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Ten poradnik to rezultat współpracy drużyny with women we run, 

specjalistów z zakresu równouprawnienia ze stowarzyszenia white 

ribbon oraz badaczy zjawisk społecznych z organizacji art of the 

possible consulting.

Razem realizujemy szereg inicjatyw biegowych i budujemy hierarchię 

wartości społeczności adidas runners.

NASI 
PARTNERZY

Centrum Praw Kobiet jest najstarszą w Polsce organizacją 

broniącą praw kobiet. Naszą misją jest przeciwdziałanie 

wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu 

prywatnym, publicznym i zawodowym.

Pomagamy kobietom doświadczającym przemocy. Zwłaszcza 

seksualnej. Udzielamy bezpłatnego wsparcia prawnego, 

psychologicznego, terapeutycznego. Edukujemy, organizujemy 

akcje, piszemy petycje, zmieniamy prawo i społeczeństwo.

Kongres Kobiet działa na rzecz realnej równości kobiet  

i mężczyzn, uznania godności, autonomii i wolności wszystkich 

ludzi, oraz budowania solidarności kobiet poprzez wymianę 

doświadczeń, wzajemną pomoc i pracę nad pamięcią  

o naszej historii.
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Każde działanie dążące do powstrzymania napastowania we wszyst-

kich jego formach musi zacząć się od zapewnienia poczucia bezpie-

czeństwa ofiarom przemocy oraz dzielenia się siłą do opowiadania  

o swoich doświadczeniach.

Dlatego wszystkie historie przyjmujemy z empatią i życzliwością. 

Wiemy, że dzielenie się nimi wymaga to nie lada odwagi, ale wierzymy, 

że opowiadanie o nich wzmocni tych, którzy mówią, i uświadomi tych, 

którzy słuchają.

Mamy świadomość, że zawartość tego poradnika może przywołać 

przykre wspomnienia z przeszłości. Jeśli poczujesz dyskomfort lub 

niepokój, zachęcamy do kontaktu z grupami wsparcia lub ośrodkami 

pomocy ofiarom przemocy seksualnej. Profesjonaliści z tych instytucji 

udzielą Ci dodatkowych informacji.

 Naszym celem jest stworzenie środowiska,  
w którym każdy członek biegowej społeczności 

będzie czuł się bezpiecznie. Mamy nadzieję,  
że wspólnie z nami wyruszysz w tę podróż.

OSTRZEŻENIE !
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Nasza biegowa społeczność zmienia kulturę sportu. Priorytetem jest 

zapobieganie wszystkim formom przemocy wobec kobiet, by czuły się 

bezpiecznie.

Wielkie zmiany trzeba zaczynać od podstaw. Dlatego pierwsza część 

poradnika skupia się na edukacji na temat nierówności płci oraz analizy 

jej wpływu na biegową społeczność.

Druga część poradnika koncentruje się na praktyce. Przyjrzymy 

się działaniom naszych kapitanów i trenerów na poziomie lokalnym, 

krajowym oraz międzynarodowym, w zakresie wspierania ofiar prze-

mocy.

Jesteśmy globalną, różnorodną społecznością – biegając, wspólnie 

przekraczamy granice i bijemy rekordy. Jako biegacze jesteśmy 

stworzeni do zmieniania kultury sportu i budowania świata opartego  

o równość płci.

O PORADNIKU
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Jako adidas Runners wiemy, że sport może być częścią pozytywnych 

zmian w każdym aspekcie życia członków społeczności biegowej. 

Sport łączy ludzi z całego świata, ułatwiając wymianę doświadczeń  

i zwiększając świadomość problemu nierówności płci.

Nierówność społeczna oraz związana z nią przemoc w nieproporcjo-

nalnie duży sposób dotykają kobiet, dziewczynek oraz osób różno-

rodnych płciowo. Seksizm, molestowanie oraz mizoginia często idą 

w parze z rasizmem, homofobią, transfobią, ageizmem oraz innymi 

formami nękania.

Przemoc oraz molestowanie seksualne mają ogromny wpływ na życie 

kobiet, w tym dzieci, osób transpłciowych, niebinarnych oraz osób 

LGBTQ+.
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Czym jest  
MOLESTO-

WANIE?
“Podczas dzisiejszego biegu dla kobiet 

minęłyśmy dwóch mężczyzn, którzy uznali,  
że robienie nam zdjęć bez pytania jest ok”

– Kapitan AR NYC
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Molestowanie ma wiele oblicz. Biegacze,  

w szczególności kobiety oraz osoby 

identyfikujące się jako kobiety, codziennie 

doświadczają przejawów nękania.

