
Odpowiedzi na pytania dotyczące 
przemocy seksualnej wobec mężczyzn 
 

Czym jest przemoc seksualna wobec mężczyzn? 

Survivors UK definiuje przemoc seksualną wobec mężczyzn jako niechciany i niedobrowolny akt seksualny, 

którego ofiarami są mężczyźni lub chłopcy niezależnie od wieku. 

Komu może się to przydarzyć? 

Mówiąc prosto, może się to przydarzyć każdemu bez względu na to, czy ofiara jest dzieckiem, nastolatkiem, czy 

osobą dorosłą. 

Jak częste są przypadki przemocy seksualnej wobec mężczyzn? 

Znacznie częściej niż mogłoby się wydawać. 

Według danych opublikowanych w 2007 roku przez brytyjski Krajowy urząd statystyczny (ang. Office for National 

Statistics) wynika, że w dowolnie wybranym momencie 11% chłopców poniżej 16. roku życia jest ofiarą różnych 

form przemocy seksualnej. 

W odniesieniu do obecnej liczby ludności oznacza to ponad 700 000 ofiar, co wskazuje, że w Wielkiej Brytanii 

liczba dorosłych mężczyzn, którzy doświadczyli przemocy seksualnej w dzieciństwie, wynosi ponad 2 miliony. 

Z tych samych badań wynika, że w wieku pełnoletnim 3,5 % mężczyzn jest wykorzystywanych seksualnie, co 

stanowi 905 000 przypadków napaści seksualnych i 120 000 przypadków gwałtu.  

To ponad milion przypadków przemocy seksualnej wobec dorosłych mężczyzn. Co roku ponad 1000 mężczyzn 

zgłasza się na policję jako ofiary gwałtu. Policja oraz rząd przyznają, że prawdopodobnie jest to mniej niż 10% 

rzeczywistej liczby przypadków. 

W2013 roku brytyjski Krajowy urząd statystyczny opublikował sprawozdanie „Overview of Sexual Offending in 

England and Wales” [przyp. tłum. Przegląd przestępczości seksualnej w Anglii i Walii], które podaje, że w roku 

poprzedzającym wydanie sprawozdania zarejestrowano 72 000 przypadków napaści na tle seksualnym wobec 

mężczyzn. 

Czy kobiety też są sprawcami? 

Tak. Wyniki ostatniego badania (przeprowadzonego na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii) 

wykazały, że aż do 25% sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci to kobiety. Te same badania podają, że 

kobiety odpowiedzialne są za około 40% przypadków przemocy seksualnej wobec chłopców.  

Dodatkowe źródła 

Ofiary przemocy seksualnej doświadczają wielu błędnych założeń dotyczących przemocy seksualnej– ta strona 

pomoże im rozwiać pewne mity. 

Jeżeli chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się więcej na temat przemocy seksualnej w świetle prawa, odwiedź naszą 

stronę zawierającą informacje na ten temat. 
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