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19 listopada odbyła się uroczysta gala z okazji 25 lat działalności Federacji na rzecz Kobiet i 
Planowania Rodziny. To było szczególne święto, dla którego motywem przewodnim była 

solidarna walka o prawa kobiet. 
Przeczytaj relację z gali 25 lecia Federacji 
 

Wiadomości z Polski:  

Rząd PiS przygotowuje wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej 

Jak nieoficjalnie dowiedziało się OKO.Press, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace przygotowujące do 
wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i 
przemocy domowej, zwanej konwencją antyprzemocową. 

 "Najprawdopodobniej chodzi o to, żeby utrwalić stosunki patriarchalne w polskim 
społeczeństwie i żeby kobiety pozbawić podstawowego instrumentu przeciwdziałania 
przemocy" - skomentowała nieoficjalną informację OKO.Press o działaniach wypowiedzenia 
konwencji Krystyna Kapura, dyrektorka Federacji. 

Konwencja została uchwalona w 2011 roku podczas posiedzenia Rady Europy w Stambule. 
Polska podpisała ją – jest jednym z 37 sygnatariuszy – w 2012 roku.  Ratyfikacja konwencji 
odbyła się w drodze ustawowej. W lutym 2015 roku, de facto rozpoczynając kampanię 
wyborczą, koalicja prowadzona przez Ewę Kopacz uchwaliła ustawę ratyfikującą, którą w 
kwietniu podpisał Bronisław Komorowski. 

 Warszawa, 6 grudnia 2016 roku 

http://federa.org.pl/gala-z-okazji-25-lecia-federacji-na-rzecz-kobiet-i-planowania-rodziny/
http://oldpage.federa.org.pl/centrum-prasowe/archiwum-wiadomosci/1693-rzad-pis-przygotowuje-wypowiedzenie-konwencji-antyprzemocowej
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Według Joanny Piotrowskiej, prezeski Fundacji Feminoteka, wypowiedzenie konwencji 
„byłoby skandalem na całą Europę”. Czy tak będzie? Czekamy na oficjalne informacje w tej 
sprawie. 

źródło: Rząd PiS przygotowuje wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej, Robert Kowalski, 2.12.2016, 
OKO.Press, https://oko.press/rzad-pis-przygotowuje-wypowiedzenie-konwencji-antyprzemocowej/ 

Znaczenie parasolki. W rocznicę wywalczenia praw wyborczych. 

28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu 
Ustawodawczego. Nowe prawo głosiło, że „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa 
bez różnicy płci” (art. 1) oraz „Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele_lki państwa 
posiadający czynne prawo wyborcze” (art. 7). Oznaczało to, że Polki, jako pierwsze w Europie 
otrzymały prawa wyborcze i mogły startować w wyborach parlamentarnych.   

Nie doszło by jednak do tego, gdyby nie... solidarna walka Polek o swoje prawa. 98 lat temu, 
grupa emancypantek ruszyła pod okna Piłsudskiego, aby postulować nadanie praw 
wyborczych. Tego dnia, podobno długo stały na mrozie, zanim je wpuścił i wysłuchał. 
Podobno, każda z nich miała parasolkę, którą stukała w okno marszałka, żeby zwrócić uwagę 
na swoje postulaty.  

Dziewięćdziesiąt osiem lat później, 27 listopada, wzięłyśmy udział w symbolicznym pochodzie 
zorganizowanym przez aktywistki z Ściany Furii.  Solidarnie przemaszerowałyśmy spod 
pomnika Józefa Piłsudskiego pod Sejm, gdzie razem z Grupą Edukatorów Seksualnych 
PONTON przygotowałyśmy stoisko z naszymi materiałami edukacyjnymi. I tak, miałyśmy ze 
sobą parasolki.  

Stanowisko RPO do sprawozdania rządu z wykonania ustawy aborcyjnej  

Rzecznik Praw Obywatelskich opublikował stanowisko dotyczące sprawozdania rządu z 
wykonania ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży. Według RPO sprawozdanie nie spełnia wymogów 
nadanych przez ustawodawcę. Na jego podstawie nie da się bowiem ocenić realizacji ustawy i 
skutków jej stosowania. 