POJĘCIE
MOLESTOWANIA
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Molestowanie może przejawiać się 

w różnych formach:

→   niechciany 
kontakt fizyczny

→   próba 
niechcianego 
kontaktu

→   niechciane 
fotografowanie, 
bądź filmowanie

→   udostępnianie 
zdjęć bez zgody

→   obraźliwe 
komentarze 
o rasie bądź 
pochodzeniu

→   poniżające ko-
mentarze o orien-
tacji seksualnej, 
bądź tożsamości 
płciowej

→   seksistowskie 
komentarze 
oraz niechciana 
uwaga

→   internetowy 
trolling przy 
użyciu mediów 
społ.

→   stalkowanie 
poprzez aplikacje  
i media społ.

→   body 
shaming

→   niechciane 
rozmowy

→   obnażanie 
części ciała

→   śledzenie
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90%
Bazując na badaniach  

Runners World UK,

tyle przypadków napastowania kobiet 
podczas biegania powodują mężczyźni 

– to pokazuje jak ważna jest zmiana 
zachowań.
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WANIE
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podczas
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NAPASTOWANIE
PODCZAS 
BIEGANIA

„Spotykam się z molestowaniem  
w trakcie biegania tak często,  

że zaczęłam uważać to za normalne.”

– Kapitan AR Brazil

Badania przeprowadzone  

przez RunRepeat w 2021 roku:

45,85% biegających kobiet 
doświadczyło nękania

WOMEN

0%

25%

50%

MEN

podczas gdy tego samego 
problemu doświadczyło 
17.48% biegających mężczyzn

45,85%

17,48%

Nękanie kobiet podczas biegania jest  
blisko 3 razy częstsze aniżeli mężczyzn
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“Najistotniejszą rzeczą, którą zmieniłam 
podczas moich biegowych treningów jest to, 
że gdy nie ma w pobliżu ludzi, nie zakładam 

słuchawek.”

– Christie Maruka

“Biegam w zepsutych słuchawkach. 
Prawa nie działa, więc słyszę to,  

co dzieje się wokół mnie.”

– Llauren Crain

JAK NĘKANIE  
WPŁYWA NA  
KOBIETY
Obawa o własne bezpieczeństwo powoduje,  

że kobiety zmieniają swoje biegowe nawyki, takie jak:

→→ obierają bezpieczniejsze trasy biegowe

→→ unikają samotnego biegania

→→ biegają przed zapadnięciem zmroku

→→ zmieniają styl ubierania się

→→ biegają mniej lub całkowicie rezygnują

Osoby identyfikujące się jako LGBTQ+ są bardziej narażone na 

nękanie. Za większość przypadków nękania niestety odpowie-

dzialni są mężczyźni.
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A przecież to nie bierność kobiet, a brak równości i głęboko zako-

rzenione w społeczeństwie normy kulturowe uprzedmiatawiające 

kobiety są główną przyczyną agresji.

Wiele osób sprzeciwia się takiemu stanowi rzeczy. Większość z nich to 

kobiety. Aby wprowadzić do sporu więcej równości i bezpieczeństwa, 

do tej walki musi dołączyć więcej mężczyzn. Jako globalna społeczność 

biegowa, wspierająca równość płci, musimy zacząć działać już teraz.

Te same szkodliwe normy i stereotypy związane z płcią mają wpływ 

również na życie mężczyzn i chłopców. Dlatego mężczyźni powinni 

wykorzystać szansę i zmienić kulturę sportu. adidas Runners zachęca 

mężczyzn do wspólnej walki o równość płci.

Media i społeczeństwo postrzegają 

wykorzystywane kobiety jako ofiary,  

odbierając im podmiotowość i sprawczość.

ROLA 
MĘŻCZYZN

“Kiedy opowiadam znajomym mężczyznom o 
przykrych rzeczach usłyszanych na ulicy podczas 
biegania czy jazdy na rowerze (solo bądź z innymi 
kobietami), zawsze są zszokowani i zbulwersowani.  
A jednak te rzeczy wciąż się zdarzają…

Jest różnica między mężczyznami, którzy potępiają 
przemoc wobec kobiet, a tymi, którzy tylko odwracają 
od niej wzrok.”

– Kapitan AR NYC
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Zaczynamy od zbadania źródeł 

nierówności płci oraz jej wpływu  

na kulturę sportu.

