-11-18   07:18:18



329

Ochrona i wsparcie dla migrantek doświadczających przemocy ze strony osób bliskich...

możemy przyjąć, że w różnicach kulturowych jest przyzwolenie na przemoc. […] 
Jeżeli oni już migrują do nas, to musimy być bardzo na to wyczuleni, żeby nie 
przyjmować ich razem z tymi wszystkimi różnicami kulturowymi, które gwałcą 
prawa kobiet i dzieci. I tu powinna być bardzo jasna linia rozdzielająca (NU5). 
Kolejna rozmówczyni konkluduje: Uważam, że jeżeli opieramy jakiś system 
ochrony dla uchodźców na instrumentach, które mówią o prawach człowie-
ka […], nie możemy tutaj iść na kompromis, znaczy nie możemy zatrzymać się 
w pół drogi. Czyli to jest złe, to jest karalne w Polsce i nie możemy tego za-
akceptować. […] Są pewne elementy, na które po prostu moim zdaniem kom-
promisu żadnego być nie może. […] Fakt, że oni [uchodźcy] są w wyjątkowej 
sytuacji imigracji przymusowej, jednak nie zwalnia ich od przestrzegania prawa 
(NU1).

6. Zakończenie

Bardzo gorzkim podsumowaniem analizy systemu ochrony kobiet przed 
przemocą w Polsce jest wypowiedź jednej z uchodźczyń: Kiedy wyjeżdżałam do 
Polski, wszyscy mi mówili, że w Europie nie wolno poniżać i bić kobiet, a nie 
tylko kobiet nie wolno bić, a także nawet psa obrazić nie wolno, nawet psa się 
szanuje. I zaraz dodaje: Mnie się wydaje, że nie ma pomocy i dla polskich ko-
biet, które są ofi arami przemocy (W15). I niestety na podstawie przeprowadzo-
nych badań i zgodnie z tym, co zastało powyżej opisane, nie sposób nie zgodzić 
się z tym stanowiskiem. Brakuje bowiem jakiejkolwiek skutecznej ochrony mi-
grantek przed sprawcami przemocy – w postaci izolacji ich od sprawców oraz 
zapewnienia im możliwości dalszego życia w Polsce.

Już Florian Znaniecki zwracał uwagę, jak ważną rolę w zapobieganiu prze-
mocy i w zmianie mentalności oraz norm kulturowych pełnią skuteczne in-
strumenty prawne w państwie przyjmującym. Opisując chłopów polskich 
w Ameryce w początkach XX wieku, zwracał on uwagę na odnotowany przez 
amerykańskie służby wysoki poziom przemocy wobec kobiet w polskich rodzi-
nach60. Ale jednocześnie pokazywał, jak dzięki dostępnym w Stanach Zjedno-
czonych mechanizmom prawnym, bez żadnych dodatkowych działań uświada-
miających i zmieniających mentalność dochodziło do emancypacji migrujących 
tam polskich kobiet. Jak pisał Znaniecki: Świadomość, że może spowodować 

60 Wydaje się, że poziom przemocy w polskich rodzinach nie wzrósł w związku z doświadcze-
niem migracyjnym, ale że był przywieziony z kraju pochodzenia – był odbiciem i przeniesieniem 
tego, co było wówczas standardem w chłopskich rodzinach w Polsce. Nieuważanym za problem 
w II RP, ale zauważalnym i szokującym dla społeczeństwa amerykańskiego, a przynajmniej dla 
amerykańskich służb socjalnych. Prawdopodobnie mamy do czynienia z podobnym mechani-
zmem w przypadku przyjeżdżających do Polski uchodźców.
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aresztowanie męża, kiedy tylko będzie chciała, oskarżając go o uchylanie się 
od obowiązku utrzymania rodziny, o rozpustę czy cudzołóstwo, jest dla kobiety 
zupełnie nowym doświadczeniem. [...] Teraz nie tylko może ona odmówić dzia-
łania pod przymusem, gdyż stosowanie jedynych narzędzi przymusu [...] – siły 
fi zycznej lub odmowy dawania środków utrzymania – jest zabronione przez 
prawo, ale w rzeczywistości sama może zmusić mężczyznę do robienia tego, 
czego ona sobie życzy, używając jakiegokolwiek aktu przemocy z jego strony 
[...] jako pretekstu dla nakazu aresztowania61. Oczywiście działania takie pro-
wadziły często do rozpadu rodziny, bowiem mąż nigdy nie zapomni ani całko-
wicie nie wybaczy aktu, który w sferę intymności jego stosunków małżeńskich 
wprowadził obcą interwencję, umniejszył jego poczucie męskiej godność i na 
czas zatrzymania w areszcie postawił go na jednym poziomie z przestępcami62. 
Jednak mimo to kobiety decydowały się na nie w chwilach desperacji. Ale było 
to możliwe, co trzeba podkreślić, ponieważ wiedziały, że prawo jest po ich stro-
nie i że w razie potrzeby mogą zawsze liczyć na wsparcie organów państwa. 
Tak samo odpowiadała jedna z migrantek na pytanie o to, co sprawiłoby, że 
poczułaby się bezpiecznie: Jeśli prawo jest egzekwowane i działa sprawnie, to 
i ludzie czuję się bezpieczni (W7). Spełniony musi być zatem warunek, który do 
dziś w Polsce nie ma szans się ziścić.

Problemem w prowadzeniu skutecznych działań przeciwdziałających prze-
mocy w środowisku migrantów jest także brak systemu integracji uchodźców 
w Polsce. Jedynym jej instrumentem jest roczny Indywidualny Program Inte-
gracji, który daje pewnego rodzaju wsparcie przez krótki okres. Sama ta pomoc 
też jest daleko niewystarczająca w porównaniu do potrzeb, bowiem opiera 
się przede wszystkim na wypłacie świadczeń pieniężnych, którym w niewiel-
kim stopniu towarzyszy praca socjalna oraz dodatkowe działania podwyższa-
jące kapitał społeczny. Tak sytuację tę oceniał jeden z respondentów: Nasze 
społeczeństwo, w ogóle nasz system państwowy nie wytworzył mechanizmów 
przyjmowania cudzoziemców. I tu jest problem. Bo jeżeli nie ma mechanizmu 
przyjęcia cudzoziemca w społeczeństwie, to się go wyrzuca, zdanego samego 
na siebie w złej sytuacji materialnej, w skomplikowanej sytuacji rodzinnej. Bo 
za taką będziemy uważać rodzinę wielodzietną bez zaplecza fi nansowo-miesz-
kaniowego i bez pracy. No to jak ta rodzina ma sobie poradzić? (UU9). Choć 
na to zagadnienie zwraca się uwagę od bardzo dawna63, to sytuacja w tym za-
kresie się w zasadzie nie zmienia. Największym problemem cudzoziemców jest 

61 W.I. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski w Europie…, s. 171.
62 Ibidem., s. 171.
63 Por. wyniki badań zawarte w publikacji: J. Frelak, W. Klaus, J. Wiśniewski (red.), Przystanek 

Polska. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców, Warszawa 2007.
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znalezienie odpowiedniego miejsca do zamieszkania – najczęściej bowiem nie 
stać ich na wynajęcie mieszkania na wolnym rynku. Przyznawane zasiłki socjal-
ne nie wystarczają na pokrycie tych kosztów, nawet jeśli wsparcie jest powięk-
szone nawet o dochody z pracy zarobkowej, które najczęściej oscylują wokół 
najniższego wynagrodzenia64. Nie sposób przecenić roli integracji w zyskiwaniu 
poczucia bezpieczeństwa. Opowiadała o tym jedna z cudzoziemek, porównując 
Polskę z sytuacją za granicą: Szwecja to najwspanialszy kraj. […] Jest to raj. Dla 
mnie osobiście, jako dla kobiety, to raj, ponieważ tam wszystko jest stworzone 
tak, żeby kobieta i jej dziecko czuli się bezpiecznie. Usługi socjalne i wszystko… 
Kobieta nie myśli na przykład, że dziecko dorośnie, trzeba mu kupić mieszkanie, 
bo gdzie on będzie żył, a jak ja umrę, to co z nim będzie. Nie martwi się. Po pro-
stu pracuje, płaci podatki i żyje normalnie. A ja [w Polsce] się boję umrzeć. Co-
dziennie myślę sobie, że jeżeli umrę, to moje dzieci sobie nie poradzą, nie prze-
żyją. I z tego powodu boję się śmierci (W1).

Aby zapewnić właściwą integrację poza odpowiednimi programami inte-
gracyjnymi, oferującymi wsparcie migrantom niezwykle ważne jest ogólne na-
stawienie społeczeństwa wobec cudzoziemców. Ich otwarcie, niedyskrymino-
wanie, ogólne przekonanie o wartości, jaką inne kultury niosą ze sobą. Polacy 
jednak mają raczej negatywne nastawienie do przybyszy z innych państw – 
więcej z nas twierdzi, że migracja przynosi raczej negatywne, a nie pozytywne 
efekty (32% do 22%). Średnio co trzeci Polak uważa, że migrantów jest w Pol-
sce zbyt wielu, mimo że mieszka ich w naszym kraju ok. 0,1% ogółu społeczeń-
stwa, co daje najniższy wskaźnik wśród wszystkich państw Unii Europejskiej65. 
Choć generalnie na przestrzeni lat zwiększa się sympa a Polaków do innych 
narodów, to największą niechęć odczuwamy właśnie wobec cudzoziemców, 
którzy najliczniej osiedlają się w Polsce – Ukraińców, Wietnamczyków, Rosjan 
czy Białorusinów66. Problemem jest także właściwe podejście pracowników 
różnych instytucji do cudzoziemców. Powyżej wskazywano na niewłaściwe po-
stawy policjantów wobec uchodźców. Ale problem jest szerszy i zjawisko dys-

64 O problemach mieszkaniowych uchodźców i bezdomności patrz w niniejszym tomie: 
W. Klaus, Przemoc wobec migrantek przymusowych w Polsce – charakterystyka zjawiska oraz 
K. Wysieńska, Czyj jest ten kawałek podłogi? Wyniki badań dyskryminacji uchodźców w dostępie 
do mieszkań.

65 Public a  tudes to immigra� on, Findings from Ipsos’s Global @dvisor, Ipsos Global @dvi-
sor 2011, dostępny na: h
 p://www.ipsos-mori.com/Assets/Docs/Polls/ipsos-global-advisor-wa-
ve-22-immigra on-july-2011.pdf (dostęp: 8.03.2014). Badanie zostało przeprowadzone w 2011 
roku na reprezentatywnych próbach w 24 państwach, w tym w 9 państwach Unii Europejskiej 
– Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Szwecji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, Włoszech.

66 Por. M. Omyła-Rudzka, Stosunek Polaków do innych narodów, Fundacja Centrum Badania 
Opinii Społecznej, Warszawa 2012, dostępny na: h
 p://cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_022_12.
PDF [dostęp: 8.03.2014].
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kryminacji obcokrajowców, szczególnie ze strony prawa czy urzędników, w Pol-
sce niestety nie jest marginalne67. Tymczasem władze publiczne w zasadzie nie 
podejmują żadnych działań, by ten stan rzeczy zmienić. O cudzoziemcach i ich 
potrzebach zdaje się nie pamiętać także Pełnomocnik Rządu ds. Równego Trak-
towania, który w przygotowanym przez siebie Krajowym Programie na rzecz 
Równego Traktowania na lata 2013–2016 w zasadzie nie proponuje żadnych 
działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji cudzoziemców68.

67 Por. W. Klaus (red.), Różni, ale równi. Prawo a równe traktowanie cudzoziemców w Polsce, 
Warszawa 2013; W. Klaus (red.), Sąsiedzi czy intruzi? O dyskryminacji cudzoziemców w Polsce, 
Warszawa 2010.

68 Krajowy program działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013–2016, Warszawa 
2013, h
 p://rownetraktowanie.gov.pl/sites/default/fi les/krajowy_program_dzialan_na_rzecz_
rownego_traktowania_przyjety_na_rm_10.12.13.pdf [dostęp: 8.03.2014].

05_Witold_Klaus.indd   33205_Witold_Klaus.indd   332 2014-11-18   07:18:182014-11-18   07:18:18



II. Czyj jest ten kawałek podłogi? 
Zagrożenie bezdomnością wśród uchodźców

06_Kinga_Wysienska.indd   33306_Kinga_Wysienska.indd   333 2014-11-18   07:18:342014-11-18   07:18:34



06_Kinga_Wysienska.indd   33406_Kinga_Wysienska.indd   334 2014-11-18   07:18:352014-11-18   07:18:35



335

Kinga Wysieńska

Czyj jest ten kawałek podłogi? 
Wyniki badań dyskryminacji uchodźców 

w dostępie do mieszkań1

1. Wprowadzenie

Sytuacja mieszkaniowa uchodźców w Polsce od wielu lat budzi zaniepokoje-
nie organizacji międzynarodowych (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych 
do spraw Uchodźców) i pozarządowych (Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundacja „Ocalenie”) oraz przedstawi-
cieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odpowiedzialnych za integrację 
uchodźców (Zespół Roboczy do spraw Integracji). Zarówno pilotażowe, jak i po-
głębione badania dotyczące integracji osób objętych ochroną międzynarodo-
wą pokazują bowiem, że uchodźcy doświadczają wykluczenia mieszkaniowego 
i bezdomności. Co więcej, skala tego zjawiska jest alarmująca – według szacun-
ków ekspertów, jedynie 20% uchodźców mieszkających w Polsce ma zabezpie-
czone potrzeby mieszkaniowe2.

Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się w splocie trzech czynników:
• niskim poziomie integracji ekonomicznej (którego wskaźnikiem jest stopa 

bezrobocia, odsetek zatrudnionych na wtórnym rynku pracy czy korzystają-
cych z pomocy społecznej),

1 Niniejszym dziękuję Zbigniewowi Karpińskiemu za pomoc w analizie danych, a Janinie Pie-
trzak za cenne uwagi odnośnie do pierwszej wersji raportu. Wszelkie błędy oczywiście pozostają 
moje.

2 Por. K. Wysieńska, Gdzie jest mój dom? Bezdomność i dostęp do mieszkań wśród ubiegają-
cych się o azyl, uchodźców i osób z przyznaną ochroną międzynarodową w Polsce – aktualizacja 
badania z 2010 roku, Instytut Spraw Publicznych, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do 
spraw Uchodźców, Warszawa 2013.
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• dyskryminacji ze strony właścicieli mieszkań, którzy niechętnie wynajmują 
lokale cudzoziemcom,

• niewystarczającej podaży tanich mieszkań oraz gminnych lokali socjalnych 
i komunalnych (do czego przyczynia się m.in. brak odpowiednich rozwiązań 
strukturalnych i prawnych).
Jakkolwiek hipoteza o łącznym wpływie tych czynników na sytuację miesz-

kaniową uchodźców wydaje się sensowna, to jest ona obciążona dwoma man-
kamentami – po pierwsze, nie precyzuje ona, czy wszystkie czynniki mają taki 
sam wpływ na omawiane zjawisko, po drugie, brakuje danych ilościowych, któ-
re mogą stanowić podstawę jej weryfi kacji empirycznej. Nie wiadomo bowiem, 
jaka jest wartość wskaźników zatrudnienia uchodźców i jak należy interpre-
tować dane dotyczące liczby cudzoziemców korzystających z pomocy ośrod-
ków pomocy społecznej, ponieważ nie wiadomo nawet, ilu uchodźców i gdzie 
mieszka (i mieszkało) w danym okresie w Polsce. Jeśli chodzi o kwes	 ę niechę-
ci właścicieli mieszkań i dyskryminacji z ich strony, to są dostępne świadectwa 
jakościowe (wypowiedzi pracowników socjalnych, organizacji pozarządowych 
czy samych uchodźców) i wyniki sondaży dotyczących postaw wobec różnych 
grup, ani jeden, ani drugi typ informacji nie stanowi jednak wystarczającej 
podstawy, aby stwierdzić systematyczną naturę zjawiska nierównego traktowa-
nia na rynku mieszkaniowym czy określić jego skalę (co najwyżej można mó-
wić o incydentach). Najwięcej danych i analiz dotyczy czynnika trzeciego – są 
dostępne zarówno analizy prawne i zasobów lokalowych, jak i projekcje relacji 
między podażą tanich mieszkań a sytuacją grup wykluczonych (do których na-
leży zaliczyć uchodźców).

Celem przeprowadzonego badania było dostarczenie empirycznych dowo-
dów, które pozwoliłyby rozstrzygnąć wartość i siłę wpływu drugiego wymienio-
nego wyżej czynnika. Mówiąc inaczej, staraliśmy się określić:
• Czy uchodźcy są systematycznie dyskryminowani przez wynajmujących 

właścicieli mieszkań?
• Jeśli tak, to jaka jest skala tego zjawiska?
• Czy i jakie grupy uchodźców są szczególnie narażone na nierówne traktowa-

nie ze strony wynajmujących?

2. Hipotezy i zmienne niezależne

Aby odpowiedzieć na postawione wyżej pytania, pod koniec 2012 roku 
i na początku 2013 roku przeprowadzono serię testów dyskryminacyjnych. Test 
dyskryminacyjny (zwany także testem par) jest eksperymentem prowadzonym 
w warunkach naturalnych. Oznacza to, że pomiar efektu manipulacji pozioma-
mi zmiennych niezależnych (czyli charakterystykami determinującymi przyna-
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leżność do grupy dominującej i mniejszościowej) odbywa się nie w laborato-
rium, ale wśród osób podejmujących decyzję w codziennych (naturalnych dla 
siebie) sytuacjach. Wybór procedury testowej i typu testu zależy właśnie od ro-
dzaju sytuacji, w których są podejmowane decyzje (stanowiące z kolei zmienne 
zależne)3. W wypadku rynku mieszkaniowego w Polsce pierwszy kontakt z wy-
najmującym odbywa się zazwyczaj przez telefon, a dopiero po rozmowie tele-
fonicznej następuje ewentualne bezpośrednie spotkanie. Dlatego w niniejszym 
badaniu zdecydowano się na zastosowanie procedury testu telefonicznego4.

W badaniach dyskryminacji zmienną niezależną stanowią różne poziomy 
cechy nominalnej (na przykład płci, koloru skóry, przynależności etnicznej), 
o której zakładamy, że jest przyczyną różnicowania i odmiennego traktowania 
osób w zależności od posiadanego poziomu danej cechy (na przykład kobieta 
versus mężczyzna, osoba biała versus osoba niebiała, Polak versus Czeczen) 
lub kombinacji takich cech i poziomów (na przykład Polka versus Czeczen). 
W przeprowadzonych badaniach podstawową cechą nominalną, której wpływ 
na decyzje wynajmujących poddano pomiarowi, był status w Polsce, co ozna-
cza, że wyróżniliśmy dwa poziomy tej zmiennej niezależnej: poziom „obywa-
tel polski” i poziom „uchodźca”. Kluczowa hipoteza weryfi kowana w badaniu 
była zatem następująca: 1. obywatele polscy i uchodźcy mają odmienny do-
stęp do społecznie cenionych zasobów (w tym wypadku – do mieszkań). Na 
podstawie badań dotyczących bezdomności uchodźców sformułowaliśmy jed-
nak dodatkowe hipotezy na temat łącznego oddziaływania kombinacji różnych 
poziomów cech nominalnych, które poddaliśmy sprawdzeniu. Co należy jednak 
podkreślić, badanie miało charakter eksploracyjny, a test hipotez charakter sta-
tystyczny, nie zaś teoretyczny. W wywiadach jakościowych pojawił się bowiem 
wątek trudnej sytuacji mieszkaniowej młodych uchodźców (mężczyzn) i rodzin 
wielodzietnych. Kolejne hipotezy dotyczyły zatem efektu płci oraz łącznego 
efektu płci i statusu uchodźcy. Przewidywaliśmy zatem, że 2. dyskryminacja 
wśród kobiet będzie niższa niż wśród mężczyzn (kobiety Polki będą traktowa-
ne podobnie jak kobiety nie-Polki, a mężczyźni nie-Polacy będą traktowani go-
rzej niż mężczyźni Polacy) i że 3. samotni uchodźcy (mężczyźni) będą spotykali 
się z większą niechęcią wynajmujących niż samotne uchodźczynie. Mówiąc 

3 Więcej na temat metodologii testów i ich rodzajów por. K. Wysieńska, Testy dyskryminacyj-
ne – metoda i zastosowania, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.

4 Ze względu na sposób prowadzenia eksperymentu, wyróżnia się trzy rodzaje testów dys-
kryminacyjnych: osobisty (oparty na bezpośrednim kontakcie testerów/aktorów z osobami po-
dejmującymi decyzje), telefoniczny i korespondencyjny (za pomocą uprzednio przygotowanych 
pisemnych aplikacji wysyłanych elektronicznie). Więcej na ten temat por. M. Koss-Goryszewska, 
Testy dyskryminacyjne. Charakterystyka techniki i zastosowanie w wybranych krajach, Fundacja 
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.
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inaczej, szansa wynajęcia mieszkania przez mężczyznę uchodźcę będzie niższa 
niż szansa najmu lokalu przez kobietę uchodźcę. Następna hipoteza orzekała 
o łącznym efekcie statusu uchodźcy i statusu rodzinnego. Zgodnie z tą hipote-
zą, 4. rodziny uchodźcze będą traktowane gorzej niż rodziny polskie. Co wię-
cej, 5. wskaźnik ten będzie wyższy dla rodzin uchodźczych niż dla samotnych 
uchodźców. Z dotychczasowych badań wynika ponadto, że choć zagrożone 
bezdomnością są wszystkie osoby objęte ochroną międzynarodową w Polsce, 
szczególnie problem ten dotyczy uchodźców z Czeczenii. Ostatnia postawiona 
przez nas hipoteza dotyczyła zatem efektu pochodzenia narodowego i etnicz-
nego uchodźców – 6. uchodźcy z Czeczenii będą doświadczać dyskryminacji 
częściej niż uchodźcy z innych krajów.

Biorąc pod uwagę opisane wyżej zmienne, konstrukcja warunków ekspery-
mentalnych przebiegała według następującego schematu, przy czym jako inny 
kraj uchodźczy przyjęliśmy Białoruś5:

warunek pierwszy – para: kobieta Polka kobieta uchodźczyni z Czeczenii
warunek drugi – para: kobieta Polka kobieta uchodźczyni z Białorusi
warunek trzeci – para: mężczyzna Polak mężczyzna uchodźca z Czeczenii
warunek czwarty – para: mężczyzna Polak mężczyzna uchodźca z Białorusi
warunek piąty – para: rodzina polska z dziećmi rodzina czeczeńska z dziećmi
warunek szósty – para: rodzina polska z dziećmi rodzina białoruska z dziećmi

Obliczenie wskaźników dyskryminacji ne
 o (konstrukcja wskaźnika jest 
opisana w następnym podrozdziale) w obrębie obserwacji zebranych dla każ-
dego warunku pozwala na określenie poziomu dyskryminacji ze względu na 
status uchodźcy, z kolei porównanie wskaźników dyskryminacji ne
 o (i szans 
uzyskania odpowiedzi pozytywnej na zadawane przez testerów pytania) mię-
dzy warunkami umożliwia weryfi kację hipotez dotyczących kombinacji takich 
zmiennych, jak płeć i status uchodźcy, status uchodźcy i status rodzinny oraz 
narodowość uchodźców.

Reasumując, w celu weryfi kacji postawionych przez nas hipotez przygoto-
waliśmy test dyskryminacyjny, polegający na skonstruowaniu sytuacji, w któ-
rych osoby badane (wynajmujący mieszkania) podejmowały decyzje dotyczące 
osób różniących się między sobą statusem w Polsce, płcią, narodowością i sta-
tusem rodzinnym, nie będąc świadome, że ich zachowanie podlega systema-
tycznej obserwacji. Konstrukcja testu pozwoliła nam na powiązanie odmienne-
go zachowania z daną przesłanką dyskryminacji.

5 Wybór Białorusi jako innego kraju uchodźczego był podyktowany względami metodologicz-
nymi, o których mowa w dalszej części niniejszego opracowania.
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3. Zmienne zależne

Na każdym etapie rozmowy reakcje właścicieli na określone bodźce (przy 
ustalonych poziomach zmiennych niezależnych) były zapisywane. W niniej-
szym teście interesowały nas przede wszystkim trzy rodzaje reakcji: na pyta-
nie o to, czy ogłoszenie jest aktualne, na pytanie o możliwość podpisania 
umowy i na pytanie o możliwość zameldowania. Mówiąc inaczej, zmienna za-
leżna (dyskryminacja ne
 o) została zdefi niowana operacyjnie jako stosunek 
różnicy w pozytywnych odpowiedziach wynajmujących na każde z tych pytań 
zadawanych przez przedstawicieli grupy większościowej i mniejszościowej (od 
liczby sytuacji, w których członkowie grupy większościowej zostali potrakto-
wani lepiej, odejmuje się liczbę sytuacji, w których członkowie grupy mniej-
szościowej zostali potraktowani lepiej) do liczby wszystkich uwzględnionych 
obserwacji w trzech wymiarach. Wymiary te zostały wybrane ze względu na 
ich konsekwencje dla sytuacji mieszkaniowej i społecznej osób poszukujących 
lokalu. Wymiar pierwszy dotyczy bezpośrednio kwes	 i możliwości zaspoko-
jenia potrzeby posiadania stabilnego schronienia przez wynajem mieszkania 
na wolnym rynku. Wymiar drugi dotyczy ochrony prawnej. Wymiar trzeci do-
tyczy innych sfer życia – możliwości socjalnych, edukacyjnych i podatkowych. 
Wszystkie reakcje były klasyfi kowane następująco: jeśli wynajmujący potwier-
dził aktualność ogłoszenia, możliwość podpisania umowy lub zameldowania 
jednej osobie, drugiej zaś odmówił, oznaczało to, że ta druga osoba została 
nierówno potraktowana. Jeśli reakcja była pozytywna wobec obu osób, wynik 
taki był interpretowany jako równe traktowanie. Negatywna informacja zwrot-
na wobec obu testerów była traktowana jako tak zwana obserwacja nieważna 
(niedająca się zinterpretować w kategoriach dyskryminacji lub jej braku)6.

4. Przebieg testu

Jak w wypadku każdej techniki badawczej, także w wypadku testów dys-
kryminacyjnych prowadzonych telefonicznie istnieją pewne ograniczenia w ich 
wykorzystywaniu i interpretacji wyników. Po pierwsze, zawsze występuje ry-
zyko, że – mimo wysiłków badaczy i przestrzegania protokołu eksperymental-
nego – między testerami były różnice niezwiązane z poziomem zmiennej nie-
zależnej, które przełożyły się na reakcje wynajmujących (innymi słowy, testy 
prowadzone z udziałem aktorów mogą być obciążone błędem systematycznym 

6 Por. M. Koss-Goryszewska, Testy dyskryminacyjne…; K. Wysieńska, Testy dyskryminacyj-
ne…; K. Wysieńska, Nguyen, Serhij czy Piotr? Pilotażowe badanie audytowe dyskryminacji cudzo-
ziemców w rekrutacji, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.
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wynikającym z indywidualnych cech testerów – na przykład różnicach w tem-
brze głosu, tempie mówienia i tym podobne). Po drugie, testów telefonicznych 
można użyć jedynie do badania nierównego traktowania na wstępnym etapie 
poszukiwania mieszkania (kolejny etap wymaga już bowiem wizyty aktorów, 
co wiąże się z jeszcze większym możliwym wpływem czynników niekontrolo-
wanych przez badacza na reakcje wynajmujących). Mimo tych ograniczeń testy 
są uznawane za najlepszą metodę weryfi kacji hipotez dotyczących występowa-
nia zjawiska dyskryminacji. Poniżej przedstawiono elementy protokołu ekspe-
rymentalnego, które miały na celu zapewnienie wysokiej trafności testu, czyli 
wyeliminowanie błędów systematycznych.

Mimo bowiem tego, że określenie warunków eksperymentalnych dla testu 
jest stosunkowo proste, to jego przygotowanie i dokonanie manipulacji eks-
perymentalnych w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że w obrębie pary 
testerzy różnili się wyłącznie poziomem zmiennej niezależnej (zmiennych nie-
zależnych), wymaga wielu zabiegów. Po pierwsze, należy zapewnić jak najbar-
dziej naturalny sposób wprowadzenia informacji dotyczących określonych cech 
testerów, po drugie, sposób wprowadzenia tych informacji musi gwarantować, 
że osoby badane zwrócą na nie uwagę. Wyobraźmy sobie na przykład, że szu-
kamy mieszkania i znaleźliśmy ogłoszenie, które nas zainteresowało. Dzwonimy 
zatem pod numer podany w ogłoszeniu i...? Zapewne najpierw pytamy o to, 
czy ogłoszenie jest nadal aktualne. W wypadku testu dyskryminacyjnego pod 
podany numer dzwonią kolejno po sobie dwie osoby, przy czym muszą one tak 
rozpocząć rozmowę i zadać pierwsze pytanie, żeby rozmówca nie miał wątpli-
wości, że jeden z dzwoniących jest przedstawicielem grupy mniejszościowej, 
drugi zaś – większościowej. Dlatego przygotowano zestaw scenariuszy rozmo-
wy, w którym zawarto dokładne instrukcje dotyczące tego, w jaki sposób wpro-
wadzać poziomy zmiennej niezależnej, aby były one dla badanych wyraźnie 
czytelne i aby sposób ich wprowadzania był identyczny w obrębie pary, ale na 
tyle różny, żeby nie wzbudziło to podejrzeń badanych (wynajmujących miesz-
kanie). Scenariusz ten różnił się nieco w zależności od warunku eksperymen-
talnego (singiel vs. rodzina z dziećmi), we wszystkich parach zakładał jednak, 
że informacja o pochodzeniu testerów sygnalizowana będzie w pierwszym zda-
niu imieniem i nazwiskiem, a w trakcie rozmowy podkreślana za pomocą od-
powiednio zadawanych pytań dodatkowych (przykład scenariusza znajduje się 
w ramce poniżej). Oznacza to, że choć wybrane imiona były typowe dla przed-
stawicieli danej grupy narodowo-etnicznej, to de facto (przynajmniej w wymia-
rze pierwszym) mierzono dyskryminację wobec wyobrażeń badanych co do po-
chodzenia etnicznego aplikantów, nie zaś wobec rzeczywistej przynależności. 
Co więcej, dopiero po przedstawieniu się testera wprowadzana była informa-
cja o jego statusie w Polsce.
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Scenariusz rozmowy  (Rodzina z dziećmi):
Tester: Dzień dobry. Nazywam się (XXX) i dzwonię w sprawie ogłoszenia 
o mieszkaniu do wynajęcia. Czy jest ono nadal aktualne?

Odpowiedź: Tak, mieszkanie jest cały czas do wynajęcia.

Tester: O to dobrze. Mam w takim razie kilka pytań. Ja nie znam za dobrze tej 
okolicy, bo jestem uchodźcą z (XXX)/(POLAK: nie jestem z Warszawy/Lublina/
Białegostoku). Czy jest w okolicy jakiś plac zabaw dla dzieci? Bo ja mam dwójkę 
dzieci.

Odpowiedź: Tak, całkiem niedaleko./Nie, ale to tylko 10 minut spacerem. 

Tester: A proszę mi powiedzieć, bo tu jest napisane, że wynajem jest xxx plus 
kaucja i opłaty (UWAGA: PROSZĘ MIEĆ OGŁOSZENIE PRZED SOBĄ I ZACYTO-
WAĆ WARUNKI). Czy kaucja jest zwrotna?//A opłaty płacę według rachunków, 
które co miesiąc dostanę?

Odpowiedź: …

Tester: A proszę mi powiedzieć, bo dla mnie to ważne, bo jestem uchodźcą 
z XXX, czy istnieje możliwość podpisania umowy najmu?

Odpowiedź: …

Tester: Acha. A czy w takim razie istnieje możliwość zameldowania na pobyt 
czasowy?

Odpowiedź: …

Tester: Dobrze. To ja się jeszcze zastanowię i oddzwonię. Dziękuję bardzo.

