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1. O PROJEKCIE
Celem projektu Play it for Change / Graj w zmianę jest podniesienie wiedzy, świadomości i uwrażliwienie dziewcząt
i chłopców na temat przemocy ze względu na płeć. Działania mają zachęcić młodych ludzi do krytycznego myślenia
i wzmacnianie ich zdolności do zapobiegania i zwalczania przemocy ze względu na płeć. Służyć temu będą, wykorzystane w projekcie, materiały audiowizualne i muzyczne, ponieważ to właśnie media w dużej mierze powielają
i umacniają stereotypy związane z płcią.
W ramach projektu prowadzić będziemy warsztaty dla nauczycieli, podczas których zostanie im przekazana praktyczna wiedza na temat możliwości wykorzystywania materiałów audiowizualnych do pracy dydaktycznej, mającej
na celu przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć. Młodzież natomiast będzie tworzyć własne materiały
audiowizulane wolne od stereotypów płci i zapobiegające przemocy ze względu na płeć.
Wyniki tych działań zostaną zaprezentowane na specjalnym Festiwalu Młodych w Polsce, zaś wybrane projekty także na Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży.

RAISING AWARENESS AND EMPOWERMENT
OF GIRLS AND BOYS FOR THE PREVENTION OF
Pierwszym etapem naszych działań było przeprowadzenie badań wsród nauczycielke/nauczycieli i innych osób zajmujacych się edukacją młodzieży, jak również wśród uczniów i uczennic, by ocenić wiedze w zakresie stereotypów
GENDER
BASED
VIOLENCE
THROUGH
płciowych i przemocy
ze względu na
płeć, jak również
okreśłić potrzeby tak
osób uczących się jak i edukujacych.
Wyniki tych badań przedstawiamy w niniejszym raporcie.
AUDIO-VISUAL MEDIA AND MUSIC

Projekt przewiduje także, poprzez media społecznościowe i stronę www projektu, wymianę doświadczeń, wiedzy
i pomysłów młodzieży biorącej udział w projekcie z młodzieżą z innych krajów partnerskich.

Play it for Change/ Graj w zmianę to projekt realizowany w partnerstwie z organizacjami: FundacióSurt (Katalonia, Hiszpania),
KMOP (Grecja), The
Peace Institute
Mediterraneanreport
Institute- of
Gendercountry)
Studies (Cypr) i Feminoteka
Collection
of (Słowenia),
EvidenceCESI
and(Chorwacja),
Needs Assessment
(insert
(Polska). Liderem projektu jest Fundació Surt (Hiszpania).
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2. WPROWADZENIE
Badania pokazują, że w Polsce chłocy są grupą dominującą wśród sprawców przemocy rówieśniczej. Częściej niż
dziewczęta stosują przemoc fizyczną, bullying (nękanie), dotykanie intymnych części ciała i przemoc fizyczną zarówno wobec rówieśnic, jak i rówieśników. Badania potwierdziły, że przemoc i dyskryminacja ze względu na płeć,
w tym o podtekście seksualnym, są powszechne i występują we wszystkich szkołach. Problem dotyczy obu płci. Ale
w dotkliwych formach chodzi przede wszystkim o przemoc ze strony chłopców – zarówno wobec dziewcząt, jak
i innych chłopców.
Według badań przperowadzonych przez zespół badawczy fundacji Dzieci Niczyje (teraz fundacja Dajemy Dzieciom
Siłę) w 2013 roku zdecydowana większość (71%) młodzieży w wieku 11–17 lat doświadczyła przynajmniej jednej
z form przemocy. Respondenci najczęściej doświadczali przemocy rówieśniczej – 59%, niemal dwa razy mniej respondentów (34%) było ofiarami przemocy ze strony osób dorosłych. w większości przypadków była to przemoc
fizyczna (41%) i psychiczna (28%). 9% respondentów przyznało, że doświadczyło wykorzystywania seksualnego bez
kontaktu fizycznego, a 6% – wykorzystywania seksualnego z kontaktem fizycznym. Badania pokazały, że chłopcy
częściej niż dziewczęta byli ofiarami przemocy rówieśniczej (66% do 52%) oraz konwencjonalnej (31% do 23%). Natomiast wykorzystywanie seksualne bez kontaktu fizycznego doświadczane było częściej przez dziewczyny (12%)
niż chłopców (6%).
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MEDIA
AND
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Badaczki zwracają uwagę, że mowa nienawiści wobec kobiet jest powszechna w języku potocznym - takie stwier-

dzenia pojawiają się często w mediach społecznościowych i piosenkach kierowanych do młodych mężczyzn, np.
Collection
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mowa nienawiści wobec dziewcząt
i brak poszanowania
ich integralności
Dyskryminacja i przemoc ze względu na płeć objawiają się we wszystkich znanych formach przemocy: fizycznej,
werbalnej, psychicznej, przy użyciu narzędzi seksualnych - zarówno w życiu rzeczywistym, jak i wirtualnym (cyberprzemoc). Różne rodzaje przemocy zwykle przenikają i kumulują się, a ich źródłem jest przemoc symboliczna
i strukturalna.
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Przemoc manifestuje się w wielu formach, np. podglądanie w szatni lub łazience, komentarze na temat ciała i jego
intymnych części, wulgarnych i seksualnych aluzji, gestów, gwizdów, mlaskania, uśmiechów i wydawanie innych
„zwierzęcych” odgłosów. Uporczywe spojrzenie, śledzenie, szarpanie ubrań, wysyłanie wulgarnych wiadomości lub
oglądanie pornografii w obecności innych osób. Rozprzestrzenianie się kłamstw o czyimś zachowaniu lub intymnych związkach z inną osobą, zastraszanie.
W Polsce szkolna przemoc ze strony rówieśników, dyskryminacja ze względu na płeć oraz problem molestowania
seksualnego nadal pozostają tematami tabu, a nawet wręcz zaprzecza się ich istnieniu. Dowodem na to jest fakt,
że pomimo dostępnych zagranicznych badań naukowych, licznych alarmujących sygnałach od uczennic/uczniów
i ekspertek/ ekspertów z tej dziedziny jak również kadry pedagogicznej, jak również dramatyczne przypadki sporadycznie nagłaśniane przez media, problem przemocy rówieśniczej, której źródłem są stereotypy płciowe i uprzedzenia wciąż pozostaje do rozpoznania i zbadania.
Przemoc ze względu na płeć staje się problemem na początku dojrzewania dziewcząt i chłopców i jest częścią codziennego życia szkolnego. w przypadku przemocy ze względu na płeć niewątpliwie mamy do czynienia z „szarą
strefą” szkolnej rzeczywistości. Z powodu ignorancji dorosłych, stereotypów związanych z płcią i przymykania oczu,
wiemy niewiele o formach, konsekwencjach i strategiach radzenia sobie ze stresem przyjmowanych przez nastolatków doświadczających przemocy na tle płciowym, chociaż taka wiedza jest niezbędna, abyśmy mogli zapewnić
opiekę i skuteczną pomoc i wsparcie.
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3. METODOLOGIA BADANIA
Badanie, mające na celu ocenę potrzeb zostało przeprowadzone wśród uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli oraz edukatorek. Badania prowadzone od kwietnia do lipca 2018 obejmowały:
•

ankiety przeprowadzone wśród 110 dziewcząt i chłopców
(70,9% dziewcząt i 32% chłopców w wieku 12-19 lat);

•

grupy fokusowe, w których udział wzięło 24 dziewcząt i chłopców
(17 chłopców, 17 dziewcząt; w wieku 11-19 lat);

•

grupy fokusowe i wywiady indywidualne (także online)
przeprowadzone wśród 22 nauczycielek/nauczycieli i eukatorek (21 kobiet, 1 mężczyzna).