Najpoważniejszy mankament Sprawozdania polega - zdaniem RPO - na tym, że nie ma w nim 
szczegółowych i adekwatnych informacji dotyczących dostępu do: 

 edukacji seksualnej, 
 antykoncepcji, 
 poradnictwa i pomocy dla kobiet i rodzin 
 zaś podane statystyki nie zawierają żadnej analizy 
 brak jest także konkluzji i wniosków, np. na temat przyczyn określonych zjawisk. 

Przeczytaj więcej informacji o stanowisku na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich. 

http://oldpage.federa.org.pl/%20https:/oko.press/rzad-pis-przygotowuje-wypowiedzenie-konwencji-antyprzemocowej/
http://oldpage.federa.org.pl/centrum-prasowe/archiwum-wiadomosci/1694-znaczenie-parasolki-w-rocznice-wywalczenia-praw-wyborczych
https://www.facebook.com/scianafurii/?fref=ts
http://oldpage.federa.org.pl/centrum-prasowe/archiwum-wiadomosci/1684-stanowisko-rpo-do-sprawozdania-rzadu-z-wykonania-ustawy-aborcyjnej
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/stanowisko-rpo-do-sprawozdania-rzadu-z-wykonania-ustawy-o-planowaniu-rodziny-ochronie-plodu
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Kontrowersyjne poglądy nowej ekspertki MEN 

Prof. Urszula Dudziak, wykładowczyni Wydziału Teologicznego KUL to nowa ekspertka MENu 
ds. tworzenia materiałów dydaktycznych dla nauczycieli WDŻ. Pani Dudziak jest autorką wielu 
sprzecznych z wiedzą medyczną stwierdzeń i opinii. Choćby tego, że „antykoncepcja jest 
przyczyną rozwodów i depresji” albo tego, że „skutkiem stosowania antykoncepcji może być 
rozwiązłość, oziębłość i depresja”.   

Znając poglądy Pani Dudziak, nie trudno sobie wyobrazić jak może wyglądać podręcznik 
wychowania do życia w rodzinie. – Marzył jej się autorski podręcznik totalny. W stu procentach 
katolicki, z poradami na temat naturalnego planowania rodziny. – twierdzi jeden z 
doktorantów pani Dudziak. 

Kontrowersyjne poglądy ekspertki MEN odpowiedzialnej za edukację seksualną, komentowała 
w radio TOK FM Alina Synakiewicz, edukatorka seksualna Grupy Edukatorów PONTON.  

Posłuchaj audycji z udziałem Aliny Synakiewicz. 

Nowelizacja ustawy o zgromadzeniach 

2 grudnia sejm uchwalił nowelę dotyczącą zgromadzeń publicznych. Nowelę poparło w 
głosowaniu 224 posłów, 196 było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu. 

Uchwalone przepisy dają pierwszeństwo zgromadzeniom organizowanym przez organy 
władzy publicznej oraz zgromadzeniom odbywanym w ramach działalności kościołów i innych 
związków wyznaniowych. - Jest to ustawa o rozwiązywaniu konfliktów społecznych - ocenił 
minister MSWiA Mariusz Błaszczak. 

Organizatorzy zgromadzeń będą zmuszeni zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie 
zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń. We wniosku organizator będzie musiał 
uzasadnić cel organizowania cyklicznych zgromadzeń. Wojewoda, po wydaniu zgody na 
cykliczne organizowanie zgromadzeń, będzie m.in. o tym informował organ gminy, na terenie, 
której będzie się odbywało zgromadzenie cykliczne. 

źródło: Sejm znowelizował ustawę o zgromadzeniach, Polsat News, 02.12.2016, 
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-12-02/sejm-znowelizowal-ustawe-o-zgromadzeniach/ 

Wiadomości ze świata:  

Francja. Rządowy projekt ustawy o penalizacji utrudniania dostępu kobietom do aborcji z 

wyboru kobiety 

Aborcja na życzenie jest we Francji legalna do 12. tygodnia ciąży, koszty zabiegu są 
refundowane przez państwo. Co więcej, od 1993 roku we francuskim kodeksie zdrowia 
publicznego istnieje przestępstwo „próby udaremniania” dobrowolnego przerywania ciąży. 
Karą za próbę udaremniania jest pozbawienie wolności do 2 lat i grzywna do 30 tys. euro.  

