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CZYM JEST KAMPANIA 16 DNI 
DZIAŁAŃ PRZECIWKO PRZEMOCY 
ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ? 
16 działań przeciwko przemocy ze względu na płeć (Gender‑Based Violence, GBV) 
to coroczna kampania trwająca od 25 listopada, Międzynarodowego Dnia Eliminacji 
Przemocy wobec Kobiet, do 10 grudnia, Dnia Praw Człowieka. Od momentu 
powstania w 1991 r., kampania jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz 
zapobiegania i zwalczania GBV. 

Biuro Burmistrza ds. Zwalczania Przemocy Domowej i Związanej z Płcią 
(End Domestic and Gender‑Based Violence, ENDGBV), Komisja ds. Równości Płci 
(Commission on Gender Equity, CGE) oraz Biuro Burmistrza ds. Równości (Mayor’s 
Office of Equity, MOE) wspólnie prowadzą tę kampanię w NYC wraz z naszymi 
organizacjami partnerskimi i agencjami miejskimi. Ma ona charakter przekrojowy, 
uznając, że wiele form dyskryminacji nakłada się na siebie, i wzywa do położenia kresu 
GBV wobec wszystkich ludzi, bez względu na wiek, pochodzenie etniczne/rasę, wiarę, 
tożsamość lub ekspresję płciową, status imigracyjny, sprawność fizyczną i umysłową, 
orientację seksualną i status społeczno‑ekonomiczny, wśród innych chronionych klas. 

ZWALCZENIE PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ W KAŻDEJ DZIELNICY
Tematem kampanii w 2022 roku jest „Zwalczenie przemocy ze względu na płeć 
w każdej dzielnicy”, co ma odzwierciedlać potrzebę podjęcia działań przeciwko 
GBV przez wszystkich nowojorczyków, począwszy od ich społeczności.
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DOWIEDZ SIĘ

JAK 
WYGLĄDA 
GBV?

GBV przybiera wiele form, w tym m.in:
•	 Przemocy domowej, przemocy ze strony 

partnera intymnego, przemocy na randkach 
wśród nastolatków i przemocy w rodzinie 

•	 Znęcania się nad osobami starszymi
•	 Okaleczania/obcinania żeńskich narządów płciowych
•	 Handlu ludźmi, tj. handlu usługami seksualnymi 

i handlu pracą
•	 Przemocy instytucjonalnej i strukturalnej, 

w tym ograniczeń aborcyjnych lub przymusowej 
sterylizacji

•	 Molestowania w sieci
•	 Przemocy seksualnej, molestowania seksualnego 

i napaści
•	 Prześladowania 

•	 Molestowania na ulicy

CZY GBV 
ZAWSZE 
WIĄŻE SIĘ Z 
PRZEMOCĄ 
FIZYCZNĄ?

Nie, GBV może obejmować jedną lub wiele form 
przemocy, w tym: 
•	 Gospodarczą
•	 Emocjonalną lub psychologiczną
•	 Instytucjonalną lub strukturalną
•	 Fizyczną
•	 Seksualną

•	 Werbalną

CZYM JEST  
PRZEMOC ZE WZGLĘDU  
NA PŁEĆ (GENDER- 
BASED VIOLENCE, GBV)?

GBV to emocjonalne, fizyczne, werbalne, 
seksualne, ekonomiczne i/lub strukturalne 
nadużycia mające swoje źródło w 
wykorzystywaniu nierównych relacji władzy 
między płciami.
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Każda osoba, niezależnie od środowiska, może 
doświadczyć GBV, jednak dziewczęta, kobiety 
i osoby transpłciowe, niezgodne z płcią i niebinarne 
(transgender, gender non‑conforming and 
non‑binary, TGNCNB) są bardziej dotknięte 
tym problemem. 
Poniżej podajemy kilka przykładów osób, które 
są również bardziej narażone na GBV w wyniku 
nakładających się systemów opresji, w tym ableizmu, 
ageizmu, homofobii, rasizmu, seksizmu i ksenofobii: 
•	 Społeczności lesbijek, gejów, biseksualistów 

i osób queer (lesbian, gay, bisexual, and queer, 
LGBQ)

•	 Wspólnoty imigrantów
•	 Wspólnoty tubylcze
•	 Osoby z niepełnosprawnościami
•	 Osoby kolorowe
•	 Osoby młode i starsi dorośli

KTO JEST 
BARDZIEJ 
NARAŻONY 
NA GBV 
W NYC  
I DLACZEGO?