W wyborze szkół do badania kierowałyśmy się osobistymi kontaktami, biorąc pod uwagę nasze wcześniejsze doświadczenia ze współpracy z nimi. Każda ze szkół wcześniej została poinformowana o założeniach projektu i zasadach uczestniczenia w badaniach..

RAISING AWARENESS AND EMPOWERMENT
Wybrane szkoły zlokalizowane w Warszawie były szkołami społecznymi, prowadzonymi przez stowarzyszenia.
OF GIRLS AND BOYS FOR THE PREVENTION OF
Taki wybór podyktowany był dwiema kwestiami. po pierwsze w przeszłości mieliśmy bardzo dobry kontakt z tymi
GENDER BASED VIOLENCE THROUGH
szkołami i stale współpracujemy z niektórymi nauczycielami, z tych szkół. Po drugie polityczna sytuacja w Polsce wyrażana przez polski rząd niechęć do realizacji edukacji wolnej od stereotypów płciowych i przemocy ze względu
AUDIO-VISUAL MEDIA AND MUSIC
na płeć powoduje, że niektóre szkoły boją się angażować w tego typu działania. Wybór szkół otwartych na tego rodzaju aktywności i mających większa niezależność, daje nam gwarancję, że projekt Play it for Change/ Graj w zmianę
będzie ralizowany
także na kolejnych
etapach,
wymagają
ich aktywnej
współpracy.
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4. WYNIKI GRUP FOKUSOWYCH
Z UDZIAŁEM MŁODZIEŻY
Grupy fokusowe z młodzieżą
Grupy fokusowe z młodzieżą były prowadzone zarówno w szkołach współpracujących z fundacją (dwie szkoły podstawowe i jedno liceum) w ramach projektu, jak i w siedzibie fundacji Feminoteka. w badaniu wzięły udział 24 osoby
w wieku pomiędzy 14 a 18 lat. 17 spośród z nich okreśłiło się jako dziewczęta, sześć jako chłopcy i jedna jako transchłopak.
Podczas spotkań z młodzieżą rozmawiałyśmy o ich muzycznych gustach i oczekiwaniach wobec artystow i artystek.
Zachęcałyśmy także do podzielenia się spostrzeżeniami na temat reprezentacji kobiet i mężczyzn w muzyce, w tym
w formach audiowizualnych oraz opiniami na temat stereotypów płciowych, równouprawnienia oraz przemocy ze
względu na płeć. w pierwszej części badania skupiłyśmy się na ulubionej muzyce osób uczestniczących specyficznych cechach, a w drugiej zadawałyśmy pytania dotyczące roli kobiet i mężczyzn w muzyce na podstawie wybranych teledysków.

RAISING AWARENESS AND EMPOWERMENT
OF GIRLS AND BOYS FOR THE PREVENTION OF
W drugiej części dyskusji przedstawiłyśmy uczestniczkom i uczestnikom następujące teledyski:
GENDER BASED VIOLENCE THROUGH
1. Robin Thicke - Blurred Lines ft. T.I., Pharrell (2013)
AUDIO-VISUAL MEDIA AND MUSIC
https://www.youtube.com/watch?v=yyDUC1LUXSU
2. Maroon 5 - She Will Be Loved (2004)

Collection of Evidence and Needs Assessment report - (insert country)
https://www.youtube.com/watch?v=nIjVuRTm-dc
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Młodzież i muzyka
Zdecydowana większość młodzieży mówiła, że słucha bardzo wielu różnych rodzajów muzyki, skupiając się raczej na
konkretnej piosence, a nie przynależności do danego gatunku. Uczestniczki i uczestnicy grup fokusowych zgodnie
twierdzili, że jedyne czego nie słuchają, to disco polo, a duża część wprost mówiła, że nie słucha polskiej muzyki, a
nawet nie za bardzo ją zna. Wśród wymienianych kategorii muzycznych pojawiły się: pop, rock, rap, hip-hop, muzyka
alternatywna, EDM (elektroniczna muzyka taneczna), lo-fi, dubstep, trap, jazz, blues i pop elektroniczny.
Polskie wykonawczynie/ wykonawcy: Bitamina, Maria Peszek.
Zagraniczne wykonawczynie/ wykonawcy oraz zespoły: Nirvana, Blues Brothers, Ray Charles, Frank Sinatra, The Beatles, Rolling Stones, Skrillex, Migos, Drake, Red Hot Chili Peppers, Jorja Smith, Bejo, Tommy Cash, Billie Eilish, Sticky
Fingers, Pearl Jam, Jason Donovan, Stromae, Amy Winehouse, Madison Beer, Zaz, Macy Gray, The Doors, Milky Chance, Mac DeMarco, Beyonce, Lil Peep, Glass Animals, Pink Floyd, Depeche Mode, Lana del Rey, Arctic Monkeys, Sia, Joji,
Janelle Monae, Green Day i Carly Rae Jepsen.
Należy dodać, że osobom uczestniczącym bardzo ciężko było wskazać ulubione artystki i artystów, a część została
przy odpowiedzi, że słucha wszystkiego.
Głównymi cechami ulubionej muzyki okazały się: tekst, melodia, kreatywność, własny styl, rytm, tematyka, poglądy
i styl bycia artystki / artysty, różnorodność dźwięków oraz głos. Poszczególne osoby mówiły także o konkretnym
klimacie piosenek, których lubią słuchać i w jaki sposób muzyka na nich działa.
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słuchać czegoś, co jest rozrywkowe, jestem w stanie przejąć humor muzyki.
Collection
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report
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rapu. Po prostu
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Beat też
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Jeśli chodzi o wygląd artystek i artystów, wiele osób odpowiadało, że zupełnie nie zwraca na to uwagi. Jednak pojawiły się także głosy, że czasami to jest jedyny sposób, żeby w ogóle zaistnieć w tak konkurencyjnym biznesie. w taki
wypadku ważny jest nie tylko wygląd, ale także show, jakie dana osoba prezentuje na koncertach.
Im dalej idziemy, tym trudniej się wyróżnić, więc jest coraz trudniej zabłysnąć. Mam wrażenie, że kiedyś wyjście w piżamie
do sklepu było szokiem, a teraz jest to normalne. Na rynku muzycznym myślę, że stworzenie czegoś nowego, czegoś co
ludzie pokochają jest bardzo trudne, bo wiele rzeczy już przeminęło.
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Do tego tam wygląd osób. Jeśli czymś się charakteryzuje np. Ray Charles ma te okulary, bo jest niewidomy.
Ale z drugiej strony właśnie kiedyś z tego, co mi się wydaje liczył się głównie głos, a otoczka była drugorzędną sprawą, a
teraz wchodzimy w ten moment kiedy najpierw jest otoczka, a dopiero później jest głos. Uważam, że to nie jest niefajne.
Uważam, że w kategorii śpiewania czy muzyki w ogóle są aspekty, które powinny przodować.
Od kobiet jest często oczekiwane, że w teledyskach będą seksowne, dużo pokazywały ciała, żeby umiały ruszać się w jakiś
konkretny sposób. Ja nie mówię, że mam coś przeciwko temu. Uważam, że nie można się bać pokazywać takich rzeczy.
Uważam, że to jest dobre w takim aspekcie, ale też uważam, że kobiety myślą, że to jest od nich wymagane. Pokazywanie
ciała na Instagramie i w teledysku. Może nie w każdym przypadku, ale wiele osób dąży do tego, żeby tak wyglądać.
Większość osób uczestniczących w badaniu twierdziło, że nie interesują ich przekazy audiowizualne i rzadko zwracają na nie uwagę, chyba że są ciekawe i kreatywne.
W teledyskach musi przyciągać mnie oryginalny styl (Bejo), coś nowego, niepowtarzalnego, nie może być to pop-o podobne, tandetne, przeładowane pieniędzmi.
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Uczestniczkom i uczestnikom dyskusji raczej nie spodobały się pokazane teledyski. Jeden z uczestników powiedział,
MEDIA
że nie pozostawiająAUDIO-VISUAL
żadnych pozytywnych emocji. Jednakże
powtarzałaAND
się opinia, MUSIC
że teledysk Marron 5 [dalej nazywany teledyskiem/klipem/piosenką nr 2] był mimo wszystko lepszy, niż klip Robina Thicke [dalej nazywany teledyskiem/klipem/piosenką nr 1]. Wobec treści pierwszej piosenki pojawiło się wiele głosów zdecydowanie krytycznych
Collection of Evidence and Needs Assessment report - (insert country)
lub wręcz zdegustowanych.
Jeśli chodzi o tekst, to w pierwszej Prepared
piosence najbardziej
powtarzany
„line” tej logo).
piosenki, o ile dobrze pamiętam, to jest „I
by (insert
names, replace
know you want it i know you want me”, co by świadczyło, że dużo mężczyzn zakłada, że jedyne co kobieta chce, to żeby
mężczyzna próbował ją jakoś zdobyć albo że będzie mieć z nią jakąś relację. Takie myślenie jest błędne. Teledysk tej piosenki bardzo mi się nie podobał, zakłada się, że dziewczyny są tylko po to, by pokazywać swoje ciało i czekają aż ktoś
podejdzie do nich i coś z nimi zrobi. Takie myślenie jest błędne i niewłaściwe. Uważanie, że to nam sprawia przyjemność,
że jak mężczyzna podjedzie i powie „hej mała, chcesz ze mną wsiąść do samochodu?” wielu mężczyznom się wydaje, z
rozmów z wieloma osobami, że to jest coś, co nam w pewnym sensie (niezrozumiale), że czujemy się dowartościowane
wtedy. To jest zupełnie błędne myślenie i uważam, że tak nie powinno być.
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Ale naprawdę myślę, że jest jakaś grupa osób, która się utożsamia z tym teledyskiem w sensie uważa, że to jest seksowne,
bo te dziewczyny.. wyraźnie sprawia im to przyjemność. Na pewno jest grupa osób, która odbiera to nie w sposób negatywny, tylko że tak powinno być.
Kilka osób wskazało jednak, że jednak przecież istnieje przyzwolenie wielu osób na taką produkcję, jak klip nr 1: Był
piosenkarz, który pomyślał, że to jest fajny pomysł. Byli aktorzy, który przyjęli za to pieniądze. Byli inwestorzy, którzy dali
na to pieniądze, bo chcieli na tym zarobić i była wytwórnia, która właściwie nic do tego nie ma.
Treść drugiego teledysku okazała się dla młodzieży problematyczna, mimo że miał jakąś historię, czy coś się działo.
Tak bardzo widać, że to jest ten styl wczesnego nowego tysiąclecia. Strasznie nie lubię tego stylu. Pomijając że ten styl jest
nieczytelny dla oka, to ten teledysk nie był jakiś taki szczególnie wybitny pod żadnym względem.
Mi się nie podobało, że ta kobieta, ta starsza, zawsze była pokazana w obecności mężczyzny, że tak powiem. Zawsze był z
nią zaangażowany jakiś mężczyzn. Do tego (…) była pokazana, że oczekiwała, że ktoś do niej przyjdzie i z nią będzie. Po
prostu przekonanie, że mężczyzna jest warunkiem szczęścia kobiety i rozwiązaniem wszystkich problemów i to mi się nie
podobało bardzo.

