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Predslov
Cieľom tejto publikácie je priblížiť novinárkam a novinárom násilie páchané na ženách z hľadiska
možností médií zapojiť sa do boja proti nemu. Príčinou násilia páchaného na ženách je nerovné
postavenie žien a mužov v spoločnosti, a preto je nevyhnutným predpokladom jeho odstraňovania
vyrovnávanie sa so spoločenskými postojmi a konštrukciou vzťahov, ktoré podmieňujú a udržiavajú
mocenskú prevahu mužov nad ženami.
Primárna prevencia si v prvom rade kladie za cieľ predchádzať vzniku násilia a situáciám, ktoré ho
podporujú a prispievajú k jeho tolerancii. Tento cieľ nemožno dosiahnuť bez zapojenia všetkých ľudí
a inštitúcií, ktorých práca vplýva na formovanie verejnej mienky a spoločenských postojov. Médiá
preto zohrávajú v procese odstraňovania násilia páchaného na ženách nezastupiteľnú úlohu.
Médiá informujú o udalostiach a podieľajú sa na formovaní názorov jednotlivých osôb a verejnej
mienky. Preto môžu byť účinným nástrojom na scitlivovanie verejnosti, odstraňovanie stereotypného vnímania mužskosti a ženskosti a na propagáciu nulovej tolerancie násilia páchaného na
ženách. Na druhej strane práve médiá necitlivým prezentovaním násilia, ako aj stereotypným zobrazovaním ženských a mužských rolí pomáhajú udržiavať rodovú nerovnosť, a tým podporujú
existenciu násilia.
Prostredníctvom práce novinárok a novinárov sa verejnosť dozvedá, aké správanie sa považuje za
násilné, kto a prečo zažíva násilie, aké sú dôsledky násilia a ako možno proti nemu konať. Obsah
a forma príspevkov v médiách ponúkajú verejnosti dôležité interpretačné schémy, ovplyvňujú vnímanie násilia aj postoj k nemu. Novinárky a novinári zodpovedným informovaním môžu — a mali
by — podporovať pochopenie príčin a dôsledkov násilia a znižovať toleranciu spoločnosti voči násiliu.
Predkladaná príručka hľadá spôsoby, ako upozorniť na prítomnosť násilia páchaného na ženách
a na potrebu jeho potláčania, a ponúka pre novinársku prax návod, ako posilniť spoločný boj proti
tomuto celospoločenskému problému. V jednej všeobecnej a siedmich osobitných kapitolách opisuje
rôzne formy násilia z odborného hľadiska. Osvetľuje mýty spájané s násilím a prináša východiskové
definície, čísla a fakty, ako aj odporúčania pre prácu médií.

Poďakovanie
Nadácia otvorenej spoločnosti ďakuje Odboru pre ženy MA 57 mesta Viedeň za bezodplatné poskytnutie práv na preklad tejto publikácie do slovenčiny, ako aj na jej úpravu a šírenie na Slovensku.
Odbor MA 57 mesta Viedeň má v pôsobnosti podporu žien a koordináciu záležitostí žien. Zasadzuje
sa za rodovo rovnú spoločnosť, ktorá poskytuje ženám a mužom rovnaké podmienky na život a prácu.
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Všeobecne o násilí
páchanom na ženách
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Definícia
Pojem „násilie páchané na ženách“ označuje akýkoľvek čin násilia, založený na rodovej
nerovnosti, ktorého dôsledkom je, alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo
fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie trpiacej ženy, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek odňatia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote.
Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách

Mýty

Fakty

Žena zažívajúca násilie má typické
charakteristiky.

Ženy a dievčatá zo všetkých sociálnych skupín
zažívajú násilie, a to bez ohľadu na ich rodinné
pomery, vzdelanie, vek či profesiu, ako aj bez
ohľadu na národnosť či náboženské vyznanie.

Páchateľ je vo väčšine prípadov psychopat.

Páchatelia sú v prevažnej miere „normálni“
muži.

Muž, ktorý pácha násilie, sám zažil v detstve
násilie, koná v afekte, je alkoholik a pod.

V detstve zažívané násilie môže viesť
k násilnému správaniu, ale aj k jeho
bezpodmienečnému odmietaniu. Alkohol odbúrava zábrany a zosilňuje agresívne impulzy,
nie je však príčinou násilia. Násilné správanie
je väčšinou výberové – muž, ktorý je násilnícky
voči manželke, neudrie v hneve svojho nadriadeného v práci.

Ženy nesú aspoň čiastočne vinu za to, že
zažívajú násilie – vyzývavo sa správajú alebo
obliekajú, vyberajú si násilných partnerov,
provokujú nevhodnou kritikou a pod.

Násilie sa ničím nedá ospravedlniť.
Za žiadnych okolností nemožno páchateľa
zbaviť zodpovednosti a pripisovať vinu obeti.
Agresor má vždy možnosť rozhodnúť sa konať
nenásilne.

„Každá piata dospelá žena na Slovensku zažíva násilie v párovom vzťahu, t. j. 21,2 % žien
vo veku 18 — 64 rokov zažíva násilie zo strany svojho manžela alebo partnera. Výskyt násilného správania od bývalých partnerov je ešte vyšší: 27,9 % dospelých žien, ktoré mali
bývalého partnera, zažilo z jeho strany násilné správanie.“
Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím páchaným na ženách na Slovensku,
Bodnárová, Filadelfiová, Holubová, Inštitút pre výskum práce a rodiny pre Odbor pre rodovú rovnosť
a rovnosť príležitostí MPSVR SR, 2008

„Tolerancia akejkoľvek formy násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch a ich
deťoch prispieva k tomu, že pre 588 000 žien a 617 000 detí na Slovensku je domov miestom, v ktorom sa denne obávajú o svoje zdravie a život.“
Fenestra, www.fenestra.sk

„Každá štvrtá žena v Európe zažíva násilie zo strany svojho súčasného alebo bývalého
partnera.“
Final Report of Activities of the Group of Specialists for Combating Violence Against Women,
EG-S-VL (97) 1, Rada Európy, 1997

„10 až 15 percent žien žijúcich vo vyspelých krajinách zažíva zo strany svojho súčasného
partnera sexualizované násilie.“
Domestic Violence against Women and Girls, Innocenti Digest č. 6, UNICEF, jún 2000

„V celosvetovom meradle je násilie páchané na ženách častejšou príčinou smrti žien
a dievčat vo veku 15 až 44 rokov ako rakovina, nehody, malária a vojny spolu.“
Diamantopoulou, z prejavu na konferencii Violence against women: Zero Tolerance, Lisabon, 4. mája 2000

Model vypracovaný v Spojenom kráľovstve v roku 2004 potvrdil, že násilie, ktoré ženy zažívajú v párových vzťahoch (tzv. domáce násilie, ktoré zažívajú ženy, a nie ostatní členovia domácnosti), stálo štát ročne okolo 4,3 miliardy eur a zamestnávateľov asi 2 miliardy eur.
Cena za ľudské a emocionálne utrpenie sa odhadovala na 25 miliárd eur ročne.
Celkové ročné náklady len pre Spojené kráľovstvo predstavovali 34 miliárd eur alebo
555 eur na osobu. Do tejto sumy sú zahrnuté aj náklady na trestné stíhanie páchateľov,
zdravotnú starostlivosť, sociálne služby, núdzové ubytovanie, občianskoprávnu podporu
a ďalšie služby, ako aj straty hospodárskej produkcie.
The cost of domestic violence, Walby, Department of Trade and Industry, Women and Equality Unit,
Londýn, 2004
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Podľa odhadu Svetovej zdravotníckej organizácie sa 133 až 275 miliónov detí každoročne
stáva svedkami násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch, pričom 4,6 až
11,3 milióna z nich žije v rozvinutých krajinách.
WHO Multi-country study on women’s health and domestic violence against women,
Svetová zdravotnícka organizácia, Ženeva, 2005

Všetky údaje a fakty v tejto publikácii sme prebrali zo štúdií a zisťovaní, ktoré sú aktuálne
aj v súčasnosti a v súvislosti s násilím páchaným na ženách sa citujú na medzinárodnej
úrovni.

Poznatky o výskyte násilia
páchaného na ženách
l Štatistiky
Vyčísliť presný počet žien zažívajúcich násilie nie je možné. Istú oporu poskytujú oficiálne štatistiky alebo správy pomáhajúcich profesií. Lenže napríklad policajné štatistiky obsahujú iba ohlásené prípady a dokumentujú určitý výsek skutočnosti. Preto sa v súvislosti
s oficiálnymi údajmi o násilí páchanom na ženách hovorí o špičke ľadovca.
Výskyt násilia páchaného na ženách sa dá priblížiť dopĺňaním štatistickej evidencie o zistenia reprezentatívnych výskumov. Hoci čísla hovoria jasnou rečou, skutočný rozsah násilia páchaného na ženách možno len odhadovať.
„Zistené štatistické ukazovatele, týkajúce sa počtu skutkov, pre ktoré bolo v sledovanom
období začaté trestné stíhanie však rozhodne nevystihujú skutočný počet spáchaných
skutkov domáceho násilia. S osobitným charakterom tejto trestnej činnosti, páchanej
v súkromí rodiny („za zavretými dverami domácností“) priamo súvisí i jej vysoká latentnosť. (...) Keďže domáce násilie je v značnej miere skrytým problémom, jeho skutočný rozsah nebude nikdy presne známy.“
Zhodnotenie využívania prostriedkov trestného práva proti domácemu násiliu voči ženám a deťom,
Generálna prokuratúra SR, 2002

„Na Slovensku sa zaostávanie prejavuje vo sfére štatistickej evidencie aj výskumných
aktivít. Na rozdiel od zahraničných kriminálnych štatistík v SR pretrvávajú nepresnosti
vo vymedzení skutkov násilia, násilné činy sa nedostatočne triedia, obete a násilníci sa
štandardne nesledujú podľa vzájomného príbuzenského vzťahu a miesta vykonania činu.
Štatistiky ostatných relevantných rezortov (zdravotné, poradenské, súdne, priestupkové)
problematiku násilia páchaného na ženách takmer ignorujú a mnohé z nich nevyvinuli
ani evidenčné postupy. V štatistickom obraze tak zostávajú mnohé prázdne miesta.“
Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky, Bútorová, Filadelfiová, IVO, 2005

l Rozdielne definície
Presnosť údajov o počte žien zažívajúcich násilie je ovplyvnená skutočnosťou, že odborná verejnosť, verejné inštitúcie i politické dokumenty používajú rozdielne definície násilia
páchaného na ženách. Rozdiely spočívajú v šírke záberu a v účele, na ktorý sa definícia
využíva, ale aj v tom, či sa zameriava na opis foriem násilia, jeho príčin a dôsledkov, alebo
na úmysel páchateľa násilia.
V rôznych kultúrach a spoločenstvách sa pohľad na násilie páchané na ženách diferencuje ešte hlbšie. Napriek tomu, že to právny poriadok zakazuje, sú ženy a dievčatá v súkromí
často vystavované praktikám, ktoré súvisia s kultúrnymi alebo náboženskými špecifikami
sociálnych skupín (menšiny, migranti), napríklad telesným trestom či kontrole sexuality.
Na Slovensku sa pojem „násilie páchané na ženách“ pomerne často úplne nahrádza termínom „domáce násilie“. Je to zavádzajúce a nepresné. V najširšom poňatí môže násilie
odohrávajúce sa v domácnosti smerovať voči ktorémukoľvek členovi či členke rodiny alebo domácnosti, najčastejšie voči ženám a deťom, ale aj voči starším ľuďom či osobám
s telesným alebo mentálnym postihnutím.
Účinnosť stratégií zameraných na potláčanie násilia páchaného na ženách a na pomoc
ženám postihnutým násilím závisí od presného určenia príčin a dôsledkov takéhoto násilia. Vo väčšine prípadov sa násilie odohráva za zavretými dverami domovov, no príčinou
násilia nie je život v domácnosti, ale zneužívanie moci vyplývajúcej z nerovnosti žien
a mužov. Dôsledkom násilia je zásah do základných ľudských práv a slobôd ženy – narušenie osobnej integrity a dôstojnosti, obmedzenie osobnej slobody, porušenie práva na
bezpečnosť, zdravie a v mnohých prípadoch aj práva na život.
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V neposlednom rade môže nesprávne používanie pojmu „domáce násilie“ umocňovať odstup od násilia páchaného na ženách, pretože vyvoláva dojem, že ide o problém patriaci
do súkromnej sféry, alebo môže násilie bagatelizovať ako domácu hádku či konflikt.1
V prípadoch násilia na ženách zo strany manžela, partnera alebo bývalého manžela či
partnera používajú expertky a experti termín „násilie páchané v párových/intímnych
vzťahoch“.