Wszędzie, jednak szczególnie zagrożone 
są następujące miejsca i społeczności:
•	 Społeczności, które są bardziej dotknięte 

systemową opresją, w tym te doświadczające:
o Ubóstwa
o Braku możliwości zatrudnienia
o Braku wsparcia instytucjonalnego ze strony 

systemu sądownictwa
o Ogólnej tolerancji dla przemocy seksualnej 

w społeczności
•	 Przestrzenie cyfrowe i internetowe
•	 Środowiska edukacyjne, w tym szkoły i kampusy 

uniwersyteckie
•	 Gospodarstwa domowe
•	 Miejsca nocnego życia, takie jak bary, kluby itp.
•	 Węzły/stacje tranzytowe

•	 Miejsca pracy

GDZIE  
GBV MA 
MIEJSCE?
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STATYSTYKI: PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ W NYC

2021 
Od 2020 do 2021 r. liczba 
incydentów z powodu 
uprzedzeń przeciwko 
mężczyznom LGBTQ+ 
w NYC wzrosła o 

W badaniu z 2018 r. stwierdzono, że 

1   https://www1.nyc.gov/assets/ocdv/downloads/pdf/Community‑District‑FA‑IPV‑Final‑Report‑Website.pdf
2   https://www.hrc.org/resources/fatal‑violence‑against‑the‑transgender‑and‑gender‑non‑conforming‑community‑in‑2021
3   https://www1.nyc.gov/site/nypd/stats/reports‑analysis/hate‑crimes.page
4   https://wagner.nyu.edu/files/faculty/publications/Pink%20Tax%20Survey%20Results_finaldraft4.pdf
5   https://comptroller.nyc.gov/reports/results‑of‑a‑survey‑of‑lgbtq‑new‑yorkers/
6   https://www1.nyc.gov/assets/ocdv/downloads/pdf/2022‑Annual‑FRC‑Report.pdf

75%  
KOBIET

ORAZ

47%  
MĘŻCZYZN

był rokiem o najwyższej 
śmiertelności wśród osób 
z TGNCNB w USA.2

W latach 2020-2021 kobiety 
w NYC były 

częściej niż mężczyźni  
ofiarą ataku ze strony 
intymnego partnera, 
który został zgłoszony 
Departamentowi Policji Stanu 
Nowy Jork (New York City 
Police Department, NYPD).1

154%
3

zgłosiło doświadczanie 
molestowania lub kradzieży 
w publicznym transporcie 
w NYC.4

W badaniu z 2017 r. stwierdzono, że 

odmówiono równego traktowania lub usług 
albo, że byli oni werbalnie lub fizycznie 
napastowani w miejscach publicznych.5

3x 

70% 
NOWOJORCZYKÓW 
TGNCNB 

Od 2010 do 2021 r, 
Kobiety czarne 
i latynoskie stanowiły 

57% OFIAR 
ŚMIERTELNYCH
spowodowanych przez 
partnerów intymnych w 
NYC, co przekłada się na 

28% CAŁEJ 
POPULACJI.6
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ZAANGAŻUJ SIĘ
DZIEL SIĘ INFORMACJAMI 
Wspieraj kampanię w mediach społecznościowych, publikując posty na temat GBV 
z użyciem hashtagów #NYCAgainstGBV (NYC przeciwko GBV) i #OrangeTheWorld  
(Świat Na Pomarańczowo) lub korzystając z poniższej grafiki. Pomóż szerzyć 
świadomość, nosząc pomarańczowy, oficjalny kolor kampanii w dniu 28 listopada 
i publikując swoje zdjęcia w mediach społecznościowych z hashtagami. Zwróć też 
uwagę na budynki i punkty orientacyjne w NYC, które będą podświetlone 
na pomarańczowo w dniu 28 listopada!