RAISING AWARENESS AND EMPOWERMENT
OF GIRLS AND BOYS FOR THE PREVENTION OF
GENDER
BASED
VIOLENCE
Młodzież negowała
istnienie jakiegokolwiek
przesłania
płynącego z teledyskuTHROUGH
Robina Thicke i wskazywała na mglistą
ideę klipu Maroon 5. Podobnie jeśli chodzi o przedstawienie miłości i związku w piosenkach. Osoby uczestniczące
w badaniu wykluczały
istnienie jakiejkolwiek miłości MEDIA
w pierwszym klipie.
w przypadku
drugiego, miały wątpliwości
AUDIO-VISUAL
AND
MUSIC
Mi się oba nie podobały. w pierwszym to nic tam nie było za bardzo, a w drugim w pewnym momencie już za szybko migały sceny i nie dało się złapać, co tam się dzieje w pewnym momencie.

co do natury przedstawionych relacji.

Collection of Evidence and Needs Assessment report - (insert country)

Ta kobieta jest tam bita. w sensie no… jakiś jest ewidentny problem w związku. Ona chyba jakby chce od niego uciec
i trafia do innego mężczyzny...i dalej nie zrozumiałam. Zawiła fabuła. [Drugi teledysk]

Prepared by (insert names, replace logo).

Czyli w związku, jeśli jest związek, to jest mężczyzna i do niego jest kobieta. A jakby wydaje mi się, że w wielu przypadkach
też jest tak, że kobieta potrzebuje mężczyzny i to nie działa jednostronnie. Ale związek polega na tym, żeby się dopełniać.
i według mnie, jeśli ktoś tak traktuje kobiety, ten związek nie ma szans, żeby przetrwał. [Oba teledyski]
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Znaczy, na pewno była taka różnica miedzy tymi dwoma, że w tym pierwszym one po prostu były takimi obiektami seksualnymi, to już bardziej było, że niby coś tam o miłości, ale też na zasadzie takiej, że ona ma mężczyznę, który ją źle traktuje,
że ona potrzebuje innego mężczyzny, a nie, że może ona potrzebuje sama jakoś tak mieć siebie, a nie innych.
Jeśli chodzi o równość płci i przedstawienie postaci męskich i kobiecych, klipy okazały się dla młodzieży dość oczywiste. Większość wprost wskazywało na znaczącą dysproporcję wizerunku kobiet i mężczyzn w teledysku nr 1, a także przypisywanie im typowych stereotypowych cech [wartości] dla danej płci opierających się na przeciwstawności:
kobieta – uległa, mężczyzna – dominujący.
Według mnie jest tak, że kobieta nie jest w stanie funkcjonować bez mężczyzny. Zawsze, jak nie ma mężczyzny, jak w tym
pierwszym teledysku, tak się pokazuje, żeby zdobyć uwagę mężczyzny. Wszystko wokół tego się obraca w tym teledysku.
Ten mężczyzna, ten główny wykonawca w teledysku, zaczął pożądać tej kobiety przez to, jak ona się rusza, przez to, co
robi. Samo to, że mężczyzna tak obserwuje kobietę, co ona robi i jak się zachowuje i na tej podstawie decyduje, czy ja
jej chcę czy jej nie chcę. Uważam, że tak nie powinno być, bo kobieta nie ma głosu w tym momencie, nie ma możliwości
podjęcia decyzji, co chce robić, czy w ogóle chce mieć mężczyznę. Tylko zawsze ktoś, że się narzuca, ale zawsze ktoś jest
i pokazywanie roli kobiety jako takiej, w tym drugim teledysku, biednej, która potrzebuje ratunku ze strony mężczyzny,
która nie jest w stanie sobie poradzić, jeśli nie przejdzie z tego toksycznego związku do jakiegoś nowego. To było wg mnie
też zupełnie nieadekwatne do tego, jak to w rzeczywistości wygląda.