http://oldpage.federa.org.pl/centrum-prasowe/archiwum-wiadomosci/1685-nowa-ekspertka-men-u-i-jej-kontrowersyjne-poglady
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Kontrowersyjne-poglady-ekspertki-MEN-odpowiedzialnej-za-edukacje-seksualna-Komentowala-Alina-Synakiewicz/43051
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-12-02/sejm-znowelizowal-ustawe-o-zgromadzeniach/
http://oldpage.federa.org.pl/centrum-prasowe/archiwum-wiadomosci/1689-francja-rzadowy-projekt-ustawy-o-penalizacji-utrudniania-dostepu-kobietom-do-aborcji-z-wyboru-kobiety
http://oldpage.federa.org.pl/centrum-prasowe/archiwum-wiadomosci/1689-francja-rzadowy-projekt-ustawy-o-penalizacji-utrudniania-dostepu-kobietom-do-aborcji-z-wyboru-kobiety
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W poprzednim tygodniu Francuskie Zgromadzenie Narodowe dodało poprawkę do 
wniesionego przez socjalistów projektu ustawy Równość i Obywatelstwo. Nowa kategoria 
przestępstw ma obejmować również umyślne wprowadzanie kobiet w błąd, żeby odwieść je 
od aborcji. 

Poprawka może być stosowana przede wszystkim względem autorów stron internetowych 
„udających witryny oficjalne lub neutralne”, które szerzą „fałszywe informacje na temat 
dobrowolnego przerywania ciąży” – tłumaczyła minister rodziny, dzieci i praw kobiet Laurence 
Rossignol. Za poprawką głosowała w czwartek wieczorem lewica i duża część centrum. Projekt 
ustawy Równość i Obywatelstwo przekazany zostanie do Senatu 7 grudnia.  

źródło: Francja: nierzetelna propaganda antyaborcyjna staje się przestępstwem, Newsweek Polska, 02.12.2016, 
http://www.newsweek.pl/swiat/spoleczenstwo/francja-propaganda-antyaborcyjna-to-
przestepstwo,artykuly,401454,1.html  

Turczynki ruszyły na ulicę w obronie swoich praw  

W tureckim parlamencie przedstawiono kontrowersyjny projekt ustawy, która łagodzi lub 
anuluje - w określonych przypadkach - kary dla gwałcicieli. Jedną z okoliczności łagodzących 
jest poślubienie przez gwałciciela nieletniej ofiary. Nowe prawo, jeśli wejdzie w życie, dotyczyć 
będzie przestępstw popełnionych przed 11 listopada 2016 r. Ustawa ma działać jednorazowo 
i jej motywem jest "zapobieganie temu, aby dzieci poczęte w drodze gwałtu nie pozostawały 
bez środków do życia, gdy ojciec pójdzie do więzienia". 

Projekt ustawy spotkał się z falą niezadowolenia. Turczynki demonstrowały tłumnie na ulicach 
Ankary, Stambułu i innych miast. "Nie zgadzamy się na wasz system nadużyć wobec kobiet!" - 
brzmiało jedno z haseł. - Teraz, gdy wejdzie w życie nowa ustawa, żadna turecka kobieta nie 
przyzna się, że ją zgwałcono, ponieważ będzie się bała, że zmuszą ją do małżeństwa z 
gwałcicielem - powiedziała dziennikarzom podczas demonstracji w Stambule Fadime Celebi, 
przewodnicząca organizacji socjalistek. 

źródło: Turczynki ruszyły na ulice. Bo rząd nie chce kar za gwałt na nieletniej, jeśli gwałciciel zgodzi się na ślub , 
Gazeta.pl, 19.11.2016, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,21003030,turczynki-ruszyly-na-ulice-
bo-rzad-nie-chce-kar-za-gwalt-na.html 

Papież rozgrzesza z aborcji  

„(…) aby żadna przeszkoda nie stała pomiędzy prośbą o pojednanie a Bożym przebaczeniem, 
udzielam od tej pory wszystkim kapłanom, na mocy ich posługi, władzy rozgrzeszania osób, 
które popełniły grzech aborcji" napisał papież Franciszek w liście „Misericordia et misera”. 
Najwyższy hierarcha kościoła katolickiego podkreślił, że nakaz udzielania rozgrzeszania kobiet, 
które dokonały terminacji ciąży będzie obowiązywał niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych 
rozporządzeń". 

