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Kto bije musi odejÊç!
Ka˝dy cz∏owiek ma prawo
do ˝ycia bez przemocy

Ochrona ofiar przemocy w rodzinie

• zmusza ciΩ do seksu?
• nie akzeptuje, ˝e odesz∏aÊ albo chcesz odejÊç od niego i
dlatego przeÊladuje, napastuje i teroryzuje ciΩ?

„Ka˝dy cz∏owiek ma prawo do ˝ycia i
cielesnà nienaruszalnoÊç. WolnoÊç
cz∏owieka jest nietykalna.“
Art 2, ust. 2 niemieckiej Konstytucji

To oznacza:
• prawo aby powiedzieç „Nie“, równie˝ do swojego partnera,
• prawo byç traktowanym przez partnera powa˝nie i z
szacunkiem,
• prawo do odejÊcia od partnera.

Nie musisz godziç siΩ na to!
Nie szukaj winy po twojej stronie! Nic nie usprawiedliwia
gro˝enia tobie albo dzieciom, lub te˝ i bicia. OdpowiedzialnoÊç ponosi za to sprawca, a nie ty.

Skorzystaj z twojego prawa na cywilnoprawnà decyzjΩ ochronnà.
Nowy przepis o ochronie przed przemocà podmurowuje
twoje prawa wobec partnera stosujàcego przemoc.
• Sàd mo˝e na twój wniosek wydaç orzeczenie wydalajà-

U˝ywa twój partner przemocy wobec ciebie?
Twój partner
• obra˝a ciΩ, dyskredytuje ciΩ wobec twoich przyjació∏
lub rodziny?
• zabrania ci abyÊ spotyka∏a siΩ z twoimi przyjació∏mi lub
rodzinà?
• zabrania ci wyjÊç z domu?
• kontroluje twoje finanse?
• wpada niespodziewanie w z∏oÊç lub sza∏?

ce mΩ˝czyznΩ u˝ywajàcego przemocy – z regu∏y na
okres szeÊciu miesiΩcy – ze wspólnego mieszkania,
równie˝ wtedy jeÊli to on jest najemcà lub w∏aÊcicielem
mieszkania.
• Przepis ten chroni ciebie równie˝ poza twoim domen
przed napastowaniem i przeÊladowaniem. Sàd mo˝e
wydaç orzeczenia, zabraniajàce sprawcy zbli˝anie siΩ
do ciebie przeciwko twojej woli, dzwonienie do ciebie i
podejmowanie jakiegokolwiek kontaktu z tobà itp.

• niszczy twoje rzeczy?
• grozi, ˝e zrobi coÊ tobie, twoim dzieciom, rodzinie,
przyjacio∏om lub zwierzΩtom domowym?
• bije, uderza, popycha, gryzie ciΩ?
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Gdzie otrzymam pomoc?
Nie czekaj, a˝ zostaniesz silnie okaleczona. Przemoc
wzrasta. Szukaj od razu pomocy i wsparcia:
• w domach dla kobiet, punktach doradnictwa,
telefonicznych s∏u˝bach pomocy*
• u przyjació∏ek i przyjació∏, krewnych,
sàsiadek i sàsiadów
• adwokata lub radcy prawnego

Co mogΩ w razie koniecznoÊci zrobiç?

• w lokalnych biurach pomocy ofiarom.

• Je˝eli twój partner u˝ywa przemocy, zadzwoƒ na PolicjΩ
pod nr telefonu 110. Policja musi ciebie ochroniç i mo˝e w
takich przypadku wydaliç sprawcΩ z mieszkania z regu∏y
na okres 14 dni (nakaz opuszczenia miejsca).
• Je˝eli nie czujesz siΩ bezpiecznie w twoim mieszkaniu,
boisz siΩ lub potrzebujesz intensywnego wsparcia, zwróç
siΩ do domu dla kobiet. Ty i twoje dzieci znajdziecie tam
wsparcie i ochronΩ.
• Za ka˝dym razem ˝àdaj sporzàdzenia przez lekarkΩ lub

Co mo˝esz zrobiç jeÊli twoja przyjació∏ka,
sàsiadka lub krewna znalaz∏a siΩ w takiej
sytuacji?
Nie ignoruj tego!
Zaproponuj twojà pomoc. Bàdê cierpliwa. PamiΩtaj o tym,
˝e nie jest ∏atwo mówiç o maltretowaniu. Zastanów siΩ, co
by∏oby najlepsze dla ciebie samej w takiej w∏aÊnie sytuacji.

lekarza dokumentacji odnoÊnie twoich skaleczeƒ.
• Zbierz nawet w przypadku groêby u˝ycia przemocy –
najpó˝niej jednak w przypadku zastosowania przemocy –
wszystkie najwa˝niejsze dokumenty, zorganizuj gotówkΩ
i przechowuj je w bezpiecznym miejscu na wypadek
ewentualnie koniecznej ucieczki.
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* Numery telefoniczne znajdziesz w lokalnej prasie (przewa˝nie przy numerach telefonicznych s∏u˝b pomocy) lub w ksià˝ce telefonicznej (czΩsto pod has∏em „kobiety
pomagajà kobietà“).
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