4.1. Testerzy

Jak wspomniano, sposób przeprowadzenia testu – mimo panującego kon-
sensusu, że najbardziej trafne są testy korespondencyjne – musi być dopa-
sowany do specyfi ki badanego rynku. W wypadku rynku najmu mieszkań 
najodpowiedniejszym sposobem było przeprowadzenie testu przez telefon 
z udziałem testerów – uchodźczyń i uchodźców oraz Polki i Polaka. Wszyscy 
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testerzy zostali odpowiednio przeszkoleni i otrzymali materiały niezbędne do 
przygotowania się do prowadzenia rozmów z wynajmującymi zgodnie z proto-
kołem eksperymentalnym. Mówiąc dokładniej, testerzy i testerki otrzymali sce-
nariusze rozmów, opis sylwetek osób poszukujących mieszkania, które odgry-
wały, a także przećwiczono z nimi dynamikę „rozmowy mieszkaniowej”. Osoba 
należąca do grupy mniejszościowej uczestniczyła w sytuacji testowej przed 
osobą z grupy większościowej. Przed rozpoczęciem testów właściwych wyko-
nano telefony próbne, przy których obecni byli obaj testerzy (obie testerki) 
z pary. Miało to na celu zapewnienie spójności zachowań w obrębie pary testo-
wej. Wszyscy testerzy uzyskali za poświęcony czas wynagrodzenie, którego wy-
sokość została uzgodniona przed rozpoczęciem testu i była niezależna od jego 
wyniku. Co więcej, testerzy mniejszościowi (którymi byli uchodźcy i uchodźczy-
nie z Czeczenii) odgrywali rolę zarówno wynajmujących z Czeczenii, jak i Bia-
łorusi. Decyzję taką podjęto, aby zminimalizować ryzyko wpływu ewentual-
nych indywidualnych różnic między testerami. Mówiąc dokładniej, biorąc pod 
uwagę, że jedna z hipotez dotyczyła dyskryminacji ze względu na pochodzenie 
etniczne i narodowe uchodźców, potrzebne było uwzględnienie w warunkach 
eksperymentalnych więcej niż jednego kraju (regionu) pochodzenia. W wypad-
ku wyboru – oprócz Czeczenii – kraju na przykład afrykańskiego, niezbędna by-
łaby rekrutacja kolejnej grupy testerów. Ewentualnie zaobserwowane różnice 
w traktowaniu uchodźców w parach polsko-czeczeńskich i polsko-afrykańskich 
mogłyby być wówczas przypisane nie tyle pochodzeniu narodowo-etnicznemu, 
ile indywidualnym cechom konkretnych osób. Dlatego właśnie zdecydowano 
się na wybór Białorusi, ponieważ te same osoby – ze względu na akcent – mo-
gły dzwonić w imieniu najmujących jednej i drugiej narodowości. Zaobserwo-
wane różnice w traktowaniu uchodźców białoruskich i czeczeńskich mogą więc 
być powiązane z informacją o pochodzeniu, nie zaś z idiosynkratycznymi cecha-
mi testerów.

4.2. Rejestracja przebiegu testu

Oprócz pytań dotyczących pozytywnej lub negatywnej reakcji wynajmują-
cego na opisane wcześniej bodźce, formularz przebiegu testu zawierał również 
pytania o przebieg rozmowy oraz odczucia i emocje testerów w jej trakcie. Do 
weryfi kacji hipotez w zakresie występowania zjawiska dyskryminacji wystar-
czają jedynie zapisy dotyczące przyjętych w badaniu wskaźników nierównego 
traktowania (ogłoszenie aktualne – nieaktualne, jest zgoda – nie ma zgody). Do 
sformułowania i przyszłej weryfi kacji hipotez o przyczynach i mechanizmach 
prowadzących do określonych reakcji konieczna jest jednak znajomość całego 
przebiegu zdarzenia, użytych słów, zadanych przez wynajmującego pytań czy 
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długość trwania interakcji. Dlatego wszystkie te szczegóły były opisywane przez 
testerów.

4.3. Wybór badanych

W testach do celów naukowych badani są dobierani spośród wszystkich 
aktorów sygnalizujących chęć zawarcia transakcji na danym rynku (pracodaw-
ców ogłaszających rekrutację, właścicieli mieszkań umieszczających ogłosze-
nia o chęci wynajmu lokali, osób oferujących swoje usługi publicznie). Nie ma 
znaczenia, czy dany aktor był lub jest podejrzewany o nierówne traktowanie. 
W wypadku przeprowadzonego testu badanymi były osoby, które umieściły 
oferty wynajmu mieszkania jednopokojowego (dla czterech pierwszych warun-
ków eksperymentalnych) lub dwupokojowego (dla warunków piątego i szóste-
go) w Pruszkowie na początku grudnia 2012 roku oraz w Warszawie, Lublinie 
i Białymstoku w styczniu i lutym 2013 roku. W Pruszkowie, gdzie przeprowa-
dzono pilotaż, wybrano 40 ogłoszeń, ale ze względu na dezaktualizację części 
z nich lub brak możliwości nawiązania kontaktu przez którąkolwiek z testerek 
ostatecznie uwzględniono jedynie 25 obserwacji. W Warszawie, Lublinie i Bia-
łymstoku ostatecznie zrealizowano 371 testów.

4.4. Koordynacja czasowa testów

Aby wykluczyć, że między jednym a drugim punktem pomiaru (jednym 
a drugim testerem) zmieniła się sytuacja testu – mieszkanie zostało już wynaję-
te albo inna osoba odebrała telefon –testerzy dzwonili w krótkim zakresie cza-
sowym: tego samego dnia w odstępie trzech, czterech godzin.

5. Wyniki

5.1. Pilotaż – Pruszków

Badanie pilotażowe przeprowadzono w dniach 6–18 grudnia 2012 roku 
w parach kobiecych polsko-czeczeńskich z rodziną (warunek piąty). W trakcie 
pilotażu sprawdzono dwa różne scenariusze rozmowy i zebrano dodatkowe in-
formacje na temat dynamiki rozmowy oraz typowych pytań wynajmujących, 
które pozwoliły na udoskonalenie instrukcji do testów właściwych. Dokonany 
pomiar dotyczył przede wszystkim wymiaru trzeciego dyskryminacji (mierzo-
nego na podstawie zgody lub braku zgody na zameldowanie) – i jego wyniki 
przedstawiamy poniżej. Pokazują one bowiem pewną tendencję w zachowaniu 
pruszkowskich wynajmujących wobec uchodźczyń, biorąc zaś pod uwagę, że 
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test został przeprowadzony zgodnie z przyjętymi standardami metodologicz-
nymi i z zachowaniem wszelkich procedur eksperymentalnych, można przyjąć, 
że mają one wartość opisową. Ze względu jednak na zbyt małą liczbę ważnych 
obserwacji (obserwacji, w których kontakt z wynajmującymi miała zarówno 
obywatelka Polski, jak i uchodźczyni z Czeczenii), orzekanie o poziomie istotno-
ści zaobserwowanych różnic jest nieuzasadnione. Nie jesteśmy bowiem w sta-
nie z wystarczającą mocą oszacować, czy zaobserwowane różnice mają charak-
ter przypadkowy czy systematyczny.

Spośród 25 wynajmujących, z którymi udało się nawiązać kontakt Polce lub 
uchodźczyni i których ogłoszenia o wynajmie mieszkania były nadal aktualne, 
czworo (4) w równy sposób potraktowało obie zainteresowane mieszkaniem 
(wynajmujący w rozmowie zarówno z Polką, jak i z cudzoziemką potwierdzili 
możliwość zawarcia pisemnej umowy najmu i zameldowania). W trzech (3) sy-
tuacjach wystąpiła dyskryminacja – uchodźczynię poinformowano, że zameldo-
wanie jest niemożliwe, natomiast taka możliwość wchodziła w grę w wypadku 
Polki. W dwóch (2) wypadkach brakowało danych o decyzji wobec uchodźczy-
ni. Ogólnie Polka, aby znaleźć mieszkanie do wynajęcia z możliwością zameldo-
wania, musiała wykonać około trzech telefonów (2,77), podczas gdy uchodź-
czyni z Czeczenii – co najmniej sześć (6.25). Wyniki zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1. Proporcja zgód na zameldowanie z uwzględnieniem statusu aplikanta

Status Liczba reakcji pozytywnych/liczba aplikacji Stopa zwrotu (%)
Cudzoziemka 4/25 0,16 (16%)

Polka 9/25 0,36 (36%)

5.2. Warszawa, Lublin, Białystok – pomiar właściwy

Pełne badanie techniką testu dyskryminacyjnego, mające na celu weryfi ka-
cję hipotez dotyczących zjawiska nierównego traktowania uchodźców na rynku 
najmu mieszkań, przeprowadzono w obrębie wszystkich warunków ekspery-
mentalnych na przełomie stycznia i lutego 2013 roku. Rozkład częstości reak-
cji pozytywnych i negatywnych w obrębie każdego z obszarów dyskryminacji 
ze względu na status w Polsce przedstawiono w tabelach 2–4 (liczebności) i na 
wykresach 1–3 (odsetki). Na wykresach tych „Nie” oznacza negatywną reakcję 
wynajmującego, „Tak” – reakcję pozytywną, a „Nie dotyczy” – sytuacje, w któ-
rych osoba nie miała już możliwości zadać danego pytania, ponieważ spotkała 
się z reakcją negatywną na wcześniejszym etapie.

Jeśli chodzi o wymiar pierwszy (zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych), 
mierzony za pomocą odpowiedzi na pytanie o to, czy oferta jest nadal aktual-
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na, to zdecydowanie rzadziej odpowiedź negatywną słyszeli testerzy polscy niż 
testerzy uchodźczy.

Tabela 2. Rozkład częstości reakcji pozytywnych i negatywnych na pytanie o ak-
tualność ogłoszenia

Cudzoziemcy Polacy
Ogłoszenie już nieaktualne 112 43
Ogłoszenie nadal aktualne 237 290

Brak danych 22 38
Razem 371 371

Wykres 1. Odsetek reakcji w wymiarze pierwszym

Jeśli chodzi o wymiar drugi (ochrona prawna), mierzony tylko w tych wy-
padkach, gdy ogłoszenie było nadal aktualne, za pomocą odpowiedzi na pyta-
nie o to, czy istnieje możliwość podpisania umowy, to ponownie testerzy pol-
scy spotykali się częściej z odpowiedzią pozytywną.
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Tabela 3. Rozkład częstości reakcji pozytywnych i negatywnych na pytanie 
o umowę najmu

Cudzoziemcy Polacy
Reakcja negatywna 13 6
Reakcja pozytywna 205 271

Nie zadano pytania, ponieważ tester został 
poinformowany, że oferta jest już nieaktualna 68 4

Brak danych 85 90
Razem 371 371

Wykres 2. Odsetek reakcji w wymiarze drugim

W wypadku pytania o zameldowanie rozkład odpowiedzi ilustruje ogólną 
niechęć wynajmujących do meldowania. Nawet jednak w tym wymiarze moż-
na zauważyć nierówne traktowanie – testerzy cudzoziemscy rzadziej spotykali 
się z reakcją pozytywną niż testerzy Polscy.
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Tabela 4. Rozkład częstości reakcji pozytywnych i negatywnych na pytanie 
o możliwość zameldowania

Cudzoziemcy Polacy
Reakcja negatywna 154 157
Reakcja pozytywna 62 111

Nie zadano pytania, ponieważ tester został poinformowany, 
że oferta jest już nieaktualna 66 4

Brak danych 89 99
Razem 371 371

Wykres 3. Odsetek reakcji w wymiarze trzecim

5.3. Analiza i interpretacja wyników

Podstawowa hipoteza dotyczyła istnienia zjawiska nierównego traktowa-
nia Polaków i uchodźców przez wynajmujących mieszkania we wszystkich 
wyróżnionych przez nas wymiarach. Przedstawione wyżej rozkłady liczebno-
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ści wskazują na istnienie asymetrii w każdym z nich, aby jednak określić, czy 
zaobserwowany rezultat ma charakter systematyczny czy przypadkowy i jaka 
dokładnie jest jego wartość, niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich 
testów statystycznych. W tym celu obliczyliśmy wartość dyskryminacji ne
 o 
w każdym z wymiarów, a następnie użyliśmy testu t (rozkładu prawdopodo-
bieństwa) do sprawdzenia, czy wartość ta pokazuje statystycznie istotną róż-
nicę w traktowaniu osób należących do grupy większościowej i mniejszościo-
wej (wynik jest statystycznie istotny, jeśli wartość p < 0,05). Wyniki tej analizy 
przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Wartość wskaźników dyskryminacji ne
 o i poziom istotności zaobser-
wowanych różnic w traktowaniu Polaków i uchodźców bez względu na waru-
nek eksperymentalny

Dyskryminacja ne	 o Istotność
Ogłoszenie 0,222 0,000

Umowa 0,026 0,057
Zameldowanie 0,292 0,000

Zamieszczone w tabeli 5 wartości oznaczają, że dyskryminacja ne
 o 
uchodźców w pierwszym wymiarze wynosi 22%, czyli w ponad jednej piątej sy-
tuacji cudzoziemiec jest traktowany gorzej niż Polak – i ta różnica w traktowa-
niu jest statystycznie istotna. Asymetria w wymiarze drugim (zoperacjonalizo-
wanym jako odpowiedź na pytanie o możliwość podpisania umowy najmu) nie 
ma charakteru statystycznie istotnego, innymi słowy, nie można jej zinterpre-
tować jako systematycznej preferencji wynajmujących do zawierania kontrak-
tów pisemnych z przedstawicielami którejkolwiek z grup. W trzecim wymiarze 
(możliwość zameldowania) wartość wskaźnika dyskryminacji ne
 o jest najwyż-
sza – w blisko 30% sytuacji cudzoziemiec został potraktowany gorzej – i jest 
to również różnica statystycznie istotna (nieprzypadkowa). W wypadku obli-
czania wartości wskaźników dyskryminacji ne
 o w wymiarze drugim i trzecim 
uwzględniliśmy jedynie te pary, w których obaj testerzy (obie testerki) zostali 
wcześniej poinformowani, że ogłoszenie jest nadal aktualne.

Kolejne postawione przez nas hipotezy dotyczyły kwes	 i płci i efektu inter-
akcji między płcią a krajem pochodzenia uchodźcy. Aby oszacować, czy prze-
widywane przez nas różnice występują i mają charakter systematyczny, prze-
prowadziliśmy analizę analogiczną do opisanej wyżej oraz dodatkowo analizę 
regresji logistycznej. Zacznijmy najpierw od przeanalizowania wskaźników dys-
kryminacji ne
 o w parach kobiecych i parach męskich (tabela 6).
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Tabela 6. Wartość wskaźników dyskryminacji ne
 o i poziom istotności zaobser-
wowanych różnic w traktowaniu Polaków i uchodźców ze względu na płeć

Kobiety Mężczyźni Różnica Istotność
Ogłoszenie 0,134 0,282 0,147 0,005

Umowa 0,000 0,048 0,048 0,058
Zameldowanie 0,257 0,315 0,058 0,611

Przedstawione w tabeli 6 wyniki pokazują, że w wymiarze pierwszym, 
w wypadku kobiet, wynajmujący – mając do wyboru kobietę Polkę i kobietę 
uchodźczynię – traktują Polkę lepiej w 13% sytuacji, z kolei mając do wyboru 
mężczyznę Polaka i mężczyznę uchodźcę, preferują Polaka w 28% sytuacji. Róż-
nica w preferencjach w obrębie par homogenicznych ze względu na płeć jest 
statystycznie istotna, czyli w obrębie par kobiecych wynajmujący nie mają tak 
silnych preferencji jak w wypadku par męskich, co sugeruje istnienie efektu 
interakcji między płcią a narodowością poszukujących mieszkanie (o czym sze-
rzej będzie mowa niżej). W obrębie wymiaru drugiego różnica w traktowaniu 
Polaków i uchodźców była nieistotna statystycznie, nie wystąpiły także różnice 
w preferencjach dotyczących zawierania umów, jeśli chodzi o płeć. Podobnie 
statystycznie nieistotna jest różnica w traktowaniu uchodźców w parach kobie-
cych i męskich w kwes	 i zameldowania, choć – co było wcześniej zasygnalizo-
wane – niechęć do zameldowania uchodźców (kobiet i mężczyzn) w porówna-
niu z chęcią do zameldowania Polaków (kobiet i mężczyzn) jest wysoka.

Analiza regresji logistycznej pokazuje jednak nieco bardziej skomplikowany 
obraz sytuacji.

Regresja logistyczna jest narzędziem umożliwiającym modelowanie zależności 
(w sensie zależności statystycznej, nie substantywnej) dychotomicznej zmien-
nej zależnej (czyli „wyjaśnianej”) od zmiennych niezależnych (czyli „wyjaśnia-
jących”), które mogą mieć charakter ciągły („ilościowy”) lub kategorialny („ja-
kościowy”). Wartości zmiennej zależnej są zwykle wypadkową jednoczesnego 
oddziaływania różnych zmiennych niezależnych. Na przykład na decyzję właś-
ciciela o wynajęciu mieszkania danej osobie składają się różne charakterysty-
ki tej osoby: jej narodowość, płeć, stan cywilny. Jeśli właściciel mieszkania od-
mawia wynajmu osobie A, która jest samotną Czeczenką, ale wynajmuje swoje 
mieszkanie osobie B, która jest żonatym Polakiem, nie potrafi my jednoznacz-
nie ocenić, która z cech różniących obie osoby przyczyniła się do takiej, a nie 
innej decyzji właściciela mieszkania: To, że B jest żonaty, A zaś jest samotna? 
To, że B jest mężczyzną, A zaś jest kobietą? To, że B jest z Polski, A zaś pocho-
dzi z Czeczenii? A może jakaś określona konfi guracja tych cech? Na przykład 
to, że B jest żonatym mężczyzną – żadna z tych cech z osobna nie „pomogła-
by” B w uzyskaniu pozytywnej decyzji właściciela. Regresja logistyczna pozwala 
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uporać się z takimi pytaniami, umożliwia bowiem, mówiąc inaczej, oszacować 
siłę oddziaływania danej zmiennej przy kontroli (a więc w pewnym sensie przy 
„wyłączeniu wpływu”) pozostałych zmiennych. Oczywiście regresja logistyczna 
nie jest narzędziem analizy pojedynczej decyzji, w sytuacji jednak, kiedy dyspo-
nujemy dostatecznie dużym zbiorem obserwacji, możemy posłużyć się regresją 
logistyczną w celu ustalenia, która z cech (zmiennych niezależnych) „sprzyja” 
decyzji pozytywnej – przy wyłączeniu wpływu innych cech. To „sprzyjanie” opi-
suje się w terminach „szans” (odds). Jakkolwiek w języku potocznym „szansa” 
i „prawdopodobieństwo” mają zbliżone znaczenia, w statystyce każde z nich ro-
zumie się inaczej. Szansa jest stosunkiem dwóch prawdopodobieństw: prawdo-
podobieństwa, że określone zdarzenie wystąpi, i prawdopodobieństwa, że nie 
wystąpi. Prawdopodobieństwo z defi nicji mieści się w przedziale od 0 do 1, ale 
szanse nie mają górnej granicy: mogą przyjmować dowolnie wielkie – choć tyl-
ko nieujemne – wartości. Jeśli na przykład „zdarzeniem”, którego wystąpienie 
nas interesuje, jest pozytywna decyzja właściciela mieszkania, to stwierdzenie, 
że „szansa pozytywnej decyzji właściciela” wynosi 2, oznacza, że decyzja pozy-
tywna jest dwa razy bardziej prawdopodobna niż decyzja odmowna. Jeśli szan-
se kobiet i mężczyzn na pozytywną decyzję są identyczne, oznacza to, że decyzja 
właściciela nie zależy od płci kandydata. Wartości współczynników zamieszczo-
nych w tabelach 7, 9 i 10 zdają sprawę z siły zależności między wartością danej 
cechy a szansą na pozytywną odpowiedź właściciela (mówiąc dokładniej – mię-
dzy wartością tej cechy a logarytmem naturalnym szansy, ale ten szczegół mo-
żemy chwilowo zignorować). Jeśli wartość współczynnika stojącego przy danej 
cesze (zmiennej) jest dodatnia, oznacza to, że cecha ta sprzyja pozytywnej od-
powiedzi właściciela. Na przykład wartość współczynnika przy zmiennej „płeć” 
w tabeli 9 jest dodatnia, z czego wynika, że bycie mężczyzną sprzyja pozytywnej 
odpowiedzi właściciela w tym znaczeniu, że szansa pozytywnej odpowiedzi jest 
w wypadku mężczyzn większa niż wśród kobiet o tej samej narodowości. Analo-
gicznie, jeśli oszacowanie wartości współczynnika stojącego przy danej zmien-
nej jest ujemne, oznacza to, że dana cecha zmniejsza szansę na pozytywną od-
powiedź. Na przykład w tabeli 9 wartość współczynnika stojącego przy zmiennej 
„identyfi kującej” narodowość czeczeńską jest ujemna, z czego wynika, że bycie 
Czeczenem nie sprzyja pozytywnej odpowiedzi właściciela mieszkania, w tym 
znaczeniu, że szansa na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi jest w wypadku osób 
narodowości czeczeńskiej mniejsza niż w wypadku osób narodowości polskiej 
o tej samej płci. Jeśli oszacowanie wartości stojącej przy danej cesze jest równe 
0 lub nie jest statystycznie istotnie różne od 0 (to znaczy gdy wartość w pierw-
szej kolumnie po prawej stronie jest większa od 0,05), nie mamy powodów, aby 
uważać, że szansa na pozytywną odpowiedź jest zależna od tej cechy.

W skonstruowanym przez nas modelu zmienną zależną była odpowiedź wy-
najmującego mieszkanie na pytanie o to, czy ogłoszenie jest nadal aktualne. 
Podstawową zmienną niezależną użytą do skonstruowania modelu bazowego 
była narodowość pytającego, przyjmująca trzy wartości: narodowość polska, 
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narodowość czeczeńska, narodowość białoruska, które przekształciliśmy w ka-
tegorie typu „dummy”7. Kategorią odniesienia dla modelu bazowego była na-
rodowość polska (wyniki modelu bazowego przedstawiamy przy omawianiu 
wpływu pochodzenia narodowo-etnicznego dzwoniącego na szansę wynajmu 
mieszkania). Aby oszacować efekt płci, do modelu musieliśmy jednak dodać 
jeszcze jedną zmienną typu „dummy”, czyli płeć, która przyjmowała wartość 
1, gdy dzwoniący był mężczyzną, i 0, gdy był kobietą, a kategorią odniesienia 
były kobiety narodowości polskiej. Wyniki analizy modelu regresji logistycznej 
z uwzględnieniem płci (czyli w obrębie par tej samej narodowości, ale różnej 
płci) przedstawia tabela 7.

Tabela 7. Oszacowanie parametrów modelu regresji z uwzględnieniem płci

Współczynnik Błąd standardowy Statystyka z Istotność 
Kategoria odniesienia 1,712 0,19 9,09 0,00

Narodowość białoruska -1,145 0,23 -4,93 0,00
Narodowość czeczeńska -1,175 0,23 -5,11 0,00

Płeć – mężczyzna 0,372 0,19 1,97 –

Jak widać, współczynnik stojący przy zmiennej „identyfi kującej” mężczyzn 
jest dodatni i wynosi 0,372. Oznacza to, że mężczyźni częściej niż kobiety o tej 
samej narodowości otrzymują odpowiedź twierdzącą. Szansa mężczyzny na 
otrzymanie odpowiedzi pozytywnej stanowi 145,1% analogicznej szansy ko-
biety o tym samym pochodzeniu, jest więc o 45,1% większa niż analogiczna 
szansa dla kobiety o tych samych charakterystykach (pochodzeniu narodowo-
-etnicznym). Różnica ta jest statystycznie istotna na poziomie p < 0,05. Propor-
cja mężczyzn o polskim pochodzeniu, którzy otrzymali odpowiedź twierdzącą 
na pytanie o to, czy ogłoszenie jest nadal aktualne, wynosi 0,889. Proporcja 
mężczyzn o pochodzeniu białoruskim, którzy otrzymali taką odpowiedź, jest 
równa 0,719. Analogiczne częstości odpowiedzi twierdzących można wyzna-
czyć dla każdej kombinacji kategorii narodowości i płci. Na wykresie 4 często-
ści te przedstawiono za pomocą słupków różnej wysokości. Jak widać, propor-
cje wyznaczone dla mężczyzn są wyższe niż dla kobiet, co ilustruje omówiony 
wcześniej wynik dotyczący wpływu płci dzwoniącego (dzwoniącej) na praw-
dopodobieństwo uzyskania odpowiedzi pozytywnej na pytanie o aktualność 
ogłoszenia. Innymi słowy, gdyby do wynajmujących dzwoniły pary kobiet i męż-

7 Czyli zmienne zero-jedynkowe, przyjmujące wartość 1, gdy pytający (pytająca) jest naro-
dowości białoruskiej, i 0 w pozostałych wypadkach, z kolei druga z tych zmiennych przyjmuje 
wartość 1, gdy pytający (pytająca) jest narodowości czeczeńskiej, i 0 w pozostałych wypadkach.
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czyzn o tej samej narodowości (polskiej lub niepolskiej), to mężczyźni byliby 
w tych parach preferowani.

Wykres 4. Oszacowanie efektów narodowości i płci w modelu regresji logi-
stycznej

Obraz sytuacji robi się jednak jeszcze bardziej złożony, jeśli przyjrzymy się 
efektowi interakcji między płcią dzwoniącego a jego pochodzeniem narodowo-
-etnicznym (innymi słowy, jeśli spróbujemy określić, do jakiego stopnia „cze-
czeńskość” i „białoruskość” jest wzmacniana lub osłabiana przez płeć dzwonią-
cego). Zanim jednak przedstawimy wyniki analizy modelu regresji dla efektu 
interakcji między płcią dzwoniącego a jego narodowością, spójrzmy jeszcze na 
sam efekt narodowości (tabela 8).

Tabela 8. Wartość wskaźników dyskryminacji ne
 o i poziom istotności zaobser-
wowanych różnic w traktowaniu Polaków i uchodźców ze względu na narodo-
wość

Białorusini Czeczeni Różnica Istotność
Ogłoszenie 0,194 0,247 0,053 0,317

Umowa 0,021 0,031 0,010 0,720
Zameldowanie 0,317 0,271 0,046 0,685

kobiety mężczyźni
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Zamieszczone w tabeli 8 wyniki pokazują, że w wymiarze pierwszym i trze-
cim (aktualność ogłoszenia i możliwość zameldowania) dyskryminacja uchodź-
ców z Białorusi i Czeczenii wynosi między 19% a 30%, czyli są oni systema-
tycznie gorzej traktowani niż Polacy, ale różnica w traktowaniu Białorusinów 
i Czeczenów (we wszystkich wymiarach) jest statystycznie nieistotna. Mówiąc 
inaczej, ceteris paribus, wynajmujący są tak samo bardzo niechętni uchodźcom 
bez względu na to, czy są oni z Białorusi, czy z Czeczenii. Bardziej precyzyjne 
oszacowania efektu narodowości dostarcza analiza regresji modelu bazowego 
(omówionego wcześniej).

Tabela 9. Oszacowanie parametrów modelu regresji z uwzględnieniem narodo-
wości (model bazowy)

Współczynnik Błąd standardowy Statystyka z Istotność 
Kategoria odniesienia 1,909 0,16 11,68 0,00

Narodowość białoruska -1,162 0,23 -5,03 0,00
Narodowość czeczeńska -1,156 0,23 -5,04 0,00

Jak widać, oszacowanie wyrazu wolnego dla kategorii odniesienia (osoby 
narodowości polskiej) wynosi 1,909. Oznacza to zatem, że szansa pytające-
go narodowości polskiej na to, że otrzyma odpowiedź twierdzącą na pytanie 
o aktualność ogłoszenia, wynosi 6,744, czyli w wypadku osób o polskiej naro-
dowości prawdopodobieństwo uzyskania odpowiedzi pozytywnej jest prawie 
siedmiokrotnie wyższe od prawdopodobieństwa uzyskania odpowiedzi ne-
gatywnej. Mówiąc nieco dokładniej, na każde 77 telefonów dzwoniący o pol-
skim pochodzeniu przeciętnie 67 razy uzyskują odpowiedź twierdzącą i 10 razy 
odpowiedź przeczącą. Proporcja dzwoniących o polskiej narodowości, którzy 
otrzymują odpowiedź pozytywną, wynosi zatem 0,871. Na podstawie osza-
cowań dla pozostałych dwóch narodowości możemy obliczyć, że analogiczna 
proporcja wśród Białorusinów i Białorusinek wynosi 0,678, a wśród Czeczenów 
i Czeczenek – 0,68. Mówiąc inaczej, Białorusini mają 31,3% analogicznej szansy 
dla pytających o polskim pochodzeniu (czyli o 68,7% mniejszą szansę wynająć 
mieszkanie niż Polacy), z kolei Czeczeni – 31,5% (czyli o 68,5% mniejszą szansę 
wynająć mieszkanie niż Polacy).

Pochodzenie narodowo-etniczne nie ma jednak identycznego znaczenia 
dla kobiet i dla mężczyzn. Kolejny model regresji, który skonstruowaliśmy, 
uwzględniał łączny efekt płci i pochodzenia. Kategorią odniesienia (tak jak 
w wypadku modelu szacującego sam efekt płci) są kobiety narodowości pol-
skiej (tabela 10).
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Tabela 10. Oszacowanie parametrów modelu regresji z uwzględnieniem efektu 
interakcji między narodowością i płcią

Współczynnik Błąd standardowy Statystyka z Istotność
Kategoria odniesienia 1,352 0,20 6,60 0,00

Narodowość białoruska -0,779 0,30 -2,56 0,01
Narodowość czeczeńska -0,327 0,34 -0.97 0,33

Płeć – mężczyzna 1,242 0,35 3,52 0,00
Narodowość białoruska * 

płeć M
-0,882 0,48 -1,83 0,07

Narodowość czeczeńska * 
płeć M

-1,686 0,49 -3,46 0,00

Kiedy uważnie przypatrzymy się wynikom zamieszczonym w tabeli 10 – za-
cznijmy od dwóch ostatnich wierszy – zobaczymy, że współczynniki znajdują-
ce się przy zmiennych identyfi kujących mężczyzn o narodowości białoruskiej 
i czeczeńskiej mają wartość ujemną, ale dla mężczyzn z Czeczeni wartość ta jest 
wyższa w sensie absolutnym niż dla mężczyzn z Białorusi. Oznacza to, że w wy-
padku mężczyzn Białorusinów i Czeczenów ich narodowość osłabia „korzyść” 
z bycia mężczyzną, szczególnie silnie jednak osłabia tę „korzyść” w wypadku 
Czeczenów. Jeśli przekształcimy podane wartości w prawdopodobieństwa, na 
podstawie których możemy obliczyć proporcje osób, które usłyszą odpowiedź 
twierdzącą w danej grupie, to wyjdzie nam, że proporcja mężczyzn z Białoru-
si, którzy otrzymają odpowiedź pozytywną na pytanie o to, czy ogłoszenie jest 
nadal aktualne, wynosi 0,717, natomiast analogiczna proporcja dla mężczyzn 
z Czeczenii wynosi tylko 0,641. Efekt interakcji między płcią a narodowością 
– jak wynika z tabeli 10 – jest w wypadku mężczyzn Czeczenów statystycz-
nie istotny. Innymi słowy, „atut” bycia mężczyzną w wypadku Czeczenów jest 
szczególnie osłabiony przez ich pochodzenie etniczne, takie osłabienie jest jed-
nak słabsze w wypadku Białorusinów. Mówiąc jeszcze inaczej, w wypadku cze-
czeńskich mężczyzn nie ich „czeczeńskość” czy „męskość” decyduje o decyzji 
wynajmujących, ale fakt bycia „czeczeńskim mężczyzną”.

Na wykresie 5 proporcje wyliczone dla wszystkich grup przedstawiono za 
pomocą słupków różnej wysokości. Jak widać, proporcje wyznaczone dla męż-
czyzn Polaków są najwyższe, proporcje kobiet Polek, kobiet Czeczenek i męż-
czyzn Białorusinów, którzy znajdą mieszkania, są mniej więcej takie same, lecz 
niższe niż mężczyzn Polaków, z kolei proporcje kobiet Białorusinek i mężczyzn 
Czeczenów, którzy znajdą mieszkanie, są najniższe. Ilustruje to omówiony 
wcześniej wynik dotyczący efektu interakcji między płcią dzwoniącego (dzwo-
niącej) a jego (jej) pochodzeniem etnicznym na prawdopodobieństwo uzyska-
nia odpowiedzi pozytywnej na pytanie o aktualność ogłoszenia. Innymi słowy, 
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najbardziej preferowani jako lokatorzy są mężczyźni Polacy (i dlatego, że są 
Polakami, i dlatego, że są mężczyznami), potem Polki, Czeczenki i Białorusi-
ni, a najmniej Białorusinki (które „cierpią” i ze względu na bycie kobietą, i ze 
względu na bycie Białorusinką) i mężczyźni z Czeczenii.

