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Bezprawna ingerencja seksualna 

Geje i mężczyźni biseksualni mogą stać się ofiarami bezprawnej ingerencji seksualnej o 

różnych formach. 

Pod pojęciem bezprawnej ingerencji seksualnej rozumie się działania i czynności, które 

dokonywane są na osobie poszkodowanej wbrew jej woli. Mogą to być werbalne 

zniewagi na tle seksualnym, niepożądane obmacywanie ciała osoby poszkodowanej 

(np. obmacywanie i obłapianie na ulicy albo w barze), wymuszone czynności seksualne, 

czyli przestępstwo zmuszania do czynności seksualnych, albo wymuszone 

wtargnięcie w głąb ciała, które z reguły uznawane jest za gwałt. Wbrew woli 

dokonywane są również te czynności, na które poszkodowany wyraził wcześniej 

wprawdzie zgodę, jednak potem ją odwołał (mówiąc np. przestań), a także te czynności, 

które dokonywane są na poszkodowanym będącym pod wpływem narkotyków lub 

alkoholu. Czynności te dokonywane pod groźbą mogą stanowić zagrożenie życia. 

Bezprawna ingerencja seksualna idąca w parze z przemocą fizyczną nosi z reguły 

znamiona przestępstwa. Jest ona popełniana razem z innymi czynami karalnymi, takimi 

jak kradzież czy napad na ulicy, zastraszanie i szantaż w związku jak i w takich 

układach, w których jedna osoba zależna jest od innej. Także tzw. pigułka gwałtu jest 

stosowana w tych przypadkach. Jej działanie czyni z poszkodowanego bezradną i 

bezbronną ofiarę. Zaaplikowanie pigułki gwałtu jest już karalne i traktuje się je jako 

uszkodzenie/uraz ciała. 

 

Jak możesz się sam przed tym bronić 

• Jasno ustal granice swojej prywatności. Odpieraj pewnie i zdecydowanie 

niepożądane próby podrywania jak i niepożądany kontakt fizyczny. Twoje ciało 

należy do ciebie a twoja seksualność jest twoją prywatną sprawą. Tak oznacza 

tak, nie oznacza nie. 

• Zaufaj swoim zmysłom, swoim przeczuciom i sygnałom. Gdy ktoś staje się wobec 

ciebie natrętny i czujesz się nieswojo, musisz jasno zakomunikować, że sobie 

tego nie życzysz. Podczas flirtowaniu i w procesie poznawania się presja czasu i 

presja psychiczna są nie do zaakceptowania. 

• Powiedz swojemu partnerowi seksualnemu albo osobie z którą masz randkę, co 

lubisz i czego sobie nie życzysz. Ta osoba musi zaakceptować ustalone przez 

ciebie granice. Jeśli tego nie zrobi, to odpraw ją z kwitkiem – następna okazja 

poznania kogoś z pewnością jeszcze się nadaży! 

• Pamiętaj, że zdolność postrzegania i reagowania jest ograniczona jeśli jesteś 
pod wpływem alkoholu albo pod wpływem narkotyków. Gdy jesteś pijany, stajesz 

się łatwą ofiarą. 

• Bądź ostrożny przy nagłych i nerwowych próbach podrywania w klubach, barach 

czy na ulicy. Niektórzy sprawcy świadomie stają się natrętni seksualnie, żeby w 

ten sposób zirytować swoją ofiarę a następnie ją okraść. 
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• Pewna siebie postawa chroni w wielu przypadkach przed próbami podrywania i 

możliwymi atakami. Takiego zachowania można się nauczyć! My udzielamy 

wskazówek odnośnie tego jak i gdzie się tego nauczyć. 

 

Co robić, gdy to się stało? 

• Gdy zostałeś zaatakowany albo widzisz, że zbliża się niebezpieczeństwo, 

zadzwoń natychmiast na policję pod numer 110, proś o pomoc przechodniów 

albo szukaj pomocy w najbliższym barze. 

• Gdy doświadczyłeś przemocy fizycznej, udaj się natychmiast do pogotowia 

ratunkowego albo do lekarza i powiedz, że padłeś ofiarą aktu przemocy. 

• Szukaj pomocy i wsparcia wśród przyjaciół! Zadzwoń do zaufanej osoby; do 

przyjaciela, przyjaciółki albo do kogoś z rodziny, dzwoń do nich nawet w późnych 

godzinach wieczornych. 

• Przed badaniem u lekarza nie kąp się ani nie bierz prysznica. W ten sposób 

można zabezpieczyć dowody i ślady. 

• Jeśli doznałeś obrażeń na ciele, to rozsądnie jest je udokumentować np. przez 

sfotografowanie ich. 

• Jeśli sprawca był w twoim mieszkaniu, powiedz o tym koniecznie policji. 

• Prawne ściganie sprawcy może zostać wszczęte jedynie wtedy, gdy ty złożysz na 

policji zawiadomienie o przestępstwie. To, czy podejmiesz ten krok, czy też nie, 

pozostaje w twojej gestii. W rozmowie z pracownikami MANEO możesz stawiać 
pytania i wyrażać swoje wątpliwości. 

 

Wstyd i wątpliwości 

Bezprawna ingerencja seksualna jest naruszeniem granic. Wola, godność i fizyczna 

integralność osoby poszkodowanej zostają w ten sposób całkowicie zignorowane i nie 

są już jako takie postrzegane. Sprawca zlekceważył twoje prawo do stanowienia o 

własnej seksualności. Zastosowano wobec ciebie przemoc. 

