redakcja naukowa:
Renata Szczepanik i Joanna Wawrzyniak

Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi
£ód 2008

Renata Szczepanik, Edyta Pietrzak*

Przemoc seksualna wobec kobiet w miejscu pracy.
Identyfikacja zjawiska i jego ród³a

Zagadnienie molestowania seksualnego kobiet w miejscu pracy budzi
kontrowersje. O ile w literaturze anglojêzycznej problematyka ta stanowi
przedmiot rozwa¿añ naukowych od wielu lat (podkrela to m.in. Studd, 2002),
w Polsce jest ci¹gle niedoceniana, bagatelizowana, a nawet stanowi pewnego rodzaju tabu1. Atmosfera spo³eczna wokó³ zjawiska molestowania seksualnego w pracy zawodowej wród Polaków z pewnoci¹ nie jest jasna
i przejrzysta. Badania i obserwacje potoczne pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e u róde³
sporów i w¹tpliwoci le¿¹ negatywne stereotypy spo³eczne dotycz¹ce kobiet.
Ju¿ sam termin molestowanie seksualne czêsto bywa niejednoznacznie rozumiany i u¿ywany. W s³owniku jêzyka polskiego molestowaæ oznacza:

*

1

W latach 20052006 realizatorki miêdzynarodowego projektu Bezpieczne miejsce pracy.
Kampania informacyjna przeciwdzia³aj¹ca molestowaniu seksualnemu kobiet w pracy
w krajach Europy rodkowo-Wschodniej koordynowanego przez Wy¿sz¹ Szko³ê Humanistyczno-Ekonomiczn¹ w £odzi w ramach europejskiego programu Daphne (nr projektu: JAI/DAP/041/165/W). Wiêcej informacji: www.work-safe-place.org.
Wiêkszoæ znanych nam opracowañ naukowych przedmiotu stanowi¹ przedruki lub t³umaczenia tekstów amerykañskich naukowców (np. Brannon, 2002; Renzetti, Curran, 2005;
Wojciszke, 2002).
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natrêtnie o co prosiæ, marudziæ, naprzykrzaæ siê (Szymczak, 1996). Tym
samym termin molestowanie nie odnosi siê bezporednio do zachowañ
o podtekcie seksualnym. Z drugiej strony, molestowanie seksualne to
termin powszechnie funkcjonuj¹cy w sferze obyczajowej i prawnej. Oznacza zachowania lub propozycje o zabarwieniu seksualnym ze strony osoby,
wobec której pozostaje siê w relacji zale¿noci s³u¿bowej czy zawodowej
(Smolski in., 1999). Zasadniczy problem polega na tym, ¿e te same zachowania mog¹ byæ postrzegane i oceniane w odmienny sposób: w kategoriach
flirtowania lub przeciwnie  ranienia czy sprawiania przykroci.
Potocznie molestowanie czêsto traktowane jest jako swoiste odgrywanie spo³eczno-seksualnych rytua³ów. W nieco mniejszym stopniu postrzegane jest jako przejaw rzeczywistego zainteresowania seksualnego. Jest to
tak¿e temat obarczony du¿ym ciê¿arem wstydu, co powoduje, ¿e molestowane kobiety potajemnie musz¹ szukaæ pomocy prawnej i psychologicznej.
Atmosferê wstydliwoci podsycaj¹ tak¿e zajmuj¹ce siê tematem media, które
czêsto przedstawiaj¹ molestowanie przez pryzmat mitów i stereotypów spo³ecznych, najczêciej jako swego rodzaju sensacjê. Problem  na u¿ytek
przekazów medialnych  znajduje czêsto zamienn¹, bardziej non¹ medialnie nazwê, u¿ywanie którego czêsto powoduje o zniekszta³ceniu istoty
problemu i przenosi ciê¿ar zainteresowania w innym kierunku.
Czy by³o to molestowanie, czy te¿ tylko swoista plemienna subkultura grupy, w której gruby ¿art, nieprzystojne gesty s¹ czym
naturalnym? Na pewno mo¿na powiedzieæ, ¿e o Samoobronê
upomnia³a siê, w formie bardziej drastycznej ni¿ poprzednio, jej
w³asna przesz³oæ. Gor¹czka, jak¹ seksafera (podkr. R.Sz i E.P.)
wywo³a³a, i wykreowanie, niestety tak¿e medialne, jednego testu DNA na koronny dowód w sprawie molestowania sprawi³y,
¿e byæ mo¿e wyjaniæ j¹ bêdzie trudniej ni¿ jeszcze kilka dni
temu. Podejrzanym za ³atwiej siê bêdzie broniæ (Paradowska,
2006: 24).

