Szanowna Pani, Szanowny Panie przemoc wobec kobiet i rodziny to zjawisko niezwykle
groźne. Zazwyczaj dramat rozgrywa się za zamkniętymi drzwiami. Aby pomóc ludziom w
cierpieniu trzeba to zjawisko poznać. Dlatego też kierujemy do Was poniższą ankietę. Chcemy się od Was dowiedzieć, jak powszechne w naszej okolicy jest zjawisko przemocy domowej, poznać Wasze doświadczenia i Wasze postrzeganie zjawiska przemocy wobec kobiet i
rodziny.
Badanie przeprowadzamy w ramach Kampanii „Białej Wstążki - Mężczyźni wobec przemocy”.
Wszystkie przekazane dane są anonimowe i dołożymy wszelkich starań, aby nie trafiły w
niepowołane ręce. Prosimy o rzetelne i zgodne z prawdą odpowiedzi. Wyniki ankiety pomogą w podjęciu działań zapobiegających przemocy wobec kobiet i rodzinie.
Stowarzyszenie RAZEM DLA BOGATYNI
PODKREŚL JEDNĄ, WYBRANĄ ODPOWIEDŹ
Jesteś?:
Kobietą

Mężczyzną

W wieku:
15-18

19-25

26-35

36-45

46-55

55 i więcej

1.Czy kiedykolwiek słyszałaś/-eś o przemocy domowej wobec kobiet?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
2. W mojej okolicy przemoc domowa to zjawisko
Powszechne
Niepowszechne

Trudno powiedzieć

3. Oznacz formy przemocy domowej wg ważności
Przemoc fizyczna

bardzo poważna

raczej poważna

niezbyt poważna

w ogóle niepoważna

Przemoc seksualna

bardzo poważna

raczej poważna

niezbyt poważna

w ogóle niepoważna

Przemoc psychiczna

bardzo poważna

raczej poważna

niezbyt poważna

w ogóle niepoważna

Ograniczona swoboda

bardzo poważna

raczej poważna

niezbyt poważna

w ogóle niepoważna

Groźby zastosowania
bardzo poważna
przemocy

raczej poważna

niezbyt poważna

w ogóle niepoważna

4. Przemoc domowa wobec kobiet jest…?
Do przyjęcia w każdych okolicznościach
Do przyjęcia w pewnych okolicznościach
Nie do przyjęcia i zawsze powinna być karana przez prawo
Trudno powiedzieć
5. Czy zna Pan(i) kobiety, które padły ofiarą przemocy domowej, bez względu na jej formę? (podkreśl
jedną, wybraną odpowiedź)
Tak
Nie
Trudno powiedzieć

6. Czy zna Pan(i) Kogoś, kto zastosował wobec kobiet przemoc domową, bez względu na jej formę?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
7. Przekonania dotyczące rodziny i przemocy domowej (zaznacz „tak” lub „nie” przy każdym przekonaniu)
Zgadzasz się z poniższymi przekonaniami?

TAK

NIE

Lepiej nie wtrącać się, bo można potem samemu mieć kłopoty
Nikt nie powinien wtrącać się w prywatne sprawy rodziny
Istnieją okoliczności, które usprawiedliwiają przemoc w rodzinie
Bite kobiety są współodpowiedzialne za przemoc w rodzinie
Przemoc w rodzinie jest problemem głównie ludzi pochodzących z
„marginesu społecznego”
Rodzice mają prawo ukarać dziecko w każdy sposób, który uznają za
stosowny
Przemoc jest tylko wtedy, gdy występują ślady pobicia
Rodzice powinni nauczyć dziecko posłuszeństwa wszelkimi metodami
8. Co jest przemocą (wpisz znak „X” w wybranej odpowiedz w części „A” i „B”)
Część A
To JEST przemoc

Postrzeganie przemocy

To NIE jest
przemoc

Jednorazowe spoliczkowanie 15-letniego syna / córki
Wielokrotne (powtarzające się) policzkowanie 15-letniego syna / córki
Jednorazowe obrzucenie małżonka obraźliwymi przekleństwami i poniżającymi wyzwiskami
Wielokrotne (powtarzające się) obrzucanie małżonka obraźliwymi przekleństwami i poniżającymi wyzwiskami
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!!!

Część B
Są okoliczności usprawiedliwiające

Nie ma żadnego usprawiedliwienia