Wykres 5. Oszacowanie efektu interakcji między narodowością i płcią w mode-
lu regresji logistycznej

Na koniec przyjrzyjmy się jeszcze analizie efektu statusu rodzinnego na pre-
ferencje wynajmujących lokale. W tabeli 11 przedstawiono wyniki dotyczące 
dyskryminacji ne
 o rodzin uchodźczych i uchodźców samotnych (singli). War-
tości wskaźnika dyskryminacji ne
 o, a także poziom istotności różnic między 
dyskryminacją rodzin i singli cudzoziemskich, wskazują, że nierówne traktowa-
nie uchodźców nie ma związku z ich statusem rodzinnym. Niezależnie od tego, 
czy mają oni rodzinę, czy też nie mają rodziny (przy czym w trakcie testu szuka-
no mieszkania dla rodzin z dwójką dzieci), niechęć wynajmujących do cudzo-
ziemców jest na tym samym poziomie.
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Tabela 11. Wartość wskaźników dyskryminacji ne
 o i poziom istotności zaob-
serwowanych różnic w traktowaniu Polaków i uchodźców ze względu na status 
rodzinny

Rodzina Singiel Różnica Istotność
Ogłoszenie 0,219 0,224 0,005 0,918

Umowa 0,042 0,010 0,032 0,246
Zameldowanie 0,333 0,250 0,083 0,459

Przeprowadzone analizy statystyczne wskazują jednak, że choć nie ma 
efektu interakcji między pochodzeniem etnicznym a statusem rodzinnym po-
szukujących mieszkania (wyniki dostępne na życzenie), to sytuacja rodzinna 
pytającego ma związek z szansą uzyskania pozytywnej odpowiedzi na pytanie 
o aktualność ogłoszenia. Związek ten jest pozytywny i statystycznie istotny, 
z czego wynika, że bycie „singlem” sprzyja uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi. 
Co więcej, oddziaływanie sytuacji rodzinnej zależy od płci pytającego – w przy-
padku dwóch kobiet o tej samej narodowości, które różnią się sytuacją ro-
dzinną, szansa na uzyskanie odpowiedzi pozytywnej na pytanie o aktualność 
ogłoszenia jest 2,69 razy większa w przypadku tej z nich, która jest singielką. 
Natomiast w przypadku dwóch mężczyzn o tej samej narodowości, którzy róż-
nią się sytuacją rodzinną, szansa na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi na pyta-
nie o aktualność ogłoszenia jest 0,511 razy mniejsza w przypadku tego z nich, 
który jest singlem.

6. Podsumowanie i dyskusja

Przeprowadzone przez badaczy Instytutu Spraw Publicznych badanie dys-
kryminacji uchodźców przez wynajmujących mieszkania na wolnym rynku po-
kazało, że:
• dyskryminacja uchodźców istnieje i ma charakter systematyczny – jeśli wy-

najmujący mieszkanie ma do wyboru najemcę Polaka (Polkę) i najemcę 
uchodźcę (uchodźczynię), to mimo braku różnic między nimi, jeśli chodzi 
o charakterystyki związane z naturą transakcji (możliwości fi nansowe, de-
klarowana długość najmu, deklarowana liczba osób przebywających w loka-
lu), w co najmniej 22% sytuacji wybierze Polaka,

• kobiety mają mniejsze szanse na znalezienie mieszkania niż mężczyźni – je-
śli wynajmujący ma wybór między osobami tej samej narodowości, ale róż-
nej płci, to spośród tej pary osób wybierze mężczyznę (przy innych czynni-
kach niezmienionych),
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• kobiety uchodźczynie są traktowane gorzej niż kobiety Polki, ale w wypad-
ku wyboru między kobietą Polką a nie-Polką, preferencja dla Polek nie jest 
tak silna jak preferencja dla najmujących Polaków w parze z nie-Polakiem. 
Mówiąc inaczej, jeśli do wynajmującego zgłasza się Polka i uchodźczyni, 
właściciel wybierze Polkę tylko w 13% sytuacji, gdy jednak zgłosi się Polak 
i uchodźca, wówczas właściciel wybierze Polaka w 28% wypadków,

• płeć działa inaczej w zależności od narodowości – bycie czeczeńskim męż-
czyzną zdecydowanie zmniejsza szansę na znalezienie mieszkania, bycie bia-
łoruskim mężczyzną również to prawdopodobieństwo zmniejsza, ale w tym 
wypadku cały czas silniejszy jest efekt bycia mężczyzną, niż bycia niepolskim 
mężczyzną,

• status rodzinny uchodźców nie wpływa na ich szanse na znalezienie miesz-
kania,

• biorąc pod uwagę wszystkie uwzględnione cechy (narodowość, płeć i bycie 
kobietą lub mężczyzną danej narodowości), porządek preferencji wynajmu-
jących wygląda następująco: Polak > Polka, Czeczenka, Białorusin > Białoru-
sinka, Czeczen.

Choć – jak wspomniano na początku artykułu – przeprowadzone badanie 
miało charakter eksploracyjny, a sformułowane hipotezy nie zostały wywie-
dzione z konkretnego modelu teoretycznego, można je osadzić w kontekście 
teorii dyskryminacji statystycznej8 oraz teorii stanów oczekiwań9. Te pierwsze 
wyjaśniają dyskryminację jako efekt oddziaływania dwóch czynników – stereo-
typowych przekonań na temat cech danej grupy oraz specyfi ki sytuacji najmu. 
W takiej sytuacji, gdy ilość informacji o partnerze transakcji jest ograniczo-
na, przynależność do danej grupy stanowi bowiem podstawę wnioskowania 
o możliwościach realizacji zobowiązań podejmowanych w ramach danej umo-
wy przez jej partnerów. Migranci w ogóle, a migranci przymusowi w szczegól-
ności, postrzegani są jako grupa o mniejszych zdolnościach zarobkowych niż 
przedstawiciele społeczności lokalnej. Co za tym idzie, są oni postrzegani jako 
grupa, której szanse na utrzymanie mieszkania są mniejsze niż rodzimych naj-
mujących. Co więcej, osoby posiadające na utrzymaniu rodziny są postrzegane 
jako mające przeciętnie mniejsze dochody na osobę i utrudnione możliwości 
zarobkowe w porównaniu do osób niemających dzieci, a kobiety niższe docho-
dy niż mężczyźni. Teorie dyskryminacji statystycznej wyjaśniają zatem prefe-

8 Por. Phelps, E.d S. The sta	 s	 cal theory of racism and sexism. „American Economic Re-
view”, 1972, t. 62, s. 659-61; Arrow, K. J. What has Economics to Say About Racial Discrimina-
	 on?, „Journal of Economic Perspec	 ves”, 1998, t. 12(2), s. 92-100.

9 Berger J., Webster M., „Expecta	 ons, status, and behavior”, [w:] Contemporary Social Psy-
chological Theories, red. P.J. Burke, Stanford University Press, Stanford, CA, 2006.
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rencje wynajmujących w odniesieniu do relacji między Polakami a uchodźca-
mi, kobietami a mężczyznami, rodzinami a osobami bez dzieci. Teorie stanów 
oczekiwań dostarczają z kolei wyjaśnienia dla pozostałych obserwacji. Teorie 
te zakładają, że wynajmujący, kiedy formułują oczekiwania co do możliwo-
ści czy zdolności istotnych dla zawarcia transakcji, łączą wszystkie informacje 
(czyli takie, które różnicują osoby lub takie, które są bezpośrednio powiązane 
z zawarciem transakcji), zgodnie z zasadą tworzenia podzespołów (principle of 
organized subsets)10. Oznacza to, że wszelkie informacje na temat możliwości 
najmujących związane z pozytywnymi stereotypami (a dokładnie z cechami, 
które takie pozytywne stereotypy aktywują) zostają połączone w celu ustalenia 
wartości pozytywnych oczekiwań, a informacje uaktywniające negatywne ste-
reotypy zostają połączone w celu ustalenia wartości negatywnych oczekiwań. 
W obrębie podzespołów każda kolejna informacja ma coraz mniejszy wpływ na 
krańcowy przyrost wartości oczekiwań. Zagregowane oczekiwania danej osoby 
wobec innej osoby są sumą wartości oczekiwań pozytywnych i negatywnych. 
Im więc silniejsza przewaga pod względem oczekiwań (lub im bardziej nieko-
rzystne położenie), tym silniejsze zróżnicowanie zachowań. Zatem w sytuacji, 
gdy wynajmujący ma do czynienia z dwoma kobietami, z których jedna jest 
Polką a druga uchodźczynią, samo bycie kobietą stanowi informację negatyw-
ną, stąd dodanie kolejnej negatywnej informacji o niepolskim pochodzeniu nie 
zmienia w szczególny sposób preferencji właścicieli mieszkań. Podobnie jest 
w wypadku, gdy do informacji o posiadaniu rodziny dodana jest informacja 
o pochodzeniu osoby z rodziną. Jednak w sytuacji, gdy do pozytywnie ocenia-
nej informacji o byciu mężczyzną dodana jest informacja o kraju pochodzenia, 
i tym krajem pochodzenia jest Czeczenia, z którą raczej wiążą się stereotypy 
negatywne, wówczas taka informacja w istotny sposób osłabia przewagę ocze-
kiwań związaną z byciem mężczyzną. 

Wyniki przeprowadzonego badania (a także badań dotyczących dyskrymi-
nacji migrantów zarobkowych)11 mogą posłużyć jako podstawa do podjęcia 

10 Berger J., Norman R.Z., Balkwell J.W., Smith R.F., Status Inconsistency in Task Situa	 ons: 
A Test of Four Status Processing Principles, „American Sociological Review”, 1992, t. 57, s. 843–
855.

11 Por. Wysieńska, K., Piłat, A. (współpraca). Mieszkanie nie do wynajęcia. Dyskryminacja ze 
względu na pochodzenie narodowo-etniczne na rynku mieszkaniowym – wyniki testu dyskrymi-
nacyjnego. Fundacja Instytut Spraw Publicznych. Warszawa 2014; Wysieńska K., Dyskryminacja 
ze względu na pochodzenie etniczne i kolor skóry na rynku mieszkaniowym – przegląd wyników 
testów dyskryminacyjnych na świecie, w Europie i w Polsce, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2014. Testy dyskryminacyjne opisane w cytowanych publikacjach, a dotyczące nie-
równego traktowania migrantów z Nigerii, Wietnamu i Ukrainy, wykazały, że najbardziej skrajna 
forma dyskryminacji w dostępie do mieszkań wśród tych grup ma miejsce, choć nie jest wysoka 
(wskaźnik dyskryminacji ne
 o wyniósł 7%). Co więcej, taka forma dyskryminacji nie dotyka imi-
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działań z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji w dostępie do mieszkań mi-
grantów przymusowych i zarobkowych. Dostarczają one bowiem konkretnych 
wskazówek dotyczących tego, (1) w jaki sposób cudzoziemcy powinni poszu-
kiwać mieszkania (jakie informacje podkreślać w rozmowie z wynajmującymi, 
a jakich unikać), (2) które grupy powinny być objęte szczególnym wsparciem 
w procesie ewentualnego dochodzenia swoich praw do równego traktowania 
gwarantowanych chociażby w tzw. ustawie  antydyskryminacyjnej, a także (3) 
jakiej wiedzy brakuje wynajmującym (chociażby o regulacjach dotyczących 
kwes	 i zameldowania na pobyt czasowy), co niejednokrotnie stanowi podsta-
wę ich decyzji w odniesieniu do obcokrajowców. Co jednak ważniejsze, pod-
jęcie działań antydyskryminacyjnych może dać najbardziej wymierne rezultaty 
w zakresie poprawy sytuacji mieszkaniowej uchodźców w krótkim okresie. Mó-
wiąc dokładniej, nawet jeśli spośród trzech opisanych na początku czynników 
najistotniejszym z punktu widzenia dostępu do mieszkań jest sytuacja ekono-
miczna migrantów przymusowych, to jest to również najtrudniejsza kwes	 a 
do rozwiązania za pomocą dostępnych instrumentów polityk społecznych (po-
dobnie zresztą jak brak tanich mieszkań do wynajęcia). Z kolei zjawisko dyskry-
minacji – nawet jeśli ma miejsce tylko w nieco ponad 20% sytuacji, w których 
uchodźcy mający środki na wynajem próbują znaleźć mieszkanie – może zostać 
zredukowane przy pomocy relatywnie niskich nakładów oraz za pomocą już 
wypracowanych i sprawdzonych pod względem efektywności narzędzi.

grantów i imigrantek z Ukrainy, co wskazuje, że ma ona głownie podłoże dyskryminacji na tle 
etnicznym.
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Niewidzialni i niepoliczalni – rodzaje i skala bezdomności 
uchodźców i osób „w procedurze”

1. Wprowadzenie

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku, w ramach 
którego przeprowadzono dwa odrębne badania pełne bezdomnych1, ich liczba 
w Polsce wynosi 24 tysiące. Wśród nich 9,6 tysięcy stanowią osoby bez dachu 
nad głową, a 14,5 tysiąca to osoby przebywające w takich miejscach zbioro-
wego zakwaterowania jak schroniska, noclegownie, domy pomocy dla samot-
nych kobiet w ciąży lub z małymi dziećmi2. Z kolei według Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej, na którego zlecenie przeprowadzono spisy osób bezdom-
nych w grudniu 2009 i w styczniu 2010 roku, ich liczba (spisywano wówczas 
w ramach poszczególnych województw osoby bezdomne, którym udzielono 
pomocy interwencyjnej w postaci schronienia w miejscu zbiorowego zakwate-
rowania) wyniosła, odpowiednio, 18,277 i 20,960 osoby. Zakładając, że część 
osób bezdomnych nie korzysta z pomocy zinstytucjonalizowanej, ministerstwo 
oszacowano, że ich liczba ogółem wynosi około 30 tysięcy3. W obydwu cyto-
wanych dokumentach zaznaczono, że bezdomni żyją przede wszystkim w du-
żych aglomeracjach miejskich, a największa ich liczba przebywa w Warszawie 
i województwie mazowieckim. W tym samym czasie, według danych MPiPS, 
1,5 miliona rodzin w Polsce nie miało samodzielnego mieszkania, a według Eu-
rostat aż 47,5% populacji mieszkało w lokalach przeludnionych. Wśród osób 

1 Badania pełne są to badania przeprowadzane na całej populacji, nie zaś na jej próbie.
2 Główny Urząd Statystyczny, „Osoby w obiektach zbiorowego zakwaterowania oraz osoby 

bezdomne.” W: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Raport z Wyników, War-
szawa 2012.

3 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Bez-
domność w Polsce. Diagnoza na dzień 31 stycznia 2010. Warszawa 2010.
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zagrożonych ubóstwem (czyli żyjących w gospodarstwach domowych, których 
dochód na osobę wynosi poniżej 60% mediany dochodu w kraju) odsetek ten 
wyniósł aż 65,6%. Co więcej, ponad 13,3% populacji Polski mieszkało w tym 
czasie w lokalach, które były nie tylko przeludnione, ale również substandar-
dowe (brak łazienki, niedoświetlenie, nieszczelny dach, niewystarczające 
ogrzewanie)4. Przytoczone dane wskazują na słuszność wielokrotnie formuło-
wanej tezy, że skrajny rodzaj bezdomności (brak dachu nad głową) to tylko czu-
bek góry lodowej, a jej ukryte formy (deprywacja i wykluczenie mieszkaniowe 
oraz zagrożenie bezdomnością) dotykają dużo większej części populacji, zwłasz-
cza grup doświadczających innych form wykluczenia społecznego bądź narażo-
nych na nie.

Żadne z opisanych powyżej badań nie uwzględniało jednak kategorii cu-
dzoziemców (w tym migrantów przymusowych). Po części może to wynikać 
z kwes
 i związanych z metodami doboru prób do badań gospodarstw domo-
wych oraz z niechęci obcokrajowców do uczestniczenia w badaniach spiso-
wych, po części zaś – z braku świadomości, że wskazywane formy i przyczyny 
bezdomności mogą dotykać także migrantów przymusowych, w tym, że niektó-
re z nich mogą występować wśród tej grupy w według odmiennego wzoru niż 
wśród bezdomnych narodowości polskiej, a zatem powinno się cudzoziemców 
uwzględniać jako osobną kategorię w statystykach społecznych. 

Proces rozpoczynania życia w nowym kraju przez osoby wymagające ochro-
ny międzynarodowej ma charakter wielowymiarowy i wiąże się z koniecznoś-
cią podjęcia wielu wysiłków ze strony zarówno migrantów, jak i społeczeństwa 
przyjmującego, a zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jest kluczowym ele-
mentem tego procesu i – według wyników rozmaitych analiz5 – istotnie de-
terminuje efektywność integracji w wymiarze ekonomicznym i społecznym. 
Celem szeroko zakrojonego badania przeprowadzonego przez Instytut Spraw 
Publicznych w latach 2012–2013 było zatem określenie skali różnych form bez-
domności doświadczanej przez migrantów przymusowych oraz zrozumienie, na 
ile bariery utrudniające realizację potrzeb mieszkaniowych członków społecz-
ności lokalnej – np. brak tanich mieszkań czy zbyt wysokie koszty eksploatacji 

4 Dane Eurostatu z października 2012: h� p://epp.eurostat.ec.europa.eu/sta
 s
 cs_expla-
ined/index.php/Housing_sta
 s
 cs/pl. Warto jednak zauważyć, że odsetek tych osób w Polsce 
systematycznie maleje – w 2005 roku wynosił 29,7%, w 2008 – 18,1%, a obecnie wynosi 10,5% 
(Eurostat 2014, na podstawie badania EU-SILC).

5 Por. D.Hiebert, S. D’Addario, K. Sherrell, The Profi le of Absolute and Rela� ve Homelessness 
Among Immigrants, Refugees, and Refugee Claimants in the Greater Vancouver Regional District, 
MOSAIC, Vancouver 2005.
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lokali – są szczególnie dotkliwe dla tej grupy osób6. Badanie było podzielone na 
trzy etapy:
• pierwszy etap badania (tzw. badanie instytucjonalne) miał na celu wstęp-

ne oszacowanie liczby uchodźców doświadczających różnych form bezdom-
ności na podstawie informacji uzyskanych od przedstawicieli ośrodków dla 
uchodźców, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy 
społecznej, zarządów nieruchomości komunalnych, schronisk, noclegowni, 
ośrodków interwencji kryzysowej i innych instytucji zapewniających pomoc 
i schronienie bezdomnym w Warszawie, Białymstoku, Łomży, Białej Podla-
skiej, Łukowie, Lublinie, Łodzi, Brwinowie, Dębaku, Grotnikach, Lininie, Za-
lesiu, Grudziądzu, Bydgoszczy i Toruniu, gdzie mieszkają uchodźcy7;

• drugi etap badania (tzw. badanie spisowe) miał na celu dostarczenie infor-
macji o migrantach przymusowych doświadczających skrajnej bezdomności 
i korzystających z miejsc zinstytucjonalizowanego wsparcia bezdomnych;

• trzeci etap badania (o charakterze jakościowym) miał na celu dostarczenie 
informacji o ukrytych formach bezdomności cudzoziemców z interesującej 
nas kategorii i polegał na osobistych wizytach w miejscach ich zamieszkania 
oraz rozmowach z lokatorami.
Podział na trzy etapy badania uwzględniające różne metodologie wynikał 

z faktu, że stricte ilościowe badania bezdomności – choć konieczne do usta-
lenia liczby niezbędnych punktów wsparcia interwencyjnego (noclegownie, 
schroniska), potrzebnych nakładów na system wsparcia bezdomnych czy ewa-
luacji efektywności systemu pomocy – są niezwykle trudne. Jest tak dlatego, że 
osoby bezdomne – niezależnie od pochodzenia i bez względu na typ doświad-
czanego wykluczenia mieszkaniowego lub bezdomności – stanowią zbiorowość 
ukrytą i trudno dostępną. Z tego właśnie powodu szacunki skupiają się zazwy-

6 W sensie prawnym, uchodźcą jest każda osoba, która spełnia przesłanki konwencji genew-
skiej. Otrzymanie decyzji o przyznaniu ochrony jest jedynie potwierdzeniem tego faktu. Dlatego 
grupę docelową w niniejszym badaniu stanowiły osoby, które uzyskały status uchodźcy, ochronę 
uzupełniającą lub znajdują się w procedurze o nadanie statusu uchodźcy. Ponadto, badaniem ob-
jęto także osoby, które uzyskały pozwolenie na pobyt tolerowany na terytorium Polski ze względu 
na udokumentowane przesłanki, iż ich podstawowe prawa i wolności zdefi niowane w Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 
1950 roku, mogłyby być zagrożone w przypadku wydalenia lub też wydalenie było niemożliwe ze 
względów niezależnych od cudzoziemca czy też właściwych organów wykonawczych. W dalszej 
części tekstu, w odniesieniu do grupy docelowej badania, używany jest termin „migranci przymu-
sowi”.

7 Wyniki tej części badania zostały opisane w: K. Wysieńska, Gdzie jest mój dom? Bezdom-
ność i dostęp do mieszkań wśród ubiegających się o azyl, uchodźców i osób z przyznaną ochroną 
międzynarodową w Polsce – aktualizacja badania z 2010 roku, Instytut Spraw Publicznych, Wy-
soki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, Warszawa 2013, dlatego poniżej 
zostały one jedynie po krótce streszczone.
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czaj na liczbie osób doświadczających bezdomności absolutnej, czyli śpiących 
pod gołym niebem lub w noclegowniach, a wielkość populacji żyjąca w nieza-
bezpieczonych, nieodpowiednich lub substandardowych warunkach pozostaje 
nieznana.

W wypadku Polski nawet szacunki dotyczące tak zwanych bezdachowych 
migrantów przymusowych (przebywających w przestrzeni publicznej lub noc-
legowniach) i bezmieszkaniowych (przebywających w schroniskach, ośrod-
kach interwencji kryzysowej lub ośrodkach dla cudzoziemców) nie są jednak 
do końca znane, instytucje wsparcia bezdomnych nie uwzględniają bowiem 
w swoich statystykach informacji o pochodzeniu i statusie pobytowym cudzo-
ziemców korzystających z ich usług, z kolei instytucje wspierające uchodźców 
nie monitorują systematycznie ich sytuacji mieszkaniowej. Aby zatem określić 
przynajmniej minimalną liczbę bezmieszkaniowych i bezdachowych migrantów 
przymusowych w Warszawie (gdzie przebywa ich najwięcej) i dostarczyć pod-
stawowych danych demografi cznych na temat tej populacji, przeprowadzono 
badanie spisowe, a w celu poznania innych form bezdomności – badania jakoś-
ciowe.

2. Sytuacja mieszkaniowa migrantów przymusowych – zarys problemu

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jest dla migrantów przymusowych 
trudne ze względu na istniejące ograniczenia o charakterze systemowym i in-
dywidualnym. Ograniczenia te wpływają negatywnie przede wszystkim na sy-
tuację osób, które otrzymały pozytywną decyzję o nadaniu statusu uchodźcy, 
ochrony uzupełniającej lub pozwolenie na pobyt tolerowany, ale którym nie 
przyznano pomocy integracyjnej w ramach Indywidualnego Programu Integra-
cji (przy czym wsparcie integracyjne na mocy prawa nie przysługuje osobom 
mającym zgodę na pobyt tolerowany)8, i osób, które zakończyły udział w Indy-
widualnym Programie Integracji, nie zdołały jednak w tym czasie zdobyć stabil-
nego zatrudnienia. Bowiem tylko osoby będące w trakcie procedury o nadanie 
statusu uchodźcy mają zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi zagwa-
rantowane schronienie – w ośrodkach dla cudzoziemców lub przez wypłatę od-
powiednich świadczeń pieniężnych. Co jednak ważne i o czym będzie jeszcze 
mowa poniżej, w jednym i drugim przypadku osoby te doświadczają bezdom-

8 O sytuacjach, które prowadzą do odmowy przyznania pomocy integracyjnej uznanym 
uchodźcom lub osobom z przyznaną ochroną uzupełniającą, a także warunkach jej wstrzymania 
przeczytać można w: W. Klaus, K. Makaruk, K. Wencel, J. Frelak (współpraca), Odmowa przy-
znania pomocy integracyjnej – prawo i praktyka, Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie In-
terwencji Prawnej, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, Warszawa 
2011.
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ności lub są na nią narażone – cudzoziemcy zamieszkujący w ośrodkach, ponie-
waż przebywają w miejscach zbiorowego zakwaterowania9, a osoby otrzymują-
ce zasiłek, ponieważ zasiłek ten, ze względu na jego wysokość10, nie pozwala na 
pokrycie kosztów najmu adekwatnego lokalu na wolnym rynku11.

Wielokrotnie podkreślany problem polega przede wszystkim na tym, że 
większość uchodźców – m.in. ze względu na początkowo słabą znajomość ję-
zyka polskiego i niski poziom transferowalnego kapitału ludzkiego12, problemy 
zdrowotne oraz pojawiającą się, niekiedy, wśród pracodawców niechęć do za-
trudniania cudzoziemców13 – nie jest w stanie zagwarantować sobie zatrudnie-
nia, które pozwalałoby na wynajęcie mieszkania na wolnym rynku.

Niewystarczająca podaż tanich mieszkań oraz gminnych lokali socjalnych 
i komunalnych (do czego przyczynia się m.in. brak odpowiednich rozwiązań 
strukturalnych i prawnych) sprawia, że uchodźcy są zmuszeni do zamieszkiwa-
nia w lokalach substandardowych, przeludnionych lub w miejscach zbiorowego 
zakwaterowania. Eksperci i kluczowi informatorzy, którzy wzięli udział w ba-
daniach Instytutu Spraw Publicznych w 2012 roku, szacowali, że jedynie 20% 
uchodźców przebywających w Polsce mieszka w zabezpieczonym i odpowied-
nim lokalu. Oznacza to, że pozostałe osoby doświadczają pewnej formy bez-
domności, z których każda wymaga oszacowania ilościowego i jakościowego. 
Poniżej przedstawiono wyniki badań mających na celu takie oszacowania.

9 Zgodnie z typologią ETHOS, wszystkie osoby przebywające w ośrodkach dla osób ubiega-
jących się o nadanie statusu uchodźcy doświadczają bezdomności bezmieszkaniowej, podobnie 
zresztą, jak osoby zakwaterowane w placówkach dla bedomnych, domach samotnych matek, 
domach dziecka, itp.

10 Wielkość zasiłku jest określona Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających 
się o nadanie statusu uchodźcy. Wynosi ona 25 PLN dziennie na jedną osobę, jeśli zaś cudzozie-
miec przebywa na terytorium RP wraz z małżonkiem/ą lub małoletnimi dziećmi, to w zależno-
ści od liczby osób w rodzinie, otrzymuje od 20 PLN do 12,5 PLN dziennie na osobę. Dla rodziny 
pięcioosobowej daje to kwotę ok. 1875 zł miesięcznie, która musi wystarczyć na utrzymanie się 
wszystkich członków gospodarstwa domowego, czyli wynajęcie mieszkania, wyżywienie, trans-
port, zakup odzieży i inne wydatki mające na celu zaspokojenie potrzeb życiowych całej rodziny.

11 K. Wysieńska, Gdzie jest mój dom? Bezdomność i dostęp do mieszkań wśród ubiegających 
się o azyl, uchodźców i osób z przyznaną ochroną międzynarodową w Polsce – aktualizacja bada-
nia z 2010 roku, Instytut Spraw Publicznych, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw 
Uchodźców, Warszawa 2013.

12 Patrz w niniejszym tomie: K. Wysieńska, Z. Karpiński, Kapitał ludzki i społeczny uchodźców 
w Polsce. Podsumowanie wyników badania.

13 K. Wysieńska, K. Wencel (współpraca), Status, tożsamość, dyskryminacja, Instytut Spraw 
Publicznych, Warszawa 2013.
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3. Badanie spisowe

Spis bezdomnych cudzoziemców przeprowadzono dwukrotnie. Głównym 
celem pierwszego spisu było przetestowanie metodologii badawczej oraz 
wstępne ustalenie minimalnej liczby uchodźców bezdachowych (przebywają-
cych w przestrzeni publicznej lub noclegowniach) i bezmieszkaniowych (prze-
bywających w schroniskach dla osób bezdomnych, domach samotnej matki, 
domach rotacyjnych lub ośrodkach interwencji kryzysowej) w Warszawie i oko-
licach. Drugi spis miał na celu wyłącznie ustalenie minimalnej liczby cudzo-
ziemców bezmieszkaniowych (korzystających z instytucjonalizowanego wspar-
cia bezdomnych na terenie stolicy i okolic). W trakcie obydwu spisów zbierano 
informacje dotyczące podstawowych charakterystyk bezdomnych cudzoziem-
ców (m.in. miejsca pochodzenia, statusu w Polsce, liczby lat pobytu w Polsce, 
statusu rodzinnego, wieku i płci) oraz charakterystyk miejsc, w jakich osoby te 
przebywają. Dane te miały posłużyć z jednej strony jako ilustracja tezy posta-
wionej we wcześniejszych badaniach Instytutu Spraw Publicznych, że bezdom-
ność i wykluczenie mieszkaniowe dotykają uchodźców bez względu na kraj po-
chodzenia, wiek, płeć czy stan rodzinny, z drugiej zaś – do stworzenia wstępnej 
mapy bezdomności uchodźców w Warszawie.

Jak w wypadku każdego badania spisowego bezdomnych, dodatkowym ce-
lem była ewentualna pomoc osobom bezdomnym – przekazanie im informacji 
na temat miejsc, gdzie mogą szukać wsparcia, lub – w trakcie spisu pierwszego 
– wezwanie odpowiednich służb w wypadku zaobserwowania zagrożenia życia 
uchodźców (wychłodzenie, wycieńczenie).

3.1. Metodologia pierwszego spisu

Badanie miało charakter spisu połączonego z sondażem społeczno-demo-
grafi cznym. Oznacza to, że do każdej jednostki terytorialnej (dzielnicy) wysłano 
grupę rachmistrzów, których zadanie polegało na osobistej wizycie we wszyst-
kich miejscach wsparcia instytucjonalnego dla bezdomnych uchodźców (shel-
tered homeless count) i w uprzednio zidentyfi kowanych miejscach niemiesz-
kalnych (unsheltered homeless count), następnie zaś przeprowadzenie krótkiej 
rozmowy z każdą napotkaną osobą i krótkiej ankiety z każdym napotkanym cu-
dzoziemcem.
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Wyróżnia się trzy rodzaje spisowych badań bezdomności14:
• proste liczenie bezdomnych w miejscach niemieszkalnych (ulice, dworce, 

działki, altanki, klatki schodowe itp.),
• liczenie połączone z badaniem socjodemografi cznym (mniej lub bardziej 

ustrukturalizowanym wywiadem dotyczącym bezdomnej osoby),
• liczenie bezdomnych korzystających z niemieszkalnych form instytucjonal-

nego wsparcia dla bezdomnych (jadłodajnie, centra medyczne dla bezdom-
nych, pomoc społeczna).
Każde z tych podejść ma swoje zalety, ale wiąże się także z określonymi 

ograniczeniami. W wypadku prostego liczenia bezdomnych (simple street co-
unts) zawsze istnieje możliwość, że pewne osoby nie zostały dostrzeżone, 
któreś miejsca pominięto, a więc jakaś liczba bezdomnych nie została spisana 
i wzięta pod uwagę. Ponieważ zazwyczaj nie ma dobrych podstaw pozwalają-
cych przyjąć konkretną regułę szacowania liczby pominiętych, wyniki takiego 
spisu są obciążone błędem pomiaru o nieustalonej wartości. Z drugiej strony 
proste liczenie dostarcza niepodważalnych wyników co do minimalnej liczby 
bezdomnych na danym obszarze, jest również relatywnie nieskomplikowane 
do zorganizowania. Nie dostarcza jednak żadnych informacji na temat podsta-
wowych charakterystyk bezdomnych15.

Liczenie połączone z badaniem socjodemografi cznym polega na dodaniu 
komponentu wywiadu. Wywiad może być przeprowadzany z każdym bezdom-
nym, bezdomni mogą być także dobierani losowo (np. na podstawie systema-
tycznego schematu doboru próby). Dodanie komponentu wywiadu pozwa-
la rozwiązać problem potencjalnego kilkakrotnego liczenia tych samych osób 
(zwłaszcza jeśli badanie jest prowadzone przez więcej niż dwanaście godzin) 
i zebrać bardziej lub mniej pogłębione informacje na temat samych bezdom-
nych16.

Ze względu na to, że liczenie bezdomnych korzystających z instytucjonal-
nych form wsparcia koncentruje się na miejscach świadczących usługi dla 
tej konkretnej grupy, ma tę zaletę, że  pozwala często dotrzeć do osób, któ-
re pominięto w „spisach ulicznych”. Wymaga ono jednak doskonałej orientacji 
w programach wsparcia dla bezdomnych, informacjach na temat miejsc i osób, 
które udzielają różnych form wsparcia.

Biorąc pod uwagę powyższe zalety i ograniczenia, specyfi kę sytuacji uchodź-
ców, wciąż niski stan wiedzy na temat skali i charakterystyk ich bezdomności 

14 HUD (U.S. Department of Housing and Urban Development), Offi  ce of Community Planning 
and Development, A Guide to Coun� ng Unsheltered Homeless People. Second Revision. Washing-
ton, DC 2008.