W JAKI SPOSÓB 
PRZECIWDZIAŁAMY
MOLESTOWANIU  
W SPORCIE?
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Rzeczywistość: jedni dostają 
mniej, podczas gdy drudzy 
dostają więcej. To wywołuje 
ogromną nierówność.

Równość: każdy ma dostęp do 
takiego samego wsparcia, jest 
traktowany tak samo jak inni. 
Równość nie oznacza sprawie-
dliwości.

RÓWNOŚĆ PŁCI  
– KLUCZOWE  
POJĘCIA

Słuszność: każdy dostaje takie 
wsparcie, jakiego potrzebuje. 
Każdego traktuje równo, co nie 
znaczy, że tak samo.

Sprawiedliwość: każdy otrzy-
muje wsparcie, ponieważ przy-
czyny nierówności oraz bariery 
społeczne zostały usunięte.

17adidas x with women we run

Czym jest molestowanie>? Chapter I



“Sama doświadczyłam przykrych sytuacji podczas biegania… zdarzało się, 
że wprost kwestionowano moją formę. Raz pewien mężczyzna zapytał czy 
„nadążę za nim, jeśli przyspieszy”. To nie jest agresja, ale takie uprzedze-

nia podkopują naszą pewność siebie.

Kolejna sytuacja: mijam biegnących mężczyzn, oni przyśpieszają i próbują 
mnie wyprzedzić, bo muszą pokazać, że są silniejsi i szybsi.”

- Kapitan AR Paris

Gotowanie: kobiety mają 
gotować, mężczyźni mają być 
karmieni

Praca: mężczyźni pracują, 
kobiety opiekują się domem

Wychowanie dzieci: kobiety 
mają opiekować się i wychować 
dzieci

Ubiór: kobiety mogą nosić 
spodnie, mężczyznom nie 
wolno nosić sukienek bądź 
spódnic

Dzieciństwo: chłopcy zachę-
cani są do zabawy na zewnątrz, 
natomiast dziewczynki musza 
bawić się lalkami, aby były 
bezpieczne

Wrażliwość: płaczący lub 
wyrażający uczucia i emocji 
mężczyzna postrzegany jest 
negatywnie

Agresja: mężczyźni swobodnie 
mogą pokazywać złość, nato-
miast kobiety muszą ją ukrywać

Randki: od mężczyzn oczekuje 
się płacenia w restauracjach

Małżeństwo: mężczyzna musi 
„zapewniać”, kobieta musi 
„wychowywać i troszczyć się”

Uroda: kobiety są „ładne”, 
mężczyźni są „przystojni”

NORMY PŁCIOWE
Przykłady norm płciowych:
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NIERÓWNOŚCI
PŁCIOWE  
W BIEGANIU
Kobiety i przedstawiciele mniejszości czują się mniej bezpiecznie  

w trakcie biegu. Doświadczają powtarzających się werbalnych  

i fizycznych zaczepek zarówno ze strony przechodniów, jak również 

innych biegaczy. Osobiste bezpieczeństwo postrzegane jest jako 

odpowiedzialność jednostki, a przechodnie odwracają od niego głowę. 

Brakuje kolektywnego poczucia 

odpowiedzialności za zmianę krzyw-

dzących norm i zachowań, by stwo-

rzyć społeczność, w której wszyscy 

będą czuli się bezpiecznie.

„Rozpoczęłam swój bieg  
w południowej części miasta  

i od początku wiedziałam,  
że ktoś biegł za mną. Zdałam sobie 
sprawę, że zatrzymywał się w tych 

samych miejscach, co ja, dosłownie 
podążając moim śladem. Zamiast 

dokończyć trening, pobiegłam 
prosto do domu”

– Biegaczka grupy AR Tel Aviv
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Wszyscy biegacze mają prawo biegać bez strachu o swoje 

bezpieczeństwo. Każdy jest szanowany i traktowany z godnością.  

W krzywdzącej sytuacji biegacze odczuwają wspólną odpowie-

dzialność, aby zapewnić bezpieczeństwo ofiarom i stawić czoła 

nierównościom, które ją wywołały.

ŚWIAT, JAKIEGO
CHCEMY RÓWNOŚĆ
WSZYSTKICH 
BIEGACZY
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„Kiedy biegam w grupie,  
w której nie ma mężczyzn, prawie 

zawsze doświadczam zaczepek   
i uprzedmiatawiających 

komentarzy ze strony 
przechodniów”.