RAISING AWARENESS AND EMPOWERMENT
Według mnie powyższe filmy promują idee dominacji mężczyzn nad kobietami, postrzeganie kobiet jako wrażliwe, piękne
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mężczyzn jako
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decyzyjnych.
Nie zgadzam się z tymi ideami,
uważam,
że wszystkie płcie są sobie równe, kobiety powinny być zadowolone ze swojego wyglądu bez względu na opinie innych
czy powodzenie,GENDER
które powinny miećBASED
własne zdanie i w
pierwszej kolejności zadowalać
siebie (zawodowo, w życiu pryVIOLENCE
THROUGH
watnym), natomiast mężczyźni powinni mieć prawo do okazywania uczuć, bycia emocjonalnymi i szanujących innych
(głównie w przypadku
kobiet, gdy szacunek i pozwalanie
kobietom decydować
jest często
postrzegane jako podważenie
AUDIO-VISUAL
MEDIA
AND
MUSIC
męskości). Myślę ze takie klipy dyskryminują i kobiety i mężczyzn pokazując ich role przez pryzmat stereotypów.
Jednak rozumiem, że takie filmiki trzeba traktować z przymrużeniem oka, jako że opierają się głównie na stereotypach
of Evidence
and Needs Assessment report - (insert country)
i pokazują bardzoCollection
schematycznie
sztuczne sytuacje.

Prepared by (insert names, replace logo).

Jeden z chłopców przypisał kobietom pewien rodzaj sprawczości, mimo że przyznał, iż są przedstawione przedmiotowo i w sposób dyskryminujący: Kobiety są tu bardzo prosto przedstawione. Nie wymagają niczego. po prostu chcą się
zabawić z facetami.[Teledysk nr 1]. Z kolei inny z uczestników zauważył, że np. kobiety w rapie, to nie mają teledysków,
które dyskryminują mężczyzn tylko same siebie dyskryminują i albo są właśnie półnagie, albo coś w tym stylu i one dalej
z tym idą, że one są takie i takie.
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Wśród młodzieży pojawiła się też potrzeba usprawiedliwienia przedstawionego wizerunku kobiet i mężczyzn
w popkulturze, także jako odbicia prawdziwego życia. Jedna z dziewcząt twierdziła, że kobiety też potrafią dyskryminować i np. szukać faceta, tylko patrząc na jego pieniądze, więc później nie powinny się dziwić, że są tak traktowane.
Wskazywała także, że w kulturze amerykańskiej, to jest inaczej odbierane, po prostu praca.
Ja uważam, że samo takie… flirt nie jest czymś negatywnym i sama rozmowa o podtekście seksualnym też nie zawsze są
złe, bo to jest też coś bardzo normlanego i uważam, że jeśli w tym pierwszym teledysku, gdyby obie strony by miały jakąś
inicjatywę w tym, jeśli to by było pokazane jako taka dość zdrowa relacja w sensie, nie trzeba odejmować seksualności od
obu storn żeby to nie było dyskryminujące.
Nie wiem czy dyskryminujący. w sensie, bo było pokazane, że kobieta jest jakoś potrzebna do życia. w sensie wśród mężczyzn jest ona jakimś tam aspektem, którego oni potrzebują. Wiec nie wiem, czy tak do końca.[Teledysk nr 2]

Podsumowanie
Uczestnikom trudno było wymienić ulubionych artystów, czy artystki a niektórzy z nich powiedzieli po prostu, że
słuchają wszystkiego. Większość uczestników stwierdziła, że nie interesują ich formy audiowizualne i że rzadko zwracają na nie uwagę, chyba że są interesujące i kreatywne.

RAISING AWARENESS AND EMPOWERMENT
OF GIRLS AND BOYS FOR THE PREVENTION OF
Jeśli chodzi o równość płci i reprezentację postaci płci męskiej i żeńskiej, nastolatki miały co do nich jasny stosunek..
Większość uczestników bezpośrednio wskazała znaczną dysproporcję między prezentacją kobiet i mężczyzn teleGENDER
BASED
VIOLENCE
THROUGH
dysku nr. 1, i stereotypowe
cechy [wartości]
przypisane
płci, w oparciu o kontrast:
uległej kobiety i dominującego
mężczyzny. Młodzież zauważyła, że filmy promują ideę męskiej dominacji nad kobietami, widząc kobiety jako wrażAUDIO-VISUAL
MEDIA
AND
MUSIC
liwe, piękne i gotowe
zaspokoić każdy kaprys mężczyzn,
a mężczyzn, jako
osoby decyzyjne.
I nie zgadzali się z tymi
pomysłami. Zauważyli, że kobiety często mają wyglądać seksownie w teledyskach, aby odsłonić dużo ciała, poruszać
się w określony sposób. Dodali akże, że wiele osób (kobiet, dziewcząt) dąży do takiego wyglądu.

Collection of Evidence and Needs Assessment report - (insert country)

Młodzież miała jednak problem zPrepared
krytycznąby
analizą
reprezentacji
przemocy
w prezentowanym materiale wideo.
(insert
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Sytuacje w filmie nie były przez nich postrzegane jako stereotypowe lub przemocowe.
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5. WYNIKI GRUP FOKUSOWYCH
i WYWIADÓW Z NAUCZYCIELKAMI/NAUCZYCIELAMI i EDUKATORKAMI/EDUKATORAMI
Wyniki wywiadów z nauczycielkami i nauczycielami oraz edukatorkami i edukatorami

RAISING AWARENESS AND EMPOWERMENT
OF GIRLS AND BOYS FOR THE PREVENTION OF
GENDER BASED VIOLENCE THROUGH
Wszystkie osoby biorące udział w badaniu zgodziły się z tym, że tak w szkole, jak i w społeczeństwie powielane są
AUDIO-VISUAL
MEDIA
MUSIC
stereotypy płci, przede
wszystkim z dotyczące przekonania,
że „to, co AND
dziewczyńskie
jest gorsze” (FT_6, FT_3, FT_9).

W badaniu wzięło udział 22 nauczycielek i nauczycieli oraz edukatorek i edukatorów. Badanie prowadzone było
w grupach i poprzez indywidualne wypowiedzi poprzez zamieszczoną online ankietę, która zawierała te same pytania, jaki były zadawane podczas wywiadów. Odbyły się trzy grupy fokusowe, w każdej udział wzięło 5 osób oraz
przeprowadzono 7 wywiadów indywidualnych. Nauczycielki i nauczyciele, biorący udział w badaniu uczyli: etyki,
filozofii, j. angielskiego, francuskiego, niemieckiego, polskiego, historii biologii, nauki społeczne oraz edukatorki/
edukatorzy seksualni i przeciwprzemocowi.

Nauczyciele zwracali także uwagę na brak postaci kobiecych w podręcznikach szkolnych oraz powielanie stereotypów płci w materiałach edukacyjnych (FT_2, FT_16).

Collection of Evidence and Needs Assessment report - (insert country)
Prepared by (insert names, replace logo).
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Muzyka i płeć
W badaniu zadałyśmy pytanie, jak, zdaniem respondentek, ważna jest muzyka dla młodych ludzi. Niemal wszystkie
osoby uczestniczące w badaniu powiedziały, że jest to ważny element życia młodzieży.
FT_1: Tam znajdują swoich idoli, inspiracje, kształtują poprzez min muzykę swój światopogląd.
FT_6: To jest szalenie ważny element ich życia, dziewczynki słuchają muzyki, oglądają filmiki ze swoimi ulubionymi
wykonawcami, muzyka towarzyszy im na przerwach – słuchają na smartfonach, oglądają wideo, pokazują koleżankom.
Część badanych zauważyła, że można podzielić młodzież na dwie grupy – taką, która słucha wszystkiego po trochu
i taką, dla których muzyka jest bardzo ważna, „jest elementem ich tożsamości” (FT_2).
Wszystkie osoby biorące udział w badaniu, zgodziły się, że muzyka i media audiowizualne odtwarzają stereotypy
dotyczące płci i role płciowe. Zwrócili uwagę na fakt, że kobiecie często w teledyskach przypada rola „seksownej
dekoracji” (FT_22, FT_5), a także promowanie „pewnego typu sylwetki i urody” wśród kobiet i mężczyzn - np. ideał
kobiety: szczupła, duży biust, duża pupa, wydatne usta (FT_5, FT_17) . Mężczyzna z kolei występuje jako „zdobywca”
kobiety (FT_5, FT_12).
Wszyscy też podkreślali, że ma to wpływ na młodzież, chociaż mogą sobie z tego nie zdawać sprawy, nie być świadomi. Nauczyciele podkreślali także, że ma to wpływ na ich ubiór (zwłaszcza dziewcząt), ich zachowanie i język.
Zwracali uwagę także na fakt, że ich muzyczni idole pokazują wiele szczegółów z intymnego życia, z prywatności
i że to także może mieć wpływ na młodzież, która naśladuje ich w mediach społecznościowych, ujawniając wiele
szczegółów ze swojego życia.