l Vysoká miera skrytého násilia
V spoločnosti pretrváva značne vysoká miera tolerancie násilia. Násilie, ktoré zažívajú
ženy, sa zvykne zľahčovať. Nezriedka sa vina presúva z násilne sa správajúcich mužov na
ženy postihnuté násilím alebo sa ženám pripisuje spoluvina na násilí. Veľa žien a dievčat
sa aj preto obáva hovoriť o svojich skúsenostiach.
Súčasťou násilia je aj vyhrážanie sa ďalším násilím zo strany páchateľa, prípadne vyhrážanie sa, že násilie rozšíri na deti či iné osoby, ak žena odhalí, že zažíva násilie. Skúsenosti
mnohých žien s násilím zostávajú skryté, pretože sa snažia chrániť svojich blízkych.
„Z výpovedí poškodených žien (totiž) vyplýva, že inkriminovanému trestnému činu väčšinou predchádzalo opakované, resp. dlhší čas trvajúce násilie zo strany páchateľa. Poškodené ženy však agresívne správanie svojho partnera spočiatku tolerovali a trestné oznámenie nepodali, či už z pocitu hanby, z obavy pred narušením integrity rodiny, alebo zo
strachu pred ďalším násilným konaním páchateľa. Trestné oznámenie sa väčšina poškodených žien rozhodla podať až vtedy, keď sa násilie stupňovalo (nadobúdalo na intenzite
alebo frekvencii útokov), keď sa už stávalo pre celú rodinu neznesiteľným, resp. keď došlo k spôsobeniu vážnejšieho následku na zdraví poškodených žien, resp. ich maloletých
detí.“
Zhodnotenie využívania prostriedkov trestného práva proti domácemu násiliu voči ženám a deťom,
Generálna prokuratúra SR, 2002

1
V knihe Ann Jones „Nabudúce bude mŕtva. Týranie a ako ho zastaviť“ (Pro Familia a ASPEKT, 2003, prel. A. Komorníková) sa problému nesprávneho, ubližujúceho používania jazyka vo vzťahu k násiliu páchanému na ženách venujú dve kapitoly: Čo je „domáce násilie“? (3) a Jazyk lásky (4).

Príčiny násilia páchaného na ženách
l Rodová nerovnosť
Násilie páchané na ženách je prejavom historicky nerovných mocenských vzťahov medzi
ženami a mužmi, ktoré vedú k ovládaniu a diskriminácii žien mužmi a k zabráneniu plného rozvoja žien.
Pekinská deklarácia a akčná platforma

Medzinárodné spoločenstvo označuje pojmom „násilie páchané na ženách“ rodovo podmienené násilie, t. j. násilie páchané na žene na základe jej príslušnosti k ženskému rodu.
V spoločnosti, kde sa šíria a uplatňujú rodové stereotypy, sú určité spoločenské situácie
konštruované tak, že na základe príslušnosti k rodu dochádza k nerovnováhe moci, ktorej
zneužitie vedie k vzniku násilia. Ak muž mal (má) ako hlava rodiny moc vydávať rozkazy
a trestať ženu a deti, ženy boli (sú) v bezmocnej pozícii. Pohľad niektorých mužov na ženu
ako majetok zostal zachovaný predovšetkým v súvislosti so sexualitou. Žena sa dodnes
vníma ako sexuálny objekt na ukájanie mužských potrieb.

l Štruktúrna nerovnováha
Spoločenské zdroje a moc nie sú medzi mužov a ženy rozložené rovnomerne. Vďaka lepšej materiálnej situácii, vyššiemu spoločenskému postaveniu a pretrvávajúcej prevahe vo
verejných inštitúciách, ktoré riadia a kontrolujú spoločnosť, ako napríklad v polícii, majú
muži vo všeobecnosti stabilnejšie spoločenské postavenie.

l Tradičné chápanie mužskej a ženskej roly
Násilie páchané na ženách nie je len dôsledkom historicky podmienenej rodovej nerovnosti, ale aj stereotypného zobrazovania maskulinity. K podstatným znakom tradičnej
predstavy o mužskej role patrí moc a dominancia. Muži majú mať prevahu, majú bojovať
a vyhrávať – a to bez prejavovania citov. Slabosť treba zamlčať. Nemožnosť či neschopnosť vyjadriť svoje pocity sťažuje mužom nenásilné riešenie konfliktov a môže podporovať eskalovanie násilia.
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Obraz správneho muža sa v tradičnom chápaní spája s výbojnosťou a s kontrolou nad
ostatnými. Nepoddajnosť a nadradenosť sa považuje za legitímny prostriedok presadzovania záujmov a riešenia konfliktov.
Predstava o správnom mužovi je podporovaná predstavou o správnej žene, pre ktorú sú
potreby partnera a rodiny prvoradé a majú prednosť pred jej vlastnými potrebami. Ženám
sa pripisujú vlastnosti ako trpezlivosť, porozumenie voči iným a vyhýbanie sa konfliktom.

Miesta, na ktorých ženy zažívajú násilie
l Rodina
Ženy zažívajú násilie v najrozličnejších formách najmä v najbližšom okolí a v kruhu rodiny. Páchateľmi sú zväčša manželia alebo partneri, otcovia či príbuzní, priatelia, známi alebo
kolegovia. Vzoprieť sa manželovi, partnerovi, otcovi, strýkovi, priateľovi alebo kolegovi je
omnoho ťažšie, ako vzoprieť sa neznámemu.
V dôsledku kultúrnych, sociálnych a jazykových bariér nachádzajú príslušníčky menšín
obzvlášť ťažko východiská z násilia. V osobitne komplikovanej situácii sa nachádzajú
migrantky, ktoré sú od partnera právne a ekonomicky plne závislé.

Vyhliadky
l Verejná diskusia a zmena
Verejná diskusia o násilí páchanom na ženách a podpora zmeny spoločenských predstáv
o tradičných rolách mužov a žien prelomí mlčanie o násilí, ktoré zažívajú ženy a dievčatá.
Zrovnoprávnenie žien v spoločnosti, ako aj väčšia rovnoprávnosť v rámci párových vzťahov, obmedzí výskyt násilia páchaného na ženách.

l Osveta a prevencia
Rodovo podmienená mocenská nerovnováha sa vytráca zo spoločnosti len pozvoľne. Ešte
pomalšie to prebieha v rámci spoločenského subsystému rodiny. A táto situácia odďaľuje zmenu.

Spoločnosť potrebuje jasný signál, že násilie páchané na ženách je vo všetkých formách
neprípustné, a to aj signál vo forme legislatívnych opatrení zaručujúcich pomoc obetiam
a postih páchateľov. Osveta o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na ženách umožní pochopenie a uplatňovanie týchto opatrení. Predchádzať násiliu páchanému na ženách
možno i poukázaním na alternatívne, teda iné ako násilné správanie a ukázaním východísk z násilia.
V roku 1997 vyslalo Rakúsko prijatím Zákona o ochrane proti násiliu v rodine jasný signál,
že násilie nie je súkromná záležitosť. Zákon obsahuje opatrenia na ochranu žien pred násilím, vrátane vykázania páchateľa a zákazu vstupu do miest, kde sa zdržiava obeť, vrátane možnosti domáhať sa súdnej ochrany, vrátane systému špecifickej podpory a pomoci
ženám prostredníctvom intervenčných centier.
V Slovenskej republike neexistuje podobný systémový zákon. Všeobecne dostupné právne prostriedky ochrany pred násilím sú rozptýlené naprieč celým právnym poriadkom.
Rovnako ako pomoc obetiam nie sú zamerané špecificky na ochranu žien pred rodovo
podmieneným násilím. Navyše, právna ochrana a pomoc obetiam nie sú takmer vôbec
previazané, čo len prehlbuje ťažkú situáciu žien zažívajúcich násilie.

Z pohľadu žien a dievčat
Pre dievčatá a ženy je ťažké zdôveriť sa. Násilie nevnímajú (nechcú vnímať) ako násilie.
Dievčatá a ženy sa boja, že im nikto neuverí.
Dievčatá a ženy sa obávajú, že ich označia za (spolu)vinníčky.
Dievčatá a ženy sa hanbia za násilie, ktoré zažívajú. Obávajú sa, že ak zverejnia svoje skúsenosti (napríklad pri podaní trestného oznámenia), spôsobia ujmu na cti sebe alebo svojej rodine.
Dievčatá a ženy sú vo väčšine prípadov na páchateľov emocionálne viazané.
Dievčatá a ženy sa obávajú vystupňovania násilia v dôsledku podania trestného oznámenia. Páchatelia spravidla vyvíjajú cielený nátlak, aby dievčatá a ženy neoznamovali zažívané násilie, vyhrážajú sa násilím, stupňovaním násilia alebo tak priamo konajú.
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Dievčatá a ženy nemajú dostatočné informácie o svojich právach a možnostiach úniku
pred násilím (napríklad s pomocou služieb pre ženy zažívajúce násilie).
Pocit bezpečia a základné sebavedomie dievčat a žien bývajú hlboko podlomené. Všetky formy násilia ich traumatizujú a navyše vo väčšine prípadov zažívajú kombináciu viacerých foriem násilia. Utrpenie, poníženie a pocity siahajúce od bezmocnosti až po smrteľnú úzkosť môžu spôsobiť existenčnú krízu.
Psychické a fyzické dôsledky násilia sa v rôznej intenzite vyskytujú vo forme rozličných
symptómov, ako sú strach, návaly paniky, poruchy spánku, nočné mory, bolesti a iné. Pachy, zvuky alebo najrozličnejšie iné podnety môžu vyvolať obzvlášť ťaživé náhle spomienky, tzv. flešbeky, navodzujúce reálny pocit aktuálne zažívaného násilia.
Následky násilia sa môžu prejavovať neskoršími chronickými bolesťami, psychosomatickými, prípadne psychickými ochoreniami alebo závislosťou na návykových látkach.2

Čo môžete urobiť
z pozície novinárky a novinára
l Výber a štruktúrovanie témy
Spoločenský dosah
Poukážte na problém žien zažívajúcich násilie ako na problém týkajúci sa celej spoločnosti.
Poukážte na rozsah problému a jeho formy (fyzické, sexualizované, psychické a ekonomické násilie, násilie na ženách v párových vzťahoch, obchod so ženami, nútené manželstvo,
mrzačenie ženských pohlavných orgánov).
Objasnite, že násilie páchané na ženách nie je problém jednotlivých žien, vyvolaný ich
osobnostnými charakteristikami, ale že ide o rodovo podmienené násilie vyplývajúce z
historicky podmienenej nerovnováhy rozdelenia moci a jej zneužívania zo strany mužov.

