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Drodzy Czytelnicy, 

Oddajemy w Wasze rêce kolejny numer Mediatora. Otrzymacie go ju¿ po dacie kolejnej roczni-

cy œmierci Janki Waluk pierwszej Prezes PCM, która w³o¿y³a wiele trudu i wysi³ku w rozwój me-

diacji w Polsce, w kszta³towanie zawodu mediatora. Pamiêtamy ile pracy kosztowa³o wprowadze-

nie zawodu mediatora na listê zawodów Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej. Teraz po wielu

latach powsta³ projekt ustawy o zawodzie mediatora. Pierwszy zapis prawny dotycz¹cy zawodu

mediatora nie jest mo¿e idealny, jak zreszt¹ autorki – prof. Prawa Ewa Bieñkowska i prokurator Li-

dia Mazowiecka – w rozmowach i wyst¹pieniach same stwierdza³y. Jest natomiast pierwszym ca-

³oœciowym zapisem dotycz¹cym zawodu mediatora podkreœlaj¹cym jego status, wagê i znaczenie

profesjonalizmu, wyró¿niaj¹cym zawód mediatora – mediator zawodowy, od funkcji mediatora –

mediator spo³eczny. Istotne jest, aby do³o¿yæ starañ w doprowadzeniu sprawy ustawy o zawodzie

mediatora do szczêœliwego dla nas finiszu. 

Wspominamy Jankê czêsto, choæ nie zawsze mamy czas przyjœæ do Niej na duchow¹ rozmowê

czêœciej ni¿ te standardowe 2 razy w roku: na Zaduszki i w rocznicê œmierci. Natomiast bardzo

wa¿ne jest dla nas, aby duch Janki nie zgin¹³ w PCM, mo¿e to wydawaæ siê drobn¹ spraw¹, ale Jan-

ka zawsze podkreœla³a, ¿e mediatorzy tworz¹ jeden zespó³, jedn¹ rodzinê. Takim zewnêtrznym te-

go przejawem by³o mówienie do siebie po imieniu. Spêdzaj¹c z ni¹ czêsto ca³e dnie byliœmy œwiad-

kami jaki stres pocz¹tkowo budzi³o u m³odych (wiekiem) mediatorów, mówiæ do siwiutkiej Janki

– Janko, Janeczko, a nie Pani. Stres ten szybko przechodzi³ i coœ co na pocz¹tku by³o zaskoczeniem

szybko stawa³o siê norm¹. Mimo, ¿e dla mediatorów krótko bêd¹cych w PCM mo¿e zasada mó-

wienia do siebie po imieniu wydawaæ siê dziwna i niepotrzebna, ale zapobiega³o instytucjonaliza-

cji relacji w naszym Stowarzyszeniu. Profesjonaliœci wiedz¹, ¿e s³u¿y równie¿ poprawie relacji i bu-

dowaniu dobrej atmosfery. Jak ³atwo schowaæ siê za tytu³ami, funkcjami i w narzucaniu swojej wo-

li nie braæ pod uwagê zdania innych. Dzielimy siê z Wami swoimi refleksjami po ostatnim spotka-

niu z Jank¹ na Pow¹zkach. Mamy nadziejê, ¿e tradycje te bêd¹ kultywowane, a nie tworzone nowe

zwyczaje, natychmiast nazywane tradycjami. 

G³ównym tematem niniejszego numeru s¹ badania Christy Pelikan o roli mediacji ofiara –

sprawca w sprawach zwi¹zanych z przemoc¹ domow¹. Artyku³ podkreœl¹ tezê stawian¹ od lat

przez Polskie Centrum Mediacji, i¿ mediacja w sprawach przemocy domowej, jest istotna metod¹

s³u¿¹c¹ poprawie relacji miêdzy stronami, a przede wszystkim daj¹c¹ poczucie sprawstwa stronom

i oczekiwane zadoœæuczynienie osobie pokrzywdzonej. Z zazdroœci¹ czyta siê o systemie spo³ecz-

nym w Austrii, gdzie nie ma problemu – jeœli strony zdecyduj¹ siê na kontynuowanie zwi¹zku, ze

znalezieniem miejsca, gdzie sprawca nauczy³by siê radziæ z przemoc¹ i agresj¹. Zamieszczamy rów-
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nie¿ ostatnie rekomendacje ONZ w sprawie mediacji przy znêcaniu siê nad kobietami oraz odpo-

wiedŸ Europejskiego Forum Sprawiedliwoœci Naprawczej z siedzib¹ w Lueven. Zapraszamy do

dzielenia siê swoimi pogl¹dami, doœwiadczeniami zwi¹zanymi z mediacj¹ w sprawach przemocy.

Niezale¿nie czy dotyczy³a ona kobiet, mê¿czyzn, czy wprowadzaj¹c inny podzia³ osób m³odych

i starszych. Intryguj¹ce jest wprowadzanie jakichkolwiek podzia³ów dotycz¹cych przemocy, czemu

ma to s³u¿yæ. Trochê to wygl¹da tak, jakby znêcanie wobec kobiet by³o z³em, a ju¿ wobec mê¿czyzn

niekoniecznie. Oczywiœcie mo¿e wynikaæ, to z faktu, ¿e zgodnie z badaniami zdecydowanie wiêcej

przypadków przemocy jest skierowanych wobec kobiet, choæ byæ mo¿e kobiecie ³atwiej zg³osiæ siê

po pomoc, jeœli doznaje ona przemocy. Warto te¿ zwróciæ uwagê na jêzyk jaki u¿ywamy chc¹c prze-

ciwstawiæ siê zjawisku przemocy. Ostatnio bêd¹c na bardzo ciekawej konferencji Rzecznika Praw

Obywatelskich w Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestêpstw us³yszeliœmy has³o "podnieœ rêkê na

klapsa". Mediatorom uczulonym na jêzyk jaki u¿ywamy od razu "otworzy³ siê nó¿ w kieszeni". Ha-

s³o ciekawe semantycznie, ale promuj¹ce przemoc. Klaps nie jest OK., natomiast podniesienie na

niego rêki ju¿ OK. Coœ co mia³o byæ pozytywnym przes³aniem, sta³o siê przes³aniem promuj¹cym

przemoc, daj¹cym przyzwolenie, ¿e wiêkszy wygrywa. A mo¿na przecie¿ inaczej, wskazuje chocia¿-

by tytu³ konferencji Rzecznika Praw Obywatelskich "Rêce s¹ do przytulania". 

W imieniu Redakcji Mediatora, 
Magdalena Grudziecka, Agnieszka Majewska-Siwek i Jerzy Ksi¹¿ek
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Wstêp: co wykaza³y badania? 
Kwintesencja wynikaj¹ca z przeprowadzo-

nych badañ jest nastêpuj¹ca: skutecznoœæ me-
diacji ofiara-sprawca w sprawach dotycz¹cych
przemocy w rodzinie jest w znacznej czêœci
spowodowana wzmocnieniem kobiet-ofiar, ale
czêœciowo, choæ w mniejszym stopniu, rów-
nie¿ i zmianami wewnêtrznymi zachodz¹cymi
w mê¿czyznach-sprawcach i wynikaj¹c¹ z tego
zmian¹ zachowania tych¿e mê¿czyzn. Te prze-
miany nie mog¹ byæ rozpatrywane z pominiê-
ciem szeroko rozumianych przemian spo³ecz-
nych – jako zmiana mentalnoœci lub innymi
s³owy zmiana oczekiwañ dotycz¹cych stosowa-
nia przemocy w relacjach intymnych. 

Na prezentowane, w niniejszym artykule, ba-
danie nale¿y patrzeæ w relacji do innego stu-
dium przeprowadzonego 10 lat temu. Tytu³ jego
brzmia³: "Skutecznoœæ interwencji z tytu³u pra-
wa karnego w sprawach o przemoc w rodzinie:
porównanie spraw karnych i mediacji ofiara –
sprawca (z odszkodowañ s¹dowych – ATA)".
Wynik tego pierwszego studium wywo³a³ moje

prowokacyjne stwierdzenie, ¿e "Mê¿czyŸni nie
staj¹ siê lepsi, ale kobiety staj¹ siê silniejsze", in-
nymi s³owy: kobiety domagaj¹ siê zwi¹zków
wolnych od przemocy, co zostaje wzmocnione
i potwierdzone przez interwencjê-mediacjê:
ofiara-sprawca. Natomiast g³êboka, wewnêtrz-
na przemiana mê¿czyzny w trakcie mediacji
ofiara-sprawca ma miejsce bardzo rzadko. Obec-
nie, dziesiêæ lat po uprzednich badaniach,
w czêœci dotycz¹cej badañ iloœciowych (opartych
na rezultatach ankiet rozes³anych do kobiet)
ofiar przemocy w rodzinie wynika, ¿e przeciw-
dzia³aæ przemocy mo¿na w dwojaki sposób. Po-
przez wzmocnienie kobiety oraz poprzez zmia-
nê zachowañ sprawcy. Co wydarzy³o siê na prze-
strzeni tych lat 1998/99- 2008? Jakoœciowa
czêœæ tych badañ rzuca pewne œwiat³o na to za-
gadnienie. Byliœmy w stanie przeœledziæ proces,
który prowadzi do wewnêtrznych przemian – co
obserwowano w czasie mediacji ofiara-sprawca
i w relacjach uzyskanych od kobiet. 

Na koñcu, ale nie jako najmniej wa¿ne za-
gadnienie, studium dotyczy równie¿ zmian
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Christa Pelikan
Instytut Socjologii Prawa i Kryminologii, Wiedeñ

O skutecznoœci mediacji ofiara-sprawca w sprawach
o przemoc w rodzinie w Austrii 

lub: 
Mê¿czyŸni nie staj¹ siê lepsi, ale kobiety staj¹ siê 
silniejsze: czy to w dalszym ci¹gu jest prawd¹? 

Wnioski z badañ 



spo³ecznych i konsekwencji wynikaj¹cych z ru-
chów kobiecych i efektu legalizacji wprowa-
dzenia mediacji ofiara-sprawca w przypadkach
przemocy domowej. Szerokie zmiany spo³ecz-
ne, zmiana œwiadomoœci spo³ecznej podkreœla-
j¹ca potencjalnie korzystne efekty jakie mo¿e
przynieœæ mediacja ofiara-sprawca, to nie
wszystko. Bezdyskusyjn¹ kwesti¹ jest szczegól-
ny udzia³ mediacji ofiara-sprawca i jej wp³yw
na zmianê postaw i zachowañ. Sk³ada siê na to
potwierdzenie wzmocnienia wczeœniej silnej
kobiety oraz uœwiadomienie mê¿czyznom, ¿e
s¹ odpowiedzialni za przemoc i ¿e kobiety ma-
j¹ prawo do ¿ycia w zwi¹zku bez przemocy. 

Najbardziej istotne odkrycie dotycz¹ce me-
diacji ofiara-sprawca w czasie badañ jakoœcio-
wych przeprowadzonych w tym studium opie-
ra siê na fakcie, ¿e mo¿emy œledziæ proces w ja-
kim dochodzi do zmian w œwiadomoœci mê¿-
czyzn. Proces naprawczy polegaj¹cy na: pozna-
niu i wzmocnieniu trafia na podatny grunt,
który zosta³ niejako przygotowany poprzez
zmianê mentalnoœci spo³ecznej. Mediatorzy
spotykaj¹ sprawcê i œledz¹ pojawienie siê wy-
rzutów sumienia i wewnêtrzn¹ przemianê. 

Oprócz tych podstawowych wyników badañ,
uzyskanych w wyniku komplementarnych ba-
dañ jakoœciowych i iloœciowych, poznamy rów-
nie¿ dodatkowe korzyœci mediacji ofiara-spra-
wca. 

Nasza uwaga skupi siê równie¿ na kilku pro-
blematycznych kwestiach dotycz¹cych zasad
i praktyki postêpowania w trybie mediacji ofia-
ra-sprawca w Austrii. 

1. Co zrobi³am? Podjête kroki w ramach tego
studium. 

Studium sk³ada siê z nastêpuj¹cych etapów: 
1. badania iloœciowe, przy wykorzystaniu

kwestionariusza rozes³anego drog¹ pocz-
tow¹ do ka¿dej kobiety bêd¹cej ofiar¹
przemocy domowej, której postêpowanie
toczy³o siê w ramach Außergerichtlicher

Tatausgleich (ATA) (postêpowanie poza
s¹dowe) w roku 2006. Czas, jaki up³yn¹³
od momentu, kiedy postêpowanie przed
ATA mia³o miejsce wynosi od 1 1/2 do
2 lat. Rozsy³anie kwestionariuszy by³o
administrowane przez centralne biuro re-
jestracji przypadków w wiedeñskim biu-
rze NeuStart. Przesy³ki zawiera³y list
skierowany przez badaczy, wyjaœniaj¹cy
cel badañ i kwestionariusz, który kobiety
mia³y wype³niæ. 
Wype³nione kwestionariusze wraca³y
bezpoœrednio do instytutu badawczego,
odpowiedzi wprowadzano przy pomocy
SSPS i przeprowadzano analizê danych.
Zosta³o rozes³anych oko³o 900 kwestio-
nariuszy, doœæ znaczny odsetek nie zosta³
dorêczony. Zwróconych zosta³o oko³o
20% wype³nionych kwestionariuszy
i ostatecznie opracowano 162 kwestiona-
riusze. 

2. badanie jakoœciowe sk³ada³o siê z obser-
wacji procedur ATA, indywidualnych roz-
mów, jak i prawid³owych sesji mediacyj-
nych np. 'Ausgleichsgespräche', wiêkszoœæ
z nich przebiega³a z udzia³em dwóch me-
diatorów i obu stron. Ja ods³uchiwa³am te
sesje z nagrañ magnetofonowych i robi³am
stosowne notatki – tam gdzie to koniecz-
ne. Sporz¹dzone s¹ szczegó³owe protoko³y
dotycz¹ce tego etapu. 
Nastêpnym punktem by³o pytanie skiero-
wane do kobiet, czy zechcia³yby porozma-
wiaæ o swoich doœwiadczeniach dotycz¹-
cych procedur ATA – w jakiœ czas po tym
i w miejscu przez nie wybranym. Te wy-
wiady by³y równie¿ nagrywane i t³uma-
czone – nie pod wzglêdem lingwistycz-
nym, ale z ukierunkowaniem na treœæ. 
W sumie obserwowa³am 33 sesje media-
cyjne ofiara-sprawca i przeprowadzi³am
21 wywiadów. 
Uzyskane materia³y by³y interpretowane
przez grupê trzech naukowców: Birgitt
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Haller z Instytutu Badañ nad Konfliktem
i Andrea Kretschmann oraz ja osobiœcie
obie z Instytutu Socjologii Prawa i Krymi-
nologii. 
Nasza analiza rozpoczê³a siê od przyjrze-
nia siê poszczególnym sprawom, nastêp-
nie porównywano poszczególne sprawy
pod k¹tem ró¿ni¹cych je szczegó³ów. To
badanie by³o powtórzeniem wczeœniej-
szego, skierowanego na g³ówne wnioski
z pierwszego badania, to znaczy na efekt
wzmocnienia kobiet na skutek mediacji
ofiara-sprawca. 

2. Prawo kryminalne w aspekcie austriackiego
ATA 

Uczyniê kilka uwag, które objaœni¹ szerszy
kontekst skutecznoœci austriackiego systemu
ATA oraz opiszê pokrótce sposób lub metodê
mediacji ofiara-sprawca w przypadkach, w któ-
rych jest ona stosowana. Sformu³ujê to inaczej:
Co to jest austriacki system ATA i jaki jest za-
kres jego stosowania, gdy w grê wchodzi prze-
moc domowa? 

2.1. Procedura 
W przypadku przemocy domowej bardzo

czêsto, ale nie zawsze ma miejsce procedura
nazywana 'mixed double – dwójka mieszana'
(okreœlenie stosowane w terminologii teniso-
wej). Praca mediatorów, w Austrii, s¹ to za-
zwyczaj doœwiadczeni pracownicy socjalni,
rozpoczyna siê od zapytania sprawcy – i czêsto
równolegle – ofiary czy wyra¿aj¹ zgodê na
wziêcie udzia³u w mediacji ofiara-sprawca.
Pracownicy socjalni wyjaœniaj¹, ¿e prokurator
zdecydowa³ siê skierowaæ sprawê do oœrodka
zajmuj¹cego siê mediacjami ofiara-sprawca, co
daje stronom mo¿liwoœæ znalezienia rozwi¹za-
nia daj¹cego zadoœæuczynienie, odnawiaj¹cego
relacje i przywracaj¹cego spokój. 

Prokuratorzy pe³ni¹ funkcjê "portierów" –
tych, którzy otwieraj¹ pewne drzwi. Jeœli obie

strony siê zgodz¹ to s¹ zapraszane do oœrodka
mediacji ofiara-sprawca, w Austrii jest to biuro
ATA. Tam mediatorzy – mê¿czyŸni rozmawiaj¹
oddzielnie z mê¿czyzn¹, a mediatorzy – kobie-
ty rozmawiaj¹ z kobietami. W tych indywidu-
alnych rozmowach, strony s¹ pytane przede
wszystkim o ich w³asne spojrzenie na incy-
dent, który zosta³ zg³oszony lub doprowadzi³
do wezwania policji. W dalszym przebiegu po-
stêpowania s¹ omawiane wczeœniejsze sytuacje
konfliktowe oraz ogólny stan relacji w zwi¹z-
ku. Na koñcu, ale nie ostatnie pod wzglêdem
znaczenia, omawiane s¹ oczekiwania stron do-
tycz¹ce porozumienia, rodzaj materialnego
i niematerialnego zadoœæuczynienia, intencje
i konkretne propozycje sprawcy do naprawie-
nia krzywdy oraz oczekiwania i ¿yczenia ofiary
dotycz¹ce przysz³oœci zwi¹zku tzn. warunków
separacji lub kontynuowania zwi¹zku.
W Wiedniu, te indywidualne rozmowy zazwy-
czaj odbywaj¹ siê w tym samym czasie, ale
w oddzielnych pokojach. Gdy obie strony skoñ-
cz¹, to ca³a czwórka, obie strony i dwóch me-
diatorów spotykaj¹ siê razem na w³aœciw¹ sesjê
mediacyjn¹, "rozmowa w czwórkê" (Viererge-
spräch). W Salzburgu wygl¹da to trochê ina-
czej, zostawia siê stronom trochê czasu pomiê-
dzy pierwsz¹, indywidualn¹ sesj¹ a sesj¹ me-
diacyjn¹, by daæ stronom czas na przemyœlenia
i rozwa¿enie oraz na zasiêgniêcie porady praw-
nej lub psychologicznej. Stosuj¹ tam równie¿
metodê indywidualnych rozmów przez media-
torów mê¿czyzn i kobiety oraz du¿o rzadziej
metodê "rozmów we czwórkê". 

W wiêkszoœci pozosta³ych miejsc sesja
z udzia³em obu stron i dwóch mediatorów jest
kluczowym elementem ca³ej procedury. Jej kie-
runek zachodzi zgodnie z dobrze rozwiniêt¹
i dopracowan¹ struktur¹, która wciela w ¿ycie
dwie podstawowe zasady mediacji: rozpozna-
nie i wzmocnienie. 

Na pocz¹tku sesji dwóch mediatorów siedzi
naprzeciwko siebie oraz strony siedz¹ równie¿
naprzeciw siebie, ka¿da obok swojego media-
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tora. Mediatorzy przedstawiaj¹ sobie nawza-
jem to, co us³yszeli w czasie indywidualnych
sesji: historiê zwi¹zku, historiê przemocy
i opis aktów przemocy, traktowania, bicia,
ograniczania cudzej wolnoœci; oni mówi¹ i chc¹
by by³o wys³uchane, co mê¿czyzna i kobieta
zrobili, co widzieli i co czuli. Strony s¹ proszo-
ne, by s³ucha³y bez przerywania, dopiero po
zakoñczeniu maj¹ prawo skomentowaæ, skory-
gowaæ i zmodyfikowaæ historiê opowiedzian¹
przez mediatora. Tu rozpoczyna siê proces wy-
miany zdañ pomiêdzy partnerami – dotycz¹cy
ich postrzegania problemu i ich oczekiwañ.
Mo¿e on byæ przerywany przez mediatorów, je-
œli uznaj¹ oni to za stosowne. Ten etap nazywa-
ny jest 'reflecting team': siedz¹c naprzeciw
stron, dwóch mediatorów wymienia pogl¹dy
i ich postrzeganie i odczucia na temat zacho-
dz¹cego procesu, w tym przypuszczenia, w¹t-
pliwoœci i podejrzenia na temat stanu œwiado-
moœci, uczuæ i napiêæ pomiêdzy stronami i ich
szans na dojœcie do porozumienia i wprowa-
dzenia go w ¿ycie. 