Mimo ¿e molestowanie seksualne w miejscu pracy w opinii wielu Polaków jest zjawiskiem nieobecnym, to zainteresowanie tym problemem od
lat kilkunastu wzrasta. Dzieje siê to dziêki ruchom emancypacyjnym oraz
rosn¹cemu znaczeniu zagadnieñ zwi¹zanych z godnoci¹ i zapobieganiem
przemocy w miejscu pracy propagowanych przez Uniê Europejsk¹. Niemniej
jednak, jeli ju¿ mówi siê o molestowaniu w pracy, to przede wszystkim
w aspekcie prawnym. Tak¿e prawnemu obliczu molestowania powiêcona
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jest wiêkszoæ literatury na ten temat. Tymczasem prawie nieobecna jest
publiczna dyskusja powiêcona spo³ecznej sytuacji kobiet molestowanych
w pracy. Niewiele mówi siê tak¿e o psychospo³ecznych konsekwencjach
tego zjawiska. Dlatego te¿ to w³anie spo³eczny, a tak¿e edukacyjny wymiar przeciwdzia³ania zjawisku molestowania seksualnego w pracy wydaje
siê byæ szczególnie interesuj¹cym oraz istotnym do podjêcia tematem.
Ukryte rozmiary i przejawy molestowania seksualnego kobiet
w miejscu pracy

