
Draw the Line

Disclaimer

This publication has been produced with the financial
support of the Rights, Equality and Citizenship
Programme of the European Union. The contents of the
publication are the sole responsibility  of the partners of
the project “Draw the Line – Training and empowering
immigrant women to prevent sexual violence and
harassment” and can in no way be taken to reflect the
views of the European Commission.

Training and empowering
immigrant women to prevent

sexual violence and
harassment

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme



„Draw the Line “ to projekt finansowany przez Komisję
Europejską z Programu Daphne III.
Program Daphne od 1997 roku wspiera projekty walczące z
przemocą wobec kobiet, dzieci i młodzieży.

Kobiety są różne. Pochodzą z różnych krajów, kultur, wyznają
różne religie i mają różne zwyczaje. Kolejną różnicą może być
definiowanie przemocy i określanie granic.
Ponieważ nie wszystkie te aspekty są widoczne lub powszechnie
znane, warto zastanowić się, jak w naszym otoczeniu możemy
brać pod uwagę potrzeby kobiet migrantek.

Projekt „Draw the line”  składa się z kampanii informacyjnej oraz
serii warsztatów i treningów. Chcemy, aby dzięki nim kobiety
odzyskały lub zdobyły wpływ na swoje życie.

Wszystkie kobiety powinny mieć prawo do decydowania o tym
KTO, KIEDY I W JAKI SPOSOB może się do nich zbliżyć.

Projekt prowadzony jest przez sześć europejskich organizacji
partnerskich. Jego celem jest eliminowanie stereotypów i
uprzedzeń ze względu na płeć.

Cel będzie realizowany przez rozwijanie, kształcenie i
wzmacnianie osobowości  emigrantek. Pochodzących z różnych
kręgów kulturowych.

Projekt umożliwia naukę metod, dzięki którym kobiety mają
możliwość uniknąć przemocy i molestowania seksualnego. Nauka
obrony swoich granic i znajomość praw może stać się sposobem,
dzięki któremu przedstawicielki danej grupy będą mówiły o
swoich potrzebach i oczekiwaniach.

Przemoc seksualna w miejscach publicznych

Badania europejskie z roku 2014 pokazująe, że 55% kobiet
w Europie doświadczyło przemocy seksualnej. Spośród
nich 32% stwierdza, iż sprawcą był szef, kolega lub klient,
5% doświadczyło fizycznego gwałt.

Przemoc wobec kobiet

• ze względu na płeć
• oznacza fizyczne, seksualne i materialne szkody
• sprawia cierpienie

Molestowanie seksualne to:

•  niechciany, napastliwy kontakt wzrokowy
•  niechciany dotyk
•  niechciane erotyczne zaczepki, dowcipy, podrywanie
•  niechciana zachęta do seksualnego zachowania.

Przemoc seksualna i molestowanie seksualne to tematy
wszechobecne, dotyczące kobiet wszystkich kultur, grup
społecznych, czy poziomów wyksztalcenia.
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