Ten efekt spojrzenia z dystansu – "distan-
cing effect" (lub 'alienation effect') uzyskany
poprzez wys³uchanie w³asnej historii i historii
drugiej strony opowiedzianej przez inn¹ osobê,
ta "zmiana spojrzenia" ('changing of lenses'),
promuje "ponowne poznanie" ("re-cognition")
w³asnego stanowiska oraz w³asnych potrzeb
i interesów, niezale¿nie od sytuacji prawnej lub
punktu widzenia. Zrozumienie, poznanie
i utwierdzenie siê (jest to próba przet³umacze-
nia niemieckiego 'Anerkennung' lub 'Würdi-
gung' oraz angielskiego "validation") jest
wstêpnym warunkiem wzmocnienia – wzmoc-
nienia, które ma na celu wyrównanie istniej¹-
cej nierównowagi si³, co prowadzi do wsparcia
s³abszej strony. 

Podstawowe elementy lub zasady pracy
w ka¿dym procesie mediacyjnym: ponowne po-
znanie i wzmocnienie s¹ w szczególny sposób
pokazane w profesjonalnie prowadzonym pro-
cesie mediacyjnym. W³aœnie sprawdzenie efek-

tów dzia³ania tych elementów, które charakte-
ryzuj¹ interwencjê mediacyjn¹ pomiêdzy ofiar¹
i sprawc¹ i ich oddzia³ywania na ¿ycie kobiet
i mê¿czyzn s¹ celem tego projektu badawcze-
go. 

Wrócê do tego zagadnienia przy omawianiu
wyników badañ jakoœciowych. 

2.2. Przypadki
Sytuacja dotycz¹ca przypadków w Austrii

jest okreœlona przez dwie charakterystyczne
cechy: jedna dotyczy karnego systemu s¹dowe-
go (CJS), a druga dotyczy ca³ego szeregu reak-
cji wystêpuj¹cych w przypadkach przemocy do-
mowej/partnerskiej. 

Pierwsze: Prawo karne musi wspó³dzia³aæ
z zasad¹ legalnoœci. Oznacza to, ¿e ka¿da sprawa
karna, zdefiniowana w Kodeksie Karnym, któ-
ra zostanie zg³oszona policji musi byæ równie¿
zg³oszona w prokuraturze. Nie istnieje ¿aden
margines dyskrecji dla policji. Prokuratura to
jest ten organ, który musi podj¹æ decyzjê na te-
mat dalszego postêpowania: skierowanie do
ATA lub wybór innego trybu postêpowania:
obni¿enie kary lub przygotowanie aktu oskar-
¿enia lub inne mo¿liwoœci (okres próbny z lub
bez nadzoru, prace publiczne lub zobowi¹zanie
do poddania siê terapii lub treningowi). 

Drugie: Austriackie prawo ochrony przed prze-
moc¹ domow¹ 1997 (z poprawkami) 1999. Prawo
to dostarcza zarówno natychmiastowej ochro-
ny i pomocy – a ponadto przynosi symboliczn¹
korzyœæ. W ostatniej instancji zmienia ono od-
biór przemocy i zmienia odbiór œrodków na-
prawczych dostêpnych ofiarom przemocy do-
mowej. Policja, po oszacowaniu realnoœci i po-
wagi pogró¿ek kierowanych przez agresora,
decyduje – niezale¿nie od wyra¿anych ¿yczeñ
i potrzeb kobiet (osoby nara¿onej na niebez-
pieczeñstwo) – czy agresor (Gefährder) musi
opuœciæ mieszkanie – niezw³ocznie, natych-
miast! Specjalne ustalenia dotycz¹ kluczy do
mieszkania, które s¹ dostarczane policji i mo¿-
liwoœci zabierania rzeczy osobistych (ubranie,
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artyku³y toaletowe) koniecznych do codzienne-
go ¿ycia; s¹ one sprawdzane po trzech dniach
przez policjê. Policja informuje prokuraturê
o ile ma dowody na pope³nienie czynu karalne-
go. (Nie odnoszê siê w sposób bardziej szcze-
gó³owy do innych ustaleñ zwi¹zanych z pra-
wem cywilnym, które mog¹ doprowadziæ do
eksmisji). 

Mo¿emy zaobserwowaæ, ¿e pomiêdzy spra-
wami tocz¹cymi siê przed prokuratur¹, s¹ rów-
nie¿ i takie, które maj¹ mniej groŸn¹ naturê
i jest ca³kiem znaczny odsetek spraw, w któ-
rych mamy do czynienia z wielow¹tkowym
oskar¿eniem i prokuratura musi prowadziæ po-
stêpowanie w stosunku do dwóch agresorów.
Jest równie¿ znacz¹cy odsetek (36%) spraw,
w których – jest to równie¿ jeden z wyników
tego badania – akt przemocy by³ pierwszym ta-
kim incydentem w danym zwi¹zku. 

Ogólnie rzecz bior¹c okazuje siê, ¿e do-
œwiadczenie prokuratury w tej dziedzinie oka-
zuje siê wystarczaj¹ce i odpowiednie. W tym
miejscu chcia³abym szczególnie podkreœliæ, ¿e
ze wzglêdu na po³¹czenie dwóch regu³ wystê-
puj¹cych w prawie austriackim zasady legalno-
œci i Prawa ochrony przed przemoc¹ domow¹,
charakter spraw zg³aszanych do oœrodków me-
diacji ofiara-sprawca w Austrii mo¿e siê ró¿niæ
od takich spraw zg³aszanych w innych krajach.
By byæ bardziej szczegó³owym: w Austrii ob-
serwujemy korzystn¹ sytuacjê, gdzie przede
wszystkim incydenty przemocy zg³aszane po
raz pierwszy na policjê kierowane s¹ na media-
cje ofiara, jak i wiêcej pozosta³ych przypadków
przemocy domowej kierowana jest do oœrod-
ków mediacyjnych. 

Bior¹c pod uwagê te przypadki prokuratura
zachowuje dyskrecjê, wydaje siê, ¿e na prze-
strzeni oko³o 10 lat wypracowano dobre zrozu-
mienie i pewien rodzaj praktyki opartej na wie-
dzy i doœwiadczeniu w sprawach zwi¹zanych
z przemoc¹ domow¹. Pozwala to dobrze roze-
znawaæ te sprawy jaki rodzaj spraw nale¿y kie-
rowaæ do oœrodków mediacyjnych ofiara-spra-

wca i jest to – ponownie powtarzam – wysoki
wskaŸnik dla tego rodzaju interwencji. 

3. Jakie wyniki s¹ osi¹gane przez oœrodki 
mediacyjne ofiara-sprawca: wyniki badañ 
iloœciowych (kwestionariusze). 

Wyniki badañ iloœciowych dostarczaj¹ bar-
dzo szczegó³owych informacji na temat odbio-
ru postêpowania przed ATA i wp³ywu tych¿e
postêpowañ na kobiety, które s¹ ofiarami prze-
mocy domowej (oko³o 20% z nich by³o po-
strzegane zarówno jako ofiara i sprawca). 

Podstawow¹ myœl¹ przewodni¹ tego stu-
dium by³o rozeznanie wzmocnienia kobiety
osi¹gniêtego na drodze procesu sprawiedliwo-
œci naprawczej. Ten szczególny efekt wzmoc-
nienia zosta³ okreœlony jako najwa¿niejszy wy-
nik poprzednich badañ przeprowadzonych
przez Instytut Socjologii Prawa i Kryminologii,
porównuj¹cych wyniki procesu karnego z jed-
nej strony, a mediacji ofiara-sprawca z drugiej,
w przypadkach przemocy domowej. Jak wcze-
œniej ju¿ zaznaczono, uku³am wtedy doœæ pro-
wokacyjn¹ sentencjê: "Mê¿czyŸni nie staj¹ siê
lepsi, ale kobiety staj¹ siê mocniejsze! " Teraz
po up³ywie dziesiêciu lat, chcia³abym, po
pierwsze, zbadaæ czy to stwierdzenie mo¿e byæ
potwierdzone przez dane iloœciowe oraz po
drugie, jakie zmiany wystêpowa³y na prze-
strzeni tych dziesiêciu lat, w kontekœcie rodza-
ju przypadków i przebiegu spraw oraz jeœli
chodzi o reakcje i doœwiadczenia kobiet do-
tkniêtych przemoc¹ domow¹. 

3.1. Charakterystyka respondentów
i spraw

Na pocz¹tku chcia³abym przedstawiæ kilka
danych dotycz¹cych charakterystyki kobiet,
które odes³a³y kwestionariusz: 

Istotna wada charakteryzuj¹ca uzyskane ma-
teria³y wynika z faktu, ¿e nie by³o t³umaczenia
kwestionariusza ani na jêzyk serbski, chorwacki
czy boœniacki oraz turecki – st¹d znaczna czêœæ
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klientów ATA pozosta³a poza zasiêgiem badañ.
Równie¿ zaobserwowano, ¿e w grupie respon-
dentów odsetek kobiet z wy¿szym wykszta³ce-
niem jest powy¿ej œredniej w populacji.1 Inna
specyficzna charakterystyka respondentów
zwi¹zana jest z czymœ, co nazywamy 'Gewaltge-
schichte', d³ugoœæ czasu zaznaczonego incyden-
tami przemocy doœwiadczana przez kobiety: jak
ju¿ wczeœniej wspomina³am 36% kobiet bior¹-
cych udzia³ w badaniu oœwiadczy³o, ¿e zg³oszo-
ny incydent przemocy by³ pierwszy, jakiego do-
œwiadczy³y. Pozosta³e 3% oœwiadczy³o, ¿e by³ to
krótki okres doœwiadczania przemocy, po któ-
rym zg³osi³y siê na policjê. To podkreœla prefe-
rencje prokuratury do zg³aszania tych spraw do
oœrodków mediacyjnych ofiara-sprawca. To
oznacza równie¿, ¿e istnieje znaczny odsetek
kobiet, które zg³aszaj¹ siê na policjê i do oœrod-
ków prawa karnego bardzo szybko – a nie tylko
po d³ugim okresie trwania ich cierpienia. 

Inna cecha klientów ATA: ponad jedna trzecia
doœwiadczy³a eksmisji i nakazu opuszczenia do-
mu np. mê¿czyzna, bêd¹cy sprawc¹ przemocy by³
wysy³any z lokalu i musia³ zostaæ poza domem
przez 10 dni. Jedna czwarta respondentów otrzy-
ma³a dodatkowy nakaz s¹dowy – zmuszaj¹cy
mê¿czyznê do trzymania siê poza domem przez
trzy tygodnie.2 Prawie po³owa kobiet kontakto-
wa³a siê z "Centrum Interwencyjnym" (Obecnie:
"Centrum prewencji i ochrony przed przemoc¹")
w konsekwencji interwencji policji zgodnie z Pra-
wem Ochrony przed Przemoc¹ Domow¹. 

Przygl¹daj¹c siê dok³adniej obliczonym ko-
relacjom mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e ka¿da z tych
zmiennych rozpatrywana oddzielnie ma ma³e
znaczenie, jeœli chodzi o skutecznoœæ procedu-
ry mediacja ofiara-sprawca, szczególnie jej
udzia³u w promocji zwi¹zków bez przemocy. 

3.2. Jakoœæ procesu mediacyjnego ofiara-
-sprawca: 

Najbardziej zauwa¿alny pozytywny rezultat
mediacji ofiara-sprawca: Kobiety zostaj¹ wy-
s³uchane, znajduj¹ zrozumienie i wsparcie; tyl-

ko 14 do 22% odpowiedzia³o negatywnie tzn.
wskaza³o, ¿e nie znalaz³y zrozumienia lub tyl-
ko niewielkie. 

I czasami, w oko³o 14% przypadków coœ
przydarzy³o siê mê¿czyznom! 

Mieliœmy seriê trzech pytañ skierowanych
do ich roli w procesie, badany by³ sposób, w ja-
ki to by³o postrzegane przez kobiety: 

1/ Czy zachowanie twojego (ex) partnera,
pope³nione przez niego wykroczenie, zosta³o
potraktowane przez mediatorów/pracowników
socjalnych powa¿nie? 

To wydarzy³o siê naprawdê we wszystkich
przypadkach, w 19% przypadków, by³o to po-
traktowane powa¿nie tylko w nieznacznym
stopniu lub nawet w ogóle (jeszcze jedno: to
jest postrzeganie i poznanie przez kobiety!) 

2/ Czy twój (ex) partner rozumie w jaki
sposób i do jakiego stopnia skrzywdzi³ i zrani³
ciebie – bior¹c pod uwagê równie¿ urazy i cier-
pienia emocjonalne? 

Mia³o to miejsce w 57% przypadków, w 38%
raczej nie, a w 5% przypadków w ogóle nie! 

Na koñcu: 
3/ Czy masz wra¿enie, ¿e twój (ex) partner

odczuwa³ wyrzuty sumienie z powodu tego co
tobie zrobi³? 

Zgodnie z opiniami kobiet, wyrzuty sumie-
nia by³y zauwa¿alne tylko u 40% mê¿czyzn. 

3.3. Co wydarzy³o siê potem? 
Mamy kilka imponuj¹cych liczb do zapre-

zentowania w tym miejscu: 
W czasie, gdy by³ wype³niany kwestiona-

riusz oko³o 40% respondentów ¿y³o oddzielnie
z dala od swoich partnerów i nie mia³o z nimi
w ogóle kontaktów; 28% ¿y³o oddzielnie, ale
mia³o kontakt ze sob¹ – g³ównie ze wzglêdu na
wspólne dzieci. I prawie jedna trzecia w dal-
szym ci¹gu ¿y³a razem. (Musimy dodaæ, ¿e
wiêkszoœæ partnerów by³a ju¿ w separacji lub
w trakcie za³atwiania separacji w czasie prowa-
dzenia mediacji ofiara-sprawca (by³o to odpo-
wiednio 32% i 26%). 
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Mediacje ofiara-sprawca przyczyni³y siê do
spowodowania separacji w prawie po³owie
z tych spraw, przynajmniej w pewnym stopniu:
(65% tych kobiet powiedzia³o, ¿e poczu³y siê
bardziej pewne siebie i mocniejsze w wyniku
postêpowania przed ATA i to wzmocnienie wy-
stêpowa³o wraz z separacj¹, dla 55% postêpo-
wanie mediacyjne ofiara-sprawca przyczyni³o
siê do przekonania, ¿e separacja jest dla nich
najlepszym wyjœciem). 

Obecnie: wœród tych, którzy wci¹¿ mieli
kontakt ze sob¹ lub mieszkali razem, dwie
trzecie ¿y³a w zwi¹zku z (ex) partnerem bez
przemocy, troszkê poni¿ej jednej trzeciej do-
œwiadcza³o dalszych incydentów przemocy –
15% regularnie. 

Te same dane wyra¿one w liczbach absolut-
nych, wygl¹daj¹ nastêpuj¹co spoœród 28 ko-
biet, 7 doœwiadcza przemocy regularnie. Wyra-
¿aj¹c te dane w procentach w stosunku do ca-
³ej grupy kobiet bior¹cych udzia³ w badaniu
(tych, które odes³a³y kwestionariusze) – 17%
doœwiadczy³o w dalszym ci¹gu przemocy, 8%
doœwiadcza³o przemocy w powtarzaj¹cych siê
incydentach. W tych przypadkach mediacje
ofiara-sprawca nie przynios³y za³o¿onego re-
zultatu! Trudno jest oceniæ wa¿noœæ i znacze-
nie tych liczb. Nie jesteœmy jeszcze w sytuacji,
kiedy mo¿na prowadziæ jakiekolwiek porówna-
nia. Nie mamy wskaŸników dotycz¹cych recy-
dywy w tych przypadkach, które trafi³y do s¹du
i zakoñczy³y siê wyrokiem grzywny lub uwiê-
zienia, warunkowego lub bezwarunkowego. 

Znamy "oficjalny" wskaŸnik recydywy przy-
padków, które przesz³y przez oœrodki media-
cyjne ofiara-sprawca w przypadkach przemocy
domowej (w oparciu o studium wykonane
przez moich kolegów w IRKS – badanie recydy-
wy u ró¿nych rodzajów klientów w NeuStart:
oœrodki mediacyjne ofiara-sprawca, prace spo-
³eczne i nadzór s¹dowy). Wielkoœæ ta wynosi
11%. Jest to oczywiste, ¿e dane liczbowe z mo-
ich badañ, czyli uzyskane na podstawie odpo-
wiedzi kobiet, s¹ du¿o bli¿sze rzeczywistoœci

codziennego dnia. Tak naprawdê ró¿nica po-
miêdzy 11% a 17% wydaje siê ma³a. To mog³o-
by oznaczaæ, ¿e oko³o dwie trzecie nawrotów
np. ponowne wystêpowanie aktów przemocy
s¹ znane policji. Tak drastyczne obni¿enie siê
tych zazwyczaj mrocznych liczb oznaczaj¹ce
dwu-trzykrotny spadek faktycznych aktów
przemocy by³oby kolejnym, znacznym osi¹-
gniêciem procedury mediacyjnej pomiêdzy
ofiar¹ i sprawc¹. Znaczny procent kobiet, które
przesz³y przez mediacjê pomiêdzy ofiar¹
i sprawc¹ zg³asza³y policji kolejne akty prze-
mocy. Musimy zauwa¿yæ, ¿e te kobiety ju¿ kie-
dyœ znalaz³y drogê na policjê i to pokazuje, ¿e
s¹ one w stanie pokonaæ w¹tpliwoœci i uprze-
dzenia. 

3.4. Wk³ad mediacji ofiara-sprawca:
wzmocnienie i zmiana 

W koñcu, dochodzimy coraz bli¿ej do sedna
tego studium, udzia³ mediacji ofiara-sprawca
we wzmocnieniu kobiet, mo¿emy przedstawiæ
nastêpuj¹co: spoœród tych, które nie doœwiad-
cza³y ju¿ wiêcej przemocy ze strony (ex-) part-
nera, 80% stwierdzi³o, ¿e mediacje ofiara-spra-
wca mia³y na to wp³yw – w 40% z tych przy-
padków nawet w znacznym stopniu. Wp³yw
ten widaæ w bezpoœrednim i poœrednim
wzmocnieniu kobiet: bezpoœrednie wzmocnie-
nie oznaczaj¹ce wzrost zdolnoœci do ¿¹dania
i oczekiwania ¿ycia bez przemocy lub wzrost
zdolnoœci do rozwi¹zywania konfliktów na
drodze komunikacji np. na drodze rozmów. Po-
œrednie wzmocnienie jest przypisywane ATA,
które nadaje impetu do poszukiwania dalszego
wsparcia i pomocy. 

Dodatkowo, 40% tych kobiet, których zwi¹-
zek ca³y czas trwa lub które maj¹ w dalszym
ci¹gu kontakt z ex-partnerem i które nie do-
œwiadczy³y ju¿ wiêcej przemocy stwierdzi³y, ¿e
ich partner zmieni³ siê w wyniku postêpowania
przed ATA. Jedna czwarta oœwiadczy³a, ¿e taka
zmiana mia³a miejsce, ale nie zauwa¿y³a ¿ad-
nego wp³ywu mediacji ofiara-sprawca. W su-
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mie mamy 22 mê¿czyzn, którzy zmienili siê
w konsekwencji procesu w oœrodku mediacyj-
nym ofiara-sprawca; jest to oko³o 14% wszyst-
kich przypadków – niejedna osoba mo¿e po-
wiedzieæ, ¿e to niewiele. By dojœæ do konkluzji
czy to jest du¿o czy niewiele musimy jeszcze
raz podkreœliæ nasz¹ wizjê mediacji ofiara-spra-
wca jako interwencji prawa karnego i od nasze-
go postrzegania, po co w³o¿yliœmy taki wysi³ek
w tê pracê. Pod koniec tego opracowania wró-
cê do tego istotnego pytania. 

Zadaliœmy równie¿ pytanie czy w tych przy-
padkach, w których by³a kontynuacja przemo-
cy równie¿ nie sta³o siê to na skutek postêpo-
wania przed ATA – poniewa¿ pokaza³o to
sprawcy, ¿e jego zachowanie nie zosta³o po-
traktowane powa¿nie, "to tylko takie rozmo-
wy" lub chcia³ on zademonstrowaæ, ¿e tego ty-
pu dzia³anie nie ma na niego wp³ywu. By³o
piêæ takich przypadków gdzie zauwa¿ono taki
efekt i ja przyjrza³am siê bardzo szczegó³owo
ka¿demu z tych przypadków; by po dok³adnym
rozwa¿eniu dojœæ do wniosku, ¿e nie ma dowo-
dów empirycznych na tak¹ hipotezê. 

3.5. Jakie czynniki decyduj¹ o tym, ¿e
procedura mediacji ofiara-sprawca jest
efektywna? 

Analiza uzyskanych wyników w celu uzyska-
nia odpowiedzi na powy¿sze pytanie, pozwoli-
³a nam na nastêpuj¹c¹ konkluzjê: zmienne
zwi¹zane z procesem decyduj¹ce o jakoœci pro-
cesu – zmienne zwi¹zane z mê¿czyzn¹/ spraw-
c¹ maj¹ najbardziej istotny wp³yw na wynik
mediacji ofiara-sprawca, w zakresie wp³ywu na
to czy zwi¹zek siê zakoñczy czy bêdzie konty-
nuowany bez przemocy. Gdy oskar¿enie zosta-
³o potraktowane powa¿nie, powoduj¹c zasta-
nowienie i wyrzuty sumienia wtedy ATA mia³o
wiêkszy wp³yw na to by dalsze ¿ycie w danym
zwi¹zku by³o bez przemocy. 