O komplexných a mimoriadne ťaživých dôsledkoch traumatizácie žien a detí zažívajúcich násilie sa možno viac dozvedieť v knihe
Judith Lewis Herman „Trauma a uzdravenie. Násilie a jeho následky – od týrania v súkromí po politický teror“ (ASPEKT a Pro Familia,
2001, prel. J. Juráňová a Ľ. Hábová).

2

Kriticky si položte otázku, aké sú obvyklé dôvody redakčného výberu a zaradenia správ o násilí, hodnotenia ich významnosti a redigovania obsahu. Médiá kladú spravidla dôraz najmä
na prípady násilia s drastickými následkami alebo na prípady, keď útočil neznámy páchateľ.
Rozšírte spektrum zverejňovaných prípadov násilia v kontexte rodovo podmieneného násilia.

Rozširovanie povedomia
Podporujte prostredie netolerujúce násilie páchané na ženách.
Informujte sa a diskutujte o spoločenských a individuálnych názoroch na problém násilia
páchaného na ženách.

Nové uhly pohľadu
Sprístupňujte nové názory. Popri informáciách od orgánov činných v trestnom konaní, súdov a iných verejných inštitúcií využívajte stanoviská mimovládnych organizácií a svojpomocných skupín. Okrem podkladov poskytovaných verejnými inštitúciami vyhľadávajte aj iné verejne dostupné správy a odbornú literatúru, napríklad od medzinárodných orgánov a organizácií (Organizácia spojených národov, Rada Európy) a z domácich zdrojov;
niektoré z nich nájdete v závere publikácie.
Všímajte si a v rozličných súvislostiach predstavujte často opomínané aspekty násilia páchaného na ženách, napríklad vplyv workoholizmu na sociálne vzťahy, zdravotné a ekonomické následky násilia, rozdiely medzi mestským a vidieckym prostredím. Prinášajte
porovnania s inými krajinami a neprehliadajte špecifickú situáciu žien, ktoré sú príslušníčkami menšín, situáciu migrantiek alebo žien nachádzajúcich sa na okraji spoločnosti.

Okolnosti
Hovorte o príčinách a súvislostiach násilia.
Spravodajstvo o aktuálnych prípadoch obohaťte informáciami o príčinách a dôsledkoch
násilia voči ženám. Násilie a problémy žien, ktoré ho zažívajú, priblížte analýzou súvislostí
medzi rodovo podmieneným násilím a celkovými sociálnymi, právnymi a ekonomickými
podmienkami v spoločnosti – predstavami o tradičnej ženskej a mužskej role a sociálnokultúrnymi normami. Objasnite aj pozadie konkrétnych násilných činov, prípadne ich následky pre všetky osoby, ktoré zažili násilie.

15

16

Kontrola
Plňte si svoju novinársku kontrolnú úlohu. Rozvíjajte diskusiu o efektívnosti jednotlivých
preventívnych a ochranných opatrení a o účinnosti legislatívy.
Poukážte na medzery v postupe zodpovedných inštitúcií – najmä vlády a príslušných rezortných ministerstiev, orgánov činných v trestnom konaní a súdov, ako aj na medzery
v systéme služieb pomoci pre ženy zažívajúce násilie.

Možnosti riešenia
Upozornite ženy na ich právo žiť bez násilia. Poukážte na poskytovanú pomoc a právne
možnosti ochrany. Zverejnite príklady ochrany pred násilím alebo príklady úspešných
intervencií (aj v prípadoch, keď zasiahli príbuzní alebo známi).
Uveďte príklady, ako sa ženám podarilo vzoprieť násiliu a odstrániť ho zo svojho života
alebo ako muži prekonali svoje násilné správanie.
Overte si, či disponujete informáciami o dôležitých pomáhajúcich organizáciách, ich kontaktných miestach a tiesňových linkách pre ženy zažívajúce násilie.

l Opis skutku a ženy zažívajúcej násilie
Označenie
Podľa možností a v súlade s etickými zásadami novinárskej profesie, mediálnym zákonom
a ostatnými právnymi predpismi opíšte násilný skutok a páchateľa čo najkonkrétnejšie.
Násilný čin opíšte ohľaduplne a s rešpektom, a to presnými výrazmi ako „ublíženie na
zdraví“, „vražda“, „znásilnenie“, „týranie“. Opíšte, čo sa konkrétne stalo – priebeh činu
a jeho následky, rozsah zranení či inej ujmy.
Zástupné pojmy ako „sexuálne hry“, „rodinná tragédia“, „nepredstaviteľná dráma“ bagatelizujú a skresľujú skutočné udalosti – znásilnenie a zneužitie nie sú „hra“. Výraz „rodinná
tragédia“ na jednej strane vyvoláva predstavu, že vinu nesie celá rodina, na druhej strane
budí dojem, že sa činu nedalo vyhnúť a v podstate šlo o predurčenú „hru osudu.“
Žena prežíva skutočné násilie, preto nie je vhodné dávať mu prívlastok „nepredstaviteľné“.

Používajte aktívne formulácie: „manžel/muž zabil ženu“ namiesto „žena bola zabitá“ či
„manžel/muž znásilnil ženu“ namiesto „žena bola znásilnená“.
Aj v prípadoch, keď násilie nezanecháva viditeľné stopy (napríklad v prípade psychického nátlaku alebo obťažovania), hovorte jednoznačne o tom, že ide o násilie, a zdôraznite,
že toto násilie je neprijateľné.

Zodpovednosť
Jasne formulujte, kto nesie zodpovednosť za násilie.
V záujme prevencie sa vyhnite formuláciám, ktoré pripisujú vinu obetiam („dráždila partnera“, „podnecovala konflikt“) a ospravedlňujú páchateľov („nemohol inak“, „nevedel si pomôcť“). Žiaden dôvod neoprávňuje k použitiu násilia. Násilie nemožno ničím ospravedlniť.

Príčiny a spúšťače
Rozlišujte medzi príčinami násilného konania a spúšťačmi jednotlivých činov. Dbajte na
to, aby ste nezamieňali spúšťače násilného činu a skutočné príčiny násilia.
Napríklad pri výroku „manžel uškrtil ženu, lebo sa chcela dať rozviesť“ môže byť úmysel
rozísť sa spúšťačom násilného činu. Príčinou násilia sú však páchateľove prehnané
a nelegitímne vlastnícke nároky voči partnerke.
Výrok „krvavý čin v alkoholickom opojení“ navádza považovať za príčinu násilného konania alkohol, no v skutočnosti je alkohol spúšťačom násilia.

Mýty a predsudky
Informujte vecne, presne a diferencovane.
Vyvarujte sa používania zaužívaných predpokladov a podporovania či dokonca vytvárania predsudkov. Nepriaznivé okolnosti ako nezamestnanosť, zlá sociálna situácia alebo
osobné skúsenosti, v detstve zažívané násilie či alkoholizmus môžu síce aktivizovať násilné správanie, jednoznačne však nie sú jeho príčinou. Nie každý muž, ktorého matka zažívala násilie, sa bude v budúcnosti násilne správať voči svojej manželke či partnerke.
Slová a slovné zvraty vyberajte tak, aby neposilňovali stereotypné vzorce správania, konania a myslenia. Typickým predsudkom je napríklad predpoklad, že obeťami znásilnenia
sú vyzývavé ženy alebo že sa násilie vyskytuje iba v problémových rodinách.
Overte si, či použité pojmy a výrazy nevyvolávajú nesprávne predstavy. Nepomenujte napríklad páchateľa slovom „psychopatický“, ak skutočne netrpí duševnou poruchou.
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Úcta
K ženám zažívajúcim násilie a k ich deťom sa správajte s rešpektom.
Vyvarujte sa okázalej prezentácie postihnutých. Predovšetkým v prípade sexualizovaného
násilia existuje nebezpečenstvo, že nevhodným zobrazením posilníte voyeurský prístup.
Predovšetkým ozrejmite súvislosti a okolnosti jednotlivých prípadov násilia. Nepaušalizujte. Neobmedzujte násilie na určité situácie a osoby, napríklad na problémové rodiny,
násilie nemožno prehliadať v akýchkoľvek situáciách.

Vyjadrite účasť
Podporte dievčatá a ženy zažívajúce násilie a ich deti opisom pomerov a okolností zodpovedajúcim skutočnosti.
Vyhnite sa zjednodušenému zobrazeniu, opisujte situácie aktívnym slovesným tvarom.
Slovné spojenie „bezbranná obeť“ poškodzuje ženy zažívajúce násilie. No vyjadrenie „obeť
sa cítila bezbranná“ nevylučuje možnosť, že obeť sa bránila. Výraz „brutálny páchateľ“
skresľuje realitu. Informácia „páchateľ konal brutálne“ zahŕňa fakt, že páchateľ mal možnosť konať inak, a zahŕňa tak aj jeho vlastnú zodpovednosť za násilné konanie.
Diferencovaným zobrazením príčin, spúšťačov a dôsledkov násilia zodpovedajúcim realite pomôžete ženám zažívajúcim násilie a ich deťom prekonať ťažké životné situácie. Nejasné pomenovania relativizujú nespravodlivosť a môžu vyvolávať zdanie, že ženy a dievčatá nesú spoluvinu na násilí, ktoré zažili.
Zobrazte ženu zažívajúcu násilie a páchateľa vyvážene, v súlade so zisteniami orgánov
činných v trestnom konaní, súdov, osôb z pomáhajúcich profesií a so svedectvom najbližšieho okolia.

Zachovanie ochrany osobnosti
Chráňte práva a oprávnené záujmy dievčat a žien zažívajúcich násilie, ich detí a ostatných
zúčastnených osôb.
Dbajte na dodržiavanie právnych predpisov, vrátane etických pravidiel výkonu novinárskej profesie. S ohľadom na prezumpciu neviny používajte skratky mien páchateľov. V záujme bezpečnosti žien a dievčat zažívajúcich násilie a aby ste zabránili ich ďalšej viktimizácii, starostlivo zaobchádzajte so všetkými údajmi, ktoré by mohli prezradiť ich identitu.

Ak to nie je pre prípad bezpodmienečne potrebné, nepoukazujte na národnosť, etnickú
príslušnosť, pôvod alebo náboženské vyznanie žien a dievčat zažívajúcich násilie, ako ani
páchateľov.
Uistite sa, či možno zverejniť kontaktné informácie, telefónne čísla a najmä adresu pomáhajúcich a poradenských zariadení. Preverte si, či pracovníčky a pracovníci zariadení súhlasia s citáciou a uverejnením ich mena. Neuvážené zverejnenie identifikačných znakov
môže vážne ohroziť bezpečnosť žien a dievčat, ako aj osôb z pomáhajúcich a poradenských zariadení.

l Rozhovor so ženami zažívajúcimi násilie
Ženy zažívajúce násilie musia vyvinúť veľké úsilie, aby boli schopné hovoriť o svojich skúsenostiach. Váš otvorený prístup a atmosféra dôvery podporia ženy a dievčatá v tom, aby
hovorili o svojich skúsenostiach.
Všetky poradenské a pomáhajúce služby poskytujú (mali by poskytovať) pomoc ženám
a dievčatám v súlade so zásadami anonymity a diskrétnosti. Ak majú sprostredkovať kontakt klientky s médiami či spolupracovať pri zverejnení prípadu, musia sa spoľahnúť na
citlivý a zodpovedný prístup novinárok a novinárov. Vzájomnú dôveru možno spravidla
vybudovať na základe dlhodobých kontaktov.