Nie budzi w¹tpliwoci to, ¿e ofiarami molestowania seksualnego w miejscu pracy padaj¹ g³ównie kobiety. Trudno o rzetelne statystyki wskazuj¹ce
na rozmiary tego zjawiska. Badania amerykañskie i brytyjskie ujawniaj¹, ¿e
a¿ do 4288% kobiet dowiadczy³o w jakim momencie swojej kariery zawodowej molestowania seksualnego w miejscu pracy (Bowes-Sperry, Tata,
1999). Analizê i interpretacjê polskich wyników badañ, których celem by³a
próba ustalenia rozmiarów problemu podjê³a siê m.in. E. Pietrzak (2006).
W badaniach opinii publicznej przeprowadzonych w roku 1996,
tylko 4% kobiet przyzna³o, ¿e by³y molestowane seksualnie w pracy. W 1998 roku badania sonda¿owe na temat molestowania seksualnego w miejscu pracy wykaza³y, ¿e na molestowanie seksualne narzeka³o 7% kobiet. Natomiast wyniki badañ ankietowych
przeprowadzonych w 1999 roku przez CBOS wskazuj¹ ju¿ na
28% kobiet, które spotka³y siê z przejawami molestowania zwi¹zanego z zatrudnieniem [...]. W wietle powy¿szych interpretacji
bardzo ciekawe s¹ wyniki pojawiaj¹ce siê w kolejnym sonda¿u
CBOS-u o molestowaniu seksualnym z 26 maja i 2 czerwca
2003 roku, w którym tylko 17% doros³ych Polaków przyznaje,
¿e dowiadczy³o molestowania seksualnego. [...] Czy zatem problem molestowania maleje? Autorzy badania wyjaniaj¹ zjawisko
spadku liczby osób molestowanych w taki sposób, ¿e w 1999 roku pytano o dowiadczenia polegaj¹ce na niechcianych zalotach, erotycznych zaczepkach, seksualnych propozycjach. Wówczas 28% badanych przyzna³o, ¿e sami tego dowiadczyli. Gdy
cztery lata póniej do tego samego pytania dodano sformu³owanie molestowanie seksualne: tak odpar³o zaledwie 6,2%
badanych. Dlatego zdecydowanie odrzucono hipotezê, i¿ przez
4 lata problem molestowania zosta³ tak drastycznie ograniczony.
Kiedy zadano respondentom to samo pytanie jeszcze raz, ale w wersji z 1999 roku, czyli bez s³ów molestowanie seksualne, efekt
by³ zaskakuj¹cy: a¿ 17,1% odpar³o tak, czyli o 11 punktów
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procentowych wiêcej ni¿ przy poprzedniej wersji pytania. Mo¿e
to oznaczaæ, ¿e u¿ycie s³owa molestowanie powoduje, ¿e niechciane zaloty erotyczne od razu kojarz¹ siê z przypadkami najbardziej drastycznych form molestowania seksualnego, niemal
gwa³tu. [...] Autorzy sonda¿u zwracaj¹ uwagê, ¿e do mediów, które od kilku lat skutecznie nag³aniaj¹ ten problem, trafiaj¹ przypadki najdrastyczniejsze, a wiêc z u¿yciem si³y, zmuszaniem do
seksu, czasami niemal zbli¿onych do gwa³tu. Dlatego tak w³anie
kojarzy siê spo³ecznie molestowanie. Kiedy jednak w badaniach
pyta siê o zaczepki s³owne ze strony mê¿czyzn, to w miejscu pracy odczu³o to 60% zatrudnionych kobiet.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, nale¿y s¹dziæ, ¿e szczególnie w krajach
Europy rodowo-Wschodniej oficjalne statystyki nie odzwierciedlaj¹ w pe³ni
rozmiarów zjawiska, na co sk³ada siê wiele czynników. Zasadnicz¹ przyczyn¹ jest niska wiadomoæ i nieumiejêtnoæ nale¿ytej identyfikacji molestowania seksualnego. Najwiêksz¹ rolê odgrywaj¹ tu negatywne stereotypy
spo³eczne, dotycz¹ce znaczenia i roli mê¿czyzny i kobiety w spo³eczeñstwie. W zwi¹zku z niechêci¹ i niejasnoci¹ tego problemu, brakuje rzetelnych badañ w tym zakresie. Dowiadczenia innych krajów europejskich
pokazuj¹, ¿e wraz ze wzrostem wiadomoci spo³eczeñstwa, szczególnie
kobiet odnonie molestowania, ronie odsetek osób przyznaj¹cych siê do
tego typu dowiadczeñ (m.in. Wawrylewski, 1999).
Jak ju¿ wspomniano wczeniej, podstawowym, negatywnym determinantem wyników badañ statystycznych jest niska wiadomoæ Polaków
w zakresie molestowania seksualnego. Respondenci(-ntki) maj¹ trudnoci
z okreleniem, co jest, a co nie jest molestowaniem oraz jakie s¹ granice
przemocy seksualnej i flirtu. Warto wiêc przywo³aæ dok³adne definicjê tego
zjawiska i okreliæ, w jakich formach siê ono przejawia.
Pojêcie molestowania seksualnego odnosi siê do ka¿dej formy
nieakceptowanego kontaktu wzrokowego (np. ostentacyjnego
wpatrywania siê), wypowiadania dwuznacznych uwag i sugestii
czy jakiegokolwiek kontaktu fizycznego, który mo¿e posiadaæ
kontekst seksualny, a tak¿e propozycji o charakterze seksualnym
(Renzetti, Curran, 2005: 179)

Nale¿y wyranie stwierdziæ, ¿e molestowanie seksualne to zachowanie kwalifikuj¹ce siê do kategorii przemocy, która w tym wypadku mo¿e
przybieraæ podwójne oblicze. Mo¿e objawiaæ siê jako przemoc seksualna
i emocjonalna.
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Wed³ug Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) Policy
Statment on Sexual Harrassment z 1984 roku, molestowanie seksualne
w pracy to:
Niepo¿¹dane awanse o charakterze seksualnym, ¿¹dania przys³ug seksualnych, a tak¿e inne s³owne lub fizyczne zachowania
o pod³o¿u seksualnym, kiedy poddanie siê takiemu zachowaniu
stanowi w sposób wyrany lub sugeruje warunek indywidualnego zatrudnienia czy rozwoju zawodowego, a tak¿e kiedy poddanie siê lub odmowa poddania takiemu zachowaniu stanowi podstawê do podjêcia decyzji w sprawie zatrudnienia dotycz¹cej tej
osoby (Landowska, 2002: 21).