źródło: Papież rozgrzesza aborcję. Bez ograniczeń, 21.11.2016, Newsweek Polska, 
http://www.newsweek.pl/swiat/papiez-franciszek-rozgrzesza-aborcje-,artykuly,400879,1.html 

 

http://oldpage.federa.org.pl/%20http:/www.newsweek.pl/swiat/spoleczenstwo/francja-propaganda-antyaborcyjna-to-przestepstwo,artykuly,401454,1.html
http://oldpage.federa.org.pl/%20http:/www.newsweek.pl/swiat/spoleczenstwo/francja-propaganda-antyaborcyjna-to-przestepstwo,artykuly,401454,1.html
http://oldpage.federa.org.pl/%20http:/www.newsweek.pl/swiat/spoleczenstwo/francja-propaganda-antyaborcyjna-to-przestepstwo,artykuly,401454,1.html
http://oldpage.federa.org.pl/centrum-prasowe/archiwum-wiadomosci/1687-turczynki-ruszyly-na-ulice-w-obronie-swoich-praw
http://oldpage.federa.org.pl/%20http:/wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,21003030,turczynki-ruszyly-na-ulice-bo-rzad-nie-chce-kar-za-gwalt-na.html
http://oldpage.federa.org.pl/%20http:/wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,21003030,turczynki-ruszyly-na-ulice-bo-rzad-nie-chce-kar-za-gwalt-na.html
http://oldpage.federa.org.pl/centrum-prasowe/archiwum-wiadomosci/1688-papiez-rozgrzesza-z-aborcji
http://www.newsweek.pl/swiat/papiez-franciszek-rozgrzesza-aborcje-,artykuly,400879,1.html
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Działalność Federacji: 

Komentarz Federacji do sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania ustawy o 

planowaniu rodziny w 2014 roku  

W związku z opublikowaniem sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach 
stosowania w roku 2014 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Federacja na rzecz Kobiet i 
Planowania Rodziny sporządziła komentarz do tegoż sprawozdania, który został przesłany do 
Prezes Rady Ministrów oraz Marszałka Sejmu RP.  

W komentarzu Federacja podkreśliła przede wszystkim bardzo późny termin publikacji 
sprawozdania (rok 2016), niepełne statystyki, brak bardzo wielu kluczowych dla obrazu stanu 
przestrzegania praw reprodukcyjnych w Polsce  informacji, mylący i nieprecyzyjny sposób 
przedstawiania danych oraz brak jakiejkolwiek analizy zjawiska na podstawie szczątkowych, 
ale jednak zaprezentowanych danych. Podobne do Federacji stanowisko zajął Rzecznik Praw 
Obywatelskich. Federacja w swoim komentarzu podaje wiele informacji (również liczbowych) 
dotyczących wykonywania ustawy, których zabrakło w sprawozdaniu Rady Ministrów. 
Formułuje także adresowane do Rady Ministrów rekomendacje zmian znajdujące oparcie w  
zaleceniach kierowanych do polskiego rządu przez Komisarza ds. Praw Człowieka Rady Europy, 
Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ oraz Komitet Praw Człowieka 
ONZ.  

Przeczytaj pełną treść komentarza. 

Stanowisko Koalicji Mam Prawo w/s ellaOne 

W związku z zapowiedzią Ministerstwa Zdrowia o wycofaniu "tabletki po" z puli leków 
dostępnych bez recepty, Koalicja Mam Prawo, w skład której wchodzi między innymi Federacja 
na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, przedstawia wyniki badań dotyczących wieku nabywców 
leku. Wbrew opinii przedstawionej przez Resort Zdrowia, osoby decydujące się na zakup 
ellaOne poniżej 18 roku życia, stanowią niespełna 2% kupujących lek. Największą grupę 
klientów aptek kupujących ellaOne stanowią osoby w wieku 18-35 lat (84%)1 – wynika z 
badania zrealizowanego w listopadzie 2016 r. przez Millward Brown we współpracy z Koalicją 
Mam Prawo. 

Przeczytaj stanowisko Koalicji w tej sprawie. 

Let’s talk about sex – grudniowy Klub Dyskusyjny Pontonu 
Ponton od kilkunastu lat niesie pomoc zagubionym w nadmiarze informacji nastolatkom i ich 
rodzicom. Zespół Pontonu monitoruje obecnie funkcjonujące prawo, i prowadzi działania 
rzecznicze oraz edukuje...np. poprzez prowadzenie klubu dyskusyjnego. Tematem kolejnego 
spotkania Klubu będzie zdrowie intymne. Wstęp wolny, obowiązują zapisy. 
 