Pred rozhovorom
Premyslite si, čo očakávate a čo chcete dosiahnuť.
O čom chcete informovať? Aké posolstvo by ste chceli sprostredkovať prostredníctvom
konkrétneho individuálneho príbehu? Dala by sa rovnaká výpoveď alebo rovnaký účinok
dosiahnuť aj inou cestou, napríklad rozhovorom s expertkami či expertmi?
Aké informácie potrebujete? Bude rozhovor so ženou zažívajúcou násilie ich jediným zdrojom?
Kde a ako získate doplňujúce informácie? Môžete do rozhovoru zapojiť aj osoby, ktorým
dievča alebo žena dôveruje?
Vysvetlite podmienky poskytovania a zverejnenia rozhovoru.
Pred rozhovorom krátko opíšte svoju prácu a podmienky spracovania budúceho príspevku.
Ak to okolnosti dovoľujú, zoznámte osobu poskytujúcu interview s vašimi zverejnenými prácami, napríklad ukážkami článkov. Posilníte budovanie vzájomnej dôvery a uľahčíte tak rozhovor.
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Upozornite osobu poskytujúcu rozhovor, ak ju budete citovať. Vysvetlite jej z toho vyplývajúce dôsledky — tak pozitívne, napríklad záujem a podporu okolia, ako aj negatívne, napríklad riziko vystupňovania násilia. Pripomeňte, že len ťažko možno odhadnúť skutočný
účinok.
V záujme zachovania bezpečnosti žien a dievčat zažívajúcich násilie odporúčame zachovať ich anonymitu, a to aj v prípade, ak súhlasili so zverejnením mena.
Vysvetlite osobe poskytujúcej rozhovor, že spracovanie správy bude vyžadovať skrátenie
jej príbehu a očakávaný účinok (napr. pozitívny: okamžitá pomoc, negatívny: pomsta) sa
pravdepodobne bezprostredne nedosiahne alebo ho nebude možné dosiahnuť. Predídete
tak sklamaniu na základe nereálnych očakávaní.
V krátkosti objasnite, ako budete pokračovať vo svojej práci po ukončení rozhovoru:
Kto ďalší si vypočuje nahrávku? Kto iný uvidí obrazový záznam? Kto ešte bude čítať text?
Kto bude rozhodovať o jeho úprave?
V ideálnom prípade by osoby poskytujúce rozhovor mali mať pred zverejnením možnosť
skontrolovať jeho obsah, obrazové záznamy a ilustračné fotografie, prípadne ich samy vybrať. V neposlednom rade vysvetlite, čo sa s údajmi, záznamami a fotografiami stane po
zverejnení správy.

Počas rozhovoru
Správajte sa ohľaduplne. Vyhraďte si na rozhovor dostatok času, aby ste sa nedostali ani
vy, ani osoba poskytujúca rozhovor do časovej tiesne.
Podľa možnosti zvoľte pre rozhovor neutrálne miesto, na ktorom sa bude osoba poskytujúca rozhovor cítiť dobre a prispôsobte sa jej výberu — napríklad v priestoroch podporných
organizácií, s prípadnou možnosťou následnej pomoci.
Na želanie ženy či dievčaťa zapojte do rozhovoru osoby, ktorým dôveruje. Osoby, ktoré
zažili ťažké formy násilia, môže rozhovor traumatizovať, preto je zmysluplné zabezpečiť
dodatočnú pomoc, napríklad privolať k rozhovoru pomáhajúcu osobu.
Nechajte ženy a dievčatá, aby svoj príbeh vyrozprávali voľne, zo svojho uhla pohľadu.
Upozornite interviewovanú osobu, že sa môže slobodne rozhodovať, na ktoré otázky odpovie a na ktoré nie, prípadne do akej miery k nim zaujme stanovisko.

Po ukončení rozhovoru
Poskytnite interviewovanej žene potrebné informácie a postarajte sa o jej bezpečnosť.
Presvedčte sa, že vie, ako a kde vás môže zastihnúť, ak bude mať dodatočné otázky.
Informujte ju o termíne publikovania správy a zašlite jej jeden výtlačok alebo kópiu.
Upovedomte ju, ak správa nebude publikovaná alebo bude publikovaná v inom termíne.
V opačnom prípade by mohla nadobudnúť dojem, že jej príbeh nie je hodný zverejnenia.
Ubezpečte sa, že identita ženy, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak, zostala pri spracovaní správy utajená a že ju nemožno odhaliť ani na základe použitých slov, záberov a snímok či iných nepriamych odkazov.
Uveďte, ktoré pomáhajúce organizácie pre ženy a dievčatá zažívajúce násilie sa zúčastnili rozhovoru (v záujme šírenia informácií o dostupnosti pomoci a podpory). Nie však v prípade, ak organizácie chcú ostať v utajení (napríklad z dôvodu ochrany klientok).

l Účinok spracovanej správy
Znižujte toleranciu násilia
Poukážte na každodennú prítomnosť násilia páchaného na ženách v spoločnosti. Aktualizovaným informovaním o jeho neprípustnosti a negatívnych dôsledkoch znižujte toleranciu násilia v spoločnosti.
Neinformujte výlučne o mimoriadne závažných prípadoch. Ostatné násilné činy popri
nich môžu pôsobiť neškodne a nemusia byť rozpoznané ako násilie.
Vyvarujte sa radikálnych opisov a pomenovaní. Spôsob, akým sa verejne zobrazujú ženy
zažívajúce násilie, páchatelia násilia a násilné situácie, ovplyvňuje scitlivovanie verejnosti a schopnosť spájať mediálne informácie s každodenným životom. Napríklad démonizácia páchateľa („monštrum“, „zvrhlík“) sťažuje rozpoznanie násilia páchaného na ženách vo
vlastnom okolí. Je ťažké predstaviť si partnera, príbuzného či priateľa ako násilníka a ešte
ťažšie je ho takto označiť. A zároveň môže u (potenciálnych) páchateľov vzniknúť dojem,
že iba „monštrá“ konajú násilne.
Upozornite na dôsledky násilia, no vyhnite sa zovšeobecňovaniu. Vyjadrenia ako „poznačená na celý život“ alebo „bol už od nepamäti známy svojou brutalitou“ vyvolávajú dojem,
že zažívané násilie alebo násilné správanie sa v žiadnom prípade nedá odvrátiť.
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Vysvetľujte
Búrajte mýty a predsudky. Informujte komplexne.
Zdôraznite, že ženy zažívajú násilie bez ohľadu na sociálny pôvod, národnosť, náboženské
vyznanie, rodinné pomery, vek alebo profesiu.
Výrazy ako „problémová rodina“ sú stigmatizujúce, a preto pochybné. U žien zažívajúcich
násilie a u ich okolia môžu viesť k obranným reakciám či ľahostajnosti, čo môže v konečnom dôsledku spôsobiť ignorovanie násilia.
Objasnite, že násilie páchané na ženách nezávisí len od určitých osobnostných charakteristík a situácií. V opačnom prípade vzniká napríklad dojem, že k znásilneniu dochádza len na tmavých, opustených miestach. Sťažuje to predchádzanie násiliu a vedie k nesprávnym záverom, napríklad: „Ak sa vyhýbam tmavým opusteným miestam, nehrozí mi
znásilnenie.“
Ponúknite plnohodnotné spracovanie správy, prípadne sa zaoberajte pozadím príbehu.
Ženám a mužom tak umožníte, aby si vytvorili celistvý obraz o násilí páchanom na ženách, jeho formách, príčinách, spúšťačoch a dôsledkoch, ako aj o obranných stratégiách.

Motivácia
Uverejnite pozitívne príklady.
Informujte aj o úspešne zvládnutých násilných situáciách, prípadne o alternatívnych, nenásilných riešeniach konfliktov a nenásilných stratégiách obrany.
Uveďte príklady úspešnej pomoci ženám zažívajúcim násilie, napríklad známymi alebo
príbuznými. Apelujte na občiansku odvahu.
Informujte o legislatívnych predpokladoch a podmienkach ochrany a pomoci ženám
a dievčatám zažívajúcim násilie. Takýmto spôsobom pomôžete odbúravať obavy ako napríklad strach sa do niečoho „miešať“ či pocit, že sa takáto situácia nedá zvládnuť, ktoré
osobám v okolí žien a dievčat zažívajúcich násilie bránia v tom, aby zasiahli proti násiliu.

Ilustračné zobrazenia
Pri výbere ilustračných obrázkov, fotografií alebo záberov sa treba riadiť týmito kritériami
pre spracovanie správy: dodržiavať pravidlá ochrany osobnosti; dbať, aby sme neprekročili tenkú hranicu smerom k voyerskému zobrazeniu; dbať, aby sme sa nedopustili ponižujúceho zobrazenia; dbať, aby sme nereprodukovali stereotypy.
Zobrazenia, najmä zobrazenia v tlači, sa vo veľkej miere dotvárajú nadpisom a sprievodným textom k obrázku. Popri ilustráciách sa tieto prvky vnímajú ako prvé. Ten istý obrázok môže použitím rozdielnych nadpisov a sprievodných textov nadobúdať úplne iné významy.
Uvedomte si dlhodobosť účinku ilustračných zobrazení.
S ohľadom na všetky okolnosti prípadu dbajte na ochranu osôb. Aj detaily v pozadí môžu
prezradiť identitu či miesto pobytu žien a dievčat zažívajúcich násilie.
Zvažujte posolstvá obrázkov. Používajte ich uvedomelo a starostlivo. Ak to nie je pre daný
prípad nevyhnutné, nepoužívajte vyobrazenia extrémnych detailov násilia alebo osôb
v chúlostivých situáciách.
Vyhýbajte sa zobrazeniam, ktorých použitie alebo opis umožňuje vznik alebo posilňovanie predsudkov a stereotypných predstáv (napríklad obrázok obrovského tieňa symbolizujúceho postavu všemocného páchateľa).

Umiestnenie
Skontrolujte umiestnenie správy a zaradenie na strane tlačovín alebo vo vysielaní.
Vyhnite sa napríklad umiestneniu príspevku o sexualizovanom násilí vedľa fotografií zobrazujúcich ženy vo vyzývavých pózach. Priblížilo by to sexualizované násilie k erotike.
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Štruktúrne násilie
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Definícia
Štruktúrne násilie zahŕňa neviditeľné alebo neprekonateľné bariéry, ktoré bránia prístupu k základným právam a možnostiam realizácie. Tieto prekážky sa denne upevňujú rozdielmi v deľbe moci a (štruktúrnej) deľbe autority vo vzťahoch, ktoré vytvárajú a legitimizujú nerovnosť.
Výbor ministrov Rady Európy odporúča, aby sme násilie páchané na ženách videli v sociálnom kontexte, a nie ako sériu individuálnych, vzájomne neprepojených udalostí. Zdôrazňuje jeho štruktúrnu podstatu, pretože je výsledkom sociálneho vývoja určitej formy
maskulinity (agresívnej maskulinity) – súboru tradícií, zvykov a názorov, ktoré dovoľujú
páchateľom domnievať sa, že majú právo použiť násilie ako prostriedok na vyjadrenie svojej dominancie a kontroly. To však, samozrejme, neznamená, že by páchatelia neniesli zodpovednosť za svoje činy.
Príslušníci každej spoločnosti majú kolektívnu povinnosť odsúdiť používanie násilia na ženách a prvoradú pozornosť musia venovať bezpečnosti tých, čo zažívajú násilie.
Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. R(2002)

Mýty

Fakty

Vďaka rastúcej emancipácii nadobudli ženy
rovnaké postavenie ako muži.