Molestowanie mo¿e przejawiaæ siê w dwóch formach. Pierwsza forma
okrelana jest mianem qui pro quo  czyli co za co (nazywane tak¿e
szanta¿em seksualnym) i jest to sytuacja, gdy osoba molestuj¹ca sprawuje
funkcjê prze³o¿onego wobec swojej ofiary lub jest przedstawicielem pracodawcy. Drug¹ form¹ molestowania seksualnego w miejscu pacy jest tworzenie nieprzyjaznego otoczenia (tu: nieprzyjaznych warunków pracy),
gdzie osob¹ molestuj¹c¹ mo¿e byæ prze³o¿ony, ale tak¿e kolega z pracy lub
osoba niezwi¹zana bezporednio z danym miejscem pracy, np. klient, pacjent w szpitalu (m.in. Renzetti, Curran, 2005: 179).
W zjawisko molestowania seksualnego wpisane s¹ dwa rodzaje zachowañ. Po pierwsze, jest to niepo¿¹dane zainteresowanie seksualne, obejmuj¹ce takie postêpowanie, jak: dotykanie maj¹ce charakter seksualny, komentarze i ¿arty o tematyce seksualnej, eksponowanie przedmiotów lub
materia³ów o podtekcie seksualnym (np. erotyczne kalendarze, fotografie), osobiste uwagi dotycz¹ce seksu lub seksualnoci, komentarze dotycz¹ce wygl¹du o charakterze seksualnym, rozmowa o osobie z u¿yciem okreleñ odnosz¹cych siê do seksu (w jej obecnoci lub udaj¹c, ¿e nie dostrzega
siê jej obecnoci). Po drugie, wyró¿nia siê molestowanie z uwagi na przynale¿noæ do danej p³ci. Jest to forma molestowania skierowana przeciwko osobie, traktowanej tu jako reprezentanta(-tkê) okrelonej p³ci, nierzadko nie odnosz¹ca siê bezporednio do seksualnoci. Zakwalifikowaæ tu mo¿na
takie zachowania, jak: obraliwe komentarze o zdolnociach kobiet/mê¿czyzn (np. wypowiedzi o tym, ¿e kobiety nie posiadaj¹ technicznych kwalifikacji), obraliwe komentarze o zachowaniach (np. o tym, ¿e kobiety nie s¹
dobrymi mened¿erami), zniewagi lub przekleñstwa. Tego typu napastowanie
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jest traktowane jako szczególna kategoria molestowania, poniewa¿ zazwyczaj nie zawiera elementu seksualnoci (Brannon, 2002).
Na podstawie zeznañ kobiet, które dowiadczy³y molestowania seksualnego, stworzono jeszcze bardziej precyzyjne definicje okrelaj¹ce zjawisko. Maj¹ one przede wszystkim na celu rozró¿nienie tego, czym jest, a czym
nie jest szkodliwe i nieprzyjazne rodowisko pracy (w kontekcie przemocy
seksualnej). Wyró¿nia siê piêæ typów zachowañ kwalifikuj¹cych siê jako
molestowanie seksualne (Landowska, 2001):
 Typ I  molestowanie ze wzglêdu na to¿samoæ spo³eczno-kulturow¹ p³ci (gender harrassment  ogólne uwagi lub zachowania seksistowskie).
 Typ II  zachowanie o charakterze uwodzicielskim (w³aciwie pozbawione sankcji w razie dopuszczenia siê takiego zachowania).
 Typ III  przekupstwo (³apówka) seksualna (nak³anianie do poddania siê aktowi seksualnemu czy innemu zachowaniu o charakterze
seksualnym w zamian za obietnicê nagrody).
 Typ IV  zmuszanie do aktu seksualnego (zmuszanie do aktywnoci
seksualnej przy u¿yciu groby).
 Typ V  narzucanie siê zachowaniem o charakterze seksualnym lub
napaæ seksualna (dotykanie, pieszczenie, chwytanie za intymne czêci cia³a czy napaci na tle seksualnym).
Analiza dowiadczeñ kobiet molestowanych seksualnie w miejscu pracy
pozwala na wyodrêbnienie dwóch typów reakcji: o charakterze wewnêtrznym i zewnêtrznym (Landowska, 2001: 23). Strategie wewnêtrzne to: odciêcie siê, zaprzeczenie, zmiana etykietki, iluzoryczna kontrola, znoszenie.
Strategie zewnêtrzne to: unikanie, uznanie, poszukiwanie pomocy, wsparcie
spo³eczne i d¹¿enie do ugody. Podobne reakcje kobiet ofiar molestowania
seksualnego wzmacniaj¹ poczucie bezkarnoci sprawców, a tak¿e podtrzymuj¹ biern¹ postawê kobiet w sytuacji zmagania siê z problemem przemocy
seksualnej w miejscu pracy. Zachowania takie s¹ tak¿e konsekwencj¹ braku
wiary w skutecznoæ dochodzenia swoich praw przed s¹dem (por. Kobiet
w Polsce w latach 90., 2000; 2003). Badania pokazuj¹ tak¿e, ¿e bezporednimi konsekwencjami molestowania seksualnego w miejscu pracy jest zwolnienie ofiary, dobrowolne odejcie z pracy, brak awansu (Studd, 2002: 252).
Równie¿ postêpowania s¹dowe, których przedmiotem s¹ sprawy zwi¹zane
z molestowaniem seksualnym kobiet w miejscu pracy s¹ skomplikowane,
a materia³ dowodowy w sprawie interpretowany w rozmaity sposób.
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[...] s¹dy przyk³adaj¹ wagê do punktu widzenia pracodawcy, zak³adaj¹c, ¿e w niektórych przypadkach istnia³y wa¿ne powody,
aby zwolniæ pracownicê. Ofiara mog³a na przyk³ad bezpodstawnie wnosiæ zarzuty, podj¹æ nieodpowiednie kroki w odpowiedzi
na molestowanie seksualne lub wysy³aæ zamierzone lub niezamierzone sygna³y seksualne przed incydentem niechcianego zainteresowania seksualnego lub w odpowiedzi nañ. Wszystkie te
mo¿liwoci mog¹ byæ brane pod uwagê przez pracodawcê lub
s¹d przed podjêciem decyzji dotycz¹cych wszczêcia dzia³añ prawnych (tam¿e: 252).