– Biegaczka grupy AR NYC

„Musiałam odbyć wiele rozmów z mężczyznami w grupach i społecznościach 
biegowych, na temat tego, co wypada mówić w obecności kobiet. Nie na 
miejscu są komentarze na temat ich wyglądu, obłapianie ich wzrokiem czy 
zasypywanie ich wiadomościami w mediach społecznościowych. Mam tego 
dosyć! Cieszę się, że jako liderka swojej społeczności mogę się temu głośno 
sprzeciwić“.

– Biegaczka grupy AR NYC

Przykłady

→→  „męskie” rozmowy w szatni

→→ seksistowskie żarty

→→ komentarze na temat wyglądu

→→ robienie zdjęć bez pytania

→→ agresywne „podrywanie” pomimo sprzeciwu

→→ obnażanie się

→→ stalking i obłapianie wzrokiem

PRZYKŁADY  
NIERÓWNOŚCI
PŁCIOWYCH
Sposób komunikacji  
niektórych mężczyzn
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“Nasz kapitan – mężczyzna – spytał kilku kobiet, czy nadal są obiektem 
zaczepek. Wybuchłyśmy śmiechem... Nie mogłyśmy uwierzyć, że nie zdawał 
sobie sprawy z tego, jak dużym problemem jest zaczepianie kobiet na ulicy. 
Dałyśmy mu kilka świeżych przykładów, a on nie mógł w nie uwierzyć, 
ponieważ sam nigdy tego nie doświadczył”

– Biegaczka grupy AR NYC

Przykłady

→→  normy płciowe są powielane w mediach, sporcie,  

polityce czy miejscach pracy

→→  nierówny udział kobiet w procesach decyzyjnych

→→  narzucanie męskiej dominacji w rozmowach

→→  niska wartość sukcesów w kobiecym spocie  

i niższe wynagrodzenie

PRZYKŁADY  
NIERÓWNOŚCI
PŁCIOWYCH
Sposób komunikacji  
niektórych mężczyzn
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Równouprawnienie i bezpieczeństwo Chapter I

Podjęliśmy współpracę  
z Global White Ribbon Campaign,  

aby promować zaangażowanie mężczyzn 
 jako sojuszników w walce z przemocą  

i dyskryminacją na tle płciowym.

24adidas x with women we run



Jesteśmy zdeterminowani, aby przeciwdziałać wszelkim formom 

przemocy płciowej, molestowania i dyskryminacji wszędzie tam, gdzie 

biegamy. Marzymy o świecie i przyszłości, w których jesteśmy wolni od 

wszelkich form przemocy, niesprawiedliwości i prześladowania. W tym 

celu wszyscy stoimy zjednoczeni w jednym szeregu. 

Zaangażujemy całą społeczność adidas Runners poprzez wyrazy 

wsparcia i zachętę do działania. Zaangażujemy szeroką rzeszę ludzi  

w tworzenie lokalnych społeczności, bezpiecznych dla każdego.

ZOBOWIĄZANIE 
ADIDAS RUNNERS 
DO ZMIANY
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Każdy z nas na swój własny sposób zareagował na statystyki i infor-

macje zaprezentowane w tej broszurze. Wobec opisów przemocy  

i molestowania, jakiego doświadczały biegaczki z całego świata 

trudno pozostać obojętnym.

Część z nich może mieć odzwierciedlenie w naszym własnym doświad-

czeniu, odnosić się do sytuacji, których byliśmy świadkami i otworzyć 

nam oczy na ich temat. Bądźmy cierpliwi i empatyczni wobec siebie  

i swojego otoczenia –najważniejsze to wyciągnąć odpowiednie 

wnioski i wdrożyć je w życie.

Samemu lub z ze swoimi bliskimi, zastanów się  

nad następującymi zagadnieniami:

→→  co oznaczają dla mnie nierówności płciowe?

→→  jakiego typu nadużycia spotykają kobiety przy bieganiu?

→→  Jakie są ich skutki?

→→  jak kobiety sobie z nimi radzą?

→→   jakie uczucia wzbudzają w Tobie nadużycia wobec kobiet?

→→  czy zdawałam sobie sprawę ze wszystkich powyższych 

problemów?

→→  jak nowe informacje wpływają na moje postrzeganie bezpieczeństwa?

→→  jak w obliczu nowych informacji możemy zwiększyć poziom 

bezpieczeństwa w naszej społeczności?

CZAS NA
REFLEKSJĘ
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Refleksje  
NASZEJ 

SPOŁECZ-
NOŚCI
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W pierwszej części poradnika zawarliśmy cytaty biegaczy i biega-

czek z naszej społeczności, którzy doświadczyli molestowania,  

aby zilustrować bezpośredni wpływ nierówności społecznych na kobiety  

i osoby zróżnicowane płciowo.