RAISING AWARENESS AND EMPOWERMENT
OF GIRLS AND BOYS FOR THE PREVENTION OF
FT_2: Myślę, że ma to na nich wpływ; czasami też mogą mieć na nich wpływ seksistowskie teksty niektórych zespoGENDER BASED VIOLENCE THROUGH
łów.
FT_16: Większość z nich nie analizuje tych materiałów, oglądają je po prostu, ale potem starają się naśladować swoAUDIO-VISUAL
MEDIA AND MUSIC
ich idoli np. poprzez
ubiór, wygląd, zachowanie, czy język.

FT_4: Widzę te dziewczyny,
pozują naand
„twarde
sztuki”
(by nie użyć
mocniejszego
Collection które
of Evidence
Needs
Assessment
report
- (insert porównania).
country) Problem polega na tym, że dziewczynki, które nie wpasują się w ten schemat zachowania, są automatycznie wykluczane, a
w skrajnych przypadkach spotykaPrepared
je agresjaby
ze (insert
strony innych
dziewcząt.
nie chłopcy są dziś zagrożeniem dla
names,
replace To
logo).
dziewczynek – to inne dziewczynki.
FT_5: To presja, by wyglądać „seksownie”, jak w teledysku; brak chronienia własnej prywatności/ intymności – sławne
osoby pokazują wszystkie szczegóły z życia prywatnego, więc ja też.
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Przemoc ze względu na płeć
Zapytaliśmy nauczycieli, czy w ich codziennej pracy z młodzieżą, obserwują przemoc ze względu na płeć wśród
młodzieży i czy jest to problem oraz (jeśli tak), to jak się objawia ta przemoc.
FT_6: Dziewczynki skarżą się na zachowania chłopców: popychanie, „podbijanie spódniczek”, łapanie za piersi czy
klepanie po pupie, pojawiają się właściwie na każdych zajęciach, które prowadzę dla dziewcząt w wieku gimnazjalno-licealnym. Chłopcy komentują także wygląd dziewczynek – oceniają piersi itp.
FT_2: Najczęściej jest to przemoc słowna - na żywo i w Internecie; czasem dochodzi do molestowania (klepania
w pośladki), kiedyś też chłopiec próbował naciągnąć dziewczynce na głowę nadmuchaną prezerwatywę.
Inni nauczyciele zwracali uwagę na wulgarny język, a także na przemoc w mediach społecznościowych. Większość z
nich stwierdzała, że przemoc jest najczęściej słowna „poprzez wyśmiewanie i obelgi, prześladowanie w sieci, obmawianie” (FT_3, FT_7, FT_18).
FT_20: Młodzież właściwie żyje mediami społecznościowymi, to ma olbrzymi wpływ na ich codzienność, bardzo
przeżywają polubienia, komentarze, a także ich brak.
FT_1: Znam historie dziewczyn i chłopaków szykanowanych w szkole ze względu na strój, fryzurę, kolczyki, makijaż.

Wszyscy
byli zgodni,
że muzyka i materiały
audiowizualne mogą zaRAISING
AWARENESS
AND EMPOWERMENT
równo utrwalać, jak i zapobiegać przemocy ze względu na płeć.

OF GIRLS AND BOYS FOR THE PREVENTION OF
GENDER BASED VIOLENCE THROUGH
Na pytanie o rolę AUDIO-VISUAL
w zapobieganiu przemocy wśród
młodych ludziAND
tu wypowiedzi
były bardzo różne w zależnoMEDIA
MUSIC
ści od tego, jaką funkcję nauczyciel/ka czy edukator/ka pełnił/a. Edukatorki prowadzą tego typu zajęcia z młodzieżą,

FT_2: Myślę, że zseksualizowana rola kobiet w wielu teledyskach / piosenkach […] raczej utrwala przemoc. Z kolei
dużo wokalistek, muzyczek może - poprzez zwiększanie poczucia sprawczości dziewczyn, zwiększanie ogólnego
poczucia, że kobiety mogą mówić publicznie, poprzez piosenki - zapobiegać przemocy.

specjalizują się w nich, natomiast nauczyciele, jeśli są wychowawcami – wprowadzają ten temat na swoich lekcjach.
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mówili,
starają Assessment
się zwracać uwagę,
jeśli widzą, że coś się
dzieje. w kilku wypowiedziach pojawiła się informacja, że brakuje w ich szkołach jakichś wspólnych działań „może
w formie jakiejś akcji, happeningu”
(F_13, 17,by
18,(insert
22).
Prepared
names, replace logo).
Nauczycielka historii mówiła, że stara się podczas lekcji przedstawiać też ważne informacje o kobietach.
FT_4: Uczulam na stereotypy. Mówię o herstoriach. Uczulam na każdą formę dyskryminacji czy wykluczania – na przykład antysemickich wypowiedzi jednego z moich uczniów.
Na pytanie o strategie zapobiegania i reagowania na przemoc ze względu na płeć wśród młodych ludzi część osób biorących udział w badaniu to edukatorzy przeciwprzemocowi, ich strategią zapobiegania przemocy ze względu na płeć jest
prowadzenie warsztatów o tej tematyce z młodzieżą – zarówno w szkołach jak i poza nią.
FT_17: Staram się docierać do szkół z ofertą zajęć przeciwprzemocowych, większość z nich jest zainteresowana, najczęś-
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ciej barierą są finanse. Organizuje też warsztaty poza szkołą we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Część osób jest wychowawcami w swoich szkołach, więc podczas lekcji wychowawczych rozmawiają o przemocy, podają
dane statystyczne, rozmawiają o stereotypach i uprzedzeniach (FT_2, 3, 7, 14, 16, 22).
Nauczyciele przedmiotów (historii, j. polskiego, języków obcych) starają się zwracać uwagę na te kwestie, ale przyznają,
że nie mają jakichś szczególnych strategii. Wszyscy podkreślali, że szalenie ważna jest edukacja młodzieży w tym temacie.
Część z nich podkreślała, że ważna jest także atmosfera w szkole, brak przyzwolenia na tego typu zachowanie i reagowanie, gdy do przemocy dochodzi.
FT_2: Jeśli widzę, że coś się dzieje, albo uczeń zgłasza się do mnie, to z nim rozmawiam, rozmawiam, jeśli to możliwe, ze
sprawcami; często oznacza to też rozmowę z rodzicami i ofiary, i sprawców. Staram się uświadomić sprawców, co zrobili,
na czym polegała niewłaściwość ich zachowania, staram się też w miarę możliwości upewniać osobę, która podległa
przemocy, że jestem całkowicie po jej stronie, i że będę się starał, żeby nic takiego, co ją spotkało, się nie powtórzyło, i że
super, ze mną o tym rozmawia.
Co pomogłoby w jeszcze skuteczniejszemu zapobieganiu przemocy wobec młodych ludzi?
Wszystkie osoby biorące udział w badaniu podkreślały, że cały czas jest zbyt mało materiałów, zwłaszcza audiowizualnych, które można by wykorzystywać w pracy z młodzieżą.
FT_17 Brakuje mi sprawdzonych i poleconych materiałów. Nie jestem ekspertką w tej dziedzinie, więc gdyby ktoś, kto się
na tym zna, poleciłby takie materiały, chętnie bym je polecała młodzieży, na przykład jakieś filmiki, czy teledyski, które nie
powielają stereotypów, które byłyby dla młodzieży cool, które by im się także podobały, żeby mnie nie wyśmiali.