Równie¿ widoczne jest to, ¿e otrzymanie zro-
zumienia i wsparcia w przebiegu ca³ej procedury,
które mia³o miejsce w przypadku wiêkszoœci ko-

biet, wp³ywa na pozytywn¹ ocenê mediacji ofiara-
-sprawca, np. w tych przypadkach kontynuacja
przemocy wystêpowa³a du¿o rzadziej i te kobiety
du¿o czêœciej stwierdza³y, ¿e doœwiadcza³y bezpo-
œredniego i poœredniego wzmocnienia w procesie
mediacyjnym ofiara-sprawca. 

Jeœli chodzi o inne zmienne tak zwane "oko-
licznoœci" towarzysz¹ce zazwyczaj incydentowi
przemocy: jego historia, sposób, w jaki zosta³a
poinformowana policja, interwencja i obecnoœæ
innych osób czy oœrodków np. prawników, zo-
sta³y uznane jako te zmienne, które maj¹ nie-
znaczny wp³yw na procedurê. Bior¹c pod uwa-
gê zmienne dotycz¹ce sytuacji socjo-demogr-
aficznej oraz wykszta³cenie oraz czas trwania
przemocy w zwi¹zku, mo¿emy zauwa¿yæ pew-
n¹ prawid³owoœæ: ni¿sze wykszta³cenie i d³u¿-
szy okres przemocy powoduje du¿o czêœciej
zjawisko kontynuowania przemocy; ale kobiety
z ni¿szych klas spo³ecznych równie¿ mog¹ do-
strzec zmianê zachowania mê¿czyzny spowo-
dowan¹ postêpowaniem przed ATA. 

To œrodowisko akademickie du¿o czêœciej
"opuszcza" zwi¹zek – niezale¿nie od interwen-
cji ATA – i to ono du¿o czêœciej postrzega to
doœwiadczenie jako stratê czasu! 

Wszystkie te rozwa¿ania zbudowane
w oparciu o badania iloœciowe s¹ zaprezento-
wane jako konkretne przypadki i historie
w materiale jakoœciowym. 

4. Co wydarzy³o siê w trakcie procedury 
mediacyjnej ofiara-sprawca: wyniki badañ 
jakoœciowych. 

W tym miejscu chcê jeszcze raz wróciæ do
rozdzia³u wstêpnego, po to, by bardziej szcze-
gó³owo, opisaæ okolicznoœci jakie towarzysz¹
przyjœciu do biura ATA: 

4.1. Opis "atmosfery", jaka charakteryzu-
je codzienn¹ praktykê austriackiego ATA

Jak ju¿ wspomnia³am strony s¹ zapraszane
listownie, w liœcie jest krótki opis dzia³alnoœci
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ATA i propozycja terminu spotkania. Oczywi-
œcie istnieje mo¿liwoœæ telefonicznej zmiany
terminu, ale gdy nie ma ¿adnej reakcji, strony
s¹ oczekiwane w biurze NeuStart – zazwyczaj
s¹ to doœæ przestronne lokale. Ca³a procedura
do tego momentu ma charakter biurokratycz-
nej agencji rz¹dowej, nawet podobnej do s¹do-
wej – to zosta³o stwierdzone w ankietach.
Wiêkszoœæ kobiet dodawa³o, ¿e gdy raz spotka-
³y siê z pracownikami socjalnymi to wtedy spo-
strzeg³y ró¿nicê. 

Równie¿ ja osobiœcie jako naukowiec odczu-
³am reperkusje p³yn¹ce z tej biurokratycznej
atmosfery, której podlegaj¹ pracownicy agendy
rz¹dowej. To ma jednak swoje dobre strony.
Nikt nie odmówi³ mi brania udzia³u w sesji ja-
ko obserwator (Towarzyszy³am mediatorom,
gdy szli do poczekalni by powitaæ strony i po
przedstawieniu mojej osoby pyta³am o pozwo-
lenie na obserwacjê ich sesji mediacyjnej i kon-
takt by umówiæ siê na przeprowadzenie wy-
wiadu). Tylko jedna kobieta (nawiasem mó-
wi¹c prawnik) nie chcia³a umówiæ siê na roz-
mowê. Jednak wiele z tych kobiet, które da³y
mi swój numer telefonu, nie by³o potem do-
stêpnych pod podanym numerem. 

To co chcê podkreœliæ to specjalny klimat,
który towarzyszy ca³ej procedurze ATA. Ludzie
zg³aszaj¹ siê do ATA gdy¿ jest przedstawiana,
jaka ga³¹Ÿ CJS. Przychodz¹c czuj¹ oni mieszan-
kê ró¿nych uczuæ: strach, brak zaufania i na-
dziejê. Wiêkszoœæ z nich odczuwa ulgê jak tyl-
ko zorientuj¹ siê, ¿e maj¹ do czynienia z pra-
cownikami socjalnymi, którzy traktuj¹ ich
w przyjacielski sposób i odnosz¹ siê do nich
z szacunkiem. 

Ale póŸniej – w trakcie trwania procesu –
tym wyraŸniej im bli¿ej koñca, s¹ oni ponow-
nie konfrontowani z du¿¹ iloœci¹ prawno-tec-
hnicznych szczegó³ów, na które wiêkszoœæ
z nich reaguje w zwyk³y sposób: kiwaj¹c g³ow¹
na znak zgody i zrozumienia i zapewniaj¹c, ¿e
wszystko jest jasne – podczas gdy dla doœwiad-
czonego obserwatora go³ym okiem by³o widaæ,

¿e nie wszystko jest w porz¹dku! Mediatorzy
odczuwali te napiêcia, ale sami czuli na sobie
presjê i chcieli przeprowadziæ to postêpowanie
szybko. Niektórzy próbowali "t³umaczyæ" na jê-
zyk potoczny te wymagania i szczegó³y oraz
skutki, jakie maj¹ one dla stron. 

Ja osobiœcie pozna³am te szczegó³y postêpo-
wania w Austrii w trakcie seminarium z fiñski-
mi kolegami w listopadzie 2008: w Finlandii,
mediacje s¹ prowadzone przez mediatorów
wolontariuszy, w obecnoœci grupy profesjonali-
stów, którzy s³u¿¹ rad¹ i nadzoruj¹ ich pracê.
Jak jeden z uczestników seminarium stwier-
dzi³: "korzystanie z mediatorów wolontariuszy
powinno gwarantowaæ, ¿e w trakcie procesu
mediacji, pe³nia w³adzy pozostaje przy stro-
nach". W przypadku modelu austriackiego
udzia³ segmentu spo³ecznego (pracowników
socjalnych) jest du¿o wyraŸniej zaznaczony. 

4.2. Typologia przypadków 
Prezentuj¹c wyniki badañ jakoœciowych bê-

dê postêpowaæ "po œladach" poprzedniego stu-
dium, rozszerzaj¹c typologiê o te nowe przy-
padki. 

W 1999 typologia by³a nastêpuj¹ca: 
• mediacja ofiara-sprawca jako wzmocnie-

nie zmiany (nazywam takie przypadki
"Katharsis", s¹ to przypadki, w których
incydent przemocy sam w sobie spowo-
dowa³ zmianê); 
mo¿emy w tym miejscu wymieniæ dwa
podtypy: 
a) mediacja ofiara-sprawca wspólny wysi-
³ek powodowa³ wzmocnienie zmiany 
b) mediacja ofiara-sprawca jako wzmoc-
nienie zmiany spowodowanej przez ko-
bietê 

• mediacja ofiara-sprawca jako pocz¹tek
poprawy (doœæ rzadki przypadek) 

• mediacja ofiara-sprawca wzmacniaj¹ca
separacjê 

• mediacja ofiara-sprawca i jej granice, np.
gdy mediacja ofiara-sprawca by³a prowa-
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dzona z du¿ym poœwiêceniem, ale prze-
moc wyst¹pi³a ponownie. 

Nowa typologia odzwierciedla zmiany, jakie
zasz³y, obecnie wygl¹da to tak: 

• mediacja ofiara-sprawca jako wzmocnie-
nie zmiany i przysz³e wzmocnienie silnej
kobiety 

• mediacja ofiara-sprawca jako "iskra" po-
woduj¹ca u sprawcy wyrzuty sumienia
i rozpoczyna zmianê (pocz¹tek poprawy) 

• mediacja ofiara-sprawca wzmacniaj¹ca
separacjê

• mediacja ofiara-sprawca zakoñczona nie-
powodzeniem, gdy¿ partnerzy byli zbyt
zaanga¿owani w walkê wokó³ sprawy roz-
wodowej i separacji 

• mediacja ofiara-sprawca zakoñczona nie-
powodzeniem gdy¿ partnerzy unikali rze-
czywistej konfrontacji 

• mediacja ofiara-sprawca jako element
szerokiej interwencji socjalnej

Dla ka¿dego z tych rodzajów przedstawiam
poni¿ej podsumowuj¹ce je opisy i charaktery-
styki – to, co wynika z interpretacji materia³ów
oraz doda³am kilka danych z protoko³ów oraz
z przeprowadzonych wywiadów. 

4.3. Mediacja ofiara-sprawca jako
wzmocnienie zmiany i przysz³e wzmocnie-
nie silnej kobiety 

W 1999 napisa³am nastêpuj¹cy fragment: 
To, co chcia³abym powiedzieæ analizuj¹c

uzyskane dane jest najprawdopodobniej czymœ
odmiennym od zazwyczaj g³oszonej pozytyw-
nej strony mediacji ofiara-sprawca: niewiele
siê dzieje w kwestii naprawy relacji lub ponow-
nego ³¹czenia zwi¹zku czy widocznych efektów
indywidualnej prewencji. Niemniej jednak mu-
szê stwierdziæ: mediacja ofiara-sprawca ma
mo¿noœæ wype³nienia lub promowania czegoœ,
co wed³ug niemieckiego socjologa Niklasa
Luhmanna jest podstawow¹ funkcj¹ prawa:
afirmacja normy. Afirmacja normy oznacza
afirmacjê prawnie s³usznej skargi ofiara (w

prawie cywilnym jest to powództwo). W takim
teroretycznym-prawnym ujêciu ofiara jest
w centrum. To o kobiecie mówimy; to jest jej
cierpienie, jej ból, jej gniew i jej reakcja na akt
przemocy jest przedmiotem troski oœrodków
mediacji ofiara-sprawca. 

Sprawca albo towarzyszy jej w tym wysi³ku
znalezienia nowych sposobów komunikacji
i wspólnego ¿ycia. Wizja utraty ¿ony i rodziny
powoduje znaczny wysi³ek na rzecz zmiany
w³asnego postêpowania. 

W niektórych, rzadkich przypadkach i praw-
dopodobnie w przypadku m³odszych spraw-
ców, mediacje ofiara-sprawca mog¹ wywo³aæ
zastanowienie siê nad sob¹ i pocz¹tek zmiany. 

Jak ju¿ wczeœniej wspomnia³am w przeci¹gu
ostatnich dziesiêciu lat zaobserwowano kilka
zmian: g³ówna zmiana dotyczy "przypadków
wzmocnienia". One w dalszym ci¹gu stanowi¹
najwiêksz¹ grupê przypadków zaobserwowa-
nych w badaniach jakoœciowych, ale s¹ one
równie¿ innego rodzaju. 

Wk³ad partnerów w nowy sposób komuni-
kacji, a w³aœciwie kobiet jest du¿o bardziej wi-
doczny ni¿ dziesiêæ lat temu. Silna kobieta –
z ka¿dej warstwy spo³ecznej – to robi wra¿enie.
Kilka razy wyda³o siê oczywiste, ¿e decyzje zo-
stawa³y podjête przez partnerów w nastêp-
stwie aktu przemocy, mediacja ofiara-sprawca
by³a niczym wiêcej jak tylko "oficjalnym" lub
"pó³oficjalnym" potwierdzeniem zmiany w kie-
runku partnerstwa bez przemocy. To nie ozna-
cza, ¿e to potwierdzenie nie by³o konieczne;
w wywiadach kobiety potwierdza³y wagê tego
etapu. 

Dynamika tych wszystkich przypadków wy-
kazuje pewne podobieñstwa: kilka razy mê¿-
czyzna i kobieta rozstali siê po incydencie prze-
mocy – ale potem kobieta zdecydowa³a siê "daæ
mu jeszcze jedn¹ szansê". Jedna para rozpoczê-
³a terapiê rodzinn¹ i kobieta powiedzia³a mi
w wywiadzie: "Tak, ju¿ sporo zrobiliœmy,
w zwi¹zku z tym niewiele zosta³o do zrobienia
w postêpowaniu ATA – w przeciwnym razie
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potrzebowalibyœmy prawdopodobnie wiêcej
sesji". 

Typowym przypadkiem w tej kategorii to Pa-
ni Aytekin3

Pani Aytekin i jej m¹¿ s¹ Turkami, obydwoje
mieszkaj¹ w Austrii od doœæ dawna, z tym, ¿e
Pani Aytekin urodzi³a siê w Bu³garii. Maj¹
dwoje dzieci, w wieku cztery i siedem lat. Pan
Aytekin jest bez pracy, a Pani Aytekin jest
w domu z dzieæmi. W raporcie policyjnym za-
notowano k³ótniê i fakt kopania jej przez mê-
¿a. Po okresie separacji – Pani Aytekin wyje-
cha³a, aby zamieszkaæ z krewnymi w Bu³garii –
obecnie s¹ znowu razem. Ciotka i wuj towarzy-
sz¹ im w pokonywaniu ich trudnoœci. W czasie
indywidualnych rozmów Pani Aytekin powie-
dzia³a, ¿e zg³oszenie na policjê zosta³o dokona-
ne przez lekarza, którego wezwa³a, gdy¿ bola³o
j¹ ramiê i prosi³a o "maœæ lub coœ takiego". Le-
karz poinformowa³ j¹, ¿e zg³oszenie tego przy-
padku na policjê jest jego obowi¹zkiem. Pani
Aytekin chcia³a "wycofaæ" zg³oszenie i zosta³a
poinformowana, ¿e to nie jest mo¿liwe zgodnie
z austriackim prawem. 

Sprzecznoœci w postrzeganiu roli kobiety
i mê¿czyzny i stylu ¿ycia: rodzina, a w szcze-
gólnoœci e had informed her that it was his du-
ty to inform the police. She was aware that He-
matka Pana Aytekina jest konserwatywn¹ Mu-
zu³mank¹, chodz¹c¹ w tradycyjnej chuœcie na
g³owie i ¿ona Pana Aytekin przez jakiœ czas te¿
chodzi³a w chuœcie – ale czu³a, ¿e to nie jest
w zgodzie z jej uczuciami i stylem ¿ycia. Osta-
tecznie, poniewa¿ jej w³asna matka popar³a jej
decyzjê, zaczê³a chodziæ bez chusty. Matka po-
wiedzia³a Pani Aytekin 'nie pozostanie nic
z ciebie samej, jeœli bêdziesz robi³a tylko to,
czego inni oczekuj¹ od ciebie". Pan Aytekin
w zasadzie nie lubi³ noszenia chusty, ale z dru-
giej strony by³ zazdrosny, poniewa¿ ¿ona pra-
cowa³a razem z innymi mê¿czyznami. Odst¹-
pienie od wybuchów zazdroœci by³o jednym
z warunków powrotu do mê¿a i próby ¿ycia
z nim razem. W czasie indywidualnych roz-

mów ¿ona powiedzia³a, ¿e obecnie s¹ w stanie
rozmawiaæ, gdy problem siê rodzi – to jest to,
czego siê nauczyli na podstawie tego doœwiad-
czenia. Nie ma potrzeby wyjaœniania czegokol-
wiek przed ATA, Pani Aytekin powtarza, ¿e
mog¹ polegaæ na ciotce i wujku i obecnie ¿yje
im siê dobrze. Ona zarz¹dza bud¿etem rodzin-
nym, Pan Aytekin otrzymuje pieni¹dze z jej
r¹k. Sytuacja dotycz¹ca pracy jest doœæ trudna.
Pani Aytekin chcia³aby znaleŸæ pracê lub nawet
wiêcej, wzi¹æ udzia³ w jakimœ szkoleniu np.
kurs komputerowy. Powiedziano jej, ¿e to mo-
¿e byæ zbyt trudne. 

Okaza³o siê doœæ ³atwe dojœcie do porozu-
mienia w czasie sesji mediacyjnej. Zgodnie
z tym, co powiedzia³ Pan Aytekin pracowniko-
wi socjalnemu Panu Hannes, Pan Aytekin bie-
rze na siebie odpowiedzialnoœæ za spowodowa-
ne obra¿enia. Powiedzia³ nawet, ¿e ich zwi¹zek
jest obecnie lepszy ni¿ by³ kiedykolwiek. Pani
Aytekin podkreœli³a raz jeszcze fakt, ¿e to by³
pierwszy raz gdy m¹¿ u¿y³ przemocy fizycznej
wobec niej; ona wie, ¿e on czuje siê winny. Po-
wiedzia³a równie¿, ¿e "Nie chcê nigdy wiêcej
doœwiadczyæ czegoœ takiego! ". 

Podczas odwiedzin Pani Aytekin w jej domu,
mimo i¿ widoczne by³y braki finansowe, to jej
warunki ¿ycia by³y ca³kiem satysfakcjonuj¹ce.
Doœwiadczenie ATA by³o satysfakcjonuj¹ce dla
niej i jej mê¿a. Pani Aytekin by³a zadowolona,
¿e znaleŸli zakoñczenie swojej sprawy poza
struktur¹ procedur karnych. Ju¿ po wszystkim
Pani Aytekin powiedzia³a, ¿e czu³a siê "wyga-
dana" w tym okreœleniu zawarte jest stwierdze-
nie, ¿e poczu³a ona ulgê, gdy opowiedzia³a
swoj¹ historiê. Równie¿ dla jej mê¿a by³o to
dobre doœwiadczenie, by znaleŸæ okazjê do mó-
wienia o tym, co zrobi³, mimo ¿e wyrazi³ swój
¿al za to, co zrobi³ bezpoœrednio po incydencie. 

Moje osobiste refleksje po wywiadzie z Pa-
ni¹ Aytekin by³y nastêpuj¹ce: 

Jest to historia m³odej kobiety próbuj¹cej
znaleŸæ swoje miejsce pomiêdzy ró¿nymi kul-
turami i oczekiwaniami. Kobieta ta jest wnikli-
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wa i posiada tzw. "inteligencjê spo³eczn¹". Ma³-
¿eñstwo otrzyma³o wsparcie ze strony krew-
nych i by³o w stanie wypracowaæ nowe ustale-
nia dla ich dalszego wspólnego ¿ycia – du¿o
wa¿niejsze: nauczy³o siê rozmawiaæ ze sob¹ za-
nim problem powstanie. Mediacja ofiara-spra-
wca nie dokona³a niczego wiêcej oprócz wypra-
cowania takiego sposobu rozwi¹zania proble-
mu, by Pani Aytekin nie dozna³a ju¿ wiêcej
przemocy. 

W tej samej kategorii umieœci³am równie¿
przypadek, który równie¿ zosta³ zakoñczony
ugod¹. Ale gdy skontaktowa³am siê z kobiet¹
i po kilku nieudanych próbach uda³o mi siê
z ni¹ porozmawiaæ, powiedzia³a mi, ¿e mia³
miejsce kolejny incydent przemocy; musia³a
opuœciæ mieszkanie i jej partner – mieli wspól-
n¹ ma³¹ córeczkê – bêdzie mia³ proces. Kobie-
ta by³a pe³na nadziei po ATA: oboje partnerzy
uœwiadomili sobie, ¿e konieczny jest wysi³ek
z dwóch stron by poskromiæ wybuchy zazdro-
œci, otrzymali odpowiednie wsparcie i pomoc
w tym kierunku. Mê¿czyzna wyrazi³ swój ¿al za
to, co uczyni³ i prosi³ o wybaczenie; tak jak
i ona za zranienia, które jemu uczyni³a (nie by-
³o oficjalnego zg³oszenia na policjê). To by³a
bardzo ¿ywa sesja mediacyjna i wszyscy obecni
czuli satysfakcjê i pewnoœæ, ¿e tych dwoje m³o-
dych ludzi bêdzie mog³o ¿yæ razem bez prze-
mocy. Obie strony wyrazi³y g³êbokie przekona-
nie, ¿e tego pragn¹ i ¿e s¹ w stanie to osi¹gn¹æ. 

