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1.

One Billion Risings to akcja społeczna, która zapoczątkowana 
została przez Eve Ensler - działaczkę feministyczną        
i antyprzemocową.

Elementem wspólnym akcji jest taniec, gdyż tańcząc kobiety mają 
rządzić własnym ciałem.

W 2011 roku, po fali tragicznych napadów seksualnych na kobiety  
w USA Eve Ensler napisała:

„Musimy połączyć się we wspólnym buncie i pasji by zmienić 
sposób myślenia o gwałcie.”

Zapowiedziała także akcję „Powstanie Ofiar Gwałtu – ONE BILLION
RISING”.

2.

14 lutego 2013 roku po raz pierwszy w ramach wspomnianej akcji, 
kobiety na całym świecie, wspólnie protestowały przeciwko 
przemocy seksualnej i fizycznej.

Polska akcja nosi nazwę „Nazywam się Miliard” by w ten sposób 
okazać solidarność i wsparcie 
dla wszystkich kobiet na świecie, które doświadczają przemocy.

3. 

Przemoc seksualna to wszelkie zachowania jakie skutkują 
niechcianym kontaktem w sferze seksualnej. Osoba stosująca ten 
rodzaj przemocy działa z zamiarem poniżenia drugiej osoby oraz 
odebrania jej godności. 

Przykładem przemocy seksualnej jest: 

• gwałt, czyli zmuszenie do odbycia niechcianego stosunku 
seksualnego, także w sposób jaki jest niepożądany (np. sadyzm     
w pożyciu); 



• zmuszanie do seksu z osobami trzecimi,

• zmuszenie do wykonania czynności seksualnych, przyglądania
im się w trakcie wykonywania; 

• rozmowy o charakterze seksualnym prowadzone w poniżający
sposób; 

• naruszenie nietykalności osobistej – klepanie w pośladki, 
łapanie za biust, okolice intymne - bez zgody;

• zmuszanie do obcowania z treściami seksualnymi lub 
pornograficznymi, bezpośrednio albo za pośrednictwem np. 
internetu (tzw. sexting); 

• szantażowanie upublicznieniem intymnych zdjęć (tzw. 
sextortion);

• opublikowanie w internecie intymnych nagrań bądź zdjęć byłej 
partnerki (tzw. revenge porn), itd.

4.

Gwałt jest aktem seksualnym bez zgody drugiej strony, bez względu
na to czy spotkał się on z głośnym i stanowczym oporem.

„Tylko tak oznacza zgodę!”

 By mieć kontakty intymne z drugą osobą, należy mieć 
pewność, że ona także tego chce, za każdym razem gdy do 
nich dochodzi.

 Aktywność może być podjęta jedynie bez użycia siły, środków 
zmieniających świadomość, nacisku, manipulacji.

 Nie może wynikać z relacji władzy jednej osoby nad drugą.
 W każdym momencie zgoda na akt seksualny może być 

wycofana, a raz wypowiedziane „tak”, nie obowiązuje na 
zawsze.



5.

U S T AWA

z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kodeks karny

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2345, 2447)

przedstawia, między innymi:

Art. 197. § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem 

doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze 

pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną 

osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania 

takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od

6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia:

1) wspólnie z inną osobą,

2) wobec małoletniego poniżej lat 15,

3) wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, 

przysposabiającego, brata lub siostry,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1–3 działa ze 

szczególnym

okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 

krótszy od lat 5.



6.

„ Żyjemy na planecie, na której w ciągu swojego życia około miliarda
kobiet padnie lub padło ofiarą gwałtu”.

Eve Ensler

Ściganie za przestępstwo zgwałcenia odbywa się z urzędu, co 
oznacza, że mamy do czynienia z czynem o największej społecznie 
szkodliwości. Tryb ten nie wymaga podejmowania żadnego 
działania przez pokrzywdzonego.

Policja i Prokuratura, gdy tylko otrzymają informację o popełnieniu 
czynu zabronionego ściganego 
z urzędu, np. od świadka zdarzenia, mają obowiązek wszcząć 
postępowanie w tej sprawie. 

7.

Zawiadomienie o przestępstwie, jeżeli składa je osoba 
pokrzywdzona , powinno ograniczyć 
się do wskazania najważniejszych faktów i dowodów.

Jeżeli w chwili przesłuchania pokrzywdzony ukończył 15 lat, 
przesłuchuje się go w charakterze świadka tylko wówczas, gdy jego 
zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy,  
i tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których 
wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania, itd. 

Dobrze mieć świadomość , że osobę, która Cię skrzywdziła złapano
i ukarano. Ponownie odzyskać siły do życia. Nie pozwól, by 
krzywdziciel chodził bezkarny, każda z nas może 
go spotkać na swej drodze tak jak Ty …

Art. 185c.  [Przestępstwa określone w art. 197-199 kodeksu 
karnego - zawiadomienie o przestępstwie, przesłuchanie 
pokrzywdzonego]

8. 

W ramach prowadzonej tegorocznej akcji „One Billion Rising/ 
Nazywam Się Miliard” przypominamy 
o możliwości skorzystania z pomocy i wsparcia psychologicznego, 



prawnego i socjalnego w Tarnowskim Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy.

13 lutego, o godzinie 12.00 na tarnowskim rynku możecie 
zatańczyć, pobyć i wspólnie pokazać swój sprzeciw wobec 
przemocy seksualnej względem wszystkich kobiet… tych małych i 
dużych… 
by pozostały „całe i zdrowe!”
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