W części drugiej staraliśmy się uwzględnić refleksje mężczyzn z naszej 

wspólnoty, którzy pochylili się nad własnymi doświadczeniami biego-

wymi i podjęli działania niezbędne do zmiany kultury sportu.

“Przez lata byłem świadkiem mikroagresji wobec kobiet. Wtedy wydawało 
mi się, że takie pozbawione wyczucia zaczepki mogą powodować co najwyżej 
irytację. Z czasem zrozumiałem, że skutki tych mikroagresji mogą wywoływać 

depresję, lęki i mieć bardzo negatywny wpływ na osoby, które ich doświad-
czają. My, mężczyźni, tego nie dostrzegamy, bo rzadko doświadczamy takich 

przykrych sytuacji. Dlatego tym bardziej powinniśmy obserwować swoje 
otoczenie i reagować, kiedy komuś dzieje się krzywda.”

– Kapitan AR, Londyn

“Kiedyś poszedłem pobiegać z żoną. W pewnym momencie minął nas 
samochód, zwolnił, otworzyło się okno i kierowca za nią zagwizdał. 

Byłem w szoku, kiedy powiedziała mi, że takie sytuacje zdarzają się to 
często. Nie miałem pojęcia, że kobiety muszą znosić takie rzeczy. Nikt 

nie powinien być tak traktowany!”

– Członek społeczności AR
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Aby kobiety i grupy szczególnie narażone na agresję były  

i czuły się bezpiecznie, musimy stworzyć bezpieczniejsze miasta  

i przestrzenie publiczne. 

Musimy sprawić, że kobiety będą mogły żyć tak, jak chcą, wolne od 

strachu. Jest to odpowiedzialność nas wszystkich jako jednostek 

i jako społeczności. Bez udziału mężczyzn się to nie uda.

Mężczyźni mogą przyczynić się  
do zmian poprzez:

→→  świadomość, że ich obecność może tworzyć pozytywne 

wzorce

→→  budowanie świadomości tematu bezpieczeństwa  

(lub jego braku) innych osób

→→  dążenie do pozytywnego wpływu na zachowania przyja-

ciół, współpracowników i członków rodziny

BEZPIECZNE 
PRZESTRZENIE

„Biegałem z grupą kobiet, w naszej regularnej miejscówce. Było ciemno, 
biegliśmy akurat przez obszar z zepsutymi latarniami. Dziewczyny spytały,  

czy musimy biec akurat tędy? Pamiętam, że pomyślałem, że przesadzają. 
Dopiero później, kiedy o tym porozmawialiśmy, kiedy powiedziały mi, że każda 

z nich co najmniej raz w życiu doświadczyła molestowania seksualnego  
od nieznajomych, zdałem sobie sprawę, jak duży i poważny jest to problem”.

– Członek społeczności AR
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Zdrowa  
MĘSKOŚĆ

„Jako kapitan, tworząc trasy biegowe często patrzyłem na 
kwestię bezpieczeństwa z męskiej perspektywy. Jest to obszar, 

w którym ostatnio się rozwijam. Chcę zapewnić bezpieczniejsze 
treningi wszystkim członkom społeczności, niezależnie od płci”.

– Kapitan AR, Nowy Jork
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Zdrowa męskość powinna również oznaczać niewykorzystywanie 

swojej siły fizycznej do wymuszania czegokolwiek na innych.  

Jakościowa komunikacja, solidarność i siła charakteru to cechy 

naszych męskich sprzymierzeńców.

Przykłady zdrowej męskości obejmują:

→→  jasne wyrażanie uczuć określając powód swojej reakcji:  

„czuję się sfrustrowany, bo nie mogę znaleźć...”

→→  omawianie stereotypów płciowych i ich wpływu na innych.  

Zrozumienie, że unikanie wyrażania emocji może prowadzić  

do depresji, rosnącego napięcia i zdenerwowania, 

potencjalnie prowadzących do przemocy

→→  odróżnianie siły fizycznej od siły charakteru. Zrozumienie, że tylko 

silny mężczyzna potrafi dzielić się swoimi emocjami, być łagodny, 

życzliwy i darzyć innych szacunkiem.

W kolejnych sekcjach pochylamy się nad 

znaczeniem promowania zdrowej męskości 

jako formy wspierania kobiet.
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Sprzymierzeńcy stają ramię w ramię 
z innymi, by podnosić ich bezpieczeństwo 
i poprawiać samopoczucie.