Równie¿ obecnie, po kolejnym incydencie
przemocy, Pani Fuernsinn bardzo dobrze oce-
nia³a doœwiadczenie mediacji ofiara-sprawca.
Pani Fuernsinn szczególnie wyró¿ni³a do-
œwiadczenie "lustrzanego odbicia" tj. us³ysze-
nia swojej w³asnej historii opowiedzianej cu-
dzymi ustami: "Na pocz¹tku to by³o doœæ dziwne
s³uchanie w³asnej historii opowiadanej przez kogoœ
innego. Po pewnym czasie zaczynasz czuæ siê jakbyœ
by³a obserwatorem siebie samego; poczu³am jakbym
druga ja sta³a obok tej pierwszej i patrzy³a na siebie
sam¹.". Oskar¿a³a swojego ex-partnera o to, ¿e
"za³o¿y³ maskê teatraln¹" by zyskaæ przychyl-

noœæ mediatorów i uzyskaæ oddalenie zaskar¿e-
nia. Obecnie nie ¿yj¹ ju¿ ze sob¹, ale utrzymu-
j¹ kontakty ze wzglêdu na dziecko. Kobieta po-
wiedzia³a, ¿e stara siê bardzo utrzymaæ dobre
podstawy do komunikacji ze wzglêdu na dobro
dziecka. Kobieta jest zdeterminowana by zre-
alizowaæ swoje plany na przysz³oœæ – skoñczyæ
swoje szkolenie na pielêgniarkê psychiatrycz-
n¹. Ma nadziejê, ¿e procedura karna i kara, ja-
kiej oczekuje jej ex-partner bêdzie dla niego
nauczk¹. 

We wszystkich tych przypadkach widaæ, ¿e
kobiety by³y bardzo pewne swojego prawa do
tego, by byæ w zwi¹zku wolnym od przemocy
i szczególnie m³odsze kobiety docenia³y inter-
wencje i sposób reakcji agend CJS. Mia³am
równie¿ wra¿enie, ¿e lekarz, który zg³osi³ na
policjê pobicie w przypadku Pani Aytekin, rów-
nie¿ mia³ jej cich¹ akceptacjê. 

Wiêkszoœæ z kobiet w tej grupie podkreœla³y
wa¿noœæ mediacji na ich ¿ycie po incydencie:
podejmowa³y one wysi³ki wprowadzenia no-
wego sposobu komunikacji w swoim zwi¹zku.
Taki przebieg mia³y sprawy w kilku przypad-
kach, gdy by³ to pierwszy incydent przemocy
oraz trzy razy w przypadku d³ugotrwa³ej i po-
wtarzaj¹cej siê przemocy. Pani Manhardt, któ-
ra rozpoczê³a terapiê rodzinn¹ razem ze swoim
mê¿em, powiedzia³a, ¿e przez jakiœ czas do-
œwiadcza³a spirali przemocy ze strony partnera
("To siê wydarzy³o kilka razy, ale przez d³u¿szy czas
uwa¿a³am ka¿dy incydent za przypadkowy (nie in-
tencjonalny): to siê po prostu mu przytrafia³o. Nie
zg³asza³am tego na policjê. Patrz¹c wstecz to widzê,
¿e nie dopuszcza³am do siebie tego, co jest oczywiste.
To by³o skuteczne przez czas jakiœ – ale potem zno-
wu siê wydarzy³o"). Jak ju¿ powiedzia³am, efekt
mediacji ofiara-sprawca skutkuje wzmocnie-
niem zmiany, która ju¿ siê rozpoczê³a. 

4.4. Wydarzy³o siê coœ nowego
Jak ju¿ wczeœniej wspomnia³am najwiêksza

zmiana mia³a miejsce wtedy, gdy w czasie pro-
cedury mê¿czyŸni zostali skonfrontowani
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z tym co zrobili swoim partnerkom. Mog³am
obserwowaæ jak to siê wydarza³o i bardziej
szczegó³owo opowiada³y mi o tym kobiety
w czasie wywiadów ze mn¹. 

Zosta³o to piêknie opisane przez Pani¹ Krie-
gler: 

"S³uchanie jego historii (w czasie spotkañ
w czwórkê) spowodowa³o, ¿e nauczy³am siê i zrozu-
mia³am rzeczy, o których nie wiedzia³am.... Mia³am
wra¿enie, ¿e mój m¹¿ tylko wtedy – w czasie indy-
widualnych spotkañ – zda³ sobie sprawê, ¿e nie mo-
¿e d³u¿ej upieraæ siê, ¿e to, co wydarzy³o siê napraw-
dê nie wygl¹da³o tak jak to jest opisane w zezna-
niach i ¿e to nie by³ on sam i to nie on sam jest od-
powiedzialny za to – to jest to, co us³ysza³am. Jestem
pewna, ¿e to by³ najwa¿niejszy punkt tych rozmów,
poniewa¿ po tym i póŸniej w domu, ca³a historia
opowiedziana jego s³owami brzmia³a inaczej. Tak
s¹dzê, ¿e tak to w³aœnie wygl¹da³o! Oczywiœcie nie
by³am obecna na tym spotkaniu, ale dobrze znam
swojego mê¿a – jego sk³onnoœæ do nie u¿ywania for-
my "ja", ale mówienie "ktoœ" kto zrobi³ rzeczy. Przy-
puszczam, ¿e pracownik socjalny, z którym rozma-
wia³ powiedzia³ mu "nie: to nie "ktoœ" to by³eœ "ty" –
coœ w tym stylu.... " 

By daæ krótkie streszczenie tego przypadku:
Pani Kriegler zg³osi³a siê na policjê po tym jak
szpital, do którego zadzwoni³a poinformowa³
policjê o zranieniach, jakie spowodowa³ jej
m¹¿. To by³o pierwsze takie jej doœwiadczenie,
to by³o dramatyczne i mia³o traumatyczne kon-
sekwencje dla niej. Podda³a siê ona terapii po
tych wydarzeniach i powiedzia³a, ¿e nie chce
opowiadaæ przed ATA ze szczegó³ami o tym in-
cydencie. Dodatkowo, oprócz zg³oszenia na
policjê, skorzysta³a z telefonu zaufania dla ko-
biet i otrzyma³a tam stosowne wsparcie. Zda³a
sobie sprawê, ¿e jej m¹¿ bagatelizuje ca³e zda-
rzenie – i wymazuje pamiêæ o nim. 

Pani Kriegler wyt³umaczy³a historiê poprze-
dzaj¹c¹ incydent: Pani Kriegler ma trudn¹
i stresuj¹c¹ pracê konsultanta, s¹ oni rodzin¹
"patchworkow¹" z czwórk¹ dzieci. Rok wcze-
œniej wziê³a urlop, aby znaleŸæ czas, by zasta-

nowiæ siê nad swoj¹ sytuacj¹ i znaleŸæ nowe
mniej mêcz¹ce ¿ycie i warunki pracy. Jej m¹¿
nie by³ gotowy by razem z ni¹ zastanawiaæ siê
nad sytuacj¹ i gdy ona nalega³a na rozmowê na
ten temat – poniewa¿ chcia³ iœæ spaæ – dosz³o
do aktu przemocy. 

W czasie "lustrzanego odbicia" David, pra-
cownik socjalny zrelacjonowa³, ¿e Pan Kriegler
wzi¹³ odpowiedzialnoœæ za to, co zrobi³ swojej
¿onie i czu³ wyrzuty sumienia z tego powodu.
Pan Kriegler zrozumia³, ¿e jego ¿ona jest
w szoku i spanikowana przy najdelikatniej-
szym popchniêciu. David doda³, ¿e chcia³ spy-
taæ Pana Kriegler, by jasno opisa³ akt przemo-
cy, którego siê dopuœci³ i Pan Kriegler powie-
dzia³: "To co zrobi³em jest wci¹¿ we mnie i czujê g³ê-
bokie wyrzuty sumienia. Mam nadziejê, ¿e to nie
wp³ynie negatywnie na ca³¹ nasz¹ przysz³oœæ."

Pracownicy socjalni opisali, co zosta³o po-
wiedziane w czasie indywidualnych sesji: w ja-
ki sposób Pan Kriegler mo¿e wynagrodziæ Pani
Kriegler uraz jakiego dozna³a. Beate, kobieta
mediator, pracownik socjalny, powiedzia³a Pa-
ni Kriegler: "On powinien zrobiæ coœ dobrego
by zlikwidowaæ to z³o, którego doœwiadczy³aœ".
Regularne kwoty pieniêdzy wyda³y siê kobiecie
niew³aœciw¹ form¹. Powiedzia³a swojemu mê-
¿owi, ¿e chcia³aby, by pomyœla³ kreatywnie
o zrobieniu lub daniu jej czegoœ. "Powinieneœ
wiedzieæ, co od dawna mam g³êboko w moim sercu.
Nie kwota pieniêdzy naznaczona oficjalnie. To musi
byæ coœ, o czym ty pomyœlisz dla mnie." 

Mój komentarz jest nastêpuj¹cy: Szczêœliwie
ten przypadek ilustruje potencja³, jaki tkwi
w mediacji ofiara-sprawca, do spowodowania
wewnêtrznej przemiany sprawcy. Kobieta ma
du¿¹ mo¿liwoœæ przeanalizowania tego, co siê
wydarzy³o, ma szansê na dog³êbne przemyœle-
nia. Moje obserwacje i zapis wywiadu przeka-
zuj¹ przejœcie w sposobie relacji mê¿czyzny
z formy "nikt nie mo¿e mnie winiæ za to zda-
rzenie" do "Ja to zrobi³em". Na bazie tego po-
znania mê¿czyzna doszed³ do odczuwania wy-
rzutów sumienia i do gotowoœci by wynagro-
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dziæ krzywdê poprzez zrobienie czegoœ dobre-
go dla swojej ¿ony – w akcie sprawiedliwoœci
naprawczej, jak mo¿na by powiedzieæ. 

Taki rodzaj wewnêtrznej przemiany widaæ
bardzo wyraŸnie w przypadku pary z Azji cen-
tralnej, Pani Yumkella i Pana Saled. Maj¹ oni
obywatelstwo austriackie, Pan Saled mieszka
w Austrii od wielu lat i mówi dobrze po nie-
miecku. Ma zatrudnienie. Pani Yumkella spo-
tka³a siê z nim w Austrii kilka lat temu, maj¹
dwoje dzieci i w czasie procesu przed ATA spo-
dziewali siê trzeciego. To Pani Yumkella zwró-
ci³a siê na policjê, gdy jej m¹¿ u¿y³ przemocy.
Skonsultowa³a siê ze swoim bratem, który
mieszka w Niemczech i on udzieli³ jej wspar-
cia. W czasie pierwszej sesji ATA, (na której
nie by³am obecna) kobieta skar¿y³a siê, ¿e to
nie pierwszy raz jej m¹¿ u¿y³ przemocy, ¿e
traktowa³ j¹ Ÿle, ¿e ¿¹da³ by gotowa³a mu posi-
³ek, gdy wraca³ póŸno w œrodku nocy i ¿e s³ow-
nie j¹ obra¿a³. 

W wyniku pierwszej sesji ustalono, ¿e: po
pierwsze, Pani Yumkella powinna mieæ mo¿li-
woœæ uczêszczania na kurs jêzykowy by na-
uczy³a siê niemieckiego, po drugie, Pan Saled
powinien wype³niæ nakaz biura Rzecznika
Praw Dziecka z Wiednia i skontaktowaæ siê
z Telefonem Zaufania dla Mê¿czyzn Przeciwko
Przemocy. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e Biuro Rzeczni-
ka Praw Dziecka zosta³o zaanga¿owane w tê
sprawê na skutek interwencji policji zgodnie
z "Prawem Przeciwdzia³ania Przemocy w Ro-
dzinie". Kontakt pana Saled z Biurem Rzeczni-
ka Praw Dziecka by³o to warunkiem zawiesze-
nia nakazu s¹dowego, jaki zosta³ ju¿ przygoto-
wany. 

W czasie indywidualnych spotkañ z Pani¹
Yumkella, zaobserwowa³am, a ona powiedzia³a
to Karin, pracownikowi socjalnemu, ¿e sytu-
acja zmieni³a siê ca³kowicie; obecnie czuje siê
dobrze traktowana i szanowana. Rozpoczê³a
kurs jêzykowy i Pan Saled sam sobie gotuje,
gdy ¿ona jest nieobecna, i co najwa¿niejsze, nie
by³o ju¿ wiêcej aktów przemocy. Pani Yumkel-

la powiedzia³a, ¿e czêœciowo by³o to na skutek
porad, jakie uzyska³ m¹¿ od konsultanta z Te-
lefonu Zaufania dla Mê¿czyzn. Karin podkre-
œla³a znaczenie reagowania i wezwania pomo-
cy z zewn¹trz w przypadku kolejnego aktu
przemocy, Pani Yumkella podkreœla³a jak wa¿-
ne dla niej by³o uzyskanie tej pomocy z ze-
wn¹trz. 

W trakcie relacji pracownika socjalnego ze
spotkañ indywidualnych na sesji wspólnej s³y-
chaæ by³o irytacjê w jego g³osie, gdy mówi³
o przerwaniu przez Pana Saleda sesji z konsul-
tantem z Telefonu Zaufania dla Mê¿czyzn. Zo-
sta³o wyjaœnione, ¿e przyczyna le¿a³a po stro-
nie konsultanta, który na pewien czas wyjecha³
za granicê. W czasie spotkañ "w czwórkê" Pan
Saled potwierdzi³, ¿e otrzyma³ bardzo warto-
œciow¹ pomoc ze strony konsultanta. Ten mê¿-
czyzna da³ mu dobr¹ radê jak "pozostaæ spokoj-
nym" i bardziej ogólnie jak zachowywaæ siê
inaczej jako m¹¿ i ojciec. Pan Saled wydawa³
siê byæ bardzo zadowolony z siebie i z nowego
sposobu ¿ycia, jakie otworzy³o siê przed nim.
Opowiedzia³ pracownikowi socjalnemu o Biu-
rze Praw Dziecka i o pomocy jak¹ on i jego ro-
dzina otrzyma³a z tej strony. 

Umówi³am siê z Pani¹ Yumkella w jej apar-
tamencie, zaplanowane by³o, ¿e spotkanie od-
bêdzie siê po angielsku. Zosta³am bardzo mi³o
przyjêta, i mog³am przez chwilê porozmawiaæ
– po niemiecku – z ma³¹ Sarah. Okaza³o siê, ¿e
Pani Yumkella mówi bardzo s³abo po angielsku
i uda³o nam siê wymieniæ kilka bardzo pro-
stych zdañ. Niezale¿nie od tych ograniczeñ
w komunikacji, uda³o mi siê zauwa¿yæ, ¿e Pani
Yumkella w dalszym ci¹gu ¿yje w domu wol-
nym od przemocy i ¿e jej m¹¿ przeszed³ kom-
pletn¹ przemianê. Jeœli chodzi o ATA,
a w szczególnoœci "rozmowy w czwórkê" po-
wiedzia³a: "bardzo dobre! To by³o dobre doœwiad-
czenie dla mnie, ¿e mogliœmy tam pójœæ i porozma-
wiaæ. Zmiana postawy by³a dobr¹ rzecz¹: m¹¿ zda³
sobie sprawê, ¿e to jest dobre dla nas." Dowiedzia-
³am siê równie¿, ¿e Biuro Praw Dziecka obieca-
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³o im znaleŸæ wiêksze mieszkanie – gdy urodzi
siê trzecie dziecko. 

Co jest interesuj¹ce w tej historii to, to ¿e
istnieje mo¿liwoœæ zbudowania sieci wspó³pra-
cuj¹cych podmiotów. Policja, Biuro Rzecznika
Praw Dziecka, ATA i Telefon Zaufania dla Mê¿-
czyzn – konsultacje i wspó³praca z pracownika-
mi wszystkich wymienionych oœrodków uœwia-
domi³y Panu Saled, ¿e jego zachowanie prze-
mocowe jest nieakceptowane. Jak równie¿ to,
i¿ zmiana postawy i zachowania daje jemu za-
równo materialn¹ i psychologiczn¹ przewagê.
Zastosowanie siê do zaleceñ konsultanta zmie-
ni³o ¿ycie pana Saled i jego rodziny na lepsze.
Otrzyma³ on mi³oœæ i szacunek swojej ¿ony
i dzieci, ta zmiana postawy jest wynikiem
znacznego udzia³u Biura Rzecznika Praw
Dziecka. 

Oœrodek mediacyjny ofiara-sprawca okaza³
siê w tym przypadku tylko jednym ogniwem
wœród interweniuj¹cych agencji. Jako taki do-
brze wype³ni³ swoja rolê wzmocnienia wyma-
gañ powstrzymania siê od przemocy. 

Ten przypadek dobrze ilustruje du¿¹ struk-
turaln¹ zmianê, jaka mia³a miejsce i jaka siê
bardzo mocno manifestuje we wzmocnieniu
Prawa Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie
i roli ATA wraz ze szczególn¹ rol¹ doradztwa
dla mê¿czyzn. 

Wspominaliœmy równie¿ o przypadkach,
w których nie by³o d³ugotrwa³ych efektów me-
diacji ofiara-sprawca aczkolwiek by³a widoczna
zmiana postawy w czasie sesji mediacyjnej. Po-
nownie zostaliœmy skonfrontowani z faktem,
¿e trudno jest przenieœæ tak¹ wewnêtrzn¹ prze-
mianê do codziennego ¿ycia i zwyk³ych, a cza-
sami trudnych warunków, w jakich ludzie ¿yj¹.
Wci¹¿ funkcjonuje te¿ tradycyjne postrzeganie
zwi¹zku miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹, w któ-
rym pozycja mê¿czyzny jest dominuj¹ca z "na-
tury". 

Tê przemianê sposobu myœlenia w trakcie
sesji mediacyjnych widaæ by³o zarówno u Pani
Fuernsinn, jak równie¿ w przypadku m³odej

kobiety z Mo³dawii (Pani Prager), gdzie w jej
zwi¹zku mia³y miejsce liczne zranienia w prze-
sz³oœci. M¹¿ kobiety zrozumia³, ¿e musi budo-
waæ zwi¹zek w oparciu o wzajemny szacunek.
Jednak¿e gdy kilka tygodni póŸniej rozmawia-
³am z Pani¹ Prager, okaza³o siê, ¿e Pan Prager
wróci³ do swoich poprzednich zachowañ i na-
wyków. Mimo, ¿e nie wystêpowa³y ju¿ akty
przemocy, to w jej mniemaniu wynika³o to
z chêci unikniêcia przez mê¿a konfrontacji
z systemem s¹downiczym, a Mie rzeczywistej
przemiany w podejœciu do roli kobiety i mê¿-
czyzny w zwi¹zku. 

Przyk³ady takie jak ten przypominaj¹ nam
o ograniczeniach w przemianach postaw spo-
³ecznych o jakich mówimy. To oczywiœcie nie
obejmuje wszystkiego. Niezale¿nie od tych ob-
serwacji pragnê potwierdziæ, ¿e kierunek
w stronê czegoœ nowego i innego wydaje siê
byæ nieunikniony. 

4.5. Ograniczenia mediacji ofiara-sprawca
Inne interesuj¹ce wnioski z badañ jakoœcio-

wych dotycz¹ kolejnych przypadków. 
Dziesiêæ lat temu to kobieta ¿y³a w sytuacji

zale¿noœci i bezradnoœci, bez œrodków, które
mog³yby byæ u¿yte by rozpocz¹æ spiralê
wzmocnienia i by przeciwstawiæ siê spirali
przemocy, która znaczy³a jej zwi¹zek. Nawet
tam gdzie proces mediacji ofiara-sprawca roz-
pali³ promyk nadziei na lepsze ¿ycie, nie prze-
szed³ testu w zderzeniu z wpojonymi nawyka-
mi i monotoni¹ codziennego ¿ycia. 

Czêsto by³a to pl¹tanina bez wyjœcia, partne-
rzy nie s¹ w stanie przystosowaæ siê do wyma-
gañ procedury mediacji ofiara-sprawca: by
w pe³ni zaanga¿owaæ siê w historiê drugiej
strony i w proces zmiany. Zamiast tego walka
toczy³a siê dalej – przy wykorzystaniu mediato-
rów jako kolejnego audytorium do zaprezento-
wania i przekazania w³asnej pozycji. 

Obecnie historii jak te opisane powy¿ej jest
coraz mniej. Ten fakt mo¿e byæ odczytany
w ten sposób – jako wskaŸnik tego, ¿e przypad-
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ki naprawdê bezradnych kobiet nie s¹ zg³asza-
ne do ATA. Mo¿na to zinterpretowaæ równie¿
w ten sposób, ¿e kobiety, które doœwiadczaj¹
przemocy w zwi¹zku maj¹ obecnie lepszy do-
stêp do œrodków i do agencji, które dostarcza-
j¹ pomocy. 

Nie zwraca³am specjalnej uwagi na te przy-
padki, które skategoryzowa³am jako nierokuj¹-
ce, gdzie partnerzy unikali rzeczywistego
przedstawienia spraw spornych. 

