Zapraszamy na Seminarium organizowane przez Sekcję PTS Socjologii Niepełnosprawności
3.12.2021 online na ZOOM
Temat: Problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami
Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami ma być okazją do podjęcia debaty na temat
zjawiska przemocy wobec kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami. Problem ten jest bardzo
istotny, ponieważ dotyka dużej części środowiska osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z Rezolucją
Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sytuacji kobiet niepełnosprawnych
34% kobiet dotkniętych problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnością doświadczyło w swoim
życiu przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony partnera. Dodatkowo są one od dwóch do pięciu razy
bardziej narażone na bycie ofiarami przemocy niż kobiety pełnosprawne. Kobiety z
niepełnosprawnościami doświadczają przemocy również w miejscach publicznych. Padają jej ofiarami
na ulicy, w pracy, w szpitalach, przychodniach, urzędach, domach pomocy społecznej. Zgodnie z
przytoczoną Rezolucją kobiety i dziewczęta z niepełnosprawnościami mogą doświadczać specyficznych
form przemocy, które są trudne do rozpoznania, takich jak usuwanie lub niszczenie urządzeń służących
danej osobie do poruszania się lub uniemożliwianie dostępu do zasobów związanych z
niepełnosprawnością w społeczności lub wizyt w placówkach opieki zdrowotnej itp. Okres epidemii i
przymusowa izolacja pogłębiła te problemy i spowodowała wzrost przemocy w domach i instytucjach,
co wiązało się między innymi ze zmniejszeniem zakresu kontroli i ograniczeniem kontaktów
społecznych.
Należy zwrócić również uwagę na to, że niektóre rozwiązania prawne dopuszczają działania, mające
znamiona przemocy. Zakaz zawierania małżeństw przez osoby z niepełnosprawnością psychiczną i
intelektualną, ubezwłasnowolnienie, przymusowe podawanie leków, nadużywanie przymusu
bezpośredniego i zamykania w odosobnieniu w szpitalach psychiatrycznych czy domach pomocy
społecznej wzmacnia poczucie bezsilności kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami oraz wzmaga
przekonanie, że prawo wyklucza je z funkcjonowania na równych prawach w społeczeństwie.

Celem naszego seminarium jest zatem krytyczna analiza problemu przemocy, jej przyczyn i
konsekwencji, a także wynikających z niej kosztów społecznych, a tym samym ukazanie skali tego
zjawiska i specyfiki działań przemocowych na jakie narażone są kobiety i dziewczęta z
niepełnosprawnościami.
Dyskusja obejmować będzie również ocenę skuteczności podejmowanych metod przeciwdziałania
zarówno w obszarze profilaktyki jak i reagowania na przemoc wobec kobiet oraz dziewcząt z
niepełnosprawnościami w społeczeństwie oraz w ramach różnego rodzaju instytucji.
W spotkaniu wezmą udział:
prof. dr hab. Barbara Gąciarz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Tytuł wystąpienia: "Eliminacja przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami. Co należy zrobić?"
Milena Trojanowska, Uniwersytet Łódzki
Tytuł wystąpienia: "(Nie)obecne. Głosy kobiet z niepełnosprawnościami w rozmowie o
niepełnosprawności"
Agata Teutsch, Fundacja Autonomia
Tytuł wystąpienia: "Time’s up – solidarnie przeciw przemocy wobec dziewczyn* i kobiet* z
niepełnosprawnościami "
dr Agnieszka Wołowicz, Uniwersytet Warszawski
Tytuł wystąpienia: "Przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnością intelektualną".
Spotkanie będzie moderował Jakub Niedbalski, Uniwersytet Łódzki i Mariola Racław Uniwersytet
Warszawski
Panelistki seminarium:
prof. dr hab. Barbara Gąciarz - socjolog i ekonomistka, dziekan Wydziału Humanistycznego AGH w
Krakowie, pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych. Wiele lat związana z Instytutem Filozofii
i Socjologii PAN w Warszawie. Specjalizuje się w socjologii ekonomicznej i socjologii instytucji,
koncentrując się na procesach instytucjonalizacji, funkcjonowaniu samorządu terytorialnego oraz
problematyce wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Kierowała Katedrą Socjologii Gospodarki i
Komunikacji Społecznej WH AGH. Kierowała licznymi projektami badawczymi, jest autorką i
współautorką wielu książek i artykułów, m. in.: Samorząd a rozwój. Instytucje-ObywatelePodmiotowość (2012 r.), Instytucjonalizacja samorządności terytorialnej. Aktorzy i efekty (2004 r.),
Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych
miastach i na terenach wiejskich (2008 r.), Zatrudniając niepełnosprawnych. Postawy, opinie i
doświadczenia pracodawców (2009 r.), Polscy (Nie)pełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do
nowego modelu polityki społecznej (2014 r.). Redaktor naukowy #Studiów Socjologicznych nr 2/2014
Niepełnosprawność. Wyzwania teorii i praktyki. Współautorka książki „Niezatrudnieniowe wymiary
aktywizacji. W stronę modelu empowerment?” (2017 r.). Żona Janusza, doradcy w Sekretariacie Rady
Państw Morza Bałtyckiego, mama Mateusza, chirurga ortopedy i traumatologa, babcia Stasia i
Maćka. Lubi rodzinny wypoczynek w tatrach i nad Bałtykiem. Miłośniczka dobrej literatury, teatru i
muzyki rockowej.
Milena Trojanowska - socjolożka, działaczka organizacji pozarządowych. Doktorantka w Szkole
Doktorskiej Nauk Społecznych. Głównych obszar zainteresowań to socjologia niepełnosprawności i
socjologia seksualności.

Publikacje dostępne na https://orcid.org/0000-0002-9684-4624.
Agata Teutsch - ekspertka, certyfikowana trenerka empowermentowa, antydyskryminacyjna i
antyprzemocowa (WenDo, rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia
Trenerów Organizacji Pozarządowych). Twórczyni m.in. programu edukacji antydyskryminacyjnej
„Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami”, Standardu Antydyskryminacyjnego dla Uczelni, szkoły trenerskiej
Akademia Treningu WenDo i i Dziewczyńskich Centrów Mocy. Autorka raportów i opracowań
dotyczących praw kobiet, praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. Prezeska
fundacji Autonomia, członkini m.in. Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Absolwentka m.in.
Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i podyplomowej Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej
Fundacji Praw Człowiek.
Agnieszka Wołowicz - pedagog, psycholog kliniczny, doktor nauk humanistycznych. Pracuje na
Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, współpracowniczka Helsińskiej Fundacji
Praw Człowieka. Ekspertka wielu organizacji pozarządowych. Członkini Special Interest Research
Group on Parents and Parenting with Intellectual Disabilities, IASSIDD. Autorka publikacji dotyczących
kobiet z niepełnosprawnościami, praw reprodukcyjnych kobiet z niepełnosprawnością intelektualną.
Autorka książki „Paradygmat zignorowany. Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnością
intelektualną”. Aktualnie prowadzi badania na temat osób LGBT+ z niepełnosprawnościami.
Sojuszniczka osób z niepełnosprawnościami w działaniach na rzecz implementacji założeń Konwencji
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Członkini kolektywu Artykuł 6.
Link do spotkania:
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99483494791?pwd=MThWNWVVTm5kdVN4WnZweUxqWmJXdz09
Meeting ID: 994 8349 4791, Passcode: CS9xgQ
Seminarium będzie tłumaczone na PJM.
Zapraszamy serdecznie!