Kampania Pontonu – „Seksualizacja.nie zmieniaj się na siłę”. 
„Seksualizacja jest wtedy, gdy bycie „sexy” liczy się bardziej niż to jaka/jaki jesteś, jakie masz 
potrzeby i osiągnięcia. To szkodliwe zjawisko, ponieważ traktuje Ciebie jak „coś”, a nie „Kogoś” 

http://oldpage.federa.org.pl/centrum-prasowe/archiwum-wiadomosci/370-2016/grudzien-2016/1695-komentarz-federacji-do-sprawozdania-rady-ministrow-z-wykonywania-ustawy-o-planowaniu-rodziny-w-2014-roku
http://oldpage.federa.org.pl/centrum-prasowe/archiwum-wiadomosci/370-2016/grudzien-2016/1695-komentarz-federacji-do-sprawozdania-rady-ministrow-z-wykonywania-ustawy-o-planowaniu-rodziny-w-2014-roku
http://federa.org.pl/wp-content/uploads/2017/06/Komentarz_Federacji_do_sprawozdania_RM_2014.pdf
http://oldpage.federa.org.pl/centrum-prasowe/archiwum-wiadomosci/370-2016/grudzien-2016/1682-stanowisko-koalicji-mam-prawo-w-s-ellaone
http://federa.org.pl/wp-content/uploads/2017/06/Antykoncepcja_awaryjna_Koalicja_Mam_Prawo.pdf
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– czytamy na stronie PONTONU poświęconej kampanii.„Seksualizacja – nie zmieniaj się na 
siłę”. 
 
Stanowisko ASTRY w/s ograniczenia dostępu do antykoncepcji awaryjnej 
W związku z zapowiedzią Ministerstwa Zdrowia o wycofaniu „tabletki po” z puli leków 
dostępnych bez recepty, organizacje zrzeszone w ASTRA Network oraz ASTRA Youth 
przygotowała stanowisko w tej sprawie. „Planowane ograniczenia w dużym stopniu utrudnią 
życie kobiet i dziewcząt oraz mogą stać się przyczyną do sprzedaży tego produktu ze źródeł 
niebezpiecznych, a także spowodować wzrost liczby nieplanowanych ciąż i aborcji.” - można 
przeczytać w stanowisku. 
 

Polecamy:  
Nowa kompleksowa strona o aborcji  

Nowo powstała strona http://abortion-news.info/ ma za zadanie zebranie w jednym miejscu 

wszystkich możliwych materiałów dotyczących aborcji. Będą na niej umieszczane nie tylko 

rekomendacje, opinie i komentarze, ale i materiały video, podcasty oraz materiały 

dydaktyczne. Polecamy! 

Debata „Filozoficzne i społeczne aspekty sporu o aborcję 

Jak można wytłumaczyć udział katoliczek w czarnym proteście? Jakie są stanowiska etyczne w 

sprawie aborcji? Czy prawa reprodukcyjne należą do powszechnych i uniwersalnych praw 

człowieka? Jaką lekcję możemy wyciągnąć z historii? Między innymi te pytania będą 

towarzyszyły nam podczas debaty z udziałem dr Dominiki Kozłowskiej, prof. Magdaleny Środy, 

prof. Małgorzaty Szpakowskiej i prof. Eleonory Zielińskiej. Moderację poprowadzi Kazimiera 

Szczuka. 

Wiosna kobiet  
Jaka jest historia ruchu anti-choice i jego strategia na forum międzynarodowym? Kim są 

„nienarodzeni” w wyobraźni aktywistów i wspierających ich polityków? Jak wyglądają 

międzynarodowe powiązania polskich przeciwników prawa do wyboru? Jak „obrona życia” ma 

się do wojny z gender? 

Poczytaj o (s)prawie 

Niezły numer. Rzecz o Telefonie Zaufania Federacji  

12 listopada 1991 roku odebrałyśmy pierwszy telefon na dyżurze Telefonu Zaufania. Od tego 
czasu wiele się zmieniło, choć niezmienne jest to, że specjalistki pracujące przy Telefonie 
Zaufania - edukatorki seksualne, ginekolożka, psycholożka i prawniczka są do dyspozycji 
szukających porady i wsparcia od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00- 20:00.        