Zostawi³am równie¿ dwa przypadki ilustru-
j¹ce moj¹ tezê na temat mediacji ofiara-spra-
wca jako czynnika maj¹cego udzia³ w doprowa-
dzeniu do separacji; to s¹ naprawdê bardzo
specjalne konstelacje. Chocia¿ przypadek Pani
Marhold dostarcza wartoœciowych danych na
temat dynamiki mediacji ofiara-sprawca. 

4.6. Mediacje ofiara-sprawca jako ele-
ment interwencji s³u¿b socjalnych 

Na koñcu obserwujemy taki rodzaj przypad-
ków, które mog¹ oceniæ dok³adnoœæ austriac-
kiego podejœcia do mediacji ofiara-sprawca
w ogóle, a w szczególnoœci do przypadków do-
tycz¹cych przemocy domowej. Interwencja
mediatorów w tych przypadkach przechodzi
obok incydentu przemocy; w rzeczywistoœci,
przesuwa ona punkt odniesienia z faktu prze-
mocy i bierze pod uwagê dynamikê ca³ego
zwi¹zku. Optymalnym wyjœciem jest ca³kowite
przebudowanie relacji, co powoduje w efekcie
zaniechanie stosowania przemocy w zwi¹zku. 

W czasie procedury ATA takie przypadki
mog¹ siê wydawaæ bardzo mocne i intensywne.
W jednym z nich zagro¿ony by³ zwi¹zek po-
miêdzy m³od¹ kobiet¹ i mê¿czyzn¹ znacznie od
niej starszym: mieli oni razem dziecko, ale nie
mieszkali razem. Zwi¹zek ich by³ naznaczony
walk¹, zazdroœci¹, ca³kowit¹ niezgodnoœci¹
stylu ¿ycia i co oni obydwoje zgodnie przyzna-
li dobrym ¿yciem. By³y tam równie¿ akty prze-
mocy z obu stron. Na pocz¹tku indywidual-
nych rozmów, Pani Smith zadeklarowa³a chêæ
zakoñczenia zwi¹zku, ale w czasie sesji by³o

widoczne, ¿e wci¹¿ jest miêdzy nimi mi³oœæ
i silne wiêzi ³¹cz¹ce j¹ z partnerem. Z drugiej
strony, Pan Brendl czu³ siê Ÿle traktowany
przez partnerkê, która by³a szczególnie wa¿na
dla niego gdy¿ ca³y czas czu³ siê psychicznie za-
³amany po tragicznej stracie starszego syna
z poprzedniego zwi¹zku. Rzmowa w czwórkê
przez d³ugi czas zawiera³a wzajemne oskar¿e-
nia i narzekania na temat win i niedostatków
drugiej strony, na temat rozczarowania jaki
on/ona spowodowa³a. Pan Brendl coraz bar-
dziej zamyka³ siê pod wp³ywem ataków Pani
Smith. Wtedy Alice, pracownik socjalny, która
by³a w tej sesji odpowiedzialna za spotkanie
z Panem Brendl (pracownik socjalny mê¿czy-
zna by³ niedostêpny) zwróci³a siê do mê¿czy-
zny i spyta³a: "Czy mogê mówiæ za ciebie? "
Mê¿czyzna nie odmówi³. Alice wsta³a, przesz³a
obok Pana Brendl, uklêk³a, jej g³owa by³a na tej
wysokoœci co jego g³owa i zaczê³a mówiæ,
w kierunku Pani Smith: "Czu³em siê bardzo
przygnêbiony po œmierci mojego syna i to ty
by³aœ t¹ osob¹, która da³a mi wsparcie i coœ na
czym mog³em siê oprzeæ. Teraz chcê Ciê prosiæ
o wybaczenie za to, co ci zrobi³em i chcê prze-
staæ rozgrzebywaæ przesz³oœæ. Chcê byœmy
spróbowali rozpocz¹æ coœ nowego razem – ra-
zem z naszym synem. Mo¿e nam siê uda. " Gdy
skoñczy³a, zapad³a kompletna i niekoñcz¹ca siê
cisza (Ja nawet nie œmia³am przewróciæ kartki
w moim notatniku) Pani Smith by³a bliska ³ez,
nastêpnie wyzna³a " Nie mogê nic powiedzieæ".
Alice (w dalszym ci¹gu jako Pan Brendl): Nie
ma potrzeby byœ mówi³a cokolwiek". 

Wtedy Alice wróci³a na swoje miejsce i spy-
ta³a Pani¹ Smith: "Czy mo¿e Pani sobie czasa-
mi wyobraziæ jego mówi¹cego w ten sposób? "
Zaprzeczy³a. Alice ponownie: "Jak siê teraz
czujesz? "Byle jak" (by³o to wyra¿one w niecen-
zuralny sposób), powiedzia³a Pani Smith z du-
¿¹ doz¹ uczucia, mieszanin¹ wœciek³oœci i de-
speracji. 

Alice: "Czy to boli, gdy widzi siê, do czego
doprowadzaj¹ pewne rzeczy? " – ponowne
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przeczenie. Alice zwracaj¹c siê do Pana Brendl:
"Czy to jest bolesne równie¿ dla ciebie? " "Tak"
odpowiedzia³, "bardzo boli! ". 

Od tego momentu byli w stanie umówiæ siê
by pójœæ na zabawê karnawa³ow¹ ze swoim sy-
nem; mediatorzy zaaran¿owali nastêpne spo-
tkanie po okresie przerwy. 

Powiedziano mi, ¿e zdecydowali siê ¿yæ zno-
wu razem i ¿e próbuj¹ "¿yæ" w nowy sposób,
o jakim mówi³a im Alice. 

Gdy po d³ugiej przerwie przeprowadza³am
wywiad z Pani¹ Smith powiedzia³a mi, ¿e s¹
w dalszym ci¹gu razem, Pan Brendl przesta³ piæ
alkohol (to by³ jeden z jej zarzutów!) – nie by-
³o wiêcej aktów przemocy. Ale, uwa¿a³a, ¿e nie
komunikuj¹ siê oni w sposób, w jaki powinni –
ze wzglêdu na jego unikanie dyskusji, z drugiej
strony wysz³y na jaw jej wybuchy zazdroœci ile-
kroæ on pozostaje " milcz¹cy". 

Równie¿ w tym przypadku, test prawdziwe-
go ¿ycia okaza³ siê zbyt trudny do zdania, to
jest trudne do przeniesienia pierwsze wra¿enie
i odczucie tego co siê wydarzy³o na sesji me-
diacyjnej do monotonnej praktyki codziennego
dnia. 

Tylko wspomnê przypadek Pana i Pani Bani-
cevic. Obydwoje s¹ imigrantami z Boœni, Pani
Banicevic przyjecha³a do Austrii razem ze swo-
j¹ rodzin¹, gdy by³a bardzo ma³a i zosta³a pie-
lêgniark¹. Jej m¹¿ prze¿y³ na Ba³kanach wojnê,
mia³ bardzo traumatyczne doœwiadczenia, pró-
bê samobójcz¹ i problemy z narkotykami.
W czasie najwiêkszych trudnoœci mia³ miejsce
jeden incydent przemocy. W jakiœ czas po tym
incydencie istnia³a groŸba separacji. Procedura
mediacji ofiara-sprawca dostarczy³a miejsca –
szczególnie dla Pani Banicevic – by zrelacjono-
waæ swoj¹ historiê, by porozmawiaæ o rozwi¹-
zaniach, które maj¹ wesprzeæ mê¿a na drodze
wyjœcia z uzale¿nienia narkotykowego. By³a to
historia o horrorze wojennym, odwadze i mi³o-
œci. Ze strony mediatorów nie by³ potrzebny
¿aden wysi³ek – wystarczy³o s³uchaæ, razem
wspieraæ i zachêcaæ Pana Banicevic. Odrzuce-

nie przemocy by³o mocno zaznaczone w narra-
cji Pani Banicevic i w odtwarzaniu historii Pa-
na Banicevic. 

Podsumowanie
Patrz¹c zarówno na wyniki badañ jakoœcio-

wych i iloœciowych i traktuj¹c je komplemen-
tarnie mo¿emy patrzeæ perspektywicznie na
ca³e t³o spo³eczne. Zarówno historie wzmoc-
nienia kobiet jak i historie wewnêtrznej prze-
miany mê¿czyzn wydarzaj¹ siê na tle przemian
spo³ecznych i nowej œwiadomoœci spo³ecznej.
Oczekiwanie by zwi¹zki intymne miêdzy part-
nerami by³y wolne od przemocy zyskuje coraz
wiêksz¹ akceptacjê w spo³ecznoœci (austriac-
kiej). Jest to akceptacja, która nie sprowadza
siê wy³¹cznie do "oficjalnych" deklaracji sk³ada-
nych na zewn¹trz. Okreœlenie zmiana mental-
noœci czy raczej przebudowanie mentalnoœci
zdaje siê wydawaæ bardzo dobr¹ definicj¹.
O zmianie postawy mê¿czyzn s³yszymy nie tyl-
ko od kobiet odpowiadaj¹cych na pytania w ba-
daniach iloœciowych, ale tê zmianê postawy ob-
serwowaliœmy bezpoœrednio u mê¿czyzn.
W obu czêœciach badañ mamy opisan¹ znaczn¹
iloœæ przypadków sprawców, którzy doœwiad-
czyli nakazu eksmisji i/lub nakazu opuszczenia
zgodnie z "Prawem Przeciwdzia³ania Przemocy
w Rodzinie". W wywiadach wielokrotnie s³y-
szeliœmy stwierdzenie: To by³ taki rodzaj sy-
gna³u "Stop"! To sprawi³o, ¿e on pomyœla³
o tym, co mnie zrobi³". Sta³o siê oczywiste, ¿e
bardzo konkretna i namacalna interwencja po-
licji w czasie zg³oszenia mia³a wp³yw na œwia-
domoœæ spo³eczn¹. Dla kobiet przestraszonych
i zagro¿onych w ich intymnym zwi¹zku sta³o
siê zwyk³ym postêpowaniem wezwanie policji
i oddalenie "przeœladowcy" od swojego miejsca
zamieszkania przynajmniej na kilka dni. Jest to
jak wczeœniej stwierdzono- strategia skutecz-
na. Efekt jest natychmiastowy zarówno rzeczy-
wisty jak i symboliczny, taki, który niesie prze-
s³anie: to nie musi siê zdarzyæ! 
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Na tym tle interwencja oœrodków mediacyj-
nych ofiara-sprawca prowadzi do nastêpnego
kroku decyzyjnego: mê¿czyŸni ci kierowani by
przejœæ od "Przemoc nie mo¿e siê zdarzaæ w re-
lacjach intymnych" do "To ja spowodowa³em
przemoc. To ja – fizycznie i emocjonalnie zrani-
³em mojego partnera". 

W efekcie mediacji ofiara-sprawca zasz³y
dwie g³ówne zmiany. Jest to wzmocnienie ko-
biety- g³ównie na drodze wzmocnienia zmian,
które ju¿ zachodzi³y. Innymi s³owy: zaradnoœæ
kobiet zdaje siê rosn¹æ. I jak czêsto widzimy
równie¿ mê¿czyŸni przechodz¹ przemianê –
czasami – na skutek dzia³ania oœrodków me-
diacyjnych ofiara-sprawca. 

Nowe horyzonty oczekiwañ przeradzaj¹ siê
w nowe horyzonty mo¿liwoœci i pracownicy so-
cjalni ATA pomagaj¹ zrealizowaæ te mo¿liwoœci
w poszczególnych przypadkach – powoduj¹c, ¿e
kobiety staj¹ siê silniejsze a mê¿czyŸni lepsi. 
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bert Mead; http: //www. iep. utm. ed/m/me-
ad/htm

Przypisy
1 Ale muszê zaznaczyæ, ¿e kobiety z wy¿szym wy-

kszta³ceniem s¹ bardziej krytyczne w stosunku
do ATA ni¿ te z tylko podstawowym wykszta³-
ceniem. 

2 Od 1 lipca 2009 nakaz opuszczenia trwa³ dwa
tygodnie, z nakazu s¹du do szeœciu miesiêcy. 

3 Wszystkie nazwiska s¹ fikcyjne – w tym równie¿
imiona pracowników socjalnych; w niektórych
przypadkach równie¿ zmieni³am kilka charakte-
rystycznych danych dotycz¹cych osób i sytuacji
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3.9 Legal proceedings and evidence. 
3.9.1 Prohibition of mediation. 
Recommendation: 
Legislation should: 
* Explicitly prohibit mediation in all cases of

violence against women, both before and du-
ring legal proceedings. 

Commentary.
Mediation is promoted or offered as an al-

ternative to criminal justice and family law
processes in several countries' laws on violen-
ce against women. However, a number of pro-
blems arise when mediation is utilized in cases

of violence against women. It removes cases
from judicial scrutiny, presumes that both par-
ties have equal bargaining power, reflects an
assumption that both parties are equally at
fault for violence, and reduces offender acco-
untability. An increasing number of countries
are prohibiting mediation in cases of violence
against women. For example, the Spanish Or-
ganic Act on Integrated Protection Measures
against Gender Violence (2004) forbids media-
tion of any kind in cases of violence against
women. 

ONZ 2009
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This is a statement of the European Forum
for Restorative Justice (EF) actuated by a para-
graph in the 'Handbook for Legislation on vio-
lence against women' (United Nations, New
York 2009). This contains the stark Prohibition
of Mediation (para 3.9.1) in cases of violence
against women (more correctly understood as
gendered violence). The document was produ-
ced by the Division for the Advancement of
Women together with the Department of Eco-
nomic and Social Affairs. It should be mentio-
ned in this place that in 2006 members of the
EF participated in discussing and drafting the
Handbook on Restorative Justice' issued by the
UN Office on Drugs and Crime (within the
Criminal Justice Handbook Series). 

The EF shares the concerns expressed in
this document as stated in the 'Commentary'
to the recommendation, namely: lack of judi-
cial scrutiny, the unwarranted imputation of
equal bargaining power, or even an equal me-
asure of guilt on the side of the crime victim
and finally, the avoidance, or reduction of acco-
untability on the side of the offender. Potential
risks for the safety of the victim of gendered
violence stemming from those features of me-
diation are to be taken very seriously indeed. 

We also highly appreciate the effort that
marks the drafting of this document: to curb
violence against women and to provide go-
vernments and the activists of the women's
movement with guidelines for effective legisla-
tion that helps to better achieve this aim. 

However, we do not consider that the re-
commendation to draft legislation prohibi-
ting the use of mediation is in the best in-
terests of women, for the following re-
asons: 

Firstly: the understanding of mediation as
put forward in the 'commentary' to the rele-
vant recommendation is a very narrow one.
Moreover, it is not a correct description of
what we call a 'restorative justice' approach. If
'mediation' is applied according to the princi-
ples of restorative justice it takes – and espe-
cially so in the case of 'domestic violence' –
a rather different shape. In addition, restorati-
ve justice procedures also include conferencing
and this is applied to such cases in various
parts of the world. Within a restorative justice
procedure both victim empowerment and of-
fender accountability are taken care of – and in
an effective way. 
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Secondly: Exactly these effects of restorative
justice 'mediation', victim empowerment and
offender accountability, have been shown by
empirical research in various RJ-programmes
dealing with cases of violence against women. 

Austria: VOM and its potential for the
empowerment of women (1999 and 2009) 

Very extensive research has been carried out
in Austria where 'Out-of-Court-Offence-Re-
solution' (Außergerichtlicher Tatausgleich –
ATA) is used in cases of partnership violence
since the 90s. Due to the critique voiced by the
protagonists of the women's movement the
methodological approach has been adapted
continuously and cooperation with the Au-
strian Centres for Protection from Violence' as
well as with other agencies has intensified. 

The first research using a qualitative appro-
ach (case-observations and interviews with
women and men – repeated after about 6 to 12
months) has led to the conclusion that the po-
tential or strength of the mediation process
lies with reinforcing processes of empower-
ment or liberation, which a woman is already
beginning to experience. (Pelikan and Hoenisch
1999) 

About ten years later a study, using both qu-
antitative and qualitative methods, was perfor-
med: (Pelikan, Haller, Kretschmann and Hager
2009) 

The questionnaire was sent out to all wo-
men who had experienced VOM in a case of
partnership violence where they were a victim
(about 18% been both victim and offender) in
the year 2006. It focused on the questions
whether violence had stopped or continued
after VOM took place 

VOM had contributed to bringing about
separation in almost half of those cases, at
least to some degree: (65% of these women sa-
id that they felt more self-assured and stronger
as a result of the ATA-process and thus empo-
wered to follow through with the separation,

for 55% of them the process had contributed
to convince them that separation was the best
thing for them to do.) 

83% of all responding women experien-
ced no further violence. 1

Of those that had experienced NO further
violence from their (ex-) partner, 80% conside-
red that VOM had contributed to this effect –
in 40% of those cases even to a substantial de-
gree. This contribution was brought about by
way of direct or indirect empowerment: direct
empowerment implying the increased capacity
to state one's demands and claims for a life wi-
thout violence, or the increased capacity to
handle conflicts through communication, i. e.
by talking and deliberating and by an enhanced
capacity to insist on one's demands and one's
claim to live free of violence. Indirect empo-
werment is pointing to VOM as an impetus to
seek further support and help. 

In addition, 40% of those women whose
partnership continued or who had still con-
tact with an ex-partner and who had expe-
rienced no further violence stated that the-
ir partner had changed as a result of going
through VOM. 

When perceiving the quantitative and the
qualitative study together, we can state the fol-
lowing: It is important to mention that both
stories of the empowerment of women and
stories of an inner change of men happen aga-
inst the background of a change of horizons of
societal expectations, of a new mentality. The
expectation of keeping violence out of intima-
te relationships has become a matter of course
and has acquired wider acceptance within so-
ciety. And this societal change can be traced
back to the effect the coming into force and the
implementation of the 'Protection against Do-
mestic Violence Act'. Both the quantitative and
the qualitative part of the study provide evi-
dence of a considerable number of perpetra-
tors who have experienced an eviction and/or
a barring order according to this piece of legi-
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slation. In the interviews we have heard repe-
atedly the statement: 'This was a kind of 'halt'-
sign! It has made him think about what he was
doing to me. ' It became obvious that the very
concrete and very tangible intervention of the
police in the course of the eviction has made
an impact on the consciousness of the public,
it has found a place within the array of police
reactions and it produces an effect. For women
endangered and threatened in an intimate rela-
tionship it has become a common sense-strat-
egy to call the police and to have the batterer
and 'endangerer' sent off the premises for seve-
ral days at least. It has proved an effective stra-
tegy. The effect is both an immediate and fac-
tual one and a symbolic one that carries the
message: this must not happen! 

Against this background the VOM interven-
tion generally then leads to the next decisive
step: these men are induced to move from:
'Violence must not happen within an intimate
relationship' towards the insight: 'I have been
acting violently. I have – physically and emotio-
nally – hurt my partner. ' 

As a result of VOM two major changes take
place. There is the empowerment of women –
mainly as a reinforcement of changes that ha-
ve already been started. In other words: the re-
sourcefulness of women seems to have incre-
ased because it has become accepted that wo-
men have a self-evident, rightful claim to a life
free from violence. And we see also that men
do change – sometimes – and that participa-
ting in VOM-helps to bring this about. 

Of the large array of programmes that apply
restorative justice procedures to 'domestic vio-
lence' (25) and of evaluation results reported
by Marian Liebmann and Lindy Wootton
(2008, updated 2010) we select four more that
illustrate the potential of this approach. 

Canada: The Dialogue Program of the
Centre for Restorative Justice in Edmon-
ton, Alberta. 

Edwards and Haslett (2003) describe a pro-
gramme focused on addressing harm, partici-
pant safety, offender accountability, opportuni-
ties for dialogue and restoration. 

The programme is based on the Duluth Do-
mestic Abuse Intervention Project, but also
other perspectives, e. g. Narrative Therapy. Ca-
sework in the programme has shown a conti-
nuum of domestic violence cases, from single
uncharacteristic assaults to multiple patterns
of abuse. For victims, having a safe space to
tell their story can be a powerful experience.
Positive outcomes have included reconcilia-
tion, forgiveness, closure and restoration, but
it is important not to create any expectation of
these. Restoration is not aimed at restoring in-
dividuals to a 'pre-assault state', as that led to
violence, but to create relationships of social
equality. The authors' summary is: 

'It has been our experience that restorative justice
has much to offer victims and offenders of domestic
violence, in certain cases and if certain conditions are
met. We have found that this work is never easy, and
what we have shared here are some of the learnings
and challenges we have encountered along the way.
Our experience leads us to conclude that if restorati-
ve justice is to be taken seriously as a valuable inte-
rvention in cases of domestic violence, it will only be
as a result of informed practitioners demonstrating
their thorough understanding of the risks (and also
the benefits) involved in doing this work. This inclu-
des the ability to take meaningful steps to maximize
victim safety and choice, and create opportunities for
offenders to reflect on their actions and make new
choices. ' (p. 8) 

North Carolina (US): Domestic violence
cases in the Carolina Dispute Settlement
Services (CDSS) 

Research was carried out in 2005 (Bryant,
Seigle, Jabbar and McGeorge 2006) to compare
domestic violence re-offending outcomes two
years after mediation with outcomes either fol-
lowing a court appearance or after release from
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a prison sentence. 100 mediation cases re-
aching agreement were compared with 118 co-
urt cases. 