RAISING AWARENESS AND EMPOWERMENT
FT_22 Brakuje mi wiedzy z tego obszaru, bałabym się, że powiem coś nie tak. Więc może dobrze by było, żeby były jakieś
OF GIRLS AND BOYS FOR THE PREVENTION OF
szkolenia nie tylko dla pedagogów szkolnych, ale też dla nauczycieli przedmiotowych. Chętnie wzięłabym udział w takich
zajęciach.
GENDER BASED VIOLENCE THROUGH
Wszyscy podkreślali, że konieczna jest edukacja, nie tylko uczniów, ale i całej kadry pedagogicznej.
FT_4: Edukacja. Ukazywanie wzorów, spotkania z autorytetami, z kimś, kto ma własną drogę, kto ukaże, jak piękne może
AUDIO-VISUAL MEDIA AND MUSIC
być życie w realizacji (samorealizacji).
Niektórzy zwracali uwagę na fakt, że sami nie są dobrze przygotowani do prowadzenia tego typu zajęć.

FT_6: Często podczas prowadzenia warsztatów dla dziewczynek, skarżą się one na innych nauczycieli, bardzo często na
ofwygląd,
Evidence
andpiersi
Needs
Assessment
report
country)
nauczycieli wf, żeCollection
komentują ich
rosnące
itp. Dziewczynki
wstydzą
się-o(insert
tym komuś
powiedzieć, więc często
trwa to latami. Dlatego uważam, że w szkoleniach o przemocy i stereotypach powinni uczestniczyć wszyscy nauczyciele,
nie tylko pedagodzy czy wychowawcy.
Prepared by (insert names, replace logo).

Podsumowanie
Wszystkie osoby biorące udział w badaniu były zgodne, co do faktu, że muzyka, materiały audiowizualne mają
wpływ na umacnianie stereotypów płciowych i przemocy ze względu na płeć. To, co wybrzmiewało w ich wypowiedziach, to brak wiedzy na ten temat, by samodzielnie móc prowadzić zajęcia z tego obszaru lub właściwie reagować
na przemoc czy powielane stereotypy. Wyrażali duże zainteresowanie i potrzebę materiałów edukacyjnych z tego
zakresu w atrakcyjnej dla młodzi formie. Pomysł przygotowania materiałów audiowizualnych wolnych od stereotypów płci i przemocy, czy też wybór tych dostępnych, które byłyby rekomendowane przez ekspertów z tej dziedziny
June 2018,
(insert place)
uważali za bardzo dobry i oceniali jako atrakcyjny
dla młodzieży.
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6. WYNIKI ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY
Ankietę wypełniło 110 osób, większość z nich to dziewczyny (70,9%). Chłopcy stanowili 26,4% uczestników. Wiek
młodzieży biorącej udział w badaniu rozłożył się w miarę równo: najwięcej - 25 osób – miało 16 lat, 23 osoby miały
lat 15., zaś 22 ukończyły 18. rok życia. 69% uczniów i uczennic wypełniających ankietę mieszka w Warszawie, pozostałe osoby w podwarszawskich miejscowościach.
tabl. 1: płeć

29%

dziewczyny / płeć żeńska

71%
RAISING AWARENESS
AND
chłopcyEMPOWERMENT
/ płeć męska
OF GIRLS AND BOYS FOR THE PREVENTION OF
GENDER BASED VIOLENCE THROUGH
AUDIO-VISUAL MEDIA AND MUSIC

Muzyka

Collection
of Evidence
andwybrania
Needs Assessment
report
- (insert
country)
Ankieta dała uczennicom
i uczniom
możliwość
ulubionego typu
muzyki
z listy (rock,
muzyka elektroniczna, pop, hip hop, R&B, etno), pozostawiając możliwość wpisania także innego rodzaju. Przeważające odpowiedzi to
rock (50,9%) i pop (42,7%) oraz kategoria
„inne”
Jako „inne”
uczniowie
i uczennice wpisywali jazz, rap, muPrepared
by (46,4%).
(insert names,
replace
logo).
zykę klasyczną, metal, muzykę alternatywną, filmową i inne. Niektóre osoby odpowiadały, że nie mają szczególnego
muzycznego gustu, słuchają radia.
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tabl. 3: gatunki muzyki
51

inna
etno
r&b
hip hop
pop
elektroniczna
rock

3
11
25
47
17
56
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60

liczba osób

Jak pokazało badania dla młodzieży najważniejsze w muzyce są teksty (73,6% odpowiedzi) oraz rytm (71,8%). Mniejsze zainteresowanie wzbudza osoba piosenkarza lub piosenkarki (22,7%) lub jej/ jego wygląd (4,5%). w kategorii
„inne”, którą wybrało 27,3% osób biorących udział w badaniu, znalazły się takie odpowiedzi jak: orkiestra, styl bycia,
przekaz, głębia, wewnętrzna treść, oryginalność.

Sposób przedstawienia kobiet i mężczyzn w teledyskach

RAISING AWARENESS AND EMPOWERMENT
OF GIRLS AND BOYS FOR THE PREVENTION OF
nieprawda raczej
raczej
prawda
GENDER BASED VIOLENCE
THROUGH
nieprawda prawda
20 %
1.8 %
Myślę, że postaci kobiet i mężczyzn są pokazane
40.9 %
37.3 %
AUDIO-VISUAL
MEDIA
AND
MUSIC
jednakowo w piosenkach i teledyskach

Po pytaniach dotyczących muzyki, w ankiecie poprosiłyśmy, by młodzież odpowiedziała na pytania związane z rolami płciowymi i sposobem przedstawiania kobiet i mężczyzn w teledyskach.

Myślę, że kobiety są głównie prezentowane
50 %
42.7 %
1.8 %
6.4 %
w piosenkach i filmach jako seksowne
Collection of Evidence and Needs Assessment report - (insert country)
i zadowalające mężczyzn.
Myślę, że mężczyźni są głównie prezentowani
6.4 %
27.3 %
51.8 %
14.5 %
Prepared by (insert names, replace logo).
w piosenkach i filmach jako silni i chroniący
kobiety.
6.4 %
24.5 %
44.5 %
26.4 %
Myślę, że idea miłości w piosence nie odpowiada
rzeczywistości.
W muzyce, której słucham, mężczyźni i kobiety
25.5 %
31.8 %
29.1 %
14.5 %
są najczęściej przedstawiani tak jak w życiu
codziennym.
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Większość ankietowanych zauważyło, że sposób prezentowania kobiet i mężczyzn w teledyskach jest różny, w zależności od płci. w sumie ponad 78% osób zgodziło się, że stwierdzenie „Myślę, że postaci kobiet i mężczyzn są pokazane jednakowo w piosenkach i teledyskach” jest nieprawdziwe lub raczej nieprawdziwe. Zauważają, że kobiety
są przedstawiane w sposób zseksualizowany i jako te, których rolą jest „zadawalanie mężczyzn” – zgodziło się z tym
stwierdzeniem ponad 92% osób. Wśród odpowiedzi na stwierdzenie, że mężczyźni w teledyskach są silni i chroniący kobiety, dominuje odpowiedź raczej prawda (51,8%).
Większość (prawda i raczej prawda – 70,9 %) zgadza się ze stwierdzeniem, że miłość w muzyce nie jest przedstawiana tak, jaka jest w rzeczywistości.
Młodzież uważa, że mężczyźni w teledyskach są przedstawiani jako (można było wybrać więcej niż jedna odpowiedź):

Jak Twoim zdaniem są prezentowane postaci męskie
w piosenkach i teledyskach?
13,8
11,8

inaczej
rozczarowani
wrażliwi
zbuntowani
czekający na miłość
sexy
atrakcyjni
„pełni” (pieniędzy / samochodów)
wściekli
źli
piękni
niezdarni
zdobywcy kobiecych serc
odważni

22,7
48,2
20,9

RAISING AWARENESS AND EMPOWERMENT
OF GIRLS AND BOYS FOR THE PREVENTION OF
GENDER BASED VIOLENCE THROUGH
AUDIO-VISUAL MEDIA AND MUSIC
37,7

60
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63,6
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Collection of Evidence and Needs Assessment report - (insert country)
Prepared by (insert names, replace logo).