15 Ibidem.
16 Ibidem.
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oraz ograniczoną liczbę miejsc świadczących usługi dla bezdomnych uchodź-
ców, przyjęto, że spis będzie miał charakter liczenia poszerzonego o kompo-
nent wywiadu. Co więcej, uwzględniając ograniczenia fi nansowo-kadrowe 
i bezpieczeństwo rachmistrzów, uznano, że spis nie będzie miał charakteru peł-
nego (wizyty we wszystkich możliwych miejscach i lokalizacjach, gdzie mogą 
przebywać bezdomni), ale przyjmie charakter częściowy. Innymi słowy, odwie-
dzono te miejsca i lokalizacje, o których wiedziano w momencie spisu, że prze-
bywają tam bezdomne osoby z ochroną międzynarodową, oraz takie, o których 
było wiadomo, że przebywają tam bezdomni i które zakwalifi kowano jako bez-
pieczne. Dlatego zrezygnowano np. z wizyt w kanałach ciepłowniczych lub piw-
nicach.

Przygotowując badanie, podjęto następujące decyzje o charakterze meto-
dologicznym:

Lokalizacja potencjalnych miejsc przebywania bezdomnych uchodźców. 
W trakcie przygotowań do spisu, już od połowy 2012 roku prowadzono wywia-
dy i zbierano informacje od tak zwanych kluczowych informatorów, czyli w tym 
wypadku streetworkerów, bezdomnych uchodźców, policjantów, strażników 
miejskich, pracowników pomocy społecznej i pracowników organizacji poza-
rządowych działających na rzecz uchodźców. Na etapie przygotowawczym zi-
dentyfi kowano 32 miejsca zinstytucjonalizowanych form wsparcia (schronisk, 
noclegowni, domów samotnej matki, ośrodków interwencji kryzysowej w War-
szawie i okolicach) oraz 115 lokalizacji niemieszkalnych w przestrzeni pub-
licznej (pustostanów, działek, altanek, dworców i tym podobnych). W dniach 
poprzedzających badanie skontaktowano się z osobami pracującymi w miej-
scach zinstytucjonalizowanego wsparcia, aby poinformować o badaniu i ustalić 
godzinę przybycia rachmistrzów (przy czym nie we wszystkich miejscach uda-
ło się porozmawiać z osobami decyzyjnymi, z czego mogły wyniknąć proble-
my w trakcie spisu, o czym poniżej), ponadto zweryfi kowano bezpieczeństwo 
miejsc niemieszkalnych. Ostatecznie wybrano 25 miejsc zinstytucjonalizowanej 
pomocy i 66 lokalizacji niemieszkalnych.

Wybór daty i godziny spisu. Biorąc pod uwagę warunki pogodowe, możli-
wość zauważenia bezdomnych (przyjmuje się ogólnie, że spis powinien odby-
wać się w porze mniejszego natężenia ruchu) i bezpieczeństwo rachmistrzów, 
zadecydowano, że liczenie zostanie przeprowadzone w piątek i sobotę między 
godziną 18.00 a 23.00.

Dobór i szkolenie rachmistrzów. Rachmistrzowie zostali rekrutowani spo-
śród studentów uczelni warszawskich i wolontariuszy organizacji pozarządo-
wych mających doświadczenie w pracy z bezdomnymi. Szczególny wysiłek 
włożono w rekrutację tych ostatnich, z kolei wśród studentów szukano osób 
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ze znajomością języków obcych (rosyjskiego i angielskiego). Rachmistrzowie 
pracowali w trzyosobowych grupach, w których co najmniej jedna osoba była 
mężczyzną, co najmniej jedna osoba miała prawo jazdy i dysponowała samo-
chodem i co najmniej jedna osoba miała doświadczenie w pracy z uchodźca-
mi lub bezdomnymi. W każdej grupie były także osoby mówiące po angielsku 
i (lub) po rosyjsku.

Wszyscy rachmistrzowie przeszli dwa obowiązkowe szkolenia – jedno (dwu-
godzinne) w tygodniu poprzedzającym spis i drugie (godzinne) w dniu spisu. 
Szkolenie dotyczyło specyfi ki badania i badanej populacji (uchodźców), kwes
 i 
metodologicznych i bezpieczeństwa. Wszyscy rachmistrzowie otrzymali także 
pisemne instrukcje, niezbędne materiały (ulotki z listą miejsc wsparcia dla bez-
domnych do wręczenia potrzebującym, kwes
 onariusze wywiadu i „formularze 
kontaktu”) oraz listę numerów kontaktowych do koordynatorów badania.

Podjęcie decyzji o sposobie kwalifi kowania osoby jako bezdomnej i zbie-
ranych informacjach. W badaniach spisowych bezdomnych (bez względu na 
ich pochodzenie czy status w danym kraju) z góry należy przyjąć zasady doty-
czące tego, kto może zostać uznany za osobę bezdomną. Za najprostszą regu-
łę uznania danej osoby za bezdomnego można przyjąć, że jest to każda osoba 
śpiąca w przestrzeni publicznej lub przebywająca w zinstytucjonalizowanym 
miejscu wsparcia bezdomnych. W wypadku liczenia bezdomnych uchodźców 
taka reguła jednak nie wystarczy, przede wszystkim dlatego, że nie pozwala na 
zidentyfi kowanie osoby jako uchodźcy. Dlatego przyjęto, że osoba może być za-
kwalifi kowana jako bezdomny uchodźca jedynie wtedy, gdy spełnia wszystkie 
wymienione niżej warunki:
• znajduje się (śpi, przebywa) w nocy w przestrzeni niemieszkalnej lub insty-

tucjonalnego wsparcia bezdomnych,
• na pytanie o miejsce pobytu uprzedniej nocy również poda przestrzeń nie-

mieszkalną lub zbiorowego zakwaterowania („Gdzie Pan/Pani nocował/no-
cowała wczoraj?”, „Czy często nocuje Pan/Pani w takich miejscach?”, „Gdzie 
zazwyczaj Pan/Pani nocuje?”, „A gdy jest bardzo zimno/ciepło, gdzie Pan/
Pani nocuje?”, „Kiedy ostatni raz jadł Pan/jadła Pani ciepły posiłek?”),

• posiada ochronę międzynarodową, pobyt tolerowany lub znajduje się 
w procedurze uchodźczej.
Podjęcie decyzji o sposobie sprawozdawania i integracji danych. Każda 

grupa rachmistrzów musiała wypełnić tak zwany formularz kontaktu, czyli krót-
ko opisać odwiedzone miejsca, liczbę napotkanych osób (bez względu na to, 
czy były lub nie były uchodźcami) i przebieg interakcji z nimi. Ponadto dla każ-
dej osoby zakwalifi kowanej jako bezdomny uchodźca – wspólnie z nim lub na 
podstawie oceny własnej – należało wypełnić ankietę bezdomnego uchodźcy 
(zawierającą pytania o wymienione wcześniej charakterystyki).

07_Kinga_Wysienska.indd   36907_Kinga_Wysienska.indd   369 2014-11-18   07:18:552014-11-18   07:18:55



370

Kinga Wysieńska

3.2. Przebieg pierwszego spisu

Pierwsze badanie spisowe bezdomnych uchodźców odbyło się 8 i 9 marca 
2013 roku w godzinach od 18.00 do 23.00 w Warszawie i w okolicach. Obie 
noce były jednymi z najzimniejszych nocy marca, dodatkowo padał śnieg. Moż-
na zatem stwierdzić, że wymagania dotyczące pogody i pory dnia stawiane ba-
daniom spisowym zostały spełnione. Przyjmuje się bowiem, że spisy powinny 
być prowadzone podczas zimnych nocy, gdy temperatura spada znacznie po-
niżej zera i bezdomni muszą się gdzieś schronić, żeby przetrwać noc, ale jedno-
cześnie nie za późno w nocy, żeby nie wybijać ich z naturalnego rytmu funkcjo-
nowania, a także zapewnić bezpieczeństwo rachmistrzom17.

W badaniu wzięły udział cztery zespoły (grupy) rachmistrzów, z których każ-
dy składał się z trzech osób (dobranych według schematu opisanego wyżej). 
Pracę zespołów koordynowały dwie osoby – pozostające w ciągłym kontakcie 
telefonicznym z rachmistrzami, a także dysponujące dostępem do Internetu, 
aby w razie pytań wyszukiwać odpowiednie informacje. 

Podczas nocy spisowych rachmistrzowie poruszali się samochodem mię-
dzy lokalizacjami wyznaczonymi dla nich przez koordynatora badania. Lokali-
zacje zostały przypisane zespołom według sektorów (dzielnic), tak więc zespół 
pierwszy poruszał się w obrębie Białołęki, Targówka, Bródna, Wawra, Rember-
towa i Gocławia, zespół drugi – w okolicach Dworca Wschodniego, Ursynowa, 
Sadyby, Stegien i Siekierek, zespół trzeci odwiedził lokalizacje na terenie Bielan, 
Młocin, Śródmieścia i Żoliborza, a zespół czwarty – na terenie Ursusa, Włoch, 
Ochoty, Woli i Bemowa. Przypisane lokalizacje obejmowały zarówno miejsca 
instytucjonalnego wsparcia dla bezdomnych (noclegownie), jak i miejsca nie-
mieszkalne (każdy zespół odwiedzał zatem oba typy miejsc). Ostatecznie rach-
mistrzom udało się w przewidzianym czasie dotrzeć do 42 lokalizacji niemiesz-
kalnych i 18 zinstytucjonalizowanych miejsc wsparcia bezdomnych.

Spis w miejscach instytucjonalnego wsparcia. W trakcie nocy spisowych 
rachmistrzowie mieli za zadanie odwiedzić wszystkie zinstytucjonalizowane 
miejsca wsparcia albo o wyznaczonej wcześniej godzinie, albo po drodze do in-
nej lokalizacji. Tam, gdzie udało się nawiązać kontakt z odpowiednimi osobami, 
przedstawiciele wybranych instytucji wskazali preferowaną godzinę spotkania 
i przygotowali przebywających w danym miejscu cudzoziemców do planowa-
nej wizyty rachmistrzów, informując ich o celu badania. Krótki wywiad z cudzo-

17 Por. M. Dębski, Ł. Browarczyk, A. Michalska, Diagnozowanie bezdomności. Jak przepro-
wadzić badania socjodemografi czne, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, 
Gdańsk 2011.
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ziemcem przeprowadzał jednak w określonym przedziale czasowym rachmistrz 
(a nie pracownik instytucji, co jest czasem praktykowane). Rachmistrzowie od-
wiedzali także miejsca, z których decyzyjnymi przedstawicielami nie udało się 
skontaktować i których przedstawiciele twierdzili, że nie przebywają w nich cu-
dzoziemcy, jednak osoby pracujące z uchodźcami wskazywały te miejsca jako 
znane uchodźcom lub jako te, do których te osoby uchodźców kierują. Niestety 
nie we wszystkich wybranych miejscach udało się nawiązać kontakt w celu ze-
brania choćby podstawowych informacji – przede wszystkim nie udało się po-
rozmawiać z przedstawicielami zespołu instytucji wsparcia bezdomnych Stowa-
rzyszenia „Monar” przy ulicy Marywilskiej.

Spis w miejscach niemieszkalnych. Wysiłek rachmistrzów był skierowany 
głównie na odwiedzenie wszystkich tych miejsc niemieszkalnych, o których 
było wiadomo, że zbierają się w nich lub przebywają osoby bezdomne (w tym 
bezdomni cudzoziemcy), np. dworce, pustostany, działki, altany, namioty, par-
kingi. Ze względu na temperaturę w ciągu nocy spisowych nie szukano bez-
domnych w parkach i na otwartej przestrzeni. Zastosowanie zasady „znanych 
lokalizacji” z jednej strony pozwoliło na ograniczenie kosztów przeprowadzenia 
badania i ułatwiło koordynację zespołów, z drugiej zaś– mogło się przyczynić 
do jego częściowego niepowodzenia, gdyż, jak się okazało, „lokalizacje znane” 
są głównie lokalizacjami bezdomnych narodowości polskiej.

3.3. Wyniki pierwszego spisu

Jak wspomniano, głównym celem pierwszego badania było sprawdzenie 
poprawności przyjętej metodologii spisu, wstępne ustalenie minimalnej liczby 
bezdachowych i bezmieszkaniowych uchodźców w Warszawie, ich podstawo-
wych charakterystyk (m.in. miejsca pochodzenia, rodzaju ochrony międzyna-
rodowej, długości pobytu w Polsce, statusu rodzinnego, wieku i płci) i charak-
terystyk miejsc, w jakich przebywają. Ponadto rezultatem badania miało być 
stworzenie wstępnej mapy bezdomności uchodźców w Warszawie. Niestety 
cele te udało się osiągnąć jedynie połowicznie.

W trakcie spisu w lokalizacjach niemieszkalnych nie zidentyfi kowano bo-
wiem żadnych bezdomnych uchodźców, a w miejscach zinstytucjonalizowa-
nego wsparcia bezdomnych zidentyfi kowano jedenastu cudzoziemców, z cze-
go czterech migrantów zarobkowych (trzy kobiety i jednego mężczyznę; jedna 
z tych osób przebywała w Polsce nielegalnie, trzy osoby przebywały na tery-
torium RP krócej niż dwa lata, jedna osoba – ponad piętnaście; trzy osoby po-
chodziły z krajów Unii Europejskiej, jedna była obywatelem państwa trzecie-
go. Z grupy docelowej zidentyfi kowano siedem osób, z czego pięć miało status 
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uchodźcy lub przyznaną ochronę uzupełniającą, jedna osoba była w trakcie 
procedury o nadanie statusu uchodźcy, a jedna miała zgodę na pobyt tolero-
wany. Wśród zidentyfi kowanych bezdomnych uchodźców jedna osoba pocho-
dziła z Czeczenii, trzy z Nigerii (przy czym jedna osoba to dziecko), dwie z Biało-
rusi, a jedna ze Sri Lanki. Dwie osoby twierdziły, że czekają na przydział lokalu 
komunalnego lub socjalnego, przy czym jedna z nich miała jedynie zgodę na 
pobyt tolerowany. Cztery osoby przebywały w Polsce dłużej niż siedem lat, jed-
na – cztery miesiące, a dwie kolejne osoby były w Polsce od dwóch lat. Cztery 
osoby to mężczyźni, trzy osoby to kobiety. Trzy osoby nie miały ukończonych 
dwudziestu czterech lat. W wypadku czterech osób bezdomność miała charak-
ter długotrwały. Ze względu na zbyt małą liczbę obserwacji trudno jest dokony-
wać jakichkolwiek uogólnień na temat charakterystyk bezdomnych uchodźców, 
aczkolwiek warto podkreślić, że zgodnie z oczekiwaniami nie była ona ograni-
czona do osób o określonym pochodzeniu, płci, wieku czy statusie prawnym.

Problemy, które zaobserwowaliśmy w trakcie pierwszego spisu, pojawiły się 
również w badaniach bezdomności cudzoziemców i uchodźców w innych kra-
jach. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że liczenie bezdomnych migran-
tów jest trudne ze względu na nakładanie się problemu dostępności populacji 
bezdomnych i populacji cudzoziemców oraz szczególną niechęć cudzoziemców 
do „bycia zidentyfi kowanym” – uchodźcy i migranci są specyfi czną grupą bez-
domnych, którzy ze względu na cechy kapitału społecznego, jakim dysponują, 
wymykają się klasycznym metodom badania18. W przypadku przeprowadzo-
nego badania trudno było jednak określić, czy mała liczba zidentyfi kowanych 
cudzoziemców wynikała z błędnej metodologii, czy też z wyżej wymienionych 
problemów. Dlatego postanowiono zmodyfi kować nieco metodologię spisu 
właściwego, a także poszerzyć całe badanie o część jakościową.

3.4. Metodologia i przebieg drugiego spisu

Przede wszystkim – biorąc pod uwagę doświadczenia z pierwszego spisu – 
zdecydowano się nawiązać stałą współpracę ze streetworkerkami mającymi 
ciągły kontakt zarówno z osobami bezdomnymi przebywającymi w przestrze-
ni publicznej oraz w schroniskach i noclegowniach, jak i z przedstawicielami 
instytucji mających styczność z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji 
mieszkaniowej (Straż Miejska, Ośrodki Pomocy Społecznej, pracownicy socjalni 

18 J. Francis, „You cannot se
 le like this”: The housing situa� on of African refugees in Metro 
Vancouver, Metropolis Bri
 sh Columbia Centre of Excellence for Research on Immigra
 on and 
Diversity, Working Paper Series 2009, 09-02; S. D’Addario, Sleeping on the Margins. The Role of 
Social Capital in the Housing Pa
 erns of Refugee Claimants in The Greater Vancouver Regional 
District, M.A. Thesis. UBC, Vancouver 2005.
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miejsc zinstytucjonalizowanego wsparcia bezdomnych). Na podstawie zebra-
nych przez nie informacji udało się skonstruować listę schronisk i noclegow-
ni, w których w 2013 roku przebywali cudzoziemcy (9 placówek) – najwięcej 
z nich skorzystało w tym okresie z pomocy noclegowni Polskiego Komitetu Po-
mocy Społecznej „Siekierki” (ok. 13 osób) i noclegowni dla osób bezdomnych 
i najuboższych MONAR-MARKOT przy ul. Skaryszewskiej (ok. 30 osób), skąd 
(przynajmniej niektórzy) byli kierowani do schronisk na terenie Warszawy. Co 
więcej, dzięki przeprowadzonym przez streetworkerki wywiadom potwierdzo-
no, że w znanych różnym instytucjom miejscach niemieszkalnych nie pojawia-
ją się zazwyczaj ani cudzoziemcy, w tym uchodźcy (wywiady ze Strażą Miejską 
pozwoliły za to zidentyfi kować na terenie jednej z podwarszawskich gmin dwa 
mieszkania przeludnione, w których przebywają przedstawiciele grupy docelo-
wej badania)19.

Uwzględniając zbierane w ciągu całego roku dane, w trakcie drugiego spisu 
zrezygnowano z wysyłania rachmistrzów do lokalizacji niemieszkalnych, zde-
cydowano się natomiast poszerzyć spis w miejscach zinstytucjonalizowanego 
wsparcia bezdomnych o wywiady z ich przedstawicielami. Co więcej, rozbudo-
wano pytania w kwes
 onariuszu skierowanym do uchodźcy o historię miesz-
kaniową w Polsce. Ponieważ prowadzenie rozmów z uchodźcami wymaga spe-
cjalnych kompetencji zarówno językowych, jak i kulturowych, zespoły dobrano 
tak, aby w ich skład wchodził jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej 
wspomagającej uchodźców (a co za tym idzie, posługujący się biegle językiem 
rosyjskim i angielskim oraz znający realia uchodźcze w Polsce) oraz jeden/jed-
na streetworker(ka) (a więc osoba znająca realia instytucji wsparcia bezdom-
nych w Polsce).

Podobnie jak w przypadku pierwszego spisu, wszyscy rachmistrzowie zostali 
odpowiednio przeszkoleni, a także przypisani do konkretnych dzielnic Warsza-
wy i okolic. Sam spis odbył się 28 lutego 2014 roku, w godzinach 16.00–22.00. 
W tygodniu poprzedzającym badanie poinformowano o nim przedstawicieli 
wszystkich instytucji oraz ustalono konkretne godziny przybycia rachmistrzów. 
Szczególny nacisk położono na uzgodnienie wizyt w miejscach, w których prze-
bywają lub przebywali według zebranych informacji cudzoziemcy, w trakcie spi-
su odwiedzono jednak wszystkie instytucje wsparcia bezdomnych na terenie 
Warszawy i okolic (łącznie 35 miejsc).

19 Listy zarówno miejsc zinstytucjonalizowanego wsparcia bezdomnych, jak i miejsc niemiesz-
kalnych, które odwiedzono podczas obydwu spisów są dostępne do wglądu w siedzibie ISP.
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3.5. Wyniki drugiego spisu oraz dyskusja

W miejscach zinstytucjonalizowanego wsparcia bezdomnych zidentyfi kowa-
no w lutym 2014 roku trzy osoby z grupy docelowej, przy czym dwie z nich to 
te same osoby, z którymi rozmawiano rok wcześniej, a z jedną nie udało się po-
rozmawiać ze względu na jej nieobecność w schronisku. Ponadto zidentyfi ko-
wano czterech cudzoziemców z Ukrainy i Rosji, z których dwoje miało epizody 
pracy w Niemczech, jedna osoba – pobytu w więzieniu, jednej zaś uprzednie 
lokum spaliło się. Tylko w przypadku jednej osoby czas pobytu w danej lokali-
zacji wynosił mniej niż tydzień.

Choć w trakcie spisów rachmistrzowie nie zidentyfi kowali zbyt wielu bez-
domnych uchodźców korzystających z usług schronisk i noclegowni20, wyniki 
spisu dostarczają kilku istotnych obserwacji:
1) zdarzają się przypadki, gdy osoby objęte ochroną międzynarodową (mające 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) mieszkają w schroniskach lata-
mi. Osoby, z którymi rozmawiano zarówno w 2013 i 2014 roku, przebywały 
w nich, odpowiednio, prawie 9 i 6 lat. Jest to zatrważające i wskazuje na 
kompletną niewydolność systemu integracji oraz pomocy społecznej (o żad-
nej z tej dwójki osób nie wspomniano w trakcie wywiadów z przedstawicie-
lami odpowiednich OPS lub w przesłanych podsumowaniach, jako objętych 
pomocą danego ośrodka);

2) zdarzają się przypadki, gdy w schroniskach mieszkają kobiety objęte ochro-
ną międzynarodową lub mające pozwolenie na pobyt tolerowany będą-
ce w ciąży – taką sytuację odnotowano w 2013 roku. Aczkolwiek osobom 
z pobytem tolerowanym przysługuje mniejszy zakres wsparcia ze strony po-
mocy społecznej niż uznanym uchodźcom, przebywanie ciężarnych kobiet 
w schroniskach i noclegowniach, w których nie mają one dostępu do od-
powiedniej opieki, należy uznać za kolejny przejaw luk w systemie ochrony 
i wsparcia migrantów przymusowych w Polsce;

3) z pomocy instytucji interwencyjnych korzystają osoby ubiegające się o na-
danie statusu uchodźcy, które zgodnie z zobowiązaniami międzynarodo-
wymi powinny mieć zapewnione środki na zabezpieczenie mieszkania lub 
miejsce w ośrodku dla cudzoziemców;

4) rozmowy z pracownikami miejsc zinstytucjonalizowanego wsparcia pozwo-
liły ustalić, że cudzoziemcy (w tym uchodźcy) korzystają zarówno z pomocy 
rzeczowej, tam gdzie takowa jest oferowana (Hospicjum św. Krzyża), jak i ze 

20 Przy czym zauważyć należy, że zima 2014 roku była wyjątkowo ciepła, a relatywnie wysokie 
temperatury w okresie zimowym często przekładają się na mniejsze zapotrzebowanie na schro-
nienie w placówkach interwencyjnych.
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schronisk oraz noclegowni, jednakże w wielu miejscach, pracownicy nie po-
trafi ą powiedzieć nic o statusie pobytowym obcokrajowców ani nawet na-
rodowości lub przynależności etnicznej swoich podopiecznych. Co więcej, 
w wielu miejscach informacje podawane w trakcie spisu w lutym 2014 roku 
były sprzeczne z informacjami zebranymi między spisami przez streetwor-
kerki lub w obliczu faktu przebywania w danym miejscu cudzoziemców 
w czasie spisu w marcu 2013 roku21.
Ponadto, przeprowadzone w trakcie badania obserwacje i wywiady z przed-

stawicielami niektórych miejsc wsparcia bezdomnych (nie we wszystkich 
ośrodkach wyrażono zgodę na rozmowę) ujawniły następujące problemy mo-
gące rzutować na sytuację migrantów przymusowych z nich korzystających lub 
szukających w nich interwencyjnego wsparcia:
1) pracownikom socjalnym ośrodków brakuje funduszy na przeszkolenie w za-

kresie kompetencji kulturowych i z podstaw języków obcych; efektem ta-
kich braków jest chociażby sytuacja wspomnianego wcześniej migranta 
objętego ochroną uzupełniającą, z którym obsługa placówki nie potrafi  się 
porozumieć i który w zasadzie nie wchodzi w żadne interakcje z osobami 
odpowiedzialnymi za pracę socjalną. Niewystarczające kompetencje kultu-
rowe i językowe prowadzą także do sytuacji, gdy do wywiadu środowisko-
wego włącza się innych pensjonariuszy lub wywiad prowadzi się na migi. 
W konsekwencji przepływ informacji na linii cudzoziemiec – pracownik so-
cjalny/personel placówki jest ograniczony, a wsparcie, jakie mogą uzyskać 
migranci, minimalne. (Jak odnotowali badacze, istnieją oczywiście indywi-
dualne przypadki, w których personel danego ośrodka czynnie angażuje się 
w pomoc cudzoziemskiemu podopiecznemu, jednak nie ma ona charakteru 
systemowego).

2) większość ośrodków dziennego pobytu wymaga od swoich podopiecznych 
uiszczania określonych świadczeń. Pracę, choćby dorywczą lub polegającą 
na zbieractwie lub żebractwie, dużo łatwiej uzyskać lub wykonywać Polako-
wi, który zna język i realia funkcjonowania w danym mieście, niż migranto-
wi przymusowemu, który najczęściej słabo posługuje się językiem polskim, 
nie orientuje się też często w niuansach stolicy (lub innego miasta). Dla tych 
ośrodków dużo łatwiejsze jest także wyegzekwowanie środków od gminy 
ostatniego (adresu) zameldowania w przypadku Polaka niż dochodzenie 

21 Na przykład w kilku placówkach zinstytucjonalizowanej pomocy bezdomnym poinformo-
wano rachmistrzów w 2014 roku, że uchodźcy nigdy (lub w ostatnim roku) z  usług tych placówek 
nie korzystali, natomiast osoby takie zostały zidentyfi kowane rok wcześniej lub w trakcie przygo-
towań przedspisowych. 
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rekompensaty za cudzoziemca (którego ostatnim udokumentowanym miej-
scem zamieszkania jest często ośrodek dla cudzoziemców).

3) wiele ośrodków mieszczących się w Warszawie i okolicach usytuowana 
jest na obrzeżach miasta, w dzielnicach odległych od centrum (Ursus) lub 
w gminach graniczących z Warszawą (Legionowo, Ożarów Mazowiecki, 
Czarne, Laski). Poza nielicznymi wyjątkami są one niedostępne dla osoby 
niezorientowanej w topografi i Warszawy i okolic. Biorąc pod uwagę, że nie 
ma informacji na temat miejsc zinstytucjonalizowanego wsparcia bezdom-
nych w języku innym niż polski, możliwość skorzystania z nich przez migran-
tów jest ograniczona (głównie do tych cudzoziemców, którzy uzyskali infor-
macje od przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych migrantów 
dłużej przebywających w Polsce).

Spisy bezdomnych z zasady nie obejmują wszystkich członków populacji 
bezdomnych (stanowią tak zwane undercounts)22 (The Metro Vancouver Ho-
melessness Secretariat 2012). Mimo wysiłków, żeby objąć spisem wszystkie 
osoby dotknięte skrajnym (widocznym) rodzajem bezdomności, część z róż-
nych powodów nigdy nie zostanie zidentyfi kowana – albo dlatego, że nie chcą 
się one ujawnić, albo dlatego, że przebywają w lokalizacjach niedostępnych dla 
spisujących, albo też, że ze względów metodologicznych są trudne do identy-
fi kacji (przykładem może być historia rodziny uchodźczej, która przeczekiwała 
noc, jeżdżąc komunikacją miejską). Co więcej, badanie spisowe dotyczy liczby 
bezdomnych jednostek i rodzin w danym punkcie czasowym (jest to tak zwa-
na miara stanu). Z zasady nie mówi ono zbyt wiele o powszechności wystę-
powania bezdomności (czyli o rozmiarze populacji bezdomnej w porównaniu 
do całości populacji w danym okresie, np. roku) ani o przepływie bezdomnych 
(czyli o tym, ile nowych osób dotknęła bezdomność w danym okresie, a ile 
osób z niej wyszło), uwzględniając tym samym napływ i odpływ bezdomnych23. 
Mimo to spisy są konieczne – choćby po to, żeby określić minimalną liczbę i ro-
dzaj niezbędnych miejsc interwencyjnego schronienia dla migrantów przymu-
sowych (w placówkach dla kobiet vs. dla mężczyzn, w placówkach dla rodzin, 
w placówkach, gdzie pracownicy socjalni mówią po angielsku/rosyjsku/francu-
sku etc.).

22 The Metro Vancouver Homelessness Secretariat, One Step Forward... Results of the 2011 
Metro Vancouver Homeless Count, Regional Steering Commi� ee on Homelessness, Vancouver 
2012.

23 B. Edgar, M. Harrison, P. Watson, V. Busch-Geertsema, Measurement of Homelessness 
at EU Level, Raport przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej (European Commission, DG 
Employment, Social Aff airs and Equal Opportuni
 es), Dundee/Brussels 2007. 
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 Aby takie badania były efektywne, niezbędne jest nawiązanie współ-
pracy z migrantami przymusowymi, zwłaszcza z tymi, którzy doświadczyli skraj-
nej bezdomności, i włączenie ich do zespołów badaczy zbierających informa-
cje o sytuacjach kryzysowych w zakresie dostępu do bezpiecznego schronienia 
wśród uchodźców w ciągu całego roku, a także do zespołów rachmistrzów. 
Z jednej strony, uchodźcy byliby źródłem cennej wiedzy na temat zinstytu-
cjonalizowanych i niemieszkalnych lokalizacji przebywania cudzoziemców, 
o których z różnych powodów nie wiedzą nawet pracownicy organizacji poza-
rządowych pomagających uchodźcom, z drugiej zaś – byliby w stanie pomóc 
w przełamaniu bariery nieufności, jaka być może powoduje niechęć uchodź-
ców do identyfi kacji przez polskich rachmistrzów.

 Przede wszystkim jednak niezbędne jest stworzenie systemu monito-
rowania historii mieszkaniowych uchodźców doświadczających skrajnej bez-
domności oraz bezdomności uchodźców w ogóle. Wiele zinstytucjonalizowa-
nych miejsc wsparcia bezdomnych wybrano do badania na podstawie wskazań 
przedstawicieli organizacji pozarządowych jako ośrodków, do których odsyłają 
oni potrzebujących lub jako miejsc, w których w poprzednim badaniu ziden-
tyfi kowano cudzoziemców. Jak jednak pokazuje doświadczenie, w wielu z tych 
miejsc osoby prowadzące dane placówki nie chcą się przyznać do przyjmowa-
nia cudzoziemców, nie wiedzą, jaki był status prawny, a nawet narodowość cu-
dzoziemca, który skorzystał z pomocy, skąd przybył lub dokąd się udał, a także 
jak długo uchodźca przebywał w placówce. Stąd stworzenie systemu „podąża-
nia” za bezdomnym uchodźcą, w którym odnotowywano by miejsce, do któ-
rego uchodźca został wysłany przez organizację pozarządową i który dawałby 
możliwość ustalenia, czy i jak długo w danym miejscu pozostał oraz jakie było 
kolejne miejsce jego pobytu, pozwoliłoby na lepsze planowanie zarówno kolej-
nych badań, jak i polityk społecznych ukierunkowanych na pomoc bezdomnym 
migrantom.

4. Ukryte formy bezdomności

Jak wspomniano, we współczesnych badaniach bezdomność jest trakto-
wana raczej jako zjawisko rozciągające się między posiadaniem bezpiecznego 
i adekwatnego mieszkania a nieposiadaniem schronienia w ogóle. Zatem bez-
domnym migrantem przymusowym jest nie tylko każda osoba z przyznaną 
ochroną międzynarodową lub pozwoleniem na pobyt tolerowany, która nie po-
siada dachu nad głową lub przebywa w miejscu zbiorowego zakwaterowania 
lub zinstytucjonalizowanej pomocy bezdomnym, ale także taka, która nie jest 
w stanie zapewnić sobie schronienia spełniającego minimalne warunki, jakie 
pozwalałyby uznać je za pomieszczenie mieszkalne. Pomieszczenie mieszkalne 
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musi bowiem zapewniać lokatorom odpowiednią przestrzeń, ochronę fi zycz-
ną, schronienie przed wodą i ochronę przed zagrożeniami dla zdrowia, takimi 
jak wypadki budowlane i choroby. Mówiąc inaczej, pomieszczenie mieszkal-
ne musi mieć charakter schronienia zabezpieczonego, gwarantującego odpo-
wiednie bezpieczeństwo fi zyczne i komfort psychiczny. Warto podkreślić, że 
prawo do mieszkania jest fundamentalnym prawem człowieka24, dlatego nie-
dopuszczalne jest, żeby benefi cjenci ochrony międzynarodowej (podobnie jak 
i obywatele danego państwa) doświadczali bezdomności w jakiejkolwiek for-
mie. Bez znaczenia są warunki mieszkaniowe w kraju pochodzenia migranta 
czy niskie standardy mieszkaniowe panujące w kraju, który zobowiązał się do 
udzielenia mu ochrony międzynarodowej. Bezdomny pozostaje bezdomnym 
niezależnie od tego, ilu innych bezdomnych zidentyfi kowano w danej jednostce 
administracyjnej (mówiąc inaczej, zarówno to, że prawie połowa Polaków do-
świadcza wykluczenia mieszkaniowego lub jest zagrożona bezdomnością jest 
faktem, jak i to, że w takiej sytuacji znajduje się większość migrantów przymu-
sowych), a także niezależnie od tego, czy w kraju pochodzenia mieszkał w pała-
cu czy w lepiance (czyli, czy również doświadczał (ukrytej) bezdomności czy też 
miał w pełni zaspokojoną potrzebę posiadania bezpiecznego schronienia).