All the cases handled by CDSS were media-
ted in the local courthouse, where. the physi-
cal security of victims was high. Everyone pas-
sed through the security checkpoint that inclu-
ded a metal detection device for weapons. The
sessions were held in conference rooms next
to the courtroom, so that police would be wi-
thin shouting distance in case of problems. 

The re-offending rate for the 100 mediated
cases was 16%. This was compared with out-
comes for 108 court cases. Victim non-app-
earance and lack of evidence led to the dismis-
sal of 59 cases. For the 49 court cases that to-
ok place, the re-offending rate was 43%. 

In cases where the defendant had no previo-
us criminal record, the difference was even
more marked: only two out of the 55 mediated
cases re-offended, compared to six out of 16
court cases. Thus it would seem that media-
tion is more effective than the court process in
preventing re-offending. 

South Africa: Domestic violence and the
victim-offender conferencing (VOC) pro-
ject in three districts near Johannesburg 

In 1998, the Domestic Violence Act was in-
troduced to provide women with legal protec-
tion from domestic violence. It has a wide de-
finition of domestic violence, and also a wide
definition of 'domestic relationship'. Cases in
the VOC project area could be referred by co-
urts and other agencies, to see if VOC could
help more effectively than the court process. 

The percentage of cases involving domestic
relationships (i. e. cases where victim and of-
fender lived under the same roof) increased
over the three years of the project, from 43%
to 58% and further to 76% of all cases referred,
partly because mediation seemed to be suc-
cessful and partly because of a decision to in-
crease the number of serious cases. 

As restorative interventions are regarded as
risky by many, Amanda Dissel and her colleague
Kindisa Ngubeni researched the impact of VOC
on female victims of domestic violence (Dissel
and Ngubeni 2003). It was a rather small qu-
alitative study – the results are thoroughly di-
scussed though, the concerns of those raising
doubts and objections against the use of RJ-pr-
ocedures are attended to. The researchers con-
tacted 21 women who had completed media-
tion. Most of them felt that mediation had pro-
vided a safe space where their personal safety
was not threatened, and where they could tell
their stories, speak their minds and be heard,
often for the first time. The ground rules of
mediation and the presence of the mediators
helped them feel safe and able to speak on an
equal basis to their partners. 

The women were interviewed again about
one year later, to assess whether there had been
any lasting change in the behaviour of the offen-
ders. In all cases the women mentioned positi-
ve changes in behaviour and conduct towards
them, with no further assaults or verbal abuse.
All the women who were still with their part-
ners said that relationships and communication
had improved following the VOC. Those who
had separated said that the VOC had helped
them to negotiate the terms of this. The resear-
chers concluded that restorative justice can be
successfully used in domestic violence cases,
and that it can result in lasting and meaningful
change. Of course the necessary safeguards ne-
ed to be in place: preparation, informed con-
sent, training and impartiality for mediators. 

South Africa: Domestic Violence in the
Phoenix Justice and Reparation Programme
(JARP) 

More recent research results from a project
in South Africa are reported by Hema Hargovan
(2008). 

This research is based on the answers of 205
victims of domestic violence of the Justice and
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Reparation Programme (JARP) in Phoenix and
arrives at the conclusion that programmes si-
milar to JARP can have a significant impact on
prevention and reduction of re-offending in
domestic violence cases. (44 perpetrators had
re-offended, the large majority of the victims
were satisfied, with only 12 not satisfied.) 

The programme is strongly community ba-
sed and the RJ-process is enhanced and sup-
ported by follow-up workshops for victims and
offenders. 

Altogether, 
+ the majority was happy to be given oppor-

tunity to participate in mediation rather than
the court process; 

+ a very small number – stated that dome-
stic violence should be dealt with by the court
or that offenders should be imprisoned. 

+ a majority would recommend the pro-
gramme to others in a similar situation as
themselves. 

The Handbook outlines in its last pages
'steps to be taken when drafting legislation'

and mentions the need for evidence-based legi-
slation. We are aware that the Handbook is fi-
nalised, its various recommendations have un-
dergone discussion. We want to emphasize on-
ce more that the overall purpose and the line
of arguments set out in this document should
receive wide attention and general support. 

We believe though that the evidence presen-
ted above does not support the call for a prohi-
bition on mediation in cases of domestic vio-
lence, but on the contrary shows that media-
tion has the potential to empower women, and
surely no one, least of all the promoters of the
advancement and empowerment of women,
can want to deprive them of this. 

We want to repeat that the considerable ri-
sks involved in using such an instrument are to
be attended to and weighed carefully in each
single case. But one ought to care about each
single case and each single woman more than
about making uncompromising blanket state-
ments. 
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1 Unfortunately there are no specific recidivism rates for those cases that went to court and ended with
a sentence, a fine or imprisonment, conditional or unconditional. Nor do we know about the effect on re-
cidivism or 'real life' occurrence of more violence within a certain time-span, for cases that were dealt with
by another diversionary measure, e. g. an order for anti-violence-training. 
But we do know the 'official' recidivism rate of suspects that went through VOM in a case of partnership
violence. This rate amounts to 11%. It is self-evident that the figures of my study, based on the state-
ments of the women victims, are closer to every-day life-reality. But then – to argue further – the diffe-
rence between 11% and 17% (the percentage of women who reported to have experienced further violen-
ce) appears small. It would imply that altogether about two thirds of the relapses, i. e. the re-occurrences
of violence become known to the police. This drastic reduction of the usual dark-figure amounting to twi-
ce to three times that of the factual offences, would then figure as another remarkable achievement of the
VOM procedure. A considerable percentage of the women who went through VOM have notified the po-
lice following an incident of violence. 
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Jest to oœwiadczenie Forum Europejskiego
na temat Sprawiedliwoœci Naprawczej poru-
szone w rozdziale "Podrêcznik Narodów Zjed-
noczonych na temat regulacji prawnych doty-
cz¹cych przemocy wobec kobiet" (Narody
Zjednoczone, Nowy Jork 2009). 

Obejmuje on Zakaz Mediacji (paragraf 3.9.1)
w przypadkach przemocy wobec kobiety (po-
prawnie nale¿y to rozumieæ jako przemoc prze-
ciwko p³ci). Dokument zosta³ stworzony przez
Wydzia³ ds. Zaanga¿owania Kobiet wraz z Wy-
dzia³em ds. Ekonomicznych i Socjalnych.
W tym miejscu nale¿y wspomnieæ, ¿e w 2006
roku cz³onkowie Forum Europejskiego bior¹cy
udzia³ w dyskusji nad i szkicowaniem "Pod-
rêcznika na temat Sprawiedliwoœci Napraw-
czej" wydanego przez agendê Narodów Zjedno-
czonych – Biuro ds. Narkotyków i Przestêpczo-
œci (w ramach serii wydawniczej na temat
Sprawiedliwoœci Kryminalnej). 

Forum Europejskie podziela pogl¹dy wyra-
¿one w tym dokumencie opisane w "Komenta-
rzu" jako: brak analizy prawnej, brak gwarancji
równych si³ w negocjacjach lub nawet równy
udzia³ winy po stronie ofiary i na koñcu, unika-
nie lub zmniejszenie odpowiedzialnoœci po
stronie sprawcy. Nale¿y bardzo powa¿nie po-

traktowaæ wynikaj¹ce z powy¿szego opisu me-
diacji potencjalne zagro¿enie dla bezpieczeñ-
stwa ofiary przemocy przeciwko p³ci. 

Bardzo wysoko cenimy wysi³ek znacz¹cy
prace nad przygotowaniem tego dokumentu:
by nadzorowaæ przemoc przeciwko kobiecie
i by dostarczyæ rz¹dom i aktywistkom ruchów
kobiecych wskazówek na temat efektywnego
prawodawstwa w tym zakresie. 

Jakkolwiek, nie uwa¿amy, ¿e zalecenie
prawnego zakazu stosowania mediacji stoi
w interesie kobiety z nastêpuj¹cych powo-
dów: 

Po pierwsze: takie rozumienie mediacji jakie
przedstawiono w "komentarzu" jest bardzo
uproszczone. Ponadto, nie jest to prawid³owy
opis tego co jest istotne w podejœciu do "spra-
wiedliwoœci naprawczej". Jeœli "mediacja" jest
stosowana zgodnie z zasadami sprawiedliwo-
œci naprawczej – to przybiera ona – szczególnie
w przypadku "przemocy domowej" zupe³nie in-
ny kszta³t. Dodatkowo, procedury sprawiedli-
woœci naprawczej obejmuj¹ równie¿ wspólne
spotkania i stosuje siê takie rozwi¹zania na ca-
³ym œwiecie. W ramach procedur sprawiedli-
woœci naprawczej oba zagadnienia to jest
wzmocnienie ofiary i odpowiedzialnoœæ spraw-

Oœwiadczenie Forum Europejskiego na temat 
Sprawiedliwoœci Naprawczej (EF) 

dotycz¹ce zalecenia "Zakazu mediacji" zebrane 
w " Podrêcznik Narodów Zjednoczonych na temat 

regulacji prawnych dotycz¹cych przemocy 
wobec kobiet"



cy s¹ brane pod uwagê i to w sposób efektyw-
ny. 

Po drugie: W³aœnie te skutki mediacji w ra-
mach procedur sprawiedliwoœci naprawczej:
wzmocnienie ofiary i odpowiedzialnoœæ spraw-
cy, by³y pokazywane w badaniach empirycz-
nych w ró¿nych programach sprawiedliwoœci
naprawczej w przypadkach przemocy przeciw-
ko kobiecie. 

Austria: Mediacja Ofiara-Sprawca i jej
mo¿liwoœci wzmocnienia kobiety (1999
i 2009). 

Bardzo intensywne badania by³y prowadzo-
ne w Austrii gdzie 'Out-of-Court-Offence-Re-
solution' (Außergerichtlicher Tatausgleich –
ATA) jest stosowana w przypadkach przemocy
domowej od lat 90-tych. Z powodu krytycz-
nych g³osów kierowanych od protagonistów
ruchów kobiecych zosta³o zaadaptowane me-
todologiczne podejœcie i zintensyfikowana
wspó³praca z Austriackimi Centrami Ochrony
przed Przemoc¹ i innymi agencjami. 

Pierwsze badanie typu jakoœciowego (stu-
dium przypadku i wywiady z kobietami i mê¿-
czyznami – powtarzane po oko³o 6 do 12 mie-
siêcy) pozwoli³o wysnuæ wniosek, ¿e potencja³
lub wzmocnienie procesu mediacji nie idzie
w parze z procesem wzmocnienia lub uwolnie-
nia, którego kobieta zaczê³a doœwiadczaæ. (Peli-
kan and Hoenisch 1999) 

Po dziesiêciu latach, przy zastosowaniu me-
tod jakoœciowych i iloœciowych, przeprowadzo-
no kolejne badanie: (Pelikan, Haller, Kretschmann
and Hager 2009) 

W roku 2006 zosta³ rozes³any kwestiona-
riusz do wszystkich kobiet, które skorzysta³y
z mediacji ofiara-sprawca w przypadkach prze-
mocy domowej i by³y jej ofiar¹ (w 18% przy-
padków by³y zarówno ofiar¹ i sprawc¹). Kon-
centrowa³ siê on na pytaniach czy przemoc zo-
sta³a powstrzymana czy kontynuowana po
przeprowadzeniu mediacji ofiara-sprawca. 

Mediacja ofiara-sprawca przyczyni³a siê
do przeprowadzenia separacji w prawie po-

³owie z tych przypadków, przynajmniej w ja-
kimœ stopniu: (65% z tych kobiet przyzna³o, ¿e
poczu³y siê pewniejsze siebie i wzmocnione
w nastêpstwie procesu przed ATA i to wzmoc-
nienie nast¹pi³o wraz z separacj¹, dla 55% pro-
ces ten uœwiadomi³ im, ¿e separacja jest najlep-
sz¹ rzecz¹ jak¹ mog¹ zrobiæ.) 

83% z wszystkich respondentek nie do-
œwiadcza³o ju¿ wiêcej przemocy. 

Spoœród tych kobiet, które NIE doœwiadcza-
³o ju¿ wiêcej przemocy ze strony swojego 
(ex-) partnera, 80% przyzna³o, ¿e to mediacja
ofiara-sprawca przyczyni³a siê do tego –
a w 40% z tych przypadków przyzna³o, ¿e na-
wet w znacznym stopniu. Udzia³ mediacji po-
lega³ na bezpoœrednim lub poœrednim wzmoc-
nieniu: bezpoœrednie wzmocnienie implikowa-
³o wzrost œwiadomoœci i prawa do ¿ycia bez
przemocy lub wzrost potrzeby do rozwi¹zywa-
nia konfliktów poprzez komunikacjê np. roz-
mowy. Niebezpoœrednie wzmocnienie wskazy-
wa³o na mediacje ofiara – sprawca jako na
czynnik wyzwalaj¹cy potrzebê szukania dalszej
pomocy i wsparcia. 

Dodatkowo, 40% z tych kobiet, których
zwi¹zek by³ kontynuowany lub, które mia-
³y kontakt z ex-partnerem, które nie do-
œwiadcza³y ju¿ wiêcej przemocy stwierdzi³y,
¿e ich partner siê zmieni³ w wyniku mediacji
ofiara-sprawca. 

Gdy uwzglêdnimy razem badania jakoœcio-
we i iloœciowe, mo¿emy stwierdziæ co nastêpu-
je: Wa¿ne jest by nadmieniæ, ¿e obie historie
wzmocnienia kobiety i historie wewnêtrznej
przemiany mê¿czyzny dziej¹ siê wbrew zacho-
dz¹cym w tle zmianom oczekiwañ spo³ecz-
nych, nowej œwiadomoœci spo³ecznej. Oczeki-
wanie by przemoc "wysz³a na zewn¹trz" (zosta-
³a ujawniona) relacji intymnej partnerów zy-
skuje wiêksz¹ akceptacjê w spo³eczeñstwie. Ta
zmiana œwiadomoœci spo³ecznej idzie w œlad za
wprowadzeniem w ¿ycie "Ustawy o Ochronie
przed Przemoc¹ w Rodzinie". Zarówno w bada-
niach jakoœciowych i iloœciowych znajdujemy
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dane na temat znacznej iloœci sprawców, którzy
doœwiadczyli eksmisji lub nakazu oddalenia siê
na skutek dzia³ania tej ustawy. W wywiadach
czêsto znajdujemy takie stwierdzenia " To by³
jak znak ostrzegawczy – Stop! To sprawi³o, ¿e
on zacz¹³ myœleæ co mi robi. " Oczywiste jest,
¿e bardzo konkretna i rzeczywista interwencja
policji w czasie eksmisji, mia³a wp³yw na œwia-
domoœæ spo³eczn¹ i to daje efekt. Dla kobiety,
która jest przestraszona i zagra¿a jej niebezpie-
czeñstwo w jej zwi¹zku, sta³o siê normaln¹
strategi¹ postêpowania wezwanie policji i uzy-
skanie oddalenia sprawcy jej strachu od jej
miejsca zamieszkania przynajmniej na kilka
dni. To okaza³o siê skuteczn¹ strategi¹. S¹ dwa
efekty takiego postêpowania, natychmiastowy
i rzeczywisty oraz symboliczny, które nios¹ za
sob¹ komunikat: to siê nie mo¿e zdarzaæ! 

Interwencja a drodze mediacji ofiara-spra-
wca ogólnie mówi¹c prowadzi do nastêpnego
kroku decyzyjnego: ci mê¿czyŸni dostaj¹ ko-
munikat do zmiany myœlenia z: "Przemoc nie
mo¿e siê zdarzaæ w relacji intymnej" w kierun-
ku " To ja dokona³em aktu przemocy. To ja – fi-
zycznie i emocjonalnie zrani³em mojego part-
nera". 

W wyniku mediacji ofiara sprawca mia³y
miejsce dwie g³ówne zmiany. Jest to wzmoc-
nienie kobiet – g³ównie jako nastêpstwo
zmian, które ju¿ wczeœniej zosta³y zapocz¹tko-
wane. Innymi s³owy: zaradnoœæ kobiet wydaje
siê wzrastaæ, gdy¿ zosta³o zaakceptowane, ¿e
kobiety maj¹ prawo do ¿ycia wolnego od prze-
mocy. Zaobserwowaliœmy równie¿ zmianê
mê¿czyzn – czasami – udzia³ w mediacji ofiara-
sprawca by³ pomocny w dokonaniu tej zmiany. 

Z wielu programów, które stosuj¹ procedu-
ry sprawiedliwoœci naprawczej do spraw
o "przemoc domow¹" (25) i raportów zawiera-
j¹cych wyniki na ten temat sporz¹dzonych
przez Marian Liebmann i Lindy Wootton
(2008, zaktualizowane 2010) wybraliœmy jesz-
cze cztery by zilustrowaæ takie podejœcie. 

Kanada: Program Dialogu z Centrum
Sprawiedliwoœci Naprawczej w Edmonton,
Alberta. 

Edwards and Haslett (2003) opisuj¹ program
skupiony na ukierunkowaniu krzywdy, bezpie-
czeñstwie uczestników, odpowiedzialnoœci
sprawcy, mo¿liwoœci dialogu i odnowienia
zwi¹zku. 

Program bazuje na Projekcie Interwencji
w przypadkach Przemocy Domowej (Duluth)
oraz na innych projektach np. Terapia Narra-
cyjna. Przypadki obserwowane w programie
ukazuj¹ kontynuacjê przypadków przemocy
domowej, od pierwszych nie charakterystycz-
nych ataków do wielokrotnych aktów przemo-
cy. W przypadku ofiar, posiadanie bezpieczne-
go miejsca gdzie mog¹ opowiedzieæ swoj¹ hi-
storiê, mo¿e to byæ bardzo wzmacniaj¹ce do-
œwiadczenie. Pozytywne strony obejmuj¹ po-
jednanie, przebaczenie, zamkniêcie i odnowê,
ale wa¿ne jest by nie kreowaæ ¿adnych wyobra-
¿eñ na ten temat. Odnowienie nie ma na celu
przywrócenie stanu " sprzed aktu przemocy",
gdy¿ to on doprowadzi³ do przemocy, ale stwo-
rzenie relacji równoœci spo³ecznej. Podsumo-
wanie autorów jest nastêpuj¹ce: 

"Nasze doœwiadczenie jest takie, ¿e sprawiedli-
woœæ naprawcza ma wiele do zaoferowania ofiarom
i sprawcom przemocy domowej, w szczególnych
przypadkach i gdy spe³nione s¹ szczególne warunki.
To co odkryliœmy to stwierdzenie, ¿e ta praca nigdy
nie jest ³atwa, i to czym siê dzielimy to wnioski ja-
kie wyp³ywaj¹ z napotykanych doœwiadczeñ. Nasze
doœwiadczenie prowadzi do stwierdzenia, ¿e jeœli
sprawiedliwoœæ naprawcza ma byæ traktowana po-
wa¿nie jako wartoœciowe narzêdzie w przypadkach
przemocy domowej, mo¿e to byæ wy³¹cznie w wyni-
ku pracy doœwiadczonego praktyka rozumiej¹cego
ryzyko (ale równie¿ i korzyœci) zwi¹zane z wykony-
waniem tej pracy. Obejmuje to zdolnoœæ do podejmo-
wania znacz¹cych kroków maj¹cych na celu maksy-
malne zwiêkszenie bezpieczeñstwa ofiary i wyboru
i stworzenie dla sprawcy mo¿liwoœci refleksji nad ich
dzia³aniami i dokonania nowych wyborów " (str. 8) 
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Pó³nocna Karolina (USA): Przypadki
przemocy domowej w Oddziale S³u¿b So-
cjalnych w Karolinie (CDSS) 

Badanie by³o prowadzone w 2005 roku (Bry-
ant, Seigle, Jabbar i McGeorge 2006) mia³o na ce-
lu porównanie przypadków ponownej przemo-
cy domowej po dwóch latach od mediacji
z przypadkami po sprawie s¹dowej lub po od-
byciu kary wiêzienia. Porównano 100 przypad-
ków osi¹gniêcia porozumienia po mediacji ze
108 przypadkami po sprawach s¹dowych. 

Wszystkie przypadki prowadzone przez
CDSS by³y mediowane w lokalnym s¹dzie,
gdzie zapewnienie bezpieczeñstwa ofiarom by-
³o wysokie. Ka¿dy przechodzi³ przez bramki
sprawdzaj¹ce, które wykrywa³y równie¿ meta-
le tzn. naboje. 

Sesje odbywa³y siê w pokojach konferencyj-
nych obok sali s¹dowej, tak ¿e policja znajdo-
wa³a siê w zasiêgi strza³u w przypadku gdyby
zaistnia³y jakieœ problemy. 