Najczêciej spotykan¹ reakcj¹ ofiary na molestowanie jest milczenie.
Kobiety nie wierz¹ w to, by zg³oszenie skargi co zmieni³o w ich sytuacji.
Obawiaj¹ siê, ¿e to one bêd¹ obci¹¿one win¹ za molestowanie. Wielu kobietom ³atwiej jest zrezygnowaæ z pracy ni¿ z³o¿yæ skargê. Boj¹ siê odwetu.
Bardzo szybko tak¿e usprawiedliwiaj¹ sprawcê i wykazuj¹ troskê o niego,
nie myl¹c przy tym o sobie, co znów prowadzi do ukrytych mitów kulturowych, które ci¹gle s¹ kultywowane i tradycyjnej interpretacji roli kobiet
w ¿yciu spo³ecznym. Ponadto wadliwie funkcjonuj¹cy system pomocy ofiarom przestêpstw (szczególnie przeciw osobie) w Polsce stwarza powa¿ne
ryzyko dowiadczenia tzw. wtórnej wiktymizacji (por. Szczepanik, w druku).
Prawne mo¿liwoci przeciwstawienia siê molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy wci¹¿ nie s¹ praktycznie wykorzystywane przez kobiety. Z jednej
strony, niska jest wiadomoæ istoty tego zjawiska, z drugiej za, wielka
obawa przed zwolnieniem z pracy sprawia, ¿e kobiety rzadko decyduj¹ siê
przeciwstawiæ takim zachowaniom ze strony pracodawców i kolegów. Wiele kobiet, które dowiadczy³y molestowania seksualnego nie przyznaje siê
do tego. Wed³ug ekspertów wiêkszoæ przypadków molestowania seksualnego nie jest nigdzie zg³aszana.
W krajach Europy rodkowej i Wschodniej problematyka molestowania seksualnego kobiet w miejscu pracy rzadko stanowi przedmiot rozwa¿añ naukowych i spo³ecznych. Specyfika molestowania seksualnego kobiet
w krajach postkomunistycznych zwi¹zana jest przede wszystkim z dwoma
kwestiami: po pierwsze, brakuje okrelonych i skutecznych procedur teoretyczno-praktycznych w systemie profilaktyki i przeciwdzia³ania zjawisku;
po drugie, problem ten narasta szczególnie tam, gdzie wystêpuje bezrobocie. Wykorzystywane kobiety nie chc¹ mówiæ o swoich prze¿yciach i dowiadczeniach w obawie przed utrat¹ pracy. Nowo powstaj¹ce instytucje
wyspecjalizowane w walce z molestowaniem seksualnym w miejscu pracy
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zwykle nie maj¹ odpowiedniego dowiadczenia oraz sojuszników do walki
z problemem. Przede wszystkim jednak, prawne mo¿liwoci przeciwstawienia siê molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy nie s¹ praktycznie wykorzystywane przez kobiety. Wynika to z braku jasnych procedur postêpowania, a tak¿e wielu mo¿liwoci interpretacji litery prawa, które s¹ obci¹¿one
stereotypowym postrzeganiem molestowania seksualnego. Specyfika przestêpstwa sprzyja ró¿norodnej ocenie zjawiska i szukaniu winy w ofierze.
U róde³ zjawiska molestowania seksualnego kobiet w miejscu pracy