KIM SĄ 
SPRZYMIERZEŃCY?
Każdy z nas odgrywa rolę w zwalczaniu nierówności płci, nawet 

jeśli wydaje nam się, że ten temat nas bezpośredniego nie dotyczy.

Jako globalna społeczność 

biegaczy wierzymy, że  

możemy wprowadzać zmiany,  

zachęcając innych, wspierając 

nasze społeczności i pokazując 

innym, że też mogą być  

sojusznikami. Możemy być 

zmianą i inspirować zmianę  

w innych.

“Jako biegacze zwykle wysoko zawieszamy sobie poprzeczkę; biegi długodystansowe, 
trzymanie wysokiego tempa... Ale gdy chodzi o stawanie w obronie siebie nawzajem, 
zbyt często idziemy na łatwiznę. Musimy podchodzić do równości i sprawiedliwości tak 
ambitnie, jak do naszych celów biegowych!”

– Trener AR, Los Angeles 
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ZOSTAŃ  
SOJUSZNIKIEM
NA CAŁE ŻYCIE 
BĄDŹ  
SOJUSZNIKIEM ...

...dla osobistego rozwoju 

 Pomyśl o tym jakim chcesz być człowiekiem  

 i o tym, jaką rolę możesz odegrać w walce  

 z przemocą i dyskryminacją.

...dla zmiany 
 Dowiedz się jak zapobiegać molestowaniu,  

 jak wspierać osoby, które go doświadczyły  

 oraz jak być wzorem do naśladowania.

...na całe życie 
 Bądź pozytywnym wzorem – gdy każdy zacznie zmianę  

 od siebie, uda nam się odmienić społeczności,  

 miejsca pracy i instytucje. Dołącz też do lokalnych  

 i globalnych organizacji i ruchów  

 sprawiedliwości społecznej.
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... DLA OSOBISTEGO 
ROZWOJU

BĄDŹ  
SOJUSZNIKIEM

Oto kilka działań, które możesz podjąć,  
aby pracować nad własnym rozwojem:

→→  pamiętaj, że wszyscy mamy jakieś wewnętrzne przekonania  

i uprzedzenia. Wynikają one z naszej pozycji społecznej, doświad-

czeń i osobowości. Naucz się je rozpoznawać, a zrozumiesz ich 

wpływ na to, jakie otoczenie tworzysz dla osób wokół Ciebie

→→  zadawaj sobie pytania o źródło Twoich postaw i przekonań

→→  słuchaj i ucz się od osób, które doświadczyły przemocy  

i molestowania. Wyciągaj wnioski z ich historii i przekazuj je dalej

→→  nigdy nie używaj siły, gróźb, przymusu, manipulacji lub przemocy  

w interakcjach i myśl o tym jak twoje działania mogą wpływać  

na innych

→→  szanuj granice i pytaj o zgodę

„Dopiero kiedy zacząłem zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół mnie  
i jak traktowane są kobiety, zdałem sobie sprawę, przez co przechodzą. Od tego 

czasu staram się szukać w sobie podświadomych uprzedzeń i pracować nad nimi, 
bo to pomoże mi działać w sytuacjach, w których wcześniej nie byłem w stanie”.

– Trener AR, Los Angeles 
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... DLA OSOBISTEGO 
ROZWOJU

BĄDŹ  
SOJUSZNIKIEM

Co to może oznaczać 
w twoim życiu biegacza:

→→  słuchaj doświadczeń biegowych kobiet

→→  interesuj się wszystkimi wydarzeniami 

sportowymi, niezależnie od płci

→→  bądź otwarty na opinie o tym jak 

rozmawiasz z kobietami o bieganiu

→→  bądź samoświadomy w swoich interakcjach  

– czy prezentują 

→→  zachowanie promujące równość płci?

→→  jeśli jesteś na pozycji lidera, zachęcaj 

wszystkich wokół, by promować 

zaangażowanie kobiet i słuchać  

co mają do powiedzenia

→→  staraj się być liderem empatycznym, staraj 

się zrozumieć doświadczenia innych

→→  ucz się od osób o innej niż Twoja wrażliwości
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... DLA ZMIANY

BĄDŹ  
SOJUSZNIKIEM

Oto kilka działań, które możesz podjąć, 
by kreować zmianę jako sojusznik:

→→  myśl o przemocy i molestowaniu jako kwestii bezpieczeństwa 

publicznego, nie prywatnego

→→  kwestionuj codzienny seksizm, mizoginię i dyskryminację  

wśród przyjaciół, członków rodziny i społeczności

→→  interesuj się losem osób, które doświadczyły przemocy lub  

molestowania. Zapytaj je czy mają się ok i jak możesz je wspierać

→→  zgłaszaj przypadki przemocy i molestowania, ale najpierw zapytaj 

osobę, która jej doświadczyła, czy możesz to zrobić

→→  dowiedz się, gdzie dostępna jest pomoc i wsparcie, by w razie 

potrzeby móc wskazać odpowiednie miejsca i instytucje

→→  ćwicz empatię, współczucie i umiejętność czytania emocji

→→  wspieraj i wierz osobom, które doświadczyły molestowania

→→  bądź wzorem do naśladowania i promuj zdrową męskość  

w swojej społeczności

„Jako świeżo upieczony ojciec dwóch córek, wiem, że zmieniło się moje 
spojrzenie na świat. Sama myśl o tym jak będą dorastać sprawia, że dostrzegam 

dużo więcej potencjalnych barier, których sam jako mężczyzna nigdy  
nie doświadczyłem. Chcę je wspierać i zrobię wszystko, by usuwać te bariery”.

– Trener AR, Londyn
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WALK AND RUN THE TALK.
BĄDŹ ZMIANĄ.

... NA CAŁE ŻYCIE

BĄDŹ  
SOJUSZNIKIEM

Oto kilka działań, które możesz podjąć,  
by promować długotrwałą zmianę:

→→  przyjmij równouprawnienie płci jako cel na całe życie

→→  kwestionuj dyskryminujące zasady, zachowania oraz język  

i wspieraj zmiany w organizacjach, których jesteś częścią

→→  noś białą wstążkę i zadeklaruj, że nigdy nie popełnisz,  

nie zgodzisz się na, ani nie zachowasz milczenia  

przy żadnej z form przemocy na tle płciowym

→→  kiedy widzisz akty seksizmu, nazywaj je po imieniu

→→  bądź wzorem dla innych i zaproś ich do społeczności  

opartej na równości

„Rozmawiałem z dwiema kapitankami na temat gwizdów na ulicy. Byłem 
zaskoczony i zniesmaczony, gdy powiedziały mi, że jest gorzej niż kiedyś.  

Nie miałem pojęcia. Pomyślałem sobie „co mogę zrobić, aby pomóc”, po czym 
zapytałem je i pamiętam, że powiedziały „nie pozwól ludziom tego robić przy 

tobie”. Jako mężczyźni, musimy stać się sojusznikami, aby nasze siostry, matki, 
córki, przyjaciółki, ciotki i wszystkie kobiety czuły się komfortowo”.

– Trener AR, Nowy Jork
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→→  2SLGBTQIA+

to akronim słów: two-spirit, lesbian, 

gay, bisexual, transgender, queer, 

questioning and intersex.

→→  Inteligencja emocjonalna

to umiejętność rozpoznawania 

własnych emocji oraz tego,  

co czują inni.

→→  Molestowanie seksualne

to niepożądane zaloty, prośby 

o przysługi seksualne oraz inne 

formy werbalnego lub fizycznego 

zachowania o naturze seksualnej. 

Molestowanie seksualne może 

wiązać się z nadużyciem władzy 

i jest często wykorzystywane jako 

sposób kontroli lub zastraszenia 

drugiej osoby.

→→  Nierówności płci

jest zjawiskiem społecznym, 

w którym ludzie w podob-

nych okolicznościach są trak-

towani inaczej, niekorzystnie,  

ze względu na swoją płeć.

GLOSARIUSZ 
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GLOSARIUSZ 
→→  Niebinarność

(lub ‘genderqueer’) odnosi 

się do osoby, której tożsa-

mość płciowa nie jest zgodna 

z binarnym rozumieniem płci, 

takich jak mężczyzna czy 

kobieta. Tożsamość płciowa 

może obejmować mężczyznę 

i kobietę, androgynę, płyn-

ność, różnorodność, brak płci 

lub inną płeć poza spektrum 

„kobieta-mężczyzna”.

→→  Normy płciowe

są oczekiwaniami i stereotypami 

na temat zachowań, działań i ról, 

które są powiązane z byciem 

„mężczyzną” lub „kobietą”,  

w danym społeczeństwie. 

Normy płciowe przyczyniają się 

do nierówności płci w domu,  

w pracy i w społecznościach.

→→  Orientacja seksualna

odnosi się do trwałego pociągu 

fizycznego, romantycznego  

i/lub emocjonalnego do osób 

tej samej i/lub innych płci.

