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VIĎ
GISELA

DAISY

40-ročná Gizela a jej manžel Niño – mohli byť prominentnou
dvojicou. Gizela bola prvou koncesovanou pilotkou obchodných
aerolínií. Keď sa pred tromi rokmi vydala za Niña, presvedčil ju,
aby sa vzdala tejto výhodnej kariéry, lebo chcel, aby kandidovala
vo voľbách na jeho miesto primátora mesta. Sám chcel totiž
kandidovať do vyššej politickej funkcie. Ako manželka, ktorá
chcela urobiť manželovi po vôli, Gizela sa vzdala kariéry pilotky
a svojej túžby lietať a súhlasila s tým, že to skúsi v politickom
živote. Obaja boli zvolení do verejných funkcií v máji 2015:
Gizela za primátorku samosprávneho kraja na jednom ostrove,
a jej manžel Niño, za člena Provinciálneho výboru. Obaja boli
obľúbení u svojich voličov, no život v domácnosti bol - ako sa
dalo predpokladať - iný: po troch rokoch manželstva a menej ako
dvoch rokoch vo funkcii primátorky sa Gizela chcela vzdať funkcie
primátorky a opustiť svojho manžela. No skôr ako to stihla urobiť
– jej manžel ju zastrelil a jej mŕtve telo hodil do mora.

Daisy – dcéra, sestra, manželka, matka, verná členka
speváckeho zboru a žena Biblie vo svojej farnosti, a
vedúca pracovníčka zahraničnej stavebnej firmy. Kým
všade žala úspechy, doma bola len akýmsi tmelom v
rukách svojho manžela: ústupčivá a poddaná, ako sa
to vyzdvihuje vo Svätom Písme. Manžel jej nedal ani na
chvíľu zabudnúť, že on je hlavou rodiny a že ona je len
jeho manželkou. Daisy musela znášať od svojho manžela
všetky formy násilia a zneužívania: fyzické, sexuálne,
psychické i finančné – ako napríklad: prehrávanie jej
ťažko zarobených peňazí pri hazardných hrách, stratu
majetku, ktorý ona zdedila a dostala pre rodinu. Po viac
ako 20 rokoch takéhoto života Daisy konečne dostala
odvahu sama si zariadiť svoj život, no hneď pri prvom
pokuse povedať „nie“ k ďalšiemu zneužitiu, manžel ju
škrtil a brutálne dobodal k smrti. Jej telo našli o tri dni,
zahrabané na smetisku pri ceste.

AMY
Aym – vydatá už ako 18-ročná za prvého muža, ktorý
ju znásilnil a ktorý ju opakovane znásilňoval aj v
manželstve. Celé roky ju manžel bíjaval, aby vraj „bola
tam, kde má byť“. Často utekala prosiť o pomoc, či už
miestneho sociálneho pracovníka, náčelníka osady,
primátora mesta, dokonca i miestneho farára – všetci
sa jej usilovali pomôcť, no vždy keď sa vrátila domov,
bíjaval ju ešte viac. Keď mala 38 rokov a bola matkou
už 8 detí, ju toto utrpenie doviedlo k tomu, že rozsekala
svojho muža skôr ako by bol jej a jej deťom znova
ublížil. Teraz je Amy ešte stále vo väzení, keďže systém
spravodlivosti nechcel vidieť 20 rokov jej utrpenia a
odsúdil ju za tento čin, ktorým sa chcela vyslobodiť zo
svojej biedy.

Tieto tri ženy sú obeťami domáceho násilia, a
toto sú ukážky toho najhoršieho, čo sa môže
stať, keď sa násilie včas nezastaví. Osobne som
poznala všetky tri. Gizelu a Daisy som obdivovala
v ich verejnom živote, tak ako ich obdivovali aj
mnohí iní, no nevedela som, čo sa dialo v ich
súkromnom živote, až kým som sa dopočula o
ich tragickom konci. Amy som stretla na súde.
Ešte stále žije, no doslova ako živá mŕtvola:
cíti, že oslobodenie od svojho manžela, ktorý ju
neustále zneužíval, nebolo hodné odlúčenia od
svojich ôsmich detí - vo veku 8 mesiacov až 16
rokov.

