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Przemoc w rodzinie to nie zjawisko - to przestępstwo! Nie zawsze objawia się ono biciem,
szarpaniem, wyzwiskami. Czasami to cisza i ignorowanie przez wiele miesięcy drugiego
człowieka. Często to przemoc ekonomiczna, a także seksualna. Wiele osób doświadczających
przemocy w rodzinie boi się poprosić o pomoc. Dlatego też w trakcie festynów katowiccy
policjanci poruszają ten ważny temat. Tym razem w formie antyprzemocowego happeningu –
Tauzen przeciwko przemocy w rodzinie.
Rozpoczął się sezon letnich festynów, które odbywają się na terenie wszystkich katowickich dzielnic. Policjanci z
Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wspólnie z dzielnicowymi uczestniczą w tego typu przedsięwzięciach już od
wielu lat. Podczas tych spotkań mogą dotrzeć z proﬁlaktycznymi treściami bezpośrednio do mieszkańców naszego
miasta. Tym razem udział w festynie, który odbył się przy Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach, był okazją do
rozmów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przemoc w rodzinie to nie zjawisko - to przestępstwo! Nie zawsze
objawia się ono biciem, szarpaniem, wyzwiskami. Czasami to cisza i ignorowanie przez wiele miesięcy drugiego
człowieka. Często to przemoc ekonomiczna, a także seksualna. Wiele osób doświadczających przemocy w rodzinie boi
się poprosić o pomoc. Często słyszymy, że za ścianą mieszkania sąsiadów dzieją się niepokojące sytuacje, ale nie
wiemy jak pomóc. W czasie antyprzemocowego happeningu – Tauzen przeciwko przemocy w rodzinie, każdy z
uczestników miał okazję napisać na wielkich tablicach kilka słów do sprawcy przemocy oraz do osób, które przemocy
doznają. Można było również zapoznać się z wystawą dotyczącą przemocy stosowanej wobec kobiet.
W ramach happeningu antyprzemocowego policyjni instruktorzy przeprowadzi również zajęcia z zakresu bezpieczeństwa
osobistego, podczas których trenowano elementy samoobrony. Uczestnicy wysłuchali również wykładu na temat
przestępstw, których oﬁarą stają się najczęściej kobiety.
Podczas happeningu psycholodzy z Ośrodka Interwencji Kryzysowej udzielali informacji, jak i gdzie można uzyskać
profesjonalną pomoc w trudnych sytuacjach.
Zaprezentowaliśmy również nagrodzone prace w konkursie "Nie bądź obojętny, reaguj na przemoc w rodzinie".
Jeżeli doświadczasz przemocy lub wiesz, że ktoś potrzebuje pomocy w związku z przemocą w rodzinie, nie
bądź obojętny. Klikając w link znajdziesz informacje, gdzie skutecznie szukać pomocy.

