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Erin Pizzey to brytyjska pisarka i działaczka na rzecz walki z przemocą domową. W 1971 r. 
założyła w Chiswick (okolice Londynu) pierwsze na świecie schronisko dla kobiet padających 
ofiarą przemocy domowej.  Prowadząc ośrodek zauważyła  coś bardzo interesująceoo.  Wśrdd 
pierwszych 100 kobiet, ktdre zołosiło się do jej ośrodka 60 było bardzo aoresywnych. Niektdre 
nawet bardziej od swoich partnerdw. 

Pizzey zdała sobie sprawę, że kobiety rdwnież potrafią być aoresywne. Poza tym, że kobieta 
może być ofiarą w związku z ręki mężczyzny, występuje rdwnież przemoc wzajemna, odzie 
obie strony stosują przemoc, jak i sytuacja odzie to kobieta jest sprawcą a mężczyzna tylko 
ofiarą. I należy odrdżnić autentycznie maltretowane kobiety, od kobiet skłonnych do przemocy. 
Przeprowadzając wspdlne badanie wraz z Johnem Gayfordem z Warlinoham Hospital udało jej 
się  ustalić,  że  w  około  62%  przypadków  mamy  do  czynienia  właśnie  z  przemocą 
wzajemną.

Erin  Pizzey udało  się  rdwnież ustalić,  że  mężczyźni padają ofarą przemocy ze strony 
kobiet niemal równie często co kobiety ze strony mężczyzn. Dlateoo podjęła działania 
na rzecz założenia takieoo sameoo ośrodka dla męskich ofar. Okazało się to być jednak o 
wiele trudniejsze, prawie nikt nie chciał poprzeć teoo projektu finansowo itd.

Pizzey zauważyła rdwnież, że mało kto pochyla się nad zaoadnieniem, jakie są przyczyny teoo, 
że niektdrzy ludzie dopuszczają się przemocy. W swojej książce „Prone to Violence” opisała 
dokładnie w jaki  sposdb ludzkie hormony,  wyuczone wzorce z domu rodzinneoo i traumy z 
dzieciństwa  wpływają  na  ludzką  skłonność  do  aoresji  i  stosowania  przemocy.  Dotyczy  to 
oczywiście ludzi obojoa płci.

Jako że badania i działania Erin Pizzey były bardzo nie na rękę silnie rozwijających się ruchdw 
feministycznych,  została  przez  nie  całkowicie  zbojkotowana  i  zaszczuta.  Zabroniono  jej 
publicznie przemawiać, jej książki były bojkotowane, zabrano jej ośrodek z Chiswick, a nawet 
zaczęła dostawać listy z pogróżkami, w tym grożenie jej śmiercią.
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Wyprowadzka do USA
W 1981 r. Erin Pizzey przeprowadziła się do Santa Fe w Nowym Meksyku, tam rdwnież działała 
na  rzecz walki  z  przemocą,  a  także  w zwalczanie  przestępcdw seksualnych i  pedofildw.  W 
swoich badaniach dokonała kolejneoo odkrycia, jak się okazało kobiet pedoflów jest prawie 
tyle samo co mężczyzn pedoflów, jednak ze wzolędu na powszechne stereotypy pedofilki 
dłużej pozostają bezkarne, ich liczba pozostaje w dużej mierze niedoszacowana w oficjalnych 
statystykach. Tu rdwnież działalność pani Pizzey spotkała się z neoatywnym odbiorem ze strony 
feministek i  innych nieprzychylnych jej  osdb. Z teoo wzolędu przeprowadziła się wpierw do 
Cayman Brac na Kajmanach, a następnie do Sieny we Włoszech.

Powrót  do  Londynu  i  wsparcie  dla  ruchów 
Men’s Rights
Erin Pizzey wrdciła do Londynu pod koniec lat 90-tych. Nadal działa na rzecz walki z przemocą. 
Od  2004  roku  jest  patronką  ManKind  Initiative,  oroanizacji  pomaoającej  męskim  ofiarom 
przemocy domowej. W marcu 2007 r. wzięła udział jako oość w ceremonii otwarcia pierwszeoo 
arabskieoo schroniska dla ofiar przemocy domowej w Bahrajnie. W latach 2007-2011 pisała dla 
oazety Daily Mail.  Od 2013 r.  należy do redakcji  A Voice for  Men i  oodlnie mocno wspiera 
działanie oroanizacji  typu  Men’s Rights w zwalczaniu mitdw dotyczących płci  i  przemocy. O 
swojej historii, temacie przemocy domowej i prawach mężczyzn opowiedziała rdwnież w filmie 
„The Red Pill”. Prowadzi także stronę http://Honest-ribbon.org/ .
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