4.1. Co to jest mieszkanie niezabezpieczone, przeludnione czy społecznie odizolowane?

Według często stosowanych klasyfi kacji bezdomności (w tym klasyfi kacji Eu-
ropejskiego Obserwatorium Bezdomności) za ukrytą (relatywna) bezdomność 
uważa się sytuacje, w których do wykluczenia dochodzi w jednej z trzech do-
men konstytuujących dom – prawnej, fi zycznej i społecznej25, a także sytuacje, 
w których utrzymanie go wiąże się ze skrajnym (bądź relatywnie dużym) wysił-
kiem fi nansowym (housing stress and cri� cal housing stress)26.

W tym kontekście termin „niezabezpieczone” dotyczy wykluczenia w dome-
nie prawnej, które obejmuje brak tytułu prawnego do przestrzeni jako wyłącz-
nej własności lub prawnej ochrony posiadania. Z kolei termin „nieadekwatne” 
wiąże się z domeną fi zyczną, np. sytuacją, w której lokum nie nadaje się do za-

24 Biuro Wysokiego Komisarza do spraw Praw Człowieka, The right to adequate housing, Art. 
11(1)), 12/13/1991. CESCR General comment 4 (General Comments).

25 W. Edgar, J. Doherty, H. Meert, Third Review of Sta� s� cs on Homelessness in Europe. Deve-
loping an Opera� onal Defi ni� on of Homelessness, FEANTSA, Brussels 2004.

26 D. Hiebert, S. D’Addario, K. Sherrell, „Taking Care of Their Own? Or Falling Between the 
Cracks? Absolute and Rela� ve Homelessness Among Immigrants, Refugees, and Refugee Clai-
mants in Vancouver”. w: J. D. Hulchanski, P. Campsie, S.B.Y. Chau, S.W. Hwang, E. Paradis (red.), 
Finding Home. Policy Op� ons  for Addressing Homelessness in Canada, University of Toronto, 
Toronto 2009. www.homelesshub.ca/FindingHome. Por. także defi nicje Eurostatu.
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mieszkania. Terminy „przeludnione” i „odizolowane społecznie” nawiązują do 
wykluczenia w domenie społecznej i oznaczają, że miejsce zamieszkania nie za-
pewnia prywatności i bezpiecznej przestrzeni osobistej do nawiązywania relacji 
społecznych27. Natomiast duży wysiłek i skrajny wysiłek fi nansowy dotyczy sy-
tuacji, w których koszt schronienia przekracza odpowiednio 30% (według Euro-
stat 40%) i 50% dochodu gospodarstwa domowego28.

W badaniach dotyczących wykluczenia mieszkaniowego stosuje się kilka de-
fi nicji przeludnienia. Według Eurostat dana osoba mieszka w warunkach prze-
ludnienia, gdy w danym gospodarstwie domowym nie ma do dyspozycji mini-
mum następującej liczby pokoi:
• przynajmniej jednego pokoju „dziennego” dla gospodarstwa domowego
• przynajmniej jednego pokoju na parę (małżeństwo/konkubinat) osób w go-

spodarstwie
• przynajmniej jednego pokoju dla singla powyżej 18 roku życia
• przynajmniej jednego pokoju dla dwóch osób tej samej płci w wieku 12–17 

lat
• przynajmniej jednego pokoju dla osoby w wieku 12–17 lat nieujętej w po-

przednich kategoriach (na przykład dzieci między 12 a 17 rokiem życia nie-
będące tej samej płci powinny mieć do dyspozycji odrębne sypialnie)

• jednego pokoju dla pary dzieci poniżej 12 roku życia.
Przykładowo, jednoosobowe gospodarstwo domowe uważa się za przelud-

nione, gdy nie ma oddzielonej przestrzeni do spania od przestrzeni dziennej 
(punkt 1 i 3).

Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia defi niuje przeludnienie jako sytua-
cję, gdy osoby mieszkające w danym lokalu nie mają wystarczająco przestrzeni, 
aby bez ograniczeń się po nim poruszać, utrzymywać higienę, spać odpoczy-
wać i mieć zagwarantowane minimum prywatności. Według WHO pokój/lokal 
jest przeludniony, gdy dwie osoby powyżej 9 roku życia o różnej płci niebędące 
w związku muszą spać w tym samym pokoju. Ponadto z przeludnieniem mamy 
do czynienia, gdy liczba osób w pokoju przekracza:
• 11 m2 – 2 osoby
• 9–10 m2 – 1,5 osoby
• 7–9 m2 – 1 osoba
• 5–7 m2 – 0,5 osoby
• poniżej 5 m2 – nikt.

27 W. Edgar, J. Doherty, H. Meert, Third Review of Sta� s� cs on Homelessness in Europe… Op. 
cit.; K. Wysieńska, Gdzie jest mój dom ... 

28 D. Hiebert, S. D’Addario, K. Sherrell, Taking Care of Their Own...; Por. także defi nicje Euro-
statu.
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Biorąc pod uwagę (1) specyfi kę respondentów, (2) zbyt szeroką defi nicję 
Eurostat29, (3) trudność pomiaru wielkości mieszkań zajmowanych przez mi-
grantów, za przeludnione uznano takie mieszkanie, w którym: 1) rodzice muszą 
dzielić sypialnię z dziećmi; 2) dzieci powyżej 12 roku życia nie będące tej samej 
płci muszą dzielić ze sobą pokój; 3) niebędący w relacji intymnej dorośli muszą 
dzielić ze sobą przestrzeń sypialną.

4.2. Podstawowe informacje o badaniu jakościowym bezdomności ukrytej

Dane dotyczące bezdomności ukrytej były zbierane przy wykorzystaniu 
metodologii jakościowej. Podjęto co prawda próbę przeprowadzenia badania 
pełnego sytuacji mieszkaniowej osób korzystających ze wsparcia Ośrodków 
Pomocy Społecznej na terenie Warszawy, jednak ze względów prawno-proce-
duralnych nie udało się go przeprowadzić (nie uzyskano zgody na uzyskanie 
danych adresowych benefi cjentów)30. Zrealizowana próba (14 gospodarstw 
domowych) nie miała zatem charakteru probabilistycznego (dobierana była 
metodą kuli śnieżnej), a narzędzie nie miało charakteru zestandaryzowanego 
(badacze otrzymali dyspozycje do wywiadu i wytyczne co do przebiegu wizyty, 
jednak jej szczegóły mogły się różnić w zależności od formy bezdomności i re-
spondenta). Badacze byli proszeni również o udokumentowanie rodzaju wyklu-
czenia w formie zdjęć (o ile zgodę na ich zrobienie wyrazili respondenci).

W trakcie wizyt w lokalach przebywania migrantów rejestrowano informa-
cje dotyczące:
• warunków mieszkaniowych uchodźców (z punktu widzenia standardów 

zdrowotnych, higienicznych, społecznych, itp.)
• kosztów ponoszonych na wynajęcie/utrzymanie takiego mieszkania,
• rodzaju zabezpieczenia prawa do lokalu,
• sposobu znalezienia lokalu,
• poprzedniego miejsca zamieszkania/pobytu,
• warunków, w jakich mieszkają znajomi, przyjaciele lub rodzina,
• szans na zmianę sytuacji.

29 Defi nicja uznana została za zbyt szeroką w sensie empirycznym – takie rozumienie prze-
ludnienia musiałoby doprowadzić do uznania, że prawie wszyscy uchodźcy żyją w Polsce w wa-
runkach przeludnienia i nie pozwoliłoby na odróżnienie lokali, w których głównym problemem 
jest przeludnienie, od lokali, w których mieszkańcy cierpią z powodu innej formy ukrytej bez-
domności.

30 Według dostarczonych przez pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej danych co naj-
mniej 76 rodzin migrantów przymusowych korzystało z rożnych form pomocy społecznej w 2013 
roku, z czego większość na terenie Białołęki, Targówka i Pragi Północ. Większość z nich nie mia-
ła stałej pracy, a musiała ponosić koszt najmu lokalu na wolnym rynku. Najgorszych warunków 
mieszkaniowych natomiast doświadczają benefi cjenci OPS-Praga Północ.
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4.3. Wyniki badania – warunki mieszkaniowe migrantów przymusowych

Mieszkania socjalne/komunalne. Mieszkania socjalne i komunalne wynaj-
mowane bądź przyznane uchodźcom mają często charakter mieszkań substan-
dardowych (co zostało udokumentowane fotografi cznie), a także narażających 
najemców na zbyt duży (w miesiącach zimowych krytyczny) wysiłek fi nansowy 
związany z utrzymaniem (przede wszystkim ogrzaniem) danego mieszkania.

Mieszkanie jednopokojowe, R. mieszka razem z siostrą i jej około pięcio-
letnim synem oraz swoim dziewiętnastoletnim synem. Mieszkanie wyjąt-
kowo wilgotne, do łazienki nie da się wejść – jest tam zimno i wilgotno, 
mnóstwo pleśni na ścianach. Karaluchy. W łazience stare rury. R. kołdrą 
zawiesiła wejście na korytarz, aby było cieplej. W nocy taka wilgoć, że 
trudno oddychać, czasem otwierają okno31.

Z kolei w innym mieszkaniu:

Mieszkanie ma 49 m (36 m część sypialna, 13 kuchnia z łazienką i przed-
pokojem). Mieszkanie R. dostała po remoncie. Wygląda jednak na to, 
że był zrobiony po łebkach i z najtańszych materiałów. Odchodzi tynk, 
ściany się kruszą i pękają, wyszedł grzyb. Pierwsza interwencja w 2008 
roku dotycząca grzyba i wilgoci poskutkowała tym, że zainstalowano na-
wiewniki i izolacje ścian metodą iniekcji krystalicznej. Problem powrócił 
jednak szybko. R. usiłowała wymienić mieszkanie w 2010 ze względu na 
złe warunki, ale dostała odmowę. Podczas naszej rozmowy siedziałyśmy 
w kurtkach, natomiast na dworze można było grzać się na słońcu bez 
kurtek. R opowiadała, że gdy marzli zimą, to w pokoju rozkładali duży 
namiot, w którym spali całą rodzin, żeby było cieplej. Obecnie R. wynaj-
muje trzypokojowe mieszkanie na Mokotowie, za które płaci 1200 PLN, 
co jest tańsze niż mieszkanie w ogrzewanym elektrycznie w mieszkaniu 
socjalnym (którego czynsz R, również opłaca).

Mieszkania wynajmowane. W mieszkaniach wynajmowanych warunki czę-
sto również mają charakter substandardowy (obserwacja ta dotyczy zarówno 
osób będących „w procedurze”, jak i osób objętych ochroną międzynarodową 
czy posiadających zgodę na pobyt tolerowany; warto zauważyć bowiem, że 
często w jednym gospodarstwie domowym są osoby o różnych statusach praw-
nych w Polsce):

31 Fragmenty zaznaczone kursywą pochodzą z „dzienniczków” badaczy.
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Ogrzewanie wody w łazience jest gazowe, nierównomiernie ogrzewa 
wodę. R. poparzyła sobie rękę, córka nogę. W łazience jeden z kontak-
tów bije prądem. Żeby włączyć pralkę, trzeba wyłączać z prądu lodówkę. 
Zimą wieje z okien i drzwi. W kuchni zgniła podłoga. W dużym pokoju 
i kuchni przeciekają kaloryfery. Śpią po kilka osób w łóżku.

Zdarza się też i tak:

Na podwórku sąsiedzkiego domu kolega mieszka w wagoniku i do toa-
lety lub się umyć przychodzi do R. Ogrzewa się piecykiem elektrycznym, 
przy największych mrozach się przeziębia, jest zimno.

Jednak największy problem, którego doświadczają migranci przymusowi, to 
przeludnienie:

Na początku mieszkali w […], po kilka osób w pokoju, w trzypokojowym 
mieszkaniu 3 rodziny.

Mieszkanie około 30m2 na sześć osób. Bez mebli. Niektóre rzeczy R. 
przechowują na balkonie, aby mieć więcej przestrzeni.
R. w ciąży, teraz mają 6 dzieci, najmłodsze z nich ma 2 lata – mieszkanie 
dwupokojowe.

Po przyjeździe do Polski żyli u siostry męża, w jednym pokoju 11 osób.

Rodzina 8 osób: rodzice i sześcioro dzieci. Mieszkanie na oko trzy na trzy 
metry, ściany na ukos. Dwa łóżka, stół, mała kuchenka gazowa z butlą, 
lodówka, jedno okno.

Koszty ponoszone na wynajęcie lub opłacenie mieszkania. We wszystkich 
przypadkach (za wyjątkiem osób mieszkających w squatach) koszt wynajmu 
lub utrzymania mieszkania wynosił powyżej 60% dochodu gospodarstwa do-
mowego. Relacja kosztów schronienia do dochodów związana była najczęściej 
z brakiem stałej pracy lub zbyt niskim wsparciem fi nansowym otrzymywanym 
przez osoby utrzymujące się ze świadczeń pozaośrodkowych (część z nich, przy 
czym dotyczy to głównie osób bezdzietnych – dzięki pomocy organizacji poza-
rządowych – znajduje schronienie w squatach, pozostałe zazwyczaj współwy-
najmują pokoje lub maleńkie kawalerki pod Warszawą). W jednym przypadku 
wspomniano również o wygórowanych stawkach właścicieli mieszkań wobec 
rodzin wielodzietnych.
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Opłata za dwupokojowe mieszkanie na Bielanach to 1850 zł. Po opła-
cie czynszu zostaje rodzinie R. 1150 zł miesięcznie na 8 osób. (Rodzina 
w procedurze otrzymująca świadczenia pieniężne od UDSC).

Rodzaj zabezpieczenia prawa do lokalu. Prawo do lokali wynajmowanych 
na wolnym rynku często jest uregulowane umową najmu. Wiele z nich jest jed-
nak udostępniana bez żadnej gwarancji prawnej, co powoduje, że respondenci 
nie mają poczucia jakiekolwiek bezpieczeństwa i są całkowicie zależni od właś-
ciciela. W wypadku kobiet często jedynym źródłem poczucia stabilności za-
mieszkania jest przekonanie, że nie zostaną wyrzucone, bo nie wchodzą w dro-
gę wynajmującemu i mają dobre relacje z sąsiadami.

Inne informacje. Wiele z osób, z którymi przeprowadzono rozmowy, wska-
zywało, że informację o mieszkaniu uzyskało od innych cudzoziemców. Osoby 
zamieszkujące w lokalach socjalnych podkreślały wsparcie WCPR, z kolei prze-
bywające w squatach znalazły w nich schronienie dzięki pomocy organizacji 
pozarządowych. Wśród rozmówców część stanowiły osoby, które postanowiły 
opuścić ośrodek dla cudzoziemców i wyjechać na zachód, skąd zostały zawró-
cone. Większość z rozmówców, podobnie, jak ich rodziny i znajomi, nie do-
świadczyła bezpieczeństwa mieszkaniowego od momentu wjazdu do Polski – 
mieszkała w ośrodkach, w warunkach przeludnionych z rodziną lub znajomymi, 
a obecnie mieszka w warunkach przeludnienia lub substandardowych. Swoją 
sytuację mieszkaniową chcą jednak rozwiązać na własną rękę – nie chcą skła-
dać podań o przyznanie mieszkania socjalnego, ponieważ boją się, że podobnie 
jak inni uchodźcy dostaną mieszkanie substandardowe niewiele różniące się 
od dotychczasowego, za to z rachunkiem za ogrzewanie wyższym niż obecne 
opłaty za wynajem. Większość uchodźców liczyła na jakieś (lub lepsze) zatrud-
nienie, w kilku przypadkach na możliwości zarobkowe lepiej zintegrowanych 
dzieci, a jedna rodzina wspomniała, że otrzymuje wsparcie od rodziny z kraju 
pochodzenia.

Skutki32. Negatywne efekty doświadczeń związanych z warunkami mieszka-
niowymi odbijają się zarówno na zdrowiu fi zycznym, jak i psychicznym migran-
tów. Często opowiadano o „dużej nerwowości” oraz objawach depresyjnych 

32 W tym punkcie odnosimy się tylko do kwes
 i poruszonych w omawianych badaniach. 
O innych skutkach bezdomności przeczytać można w K. Wysieńska, N. Ryabińska, Bezdomność 
uchodźców w Polsce – wyniki badania pilotażowego, Instytut Spraw Publicznych, Wysoki Komi-
sarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, Warszawa 2010.
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(„utracie nadziei”). Opisywane objawy można też powiązać z fi zycznymi warun-
kami panującymi w zamieszkiwanych lokalach:

Syn bez przerwy choruje na grypę i ma katar, dusi się, jest uczulony na 
pleśń. U siostry problem ze wzrokiem, oraz z psychiką – leczy się na ner-
wice i depresję.

Babcia choruje na nadciśnienie i na serce, ma też odciski na kręgosłupie od 
spania na podłodze. Ojciec się przeziębia, miewa zapalenie zatok i ma uczule-
nie na skórze rąk. Dzieci mają problemy z zębami. Żona ma bóle głowy.

5. Wnioski

Wyniki opisanych w niniejszym rozdziale badań wskazują na istnienie kilku 
prawidłowości. Po pierwsze, w sytuacji braku bezpiecznego schronienia lub 
zagrożenia skrajną bezdomnością migranci przymusowi zwracają się raczej do 
przedstawicieli własnej grupy etnicznej (rodziny i przyjaciół) oraz przeznaczo-
nych dla nich organizacji pozarządowych i samorządowych, nie zaś do instytu-
cji i placówek wspomagających osoby bezdomne i pomagających w wychodze-
niu z bezdomności. Podstawowym elementem wsparcia interwencyjnego są 
sieci migranckie, a uniknięcie skrajnej bezdomności wiąże się z poziomem ka-
pitału społecznego uchodźców – ci, którzy mają bardziej rozwinięte sieci relacji 
lub wysoki zakumulowany poziom kapitału społecznego, z większym prawdo-
podobieństwem unikną doświadczeń bezdomności mieszkaniowej i bezdacho-
wej niż ci o mniej rozbudowanych sieciach kontaktów. Być może właśnie dla-
tego w trakcie spisu zidentyfi kowano osoby pochodzące z krajów o relatywnie 
małej liczbie uchodźców w Polsce, a także migrantów zarobkowych o relatyw-
nie krótkim okresie pobytu w naszym kraju.

Druga prawidłowość dotyczy nakładania się wykluczenia w sferze ekono-
micznej i mieszkaniowej. Migranci przymusowi doświadczający ukrytej bez-
domności to osoby biedne lub zagrożone ubóstwem. Wykluczenie ekono-
miczne koreluje się najczęściej z wielodzietnym statusem rodziny uchodźczej 
i ograniczonymi możliwościami zarobkowymi.

Trzecia prawidłowość dotyczy bezpośredniej relacji między brakiem tanich 
mieszkań o odpowiednim standardzie i bezdomnością. Zbyt mała liczba miesz-
kań w zasobach lokalowych gmin oraz ich substandardowy charakter spra-
wiają, że niewielka liczba osób bezdomnych (w tym migrantów) może z nich 
skorzystać, a nawet jeśli ma taką możliwość, nie pociąga to za sobą wyjścia ze 
stanu bezdomności ukrytej. Mówiąc inaczej, przyznanie lokalu socjalnego lub 
komunalnego oznacza często jedynie zmianę doświadczanej formy bezdom-
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ności ukrytej (na przykład z zamieszkiwania w lokalu niezabezpieczonym lub 
przeludnionym na zamieszkiwanie w lokalu substandardowym), nie zaś wyjście 
z tego stanu.

Po czwarte, istnieje bezpośrednia relacja między zbyt niskim poziomem 
zasiłku przyznawanego osobom oczekującym na rozstrzygnięcie procedu-
ry uchodźczej poza ośrodkiem i bezdomnością ukrytą oraz skrajną tych osób. 
Zwiększenie tych świadczeń do poziomu gwarantującego możliwość wynaj-
mu odpowiedniego mieszkania przez te osoby zapobiegłaby ich bezdomności, 
a być może zwiększyła także szanse na ich skuteczną integrację w przypadku 
pozytywnej decyzji o przyznaniu ochrony w Polsce. Warto w tym momencie 
przypomnieć, że przebywanie w ośrodku nie stanowi alternatywy dla bezdom-
ności, albowiem stanowi jej bezmieszkaniową formę.
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Kapitał ludzki i społeczny uchodźców w Polsce

1. Wprowadzenie

Istnieje wiele czynników, które determinują sukces ekonomiczny imigran-
tów, w tym uchodźców. Można je podzielić na:
• czynniki związane z indywidualnymi charakterystykami i umiejętnościami 

cudzoziemców,
• czynniki związane ze strukturą ich relacji i kontaktów z osobami, które dys-

ponują zasobami określonego rodzaju,
• czynniki związane z sytuacją i strukturami relacji społecznych w społeczeń-

stwie przyjmującym.
Czynniki należące do dwóch pierwszych grup składają się na kapitał ludz-

ki i społeczny uchodźców, z kolei czynniki z grupy trzeciej wiążą się z ograni-
czeniami i przeszkodami, jakie są nakładane na uchodźców przez regulacje 
prawne (choćby zasady nostryfi kacji rozmaitego typu kwalifi kacji) czy branżo-
we. O ile wspomniane ograniczenia i przeszkody wielokrotnie badano i anali-
zowano1, o tyle pomiar szeroko rozumianego kapitału ludzkiego i społecznego 
uchodźców prowadzono dotychczas, według naszej najlepszej wiedzy, w dość 
ograniczonym zakresie i przy użyciu metodologii, która nie pozwala na wnio-
skowanie statystyczne i uogólnienie wyników z badanej próby na całą popula-
cję, z jakiej próba była wybrana2, kapitał społeczny nie był zaś – przynajmniej 
dotąd – w ogóle badany. W niniejszym raporcie prezentujemy wyniki badania 

1 Por. A. Chrzanowska, K. Gracz, Uchodźcy w Polsce. Kulturowo-prawne bariery w procesie 
adaptacji, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2007; J. Frelak, W. Klaus (red.), Słabe 
ogniwa. Wyzwania dla funkcjonowania systemu ochrony uchodźców w Polsce, Instytut Spraw 
Publicznych, Warszawa 2011.

2 Por. I. Koryś, Audyt umiejętności osób ubiegających się o status uchodźcy, Międzynarodowa 
Organizacja do spraw Migracji, Warszawa 2008; A. Kosowicz, A. Maciejko, Integracja uchodźców 
w Polsce w liczbach, Polskie Forum Migracyjne, Warszawa 2007.
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przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych, które miało na celu iloś-
ciowe oszacowanie poziomu kapitału ludzkiego i społecznego wśród uchodź-
ców. Badanie zrealizowano na próbie 339 osób, stanowiących reprezentatyw-
ną próbę zbiorowości cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy i na 
populacji 27 benefi cjentów Indywidualnych Programów Integracji w Warsza-
wie (zarówno zasady doboru próby, jak i charakterystyki obu zbiorowości ba-
danych są przedstawione w podrozdziale 3.1).

2. Kapitał ludzki i społeczny migrantów – perspektywa porównawcza

Jak wspomniano, badania dotyczące integracji ekonomicznej migrantów 
przymusowych uwzględniają przede wszystkim dwa typy zmiennych wyjaśnia-
jących sukces integracyjny: zmienne indywidualne (dotyczące kapitału ludz-
kiego i społecznego) i zmienne strukturalne (dotyczące charakterystyk rynku 
pracy państwa przyjmującego). Czynniki strukturalne obejmują na przykład typ 
gospodarki (oparta na usługach versus oparta na produkcji), poziom bezrobo-
cia czy rodzaje polityk integracyjnych. Zmienne indywidualne obejmują z kolei 
takie cechy, jak poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe, znajomość 
kraju osiedlenia, stan cywilny (kapitał ludzki) oraz dostępne sieci relacji opar-
te na więziach rodzinnych i przyjacielskich (kapitał społeczny). Uwzględnianie 
właśnie tych cech wynika z teorii kapitału ludzkiego, która przewiduje – i te 
przewidywania zostały pozytywnie zweryfi kowane w wielu różnych badaniach 
– że prawdopodobieństwo znalezienia zatrudnienia jest tym wyższe, im:
• wyższe jest wykształcenie danej osoby, 
• większe jest jej doświadczenie zawodowe (liczone w latach, skorelowane 

zatem z wiekiem),
• dłużej osoba ta przebywa w kraju osiedlenia.

Co więcej, prawdopodobieństwo bycia zatrudnionym jest także wyższe dla 
mężczyzn żonatych niż samotnych. Z kolei posiadanie małoletnich dzieci jest 
związane negatywnie z zatrudnieniem wśród kobiet, ale już nie wśród męż-
czyzn3.

Inne badania dotyczące roli kapitału ludzkiego i społecznego pokazują jed-
nak bardziej skomplikowany obraz zależności między tymi rodzajami kapitału 
a wskaźnikami integracji ekonomicznej wśród migrantów przymusowych. Ba-
dania przeprowadzone na reprezentatywnej grupie uchodźców w kanadyj-
skiej prowincji Alberta nie wykazały związku między poziomem wykształcenia 
i doświadczeniem zawodowym zdobytym w kraju pochodzenia a stałym i do-

3 Por. P. Bevelander, C. Lundh, Employment integra� on of refugees: The infl uence of local 
factors on refugee job opportuni� es in Sweden, IZA Discussion Papers 2551, 2007.
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brze płatnym zatrudnieniem. Obserwacja ta dotyczy nawet uchodźców o wy-
kształceniu wyższym i doświadczeniu w pracy na stanowiskach kierowniczych 
i samodzielnych. Jest to szczególnie ważna obserwacja, jeśli się uwzględni, że 
w grupie badanych uchodźców mniej więcej jedna trzecia respondentów miała 
zdobyte w kraju pochodzenia doświadczenie w pracy na stanowiskach samo-
dzielnych lub kierowniczych, 81% ankietowanych miało co najmniej wykształ-
cenie średnie, a prawie połowa – pewną formę wykształcenia na poziomie 
ponadlicealnym4. Z kolei badania porównawcze przeprowadzone w Kanadzie 
i Szwecji5 pokazują, że w Szwecji związek między wykształceniem a zarobkami 
istnieje – uchodźcy i migranci o wyższym wykształceniu, którzy przybyli w ra-
mach łączenia rodzin, znajdują się w lepszej sytuacji zarobkowej niż migranci 
o niższym wykształceniu. Co więcej, przywoływane badania pokazały, że choć 
w Kanadzie związek między wykształceniem migranta a zarobkami jest słabszy 
niż w Szwecji, to jest on istotny i wyższy niż w Szwecji dla uchodźców o wy-
kształceniu ponadlicealnym (na poziomie licencjackim). Analizy wskazują jed-
nak, że zarobki i zatrudnienie migrantów zależy w dużej mierze od kraju pocho-
dzenia – uchodźcy z byłej Jugosławii i Iranu osiągają lepsze wyniki niż uchodźcy 
z Iraku czy Afganistanu.

Przeprowadzane audyty kapitału ludzkiego uchodźców w Wielkiej Bryta-
nii pokazują, że uchodźcy w tym kraju mają przeciętnie równe lub wyższe wy-
kształcenie i kwalifi kacje niż populacja społeczności przyjmującej6. Na przykład 
w badaniu zrealizowanym w Middlesbrough7, jakim objęto populację osób 
będących w procedurze uchodźczej i uchodźców, 18% osób zdobyło przed 
przyjazdem wykształcenie na poziomie licencjackim lub wyższym, prawie 20% 
miało wykształcenie średnie zawodowe, a ponad 46% – wykształcenie śred-
nie. Ponad dwie trzecie osób w próbie kształciło się powyżej szesnastego roku 
życia, a ponad połowa pozostała w systemie edukacji, mając dwadzieścia lat. 
Mniej niż 30% miało wykształcenie podstawowe lub niższe. Co więcej:
• 38,5% respondentów miało kwalifi kacje specjalistyczne i przed opuszcze-

niem kraju pochodzenia pracowało w sektorze usług, wykonując prace asy-
stenckie lub specjalistyczne niższego szczebla, na przykład tłumaczenia,

4 Por. N.K. Lamba, The Employment Experiences of Canadian Refugees: Measuring the Im-
pact of Human and Social Capital on Quality of Employment, „Canadian Review of Sociology and 
Anthropology” 2003, nr 40(1), s. 45–64.

5 Por. P. Bevelander, R. Pendakur, The labour market integra� on of refugee and family reu-
nion immigrants: A comparison of outcomes in Canada and Sweden, Norface Discussion Paper 
Series 2012041, 2012.

6 Por. R. Kirk, Skills audit of refugees, Home Offi  ce Online Report 37/04, 2004.
7 Por. T. Chapman, B. Neil, Middlesbrough Asylum Seekers and Refugees Skills Audit, Social 

Futures Ins� tute, University of Teesside, Middlesbrough 2004.
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• 19% uchodźców z wykształceniem specjalistycznym pracowało jako nauczy-
ciele, lekarze lub pielęgniarki,

• ponad 40% uchodźców z wykształceniem zawodowym pracowało w kon-
kretnych profesjach jako technicy komputerowi, projektanci mody, fryzje-
rzy, kierowcy lub mechanicy,

• 29% osób w procedurze i uchodźców posiadających doświadczenie zawodo-
we było w kraju pochodzenia specjalistami, 48% było zatrudnionych na sta-
nowiskach quasi-specjalistycznych, a tylko 23% wykonywało prace na stano-
wiskach wymagających niskich lub niewymagających żadnych kwalifi kacji.
Z kolei w audycie przeprowadzonym przez brytyjski Home Offi  ce ponad 

40% uchodźców posiadało kwalifi kacje zawodowe, przeszło połowa miała 
ponad dziesięć lat edukacji, a 67% uchodźców była zatrudniona (lub samoza-
trudniona) przed opuszczeniem kraju pochodzenia. Poziom zakumulowanego 
przed przyjazdem kapitału ludzkiego nie przekłada się jednak wprost na jakość 
zatrudnienia w Wielkiej Brytanii. Statystyki bezrobocia pokazują, że jest ono 
wyższe wśród uchodźców niż wśród ludności rodzimej, zwłaszcza wśród kobiet. 
Ponadto wiele badań wskazuje, że uchodźcy o wysokich kwalifi kacjach są za-
trudnieni na stanowiskach ich niewymagających (underemployment). Brakuje 
także empirycznych dowodów na to, że wysoko wykwalifi kowani migranci przy-
musowi pracujący na stanowiskach niewymagających kwalifi kacji (low-skilled 
jobs) doświadczają mobilności pionowej (awansu w strukturze zawodowej i za-
robków), jak przewiduje teoria kapitału społecznego. Eksperci postulują jednak 
traktowanie wyników rozmaitych badań brytyjskich z ostrożnością, gdyż ich 
trafność i rzetelność jest trudna do określenia ze względu na wielkość próby 
i sposób jej doboru8.

Kapitał społeczny defi niuje się w kategorii zasobów osadzonych w struktu-
rze społecznej, które to zasoby są dostępne jednostkom przez relacje społecz-
ne, w jakich one uczestniczą. Teorie kapitału społecznego postulują, że dostęp 
do zasobów i ich aktywizacja będą zależeć od liczby i rodzaju relacji, w jakich 
uczestniczą jednostki, oraz od położenia w strukturze społecznej jednostek 
i ich partnerów. Co jednak ważniejsze, teorie te przewidują, że dostęp do zaso-
bów związanych z siecią relacji przekłada się na status społeczno-ekonomiczny 
jednostek. Mówiąc inaczej, im więcej relacji społecznych ma dana osoba i im 
bardziej są one zróżnicowane, tym większa jest szansa na to, że relacje te za-
pewnią jej dostęp do zasobów materialnych i niematerialnych pozwalających 
na mobilność pionową, szczególnie zaś na awans społeczny. Badania doty-
czące sytuacji migrantów przymusowych są spójne z tymi przewidywaniami. 