V celosvetovom porovnaní sú len v malom
počte krajín emancipačné snahy efektívne
a priniesli udržateľné zmeny. Rodové nerovnosti pretrvávajú aj v spoločnostiach so silnou
emancipačnou uvedomelosťou (nižšia odmena
žien za tú istú prácu, menšie šance na kariérny
postup, dvojité zaťaženiežrodinou a prácou.

V roku 2009 ženy zarábali v priemere 74,7% priemernej hrubej mesačnej mzdy mužov.
V niektorých odvetviach bol rozdiel ešte vyšší. Vedúce a riadiace zamestnankyne dostávali v priemere o 31,4% nižšiu odmenu ako ich mužskí kolegovia a najvyšší rodový rozdiel
v odmeňovaní 36,8% zaznamenali prevádzkové zamestnankyne v službách a obchode.

So vzrastajúcim vzdelaním sa rodový rozdiel v odmeňovaní zvyšuje. Ženy s vysokoškolským vzdelaním prvého a druhého stupňa zarábali o 34,7% a 31,2% menej ako muži s rovnakým vzdelaním. Najbližšie k priemernej hrubej mesačnej mzde mužov sa priblížili ženy
s vyšším odborným vzdelaním, keď dosiahli 80,3% priemernej hrubej mesačnej mzdy mužov.
Rodová rovnosť 2010, Štatistický úrad SR, 2010

Miera rizika chudoby žien bola v roku 2009 priemerne o 1,7 percentuálneho bodu vyššia
ako miera rizika chudoby mužov. V skupine mužov a žien vo veku nad 65 rokov bol tento
rozdiel viac ako 10 percentuálnych bodov, čo je ovplyvnené aj tým, že priemerný starobný
dôchodok žien bol nižší o viac ako 20%. Riziko ženskej chudoby prehlbuje aj skutočnosť,
že ženy žijú častejšie ako muži v domácnosti s jedným členom.
Rodová rovnosť 2010, Štatistický úrad SR, 2010

l Z pohľadu žien a dievčat
Štruktúrne násilie sa vyskytuje vo všetkých oblastiach života. Jeho prejavy sa však zriedka považujú za násilie. V dôsledku vžitých predstáv o tradičných rodových rolách ženy ani
muži často nevnímajú štruktúrne násilie. Prípadne ho vnímajú ako všeobecnú, vo svojej
podstate osudom predurčenú nespravodlivosť (menšie kariérne šance žien z dôvodu starostlivosti o deti).

l Čo môžete spraviť z pozície novinára a novinárky
Pomenujte štruktúrne násilie ako násilie a intenzívne pracujte na tom, aby sa takéto chápanie štruktúrneho znevýhodnenia žien dostávalo do povedomia spoločnosti.3
Podnecujte diskusiu o zrovnoprávnení žien. Informujte o stratách vyplývajúcich z nerovnosti, ako aj o premeškaných príležitostiach na nápravu. Zviditeľňujte možnosti riešení
a vyhliadky do budúcnosti.
Skúmajte jednotlivé témy a zisťujte, v akom vzťahu a nakoľko sú ovplyvňované štruktúrnym násilím. Poukážte na rôzne prejavy a formy štruktúrneho násilia.

Napríklad na Kanárskych ostrovoch sa aj legislatívne zakotvilo ekonomické znevýhodňovanie žien ako násilie na ženách. Regionálny
zákon „Prevencia a komplexná ochrana žien pred rodovo podmieneným násilím“ rozširuje definíciu rodovo podmieneného násilia. V
článku 2 stojí „[Rodovo podmienené násilie je] každé správanie voči žene […] ktoré vedie k poškodeniu ženy na základe fyzickej, psychickej, rodinnej, pracovnej alebo ekonomickej závislosti od agresora“. Článok 3 tohto zákona opisuje rôzne druhy rodovo podmieneného násilia, popri telesnom násilí alebo obchodovaní so ženami sa pod g) nachádza
aj ekonomické násilie (vrátane platovej diskriminácie). In: projektový informačný bulletin Ňjúvinky z EQ-TRAIN 2/2009
(http://archiv.aspekt.sk/download/EQ-Train_njuvinky_2_2009.pdf)

3
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Sexualizované
násilie
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Definícia
Sexuálne násilie4 je akákoľvek sexuálna aktivita bez súhlasu ženy vrátane sexuálneho výsmechu a vtipov, dotieravého zízania a obzerania si, nevítaných poznámok, exhibicionizmu, obťažujúcich telefonátov, nežiaducich sexuálnych ponúk, vynúteného pozerania pornografie alebo vynútenej účasti na pornografii, nežiaducich dotykov, nanúteného sexu,
znásilnenia, incestu, vynucovania sexuálnych praktík, ktoré žena vníma ako bolestivé alebo degradujúce, nanútených tehotenstiev, obchodu so ženami a zneužívania sexuálnym
priemyslom.
Final Report of Activities of the Group of Specialists for Combating Violence Against Women,
EG-S-VL (97) 1, Rada Európy, 1997

Sexualizovaným násilím v najširšom zmysle slova sú všetky vynucované aktivity sexualizovanej povahy, a to verbálne (dvojzmyselné narážky, vtipy so sexuálnym podtónom...),
neverbálne (pohvizdovanie, cmukanie, gestá, rozposielanie emailov so sexuálnym obsahom...) alebo fyzické (nežiaduce dotyky, potľapkávanie, nútenie do sexuálnych praktík,
znásilnenie...). Úmyslom a/alebo dôsledkom sexualizovaného násilia je alebo môže byť
narušenie dôstojnosti žien a dievčat, poníženie, narušenie psychickej alebo telesnej integrity, najmä vytváraním zastrašujúceho, ponižujúceho, nepriateľského alebo urážlivého
prostredia. Závažnosť negatívneho dosahu sexualizovaného násilia závisí od povahy prejavov a aktivít, ako aj od osobnosti dievčaťa alebo ženy, proti ktorej sú namierené.
Cieľom sexualizovaného násilia nie je sexuálne uspokojenie, ale prejavenie prevahy
a /alebo dosiahnutie kontroly. Páchateľ koná bez ohľadu na vôľu ženy alebo dievčaťa
a využíva svoje postavenie na to, aby uplatnil svoju moc a kontrolu prostredníctvom
sexuálnych prejavov a aktivít.

Pojem sexualizované násilie vyjadruje, že v prvom rade ide o násilie a že sa toto násilie prejavuje v konaní sexuálnej povahy. Preto s
výnimkou citácií a definícií používame termín sexualizované násilie, a nie sexuálne násilie.
4

Mýty

Fakty

Nápadným oblečením a vyzývavým
správaním žena provokuje aktivity sexualizovanej povahy. To je dôvod na ospravedlnenie
sexualizovaného násilia.

Sexualizované násilie je neospravedlniteľné.
Výlučne páchateľ nesie zodpovednosť za svoje
rozhodnutie a skutok.

Sexuálne obťažovanie (na pracovisku alebo
v školách) je prehreškom proti slušnému
správaniu.

Sexuálne obťažovanie je formou diskriminácie
z dôvodu pohlavia a/alebo rodu a zakazuje ju
tzv. antidiskriminačný zákon.

Motívom znásilnenia je sexuálne uspokojenie,
je to zločin z vášne.

Pri znásilnení ide o moc, nie o sex. Hlavnými
motívmi znásilnenia sú túžba kontrolovať, siláctvo a agresia. Ide o násilný čin, pri ktorom
sa sex používa ako zbraň.
Príčinou sexualizovaného násilia sú (aj) stereotypné predstavy o mužoch ako sexuálnych predátoroch o ženách, ktoré majú byť dobýjané
a nemajú otvorene komunikovať o svojej
sexualite.

Znásilnenie a sexuálne zneužívanie sú dôsledkom nekontrolovateľných pudov. Páchatelia sú
väčšinou devianti.

Vo väčšine prípadov je znásilnenie vopred premyslené, pričom konkrétna osoba nemusí byť
vopred vybraná. Páchateľmi sú spravidla muži,
ktorých okolie považuje za normálnych.

Sexualita je pevnou súčasťou manželstva
a manželia majú povinnosť vzájomne si
vyhovieť v sexuálnych túžbach.

Žiadna forma spolužitia nezakladá povinnosť
podvoliť sa vynucovanému sexuálnemu styku
alebo nechceným sexuálnym praktikám.

K znásilneniu dochádza najčastejšie cudzím
človekom v noci v parku.

V prevažnej väčšine prípadov sa obeť
a páchateľ poznajú. Prevažujúci počet hlásených znásilnení, kde páchateľom je neznámy muž a miestom spáchania činu je verejné
priestranstvo, poukazuje na vysoký počet
neohlásených znásilnení z toho dôvodu,
že páchateľ a obeť sa poznajú.
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„40% až 50% všetkých zamestnaných žien v krajinách EÚ je vystavených sexuálnemu
obťažovaniu na pracovisku.“
Sexual harassment in the workplace in the European Union, Directorate-General for Employment,
Industrial Relations and Social Affairs, Európska komisia, 1998

„Každá siedma žena sa stane najmenej raz za život obeťou znásilnenia alebo sexuálneho
nátlaku.“
Sexuelle Gewalt gegen Frauen im öffentlichen und privaten Raum, Wetzels, Pfeiffer,
KFN-Forschungsbericht č. 37, 1995

„10 až 15% žien z industriálnych krajín nútia ich súčasní partneri k sexu.“
Domestic Violence against Women and Girls, Innocenti Digest č. 6, UNICEF, jún 2000

V prípade znásilnenia je pravdepodobné, že
— žena páchateľa pozná (66%),
— žena býva v rovnakom okolí ako páchateľ (82%),
— k znásilneniu došlo v jeho alebo v jej bydlisku (56%),
— páchateľ nie je psychicky chorý, ale normálny (90%) muž,
— znásilnenie bolo naplánované (82%),
— páchateľ použil aj iné formy násilia (85%).
VerGEWALTigung – eine Radschlägerin, Wiener Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen, 1992

„Páchateľmi sexuálneho zneužívania detí sú v 90% až 95% prípadoch muži a viac ako tri
štvrtiny obetí sú ženského pohlavia. Len v približne jednej tretine prípadov páchateľ nepochádza priamo z blízkeho okolia a rodiny obete.“
Gewaltbericht 2001, Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen, Viedeň, 2002

Sexuálne obťažovanie je na Slovensku s účinnosťou od 1. 4. 2008 formou diskriminácie
zakázanou tzv. antidiskriminačným zákonom5, v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a služieb a vo vzdelávaní.
Sexualizované násilie je na Slovensku trestné, keď napĺňa jednu zo skutkových podstát
trestných činov proti ľudskej dôstojnosti. Tieto trestné činy sú tzv. oficiálnymi deliktmi.
Orgány činné v trestnom konaní sú povinné ich stíhať z úradnej povinnosti, a to aj bez súhlasu obete.
5
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien

Trestnými činmi proti ľudskej dôstojnosti podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona sú:
znásilnenie (§ 199 TZ), sexuálne násilie (§ 200 TZ), sexuálne zneužívanie (§ 201 a 202 TZ).
Na Slovensku neexistujú špecifické opatrenia na zlepšenie postavenia obete trestných činov sexualizovaného násilia. Medzi takéto opatrenia v Rakúsku patria: právo na osobu,
ktorej žena dôveruje, pri každom výsluchu; ohľaduplný výsluch; rodovo vyvážené zloženie trestného senátu súdu (v senáte musí zasadať aspoň jedna žena); nárok na psychologické, sociálne, právne poradenstvo a na informácie o inštitúciách poskytujúcich pomoc.

l Z pohľadu žien a dievčat
Ženy a dievčatá prežívajú znásilnenie ako akt násilia proti svojej dôstojnosti, telesnej integrite a cti. Najčastejší pocit obetí znásilnenia je strach zo smrti. Aj v prípade, že nedošlo
k viditeľným fyzickým poraneniam, spôsobuje znásilnenie obetiam vážnu fyzickú a psychickú ujmu.
Ženy a dievčatá zažívajúce sexualizované násilie pociťujú silné zahanbenie. V dôsledku
stereotypných názorov a mýtov predpokladajú, že o čine spolurozhodovalo aj ich správanie, oblečenie či nevhodné miesto, na ktorom sa zdržiavali. Fakt, že pre sexualizované násilie sa rozhoduje páchateľ a len on je zodpovedný za svoje činy, si ľudia často uvedomujú len veľmi nedostatočne.
Deti zažívajúce sexualizované násilie sa hanbia, pociťujú vinu a často obavy, že osoba,
ktorá ich sexuálne zneužíva, ich zavrhne, potrestá alebo nebude mať rada. Majú strach zo
straty lásky matky a ďalších členov rodiny, ako aj zo straty bezpečného domova. Deti dúfajú, že sa zneužívanie nezopakuje, a preto sa ho pokúšajú ignorovať.
Pre dieťa je vždy ťažké vyjadriť slovami, čo sa stalo, a rozpovedať to niekomu ďalšiemu,
pretože zneužívajúca skúsenosť so sexualitou je neprimeraná jeho vývinu. Vzniká kolobeh
hanby, zatajovania, strachu pred odhalením a jeho možnými následkami, ktorý v dieťati
vyvoláva pocit bezmocnosti.
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l Čo môžete urobiť z pozície novinárky a novinára
Upozornite na to, že prejavy sexualizovaného násilia – od obťažovania až po znásilnenie
a sexuálne zneužitie – nie sú formy sexuality, ale násilie.
Pojmy ako „sliediť“, „psychopat“, „prepadnúť“, „maniak“ alebo ilustračné zábery opustených či tmavých miest používajte len vtedy, ak to zodpovedá skutočnosti. V opačnom prípade podporujete mýty a stereotypné predstavy.
Opisujte prejavy sexualizovaného násilia pravdivo, v kontexte ich následkov. Sexuálne
obťažovanie nie je „flirt“ ani „harašenie“. Pojmy ako „sexuálny výtržník“ či „sexuálne hry“
bagatelizujú znásilnenie alebo sexuálne zneužívanie. Slová voľte opatrne.
Ženám a dievčatám zažívajúcim sexualizované násilie nepripisujte vinu alebo spoluzodpovednosť. Miesto, na ktorom sa žena alebo dievča nachádza, jej vzhľad, oblečenie či
stav nie sú príčinou toho, že zažila sexualizované násilie.
Zdôraznite výlučnú zodpovednosť páchateľa za sexualizované násilie. O tom, či k obťažovaniu, znásilneniu alebo k zneužitiu dôjde, rozhoduje len ten, kto sa sexualizovaného
násilia dopúšťa.
Dbajte pri ilustračných záberoch na to, aby ste nepodporovali mýty a stereotypné predstavy. Obrázky znázorňujúce ženu meravú od strachu alebo dieťa zvierajúce plyšového
medvedíka, podporujú predstavy o pasivite obetí. Opisy oblečenia alebo vzhľadu umocňujú predsudky, že ženy a dievčatá zažívajúce sexualizované násilie sú pekné a správajú
sa provokatívne.
Informujte o vážnych následkoch sexualizovaného násilia – psychickej traumatizácii
a zraneniach. Súčasne poukážte aj na možnosti zvládania týchto následkov.
Informujte o možnostiach, ako sa brániť a o zariadeniach poskytujúcich pomoc.
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Fyzické násilie
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Definícia
Fyzickým násilím sú akékoľvek formy fyzických útokov — tlačenie, strkanie, ťahanie za
vlasy, udieranie, bitie, kopanie, pálenie, hryzenie, škrtenie, bodanie, a to aj s použitím chemických látok a predmetov. Závažnosť zranení sa pohybuje od malých poranení, polámaných zubov až po zranenia s trvalými následkami a smrť.

Mýty

Fakty

K použitiu fyzického násilia vedie mužov
ich osobný stav (závislosť na drogách,
alkoholizmus) a/alebo je dôsledkom nepriaznivej situácie, v ktorej sa nachádzajú
(nezamestnanosť).

Muži využívajú fyzické násilie na získanie
kontroly a potvrdenie si vlastnej nadradenosti.
Osobné pomery alebo konkrétna problémová
situácia môžu byť spúšťačmi násilia, ale nie
jeho príčinou.

Používanie násilia je charakteristické pre určité
skupiny obyvateľstva – pre ľudí žijúcich na
okraji spoločnosti, pre určité národnosti alebo
náboženské skupiny.

Ženy a dievčatá zažívajúce násilie pochádzajú
zo všetkých sociálnych skupín.

„Pre 588 000 žien a 617 000 detí na Slovensku je domov miestom, v ktorom sa denne obávajú o svoje zdravie a život.“
Fenestra, www.fenestra.sk

„Na celom svete ženy a dievčatá vo veku 15 až 44 rokov zomierajú v dôsledku násilia páchaného mužmi častejšie ako v dôsledku rakoviny, nehôd, malárie alebo vojen dokopy.“
Diamantopoulou, z konferencie Violence against women: Zero Tolerance, Lisabon, 4. mája 2000

l Z pohľadu žien a dievčat
Väčšina žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch je na páchateľov silno emocionálne naviazaná.
Ženy a dievčatá sa často hanbia za zažívané násilie (a za páchateľa – svojho manžela alebo partnera). Obávajú sa, že im bude pripisovaná (spolu)vina či (spolu)zodpovednosť za
násilie, napríklad preto, že svojím konaním agresora „vyprovokovali“.
Ženy a dievčatá majú strach, že oznámenie násilia a páchateľa spôsobí vystupňovanie násilia. Vyhrážky z následkov oznámenia násilia sú často jeho súčasťou. Táto obava je odôvodnená, po privolaní polície či podaní trestného oznámenia sú ženy a dievčatá v mimoriadne rizikovej situácii. Konanie a postup orgánov činných v trestnom konaní je preto
pre bezpečnosť žien a dievčat osobitne dôležitý. Ženy a dievčatá nemajú dosť informácií
o tom, kde hľadať pomoc, napríklad v organizáciách zameraných na pomoc v prípadoch
rodovo podmieneného násilia.

l Čo môžete urobiť z pozície novinárky a novinára
Jednoznačne a konkrétne pomenujte a opíšte násilie. Výrazy ako „manželské rozpory“
a „rodinná hádka“ bagatelizujú násilie. Pojmy ako „dráma“ či „tragédia“ vzbudzujú dojem,
že daná udalosť bola predurčená osudom a nedalo sa jej zabrániť.
Rozlišujte medzi príčinami a spúšťačmi násilia a upozorňujte na rozdiel medzi nimi. Úmysel odísť z partnerského vzťahu býva spúšťačom násilia, ale nie jeho príčinou. Rozhodujúca príčina tkvie v tom, že si muž robí vlastnícke nároky na partnerku a že sa v dôsledku
ženinho rozhodnutia cíti ohrozený vo svojom dominantnom postavení. Informujte o príčinách rodovo podmieneného násilia.
Pôvod, národnosť, etnicitu či náboženskú príslušnosť obete a páchateľa uvádzajte len vtedy, ak to je bezpodmienečne nevyhnutné. V opačnom prípade podporujete predsudky
(„typickí Rómovia“), prípadne vytvárate odstup („to sa stáva iba alkoholikom“, „to nie je
moja vec“).
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Psychické násilie

42

Definícia
Psychické násilie útočí na emocionálny stav žien a dievčat výsmechom, neadekvátnymi
poznámkami, pohŕdaním, šikanovaním, verejným ponižovaním, kritizovaním či kontrolou.
Psychickým násilím je aj vyhrážanie sa vraždou žieny a/alebo detí, samovraždou, únosom
detí, ublížením rodine alebo známym. Závažnou formou psychického násilia je sociálna
izolácia — obmedzovanie a/alebo zakazovanie kontaktu s rodinou a známymi.
Prenasledovanie (angl. stalking) je osobitá forma násilia, ktorá sa vyskytuje počas vzťahu,
ale často aj dlho po jeho ukončení. Prenasledovateľ vedome a opakovane proti vôli žien
a dievčat vážne zasahuje do ich súkromia, vynucuje si kontakt a kontroluje ich.
Jednotlivé činy, napríklad sledovanie, sústavné čakanie pred prácou alebo domom, neprestávajúce telefonáty, esemesky alebo e-maily, nemusia byť v rozpore s právnym poriadkom, ale svojou intenzitou a obsahom vyvolávajú odôvodnené obavy o bezpečnosť, zdravie a život.

Mýty

Fakty

Psychické násilie je subjektívny pocit
prehnane citlivých ľudí.

Prípady psychického násilia sú reálne,
často ich možno zdokumentovať (záznam
ponižovania a vyhrážok, svedecké výpovede).
Jeho intenzitu a následky možno merať
prostredníctvom posúdenia zdravotného
stavu obete.

Prenasledovanie sa vyskytuje ojedinele.
Prenasledovateľ je tajomný neznámy.

Prenasledovanie je veľmi rozšírený fenomén.
Medzi páchateľom a obeťou je takmer vždy
blízky vzťah.