WskaŸnik wyst¹pienia ponownego aktu
przemocy w 100 przypadkach "pomediacyj-
nych" wynosi³ 16%. By³o to porównywane ze
108 przypadkami "s¹dowymi". Nie stawienie
siê ofiary i brak ewidencji doprowadzi³o do od-
dalenia sprawy w 59 przypadkach. Dla 49 przy-
padków, których rozprawy odby³y siê przed s¹-
dem, wskaŸnik ponownego wyst¹pienia prze-
mocy wynosi³ 43%. 

W przypadku gdy pozwany nie by³ wczeœniej
notowany, ró¿nica by³a jeszcze bardziej znacz-
na: tylko w 2 z 55 "mediowanych" przypadków
wyst¹pi³a ponownie przemoc, w porównaniu
z 6 spoœród 16 spraw rozwi¹zanych na drodze
s¹dowej. Z tego wynika, ¿e mediacja jest bar-
dziej efektywna w zapobieganiu nawrotom
przemocy ni¿ postêpowanie s¹dowe. 

Republika Po³udniowej Afryki: Przemoc
domowa i projekt konferencji ofiara-spra-
wca (VOC) realizowany w trzech okrêgach
w okolicy Johanesburga 

W 1998 roku wprowadzono Ustawê o Prze-
mocy Domowej by zapewniæ kobietom prawn¹

ochronê przed przemoc¹ domow¹. Zawiera
ona szerok¹ definicjê przemocy domowej oraz
szerok¹ definicjê " relacji domowych". Przypad-
ki objête projektem VOC mog¹ byæ zg³aszane
przez s¹dy i inne agencje, by sprawdziæ czy
konferencja ofiara-sprawca (VOC) pomaga
bardziej efektywnie ni¿ proces s¹dowy. 

Procentowy udzia³ przypadków zwi¹zanych
z relacjami domowymi (tj. przypadków gdzie
ofiara i sprawca mieszkaj¹ pod jednym da-
chem) wzrasta³ w kolejnych trzech latach pro-
jektu, z 43% do 58% i dalej do 76% z wszyst-
kich zg³aszanych przypadków, czêœciowo wyni-
ka³o to z faktu, ¿e mediacja wydawa³a siê byæ
skuteczn¹ metod¹ i czêœciowo z powodu decy-
zji by zwiêkszyæ iloœæ powa¿nych przypadków. 

Jednak interwencje w ramach sprawiedliwo-
œci naprawczej s¹ przez wielu uwa¿ane za ryzy-
kowne, Amanda Dissel wraz z Kindisa Ngubeni
bada³y wp³yw konferencji ofiara-sprawca
(VOC) na kobiety – ofiary przemocy domowej
(Dissel i Ngubeni 2003). To by³o raczej ma³e
studium jakoœciowe – wyniki by³y omawiane
i dyskutowane, dotyczy³y one pojawiaj¹cych
siê w¹tpliwoœci i objekcji na temat stosowania
procedur sprawiedliwoœci naprawczej. Badacze
skontaktowali siê z 21 kobietami, które prze-
sz³y przez proces mediacji. Wiêkszoœæ z nich
czu³a, ¿e mediacja dostarczy³a im bezpiecznej
przestrzeni, w której ich osobiste bezpieczeñ-
stwo nie by³o zagro¿one i gdzie mog³y opowie-
dzieæ swoje historie, wypowiedzieæ siê i byæ
wys³uchanym, bardzo czêsto po raz pierwszy.
Podstawowe zasady mediacji i obecnoœæ me-
diatora pomaga³a im czuæ siê bezpiecznie i da-
wa³a mo¿liwoœæ rozmawiania na równej stopie
ze swoim partnerem. 

Kobiety rozmawia³y ponownie po up³ywie
jednego roku, by oszacowaæ czy zasz³a jakaœ
trwa³a zmiana w zachowaniu sprawców. We
wszystkich przypadkach kobiety zauwa¿y³y po-
zytywn¹ zmianê w zachowaniu w stosunku do
nich, bez dalszych ataków lub przemocy wer-
balnej. Wszystkie kobiety pozostaj¹ce w dal-

34 MEDIATOR POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI 1/2010 (nr 52)

Oœwiadczenie Forum Europejskiego na temat Sprawiedliwoœci Naprawczej



35(nr 52) 1/2010 MEDIATOR POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI

szym zwi¹zku ze swoimi partnerami powie-
dzia³y, ¿e ich relacja i komunikacja poprawi³a
siê w nastêpstwie VOC. Te kobiety, które siê
rozsta³y z partnerami przyzna³y, ¿e VOC po-
mog³a im w negocjowaniu warunków rozsta-
nia. Badacze stwierdzili, ¿e sprawiedliwoœæ na-
prawcza mo¿e byæ z sukcesem stosowana
w przypadkach przemocy domowej i to mo¿e
powodowaæ trwa³¹ i znacz¹c¹ zmianê. Oczywi-
œcie musz¹ byæ zagwarantowane niezbêdne
warunki bezpieczeñstwa: przygotowanie, tre-
ning i bezstronnoœæ mediatorów. 

Republika Po³udniowej Afryki: Przemoc
domowa w Programie Naprawczo-
S¹dowym w Phoenix (JARP) 

Bardziej aktualne badania z projektu w Re-
publice Po³udniowej Afryki s¹ przedstawione
przez Hema Hargovan (2008). 

Badanie to opiera siê na odpowiedziach 205
ofiar przemocy domowej w ramach Programu
Naprawczo-S¹dowego (JARP) w Phoenix
i prowadzi do wniosku, ¿e programy podobne
do JARP maj¹ znaczny udzia³ w zapobieganiu
i zmniejszeniu zjawiska ponownego wystêpo-
wania przemocy domowej. (44 sprawców do-
puœci³o siê ponownej przemocy, wiêkszoœæ
ofiar by³a zadowolona, a tylko 12 by³o niezado-
wolonych.) 

Program by³ mocno osadzony w realiach
spo³ecznych i procedury sprawiedliwoœci na-
prawczej by³y wzmocnione poprzez cykl warsz-
tatów dla ofiar i sprawców. 

Podsumowuj¹c, 
+ wiêkszoœæ by³a zadowolona z szansy bra-

nia udzia³u w mediacji a nie w procesie s¹do-
wym; 

+ bardzo ma³a grupa – stwierdza³a, ¿e prze-
moc domowa powinna byæ rozstrzygana przed
s¹dem lub, ¿e sprawcy powinni byæ skazywani
na karê wiêzienia 

+ wiêkszoœæ poleci³aby program innym oso-
bom gdyby znaleŸli siê w podobnej sytuacji. 

Podrêcznik podkreœla na swoich ostatnich
stronach "kroki podejmowane przy szkicowa-
niu prawodawstwa" i wspomina o potrzebie
prawodawstwa opartego na dowodach. Jeste-
œmy œwiadomi, ¿e Podrêcznik nie jest jeszcze
skoñczony, ró¿ne zalecenia bêd¹ powodowa³y
dyskusje. Chcemy ponownie podkreœliæ, ¿e ca³-
kowity cel i linia argumentów zebrana w tym
dokumencie powinna zwróciæ uwagê i uzyskaæ
wsparcie. 

Wierzymy, ¿e dowody zaprezentowane po-
wy¿ej nie wspieraj¹ potrzeby ograniczenia me-
diacji w przypadkach przemocy domowej,
przeciwnie pokazuj¹, ¿e mediacja ma mo¿li-
woœæ wzmacniania kobiety i na pewno nikt,
spoœród wszystkich promotorów procesu
wzmocnienia kobiet, chcia³oby je tego pozba-
wiæ. 

Chcemy powtórzyæ, ¿e znaczne ryzyko zwi¹-
zane ze stosowaniem tego narzêdzia wymaga
odpowiedniego podejœcia i dok³adnego wywa-
¿enia argumentów za i przeciw stosowaniem
mediacji w ka¿dym poszczególnym przypadku.
Ale ka¿dy powinien z wiêksz¹ uwag¹ podejœæ
do pojedynczego przypadku i ka¿dej kobiety,
a nie wydawaæ bezkompromisowe puste
oœwiadczenia. 
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Nowadays, there is no autonomous system
of juvenile justice in Russia. In the beginning
of the 90-s of the last century, the Russian sys-
tem of justice was being actively reformed. The
conception of the judicial reform approved by
the parliament in 1991 among other issues in-
cluded a statute where it is admitted that cre-
ating the system of juvenile justice is of great
importance. 

In the middle 90s, a movement for juvenile
justice was started by both civil and judicial
communities. People suggested various legi-
slative changes. Yet, there seemed to be no cle-
ar models worked out, which it would have be-
en possible to be reflected in the legislation.
On the other hand, the existing legislation had
several articles making it possible to work due
to the international standards under certain
conditions: the aims of the criminal justice are
quite different from the ones of the juvenile ju-
stice as well as the interpretation of some sta-
tutes. Technically, the Russian criminal law
and procedural criminal law propose a certain
space in the legislation, which is still not occu-
pied by any legal statute and which should sti-
pulate certain legal measures concerning the
minor. Such steps include investigating the li-
ving conditions of the minor, their backgro-

und, help to understand how to help them not
through punitive measures but through su-
spended sentences and to do it effectively, the-
se steps also include working out personal re-
commendations concerning these non-punit-
ive arrangements. Therefore, it becomes ne-
cessary to study the child's personality, their
personal peculiarities, if they have enough
support from their relatives and friend etc.
And these make the legislation actual and wor-
king. And then we understand that we have to
organize a special system to fulfill these statu-
tes. 

Russia is part of the world community and
has signed and ratified a number of important
international principles and standards, besides
there is a number of appropriate statutes in
the Russian legislation, all this have created
a legislative base for accomplishing experi-
ments with proceeding the criminal cases of
the juveniles in many regions of the country. 

Types of experimental sites (juvenile ju-
stice). We can distinguish the following types
of sites according to the degree of their practi-
ces being recognized by the authorities and ac-
cording to their working model. 

The degree of practices being recognized. The si-
tes can be divided into two groups: innovative

Rustem Maksudow
Lioudmila Karnozova

On the way to Restorative Juvenile Justice 
in Russia: Contexts and Principle structure of the

regional models of work with young offenders



and experimental. In the first group we have tho-
se site where the experiment has already been
put into practice on a regular base. Here we
have the sites in St. Petersburg, Rostov-on-
Don, in Cheriomushki district court of Mo-
scow, Tyumen and Urai. Yet, these cities and
towns have different models of work with ju-
venile offenders. In Rostov region, deputy jud-
ge fulfills the functions of a social worker. In
St. Petersburg, social workers are on the staff
of the Family, Childhood abd Youth Commit-
tee of the city administration. In Moscow, so-
cial workers are on the staff in the Juvenile Di-
vision of the Social and Psychological Adapta-
tion and Development Center "Perekrestok" of
Moscow City Psychological and Teachers' Tra-
ining University. 

The practices of these sites are recognized
by the authorities and included into the proce-
eding routine of the city bodies, yet this does
not mean that there are no organizational pro-
blems though these problems differ from the
ones experienced at the second type of sites.
The latter (experimental ones) include those
sites where introduction of the new elements
has just begun or the model is not yet comple-
ted (e. g. restorative juvenile justice: in Novo-
sibirsk, Kazan, Perm, Volgograd). With time,
experimental sites become innovative, and the
number of the experimental ones grows, since
new regions join the process. All the innova-
tions are done in the framework of the existing
legislation, yet it does not impede creating dif-
ferent organizational models due to peculiari-
ties of the local conditions, variety of initiative
groups and the degree of willingness of diffe-
rent state bodies to participate in the work. 

Working Models. Here there are sites, where
the whole organizational process and funding
of the social work is fulfilled by the regional
court though the regional division of the judi-
cial department (first of all, these is Rostov re-
gion, Lipetsk and Angarsk). Other sites (Mo-
scow, Tyumen, Urai, Perm, Novosibirsk, Ka-

zan) organize their work with support from lo-
cal educational bodies, Youth Committees or
Social Help Organizations funded by the con-
stituent entity of the Federation. 

According to the content of the model. There are
two types of juvenile justice models. The first
one includes Rostov region and St. Petersburg.
They employ social workers and encourage
connections of the court with various organi-
zations which can ensure juvenile offenders'
re-integration back into society1. This model is
close to the classical variant of the rehabilita-
tion approach to juvenile offences. The sites
practicing this model made a great effort fin-
ding rehabilitating resource in different state
bodies working with children and created
a connection between these bodies and the co-
urt. This connection influenced the court to
start changing so that to get closer to a juveni-
le court. Yet, at these sites, they do not pay
extra attention to the victim-offender meetings
and redressing the wrong as the main ele-
ments of juvenile justice. Accordingly, they do
not accomplish training sessions in mediation
for restorative justice programs and do not en-
force connections between restorative justice
programs, social work and rehabilitation pro-
grams. In their model reconciliation meetings
are optional. 

The specialists of the Center for Judicial and
Legal reform analyzed the situation with the
juvenile justice in different western countries
(Great Britain, Canada, New Zealand, Check
Republic, Poland, Belgium) and came to the
conclusion that it is not rehabilitation techni-
ques, but restorative justice programs that ma-
ke the core of juvenile justice. Restorative ju-
stice programs together with social work and
psycho-therapy make it possible to accomplish
rehabilitation, re-socialization and re-integr-
ation of young offenders into the society be-
cause restorative justice lets young people re-
alize their fault, take responsibility for the cri-
me committed and redress the wrong. Curren-
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tly, in a number of countries, some alternative
juridical measures of response to juvenile deli-
nquency and child neglect were adopted accor-
ding to the international law and restorative
justice starts to play a fundamental role. 

The Center for Judicial and Legal reform
and our partners in the regions have developed
and are realizing a new concept of restorative
juvenile justice. This concept is basic for the
model where social workers, mediator and
other specialists interplay with young offen-
ders and with courts, Juvenile Commissions
and schools. Implementation of this idea can
be found in the experience of other countries
which once were reforming their system of law
and introducing juvenile justice. It's also im-
portant to note that the countries with well-
developed systems of juvenile justice have late-
ly started reforming it as well, since the main
aims of the latter change: now the main aim of
juvenile justice is not only well-being of
a young offender, but making sure that the
young offender becomes more responsible for
their actions. And here the ideas of restorative
justice become crucial. 

According to the concept of restorative juve-
nile justice, the second type of models - restora-
tive juvenile justice models – is focused on inter-
play between restorative programs, social
work and rehabilitation programs2. Currently,
the elements of the models of the second type
are being introduced in Moscow, Tyumen,
Urai, Perm, Lysva, Novosibirsk and Kazan. Si-
milar methods are introduced in the other
spheres of work with the minor: in schools, Ju-
venile Commissions etc (Veliki Novgorod, Vol-
gograd and Tomsk)3. 

The structure of the restorative juvenile ju-
stice model. In order to understand what the
model is it is necessary to describe the following
elements: aim, method, procedure and result. 

The main aim for restorative model is to
work out and then to fulfill such a decision
which would ensure: 

• the child's and the family's integration in-
to the society; 

• that the decision is being worked out and
fulfilled by the people involved with the
situation; 

• that the victim's interests are taken care
of4. 

Due to the above, the aims and objectives
are identified for the specialists. The main ob-
jective for the specialists is to create a space for
accomplishing restorative procedures5 for the
young person and victim (in case of an offen-
ce) and to attract as many relatives and people
interested in the child to the process of deci-
sion-making as possible. 

Thus, mediation and family conferences be-
come the core of juvenile justice, since these
are the procedures which let the participants
of the meeting make decisions and fulfill them
for the sake of the child. 

Social workers support this process of inte-
gration of children and families into the socie-
ty with maximum effort made by the families
and the child. 

Legal specialists introduce restorative pro-
cess from the legal point of view, including
protection of the rights and interests of the
child.

Rustem Maksudow, Lioudmila Karnozova

1 This model is described in more detail in the following book: Voronova E. Tkacheva V. Juvenile Court and
Social Services: Mechanisms of Interplay. Rostov-on-Don. "Kniga", 2004. 

2 This model is fully described in the following book: Organizing and Accomplishing Restorative Justice
Programs: Manual /editors: Karnozova L. and Maksudov R. Moscow, 2006. Also see: Marchenko N. Juve-
nile Delinquency Division. Working Methods // Restorative Justice Bulletin. Fascicle 6. Moscow: publi-
shed by the Center for Judicial and Legal Reform, 2006. 
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3 See: Briefly on Organizing Restorative Justice Programs and School Reconciliation Services in Russia. Re-
storative Justice Bulletin. Fascicle 6. 2006. p. p. 75-85. 

4 This aim coordinates with the one pointed out in Recommendation (2003) 20 of the Committee of Mi-
nisters to the Participating Countries of the European Council. About New Methods of Response to Ju-
venile Delinquency and the role of Justice in the cases of the Minor (See: Recommendation (2003) 20 of
the Committee of Ministers to the Participating Countries of the European Council. About New Methods
of Response to Juvenile Delinquency and the role of Justice in the cases of the Minor // Restorative Juve-
nile Justice. Published by the Center for Judicial and Legal reform 2007. 

5 Restorative procedures. For more detail see article by Maksudov Rustem "Restorative Paradigm in Juve-
nile Justice: Problems of Interplay between Specialists and Participants of a Criminal Situation" in this bo-
ok. 
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Informacja o konferencji “Mediacja jako
instytucja dla pokrzywdzonego”

W dniach 7-8 grudnia odby³a siê w Warsza-
wie organizowana przez Ministerstwo Spra-
wiedliwoœci – Departament Praw Cz³owieka,
Polsk¹ Akademiê Nauk oraz Polskie Centrum
Mediacji konferencja nt.: "Mediacja, jako insty-
tucja dla pokrzywdzonego", wspó³finansowa-
nia przez Europejski Fundusz Spo³eczny. 

Mieliœmy przyjemnoœæ goœciæ wybitnych
przedstawicieli œrodowiska naukowego i me-
diacyjnego z ró¿nych krajów, w tym Christê Pe-
likan, Nilsa Christie, Martina Wrighta, Ruste-
ma Maksudowa. O randze konferencji œwiad-
czy fakt, i¿ otwiera³ j¹ Minister Sprawiedliwo-
œci – Krzysztof Kwiatkowski, Marsza³ek Senatu
Zbigniew Romaszewski, wieloletni Przewodni-
cz¹cy Komisji Praw Cz³owieka w Senacie,
a tak¿e wspó³pracownik i przyjaciel dr Janki
Waluk, przewodnicz¹cej Zespo³u ds. Wprowa-
dzania Mediacji w Polsce i pierwszej Prezes
Polskiego Centrum Mediacji, mia³ równie¿ wy-
st¹pienie. W konferencji uczestniczyli Sekre-
tarz Stanu – Stanis³aw Chmielewski i Podse-
kretarz Stanu – Igor Dzialuk, dyrektor departa-
mentu Praw Cz³owieka – dr Marzena Kruk.
Przedstawicielami œrodowiska naukowego byli
m. in. prof. Andrzej Murzynowski, prof. Do-
brochna Wójcik, doc. dr hab. Irena Rzepliñska,
dr Beata Czarnecka – Dzialuk. Za³o¿eniem
konferencji by³o stworzenie platformy porozu-
mienia pomiêdzy œrodowiskiem mediatorów
a przedstawicielami wymiaru sprawiedliwoœci,
doprecyzowanie procedur równie¿ w oparciu
o doœwiadczenia zagraniczne. Konferencja sku-
piona by³a na mediacjach karnych i z nieletnim
sprawc¹ czynu karalnego, dlatego te¿ gro za-
proszonych goœci stanowili przedstawiciele Po-
licji, Prokuratury i S¹dów – te instytucje mog¹
w Polsce kierowaæ sprawy karne do mediacji.
A z drugiej strony mediatorów. 

Zaproszeni goœcie na sesji plenarnej wys³u-
chali ciekawego wyst¹pienia Nilsa Christi sku-

pionego na idei sprawiedliwoœci naprawczej
oraz Martina Wrighta. Korzyœci z mediacji
z punktu widzenia przedstawicieli ró¿nych
profesji zwi¹zanych z wymiarem sprawiedli-
woœci przedstawi³a sêdzia, prokurator, poli-
cjant, adwokat i mediator. Istotnym elemen-
tem konferencji ciesz¹cym siê bardzo du¿ym
zainteresowaniem by³y warsztaty: 

- Mediacja w sprawach karnych – warsztat
mediatora, prowadzili: mediator PCM – Robert
Kaszczyszyn i Pavel Stern (Czech). 

- Mediacja w sprawach nieletnich – warsztat
mediatora, prowadzili: dr Beata Czarnecka –
Dzialuk – pracownik naukowy PAN oraz me-
diator PCMi Rustem Maksudov (Rosja). 