Wśród odpowiedzi inaczej młodzież wymieniała: zakłamani, wyidealizowani, emocjonalni, nieidealni, aroganccy,
bezczelni, rozpuszczeni, bawiący się kobietami i tak samo seksistowsko jak kobiety.
Dominują odpowiedzi z cechami stereotypowi męskimi, czyli odwaga, zbuntowanie, zamożność, zdobywanie kobiet.

June 2018, (insert place)
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Odpowiedzi dotyczące kobiet to:
Jak Twoim zdaniem prezentowane są postaci kobiece
w piosenkach i teledyskach?
16,4
10,9

inaczej
rozczarowane
wrażliwe
zbuntowane
czekające na miłość
sexy
atrakcyjne
„pełne” (pieniędzy/samochodów)
wściekłe
złe
piękne
niezdarne
zdobywczynie męskich serc
odważne

45,5
27,3
60
73,6
77,3
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87,3
4,5
80
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RAISING AWARENESS AND EMPOWERMENT
OF GIRLS AND BOYS FOR THE PREVENTION OF
Tutaj wśród odpowiedzi inaczej znalazły się m.in., takiej jak: pociągające mężczyzn i będące „na każde ich zawołanie”,
GENDER BASED VIOLENCE THROUGH
płytkie, zagubione, uległe, zranione, łatwe. Ale znalazły się też odpowiedź „wiele wokalistek pokazuje kobiety silne,
pewne siebie, świadome, wrażliwe, pełne pasji, skłonne do refleksji”.
AUDIO-VISUAL MEDIA AND MUSIC
Jak można zauważyć na przedstawionych powyżej wykresach, między przedstawianiem mężczyzn i kobiet w teledyskach widać znaczącą
różnicę.
Kobiety wg
najczęściej sąreport
przedstawiane
wściekłe (87%) piękne
Collection
of Evidence
andmłodzieży
Needs Assessment
- (insertjako
country)
(80%) oraz sexy (74 %), zaś mężczyźni jako „pełni” - pieniędzy / samochodów (65%), zdobywcy kobiecych serc (64%)
oraz atrakcyjni 60%
Prepared by (insert names, replace logo).
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Równość
Na pytanie o brak równości między kobietami i mężczyznami w Polsce uczniowie i uczennice w większości przypadków odpowiedziało, że jest on umiarkowany (48,2%) lub wysoki (33,6%). Tylko 13,6% uważa, że jest niski a 4,5%
twierdzi, że brak równości nie występuje.
Zapytani o częstotliwość przemocy między kobietami i mężczyznami oraz o przemoc wobec kobiet odpowiadają, że
jest ona umiarkowana (46,4%) oraz wysoka (37,3%).
Myślę, że w Polsce brak równości między
kobietami a mężczyznami jest:
5%
wysoki

16%

40%

39%

umiarkowany
niski
żaden

RAISING AWARENESS AND EMPOWERMENT
OF GIRLS AND BOYS FOR THE PREVENTION OF
W odpowiedzi na to pytanie widać różne odpowiedzi, jeśli spojrzy się na płeć respondentki / respondenta. DziewGENDER BASED VIOLENCE THROUGH
czynki znacznie częściej uważały, że poziom nierówności jest umiarkowany lub wysoki - 91%. U chłopców ta sama
suma wynosiła 59%. Chłopcy z kolei częściej niż dziewczęta uważali, że różnice te nie występują lub poziom nierówAUDIO-VISUAL
MEDIA
ności jest niski - 37%,
opinię tę podzielało zaledwie 10%
dziewcząt. AND MUSIC
Collection of Evidence and Needs Assessment report - (insert country)
Prepared by (insert names, replace logo).
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Przemoc
Myślę, że incydenty przemocy pomiędzy mężczyznami
i kobietami/ przemocy wobec kobiet to problem:
1%
wysoki

16%

umiarkowany

37%

niski

46%

żaden

Na pytanie o poziom przemocy wobec kobiet, uczniowie odpowiadają, że jest on przede wszystkim umiarkowany
(46,4%) lub wysoki (37,3%).

RAISING AWARENESS AND EMPOWERMENT
OF GIRLS AND BOYS FOR THE PREVENTION OF
GENDER BASED VIOLENCE THROUGH
AUDIO-VISUAL MEDIA AND MUSIC

W odpowiedzi na to pytanie można zauważyć znaczną różnicę zdań, jeśli chodzi o płeć, osoby wypełniającej ankietę. Dziewczęta częściej niż chłopcy odpowiadały, że poziom przemocy jest wysoki (41% dziewcząt, 28% chłopców) i umiarkowany (48% dziewcząt i 40% chłopców). Natomiast chłopcy częściej niż dziewczęta uważali, że poziom
przemocy jest niski (31% chłopców i 9% dziewcząt)
Myślę, że incydenty przemocy między mężczyznami
i kobietami / przemocy wobec kobiet to problem:

50%

Collection
of Evidence and Needs Assessment report - (insert country)
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Prepared by (insert names, replace logo).dziewczęta
chłopcy

wysoki

umiarkowany

niski

żaden
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Kolejna część ankiety dotyczyła osobistych doświadczeń związanych z przemocą ankietowanych uczniów i uczennic. Zostali zapytani (i zapewnieni o anonimowości odpowiedzi) o doświadczanie przemocy w swojej grupie rówieśniczej. Większość odpowiedzi nie wskazuje na fakt doświadczenia przemocy. Dominujące odpowiedzi „rzadko „
i „często” pojawiają się wyłącznie w odpowiedziach na pytanie o plotki.

Wykluczono mnie w mediach
społecznościowych (FB, Instagram, Twitter itp.)
Ktoś rozpowszechniał plotki o mnie w mediach
społecznościowych (FB, Instagram, Twitter itp.)
Ktoś opublikował moje nagie zdjęcie
w mediach społecznościowych (FB, Instagram,
Twitter itp.)
Ktoś rozpowszechniał plotki o mnie (w szkole).
Ktoś z moich rówieśników/rówieśniczek pobił/a
mnie / uderzył/a mnie.
Ktoś z rówieśników/rówieśniczek dotykał/
a mnie w sposób seksualny, którego nie
chciałam/em.
Zawsze muszę powiedzieć mojej dziewczynie /
chłopakowi, co robię i kim byłem/am.
Chłopak / dziewczyna zawsze mówi mi, w co się
ubrać.
Chłopak / dziewczyna zawsze mnie sprawdza
i jest bardzo zazdrosny/a.

Nigdy się nie rzadko
zdarzyło
60 %
25.5 %

czasem

często

12.7 %

1.8 %

55.5 %

21.8 %

17.3 %

5.5 %

97.3 %

1.8 0%

0.9 %

0

20.9 %
64.5 %

27.3 %
25.5 %

32.7 %
9.1 %

19.1 %
0.9 %

RAISING AWARENESS
EMPOWERMENT
71.8 %AND17.3
%
9.1 %
1.8 %
OF GIRLS AND BOYS FOR THE PREVENTION OF
68.2 %
10.9 %
10.9 %
10 %
GENDER BASED VIOLENCE THROUGH
84.5 %
10.9 %
3.6 %
0.9 %
AUDIO-VISUAL MEDIA AND MUSIC
71.8 %

13.6 %

8.2 %

6.4 %

Collection of Evidence and Needs Assessment report - (insert country)

Najczęstszą formą przemocy są rozpowszechniające
się wnames,
szkole plotki
- czasem
Prepared by (insert
replace
logo).lub często wskazano odpowiednio
- 32,7% i 19,5% nastolatek i nastolatków. Ponad połowa chłopców - 56% i 50% dziewcząt - odpowiedziała “często”
i “czasem”.