„60% obetí prenasledovania malo pred jeho začiatkom s páchateľom intímny vzťah. 80%
žien prenasledovaných bývalým partnerom zažilo vo vzťahu s týmto partnerom násilie.“
Stalking and Domestic Violence, Tjaden, Thoennes, The third Annual Report to Congress under
the Violence Against Women Act, U.S.Department of Justice, Washington, D. C., 1998

„V Nemecku sa 12% obyvateľstva minimálne raz za rok stane obeťou prenasledovania.“
Stalking in Deutschland, Dressing, Hühner, Grass, Zentralinstitut für seelische Gesundheit Mannheim, 2004

V USA je prenasledovanie trestným činom už viac ako dvadsať rokov. Prenasledovanie je
trestné aj vo viacerých krajinách Európskej únie. V Rakúsku patrí medzi trestné činy od
polovice roka 2006, v Nemecku od januára 2007. S účinnosťou od 1. 1. 2010 je dostupná
systematická ochrana pred prenasledovaním aj v Českej republike.
Podľa § 354 Trestného zákona ČR za trestný čin nebezpečného prenasledovania možno
uložiť trest odňatia slobody v trvaní až tri roky. Nebezpečného prenasledovania sa dopustí ten, kto konaním, ktoré môže vzbudiť odôvodnenú obavu o život alebo zdravie alebo o
život a zdravie blízkych osôb, inú osobu dlhodobo prenasleduje tak, že sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou, vyhľadáva osobnú blízkosť alebo ju sleduje, kontaktuje
inú osobu prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, písomne alebo
inak, obmedzuje ju v obvyklom spôsobe života alebo zneužije jej osobné údaje za účelom
získania osobného alebo iného kontaktu.
Zákon o polícii ČR v súvislosti s vykázaním zo spoločného obydlia pamätá na fakt, že vykázaný páchateľ často pokračuje aj po nedobrovoľnom opustení spoločného obydlia v násilí, a to spravidla tak, že ženu neodbytne kontaktuje a prenasleduje. Vykázaný páchateľ
má nielen povinnosť bez meškania opustiť policajtom vymedzený priestor, ale aj povinnosť zdržať sa styku alebo nadväzovania kontaktu s ohrozenou osobou.
Systém ochrany žien a dievčat v Českej republike dopĺňa možnosť domáhať sa ochrany na
občianskom súde návrhom na nariadenie predbežného opatrenia zakazujúceho odporcovi „stretávanie sa a nadväzovanie kontaktu“. Predbežné opatrenie trvá jeden mesiac, možno ho opakovane predĺžiť, zanikne však najneskôr jeden rok od nariadenia.
V právnom poriadku SR neexistujú porovnateľné prostriedky trestnej alebo netrestnej
ochrany a obrany pred prenasledovaním. Na začatie trestného stíhania je potrebné, aby
sa páchateľ vyhrážal alebo použil násilie.
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l Z pohľadu žien a dievčat
Ženy a dievčatá sa boja, že im v dôsledku domnelej nehmatateľnosti a nedokázateľnosti
psychického násilia nikto neuverí. Očakávajú, že budú na verejnosti vnímané, zobrazené
a odsúdené ako prehnane citlivé. Obava z posudzovania ich skúseností ako výplodov fantázie v nich vzbudzuje obzvlášť silný pocit bezmocnosti.
Ženy a dievčatá sú pod vplyvom psychického násilia dlhodobo obmedzované vo svojom
živote (napríklad majú strach vyjsť z domu, cielene menia trasu cesty do práce či školy).

l Čo môžete urobiť z pozície novinárky a novinára
Prispejte k vytváraniu dôrazného odmietavého postoja k psychickému násiliu.
Ozrejmite, že psychické násilie začína oveľa skôr, než dôjde k nebezpečnému vyhrážaniu,
napríklad už pri opakovanom nadávaní.
Priblížte možnosti podpory v prípadoch psychického násilia, ukážte, aké formy pomoci sú
dostupné a kde pomoc hľadať.
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Obchod so ženami

48

Definícia
Obchodovanie so ženami a dievčatami je prítomné vo všetkých častiach sveta a vo väčšine
krajín. Ženy a dievčatá strácajú možnosť rozhodovať o svojom živote, sú nútené žiť a pracovať za
vykorisťujúcich podmienok, často sú nútené k prostitúcii.
Chudoba a diskriminácia (nerovnaký prístup k majetku, k práci a vzdelávaniu), ktorá postihuje
najmä ženy, ich robí osobitne zraniteľnými. Ženy migrujú pod vplyvom falošných sľubov na zlepšenie života a v cieľovej krajine ich obchodníci, zamestnávatelia alebo manželia či partneri okradnú o slobodu a dôstojnosť.
Podľa platného slovenského Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. možno páchateľovi za trestný čin
obchodovania s ľuďmi (§ 179) uložiť trest odňatia slobody v trvaní od štyroch rokov až na doživotie, podľa okolností prípadu.

Mýty

Fakty

Ženy a dievčatá sú pasívne „úbohé obete“,
ktorým sa „tak či tak nedá pomôcť“.

Ženy a dievčatá majú konkrétne predstavy
o svojom živote. Majú tiež schopnosť aktívne
pretvárať svoj súčasný život. Prináležia im
rovnaké práva ako všetkým ľuďom, vrátane
nároku na ochranu a pomoc.

Obete obchodu so ženami sú prostitútky.

Obchodom so ženami je aj sprostredkovávanie
potenciálnych manželiek či služobníctva,
vytváranie vykorisťujúcich životných a pracovných podmienok, ale aj obchodovanie
s ľudskými orgánmi.

Podľa odhadov Európskej únie je na území jej členských štátov asi 120 000 dievčat a žien, ktoré sú
obeťami obchodu so ženami. V celej Európe je to možno až 500 000 dievčat a žien.
Organizácia spojených národov odhaduje, že celosvetovo sú ročne 4 milióny ľudí, v prvom rade
žien a detí, obeťami vykorisťujúcich pracovných podmienok.

Podľa Dohovoru Organizácie spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu
a Protokolu o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi
charakterizujú obchodovanie s ľuďmi tri základné, vzájomne prepojené prvky: konanie (verbovanie,
preprava, odovzdanie, prechovávanie alebo prevzatie ľudí), prostriedky (hrozba alebo použitie násilia,
iné formy donucovania, únos, podvod, lesť, zneužitie právomoci, zraniteľného postavenia), účel (prostitúcia alebo iná forma sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej práce či nútenej služby, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, odoberania orgánov, tkanív či buniek alebo iných foriem vykorisťovania).

l Z pohľadu žien a dievčat
Podľa odhadov OSN žije 565 miliónov žien v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike pod hranicou chudoby, viac ako jedna tretina z nich nesie výhradnú zodpovednosť za prežitie svojej rodiny. Vo východnej
Európe trpia nezamestnanosťou a nízkymi sociálnymi dávkami predovšetkým ženy.
Pod vplyvom informácií dostupných v globálnom svete a pod vplyvom obrazov života v bohatých
krajinách dúfajú ženy a dievčatá v lepšie životné podmienky. Obete obchodovania so ženami sú
vystavené viacnásobnému tlaku (chudoby, povinnosti zabezpečiť obživu rodiny, vidiny lepších
zárobkov, nedostatku informácií o skutočných podmienkach práce v zahraničí, vrátane podvodov,
vydierania a násilia zo strany páchateľov).
V krajných prípadoch charakterizuje situáciu žien a dievčat
— závislosť od sprostredkujúcich osôb a organizácií,
— vysoká zadlženosť v dôsledku vysokých cestovných nákladov do cieľovej krajiny,
— neinformovanosť o ich skutočnej situácii,
— takmer žiadne povedomie o vlastných právach,
— jazykové problémy.
Ak sa rozhodnú brániť vykorisťovaniu, hrozí ženám a dievčatám strata práce a vyhostenie.
Ako migrantky a v dôsledku činnosti, ktorú sú nútené vykonávať, sú odsúvané na okraj spoločnosti.
Sú vystavené psychickému a fyzickému násiliu.
Obete obchodu hlboko nedôverujú štátnym úradom, čo je súčasť a dôsledok psychického nátlaku,
násilia a taktiky zo strany obchodníkov s ľuďmi.
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l Čo môžete urobiť z pozície novinárky a novinára
Prostredníctvom zobrazenia konkrétneho životného príbehu ženy alebo dievčaťa, jej motívov a túžieb
do budúcnosti, ukážte, že nie je len pasívnou obeťou bez možnosti úniku.
Ukážte, ako sú ženy a dievčatá kriminalizované (napríklad preto, lebo sa nelegálne zdržiavajú v krajine) a aká nedostatočná je dostupná podpora. A to aj napriek tomu, že obchod so ženami je trestný čin
a porušenie ľudských práv.
Načrtnite pozadie obchodu so ženami (chudoba, nedostatočná právna ochrana, dopyt po lacnej pracovnej sile, po exotických a nenáročných sexuálnych objektoch v bohatých krajinách).
Ukážte obchod so ženami z rôznych hľadísk: falošné prísľuby, dlhy, ilegálnosť, fyzické a sexualizované
násilie, odňatie slobody, a to aj zo strany partnerov a známych; organizovaná kriminalita je len jedným
z aspektov obchodovania so ženami. Okrem nútenej prostitúcie neopomínajte aj iné formy obchodu
so ženami: obchod s potenciálnymi partnerkami a služobným personálom.
V prípadoch predávania dievčat a žien za účelom uzatvorenia manželstva alebo prostitúcie nepoužívajte výrazy a ilustračné zábery a obrázky posilňujúce a šíriace mýty o spojení sexu a kriminality alebo sexu a exotiky. Obraz sporo odetej tanečnice sťažuje možnosť, aby v nej verejnosť videla
ženu hľadajúcu istotu pre seba a svoju rodinu a únik pred vykorisťovaním.
Ukážte príklady žien, ktoré našli východisko z vykorisťovania.
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Nútené manželstvo

54

Definícia
Manželstvo vzniká na základne slobodného a dobrovoľného rozhodnutia muža a ženy.
Pokiaľ žena alebo muž vstupuje do manželstva proti svojej vôli, dochádza k nútenému
manželstvu, ktoré je formou násilia a porušením ľudských práv a slobôd.
Nútené manželstvá často vznikajú ako dôsledok rozhodnutia a dohody. Ak budúci ženích
a/alebo nevesta nesúhlasia, rodina im vnucuje svoju vôľu s použitím psychického a fyzického násilia, vrátane vydierania a obmedzovania osobnej slobody. Počas manželstva
násilie často pokračuje. Najzávažnejšie prípady sa končia tzv. vraždou zo cti.

Mýty

Realita

Nútené manželstvo je podmienené výlučne
určitými sociálnokultúrnymi faktormi
(náboženstvo, tradícia, finančný prospech,
legalizovanie pobytu).

K núteným manželstvám dochádza vo
všetkých krajinách sveta, nezávisle od
náboženstva, sociálneho a kultúrneho pôvodu,
etnicity, národnosti, náboženstva a podobne.

„Každý človek má právo sa slobodne rozhodnúť, za koho sa vydá / s kým sa ožení, platí
to rovnako pre ženy, ako aj pre mužov, nezávisle od náboženstva, pôvodu, farby pleti alebo veku.“
Článok 16, ods. 2 Všeobecnej deklarácie ľudských práv

„Skoro 18% obetí núteného manželstva nie je plnoletých a 12% práve dosiahlo plnoletosť.
V jednom prípade hrozilo nútené manželstvo sedemročnému dievčaťu.“
Zwangsverheiratung ächten, Opferrechte stärken, Opferschutz gewährleisten, Prävention & Dialog
ausbauen!, Fachkommission Zwangsheirat der Landesregierung Baden-Württemberg, Stuttgart, 2006

l Z pohľadu žien a dievčat
Ženy a dievčatá sú pri uzatváraní vynúteného manželstva vystavené veľkému tlaku. Na
jednej strane sú vo svojich rodinách citovo zakorenené, na druhej strane ich rodina núti
ku kroku, ktorý významne ovplyvní ich budúcnosť.
Migrantky sú v cudzej krajine odkázané na svoje rodiny alebo na manžela, s ktorým uzatvorili manželstvo bez slobodného a dobrovoľného rozhodnutia.
Migrantky sa môžu ocitnúť v dvojnásobnej izolácii, nepatria celkom ani do pôvodného
prostredia, ani do nového prostredia.
Aj na Slovensku môže dochádzať k tomu, že ženy a dievčatá neuzatvárajú manželstvo
na základe svojho slobodného a dobrovoľného rozhodnutia, ale pod vplyvom patriarchálnych rodín či stereotypov, pretože do manželstva vstupujú pod vplyvom rôznych faktorov,
ako sú napríklad neplánované tehotenstvo, neprípustnosť narodenia dieťaťa mimo manželstva alebo neprípustnosť umelého ukončenia tehotenstva, spájanie zdrojov pre zaistenie príjmu rodiny a iné.
Nútenie k manželstvu sa prejavuje rôzne a je sprevádzané zdôrazňovaním autority rodičov, citovým vydieraním, hrozbou verejného poníženia rodiny, fyzickým násilím, vyhrážaním sa smrťou a môže vyvrcholiť vraždou ženy alebo dievčaťa.