- Mediacja w sprawach zwi¹zanych z prze-
moc¹ – za i przeciw, prowadzone przez media-
torkê PCM Magdalenê Grudzieck¹ i Christê Pe-
likan (Austria) 

- Procedury mediacji w sprawach kierowa-
nych z prokuratury i s¹dów – jak wspó³praco-
waæ?, prowadzone przez mediatorkê PCM Iwo-
nê Jaœkiewicz-Wyrêbsk¹ i Franka Winter
(Niemcy), 

- Mediacja jako instytucja dla pokrzywdzo-
nego – prowadzone przez mediatora PCM Je-
rzego Ksi¹¿ka i prof. Juliusa Dermontas (Li-
twa) 

- Jakie sprawy kierowaæ do mediacji – pro-
wadzone przez mediatorów PCM – Barbarê
Hoffman i Mariusza Cieœlaka oraz Laima Ze-
lmene (£otwa) 

- Jakie warunki formalne spe³niaæ powinna
ugoda mediacyjna w sprawach karnych i spra-
wozdanie z mediacji przesy³ane do instytucji
kieruj¹cych sprawy do mediacji (policja, pro-
kuratura, s¹d) – prowadzone przez mediatorkê
PCM Jolantê Kaczorek i Borbala Fellegi (Wê-
gry) 

- Znaczenie wyniku mediacji dla ukszta³to-
wania reakcji karnej na przestêpstwo w danej
sprawie – art. 53§3. – prowadzone przez sêdziê
Agnieszkê Rêkas. 

Du¿ym zainteresowaniem, jednoczeœnie
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wzbudzaj¹c wiele kontrowersji, cieszy³ siê
warsztat poœwiêcony mediacjom prowadzo-
nym w sytuacji przemocy domowej. W Polsce
organy sprawiedliwoœci bardzo chêtnie kieruj¹
takie sprawy do mediacji, uznaj¹c ¿e równowa-
ga stron jak¹ bêdzie umia³ zachowaæ profesjo-
nalnym mediator, bezpieczna atmosfera roz-
mowy sprzyja poszukiwaniu zadoœæuczynienia
jakiego oczekuje osoba pokrzywdzona. Polskie
Centrum Mediacji przez lata praktyki wypraco-
wa³o procedury i techniki mediacji ofiara –
sprawca w sytuacji przemocy domowej. Istotn¹
przes³ank¹ p³yn¹c¹ z warsztatu: Mediacja, jako
instytucja dla pokrzywdzonego, jest to, ¿e w³a-
œnie mediacja jest t¹ metod¹, która najpe³niej
pozwala naprawiæ szkodê, zadoœæuczyniæ oso-
bie pokrzywdzonej zgodnie z jej potrzebami
i oczekiwaniami, jednoczeœnie ¿eby wypraco-
wane rozwi¹zanie by³o akceptowalne przez
sprawcê. 

Praktycznym efektem konferencji s¹ wspól-
nie wypracowane przez praktyków wymiaru
sprawiedliwoœci, mediatorów, œrodowisko na-
ukowe, rekomendacje przekazane Ministrowi
Sprawiedliwoœci, które mamy nadziejê, widz¹c
sprzyjaj¹c¹ atmosferê w Ministerstwie, zaowo-
cuj¹ zmianami w prawie sprzyjaj¹cym rozwojo-
wi mediacji w Polsce. 

Miêdzynarodowa Konferencja 
"System mediacji rodzinnej – prezentacja do-
œwiadczeñ w Polsce, Niemczech i Norwegii"

24 marca 2010, Warszawa 
konferencja na temat mediacji rodzinnej

Systemy mediacji rodzinnej. Norwegia,
Niemcy, Polska. 

Konferencja organizowana by³a w ramach
projektu "Perspektywa dziecka w konflik-
tach rodzinnych – upowszechnianie i roz-
wój mediacji w Polsce". Projekt realizowany
jest w ramach I Komponentu Funduszu dla Or-
ganizacji Pozarz¹dowych "Demokracja i Spo³e-

czeñstwo Obywatelskie". G³ównym celem pro-
jektu jest upowszechnianie i rozwój mediacji
rodzinnej w Polsce oraz zapewnienie dostêpu
do mediacji rodzinnej jako jednego z kluczo-
wych instrumentów pomocy prawnej w proce-
sie rozwodowym. 

Projekt realizowany jest przy wsparciu udzie-
lonym przez Islandiê, Liechtenstein i Norwegiê ze
œrodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu
Finansowego oraz bud¿etu Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz¹do-
wych. Celem Konferencji by³o stworzenie prze-
strzeni do dyskusji nt rozwi¹zañ systemowych
dotycz¹cych mediacji rodzinnej w Polsce, poka-
zanie jak do tej pory rozwija siê mediacja ro-
dzinna, jaki jest system mediacji rodzinnej
w Polsce. Mediatorzy rodzinni z Norwegii,
gdzie mediacja jest obligatoryjna i wpisana
w system prawny i samorz¹dowy oraz media-
torzy z Niemiec gdzie funkcjonuje obligatoryj-
ne informowanie o mediacji, zaprezentowali
funkcjonowanie systemu mediacji rodzinnej
w tych krajach. 

Konferencjê objê³o patronatem Minister-
stwo Sprawiedliwoœci oraz Stowarzyszenie Sê-
dziów S¹dów Rodzinnych. Swoj¹ obecnoœci¹
zaszczycili nas i wziêli g³os w dyskusji – goœcie
specjalni: Pan Stanis³aw Chmielewski – Sekre-
tarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwoœci, Pan
Sêdzia Robert Zegad³o Sekretarz Komisji Ko-
dyfikacyjnej Prawa Cywilnego dzia³aj¹ca przy
Ministrze Sprawiedliwoœci, Pani Sêdzia Jolanta
Zagajewska – Naczelnik Departamentu S¹dów
Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwoœci,
Pan Bronis³aw Czech – Sêdzia S¹du Najwy¿-
szego, Pani Katarzyna Czayka-Che³miñska –
Prezeska Stowarzyszenia Mediatorów Rodzin-
nych, Pan Maciej Tañski – Przewodnicz¹cy Spo-
³ecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Roz-
wi¹zywania Konfliktów, Pani Sêdzia Ewa Œwi-
derska – Cz³onek Zarz¹du Stowarzyszenia Sê-
dziów S¹dów Rodzinnych w Polsce, Pani Lidia
Mazowiecka – Ministerstwo Sprawiedliwoœci,
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Pani Mecenas Teresa £aszczuk, Pani Magda
Grudziecka – Wiceprzewodnicz¹ca Polskiego
Centrum Mediacji. 

W trakcie konferencji odby³y siê wyst¹pie-
nia prelegentów, reprezentuj¹cych parterów
Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Wyst¹pienia
zapewni³y wysoki poziom merytoryczny konfe-
rencji. Tematykê mediacji zaprezentowali Pani
Anna Cybulko ze Stowarzyszenia Mediatorów
Rodzinnych, Pan Ivar Markusen z Norwegii
w imieniu Familievernkontor Uranienborg
oraz Pan Siegfried Rapp z Niemiec w imieniu
BAFM

Prelekcje te pokaza³y nam jak w inny sposób
mo¿na wprowadzaæ mediacje rodzinn¹ w roz-
wi¹zania prawne i ustawowe. W Norwegii ma-
my mediacjê wpisan¹ w; ustawê o zawieraniu
zwi¹zków ma³¿eñskich oraz ustawê o ochronie
praw dziecka. Norweskie rozwi¹zania wpisuj¹
pierwsz¹ konsultacjê mediacyjn¹ jako obowi¹z-
kow¹ i bezp³atn¹. Dalsze podlegaj¹ zasadzie
dobrowolnoœci stron. Ministerstwo ds. Praw
Dziecka, Równoœci i Inkluzji Spo³ecznej jest
odpowiedzialne za system mediacji rodzinnej
w Norwegii, a œwiadczenie pomocy w ramach
mediacji rodzinnej jest bezp³atne. W Niem-
czech s¹d mo¿e nakazaæ parze udzia³ w bez-
p³atnej sesji informacyjnej na temat mediacji
Organizacj¹, która zrzesza œrodowisko media-
torów jest powsta³a w 1992 roku BAFM (Fede-
ralne Stowarzyszenie Mediatorów Rodzin-
nych). Aby zagwarantowaæ stronom mediacji
wsparcie zarówno w aspekcie psychologiczno-
-spo³ecznym, jak i prawnym, BAFM zaleca me-
diacje ³¹czone. Je¿eli to mo¿liwe, osoby prowa-
dz¹ce mediacje powinny byæ ró¿nej p³ci, jedna
z nich powinna posiadaæ doœwiadczenie

w dziedzinie psychologii i zagadnieñ spo³ecz-
nych, druga zaœ doœwiadczenie prawnicze.
BAFM kszta³ci i rozwija standardy pracy me-
diatora rodzinnego proponuj¹c specjalistyczne
szkolenia 200 godzinne interdyscyplinarne se-
minaria ze znaczn¹ iloœci¹ zajêæ praktycznych. 

Wnioski z dyskusji: 
• Skorzystanie z rozwi¹zañ norweskich; za-

nim para z³o¿y pozew o rozwód skorzysta
wczeœniej z obligatoryjnej – bezp³atnej
sesji informacyjnej na temat mediacji

• Wa¿ne ¿eby mediator natychmiast nawi¹-
zywa³ kontakt ze stronami zanim dojdzie
do spotkañ sadowych – pokazanie korzy-
œci na pierwszym spotkaniu a póŸniej ak-
ceptacja stron czy chc¹ mediacji. 

• Propozycja prowadzenia takich spotkañ
na terenie s¹du oraz zapewnienie zwrotu
kosztów wpisu s¹dowego jeœli strony
uzgodni³y rozwi¹zania 

• Upowszechnianie informacji na temat al-
ternatywnych metod rozwi¹zywania spo-
rów w kampaniach spo³ecznych i mate-
ria³ach edukacyjnych

• Rozwijanie rozwi¹zañ pozas¹dowych –
interdyscyplinarne podejœcie i umocowa-
nie mediacji rodzinnej w rozwi¹zaniach
systemowych

• Swoboda wyboru mediatora – jeœli tego
nie bêdzie to spowoduje zahamowanie
rozwoju mediacji 

• Koniecznoœæ wypracowania i zapi-
sania w przepisach dok³adnych wymagañ doty-
cz¹cych profesjonalnego przygotowania media-
tora do wykonywania tego zawodu. 

Konferencje



ŒWIÊTO MEDIACJI W TYCHACH czêœæ I
W ramach obchodzonego po raz pierwszy

w Polsce Miêdzynarodowego Dnia Mediacji
w dniu 12 paŸdziernika 2009 roku cz³onkinie
Zarz¹du Stowarzyszenia Polskiego Centrum
Mediacji Oddzia³ w Tychach i czynne mediator-
ki Danuta Fastnacht (prezes Oddzia³u) i Izabe-
la Golus mia³y przyjemnoœæ, na zaproszenie
Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, popro-
wadziæ dla prokuratorów z obszaru apelacji ka-
towickiej szkolenie z zakresu mediacji, za co
bardzo serdecznie dziêkujemy. Dwugodzinny
wyk³ad na temat: "Mediacja w praktyce. Typo-
we techniki mediacyjne i ich znaczenie w pro-
cesie mediacji. Komentarz do materia³u filmo-
wego z najwa¿niejszych etapów w prowadze-
niu mediacji" zosta³ przeprowadzony w siedzi-
bie Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. By³
jednym z kilku tematów poruszanych podczas
ca³odniowego szkolenia zawodowego dla pro-
kuratorów. 

Ze wzglêdu na ograniczony czas tematyka
szkolenia zosta³a omówiona w sposób ogólny
i zawiera³a podstawowe informacje na temat
mediacji. Wa¿nym elementem szkolenia by³ na-
krêcony przez mediatorów Oddzia³u w Tychach
film pokazuj¹cy w du¿ym skrócie przebieg i ideê
postêpowania mediacyjnego, która w tym przy-
padku zakoñczy³a siê zawarciem porozumienia.
Ka¿dy okrêg otrzyma³ wczeœniej przygotowane
przez mediatorów materia³y 

"Mediacja w praktyce – Kto chce szuka spo-
sobów, kto nie chce – szuka powodów". 

PROGRAM SPOTKANIA 
DANUTA FASTNACHT, Prezes PCM o/Ty-

chy, mediator
Mity i fakty o mediacji. 
IZABELA GOLUS, mediator PCM o/Tychy
Dlaczego warto stosowaæ mediacje: 
- Korzyœci z mediacji, 
- Czego i z kim nie mediujemy?, 
- Typowe techniki mediacyjne i ich znacze-

nie w procesie mediacji. 

Jak to wyglada w praktyce? 
Prezentacja filmu pokazuj¹cego fragmenty

najwa¿niejszych etapów w prowadzeniu me-
diacji z komentarzem prowadz¹cych. 

Zakres szkolenia, a zw³aszcza film, zosta³y
przez prokuratorów bardzo ¿yczliwie przyjête.
Sami mediatorzy zostali bardzo ¿yczliwie przy-
jêci przez organizatorów, za co równie¿ bardzo
dziêkuj¹. 

Dziêki temu szkoleniu mamy nadziejê, ¿e
prokuratorzy zarazili siê ide¹ mediacji, poznali
jej psychologiczne i spo³eczne efekty. Mamy
nadziejê, ¿e zwiêkszy wspó³pracê prokurato-
rów z mediatorami, a co za tym idzie wzroœnie
liczba kierowanych spraw do postêpowania
mediacyjnego. 

Miêdzynarodowy Dzieñ Mediacji w Polsce,
do którego obchodów anga¿owane s¹ s¹dy,
prokuratura, policja, jak i nasz wyk³ad sprawia-
j¹, ¿e œwiadomoœæ na temat idei mediacji i pro-
cedury postêpowania mediacyjnego u przed-
stawicieli organów œcigania i wymiaru sprawie-
dliwoœci wzrasta i wskazuje efektywne narzê-
dzie – technikê mediacyjn¹, która w znacz¹cym
stopniu mo¿e przyczyniæ siê nie tylko do sku-
tecznego i korzystniejszego dla stron rozwi¹za-
nia sporu, ale do szybszego i mniej kosztowne-
go zamkniêcia sprawy. 

ŒWIÊTO MEDIACJI W TYCHACH czêœæ II
"Cz³owiek musi znaleŸæ taki sposób rozwi¹-

zania konfliktów, który odrzuca wszelk¹ ze-
mstê, odwet i agresjê" (Martin Luther King) 

Stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji
Oddzia³ w Tychach, Filia Mediacji w Lêdzinach
oraz Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Lêdzinach zorganizowa³y pierwsze w Polsce
Obchody Miêdzynarodowego Dnia Mediacji.
Zosta³o zorganizowane Seminarium: "Mediacja
jako alternatywna metoda rozwi¹zywania spo-
rów" w dniu 15.10.2009 w godzinach 12.00 –
16.00. 

Patronami obchodów zostali: 
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Prezydent Miasta Tychy
Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Nauk Spo³ecz-

nych im. ks. Emila Szramki w Tychach 
Patronat medialnym: Górnoœl¹ski Tygodnik

Regionalny ECHO
Miejscem seminarium by³a aula Wy¿sza

Szko³a Zarz¹dzania i Nauk Spo³ecznych im. ks.
Emila Szramka w Tychach, 

Celem seminarium by³a integracja œrodo-
wisk na rzecz szerzenia idei mediacji i sprawie-
dliwoœci naprawczej oraz zaprezentowanie me-
diacji jako narzêdzia pomocnego w rozwi¹zy-
waniu konfliktów rodzinnych, rówieœniczych,
s¹siedzkich oraz tych z pogranicza prawa kar-
nego. 

Program seminarium zosta³ tak opracowany
aby korzyœci mediacji zosta³y przedstawione
z obszarów dzia³añ ró¿nych instytucji. 

Seminarium otwar³a Prezes Oddzia³u Danu-
ta Fastnacht Wyk³adem Mity i fakty o media-
cjach. 

Kolejna czêœæ seminarium poœwiêcona zo-
sta³a mediacji w praktyce: 

Mediacje w instytucji – Aleksandra Skwara-
-Ziêciak – Dyrektor Miejskiego Oœrodka Pomo-
cy Spo³ecznej w Lêdzinach. 

Mediacje szkolne – Anna Rompa³a, Wicedy-
rektor Zespo³u Szkó³ z Oddzia³ami Integracyj-
nymi w Tychach, mediator PCM 

Mediacje s¹dowe – SSR Bart³omiej Witek,
Vice-Prezes S¹du Rejonowego w Tychach, oraz
Fragmenty filmu "Mediacje – starcie stron"
z komentarzem. 

Seminarium zakoñczy³o siê dyskusj¹ oraz
podsumowaniem spotkania przez Prezes Od-
dzia³u Danuta Fastnacht. 

Istotne jest, i¿ na seminarium przyby³y 53
osoby reprezentuj¹ce ró¿ne instytucje. Dodat-
kowo opracowana zosta³a karta ewaluacyjna
seminarium, której analiza wskaza³a na potrze-
bê kontynuacji tej formy szerzenia idei media-
cji w œrodowisku lokalnym. 

W przygotowaniu i realizacji seminarium
uczestniczy³a grupa mediatorów PCM Oddzia³
Tychy oraz mediatorzy z filii w Ledzinach. 

Dodatkow¹ pomoc¹ wspar³a nas grupa
uczniów z Zespo³u Szkó³ z Oddzia³ami Inte-
gracyjnymi w Tychach. 

Szczególne podziêkowania dla: 
Izabeli Golus mediator Filia Lêdziny
Barbary Ditmer i Anny Rompa³y media-

torom PCM Tychy.
Danuta Fastnacht

Izabela Golus 
PCM Tychy

Miêdzynarodow Dzieñ Mediacji w naszych Oddzia³ach

Punkt sekretariatu seminarium
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W dniu 19 kwietnia br. wesz³y w ¿ycie
zmiany do przepisów o mediacji w kodeksie
postêpowania cywilnego (opubl. w Dz. U.
z 2010 r. Nr 7, poz. 45). 

Zmian jest ledwie kilka. S¹ nastêpuj¹ce: 
(i) Art. 183[8] § 4 otrzyma³ brzmienie: 
,,§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje siê w spra-

wach rozpoznawanych w postêpowaniu naka-
zowym i upominawczym" 

[usuniêto zakaz kierowania do mediacji (s¹-
dowych) spraw drobnych – podlegaj¹cych roz-
poznaniu w post. uproszczonym]; 

(ii) W art. 436: 
a) § 3 uchyla siê [przepis ten stanowi³, ¿e

mediatorami [w sprawach o rozwód i separa-
cjê] mog¹ byæ tak¿e kuratorzy s¹dowi oraz oso-
by wskazane przez rodzinne oœrodki diagno-
styczno-konsultacyjne]. 

b) § 4 otrzyma³ brzmienie: 
,,§ 4. Je¿eli strony nie uzgodni³y osoby me-

diatora, s¹d kieruje je do sta³ego mediatora po-
siadaj¹cego wiedzê teoretyczn¹, w szczególno-
œci posiadaj¹cego wykszta³cenie z zakresu psy-
chologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz
umiejêtnoœci praktyczne w zakresie prowadze-
nia mediacji w sprawach rodzinnych. " [doda-
no "w szczególnoœci posiadaj¹cego wykszta³ce-
nie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjolo-
gii lub prawa", zaœ usuniêto odes³anie do § 3]; 

(iii) art. 445[2] otrzyma³ brzmienie: 

,,Art. 445[2]. W ka¿dym stanie sprawy
o rozwód lub separacjê s¹d mo¿e skierowaæ
strony do mediacji w celu ugodowego za³a-
twienia spornych kwestii dotycz¹cych zaspoko-
jenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu
sprawowania w³adzy rodzicielskiej, kontaktów
z dzieæmi oraz spraw maj¹tkowych podlegaj¹-
cych rozstrzygniêciu w wyroku orzekaj¹cym
rozwód lub separacjê. Przepis art. 436 § 4 sto-
suje siê odpowiednio. "

[usuniêto odes³anie do 436 § 3]; 
(iv) art. 570[2] otrzyma³ brzmienie: 
,,Art. 570[2]. W sprawie, w której zawarcie

ugody jest dopuszczalne, s¹d mo¿e skierowaæ
uczestników do mediacji. Przedmiotem media-
cji mo¿e byæ tak¿e okreœlenie sposobu wykony-
wania w³adzy rodzicielskiej. Je¿eli uczestnicy
postêpowania nie uzgodnili osoby mediatora,
s¹d kieruje ich do mediacji prowadzonej przez
sta³ego mediatora, o którym mowa w art. 

436 § 4. " [ zmieniono zd. 2, które dotych-
czas mia³o nastêpuj¹c¹ treœæ: 

"Je¿eli uczestnicy postêpowania nie uzgod-
nili osoby mediatora, s¹d kieruje ich do media-
cji prowadzonej przez mediatora, o którym
mowa w art. 436 § 3, albo do sta³ego mediato-
ra posiadaj¹cego wiedzê teoretyczn¹ i umiejêt-
noœci praktyczne w zakresie prowadzenia me-
diacji w sprawach rodzinnych. "]
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