8 Por. S. Spencer, Refugees and other new migrants: a review of the evidence on successful 
approaches to integra� on, University of Oxford, Oxford 2006.
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Pokazują one na przykład, że uchodźcy rzeczywiście zwracają się w kierunku 
rodziny i przyjaciół, aby poszukiwać pracy, jeśli jednak relacje te są w obrę-
bie osób o tych samych charakterystykach co migrant, to nie mają one wpły-
wu na jego integrację. Innymi słowy, mobilność pionowa jest ograniczona dla 
tych grup uchodźców, w których istnieją sieci oparte na silnych więziach (ro-
dzinnych, przyjacielskich, klanowych), a które mają ograniczone zasoby – Ste-
ve Gold i Nazli Kibria9 zademonstrowali na przykład, że uchodźcy wietnamscy 
silnie osadzeni w relacjach etnicznych nie mieli dostępu do informacji i kapi-
tału fi nansowego potrzebnego do rozpoczęcia własnej działalności gospodar-
czej w Kanadzie. Według innych badań przeprowadzonych w tym kraju, enkla-
wy i sieci etniczne są zazwyczaj opanowane i wykorzystywane przez migrantów 
o niskim wykształceniu i niskich umiejętnościach10. Analiza danych zebranych 
przez kanadyjski urząd statystyczny przynosi rezultaty spójne z teorią kapita-
łu społecznego i wcześniejszymi badaniami – najsilniejszy pozytywny związek 
zaobserwowano między poziomem rocznych zarobków a zróżnicowaniem sie-
ci społecznych migrantów. Innymi słowy, to nie rozmiar sieci (liczba relacji), 
bliskość kontaktów (rodzina, przyjaciele) czy ich częstość, ale znajomość osób 
istotnie różnych od siebie (pod względem zajmowanych pozycji zawodowo-
-społecznych) pozytywnie koreluje się z zarobkami uchodźców i innych cu-
dzoziemców aktywnych na rynku pracy. Mówiąc dokładniej, każdy kolejny za-
wód w sieci kontaktów migranta (znajomość z osobą zajmującą pozycję inną 
niż pozostałe osoby w sieci relacji badanego) wiązał się ze wzrostem dochodu 
o 1,4%. Związek ten występował niezależnie od liczby lat spędzonych w Kana-
dzie i w kraju pochodzenia11.

W Polsce, według naszej wiedzy, przeprowadzono dotychczas tylko jeden 
audyt kapitału ludzkiego uchodźców. Ze względu na przyjętą metodologię, 
jego wyniki nie mogą jednak stanowić podstaw generalizacji statystycznych12. 
Wśród respondentów objętych wspomnianym audytem, 55% miało wykształ-
cenie ponadpodstawowe zawodowe lub ogólnokształcące, a 15,4% – wykształ-
cenie wyższe. Mimo posiadanego wykształcenia, prawie połowa badanych 
(44,4%) zadeklarowała brak wyuczonego zawodu i wykonywanie w kraju po-
chodzenia raczej prac dorywczych niż stałych.

9 S.J. Gold, N. Kibria, Vietnamese refugees and blocked mobility, „Asian and Pacifi c Migra� on 
Journal” 2013, nr 2(1), s. 27–55.

10 Por. K. Pendakur, R. Pendakur, The colour of money: Earnings diff eren� als across ethnic 
groups in Canada, „Canadian Journal of Economics” 1998, nr 31(3), s. 518–548.

11 Por. D. Thomas, Personal networks and the economic adjustment of immigrants, Compo-
nent of Sta� s� cs Canada Catalogue 11-008-X, Canadian Social Trends, 2011.

12 Por. I. Koryś, Audyt umiejętności osób ubiegających się o status uchodźcy, Międzynarodowa 
Organizacja do spraw Migracji, Warszawa 2008.
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Powyższe analizy wskazują, że – wbrew stereotypowemu myśleniu – 
uchodźcy dysponują relatywnie wysokim kapitałem ludzkim i potencjałem 
integracyjnym, co sugeruje, że niskie wskaźniki integracji ekonomicznej są ra-
czej wynikiem przeszkód strukturalnych niż związanych z czynnikami indywidu-
alnymi. Trzeba jednak pamiętać, że badania kapitału ludzkiego oparte na de-
klaracjach uchodźców niosą ze sobą wiele problemów metodologicznych. Po 
pierwsze, podobnie jak w innych badaniach sondażowych, trzeba uwzględnić 
rozbieżność deklaracji i stanu faktycznego. Z różnych powodów respondenci 
często zawyżają swoje umiejętności i doświadczenia, co bez dodatkowych py-
tań sprawdzających jest nie do uchwycenia. Po drugie, w badaniach, w których 
w jeden system klasyfi kacyjny trzeba ująć rożne systemy edukacyjne czy kwali-
fi kacji zawodowych, istnieje zawsze ryzyko błędnej klasyfi kacji doświadczeń czy 
edukacji. Mimo to audyty kapitału ludzkiego uchodźców stanowią cenne źród-
ło informacji, a przeprowadzone z należytą starannością – pozwalają planować 
i przewidywać ścieżki integracji uchodźców.

3. Metodologia audytu umiejętności uchodźców w Polsce

Badanie kapitału społecznego i ludzkiego uchodźców przebywających na 
terenie Polski przeprowadzono w okresie od października do grudnia 2012 
roku. Do zebrania informacji o wykształceniu badanych, ich doświadczeniach 
zawodowych, aspiracjach i oczekiwaniach, powiązaniach i relacjach z innymi 
osobami oraz o innych miarach kapitału ludzkiego i społecznego omawianych 
w niniejszym opracowaniu wykorzystaliśmy kwes� onariusz do samodzielne-
go wypełnienia (choć były odstępstwa od tej reguły, o których piszemy niżej). 
Kwes� onariusz składał się głównie ze standaryzowanych pytań zamkniętych, 
ułożonych w zespół bloków tematycznych (o czym w dalszej części niniejszego 
rozdziału), choć uwzględniono w nim również kilka pytań otwartych.

3.1. Dobór respondentów do badania

Jak wspomniano wcześniej, uczestnikami badania były zarówno osoby 
ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy, przebywające na terenie ośrod-
ków dla cudzoziemców (w dalszej części opracowania nazywane „oczekują-
cymi”), jak i osoby uczestniczące w Indywidualnym Programie Integracji (IPI). 
W wypadku tej drugiej grupy, ze względu na jej niewielką liczebność, zrezyg-
nowano z losowego doboru jej członków do badania, podjęto jednak starania 
mające na celu objęcie tym badaniem wszystkich benefi cjentów IPI w Warsza-
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wie13. Z kolei w wypadku zbiorowości osób ubiegających się o nadanie statusu 
uchodźcy opracowano schemat doboru próby, który miał zapewnić uzyskanie 
losowej reprezentacji tej zbiorowości. Respondentów dobierano według nastę-
pującej procedury: po przybyciu na teren ośrodka ankieter wybierał w budyn-
ku zamieszkanym przez osoby oczekujące na status uchodźcy pokój stanowiący 
„punkt startowy” – lokatorom tego pokoju wręczał kwes� onariusze z prośbą 
o ich wypełnienie. Kolejni respondenci byli dobierani w co trzecim pokoju, li-
cząc od pokoju startowego. Mówiąc nieco inaczej, respondentów do badania 
dobierano przy użyciu schematu zespołowego (cluster sampling), przy czym 
„zespoły” (to znaczy pokoje) losowano w sposób systematyczny14, w każdym 
wybranym pokoju kwes� onariusz wypełniali zaś wszyscy zamieszkujący w nim 
lokatorzy. Należy zwrócić uwagę na kilka kwes� i szczegółowych:
• W zastosowanym schemacie doboru próby pokoje były dobierane z jedna-

kowymi prawdopodobieństwami. Mówiąc inaczej, każdy pokój miał taką 
samą szansę na to, że zostanie wybrany do badania, bez względu na to, ile 
osób w nim mieszka. Rozwiązanie alternatywne – polegające na losowaniu 
pokojów z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do liczby lokatorów 
w nich zamieszkujących – okazało się niemożliwe w realizacji ze względu 
na trudność w uzyskaniu od władz ośrodków szczegółowej informacji o roz-
mieszczeniu mieszkańców ośrodka w pokojach (trudność ta wynikała w czę-
ści z dużej rotacji lokatorów).

• Z tych samych powodów niemożliwe okazało się wykorzystanie losowania 
indywidualnego, szczególnie zaś losowania prostego zależnego (to znaczy 
bez zwracania), czyli losowania konkretnych osób zamieszkujących na tere-
nie ośrodka, gdyż przeprowadzenie takiego losowania wymagałoby pełne-
go i aktualnego spisu wszystkich mieszkańców danego ośrodka. Pomijając 
już przeszkody prawne związane z udostępnianiem badaczom imiennej listy 
osób ubiegających się o status uchodźcy, sporządzenie wspomnianego spi-
su wszystkich mieszkańców okazało się niemożliwe właśnie ze względu na 
to, że lokatorzy ośrodków zmieniają się względnie szybko. Mówiąc inaczej, 

13 Benefi cjenci IPI to uznani uchodźcy i osoby z przyznaną ochroną uzupełniającą, którym na 
mocy ustawy z 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 ze zm. ) i roz-
porządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie udzielania pomocy uchodźcom (Dz. U. 
z 2009 r., Nr 45, poz. 366) przysługuje prawo do pomocy integracyjnej podczas początkowego 
etapu ich osiedlenia w Polsce.

14 Dobór systematyczny polega na wyborze co k-tej jednostki z listy wszystkich jednostek 
wchodzących w skład badanej zbiorowości. Mówiąc dokładniej, jeśli chcemy wybrać systema-
tycznie próbę o liczbności n ze zbiorowości liczącej N jednostek, pierwszą jednostkę wybieramy 
losowo spośród k pierwszych elementów w spisie jednostek tworzących badanaą zbiorowość, 
przy czym k = N/n. Następnie dobieramy co k-tą jednostkę, licząc od pierwszej wylosowanej jed-
nostki, aż uzyskamy próbę o wymaganej liczbności.
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w czasie, jaki jest potrzebny na sporządzenie spisu mieszkańców danego 
ośrodka, wylosowanie próby o odpowiedniej liczebności, a następnie prze-
prowadzenie badania wśród wylosowanych respondentów, skład ośrodka 
mógłby zmienić się na tyle, że przygotowany wcześniej spis mieszkańców 
straciłby aktualność.

• W sytuacji, w której ankieterowi nie udało się zastać wszystkich lokatorów 
zamieszkujących w danym momencie w wylosowanym pokoju, ankieter 
próbował ustalić, gdzie można znaleźć pozostałych lokatorów, lub wracał do 
tego pokoju w późniejszym terminie, aby ponowić próbę nawiązania kon-
taktu z nieobecnymi lokatorami. Taki sposób postępowania służył maksy-
malizacji stopy realizacji (response rate).
Dobór zespołowy charakteryzuje się na ogół mniejszą „efektywnością” niż 

dobór indywidualny, to znaczy wymaga próby o większej liczebności dla uzy-
skania oszacowań o takiej samej dokładności jak w doborze indywidualnym. 
Uwzględniając jednak opisane wyżej ograniczenia organizacyjne, był to jedy-
ny możliwy do zastosowania schemat doboru próby pozwalający na uzyskanie 
próby losowej.

W tabeli 1 są zawarte informacje dotyczące liczebności respondentów 
w próbie ze względu na deklarowany kraj pochodzenia. Najwięcej respon-
dentów zaznaczyło, że pochodzi z Czeczenii (39%), Gruzji (20%) i Rosji (17%). 
Liczba osób nie sumuje się do 366, ponieważ w trzech wypadkach nie poda-
no kraju pochodzenia. Co więcej, spośród 60 osób, które wskazało Rosję jako 
kraj pochodzenia, 43 zadeklarowały narodowość czeczeńską, osiem zadekla-
rowało narodowość inguską, cztery zadeklarowały narodowość awarską, po 
dwie osoby – narodowość rosyjską i kabardyńską, a jedna osoba zadeklarowała 
narodowość uzbecką. Tym samym nieco ponad połowę respondentów w gru-
pie stanowili respondenci z Czeczenii. Biorąc pod uwagę statystyki dotyczące 
wydawanych przez szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców decyzji negatywnych 
lub o umorzeniu postępowania, które wskazują, że prawie 100% pochodzących 
z Gruzji osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce otrzymu-
je takie decyzje, zasadne wydaje się pytanie o to, czy nie należałoby analizo-
wać tej grupy osobno w przedstawianych poniżej rozważaniach lub w ogóle 
uwzględnić narodowość jako zmienną kontrolną. Przeprowadzone analizy sta-
tystyczne nie pokazały jednak istotnych różnic w rozkładach liczebności odpo-
wiedzi między Gruzinami a pozostałymi respondentami w próbie. Z kolei ze 
względu na niską liczebność pozostałych narodowości nie można było przepro-
wadzić adekwatnych analiz rozkładów dla pozostałych grup narodowo-etnicz-
nych. Dlatego – aby zachować jasność przekazu – wszystkie analizy przedsta-
wiamy bez uwzględniania kraju pochodzenia respondenta.
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Tabela 1. Liczebność respondentów w próbie ze względu na deklarowany 
kraj pochodzenia

Kraj pochodzenia Liczebność
Afganistan 3
Afryka 1
Armenia 6
Bangladesz 2
Białoruś 8
Czeczenia 143
Dagestan 14
Egipt 1
Erytrea 2
Gruzja 71
Gwinea 1
Ingusze� a 4
Iran 2
Kazachstan 3
Kirgistan 4
Kongo 3
Libia 1
Łotwa 2
Nigeria 2
Polska 1
Rosja 60
Rwanda 1
Somalia 3
Turkmenistan 1
Tybet 1
Uganda 1
Ukraina 4
Uzbekistan 2

3.2. Kwes� onariusz

Wchodząc do pokoju wybranego według opisanej wyżej procedury, ankie-
ter rozdawał wszystkim obecnym kwes� onariusze. Kwes� onariusz miał cztery 
wersje językowe: angielską, francuską, polską i rosyjską, przy czym oryginalna 
wersja została przygotowana w języku polskim, a następnie przetłumaczona na 
trzy pozostałe języki. W tabeli 2 zamieszczono informacje o liczebności i odset-
ku poszczególnych wersji ankiety. Jak widać, zdecydowaną większość kwes� o-
nariuszy wypełniły osoby rosyjskojęzyczne.
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Tabela 2. Liczebności i odsetki językowych wersji kwes� onariusza

Wersja językowa kwes� onariusza Liczebność Odsetek
rosyjska 338 93,1%
angielska 17 4,7%
francuska 7 1,0%
polska 1 0,3%

Ankieterów prowadzących ankietę wśród uchodźców na terenie ośrodków 
dobrano z grona współpracowników Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. 
Przed rozpoczęciem badania zostali oni odpowiednio przeszkoleni w zakresie 
struktury i zawartości kwes� onariusza, aby mogli udzielać wyjaśnień respon-
dentom w wypadku trudniejszych czy bardziej złożonych pytań. Ankieterów 
wybrano, rzecz jasna, spośród osób, które mówią biegle w językach, jakimi 
posługują się osoby objęte badaniem. Co jednak ważniejsze, ankieterzy pra-
cują z uchodźcami na co dzień, cieszą się ich uznaniem i zaufaniem, co za-
pewne wpłynęło dodatnio na skłonność uchodźców do wzięcia udziału w ba-
daniu.

Ankiety były przeznaczone do samodzielnego wypełnienia – ankieter był 
obecny w pokoju w czasie, gdy badani wypełniali kwes� onariusze, na wypadek 
gdyby respondenci mieli trudności ze zrozumieniem danego pytania lub blo-
ku pytań. Po wypełnieniu kwes� onariuszy badani wkładali je do otrzymanych 
wcześniej kopert, które, po zaklejeniu, oddawali ankieterowi. Rozwiązanie to 
służyło zapewnieniu badanym maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa oraz 
anonimowości udzielanych odpowiedzi. Dzięki temu badani mogli bardziej 
swobodnie odpowiadać na pytania, które mogły wydać im się drażliwe. Ponie-
waż ankieter nie miał wglądu w treść udzielanych przez nich odpowiedzi ani 
nie ingerował w to, jak badani odpowiadali na poszczególne pytania, badani 
mogli mieć poczucie, że odpowiedzi, jakich udzielili, nie mogą być przypisane 
im osobiście i że nie mogą być zidentyfi kowani na podstawie udostępnianych 
przez siebie informacji. Obecność ankietera w pomieszczeniu miała także za-
gwarantować, że respondenci nie będą między sobą konsultować i uzgadniać 
odpowiedzi.

Opisane procedury i instrukcje nie zostały jednak dotrzymane przez jedne-
go z ankieterów. Jak się okazało w trakcie realizacji badania, wychodził on z po-
mieszczenia, w którym badani wypełniali kwes� onariusze, nie mogli więc po-
prosić go o wyjaśnienia w wypadku wątpliwości lub niejasności, mogli jednak 
porozumiewać się ze sobą i ustalać treść odpowiedzi na poszczególne pytania. 
Ponadto ankieter ten odbierał wypełnione ankiety od badanych i sam wkła-
dał je do kopert, co dawało mu możliwość wglądu w odpowiedzi poszczegól-
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nych osób. Co więcej, mimo wyraźnej instrukcji, aby nie płacić respondentom 
za udział w badaniu, ten konkretny ankieter z własnej inicjatywy wypłacał ba-
danym drobne honoraria, aby zachęcić ich w ten sposób do wypełnienia kwe-
s� onariusza. Ponieważ ankiety przeprowadzone przez tego ankietera zostały 
zrealizowane z naruszeniem ustalonych procedur badawczych, wykluczamy je 
z analiz. Mówiąc dokładniej, w zestawieniach prezentowanych niżej pokazuje-
my wyniki dla wszystkich respondentów ogółem i wyniki po wykluczeniu ankiet 
zrealizowanych przez niesumiennego ankietera.

4. Kapitał ludzki – znaczenie, wskaźniki i wyniki badań

Kapitał ludzki w naukach społecznych, w tym ekonomicznych teoriach ryn-
ku pracy, jest defi niowany jako zestaw cech pracowników i potencjalnych pra-
cowników, które są istotne z punktu widzenia ich produktywności i atrakcyjno-
ści dla pracodawcy. Szeroko ujmując, obejmuje on wszelką wiedzę, wszystkie 
umiejętności i charakterystyki pracowników (wrodzone lub nabyte). Stanowią 
go zatem wiedza, umiejętności, zdrowie (czy – szerzej – siły witalne), doświad-
czenie zawodowe, ale także postawy wobec pracy, własnego zdrowia i eduka-
cji, samodzielność, autosterowność czy motywacja. Niektóre z tych składowych 
kapitału ludzkiego są łatwiej mierzalne (na przykład edukację można mierzyć 
liczbą lat spędzonych w szkole, z kolei doświadczenie – liczbą lat przepracowa-
nych), inne zaś stanowią wyzwanie dla badaczy (na przykład jakość wykształ-
cenia czy samodzielność). Z tego powodu w wielu wypadkach badacze ograni-
czają się do pomiaru wykształcenia, doświadczenia zawodowego i kwalifi kacji 
pracowników, argumentując, że stanowią one tak zwany podstawowy kapitał 
ludzki, mogą być zatem przez daną osobę bezpośrednio wykorzystane na rynku 
pracy (i wyjaśniają dużą część zróżnicowania w zarobkach i pozycji zawodowej 
w populacji pracowników).

Ogólnie wyróżnia się trzy rodzaje wiedzy i umiejętności współtworzących 
kapitał ludzki:
• wiedzę ogólną, obejmującą umiejętność przetwarzania i interpretacji infor-

macji, skutecznego rozwiązywania problemów i podejmowania na ich pod-
stawie trafnych decyzji,

• wiedzę specjalistyczną, obejmującą umiejętność stosowania określonych 
technologii czy procesów produkcyjnych, posługiwania się konkretnym 
urządzeniem i jego naprawy w przypadku awarii,

• wiedzę techniczną i naukową, która obejmuje znajomość określonych dzie-
dzin nauki i technik analitycznych niezbędnych podczas procesów produkcji 
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lub przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii (na przykład fi zyka czy 
statystyka)15.
Przeprowadzone wśród uchodźców badanie zawierało pytania stanowiące 

wskaźniki każdego z tych rodzajów wiedzy i umiejętności, przy czym jeśli cho-
dzi o pierwszy typ, to były one mierzone zarówno bezpośrednio, jak i pośred-
nio (analiza treści odpowiedzi na pytania otwarte).

W wypadku uchodźców ograniczenie się jedynie do tego rodzaju kapitału 
ludzkiego byłoby jednak nieuzasadnione. Po pierwsze, ich edukacja, doświad-
czenie i kwalifi kacje nie są łatwo transferowalne na rynek pracy w Polsce, kon-
centracja na tych elementach kapitału byłaby więc niewystarczająca do przewi-
dywania ich karier na rynku pracy, a także planowania działań integracyjnych. 
Po drugie, uchodźcy pochodzą z krajów i kultur o innych niż polskie systemach 
wartości i relacji pracy, dlatego zdiagnozowanie ich postaw wobec pracy, inwe-
stowania we własny rozwój i motywacji wydaje się istotniejsze dla konstruo-
wania efektywnych programów integracyjnych niż zdiagnozowanie podsta-
wowego kapitału ludzkiego. Po trzecie, uchodźcy, ze względu na przymusowy 
charakter ich migracji, często mierzą się z różnego rodzaju problemami zdro-
wotnymi, czy to natury fi zycznej, czy psychicznej, a zatem określenie (przynaj-
mniej subiektywnie postrzeganego) poziomu ich zdrowia jest niezwykle waż-
ne dla całościowego opisu poziomu ich kapitału ludzkiego. Dlatego narzędzie 
badawcze było podzielone na siedem bloków, z których każdy dotyczył innego 
elementu składowego kapitału ludzkiego (i społecznego), mianowicie:
• blok pierwszy zawierał pytania o cechy demografi czne (w tym płeć, wiek 

i stan rodzinny), które stanowią zmienne kontrolne w analizach poziomu ka-
pitału ludzkiego i społecznego,

• blok drugi zawierał pytania stanowiące wskaźniki podstawowego kapitału 
ludzkiego oraz motywacje i aspiracje płacowe,

• blok trzeci zawierał pytania diagnozujące umiejętności językowe badanych,
• blok czwarty zawierał pytania o subiektywną ocenę stanu zdrowia,
• blok piąty składał się z pytań o światopogląd (stanowiących pośrednią mia-

rę systemu wartości),
• blok szósty dotyczył postrzeganych przeszkód w integracji (pośrednia miara 

samodzielności i autosterowności),
• blok siódmy zawierał pytania stanowiące wskaźniki inwestycji w samoroz-

wój i kapitału społecznego.
Poniżej przedstawiamy wyniki dla wybranych wskaźników wyżej zdefi niowa-

nego kapitału ludzkiego.

15 Por. Z. Karpiński, M. Kobus, A. Regulski, Diagnoza kapitału ludzkiego miasta stołecznego 
Warszawa, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2008.
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4.1. Wykształcenie

W ankiecie zamieściliśmy kilka pytań o wykształcenie zdobyte przez re-
spondentów przed przyjazdem do Polski. Przyjrzyjmy się najpierw odpowie-
dziom na pytanie o łączną liczbę ukończonych lat kształcenia. W ankiecie pro-
siliśmy respondentów o to, aby zadeklarowali, ile lat spędzili łącznie na nauce, 
uwzględniając wszystkie etapy kształcenia. Odpowiedź na to pytanie mierzy 
deklarowaną, nie zaś rzeczywistą liczbę lat nauki, uzyskanie informacji o praw-
dziwej liczbie lat kształcenia jest jednak niemożliwe w badaniu sondażowym. 
W badaniach socjologicznych stosuje się niekiedy rozwiązanie, polegające na 
przypisaniu respondentowi rzeczywistej liczby ukończonych klas lub lat kształ-
cenia na podstawie informacji o uzyskanym przez respondenta poziomie wy-
kształcenia, gdyż poszczególnym poziomom wykształcenia odpowiada okre-
ślona liczba lat potrzebnych do ich ukończenia. Rozwiązania tego nie mogliśmy 
jednak zastosować w naszym badaniu, ponieważ respondenci w nim uczestni-
czący pochodzą z różnych krajów, różniących się systemami edukacyjnymi, a co 
za tym idzie – liczbą lat odpowiadającą poszczególnymi poziomom wykształce-
nia. Z tego powodu opieramy się tutaj na deklarowanej liczbie lat kształcenia, 
mając świadomość niedoskonałości tej miary.

Rozkład deklarowanej liczby ukończonych lat kształcenia pokazano na 
ilustracji 1. Jak widać, rozkład ten jest w miarę „regularny”, zbliżony do roz-
kładu normalnego, choć nieco od niego odbiega (o czym szerzej piszemy 
w dalszej części niniejszego podrozdziału). Najwięcej obserwacji koncentru-
je się blisko środka skali, obserwacje skrajne występują stosunkowo rzadko. 
Poziom wykształcenia uchodźców jest stosunkowo wysoki – średnio na po-
ziomie odpowiadającym polskiemu wykształceniu ponadgimnazjalnemu. 
W istocie osoby deklarujące, że ukończyły co najmniej osiem, lecz nie więcej 
niż jedenaście lat edukacji, stanowią ponad połowę (51,2%) całej próby. Z ilu-
stracji 1 wynika także, że rozkład deklarowanej liczby ukończonych lat kształ-
cenia charakteryzuje się pewną asymetrią: słupki znajdujące się bliżej prawe-
go krańca osi poziomej są wyższe niż odpowiadające im słupki znajdujące się 
bliżej lewego krańca. Oznacza to, że osób deklarujących, że ukończyły wię-
cej lat nauki niż wynosi przeciętna liczba lat nauki w próbie, jest więcej niż 
osób, które deklarują, że ukończyły mniej lat niż przeciętnie. Mówiąc jeszcze 
inaczej, liczba osób, które deklarują, że ukończyły mniej niż sześć lat nauki 
(a więc de facto nie ukończyły szkoły podstawowej, jeśli przyjąć jako punkt 
odniesienia polski system edukacyjny), jest mniej niż osób, które deklarują, 
że ukończyły co najmniej piętnaście lat nauki (a więc uzyskały tytuł licencjata 
według polskiego systemu kształcenia).
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Ilustracja 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie o liczbę ukończonych lat nauki

Opisany wyżej rozkład odpowiedzi na pytanie o liczbę lat kształcenia po-
zwala stwierdzić, że poziom wykształcenia uchodźców jest stosunkowo wysoki 
(średnio na poziomie odpowiadającym polskiemu wykształceniu ponadgimna-
zjalnemu). Dodatkowym argumentem na rzecz tej tezy może być charaktery-
styka rozkładu wieku w próbie (ilustracja 2). Ma ona również charakter rozkła-
du normalnego, świadczy więc o tym, że nie było w próbie osób, które mogły 
tę próbę obciążyć. Mówiąc inaczej, nie było wśród respondentów przewagi 
osób z danej kategorii wiekowej, która wykształceniem odbiega od innych ka-
tegorii ze względu na szczególne doświadczenia pokoleniowe (związane choć-
by z sytuacją w kraju pochodzenia). Można także dodać, że średnia liczba lat 
kształcenia nie różni się istotnie dla kobiet (10,89) i dla mężczyzn (11,26), któ-
rych w próbie było odpowiednio 186 i 169.
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Ilustracja 2. Rozkład wieku badanych w próbie

W tabeli 3 pokazano dalsze informacje o liczbie ukończonych lat nauki 
wśród badanych przez nas respondentów. Przyjrzyjmy się najpierw kolumnie 
opatrzonej nagłówkiem „Ogółem”. Liczby w niej zamieszczone oddają typowe 
wartości tej zmiennej w próbie. Mediana deklarowanej liczby lat nauki wyno-
si, jak widać, 11 – oznacza to, że połowa respondentów deklaruje ukończenie 
jedenastu lub więcej lat nauki. Podobnie interpretuje się wartości pierwszego 
i trzeciego kwartyla: trzy czwarte badanych zadeklarowało ukończenie co naj-
mniej dziewięciu lat kształcenia (wartość pierwszego kwartyla), z kolei jedna 
czwarta badanych zadeklarowała ukończenie co najmniej trzynastu lat (war-
tość trzeciego kwartyla). Wykorzystując jako punkt odniesienia polski system 
edukacyjny, możemy więc na tej podstawie powiedzieć, że 25% uczestników 
naszego badania ma wykształcenie wyższe od średniego (aby uzyskać wykształ-
cenie średnie w Polsce, ogólnokształcące lub zawodowe, wystarczy ukończyć 
dwanaście lat nauki). Jak widać, w próbie znalazły się również osoby, które nie 
ukończyły ani jednego roku nauki, nie mają więc formalnego wykształcenia.
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Tabela 3. Informacje o (deklarowanej) liczbie ukończonych lat kształcenia 
dla różnych podgrup respondentów

Ogółem IPI Oczekujący Bez wynagrodzenia
Minimum 0,00 2,00 0,00 0,00
Pierwszy kwartyl 9,00 10,00 9,00 9,00
Mediana 11,00 13,00 11,00 11,00
Średnia 11,03 12,23 10,93 11,08
Trzeci kwartyl 13,00 14,00 13,00 13,00
Maksimum 21,00 17,00 21,00 21,00

Spójrzmy teraz na wielkości zamieszczone w kolumnie „IPI” – ilustrują one 
liczbę lat kształcenia w podpróbie złożonej z osób objętych Indywidualnym 
Programem Integracji. Jak widać, osoby uczestniczące w IPI (deklarują, że) 
ukończyły średnio więcej lat nauki niż wszystkie osoby biorące udział w na-
szym badaniu (12,23 versus 11,03). Podobnie, jeśli spojrzymy na inne własno-
ści rozkładu, zauważymy, że osoby objęte IPI ukończyły przeciętnie więcej lat 
nauki. I tak, mediana w grupie IPI jest równa 13 – połowa osób w IPI deklaruje 
ukończenie trzynastu lub więcej lat nauki. Jednocześnie trzeci kwartyl wynosi 
14, z czego wynika, że 25% osób w IPI twierdzi, że ukończyły co najmniej czter-
naście lat nauki. Pozostałe dwie grupy uwzględnione w tabeli 3 nie różnią się 
właściwie niczym pod względem przeciętnej liczby ukończonych lat kształcenia.

Ilustracja 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie o to, jak długo badany się uczył 
w porównaniu z innymi mieszkańcami swojego kraju
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W ankiecie pytaliśmy badanych również o to, czy w porównaniu z innymi 
mieszkańcami kraju, z jakiego pochodzą, uczyli się dłużej, krócej czy tak samo 
długo. Rozkład odpowiedzi na to pytanie pokazano na ilustracji 3. Z zapre-
zentowanych danych wynika, że osoby deklarujące, że uczą się dłużej niż inni 
mieszkańcy ich kraju pochodzenia, stanowią wyraźną mniejszość. Odpowiedzią 
modalną (występującą najczęściej) jest stwierdzenie „tyle samo co inne osoby” 
– wybrało je ponad 50% respondentów. Mniej więcej jedna trzecia badanych 
deklaruje, że uczyli się krócej niż pozostali mieszkańcy ich kraju pochodzenia. 
Rozkład odpowiedzi na to pytanie również jest zbliżony do rozkładu normalne-
go i również charakteryzuje się asymetrią lewostronną. Może się to wydawać 
do pewnego stopnia nielogiczne – skoro większość osób deklarowała, że ukoń-
czyła więcej lat nauki niż wynosi przeciętna liczba lat nauki w próbie, to więcej 
z nich powinno także deklarować, że uczyło się dłużej niż inne osoby w ich kra-
ju w tym samym wieku. Porównanie rozkładów odpowiedzi na pytanie o liczbę 
ukończonych lat kształcenia i pytanie o to, czy w porównaniu z innymi osobami 
respondenci uczyli się dłużej czy krócej, sugeruje jednak, że tylko respondenci, 
którzy kształcili się na poziomie ponadlicealnym, mają poczucie, że kształcili się 
dłużej niż inne osoby w ich kraju. Wykształcenie średnie (dwanaście lat nauki 
według polskich standardów) było traktowane najwyraźniej jako punkt odnie-
sienia do udzielenia odpowiedzi w omawianym pytaniu.

Taka interpretacja wydaje się zasadna, jeśli spojrzymy na tabelę 4 – po-
kazano w niej średnie wartości deklarowanej liczby ukończonych lat nauki 
w podzbiorowościach wyróżnionych ze względu na liczbę lat nauki w porów-
naniu z innymi mieszkańcami własnego kraju. Jak wynika z danych zawartych 
w tej tabeli, średnia deklarowana liczba ukończonych lat nauki jest największa 
wśród tych osób, które twierdzą, że uczyły się dłużej niż inni mieszkańcy ich 
kraju pochodzenia, najmniejsza zaś wśród tych, którzy odpowiedzieli, że uczyli 
się krócej niż inni. Wynik ten jest zgodny z oczekiwaniami i stanowi dodatkowe 
potwierdzenie trafności deklarowanej liczby lat kształcenia jako miary kapitału 
ludzkiego.