Przykładowe grafiki do mediów społecznościowych
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WEŹ UDZIAŁ LUB ZORGANIZUJ WYDARZENIE 
Zapraszamy wszystkich nowojorczyków i nowojorskie organizacje do zorganizowania 
osobistego lub wirtualnego wydarzenia w ramach 16 dni działań przeciwko 
przemocy ze względu na płeć. Dodaj swoje bezpłatne, publiczne wydarzenie 
do ogólnomiejskiego kalendarza kampanii, wypełniając formularz zgłoszenia 
wydarzenia na naszej stronie internetowej (www.nyc.gov/16Days)

Sprawdź Kalendarz Kampanii na naszej stronie internetowej (www.nyc.gov/16Days), 
aby zapoznać się z listą wydarzeń odbywających się w całym mieście. 

BUDUJ POTENCJAŁ
Poproś zespół szkoleniowy ENDGBV o przeprowadzenie szkolenia na temat GBV 
i jego powiązań w Twoim miejscu pracy lub skontaktuj się z zespołem ds. kontaktów 
ENDGBV, aby zaplanować warsztaty lub wydarzenie dla lokalnej społeczności w celu 
zwiększenia świadomości na temat GBV i jego skutków. Dowiedz się więcej o tym, 
jak uzyskać szkolenie (www.nyc.gov/site/ocdv/programs/training‑institute.page) lub 
skontaktować się z zespołem Outreach (https://www1.nyc.gov/site/ocdv/programs/
outreach.page)  

1 Wspieraj, słuchaj i wierz ocalałym
2 Nauczaj i angażuj kolejne pokolenia na temat GBV i ucz się od nich
3 Skorzystaj z usług reagowania na GBV, które odpowiadają potrzebom 

Twojej społeczności
4 Miej świadomość wyrażenia zgody i upewnij się, że jej udzielasz w każdej 

czynności intymnej
5 Poznaj oznaki GBV i dowiedz się, jak możesz pomóc
6 Rozpocznij rozmowę o GBV w swojej społeczności
7 Miej dostępne zasoby i informacje o tym, jak znaleźć pomoc.
8 Wzmacniaj i wspieraj organizacje zapobiegające i zajmujące się GBV 
9 Odpowiedzialność za siebie i innych 
10 Zapoznaj się z danymi na temat GBV i poproś o więcej informacji

*Opracowano na podstawie UN Women (https://www.unwomen.org/news/
stories/2020/11/compilation-take-action-to-help-end-violence-against-women) 

10 SPOSOBÓW, W JAKI MOŻESZ POMÓC ZAKOŃCZYĆ PRZEMOC  
ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ 
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WSPIERAJ, SŁUCHAJ I WIERZ OCALAŁYM 
Jak możesz wspierać ofiary i osoby, które doświadczyły GBV?

•	 Zadzwoń pod numer 911, jeśli Ty lub inni są w bezpośrednim 
niebezpieczeństwie. Pamiętaj, że spowoduje to reakcję policji. 

•	 Uwierz osobie, która dzieli się z Tobą swoją wiedzą. Słuchaj bez osądzania 
i dawania rad:
o Nie naciskaj na osobę, aby podjęła decyzję. 
o Nie stawiaj warunków za swoje wsparcie.
o Nie umniejszaj winy osoby wyrządzającej krzywdę. Może to sprawić, 

że osoba pokrzywdzona będzie mniej skłonna do ponownej rozmowy 
z Tobą.

•	 Używaj wspierającego języka i stwierdzeń typu: 
o „To nie twoja wina; nie zasługujesz na to” 
o „Co mogę dziś zrobić, aby ci pomóc?” 
o „Martwię się o twoje bezpieczeństwo; jak myślisz, co pomogłoby ci czuć 

się bezpiecznie?” 
•	 Kontroluj swoje uprzedzenia:

o Używaj języka neutralnego pod względem płci, np. „oni” zamiast „ona” 
lub „partner” zamiast „chłopak”.

o Zwracaj uwagę na swoją mimikę i język ciała. 
o Unikaj obwiniania lub bronienia religii lub kultury danej osoby. 