• Viac ako 700 miliónov žien, ešte dnes žijúcich
vo svete, bolo vydatých pred 18 rokom
života. Z týchto žien každá tretia – alebo
250 miliónov – bolo vydatých, keď ešte
nemali 15 rokov. Tieto mladé dievčatá sú
oveľa viac zraniteľné, čo sa týka sexuálneho
zneužitia, a tak sú často obeťami sexuálne
prenášaných infekcií, vrátane HIV, alebo ako
deti otehotnejú.

I keď nás to zvádza myslieť si, že domáce násilie
sa pácha len v chudobných a biednych rodinách
alebo v rozvojových krajinách, nasledujúce
štatistiky sú šokujúce a svedčia o tom, že
problém domáceho násilia je univerzálny.

GLOBÁLNA SPRÁVA, KTORÚ UVEREJNILA
SVETOVÁ ORGANIZÁCIA ZDRAVIA (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, WHO)

• Okolo 120 miliónov dievčat vo svete (približne
1 z 10) je obeťou vynúteného sexuálneho
aktu. Vo veľkej väčšine tí, ktorí ich takto
zneužívajú, sú ich terajší alebo predošlí
manželia, partneri alebo priatelia.

1 z 3 (35%) žien vo svete zakúsilo od svojho
intímneho životného partnera či už fyzické
alebo sexuálne násilie, alebo aj oboje.

• Prinajmenej 200 miliónov dnes žijúcich žien
a dievčat v 30 krajinách sveta, sa muselo
podrobiť pohlavnému zmrzačeniu/obriezke,
ako to hovorí najnovší odhad, zverejnený
na Medzinárodnom dni Nulovej tolerancie
ženského pohlavného zohavenia v roku 2016.
Vo väčšine týchto krajín sa dievčatá musia
podrobiť obriezke už ako 5-ročné.

• Zo všetkých žien, ktoré boli zavraždené vo
svete v roku 2012, skoro polovicu zavraždili
ich intímni partneri alebo niektorí z členov
rodiny; zvlášť v Austrálii, Kanade, Izraeli,
Južnej Afrike a v Spojených Štátoch, kde
40-70% žien zavraždili ich intímni partneri;
a každý deň sú v USA zavraždené viac ako
tri ženy svojimi manželmi alebo intímnymi
priateľmi.

• V roku 2007 je zaznamenaných v Indii viac ako
8.093 vrážd, spojených s venom.
• V roku 2014 každá piata žena v 28 členských
štátoch Európskej Únie zažila fyzické a/alebo
sexuálne násilie od svojho partnera.
• Violence against Women Prevalence Data:
Surveys by Country (Dáta Výskytu násilia
páchaného na ženách: Prieskum podľa krajín),
ktorý zostavili ženy OSN, ukazuje na konci
roka 2012 percentuálny podiel žien podľa
krajín, ktoré zažili fyzické alebo sexuálne
násilie, alebo oboje, od svojich intímnych
partnerov.
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ČO JE DOMÁCE NÁSILIE?

1. Určité spoločenské podmienky a názory, ktoré
podporujú alebo prehliadajú násilie, ako napr:

Domáce násilie je najzákernejšie a najčastejšie
páchané násilie voči ženám. Je to zneužívajúce
správanie sa za účelom nadobudnúť alebo udržať si
moc a kontrolu nad intímnym partnerom alebo iným
členom rodiny. Domáce násilie je charakterizované
násilným aktom alebo vyhrážaním sa, vrátane
správania, ktoré vydiera, manipuluje, ponižuje,
izoluje, zastrašuje, terorizuje, prinucuje, vyhráža sa,
zahanbuje, zraňuje alebo zabíja partnera.
Toto násilie môže mať formu fyzického, psychického,
sociálneho, finančného alebo sexuálneho zneužitia.
K aktu zneužitia môže dôjsť postupne a vo väčšine
prípadov začína jemnými urážkami, postrkovaním
alebo odcudzovaním partnera od rodiny a priateľov.
Časom sa takéto urážajúce správanie stupňuje, býva
častejšie a ostrejšie.