Zwróćmy także uwagę na to, że obserwacje przedstawione w tabeli 4 są 
spójne z wynikami zaobserwowanymi, mianowicie że osoby objęte IPI cha-
rakteryzują się wyższym wykształceniem niż pozostali uczestnicy badania. 
Po pierwsze, średnie w dwóch pierwszych kategoriach są wyższe od średnich 
w całej próbie. Po drugie, różnice między kolejnymi kategoriami są w wypadku 
osób objętych IPI większe, bardziej wyraziste niż w całej próbie. Na przykład 
różnica pod względem średniej liczby ukończonych lat kształcenia między oso-
bami, które twierdzą, że uczyły się dłużej niż inni, a osobami, które twierdzą, 
że uczyły się tyle samo, co inni mieszkańcy ich kraju pochodzenia, wynosi 4,14 
w wypadku osób objętych IPI i 1,69 w całej próbie. Pozostałe dwie podpróby 
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(„Oczekujący” i „Bez wynagrodzenia”) uwzględnione w tabeli 4 nie odbiegają 
istotnie pod tym względem od całości próby.

Tabela 4. Informacje o średniej liczbie ukończonych lat kształcenia dla podgrup 
wyróżnionych ze względu na porównanie z innymi mieszkańcami kraju 

pochodzenia

Ogółem IPI Oczekujący Bez wynagrodzenia
Dłużej niż inni 13,40 16,67 13,15 12,97
Tyle samo co inni 11,71 12,53 11,62 11,90
Krócej niż inni 9,24 9,00 9,25 9,29

4.2. Chęć podjęcia pracy w Polsce

Jak pokazuje rozkład odpowiedzi w tabeli 5, przynajmniej na poziomie dekla-
ratywnym, uchodźcy chcą pozostać w Polsce po zakończeniu procedury o nada-
nie statusu uchodźcy lub udziale w Indywidualnym Programie Integracji. Można 
jednak zauważyć, choć ze względu na liczebności grup objętych badaniem wyda-
je się to nieistotne statystycznie, że pobyt w Polsce wiąże się z pewnym rozcza-
rowaniem – osoby po procedurze, będące benefi cjentami IPI, częściej deklarują 
chęć wyjazdu16. Może to wynikać z braku skuteczności w poszukiwaniu pracy lub 
pracy poniżej kwalifi kacji lub oczekiwań. Tabela 7, która uwzględnia wyłącznie 
odpowiedzi osób przebywających w Polsce powyżej sześciu miesięcy, pokazuje, 
że osoby będące benefi cjentami IPI poszukiwały pracy częściej niż inni uchodź-
cy, ale pewne doświadczenia związane z poszukiwaniem zatrudnienia mogły się 
przełożyć na prawie dwukrotnie wyższą niż wśród respondentów „oczekujących” 
deklarowaną chęć wyjazdu. Uchodźcy nie mają jednak postawy roszczeniowej 
– wbrew powszechnej opinii. Większość z nich, przynajmniej na początku życia 
w Polsce, deklaruje chęć podjęcia działalności zarobkowej (tabela 6).

Tabela 5. Odsetek osób deklarujących chęć wyjazdu za granicę i pozostania 
w Polsce w różnych grupach badanych

Ogółem IPI Oczekujący Bez wynagrodzenia
Wyjechać za granicę 8,70 15,40 8,20 7,70
Pozostać w Polsce 91,30 84,60 91,80 92,30

16 Alternatywna interpretacja jest taka, że osoby będące w trakcie postępowania o nadanie 
statusu uchodźcy bały się szczerze deklarować swoją chęć wyjazdu, mimo zapewnień o anonimo-
wości i poufności danych.
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Tabela 6. Rozkłady odpowiedzi na pytanie: „Czy planuje Pan/Pani podjęcie 
pracy zarobkowej w Polsce lub innym kraju?” w różnych grupach badanych

Ogółem IPI Oczekujący Bez wynagrodzenia
Nie 5,80 7,70 5,60 5,70
Tak 94,20 92,30 94,40 94,30

Tabela 7. Rozkłady odpowiedzi na pytanie: „Czy po przyjeździe do Polski 
szukał Pan/szukała Pani pracy?” w różnych grupach badanych

Ogółem IPI Oczekujący Bez wynagrodzenia
Nie 26,90 8,30 30,30 17,90
Tak 73,10 91,70 69,70 82,10

4.3. Umiejętności

Pomiar umiejętności uchodźców, jak wcześniej wyjaśniono, miał charak-
ter bezpośredni i pośredni. Pośrednim wskaźnikiem był odsetek braku danych 
w odpowiedzi na pytania o nabyte lub posiadane umiejętności oraz umiejęt-
ności, jakie respondent chciałby rozwijać. Odsetek braku odpowiedzi był we 
wszystkich wypadkach (zwłaszcza pytań otwartych) bardzo wysoki – sięgał 20% 
w wypadku osób zatrudnionych w momencie wyjazdu z kraju pochodzenia 
i 50% w wypadku osób w tym czasie niepracujących. Można ten wynik oczy-
wiście interpretować w kategorii zmęczenia lub niechęci respondentów do 
kontynuowania wywiadu, pytania te jednak znajdowały się na początku kwe-
s� onariusza i wymagały niewielkiego wysiłku ze strony respondentów. Dlatego 
można wnioskować, że pominięcie przez respondenta tych pytań lub niewpi-
sanie wszystkich umiejętności świadczy o tym, że respondent danych umiejęt-
ności nie posiada lub z jakiegoś powodu nie chce się przyznać, że je posiada. 
Do pomiaru bezpośredniego wykorzystano różne wskaźniki – m.in. czynno-
ści wykonywane w ostatniej pracy w kraju pochodzenia, umiejętności nabyte 
w szkole – ale przede wszystkim zadano osobne pytanie o praktyczne zdolno-
ści respondentów. Pytanie miało charakter zamknięty, respondenci wybierali 
posiadane umiejętności z załączonej w kwes� onariuszu listy, przy czym mogli 
zadeklarować posiadanie dowolnej liczby zdolności. Rozkład wskazań spośród 
dostępnych odpowiedzi jest przedstawiony na ilustracji 4.

Według deklaracji respondentów, posiadają oni przede wszystkim umiejęt-
ności predestynujące ich do podjęcia zatrudnienia na wtórnym rynku pracy, 
ale w sektorach, w których panuje niedobór pracowników: opieka nad dziećmi, 
chorymi, osobami starszymi (usługi opiekuńcze). Ponadto mają oni zdolności, 
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które mogą im ułatwić zatrudnienie w sektorze budowlanym lub transporto-
wym, a także w rolnictwie. Najmniej wskazań miały umiejętności potrzebne do 
zatrudnienia na stanowiskach biurowych lub administracyjnych (mimo że aż 
21% uchodźców korzysta z komputera i Internetu, tylko 7% deklaruje, że umie 
obsługiwać urządzenia biurowe) albo w usługach rzemieślniczych.

Ilustracja 4. Częstości wskazań dotyczące posiadanych zdolności

4.4. Zdrowie

4.4.1. Samopoczucie fi zyczne

Ilustracja 5 pokazuje rozkład odpowiedzi badanych na pytanie o samooce-
nę zdrowia fi zycznego. Badani oceniali swoje samopoczucie fi zyczne na pięcio-
stopniowej skali, której skrajne kategorie zostały opisane jako, odpowiednio, 
„bardzo dobry” i „bardzo zły”, kategoria środkowa zaś – jako „taki sobie”. Jak 
widać, kategorią modalną (czyli najczęstszą, najczęściej wybieraną) jest kate-
goria środkowa – odpowiedź tę wskazało blisko 31,8% badanych (blisko jed-
na trzecia respondentów uważa, że stan ich zdrowia nie jest ani dobry, ani zły, 
z czego można wnioskować, że nie uskarżają się oni na poważniejsze dolegli-
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wości, ale ich samopoczucie fi zyczne mogłoby być dużo lepsze). Z drugiej jed-
nak strony, zwróćmy uwagę, że odsetek wskazań odpowiedzi „dobry” jest tylko 
nieznacznie mniejszy od częstości odpowiedzi modalnej. Ogólnie rozkład odpo-
wiedzi na pytanie o ocenę samopoczucia fi zycznego charakteryzuje się wyraź-
ną asymetrią – częstość występowania ocen pozytywnych jest istotnie wyższa 
od częstości ocen negatywnych, co świadczy o tym, że więcej jest responden-
tów, którzy oceniają swój stan zdrowia jako raczej dobry lub dobry. Jedynie 
około 16% badanych zadeklarowało, że stan ich zdrowia jest zły lub bardzo zły. 

Ilustracja 5. Rozkład odpowiedzi na pytanie o samoocenę zdrowia fi zycznego

Przyjrzyjmy się teraz, jak pod względem samooceny stany zdrowia osoby 
objęte IPI różnią się od osób przebywających w ośrodkach dla uchodźców. Sto-
sowny wykres pokazano na ilustracji 6. Jak widać, członkowie obu podzbioro-
wości oceniają swoje samopoczucie fi zyczne inaczej. Wśród benefi cjentów IPI 
wyraźnie dominuje odpowiedź „dobry”, z kolei wśród uchodźców przebywają-
cych w ośrodkach dla uchodźców – odpowiedź neutralna „taki sobie”. Ogólnie 
wśród osób objętych IPI więcej jest osób, które oceniają stan swojego zdro-
wia jako dobry lub bardzo dobry niż wśród osób przebywających w ośrodkach, 
z kolei wśród tych drugich więcej jest niż wśród tych pierwszych takich, którzy 
oceniają stan swojego zdrowia jako „taki sobie” lub gorszy.
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Ilustracja 6. Rozkład odpowiedzi na pytanie o samoocenę zdrowia fi zycznego 
wśród benefi cjentów IPI i osób oczekujących na przyznanie statusu uchodźcy 

lub innej formy ochrony międzynarodowej

Rezultat ten świadczy o tym, że benefi cjenci IPI czują się przeciętnie le-
piej niż osoby przebywające na terenie ośrodka dla cudzoziemców. Wynik ten 
jest spójny z wynikami innych badań nad sytuacją uchodźców w Polsce. Oso-
by ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce przez sześć pierwszych 
miesięcy procedury nie mogą podejmować zatrudnienia w Polsce. Co więcej, 
jak wynika z danych zawartych w tabeli 7, nawet po upływie tej sześciomie-
sięcznej karencji często nie podejmują one prób znalezienia pracy, ośrodki są 
bowiem względnie izolowane. Sytuacja taka może wzbudzać u mieszkańców 
ośrodków poczucie bezradności i bezsilności, które z kolei przekłada się na ich 
samopoczucie, tak fi zyczne, jak i psychiczne.

Spójrzmy jeszcze na różnice między respondentami, którzy otrzymali wy-
nagrodzenie za udział w badaniu, a tymi, którzy takiego wynagrodzenia nie 
otrzymali. Odpowiedni wykres przedstawiono na ilustracji 7. Jak widać, można 
zaobserwować pewne różnice między obiema podzbiorowościami, ale przy ich 
interpretacji należy zachować ostrożność. Po pierwsze, różnice te nie są staty-
stycznie istotne. Co prawda wśród osób, które nie otrzymały wynagrodzenia, 
nieco więcej jest deklaracji „złego” lub „bardzo złego” stanu zdrowia fi zycz-
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nego, lecz wśród tych, którzy wynagrodzenia nie dostali, więcej jest takich, 
którzy deklarują samopoczucie „dobre” lub „bardzo dobre”, ale przeciętna 
odpowiedź jest identyczna w obu grupach. Przyjmujemy tutaj dwa sposoby 
rozumienia „przeciętnej odpowiedzi”. Pierwszy polega na przypisaniu poszcze-
gólnym kategoriom odpowiedzi wartości liczbowych i wyznaczeniu wartości 
średniej dla tych wartości: odpowiedzi „bardzo dobry” można przypisać war-
tość 5, odpowiedzi „dobry” – wartość 4 itd. Takie rozwiązanie stosuje się po-
wszechnie w badaniach społecznych. Średnia ocena w grupie IPI wynosi 3,5, 
z kolei w grupie oczekujących – 3,6. W obu grupach ocena średnia mieści się 
mniej więcej „w połowie drogi” między odpowiedzią „taki sobie” a „dobry”.

Ilustracja 7. Rozkład odpowiedzi na pytanie o samoocenę zdrowia fi zycznego 
wśród respondentów, którzy dostali wynagrodzenie za wypełnienie ankiety, 

i respondentów, którzy nie otrzymali wynagrodzenia

Wyznaczenie wartości średniej dla samooceny stanu zdrowia fi zycznego 
wymaga przyjęcia założenia, zgodnie z którym odległości między poszczególny-
mi kategoriami odpowiedzi – między „bardzo zły” a „zły”, między „zły” a „taki 
sobie” itd. – są jednakowe. Założenie to usprawiedliwia bowiem przypisywa-
nie kategoriom odpowiedzi wartości liczbowych. Jest ono jednak dyskusyjne, 
proponuje się zatem, aby w wypadku takich pytań, jak pytanie o ocenę stanu 
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zdrowia fi zycznego, odpowiedź typową defi niować w terminach mediany, czy-
li wartości środkowej. Mediana nie wymaga przypisywania kategoriom odpo-
wiedzi wartości liczbowych, wymaga jedynie, aby możliwe było niearbitralne 
uporządkowanie tych kategorii. Odpowiedzi na pytanie o ocenę samopoczucia 
fi zycznego spełniają to wymaganie.

Mediana jest wartością, która dzieli całą zbiorowość na dwie równolicz-
ne grupy. W każdej z nich znajduje się dokładnie 50% zbiorowości, przy czym 
w pierwszej znajdują się osoby, które oceniają swój stan zdrowia jako gorszy 
niż mediana (albo równy medianie), w drugiej zaś znajdują się osoby, które 
oceniają swój stan zdrowia jako lepszy niż mediana (albo równy medianie). 
Jeśli na przykład medianą jest odpowiedź „dobry”, oznacza to, że połowa ba-
danych ocenia swój stan zdrowia jako dobry lub lepszy. W wypadku podziału 
badanych na tych, którzy zostali wynagrodzeni za wypełnienie ankiety, i tych, 
którzy takiego wynagrodzenia nie otrzymali, medianą w obu podzbiorowoś-
ciach jest odpowiedź „dobry”, widać zatem, że nie ma między obiema grupami 
różnic także pod tym względem.

Po drugie, nawet gdyby opisywane różnice były znaczne – tak, że o oso-
bach, które otrzymały wynagrodzenie za udział w badaniu, można by powie-
dzieć, że oceniają swoje samopoczucie gorzej niż osoby, które takiego wyna-
grodzenia nie otrzymały – interpretacja tego wyniku byłaby niejednoznaczna. 
Respondenci, którzy otrzymali wynagrodzenie za wypełnienie ankiety, miesz-
kali na terenie dwóch ośrodków dla cudzoziemców: w Lublinie i w Dębaku. Jeśli 
w ośrodkach tych przebywały osoby, które ogólnie czuły się gorzej niż osoby 
przebywające na terenie innych ośrodków, to ewentualne gorsze deklarowa-
ne samopoczucie osób, które otrzymały wynagrodzenie, wynika raczej z tego, 
że mieszkały one wśród osób o ogólnie gorszym samopoczuciu, i nie ma nic 
wspólnego z otrzymaniem lub nieotrzymaniem zapłaty za udział w badaniu. 
W istocie, porównanie rozkładów ocen samopoczucia fi zycznego wśród rezy-
dentów ośrodków w Lublinie i Dębaku oraz we wszystkich pozostałych ośrod-
kach pokazuje, że ci pierwsi nieco częściej deklarują „złe” samopoczucie (16% 
versus 10,5%), z kolei ci drudzy nieco częściej deklarują „takie sobie” samopo-
czucie (23,7% versus 16%). Poza tym nie ma większych różnic między oboma 
rozkładami.

Innymi słowy, przedstawione tutaj wyniki nie dają podstaw do tego, aby 
orzec, że wypłacanie części badanych wynagrodzenia za udział w badaniu mia-
ło wpływ na ich ocenę własnego samopoczucia fi zycznego.
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4.4.2. Samopoczucie psychiczne

Pytanie o ocenę samopoczucia psychicznego miało taką samą formułę jak 
pytanie o ocenę zdrowia fi zycznego. Respondentów pytano o to, jak oceniają 
stan swojego zdrowia, biorąc pod uwagę wyłącznie samopoczucie psychiczne. 
Badani zaznaczali swoje odpowiedzi na pięciopunktowej skali, której skrajne 
wartości opisano jako, odpowiednio, „bardzo dobry” i „bardzo zły”, kategorię 
środkową zaś, neutralną – jako „taki sobie”. Kilkoro badanych nie udzieliło od-
powiedzi na to pytanie – wykluczyliśmy takie ankiety z analizy. Podobnie po-
stąpiliśmy również w wypadku osób, które udzieliły odpowiedzi niejednoznacz-
nej, na przykład wskazując więcej niż jedną kategorię. Ogółem liczba ankiet 
wykluczonych z tej części analizy wynosi 28, co stanowi mniej niż 10% liczebno-
ści próby.

Ilustracja 8. Rozkład odpowiedzi na pytanie o samoocenę zdrowia 
psychicznego

Z ilustracji 8 wynika, że respondenci oceniają swoje samopoczucie psychicz-
ne lepiej niż zdrowie fi zyczne. Odpowiedzią dominującą (wybieraną najczęś-
ciej) jest stwierdzenie „dobry”. Odpowiedzi badanych są wyraźnie przesunięte 
ku pozytywnemu krańcowi skali – samopoczucie psychiczne „bardzo dobre” 
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lub „dobre” deklaruje 60% respondentów (w wypadku oceny zdrowia fi zycz-
nego analogiczny odsetek wyniósł, jak pamiętamy, niewiele ponad 50% – por. 
ilustracja 5). W ocenie zdrowia psychicznego mniejszy jest także niż ocenie 
zdrowia fi zycznego odsetek osób wybierających odpowiedź środkową – jak 
pamiętamy, odpowiedź ta była wskazywana najczęściej przy ocenie samopo-
czucia fi zycznego, z kolei przy ocenie zdrowia psychicznego częstość tej odpo-
wiedzi jest mniejsza niż częstości obu odpowiedzi pozytywnych. Jednocześnie 
zwróćmy uwagę na to, że oceny negatywne są wybierane częściej niż w wy-
padku oceny zdrowia fi zycznego – odsetek osób deklarujących, że ich samopo-
czucie fi zyczne jest „złe” lub „bardzo złe”, wynosi 18,5%, a więc nieco więcej 
niż analogiczny odsetek ocen zdrowia fi zycznego. Można więc powiedzieć, że 
oceny zdrowia umysłowego są bardziej zdecydowane, choć wyraźnie dominują 
oceny pozytywne.

Wynik ten można tłumaczyć na dwa sposoby. Z jednej strony, być może 
uchodźcy w Polsce rzeczywiście oceniają swój dobrostan psychiczny lepiej niż 
fi zyczny, różne schorzenia i choroby spotykają ich zaś częściej niż przypadłości 
psychiczne. Z drugiej strony, niewykluczone, że uchodźcy mają skłonność do 
ukrywania prawdziwego stanu swojego samopoczucia psychicznego, w oba-
wie, że jego ujawnienie – przedstawienie ankieterowi, jak rzeczywiście czują 
się psychicznie – mogłoby im zagrozić. 

Podobnie jak wcześniej, przyjrzymy się teraz różnicom pod względem de-
klarowanego samopoczucia psychicznego między benefi cjentami IPI a osobami 
przebywającymi na terenie ośrodków dla uchodźców. Rozkłady samooceny do-
brostanu psychicznego w obu grupach pokazuje wykres zamieszczony na ilu-
stracji 9. Jak widać, rozkłady te różnią się od siebie. Osoby objęte IPI oceniają 
swoje samopoczucie lepiej niż osoby mieszkające w ośrodkach dla uchodźców. 
O ile częstości ocen „bardzo dobrych” są z grubsza takie same w obu katego-
riach badanych, o tyle ocena „dobra” jest wyraźnie częstsza wśród benefi cjen-
tów IPI niż wśród przebywających w ośrodkach dla uchodźców. Ogólnie odse-
tek osób oceniających swoje samopoczucie psychiczne jako „bardzo dobre” lub 
„dobre” wynosi 77,7% w pierwszej kategorii i 58,8% w drugiej – jest to zatem 
różnica blisko dwudziestu punktów procentowych. Wśród benefi cjentów IPI 
niższa jest także częstość odpowiedzi negatywnych – jako „takie sobie” lub gor-
sze swoje samopoczucie psychiczne oceniło mniej niż 25% w pierwszej grupie 
badanych i ponad 40% wśród osób mieszkających w ośrodku dla uchodźców.
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Ilustracja 9. Rozkład odpowiedzi na pytanie o samoocenę zdrowia 
psychicznego

Rezultat ten zgadza się z wynikiem uzyskanym wcześniej, gdyż benefi cjenci 
IPI lepiej niż mieszkańcy ośrodków dla cudzoziemców oceniali także swoje sa-
mopoczucie fi zyczne (por. ilustracja 6). Rezydenci ośrodków znajdują się w sta-
nie swoistego „zawieszenia” – oczekując na zakończenie procedury o nadanie 
im statusu uchodźcy (lub innej formy ochrony międzynarodowej), mogą mieć 
poczucie bezradności, mogą żywić przekonanie, że ich los zależy nie od nich 
samych, ale od bezosobowych instytucji lub urzędów. Takie poczucie bezsilno-
ści może w konsekwencji ujemnie się przekładać na samopoczucie psychiczne, 
dlatego niższa samoocena wśród przebywających w ośrodkach dla cudzoziem-
ców nie powinna zaskakiwać.

Spójrzmy jeszcze na różnice w ocenach samopoczucia psychicznego między 
respondentami, których wynagrodzono za udział w badaniu, a respondentami, 
którzy takiej zapłaty nie otrzymali. Rozkłady samooceny zdrowia psychicznego 
w obu grupach pokazuje wykres na ilustracji 10. Jak widać, nie ma większych 
różnić między częstościami ocen pozytywnych, pewne różnice występują jed-
nak między ocenami negatywnymi. Szczególnie wśród respondentów wyna-
gradzanych mniejszy jest odsetek deklarujących „takie sobie” samopoczucie 
psychiczne, za to wyższa jest częstość ocen negatywnych. Tak jak w wypadku 
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ocen zdrowia fi zycznego, różnice te nie są jednak znaczne17. Nie mamy więc 
mocnych powodów, aby uznać, że wypłata wynagrodzenia miała wpływ na to, 
jak badani oceniali swoje zdrowie psychiczne.

Ilustracja 10. Rozkład odpowiedzi na pytanie o samoocenę zdrowia 
psychicznego

4.4.3. Utrudnienia wynikające z choroby

W ankiecie zamieściliśmy również pytanie o ewentualne utrudnienia od-
czuwane przez badanych w codziennym życiu, będące wynikiem długotrwałej 
choroby fi zycznej lub psychicznej. Czterdzieści cztery osoby nie odpowiedziały 
na to pytanie albo udzieliły niejasnej odpowiedzi (na przykład zaznaczając jed-
nocześnie odpowiedź „Tak” i „Nie”). Wszystkie te sytuacje potraktowano jako 
brak danych i wykluczono z większości analiz prezentowanych w niniejszym 
podrozdziale. Ogólnie brak danych obejmuje 12,1%. Aż 24,2% badanych (88 
osób) odpowiedziało twierdząco na pytanie o przeszkody wynikające z choroby 

17 Ocena średnia wynosi 3,69 wśród osób bez wynagrodzenia i 3,54 wśród osób z wynagro-
dzeniem. Medianą samooceny zdrowia psychicznego jest w obu grupach odpowiedź „dobry”.
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lub niepełnosprawności odczuwane w codziennym życiu, pozostali responden-
ci (63,6% – 231 osób) odpowiedzieli na to pytanie przecząco.

Tabela 8. Odsetek odpowiedzi twierdzących na pytanie o odczuwanie 
przeszkód wynikających z choroby w życiu codziennym – według oceny 

samopoczucia fi zycznego i psychicznego

Samoocena zdrowia
Kategoria oceny psychicznego Fizycznego
Bardzo dobre 7,5 8,3
Dobre 14,6 9,5
Takie sobie 44,6 40,0
Złe 60,5 53,8
Bardzo złe 70,6 100,0

Pewnym sprawdzianem trafności tego pytania jest porównanie odpowie-
dzi na to pytanie z odpowiedziami na dwa pytania analizowane w poprzednich 
punktach – z odpowiedziami na pytania o samoocenę zdrowia psychicznego 
i psychicznego. Stosowne wyniki zawiera tabela 8 – zamieszczono w niej odse-
tek odpowiedzi twierdzących na pytanie o odczuwanie przeszkód i utrudnień 
wynikających z choroby w życiu codziennym w kategoriach samooceny zdrowia 
fi zycznego i psychicznego. Na przykład wśród osób oceniających swoje samo-
poczucie psychiczne jako bardzo dobre tylko 7,5% badanych odpowiedziało, że 
odczuwa takie utrudnienia. Analogicznie, wśród osób, które oceniły swoje sa-
mopoczucie psychiczne jako bardzo złe, odsetek ten wyniósł 70,6%.

Jak pokazują dane zamieszczone w tabeli 8, częstość odczuwania prze-
szkód i utrudnień wynikających z chorób czy innych dolegliwości rośnie wraz 
ze spadkiem samopoczucia – wśród osób deklarujących gorsze samopoczucie, 
tak fi zyczne, jak i psychiczne, wyższy jest odsetek deklarujących odczuwanie 
wspomnianych przeszkód. Wynik ten jest zgodny z oczekiwaniami. Mówiąc 
inaczej, oczekuje się, że osoby, które oceniają swoje samopoczucie, jako „bar-
dzo dobre” lub „dobre”, będą rzadziej deklarować napotykanie przeszkód czy 
utrudnień niż osoby, które oceniają swoje zdrowie jako „takie sobie”, „złe” lub 
„bardzo złe”. Co więcej, oczekuje się, że różnica między obiema kategoriami 
badanych będzie bardzo wyraźna – skoro ktoś deklaruje, że czuje się bardzo 
dobrze, prawdopodobieństwo, że życie codzienne utrudniają mu jakieś dole-
gliwości jest niewielkie, z kolei wśród osób, które oceniają swoje samopoczucie 
jako „bardzo złe”, prawdopodobieństwo to będzie bardzo wysokie. W istocie, 
dane ujęte w tabeli 8 zgadzają się z oboma przewidywaniami. Częstość utrud-
nień czy przeszkód wynikających z dolegliwości lub chorób jest tym wyższa, im 
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gorsze samopoczucie deklaruje respondent. Co więcej, zmiana ta ma charakter 
nieliniowy – różnica między dwiema kategoriami dobrego samopoczucia wyno-
si siedem punktów procentowych w wypadku samopoczucia psychicznego i za-
ledwie jeden punkt procentowy w wypadku samopoczucia fi zycznego. Z kolei 
różnica między kategoriami „dobre” i „takie sobie” samopoczucie wynosi już 
około trzydziestu punktów procentowych w wypadku obu rodzajów zdrowia. 
Jak więc widać, zmiana ta jest skokowa. Wynik ten, zwłaszcza okoliczność, że 
zgadza się on z podanymi wyżej przewidywaniami, korzystnie świadczy o traf-
ności pytań kwes� onariuszowych użytych do pomiaru samooceny stanu zdro-
wia respondentów.

Może oczywiście zastanawiać, dlaczego część, nawet niewielka, spośród 
tych, którzy oceniają swoje zdrowie jako „bardzo dobre”, deklaruje, że do-
świadcza w życiu codziennym różnych utrudnień wynikających z choroby lub 
niepełnosprawności – bardzo dobremu samopoczuciu podobne utrudnienia 
nie powinny przecież towarzyszyć. Pamiętajmy jednak, że bardzo dobre obec-
ne samopoczucie nie wyklucza mniejszych lub większych problemów zdrowot-
nych w przeszłości, których konsekwencje – na przykład osłabienie, szczególna 
dieta, konieczność powstrzymywania się od wysiłku fi zycznego – mogą wpły-
wać na powszednie funkcjonowanie badanych. Innymi słowy, badani, którzy 
względnie niedawno przeszli poważniejszą chorobę, mogą deklarować dzisiaj 
bardzo dobre samopoczucie na zasadzie kontrastu z tym, jak się czuli, kiedy 
chorowali, ale jednocześnie będą wskazywali, że odczuwają tego skutki w życiu 
codziennym, choć liczba takich sytuacji, rzecz jasna, będzie niewielka. Z dru-
giej strony, należy pamiętać, że omawiane pytanie dość ogólnie defi niuje źród-
ła tych utrudnień – w treści pytania mówi się o „długotrwałej chorobie” lub 
„niepełnosprawności”, lecz także o „jakiś dolegliwościach” i „problemach natu-
ry psychicznej”. Takie rozległe określenie dolegliwości będących źródłem prze-
szkód i utrudnień w życiu codziennym również może tłumaczyć, skąd u osób 
deklarujących bardzo dobre samopoczucie głosy wskazujące odczuwanie ta-
kich przeszkód.
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Ilustracja 11. Rozkład odpowiedzi na pytanie o utrudnienia w życiu 
codziennym wynikające z choroby

Badanych prosiliśmy także o ocenę stopnia uciążliwości tych przeszkód. Mó-
wiąc dokładniej, wszystkich respondentów, którzy odpowiedzieli twierdząco na 
poprzednie pytanie, prosiliśmy, żeby wskazali, czy przeszkody i utrudnienia, ja-
kich doświadczają, są dla nich bardzo czy tylko trochę uciążliwe. Spośród 88 re-
spondentów, którzy zaznaczyli odpowiedź twierdzącą na wcześniejsze pytanie, 
37 osób (42%) uznało przeszkody doświadczane w życiu codziennym za bardzo 
uciążliwe, 47 osób (około 53%) potraktowało je jako tylko trochę uciążliwe, po-
zostałe cztery osoby nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie.

4.5. Inwestycje w samorozwój

Nabywanie kapitału ludzkiego trwa przez całe życie zawodowe. Co więcej, 
kapitał ludzki obejmuje nie tylko „twarde” umiejętności, bezpośrednio zwią-
zane z wykonywaną pracą, ale także wartości i poziom motywacji jednostki. 
Z punktu widzenia pracodawcy, gotowość do inwestowania we własny rozwój 
jest istotną charakterystyką pracownika, nawet jeśli rodzaj tej inwestycji nie 
jest merytorycznie związany ze stanowiskiem zajmowanym przez tego pracow-
nika albo z pracą, jaką na tym stanowisku wykonuje.
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W omawianym badaniu poziom motywacji uchodźców i ich postawę wobec 
podejmowania inwestycji w samorozwój mierzyliśmy za pomocą dwóch ze-
stawów pytań. W pierwszym z nich prosiliśmy wprost o to, aby badani okre-
ślili, w jaki stopniu są gotowi ponieść określone koszty w celu zdobycia umie-
jętności i kompetencji zwiększających szanse uzyskania zatrudnienia. Mówiąc 
dokładniej, w bloku tym pytaliśmy respondentów o to, czy „w celu zwiększe-
nia swoich szans na znalezienie stabilnej pracy byłby Pan skłonny/byłaby Pani 
skłonna...
•  pracować jako wolontariusz?” (pytanie B23a),
• pracować na stażu za niższe wynagrodzenie?” (pytanie B23b),
• zapłacić przynajmniej część kosztów za kursy zawodowe?” (pytanie B23c),
• zdobyć nowe kwalifi kacje, nauczyć się nowego zawodu?” (pytanie B23d),
• podjąć naukę w szkole wieczorowej lub zaocznej?” (pytanie B23e).

Na każde z tych pytań badani odpowiadali, wybierając jedną z czterech od-
powiedzi: „Tak”, „Raczej tak”, „Raczej nie”, „Nie”.