•	 Unikaj stwierdzeń obwiniających ofiarę, takich jak: 
o „Dlaczego pozwalasz, żeby cię tak traktowali?” 
o „Co zrobiłeś/aś, że tak się stało?” 
o „Dlaczego nie odszedłeś/odeszłaś, albo dlaczego nie szukałeś/aś 

pomocy wcześniej?”
•	 Zachęć ich do rozmowy z osobami, które mogą pomóc, gdy będą gotowi:

o Szanuj ich prywatność i osobiste obawy o ich bezpieczeństwo. 
o Szanuj ich prawo do dokonania własnego wyboru, nawet jeśli się z nim 

nie zgadzasz. 
o Wykaż się cierpliwością i nadal oferuj wsparcie, jeśli zdecydują się 

pozostać w sytuacji, w której może ponownie dojść do przemocy. 
•	 Podziel się informacjami z zaufanych źródeł  z osobą pokrzywdzoną, jeśli ona 

tego chce. Poinformuj ją o NYC Hope, internetowym katalogu zasobów NYC, 
w którym może znaleźć Ośrodki Pomocy Prawnej dla Rodzin i inne zasoby 
w sąsiedztwie, aby uzyskać bezpłatne i poufne informacje i usługi w Internecie, 
www.nyc.gov/nychope, i przez telefon 800‑621‑4673.
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ŹRÓDŁA INFORMACJI
NYC HOPE
NYC HOPE (www.nyc.gov/nychope) to internetowy katalog zasobów zawierający 
informacje o organizacjach społecznych, które pracują z osobami, które doświadczyły 
przemocy domowej i związanej z płcią we wszystkich pięciu dzielnicach. 

Katalog można przeszukiwać według:

•	 Dzielnicy

•	 Dostępności usług, w tym pomocy w zakresie schronienia, doradztwa, usług 
prawnych, pomocy finansowej w nagłych wypadkach

•	 Organizacji specjalizujących się w obsłudze konkretnych populacji, w tym 
między innymi osób LGBTQ+, ofiar handlu ludźmi, nastolatków, imigrantów

•	 Oferowanych języków, w tym m.in.: hiszpańskiego, chińskiego 
(mandaryńskiego, kantońskiego i tajwańskiego), rosyjskiego, bengalskiego, 
haitańskiego kreolskiego, koreańskiego, arabskiego, urdu, francuskiego, 
polskiego

•	 Wizyt osobistych, online lub miejsc dostępnych dla osób na wózkach 
inwalidzkich 

Dostęp do NYC HOPE online: 

www.nyc.gov/nychope

Zadzwoń na całodobową infolinię NYC: 

800‑621‑4673,
aby uzyskać natychmiastowy plan bezpieczeństwa,  
pomoc w schronieniu i inne zasoby.
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CENTRA POMOCY PRAWNEJ DLA RODZIN W NYC 
Centra Pomocy Prawnej dla Rodzin w NYC (Family Justice Centers, FJCs) 
(www1.nyc.gov/ocdv/programs/family‑justice‑centers.page) zapewniają bezpłatne 
usługi i poufną pomoc przez telefon i osobiście dla ofiar i osób, które przeżyły 
przemoc domową i związaną z płcią. Zapraszamy wszystkie osoby bez względu 
na język, dochody, tożsamość płciową czy status imigracyjny.

W przypadku usług osobistych, możesz zadzwonić do FJC (poniedziałek‑piątek, 
9:00‑17:00), aby umówić się na spotkanie lub przyjść do najbliższego FJC, jeśli nie 
możesz bezpiecznie lub efektywnie korzystać z usług zdalnych. 

W przypadku usług zdalnych, możesz zadzwonić pod numer 311 lub pod numery 
telefonów wymienione poniżej, aby zostać połączonym z najbliższym FJC. Jeśli pojawi 
się taka prośba i jest to bezpieczne, zostaw wiadomość, a ktoś się z Tobą skontaktuje.  

BRONX
NYC FAMILY JUSTICE CENTER
198 EAST 161ST STREET, 2ND FL.
(718) 508‑1220 

BROOKLYN
NYC FAMILY JUSTICE CENTER 
350 JAY STREET, 15TH FL. 
(718) 250‑5113 

MANHATTAN
NYC FAMILY JUSTICE CENTER 
80 CENTRE STREET, 5TH FL. 
(212) 602‑2800 

QUEENS
NYC FAMILY JUSTICE CENTER 
126‑02 82ND AVENUE 
(718) 575‑4545 

STATEN ISLAND
NYC FAMILY JUSTICE CENTER 
126 STUYVESANT PLACE 
(718) 697‑4300
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