l Čo môžete urobiť z pozície novinárky a novinára
Poukážte na nútené manželstvá ako na zaužívanú prax a na problém spoločenstiev na celom svete. Nútené manželstvo nie je len problémom žien z moslimských krajín. Tradícia
dohadovaných manželstiev a donucovania snúbencov existuje aj v krajinách bývalej Juhoslávie, v Grécku či v Taliansku.
Poukážte na zásadu dobrovoľnosti a slobody žien a mužov pri rozhodovaní o vstupe do
manželstva.
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Mrzačenie
ženských pohlavných
orgánov

58

Definícia
Mrzačenie ženských pohlavných orgánov (angl. Female Genital Mutilation/FGM) zahŕňa
všetky postupy úmyselne a nezvratne pozmeňujúce alebo zraňujúce ženské pohlavné orgány z iných ako zdravotných dôvodov.
Svetová zdravotnícka organizácia

Mrzačenie ženských pohlavných orgánov sa vykonáva predovšetkým v afrických krajinách, ale aj na juhu Arabského polostrova a v niektorých častiach Ázie. V Európe a Severnej Amerike tiež žijú ženy a dievčatá, ktoré podstúpili tento nezvratný zásah do telesnej
integrity a z ktorého následkami zápasia po zvyšok života. Pokiaľ rodičia nenájdu lekára
či lekárku na vykonanie zákroku, vozia dcéry do svojej domovskej krajiny.
V súvislosti s mrzačením ženských pohlavných orgánov sa hovorí aj o tzv. ženskej obriezke. Tento termín navodzuje predstavu, že rozsahom ide o zákrok porovnateľný s mužskou
obriezkou. Rozsah a následky úmyselných zranení ženy, spočívajúcich v čiastočnom alebo úplnom odstránení vonkajších pohlavných orgánov, sú však neporovnateľne väčšie. To
platí aj o motíve mrzačenia ženských pohlavných orgánov, ktorým je kontrola ženskej sexuality a pozbavenie možnosti žiť plnohodnotný sexuálny život.

Mýty

Realita

Mrzačenie ženských pohlavných orgánov
sa zvykne redukovať na konkrétnu kultúrnu
normu, ktorej nedodržanie je v istých kruhoch
sankcionované.

Mrzačenie ženských pohlavných orgánov
je porušenie ľudských práv, násilný akt
spočívajúci v ťažkej fyzickej ujme s trvalými
následkami.

Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je medzinárodným spoločenstvom uznané ako
porušenie ľudských práv žien a dievčat. Zasahuje do práva na zdravie, bezpečnosť a telesnú integritu, porušuje právo žiť slobodne, ako aj zákaz krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania a právo na život, ak dievča v dôsledku zákroku zomrie.
Je dôsledkom hlboko zakorenených rodových nerovností a ženy a dievčatá diskriminuje mimoriadne závažným spôsobom.

Takmer vo všetkých prípadoch zákrok podstupuje dievča v detskom veku a mrzačenie
ženských pohlavných orgánov porušuje práva dieťaťa.
„Odhadom na svete žije 100 až 140 miliónov dievčat a žien s následkami mrzačenia ženských pohlavných orgánov. Približne 3 milióny afrických dievčat od detského veku do 15
rokov sú ročne ohrozené touto praktikou.“
Fact sheet č. 241, Svetová zdravotnícka organizácia, február 2010

l Z pohľadu žien a dievčat
Jednotlivé dôvody mrzačenia ženských pohlavných orgánov si často vzájomne odporujú,
líšia sa v rôznych oblastiach sveta aj od kultúrnej skupiny k skupine. Vždy sú spoločensky
schvaľované a predpisované. Porušenie tohto predpisu je v najlepšom prípade potrestané
vylúčením z komunity.
Mužská kontrola ženskej sexuality a plodnosti je hlboko zakorenená a v dôsledku tradícií
sa často pokladá za „normálnu“. Ženy často ani nepomyslia na odpor, pretože takýto odpor je sprevádzaný ohrozením života.
Ženy a dievčatá utrpia duševnú traumu a nezvratné fyzické a sexuálne poškodenie, ktoré
drasticky znižujú kvalitu života a môžu mať dokonca až smrteľné následky.

l Čo môžete urobiť z pozície novinárky a novinára
Uvažujte nad pozadím a perspektívou mrzačenia ženských pohlavných orgánov, ktoré sa
stále vníma ako tabu. Je pravdepodobné, že aj na Slovensku žijú ženy a dievčatá, ktoré sú
jeho obeťami.
Zdôraznite, že nejde (iba) o kultúrnu normu špecifických spoločenstiev. Predovšetkým
a jednoznačne je to extrémna forma násilia páchaného na ženách. Preto sa týka všetkých
ľudí, a nie je to tabu, ale téma, o ktorej sa má verejne hovoriť.
Odhaľte trestnoprávny rozmer mrzačenia ženských pohlavných orgánov, ktorý môže spočívať v naplnení skutkovej podstaty vážnej ujmy na zdraví až po zabitie.
Informujte o miestach, kde môžu ženy a dievčatá hľadať pomoc a ochranu.
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l Informácie o násilí páchanom na ženách sú verejne dostupné.
Organizácia spojených národov a Rada Európy, ako aj Európska únia disponujú rozsiahlou expertízou a stratégiami na odstraňovanie násilia páchaného na ženách a odporúčaniami pre účinnú prevenciu, pomoc ženám a dievčatám zažívajúcim násilie, ako aj pre stíhanie páchateľov. Svetová zdravotnícka organizácia sa zaoberá násilím páchaným na ženách z hľadiska dôsledkov jeho rôznych foriem na zdravie a život, ako aj z hľadiska úlohy
zdravotníckych zariadení a zdravotníckych profesií pri predchádzaní násiliu páchanému
na ženách a pri jeho odstraňovaní a pri pomoci obetiam.
http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/index.htm
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/resources_en.asp
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/en/index.html
http://www.unifem.org
Viacero medzinárodných mimovládnych organizácií a sietí vás môže podporiť vo vašom
úsilí konať prostredníctvom kvalitného a citlivého informovania proti násiliu páchanému
na ženách.
http://www.wave-network.org/
http://www.womenlobby.org/
http://www.amnesty.org/
http://www.hotpeachpages.net/index.html
http://www.whiteribbon.ca/
Na Slovensku ponúkajú informácie a poradenstvo v oblasti páchaného na ženách, ako aj
podporu a pomoc ženám a dievčatám tieto organizácie, na ktoré sa aj vy môžete obrátiť
s otázkami.
http://www.alianciazien.sk/
http://www.esfem.sk/
http://www.fenestra.sk/
http://moznostvolby.wordpress.com/
Zoznam organizácií, ktoré na Slovensku poskytujú pomoc a poradenstvo v prípadoch násilia voči ženám a dievčatám, nájdete na http://www.zastavmenasilie.sk/.

Odporúčaná literatúra o problematike násilia páchaného na ženách
a deťoch, o odstraňovaní jeho dôsledkov a o možnostiach široko chápanej prevencie, teda aj primárnej prevencie (výber):
Aspekt, feministický kultúrny časopis — najmä čísla 3/1998 Násilie I, 1/1999 Násilie II, 2/1999
Osobné je politické, 1/2000 Nerodíme sa ako ženy, stávame sa nimi, 2/2000 — 1/2001 Patriarchát.
Viac na: www.aspekt.sk
Badinter, E.: XY. Identita muža. ASPEKT 1999.
Bodnárová, B. — Filadelfiová, J.: Domáce násilie a násilie páchané na ženách v SR. Medzinárodné stredisko
pre štúdium rodiny 2003.
Braun, G. – Wolters, D.: Proti sexuálnemu zneužívaniu dievčat a chlapcov. ASPEKT 1999.
Bútorová, Z. — Filadelfiová, J. (ed.): Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky. Inštitút pre verejné otázky 2005.
Cviková, J. — Juráňová, J. (ed): Piata žena. Aspekty násilia páchaného na ženách. ASPEKT 2002.
Cviková, J. — Juráňová, J. (ed.): Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky. Občan a demokracia
a ASPEKT 2003, 2. vyd. 2005. Dostupné aj ako CD-ROM a z väčšej časti aj online na:
http://www.ruzovyamodrysvet.sk/sk/hlavne-menu/citaren/ruzovy-a-modry-svet-(cd-rom)
/ruzovy-amodry-svet
Cviková, J. — Juráňová, J. — Kobová, Ľ. (ed.): Žena nie je tovar. Komodifikácia žien v našej kultúre.
ASPEKT 2005. Viac na: www.ruzovyamodrysvet.sk
Dneska tě ještě nezabiju! Zpráva o stavu domácího násilí. Zpracovala nadace ROSA 1997.
Fenestra: 15 základných princípov, ktorými sa riadi činnosť KCF. Dostupné na: www.fenestra.sk
Fenestra: Novinárky a novinári proti násiliu. Dostupné na: http://www.fenestra.sk/html/11_4.html
Grabrucker, M.: Typické dievča? Denník o prvých troch rokoch života. ASPEKT 2006.
Heise, Lori L. — Pitanguy, J. — Germain, A.: Násilie páchané na ženách. Skrytá ujma na zdraví.
Pro Familia a ASPEKT 1998.
Herman, J. L.: Trauma a uzdravenie. Násilie a jeho následky. Pro Familia a ASPEKT 2001.
Jones, A.: Nabudúce bude mŕtva. Týranie a ako ho zastaviť. Pro Familia a ASPEKT 2003.
Karlovská, D. – Krokavcová, N. – Králová, S.: Bezpečný dom ako nástroj uplatňovania ľudských
práv žien a detí. Fenestra 2009. Dostupné na: http://www.fenestra.sk/download/bzd_sr.pdf
Konať proti násiliu na deťoch. Pro Familia a ASPEKT 1999.
Konať proti násiliu na ženách a deťoch. MPSVR SR 2008. Dostupné na:
http://www.aspekt.sk/sites/default/files/Konať_proti_násiliu_na_ženách_a_deťoch.pdf
Konať proti násiliu na ženách. Pro Familia a ASPEKT 1998, 2. aktualizované vyd. MPSVR SR 2008.
Dostupné na: http://www.aspekt.sk/sites/default/files/Konať_proti_násiliu_na_ženách.pdf
Konať proti násiliu na ženách. Leták v rámci Národnej kampane SR Zastavme domáce násilie na ženách!
Spracovali Eva Sopková (Pro Familia), Katarína Farkašová (Aliancia žien Slovenska) a ASPEKT.
Vydalo MPSVR SR v roku 2007.
Konať proti sexuálnemu násiliu na dievčatách a chlapcoch. Pro Familia 2008.
Levine, P. A.: Prebúdzanie tigra — liečenie traumy. Pro Familia 2002.
Násilie na ženách. Aliancia žien Slovenska 2003.
Násilie v rodine. Super tajné. Pro Familia a ASPEKT 1998.
Dostupné na: Konať proti násiliu na ženách a deťoch. MPSVR SR 2008.
http://www.ruzovyamodrysvet.sk/sk/hlavne-menu/citaren/knihy/nasilie-v-rodine:-super-tajne;
komiks pre deti a mládež
Rothschild, B.: Pamäť tela. Psychofyziológia a liečenie traumy. Pro Familia 2007.
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