Ilustracja 12. Częstość braku danych w odpowiedziach na pytanie 
o gotowość do inwestycji w samorozwój

Zanim jednak przejdziemy do analizy rozkładów odpowiedzi na przywoła-
ne wyżej pytania, zwróćmy uwagę na częstość braku danych w tych odpowie-
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dziach (ilustracja 12). Jak widać, odsetek ten jest bardzo wysoki – we wszyst-
kich pięciu pytaniach przekracza jedną trzecią próby, z kolei w trzech pytaniach 
jest większy niż 40%. Brak danych ma czasem charakter losowy – wynika z roz-
targnienia respondenta lub nieuwagi ankietera, bardzo często jest jednak nie-
losowy, a więc znaczny, wskaźnikowy. Mówiąc inaczej, w badaniach społecz-
nych często się zdarza, że brak odpowiedzi na poszczególne pytania nie jest tak 
naprawdę brakiem danych, ale brakiem pozornym, ukrywającym „prawdziwą” 
odpowiedź respondenta. Dzieje się tak zwłaszcza w wypadku pytań „draż-
liwych” – trudnych dla respondenta nie dlatego, że wymagają od niego spe-
cjalistycznej wiedzy lub przypomnienia sobie szczegółów wydarzeń z odległej 
przeszłości, lecz dlatego, że albo dotyczą spraw bardzo intymnych, albo szcze-
ra odpowiedź na to pytanie mogłaby postawić respondenta w niekorzystnym 
świetle. W takich sytuacjach, zamiast udzielać odpowiedzi społecznie akcepto-
wanej, lecz de facto nieprawdziwej, część respondentów woli odmówić odpo-
wiedzi na to pytanie, jeśli odpowiada na pytania odczytywane przez respon-
denta, lub pominąć je, jeśli wypełnia ankietę samodzielnie. Może się zdarzyć 
i tak, że respondent uzna, że dane pytanie tak naprawdę go nie dotyczy i dlate-
go nie będzie chciał na nie odpowiedzieć.

Wysoka częstość braku danych w odpowiedziach na pytania B23a-e ma 
z pewnością różne źródła. Ponieważ jednak nie dysponujemy dokładniejszymi 
informacjami na temat tych źródeł, możemy jedynie spekulować na ich temat. 
Badani, którzy wcześniej odpowiedzieli, że nie zamierzają szukać pracy w Pol-
sce, mogli uznać, że pytania B23a-e – skoro dotyczą działań mających zwięk-
szyć ich szansę na znalezienie stabilnej pracy – tak naprawdę nie są skierowane 
do nich. Podobnie mogły pomyśleć osoby, które zadeklarowały, że nie chcą zo-
stać w Polsce. Z drugiej strony, część badanych może odczuwać niską lub bar-
dzo niską motywację do podejmowania starań w celu znalezienia pracy, ale nie 
chce się do tego przyznać w obawie, że zadeklarowanie niskiej motywacji może 
im zaszkodzić.

Ilustracja 13 pokazuje częstość (odsetek) poszczególnych odpowiedzi 
na pytania o gotowość do inwestowania w rozwój własny. Rozkłady te nie 
uwzględniają, rzecz jasna, braku odpowiedzi. Przyjrzyjmy się najpierw odsetko-
wi odpowiedzi „Tak” na każde z pytań. Jak widać, odpowiedź ta jest najczęś-
ciej wskazywana w wypadku pytania B23d – o gotowość do zdobycia nowych 
kwalifi kacji lub nauki nowego zawodu. Jeśli połączyć odpowiedzi „Tak” i „Raczej 
tak” na to pytanie w jedną kategorię, zmieści się w niej ponad 85% wskazań. 
Można na tej podstawie wnioskować, że znaczna część badanych – szczególnie 
tych, którzy są zmotywowani do znalezienia pracy – uznaje kwalifi kacje zdo-
byte w kraju pochodzenia za niewystarczające lub nieadekwatne do uzyskania 
stabilnej pracy w Polsce.
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Ilustracja 13. Rozkład odpowiedzi na pytanie o motywację do znalezienia pracy

Wniosek ten znajduje dalsze potwierdzenie w rozkładzie odpowiedzi na py-
tanie B23e – o gotowość do podjęcia nauki w szkole wieczorowej lub zaocz-
nej. Jak widać, odpowiedź „Tak” na to pytanie wskazało 56,1% badanych (po 
odrzuceniu braku danych) – obie odpowiedzi „pozytywne” uzyskały łącznie 
73% wskazań. Badani, którym zależy na znalezieniu pracy w Polsce, mogą uwa-
żać, że wykształcenie, jakie uzyskali w kraju pochodzenia, jest niewystarczają-
ce z punktu widzenia polskich pracodawców lub niedopasowane do polskiego 
rynku pracy. Analiza rozkładów odpowiedzi na pytania B23b i B23c prowadzi 
do podobnych wniosków, rozkłady te mają bowiem kształt dość zbliżony do 
dwóch właśnie omówionych – częstość odpowiedzi zdecydowanie pozytyw-
nych jest największa, odpowiedzi „negatywne” otrzymują łącznie niewiele po-
nad 25% wskazań.
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Na tym tle rozkład odpowiedzi na pytanie B23a – o gotowość do podjęcia 
pracy jako wolontariusz – wyraźnie odstaje od rozkładów odpowiedzi na pozo-
stałe pytania. Jak widać, rozkład ten jest bardziej „spolaryzowany” niż wszyst-
kie inne w tym znaczeniu, że odpowiedzi skrajne są wskazywane najczęściej. 
Co prawda odpowiedź „Tak” jest udzielana najczęściej, ale częstość odpowie-
dzi „Nie” jest tylko o osiem punktów procentowych mniejsza. Co więcej, obie 
odpowiedzi „negatywne” otrzymują łącznie nieco więcej wskazań niż obie 
odpowiedzi „pozytywne”, co świadczy o dość silnej niechęci badanych wobec 
wolontariatu jako środka do zdobycia stabilnej pracy. Niechęć ta może wynikać 
stąd, że – w odróżnieniu od innych form inwestowania w siebie – wolontariat, 
w ocenie badanych, nie musi wiązać się z nabyciem nowych umiejętności czy 
kwalifi kacji. Bardziej prawdopodobna wydaje się jednak hipoteza wyjaśniająca 
tę niechęć sytuacją ekonomiczną uchodźców. Biorąc pod uwagę, że uchodźcy 
nie dysponują fi nansowym wsparciem ze strony formalnych i nieformalnych 
instytucji społecznych, jakim dysponują Polacy, nieodpłatny wolontariat ozna-
czałby dla nich brak środków utrzymania lub istotne pogorszenie warunków 
bytowych.

Zdajemy sobie oczywiście sprawę z deklaratywnego charakteru odpowiedzi 
na omawiane w tej części pytania. Deklaracje łatwo się składa, zwłaszcza jeśli 
trudno je zweryfi kować, a składający deklarację zyskuje dzięki niej określoną ko-
rzyść – na przykład jest przez ankietera postrzegany jako osoba zmotywowana 
do znalezienia pracy w Polsce. Nawet jeśli ten „efekt społecznych oczekiwań” 
zniekształcił nieco „rzeczywiste” odpowiedzi badanych na pytania o gotowość do 
inwestowania w siebie, to rozkłady odpowiedzi na te pytania różnią się od siebie, 
co świadczy o tym, że preferencje badanych wobec różnych form inwestowania 
w siebie nie są jednakowo podatne na „efekt społecznych oczekiwań”.

Co więcej, zdajemy sobie również sprawę z tego, że niektóre deklaracje 
badanych mogą wydawać się mało realistyczne, na przykład deklaracja goto-
wości podjęcia nauki w trybie wieczorowym przez samotną matkę, która nie 
ma stałej pracy. Tyle tylko, że celem pytań B23a-e nie był pomiar świadomości 
różnych ograniczeń i trudności, jakie wiążą się z poszczególnymi formami inwe-
stycji w samorozwój, ale było właśnie wskazanie, które spośród wymienionych 
form inwestowania badani wybraliby, gdyby mieli taką możliwość. Jak się wy-
daje, z tego punktu widzenia omawiane pytania spełniły swoje zadanie.

Oprócz określenia tego, jakie formy inwestycji w nabywanie kwalifi ka-
cji i kompetencji ułatwiających znalezienie pracy w Polsce są preferowane 
przez uchodźców, chcieliśmy się także dowiedzieć, jakie dokładnie umiejętno-
ści chcieliby oni nabyć lub rozwinąć. Zapytaliśmy o to respondentów wprost, 
a rozkład ich odpowiedzi jest przedstawiony na ilustracji 14. Wskazania re-
spondentów pokazują silną preferencję do rozwijania praktycznych zdolności 
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zapewniających konkretne możliwości zatrudnienia na stanowiskach niewyma-
gających kompetencji kulturowych. Można tę preferencję intepretować jako 
przejaw trzeźwego postrzegania sytuacji przez respondentów – chcą nabyć ta-
kie kwalifi kacje, które gwarantuje konkretne zatrudnienie, nawet jeśli począt-
kowo byłoby ono niskopłatne.

Ilustracja 14. Rozkład odpowiedzi na pytanie o to, jakie umiejętności 
respondent chciałby nabyć lub rozwijać

4.5.1. Postawa ogólna wobec samorozwoju

Drugi blok pytań, który dotyczył inwestowania przez badanych w ich rozwój 
własny, składał się z sześciu pytań o sposób spędzania czasu wolnego. Mówiąc 
dokładniej, każdego respondenta prosiliśmy o to, aby ocenił, „jak wiele przy-
jemności czerpie z wykonywania w swoim czasie wolnym następujących czyn-
ności”:
• czytanie książek (pytanie G1a),
• spotkania z przyjaciółmi (pytanie G1b),
• uprawianie sportów, ćwiczeń fi zycznych lub rekreacyjnych (pytanie G1c),
• oglądanie telewizji, fi lmów DVD, kaset wideo (pytanie G1d),
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• udział w warsztatach, spotkaniach czy innych wydarzeniach organizowanych 
w ośrodku (pytanie G1e),

• poznawanie okolicznych mieszkańców, spotkania z polskimi sąsiadami (py-
tanie G1f).
Badani odpowiadali na te pytania, wybierając jedną z pięciu kategorii oce-

ny – od „Wcale, żadnej przyjemności” do „Bardzo dużo przyjemności”. Respon-
denci mogli również zaznaczyć odpowiedź „Nie dotyczy”, jeśli poszczególne 
pytanie ich nie dotyczyło, to znaczy jeśli w swoim czasie wolnym nie wykony-
wali danej czynności (odpowiedź ta była wybierana stosunkowo rzadko18). Od-
powiedź tę i brak danych19 wykluczono z analiz prezentowanych w tej części 
opracowania. 

Na pierwszy rzut oka, wszystkie rodzaje aktywności są oceniane dość pozy-
tywnie – odsetek osób deklarujących, że dana czynność sprawia im co najmniej 
„dość dużo przyjemności”, przekracza 50% w wypadku wszystkich ocenianych 
czynności. Zwróćmy jednak uwagę, że odsetek ten jest różny dla poszczegól-
nych aktywności: czytanie gazet (G1b) i poznawanie okolicznych mieszkańców, 
spotkania z polskimi sąsiadami (G1f) sprawia „dość dużą” lub „bardzo dużą” 
przyjemność ponad 70% badanych. Z kolei w wypadku czytania książek (G1a) 
analogiczny odsetek wynosi 51,2%, a w wypadku warsztatów, spotkań i innych 
wydarzeń organizowanych na terenie ośrodka (G1e) jest on równy 55,2%. Wi-
dać zatem, że różnica deklarowanej przyjemności między aktywnościami z obu 
grup sięga kilkunastu punktów procentowych.

Spojrzenie na dane ujęte w pierwszym wierszu tabeli 9 prowadzi do po-
dobnych wniosków. Liczby zamieszczone w tym wierszu informują o tym, jaką 
część próby (po odrzuceniu braku danych) stanowią badani deklarujący, że 
poszczególne rodzaje aktywności nie sprawiają im żadnej przyjemności. Jak 
widać, w wypadku spotkań z przyjaciółmi (G1b), spotkań z polskimi sąsiadami 
(G1f) i oglądania fi lmów w telewizji lub na DVD (G1d) odsetek ten jest stosun-
kowo niski i nie przekracza 5%. Z kolei w wypadku trzech pozostałych aktywno-
ści – czytania książek (G1a), warsztatów na terenie ośrodka (G1e) i uprawiania 
sportu (G1c) – odsetek ten oscyluje wokół 10%.

18 Wyjątkiem jest może odpowiedź na pytanie G1e – o przyjemność czerpaną z udziału w za-
jęciach organizowanych na terenie ośrodka. Odpowiedź „Nie dotyczy” na to pytanie wybrały 34 
osoby, a więc 10% wszystkich badanych.

19 Można podejrzewać, że brak danych w odpowiedziach na pytania G1a-f również ma cha-
rakter wskaźnikowy, istnieje bowiem zbieżność między liczbą braku danych a liczbą odpowiedzi 
„Nie dotyczy”. Szczególnie liczba braku danych jest największa w wypadku pytania G1e, dla któ-
rego największa jest również liczebność odpowiedzi „Nie dotyczy”.
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Tabela 9. Rozkłady odpowiedzi na pytanie: „Proszę powiedzieć, jak wiele 
przyjemności czerpie Pan/Pani z wykonywania w swoim czasie wolnym 

następujących czynności”

Kategoria oceny G1a G1b G1c G1d G1e G1f
Wcale, żadnej przyjemności 10,3 3,1 8,9 4,9 10,5 3,2
Niewiele przyjemności 11,4 9,1 12,4 13,3 11,8 8,6
Trochę przyjemności 27,1 14,6 17,7 23,1 22,4 15,1
Dość dużo przyjemności 25,6 33,1 24,5 25,2 23,6 34,8
Bardzo dużo przyjemności 25,6 40,1 36,5 33,6 31,6 38,4

Ogólnie rzecz biorąc, nawet jeśli o wszystkich ocenianych czynnościach 
można powiedzieć, że wykonywanie ich w czasie wolnym jest dla badanych 
źródłem pewnej satysfakcji, to więcej przyjemności respondentom sprawiają 
te spośród nich, które wiążą się z mniejszym wysiłkiem (fi zycznym i intelektu-
alnym) i z większym natężeniem interakcji społecznych. Z drugiej strony, formy 
spędzania wolnego czasu, które przynoszą badanym przyjemność, mogą jedno-
cześnie być źródłem określonych korzyści. Na przykład czytanie gazet jest mniej 
wymagające niż czytanie książek, dlatego zapewne respondenci czerpią więk-
szą przyjemność z czytania gazet niż książek w czasie wolnym. Z drugiej stro-
ny, gazeta jest także źródłem użytecznych informacji. Analogicznie – kontakty 
z Polakami mogą służyć zaspokojeniu ciekawości, ale mogą również okazać się 
przydatne w przyszłości.

4.6. Znajomość języków

Pytania o poziom znajomości języków – ojczystego i obcych – składały się 
na osobny moduł kwes� onariusza, który obejmował kilkanaście pytań. W każ-
dym z nich prosiliśmy badanych, aby ocenili swoją znajomość danego języka 
(szczególnie języka polskiego i języka ojczystego) pod określonym względem. 
Znaczna część pytań zadawanych respondentom w tym bloku skupiała się na 
identyfi kacji czynności, jakie sprawiają badanym trudności ze względu na nie-
znajomość lub niewystarczającą znajomość języka.

Jeśli chodzi o ogólną samoocenę znajomości języka ojczystego, to większość 
badanych deklaruje, że zna go „całkiem dobrze” lub „bardzo dobrze” (ilustra-
cja 15). Respondentów proszono, aby ocenili, jak dobrze potrafi ą czytać i pisać 
w ojczystym języku. Odpowiedzi badani zaznaczali na czteropunktowej skali 
– od „Bardzo dobrze” do „Wcale”. Jak widać, ponad połowa badanych zade-
klarowała, że z czytaniem w języku ojczystym radzi sobie nie najgorzej, odpo-
wiedzi ,,Całkiem dobrze” i „Bardzo dobrze” stanowią bowiem łącznie ponad 
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80%. W wypadku samooceny umiejętności pisania w języku ojczystym łączna 
częstość obu odpowiedzi jest dość podobna, choć odpowiedź „Bardzo dobrze” 
jest wybierana z mniejszą (o około dziesięć punktów procentowych) częstością. 
Innymi słowy, uzyskane dane sugerują, że badani lepiej oceniają swoją umie-
jętność czytania niż pisania w ojczystym języku, w każdym razie – umiejętności 
czytania są bardziej pewni.

Ilustracja 15. Rozkład odpowiedzi na pytanie o poziom znajomości 
języka ojczystego

Na ilustracji 16 zamieszczono rozkłady odpowiedzi na pytanie o znajomość 
języka polskiego. Swoją znajomość języka polskiego w czterech wymiarach: ro-
zumienia języka mówionego, mówienia po polsku, czytania w języku polskim 
i pisania w języku polskim badani oceniali za pomocą tej samej czteropunkto-
wej skali, którą wykorzystano w pytaniach o znajomość języka ojczystego.
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Ilustracja 16. Rozkład odpowiedzi na pytanie o poziom znajomości 
języka polskiego

Z wykresów zaprezentowanych na ilustracji 16 wynika, że badani nie naj-
lepiej oceniają swoją znajomość języka polskiego. Stosunkowo najmniej trud-
ności sprawia respondentom rozumienie języka mówionego – odsetek osób 
wybierających odpowiedź „Wcale” jest w wypadku tego pytania najniższy, 
a odpowiedzi „Bardzo dobrze” i „Całkiem dobrze” otrzymują łącznie najwię-
cej wskazań w porównaniu z trzema pozostałymi wymiarami. Najgorzej bada-
ni oceniają swoją umiejętność pisania w języku polskim – odsetek odpowiedzi 
„Wcale” jest w wypadku tego pytania najwyższy. Wynik ten jest w pewnej mie-
rze spójny z wynikiem przedstawionym wcześniej – pisanie w języku ojczystym 
także sprawia badanym więcej trudności. 

Obserwację tę potwierdzają również wykresy zamieszczone na ilustracji 17. 
Obrazują one rozkłady odpowiedzi na pytania o to, które czynności sprawiają 
badanym trudności w języku ojczystym i polskim. Wyjątkiem są dwa ostatnie 
obszary – rozmowa z urzędnikami i rozmowa z ludźmi na ulicy – które oceniano 
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tylko z punktu widzenia znajomości języka polskiego. Z wykresów tych wyni-
ka, po pierwsze, że każdy z wymienionych obszarów, dla którego jest możliwe 
przeprowadzenie takiego porównania, sprawia badanym więcej trudności w ję-
zyku polskim niż w języku ojczystym. Po drugie, zarówno w języku ojczystym, 
jak i w języku polskim czynności wymagające pisania są dla respondentów 
trudniejsze niż czynności wymagające czytania, zwłaszcza jeśli chodzi o przygo-
towanie dokumentów ofi cjalnych, takich jak korespondencja służbowa czy ży-
ciorys.

Ilustracja 17. Rozkłady odpowiedzi na pytanie o wykorzystanie 
języka ojczystego i języka polskiego

Od tego ogólnego obrazu odstaje jedynie ostatni z ocenianych obszarów 
– rozmowa z ludźmi na ulicy. Z wykresu znajdującego się w prawym dolnym 
narożniku ilustracji 14 wynika, że najczęściej wskazywaną jest odpowiedź „Nie-
wielkie trudności”, co może świadczyć o tym, że w powszednich kontaktach 
z mieszkańcami Polski język nie jest dla badanych istotną przeszkodą. 
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sPrzyjrzyjmy się jeszcze różnicom pod względem znajomości języka między 
benefi cjentami IPI a osobami przebywającymi w ośrodkach dla cudzoziemców. 
Na ilustracji 18 zamieszczono cztery wykresy, które porównują rozkłady odpo-
wiedzi na pytania o samoocenę znajomości języka w obu tych grupach. Z wy-
kresów tych wynika, że osoby objęte IPI radzą sobie z językiem polskim lepiej 
niż osoby mieszkające w ośrodkach. Środek rozkładu jest w wypadku pierwszej 
grupy przesunięty w kierunku zdecydowanie pozytywnej oceny. We wszystkich 
sytuacjach, z wyjątkiem ostatniego wykresu (samooceny umiejętności pisania 
w języku polskim), oceną środkową (czyli medianą ocen) jest odpowiedź „Cał-
kiem dobrze” w wypadku IPI i odpowiedź „Trochę” w wypadku osób znajdują-
cych się w ośrodkach. Jeśli chodzi o umiejętność pisania, oceny środkowe to, 
odpowiednio, odpowiedzi „Trochę” i „Wcale”. Innymi słowy, benefi cjenci IPI 
znają język polski lepiej niż osoby przebywające w ośrodkach, jednocześnie 
jednaj osoby z IPI najgorzej radzą sobie z pisaniem.

Ilustracja 18. Rozkłady odpowiedzi na pytanie o samoocenę języka polskiego 
wśród mieszkańców ośrodków dla uchodźców i osób objętych Indywidualnym 
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5. Kapitał społeczny

Badacze społeczni używają terminu „kapitał społeczny” na określenie tych 
zasobów (materialnych i niematerialnych), do których dana osoba ma dostęp 
przez swoje powiązania z innymi osobami – rodziną, przyjaciółmi, znajomymi. 
Pojęcie kapitału społecznego jest zatem nierozłącznie związane z pojęciem 
osobistych sieci trwałych i wzajemnych relacji społecznych. Przyjmuje się, że 
pracodawcy inwestują w określony typ zasobów (kapitałów), biorąc pod uwa-
gę spodziewany z nich zysk. Podczas gdy zasoby materialne są bezpośrednią 
własnością pracodawcy, to kapitał ludzki i społeczny stanowi własność pracow-
ników. Pracodawcy konkurują więc o tych pracowników, którzy (między innymi) 
mają większe i bardziej zróżnicowane sieci kontaktów lub kontakty innego typu 
niż sam pracodawca. W ten sposób chcą dotrzeć do szerszej grupy odbiorców 
czy dostawców (dóbr lub usług), ale także informacji i innowacji. Z drugiej stro-
ny, badania wskazują, że osoby o większych i bardziej zróżnicowanych sieciach 
relacji, mające dzięki nim dostęp do informacji pochodzących ze zróżnicowa-
nych kręgów społecznych, w tym do informacji na temat pojawiających się 
możliwości na rynku pracy, ponoszą niższe koszty związane z poszukiwaniem 
pracy, znajdują lepszą pracę i osiągają lepsze wyniki społeczno-ekonomiczne. 
Badania nad sieciami społecznymi systematycznie pokazują, że jednostki (nie-
zależnie od statusu w danym kraju) mają zwyczaj zwracania się o pomoc w szu-
kaniu pracy najpierw do osób najbliższych lub krewnych. Największe szanse 
na znalezienie pracy i mobilność pionową mają jednak ci, którzy świadomie 
lub nieświadomie korzystają z istniejących pomostów między różnymi grupa-
mi społecznymi, przy czym to raczej sam fakt większej liczby powiązań zwie-
lokrotnia szansę na taką mobilność i odniesienie sukcesu niż świadome z nich 
korzystanie. Dlatego w przeprowadzonym badaniu skoncentrowaliśmy się na 
oszacowaniu wielkości sieci relacji uchodźców (liczby znajomych) i powiązań 
między tymi znajomymi, a także ich zróżnicowania (czy są to sieci składające 
się wyłącznie z innych uchodźców czy też badani mają wśród swoich znajo-
mych Polaków).
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Ilustracja 19. Rozkład odpowiedzi na pytanie o liczbę „bliskich znajomych”

Na ilustracji 19 pokazano rozkład odpowiedzi na pytanie o liczbę osób, któ-
re badani uważają za swoich „bliskich znajomych”. Treść pytania nie narzuca-
ła żadnego specyfi cznego rozumienia tego terminu, badani mieli zatem moż-
liwość swobodnego zakresu interpretowania tej kategorii. W rezultacie, jak 
można wywnioskować z udzielonych odpowiedzi, respondenci do grona „bli-
skich znajomych” zaliczali członków najbliższej rodziny, a także kolegów z pra-
cy. Jak widać, najliczniej reprezentowani w próbie są uchodźcy deklarujący, że 
mają nie więcej niż dziesięcioro znajomych – stanowią oni 40% próby. Respon-
denci, którzy deklarowali, że liczba ich bliskich znajomych jest wyższa niż dzie-
sięć osób, rozłożyli się mniej więcej równomiernie między trzy kolejne katego-
rie. Niecałe 8% stanowią osoby, które zadeklarowały brak bliskich znajomych.

Porównajmy rozkład pokazany na ilustracji 19 z rozkładem odpowiedzi na 
kolejne pytanie, dotyczące liczby bliskich znajomych narodowości polskiej. Mó-
wiąc inaczej, badanych poproszono o wskazanie, ile spośród osób, które uzna-
ją oni za swoich bliskich znajomych, jest Polakami. Odpowiedzi na to pytanie 
zaprezentowano na ilustracji 20. Jak widać, rozkład ten jest jeszcze bardziej 
przechylony ku dolnemu krańcowi skali. O ile w wypadku poprzedniego pyta-
nia dwie kategorie badanych o najmniejszej deklarowanej liczbie bliskich zna-
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jomych obejmowały mniej niż połowę próby, o tyle w wypadku pytania o bli-
skie powiązania z Polakami kategorie te uzyskały ponad 80% wskazań. Wynik 
ten można interpretować następująco: nawet jeśli niektórzy uchodźcy dyspo-
nują dość rozległymi osobistymi sieciami społecznymi, to stosunkowo rzadko 
sieci te obejmują relacje z Polakami. U prawie połowy respondentów sieć sil-
nych więzi społecznych liczy nie więcej niż dziesięć osób – nawet jeśli niektórzy 
uchodźcy dysponują dość rozległymi osobistymi sieciami społecznymi, to sto-
sunkowo rzadko sieci te obejmują relacje z Polakami.

Ilustracja 20. Rozkład odpowiedzi na pytanie o liczbę „bliskich znajomych” 
narodowości polskiej

Liczba kontaktów (powiązań) jest istotną miarą kapitału społecznego, gdyż 
relacje społeczne, jak zaznaczono wyżej, stanowią kanały przepływu cenio-
nych społecznie zasobów. Rozleglejsza sieć kontaktów jest dla danej osoby ko-
rzystna, zapewnia jej bowiem dostęp do większego zbioru takich zasobów. Do 
oceny kapitału społecznego jednostek wykorzystuje się jednak informacje nie 
tylko o liczbie kontaktów, ale także o tym, w jakim stopniu osoby należące do 
osobistej sieci danej osoby są powiązane ze sobą nawzajem. Innymi słowy, na 
kapitał społeczny danej osoby składa się i to, ilu ma znajomych, i to, jak do-
brze znajomi danej osoby znają się nawzajem. Mówiąc jeszcze inaczej, o kapi-
tale społecznym danej osoby stanowi nie tylko liczba, ale także różnorodność 
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powiązań. Jeśli dana osoba ma na przykład dwoje znajomych, którzy znają się 
nawzajem, to można przypuszczać, że od obu tych osób będzie uzyskiwać po-
dobne informacje (m.in. na temat pracy) – właśnie dlatego, że osoby te znają 
się ze sobą. Kiedy zaś dana osoba ma dwoje znajomych, którzy nie są ze sobą 
powiązani, wtedy każda z tych osób może być dla danej osoby źródłem uni-
kalnych informacji. O ile więc pod względem liczby powiązań kapitał społeczny 
danej osoby jest identyczny w obu opisanych sytuacjach, o tyle w drugiej z nich 
kapitał ten jest większy – właśnie dlatego, że jest bardziej zróżnicowany.

Aby uchwycić, choćby częściowo, stopień zróżnicowania zasobów w osobi-
stych sieciach społecznych badanych przez nas uchodźców, zadaliśmy im pyta-
nie o to, jak dobrze ich bliscy znajomi znają się nawzajem. Rozkład odpowiedzi 
na to pytanie pokazano na ilustracji 21.

Ilustracja 21. Rozkład odpowiedzi na pytanie o stopień wzajemnych powiązań 
między bliskimi znajomymi respondenta

Jak widać, nieco ponad 50% badanych deklaruje, że wśród ich znajomych 
zna się większość osób lub znają się wszystkie osoby, z kolei 40% odpowiedzi 
wskazuje, że bliscy znajomi badanych znają się słabo lub w ogóle się nie znają. 
Oczywiście jest to niedoskonały wskaźnik jakości kapitału społecznego. Nawet 
jeśli dana osoba ma wielu znajomych, którzy na ogół znają się między sobą, to 
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zasoby, do jakich uzyskuje dostęp przez swoją sieć kontaktów, mogą być mimo 
wszystko dość zróżnicowane, jeżeli osobiste sieci społeczne znajomych danej 
osoby nie pokrywają się ze sobą. Analogicznie, nawet jeśli dana osoba ma wie-
lu znajomych, którzy między sobą się nie znają, nie gwarantuje to jej dostępu 
do wysoce zróżnicowanych zasobów, gdyż osobiste sieci tych znajomych mogą 
pokrywać się w wysokim stopniu. Mimo wszystko pytanie o to, w jakim stopniu 
bliscy znajomi danej osoby znają się między sobą, daje pewien wgląd w ich ka-
pitały społeczne. Jak pokazują niektóre badania20, stopień wzajemnych powią-
zań między znajomymi danej osoby przekłada się na jej ruchliwość pionową.

6. Wnioski i rekomendacje

• Uchodźcy, jak się wydaje, są świadomi konieczności poniesienia inwesty-
cji na rzecz zwiększenia swoich szans zatrudnienia w Polsce. Znaczna część 
badanych, mimo że nie odbiega pod względem liczby lat kształcenia od po-
pulacji polskiej, uznaje kwalifi kacje zdobyte w kraju pochodzenia za niewy-
starczające lub nieadekwatne do uzyskania stabilnej pracy w Polsce. Wie-
lu z nich deklaruje gotowość podjęcia nauki lub przekwalifi kowania, nawet 
jeśli wiązałoby się to z częściowym ponoszeniem kosztów edukacji (szcze-
gólnie deklarują taką chęć ci, którzy twierdzą, że chcą w Polsce pozostać 
i podjąć zatrudnienie). Mimo że – jak to wielokrotnie wyżej sygnalizowano 
– deklaracje respondentów należy traktować z pewną ostrożnością, wyraź-
nie widoczna otwartość na inwestycje w samorozwój nie powinna być ig-
norowana. Dlatego można rozważyć skonstruowanie dedykowanej oferty 
edukacyjnej i szkoleniowej zarówno dla uznanych uchodźców, jak i osób po-
zostających w procedurze o nadanie statusu, uwzględniając ich wiek, sytua-
cję rodzinną i zdobyte przed przyjazdem umiejętności i kwalifi kacje. W wy-
padku tych ostatnich migrantów zwiększałoby to szanse na podejmowanie 
przez nich pracy poza ośrodkiem po upływie wymaganych sześciu miesięcy. 
Należy także przyjrzeć się przepisom dotyczącym edukacji dorosłych cudzo-
ziemców, tak aby w wypadku uchodźców przysługiwało im prawo do dar-
mowej nauki na wszystkich poziomach kształcenia. Dedykowane szkolenia 
powinny rozwijać umiejętności pozwalające na zatrudnienie w zawodach 
niewymagających kwalifi kacji kulturowych (czyli powinny rozwijać umiejęt-
ności albo wysoko specjalistyczne, albo skrajnie proste).

• Wielu uchodźców deklaruje trudności w porozumiewaniu się w języku 
polskim – niedostateczna znajomość lub całkowita nieznajomość języka 

20 Por. K.M. Słomczyński, I. Tomescu-Dubrow, Friendship Pa
 erns and Upward Mobility: 
A Test of Social Capital Hypothesis, „Polish Sociological Review” 2005, nr 3, s. 221–235.
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polskiego może być istotną przeszkodą zwłaszcza dla osób o niskim pozio-
mie kapitału ludzkiego, nie mogą one bowiem podejmować nawet takich 
prac, w których wystarczą niskie kwalifi kacje, ale jest potrzebna dobra zna-
jomość języka polskiego. Kursy językowe powinny być przede wszystkim 
skoncentrowane na rozwijaniu umiejętności pisania, w tym pisania ofi cjal-
nych listów, życiorysów czy wypełniania dokumentów. Według samooceny 
respondentów, w miarę dobrze radzą oni sobie w codziennych, bezpośred-
nich relacjach nieformalnych, problem sprawia im jednak pisanie i język for-
malny.

• Uchodźcy potrzebują inwestycji w relacje z Polakami, wydaje się zatem, że 
nacisk powinien być położony na przedsięwzięcia na rzecz zwiększania in-
tensywności i jakości wzajemnych kontaktów niż na stricte szkoleniowe for-
my podnoszenia wiedzy na temat życia w Polsce (co jest zgodne z teoriami 
kapitału społecznego21.

• Wyniki przeprowadzonych badań uzasadniają również empirycznie – wielo-
krotnie postulowane przez inne organizacje – zmiany w polityce lokalizacji 
ośrodków dla cudzoziemców. Konieczne jest takie ich rozmieszczenie, które 
ułatwi nawiązywanie relacji z Polakami, poszukiwanie pracy, a także dostęp 
do oferty szkoleniowej różnych organizacji pozarządowych (czyli w pobliżu 
lub w granicach dużych miast). Konieczne jest ponadto przyjęcie i wdroże-
nie zasad polityki preintegracyjnej.

21 Por. N. Lin, Social Capital: A Theory of Social Structure and Ac� on, Cambridge University 
Press, Cambridge 2001.
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