→→  Osoba, która doświadczyła 

molestowania seksualnego 

to osoba, która może kontynu-

ować życie pomyślnie mimo 

doświadczania przemocy, 

molestowania oraz różnych 

form opresji i dyskryminacji.

→→  Płeć metrykalna

odnosi się do biologicz-

nych i fizjologicznych właści-

wości człowieka. Płeć metry-

kalna człowieka jest najczęściej 

wyznaczana przez ocenę 

lekarską, przy urodzeniu. Może 

również być nazywana płcią 

przypisaną od urodzenia.

→→  Płeć

odnosi się do ról, zachowań, 

działań i atrybutów, które dane 

społeczeństwo może konstru-

ować lub uważać za właściwe. 

Może to powodować stereo-

typizację i ograniczenia doty-

czące tego co możemy  

i czego nie możemy.
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GLOSARIUSZ 
→→  Przemoc na tle płciowym

to przemoc zakorzeniona  

w wypaczonych normach 

płciowych i zaburzonej równo-

wadze między płciami. Przy-

biera wiele form, w tym 

fizyczną, ekonomiczną, seksu-

alną, a także nadużyć emocjo-

nalnych (psychologicznych).

→→  Równość płci

odnosi się do równych praw, 

obowiązków i możliwości dla 

kobiet, mężczyzn i osób niebinar-

nych. Równość odnosi się do stanu 

równości, podczas gdy równo-

uprawnienie odnosi się do bycia 

sprawiedliwym, bezstronnym 

lub uczciwym. Jednak sama 

równość szans nie gwarantuje 

takich samych wyników dla kobiet, 

mężczyzn i osób niebinarnych.

→→  Rzecznictwo

jest zdefiniowane jako działanie 

na rzecz innych. Może przybrać 
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GLOSARIUSZ 
formę przemawiania w ich 

imieniu, wspierania, obrony 

lub wskazywania przyczyn 

niepożądanego stanu rzeczy.

→→  Sojusznik

to ktoś, kto rozpoznaje, że 

znajduje się po uprzywile-

jowanej stronie podziału,  

a następnie czynnie poszu-

kuje i wdraża strategie niwe-

lowania tego podziału.

→→  Sprawiedliwość płci

odnosi się do bezstron-

ności i sprawiedliwości  

w kwestii podziału korzyści 

i obowiązków między 

kobietami, mężczyznami  

i osobami niebinarnymi.  

W odróżnieniu od równości 

płci, która zapewnia 

równość szans, sprawiedli-

wość płci wyraźnie uznaje  

i aktywnie promuje działania 

na rzecz zadośćuczynienia  

historycznym i społecznym 

nierównościom. Przez wyrów-

nywanie szans, tworzy 

okoliczności, w których 

równość płci może zostać 

osiągnięta. Sprawiedliwość 

płci oznacza zapewnienie 

wszystkim środków do wyko-

rzystania równych możli-

wości.

→→  Tożsamość płciowa

odnosi się do wewnętrznego 

poczucia siebie osób i ich płci. 

W przeciwieństwie do ekspresji 

płci, tożsamość płciowa nie 

jest widoczna dla innych. Dla 

większości osób tożsamość 

płciowa jest równoznaczna  

z płcią przypisaną przy narodzi-

nach. Dla osób transpłciowych, 

tożsamość płciowa różni się na 

wielu poziomach od płci przypi-

sanej przy narodzinach.
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JEŚLI 
POTRZEBUJESZ 
WSPARCIA
zachęcamy do kontaktowania się z organizacjami, które zajmują się 

pomocą osobom doświadczającym molestowania i dyskryminacji.

Centrum Praw Kobiet www.cpk.org.pl

Feminoteka www.feminoteka.pl

Kongres Kobiet www.kongreskobiet.pl

adidas Runners community www.adidasrunners.adidas.com

White Ribbon Canada www.whiteribbon.ca

White Ribbon UK www.whiteribbon.org.uk

The art of the possible www.theartofthepossible.ca

UN Women www.unwomen.org/en
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Broszura została opracowana  

na podstawie globalnych materiałów:

Allyship Toolkit: Learning 

www.adidas.com/5280/campaigns/adidasRunnersEventGallery/

ARG_WithWomenWeRun_Allyship%20Toolkit_Phase1.pdf

Allyship Toolkit Phase 2: Allyship and Action 

www.adidas.com/5280/mdm/allyship_phase2_final.pdf

DO ZOBACZENIA 
NA TRASIE
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