June 2018, (insert place)
PLAY IT FOR CHANGE - Raising awareness and empowerment of girls and boys for the prevention of gender
based violence through audio-visual media and music. Grant Agreement no: REC-VAW-AG-2016-02-776965
Funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme(2014-2020)

23

Jakaś osoba rozsiewała plotki na mój temat w szkole)
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

dziewczęta
chłopcy

często

czasem

rzadko

nigdy

Na pytanie “Zawsze muszę mówić chłopakowi / dziewczynie, co robię i z kim byłam / byłem” odpowiadzi “często”
oraz “czasem” udziela 21% respondentów i respondentek, w tym 28% chłopców i 18% dziewcząt.
Prawie 17% dziewcząt odpowiedziało “czasami” lub “często” na pytanie “chłopak / dziewczyna zawsze mnie sprawdza
i jest bardzo zazdrosny / zazdrosna”. 9,3% chłopców stwierdziło, że spotkało się z takim zachowaniem.
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Dziewczęta częściej niż chłopcy dawały potwierdzającą odpowiedż także, jeśli chodzi o doświadczenie przemocy
seksualnej w postaci niechcianego dotyku.

Rówieśnik / rówieśniczka dotykała w mniej w sposób
seksualny, kiedy tego nie chciałam / nie chciałem
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Jak często zdarza Ci się być świadkiem przemocy?
Częściej zdarza się osobom biorącym udział w ankiecie być świadkiem/świadkinią przemocy wobec rówieśniczki/ka.
i w tym przypadku najczęściej wskazywano na rozpowszechnianie plotek.
W mediach społecznościowych występuje również wysoki wskaźnik przemocy rówieśniczej - 56% respondentów
odpowiedziało “czasami” lub “często” (20%) na pytanie “Ktoś rozpowszechnia plotki o dziewczynie / chłopcu w mediach społecznościowych (FB, Instagram, Twitter itp.) “.
nigdy
19.1 %

rzadko
31.8 %

czasem
36.4 %

często
12.7 %

Ktoś z rówieśników/rówieśniczek został/a
wykluczony/a w mediach społecznościowych
(FB, Instagram, Twitter itp.)
Ktoś rozpowszechniał plotki o dziewczynie/
22.7 %)
20.9 %)
36.4 %)
20 %
chłopaku w mediach społecznościowych (FB,
Instagram, Twitter itp.)
Ktoś opublikował nagie zdjęcie byłej
70.9 %
18.2 %
5.5 %
5.5 %
dziewczyny / chłopaka w mediach
społecznościowych (FB, Instagram, Twitter itp.)
10.9 %)
18.2 %)
Ktoś rozpowszechniał plotki o chłopaku/
25.5 %
45.5 %
dziewczynie (w szkole).
36.4 %
Ktoś z moich rówieśników/rówieśniczek pobił/a 35.5 %
22.7 %
5.5 %
dziewczynę / chłopca lub uderzył/a go pięścią.
Ktoś z rówieśników/rówieśniczek dotykał/a
20 %)
7.3 %
48.2 %)
24.5 %)
dziewczyny/chłopaka w sposób seksualny,
którego ta osoba nie chciała.
Collection of Evidence
and Needs
Assessment
- (insert
Ktoś z rówieśników/rówieśniczek
zawsze musi
28.2report
%
27.3 %country)
10.9 %
33.6 %
mówić swojej dziewczynie/chłopakowi co robi
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Podsumowanie
Z wyników przeprowadzonego badania wynika, że uczennice i uczniowie wiedzą, że piosenki i teledyski wzmacniają
stereotypy płci. Zauważają, że sposób przedstawiania kobiet i mężczyzn różni się, a także, że nie jest adekwatny do
tego, co obserwują wokół siebie. Choć młodzież deklarowała, że ważniejsza jest dla nich treść utworów i warstwa
muzyczna, niż wygląd wykonawczyń i wykonawców, to zauważyli, że w przedstawieniach kobiet ważny jest wygląd
zewnętrzny, ich cechy charakteru wskazują na bierność i niezaradność. Natomiast mężczyźni, wg spostrzeżeń młodzieży biorącej udział w badaniu, są aktywni, dominujący.
Ankietowani i ankietowane zdają sobie sprawę z braku równości płci w Polsce. Większość zgadza się też, że przemoc
ze względu na płeć jest faktem, wg ich odpowiedzi pojawia się często lub umiarkowanie często.
Z badania wynika, że raczej nie doświadczają przemocy rówieśniczej, częściej są jej świadkami. Nie ulegają także
wpływom partnerek i partnerów. Najczęstszą formą zachowań przemocowych jest rozsiewanie plotek, doświadczyła tego większość ankietowanych, byli też świadkami.
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7. WNIOSKI
Należy podkreślić fakt, że badania prowadzone w ramach projektu Play it for Change - ankiety i grupy fokusowe oraz
wywiady z wychowawcami - nie są reprezentatywne, dają jedynie ogólne pojęcie o zjawiskach, których dotyczyło
badanie.
Osoby uczestniczące w nadaniu (zarówno nauczycielki/nauczyciele, jak i uczennice i uczniowie czy tez pedagożki/
pedagodzy) uczą się i pracują przede wszystkim w Warszawie. Sytuacja w stolicy Polski jest zupełnie inna, niż szkół
w innych częściach Polski. Ponadto większość nauczycielek/nauczycieli i uczennic/uczniów, którzy brali udział w badaniu, uczęszcza do szkoły społecznej o bardzo specyficznym, otwartym i unikalnym podejściu do edukacji młodzieży. Poruszane są w nich kwestie dotyczące równości, dyskryminacji i przemocy, szkoły współpracują z organizacjami
pozarządowymi, angażują się w wiele akcji społecznych. Z pewnością nasi respondenci byli wyjątkową grupą. Nasze
bogate doświadczenie pokazuje, że szkoły w innych miastach w Polsce, zwłaszcza w małych miejscowościach, nie są
tak otwarte na problemy poruszane w naszym projekcie.
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1) przygotowanie
materiałów edukacyjnych dla
młodzieży atrakcyjnych
punktu widzenia młodych ludzi,
2) konieczne jest szkolenie na temat stereotypów płciowych i przemocy ze względu na płeć dla całego personelu dydaktycznego, nie tylko dla nauczycieli (pedagogów),

Collection of Evidence and Needs Assessment report - (insert country)

3) przemoc seksualna jest nadal tematem tabu, konieczne jest przygotowanie odpowiednich materiałów
dla tej grupy wiekowej i dobrze zaprojektowanych materiałów dla nauczycieli do prowadzenia tych działań,
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4) materiały edukacyjne powinny być łatwo dostępne (za pośrednictwem YT lub innych platform) z rekomendacjami ekspertów w tej dziedzinie,
5) konieczne jest opracowanie materiałów do samodzielnej pracy z dziewczętami i chłopcami na temat
przemocy, ponieważ uczniowie w tym wieku chętniej i bardziej otwarcie mówią o przemocy, zwłaszcza przemocy seksualnej, w swoich grupach płciowych.
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For more information: http://playitforchange.org/

Treść tego raportu reprezentuje jedynie poglądy autorek i jest ich wyłączną odpowiedzialnością.
Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji, które zawiera raport.
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