Dzwoniący najczęściej poruszają problemy z zakresu zdrowia reprodukcyjnego – szukają 
informacji o  warunkach dopuszczalności aborcji w świetle prawa polskiego, dzwonią po 

http://www.astra.org.pl/repronews/463-joint-statement-on-the-planned-restrictions-on-the-availability-of-emergency-contraception-in-poland.html
http://abortion-news.info/
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konsultacje ginekologiczne i antykoncepcyjne, zgłaszają problemy w związkach, problemy 
wymagające porady po charakterze prawnym. 

Jak wygląda praca w Telefonie Zaufania z perspektywy osoby przy nim dyżurującej możecie 
przeczytać w krótkim wywiadzie, którego udzieliła nam psycholożka, związana z Telefonem od 
2006 roku.    

W jaki sposób trafiłaś do Telefonu Zaufania? 

Do Telefonu Zaufania trafiłam zaraz po studiach psychologicznych ze specjalizacją seksuologii 
klinicznej. Do Federacji aplikowałam przede wszystkim ze względu na prawa kobiet i edukację 
seksualną. Pracuję tutaj z niewielkimi przerwami od 2006 roku. 

Pamiętasz swój pierwszy dyżur?  

Pierwsze dyżury wdrażałam się pod skrzydłami innej dyżurantki, bodajże prawniczki, ale było 
to tak dawno temu, że niewiele pamiętam z tych pierwszych spotkań (śmiech) 

Opowiedz proszę na czym polega Twoja praca.  

Moim zadaniem jest to, żeby udzielić porady, informacji, która zbliży do rozwiązania problemu, 
z którym zgłasza się osoba. Wiele osób dzwoni pod numer Telefonu Zaufania myśląc, że zastąpi 
to psychoterapię. Niestety tak nie jest. Terapii nie da się prowadzić przez Telefon. 
Telefonicznie da się wskazać kierunek, w którym trzeba iść, żeby sobie pomóc. Czasami 
zalecam wizytę u psychiatry, psychologa, czasami polecam jakąś książkę. 

Kto dzwoni do Telefonu Zaufania?  

W zasadzie wszyscy. Dzwonią zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Oczywiście przeważająca część 
to kobiety. Kobiety dzwonią z bardzo różnymi problemami, począwszy od problemów w pracy, 
związku, z dziećmi. Czasem się zdarzają historie dramatyczne, typu przemoc w związku czy 
schorzenia psychiczne. Dzwonią również  kobiety, które chcą dokonać terminacji ciąży i 
zastanawiają się czy takie rozwiązania jest dla nich. Nigdy nie odpowiadam wprost co ta osoba 
powinna zrobić. To musi być w 100% jej decyzja. Taka kobieta nie może kierować się zdaniem 
innych, to musi być jej decyzja. 

Z jakimi innymi problemami zgłaszają się dzwoniące do Telefonu Zaufania osoby?  

Ostatnio dzwoni bardzo dużo samotnych kobiet. Ludzie nie umieją nawiązywać więzi, nawet 
szukać w najbliższym otoczeniu, w pracy, w domu, i w pewnym momencie zostają sami. 5 - 8 
lat temu tak nie było. Nie wiem, czy to specyfika Telefonu Zaufania, ale dzwoni do nas dużo 
kobiet z niskim poczuciem własnej wartości. To zazwyczaj kobiety, które wchodzą w toksyczne 
relacje i nie umieją się z nich wyzwolić. Wolą zostać w toksycznych relacjach, niż ją przerwać. 
Często to kobiety, które nie mają zaplecza, w postaci innych relacji. I są to kobiety zarówno 40 
letnie, jak i 30, 20. 

Co robisz, żeby złapać tkliwi dystans do swojej pracy?  
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Zaczęłam na przykład ćwiczyć jogę. Trzeba umieć znaleźć dystans. Oderwać myśli, spotkać się 
z ludźmi, wyjść na miasto. Z takim stażem pracy to już nie mam tego problemu. Na początku 
było gorzej, zabierałam te problemy za sobą. Teraz umiem się od tego odciąć. 

Telefon Zaufania w tym roku obchodzi 25 lecie działalności, to najstarszy projekt Federacji. 
Czego życzysz Telefonowi w roku jego okrągłego jubileuszu?  

Żeby nadal był, bo jest potrzebny. Mamy dobrych specjalistów, prawniczki, edukatorki 
seksualne, ginekolożkę, a póki co jest to nadal potrzebne. 

A czego życzyć Tobie?  

Wytrwałości i żebym jak najlepiej pomagała innym 

Dziękuję za rozmowę.  

Dziękuję. 

 
 