Poczucie wstydu, wątpliwości jak i samoobwinianie się towarzyszą wielu 

poszkodowanym. Do tego dochodzą również rozważania na temat tego, czy własne 

zachowanie mogło się przyczynić do tego czynu, czy mogło ono wpłynąć motywująco na 

sprawcę. Dodatkowo istnieje szeroko rozpowszechniony pogląd, że takie 

„nieszczęśliwe” doświadczenia seksualne wpisane są w Coming Out i w życiorys geja 

albo mężczyzny biseksualnego i że mężczyzna naturalnie umie sobie z tym poradzić.  

Ponadto również poczucie wstydu i te wątpliwości prowadzą do tego, że poszkodowani 

„wycofują się” i rezygnują ze swoich potrzeb. Czasem poszkodowani potrzebują czasu. 

Jednakże nie należy zmagać się samemu z bezprawną ingerencją seksualną. 

 

MANEO oferuje rozmowy i pomoc 
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Na podstawie wieloletniej praktyki zawodowej wiemy, jak ciężko jest znaleźć osobę, 

której można się zwierzyć i z którą można porozmawiać o własnych przeżyciach. W tym 

folderze chcemy poinformować również i o tym, że oferujemy naszą pomoc jako partner 

do rozmowy. 

MANEO oferuje doradztwo i pomoc. Wątpliwości, obawy i troski poszkodowanych osób 

traktujemy poważnie i poufnie. Nie pracujemy w pośpiechu. Na życzenie pośredniczymy 

w nawiązywaniu kontaktów z innymi instytucjami mogącymi pomóc (np.lekarz, 

psycholog, adwokat) i doradzamy w sprawie złożenia doniesienia. Pomagamy osobom 

poszkodowanym w umocnieniu ich poczucia pewność siebie. Pomagamy tym osobom 

również w odzyskaniu zaufania co do własnych decyzji. Jednakże wyłącznie w ich gestii 

leży podejmowanie decyzji. 

 

Dalsze wskazówki dla świadków i osób niosących pomoc 

• Jeśli jesteś świadkiem aktu przemocy, zawiadom niezwłocznie policję. Krzyknij 

do ofiary z odległości, że zaalarmowałeś/zaalarmowałaś policję. 

• Zmobilizuj innych potencjalnych świadków do wspólnej pomocy. 

• Jeśli możesz rozpoznać sprawców, to zapamiętaj ich wygląd i znaki szczególne. 

• Sporządź krótki protokół pamięciowy, aby później móc przypomnieć sobie 

szczegóły. 

• Poinformuj ofiarę i świadków o naszej instytucji doradczej MANEO. 

Dla świadków aktu przemocy sama obserwacja tego aktu może stać się psychicznym 

obciążeniem. Osoby z otoczenia poszkodowanego, którym poszkodowany zaufał i do 

których zwrócił się o pomoc, mogą często same czuć się przeciążone, nierzadko one 

same życzą sobie wsparcia dla siebie. Dlatego oferta naszej instytucji doradczej 

skierowana jest również do świadków aktu przemocy, osób pomagającym 

poszkodowanym, jak i do partnerów i przyjaciół osób poszkodowanych. 

 

Projekt MANEO 

Berliński Projekt Przeciwko-Przemocy MANEO istnieje od 1990 roku jako niezależny 

projekt Stowarzyszenia Mann-O-Meter e.V. MANEO jest najbardziej doświadczonym i 

najbardziej znanym projektem gejowskim Przeciw-Przemocy w Niemczech. 

Pracownicy projektu doradzają ponad 300 osobom rocznie dotkniętym przemocą, 

rejestrują akty przemocy przeciwko gejom i prowadzą prace społeczne 

przeciwdziałające przemocy. Praca obejmuje więc cztery dziedziny: te wyżej 

wymienione i zaangażowanie. Współgranie tych dziedzin doprowadziło do tego, że 

MANEO stał się w ostatnich latach bardzo dynamicznie działającym projektem. 

Oferta skierowana jest do młodocianych gejów i biseksualistów oraz dorosłych 

mężczyzn w Berlinie, niezależnie od tego czy przebywają oni tymczasowo w Berlinie, 

np. jako turyści, czy mieszkają w Berlinie. Przy korzystaniu z naszej oferty bez 

znaczenia jest miejsce aktu przemocy i czas, w którym miał on miejsce. 
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Za prace społeczne przeciwdziałające przemocy MANEO został wielokrotnie 

wyróżniony. 

Zasady funkcjonowania MANEO 

Profesjonalność i pomoc bez zbędnych formalności: Dzięki naszemu doświadczeniu i 

fachowemu podejściu do rzeczy udzielamy pomocy. Robimy to szybko i bez zbędnych 

formalności. Każdą sprawę i każdy przypadek traktujemy poważnie. Wypracowujemy 

indywidualne rozwiązania wspólnie z osobami, które się do nas zgłoszą. Wszystkie 

informacje traktujemy naturalnie poufnie. 

Geje dla gejów: Żadnych wyrzutów i wymówek. Nasz zespół doradczy składa się z 

doświadczonych gejów i mężczyzn biseksualnych. Pomoc ludziom dotkniętym przemocą 

albo dyskryminacją i wspieranie ich w samostanowieniu o własnej seksualności są dla 

nas najważniejsze. 

 