W kulturze polskiej silnie zapisany jest wzór mê¿czyzny, dla którego
podboje seksualne s¹ wizytówk¹ wysokiej pozycji oraz mêskoci. Seksualnemu adorowaniu kobiet przypisuje siê miano niewinnego flirtu. W niektórych rodowiskach panuje przekonanie, ¿e podobne zachowania mê¿czyzn
podkrelaj¹ atrakcyjnoæ kobiet i wpisuj¹ siê w niewinn¹ grê damsko-mêsk¹.
Kobieta, która odrzuca podobne zaloty, postrzegana jest jako osoba pozbawiona poczucia humoru, oziêb³a, nieczu³a, a nawet pozbawiona taktu.
Protesty i oskar¿enia odbierane bywaj¹ jako nieadekwatne zachowanie, u róde³ których le¿y mciwoæ, konfabulacje, a nawet rewan¿ za brak zainteresowania ze strony mê¿czyzn.
Teza 1. W molestowaniu seksualnym chodzi o w³adzê

Do molestowania seksualnego dochodzi najczêciej pomiêdzy mê¿czyzn¹ na wysokim stanowisku a kobiet¹ zajmuj¹ca ni¿sz¹ pozycjê. W³adza ekonomiczna jest dla molestowania tym samym, co si³a fizyczna dla
gwa³tu2. Dlatego podobnie jak gwa³t, molestowanie seksualne nie jest kwesti¹ po¿¹dania, ale w³adzy.
Zidentyfikowano kilka podobieñstw w podejciu do gwa³tu i molestowania seksualnego, które wskazuj¹ na mity kulturowe obwiniaj¹ce za nie ofiarê,
a nie sprawcê (Landowska, 2001: 22). Pierwszy mit mówi, ¿e: Kobiety same

2

Dlatego wiêkszoæ molestowanych kobiet pozostaje ze sprawcami w przyjaznych relacjach, wierz¹c, ¿e ich kariera zawodowa zale¿y w³anie od tych relacji.
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siê o to prosz¹. Drugi mit mówi: Kobiety mówi¹ »nie«, ale myl¹ »tak«.
Trzeci mit mówi: Kobiety k³ami¹. Do mitów dotycz¹cych molestowania
seksualnego mo¿na tak¿e zaliczyæ spo³eczne przewiadczenie, ¿e molestowanie seksualne w pracy jest dowiadczeniem kobiet piêknych. Brzydka,
nieatrakcyjna kobieta jest mniej wiarygodna. Jej oskar¿enia o molestowanie jest zemst¹, odwetem kobiety za sytuacje maj¹ce miejsce w przesz³oci.
Takie mity utwierdzaj¹ spo³eczne przekonanie, ¿e kobiety wietnie radz¹
sobie z sytuacjami molestowania i tak naprawdê go potrzebuj¹. W zwi¹zku
z tym molestowanie przestaje byæ ju¿ molestowaniem.
Teza 2. Zachowañ zwi¹zanych z przemoc¹ seksualn¹
(sprawstwa i bycia ofiar¹) uczymy siê w procesie socjalizacji rodzajowej

Socjalizacja rodzajowa polega na wzmacnianiu zachowañ zgodnych
z kulturowymi wzorcami p³ci. Na proces ten sk³adaj¹ siê takie mechanizmy,
jak: uczenie siê przez obserwacjê (jak zachowuje siê kobieta, a jak mê¿czyzna), przyswajanie wiedzy o kulturze, a zw³aszcza treci symbolicznych
zwi¹zanych z p³ci¹ oraz uczenie siê przez dzia³anie (podejmowanie samorzutnego dzia³ania zgodnego z jego p³ci¹ (aprobowanego przez wychowawcê) lub wykonywanie zadania poleconego przez doros³ego (np. dziewczynki
pomagaj¹ przy prowadzeniu kuchni, ch³opcy majsterkuj¹ z wychowawc¹)
(por. Pankowska, 2005). W treciach komunikatów socjalizacyjnych wpisane s¹ tak¿e cechy i zachowania zwi¹zane z rol¹ seksualn¹. Ch³opcy ucz¹
siê byæ zdobywcami, dowiaduj¹ siê, ¿e to oni powinni przejmowaæ inicjatywê. Od ch³opców oczekuje siê si³y, zdecydowania, odwagi, a nawet agresji.
U dziewczynek wzmacnia siê zachowania bierne, pasywne. W kulturowo-towarzyskim uk³adzie p³ci ka¿dy przejaw inicjatywy seksualnej ze strony
dziewczynki sprowadza je do roli osoby niemoralnej. Z drugiej strony, odrzucanie zalotów sytuuje je w równie niekorzystnej roli. Warte uwagi s¹
wyniki badañ A. Wójtewicz (2007) nad relacjami dziewczêco-ch³opiêcymi
w wieku dorastania.
Kultura toczy z dziewczêtami przewrotn¹ i perwersyjn¹ grê, wrêcz
wymusza na nich wchodzenie w nienaturalne role. Wymaga od
nich, by by³y jednoczenie mia³e i wstydliwe, seksowne i skromne. [...] W ich wiecie obowi¹zuj¹ zasady, których ³amanie grozi
powa¿nymi konsekwencjami w postaci braku akceptacji ze strony otoczenia, utraty popularnoci (tam¿e: 176).
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Wyniki badañ Wójtewicz pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e zachowania o charakterze przemocy seksualnej maj¹ swoje pocz¹tki ju¿ w szkole podstawowej.
Dowodem na to s¹ s³owa badanych dziewcz¹t:
Np. ch³opak podchodzi do dziewczyny i mówi, ¿e ma fajny biust,
¿e fajnie by siê maca³o. [...] Mo¿e im siê wydaje, ¿e to s¹ komplementy, ale nie wiem, czy dla tych dziewczyn to jest przyjemne (tam¿e: 176).

Uwaga dziewcz¹t skupia siê na wygl¹dzie zewnêtrznym oraz rywalizacji o wzglêdy ch³opców. Co ciekawe, mimo ¿e ci postrzegani s¹ przez nie
jako niedojrzali i mieszni, stanowi¹ cenny obiekt po¿¹dania.
Ch³opcy s¹ czêsto postrzegani przez dziewczêta jako sêdziowie,
którzy mog¹ je obdarzyæ nagrod¹ w postaci swojego zainteresowania lub przyczyniæ siê do jej towarzyskiej pora¿ki (tam¿e: 175).

Podobna sytuacja powoduje, ¿e dziewczêta gotowe s¹ do podporz¹dkowania i powiêcenia swoich indywidualnych d¹¿eñ i zainteresowañ tak, aby
byæ aktywnymi uczestniczkami relacji towarzyskich o pod³o¿u seksualnym.
Niektóre dziewczêta traktuj¹ g³one uwagi na temat swojego wygl¹du jako niegron¹ ch³opiêc¹ rozrywkê, inne próbuj¹ siê przeciwstawiæ takiemu taktowaniu. Nie jest to jednak postawa popularna, dziewczêta wol¹ raczej znosiæ upokorzenie, gdy¿ przekonane s¹, ¿e z ch³opcami nie uda im siê wygraæ (tam¿e: 176).

Ró¿nice w spo³ecznych oczekiwaniach wobec kobiet i mê¿czyzn sprowadzaj¹ siê do nadrzêdnoci u mê¿czyzn i podporz¹dkowania u kobiet,
rozumu i wiedzy u mê¿czyzn i cia³a, uczuæ i emocji u kobiet, wznoszeniem siê ponad seksualnoæ (dziêki rozumowi, racjonalnoci, które rz¹dz¹
dzia³aniem) mê¿czyzn i bycia kusicielkami mê¿czyzn przez kobiety (Desperak, 2007). Podobne przekonania sytuuj¹ w z³ej roli kobietê  ofiarê przemocy seksualnej. Jeli nawet zostaje zidentyfikowana sytuacja przemocy
seksualnej wobec kobiety, otoczenie przejawia tendencjê do okrelania roli
i udzia³u ofiary w ca³ej sytuacji (odpowiedzialnoæ funkcjonalna). W rezultacie role odwracaj¹ siê: sprawca staje siê ofiar¹ ca³ej sytuacji, ofiar¹ 
sprawczyni¹ (kusicielk¹).
W wychowanie, czyli kszta³towanie okrelonych postaw wobec otaczaj¹cej rzeczywistoci, doskonalenie umiejêtnoci interpersonalnych, wyposa¿anie w po¿¹dany spo³ecznie system wartoci itp., wpisana jest nauka
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zachowañ spo³ecznych zwi¹zanych z p³ci¹. Edukacja seksualna w Polsce
polega w g³ównie mierze na przemilczaniu pewnych zagadnieñ. Badania
wskazuj¹ na defensywne traktowanie zagadnieñ zwi¹zanych na przyk³ad
z seksualnoci¹ oraz okrelonymi zachowaniami seksualnymi, w tym przemoc¹. Ukryty program wychowania szkolnego utrwala negatywne stereotypy dotycz¹ce spo³ecznych ról p³ciowych (m.in. Chomczyñska-Miliszkiewcz,
2002). Podobna sytuacja ma miejsce w szko³ach wy¿szych. Sama problematyka molestowania seksualnego, mimo ¿e stanowi wyran¹ i odrêbn¹ jednostkê przemocy, rzadko lub wcale nie znajduje swojego odzwierciedlenia
w treciach kszta³cenia dotycz¹cych przemocy i agresji. Studenci kierunków spo³ecznych, szczególnie pedagogiki i psychologii wyposa¿ani s¹ w wiedzê z zakresu przemocy fizycznej, psychicznej, wychowawczej, a nawet
seksualnej wobec dzieci. wiadcz¹ o tym liczne opracowania dyplomowe
(licencjackie i magisterskie), których problematyka zwi¹zana jest z przemoc¹ wobec dziecka3. Rzadziej podejmowane s¹ zagadnienia zwi¹zane
z przemoc¹ wród doros³ych. Problematyka molestowania seksualnego, jako
rodzaju przemocy seksualnej, wci¹¿ traktowana jest w sposób marginalny,
incydentalny i zwykle pomijana jest w opracowaniach naukowych z zakresu
przemocy i agresji. Stanowi to swoisty dowód na traktowanie tego zagadnienia jako niewa¿nego, w¹tpliwego i niejasnego z punktu widzenia zachowania (i motywów) zarówno ofiary, jak i sprawcy.
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