•

Kultúrne a tradičné hodnoty, ktoré dávajú
mužovi právo vlastníctva nad ženou,
ako aj celý komplex inštitucionálnych
a sociálnych štruktúr, ktoré podporujú
nadvládu mužov tým, že tvrdia, že žena
musí byť podriadená mužovi;

•

Vysvetľovanie náboženského učenia o
hlave rodiny a podriadenosti manželky
manželovi;

•

Manželove právo a povinnosť udržať
poriadok v rodine, trestať manželku za
priestupky, zvlášť keď nie je tam, kde má
byť;

•

Tradičné hodnoty, ktoré sú často v
protiklade s oficiálnym učením o rovnosti
muža a ženy.

2. Určité reakcie spoločenstva zvečňujú násilie:

Domáce násilie je najpoužívanejší výraz pre násilie,
ktoré páchajú na ženách ich intímni partneri, ale
hovorí sa tiež o násilí intímnych partnerov alebo
násilí v rodine alebo. Tieto pojmy sa líšia od štátu
k štátu, aj medzi krajinami a organizáciami, avšak
všetky sa zakladajú na tom istom predpoklade – na
zneužití moci v rodinnom alebo intímnom vzťahu na
kontrolu.

•

Kultúra mlčania, keď sa páchatelia kryjú
mlčaním obete;

•

V mnohých krajinách sa manželstvo
považuje za posvätné, a preto nesmie
doňho zvonku nikto zasahovať, ani štát.
Záležitosti členov rodiny sa považujú za
súkromné záležitosti;

•

Násilie sa v rodine používa ako niečo
normálne na riešenie konfliktov.

3. Zistilo sa, že tí, čo páchajú násilie, majú
rovnaké určité vlastnosti a to:
•

•
•
•

Prečo sa pácha domáce násilie?
Domáce násilie je úzko spojené s mocou a kontrolou.
Násilie voči ženám a dievčatám súvisí s ich
nedostatkom moci a kontroly, ako aj so sociálnymi
normami, ktoré predpisujú mužom a ženám úlohy v
spoločnosti a prehliadajú zneužitie.

•
•

Strnulý pohľad na svoju pohlavnú úlohu,
kedy muži konajú z popudu superiority a
očakávajú, že ženy sa im musia podriadiť;
Nízke sebaocenenie a pocity neistoty;
Potrebujú si udržať moc a kontrolu;
Násilie je ich naučený spôsob riešenia
konfliktov;
Ako deti boli svedkami násilia u svojich
rodičov;
Neusporiadaná osobnosť;

Niektoré z týchto faktorov sú bezpochyby
ovplyvnené
a
zostrené
patriarchálnym
systémom. Keďže patriarchálny systém je
tradičná, dlhotrvajúca kultúra a zaručuje
mužom moc, nemôžeme povedať, že je hlavnou

Jestvuje viac faktorov, ktoré zapríčiňujú domáce
násilie, alebo k nemu prispievajú, medzi ktorými sú
aj nasledovné:
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presvedčenia a praktiky, ekonomické a politické
podmienky v patriarchálnej spoločnosti môžu
vytvárať prostredie na domáce násilie. A ženy v
tejto patriarchálnej štruktúre moci, so strnulými
úlohami pohlaví, sú veľmi biedne vyzbrojené na to,
aby sa ubránili, keď ich partneri začnú byť násilní.

príčinou domáceho násilia. Hlavnou príčinou je
vlastne zneužitie a nesprávne používanie tejto
moci. Avšak patriarchálny systém je značne
prispievajúcim faktorom domáceho násilia, pretože
vytvára prostredie zrelé na to, aby sa zneužitie
udialo. Tradičné a kultúrne zvyky, náboženské
Faktory, ktoré udržujú ženy v násilných vzťahoch
Emocionálne
faktory

Štruktúry

Sociálne
a kultúrne
normy a
náboženské
presvedčenia

Láska a emocionálny vklad
Nádej, že násilný a zneužívajúci partner sa
zmení
Starosť o deti
Nedostačujúca sebadôvera urobiť rozhodnutie
Strach o svoj život a bezpečnosť a o život a
bezpečnosť detí a blízkych
Nedostatok zdrojov, prostriedkov
Nedostatočný systém podpory (legislatívne,
policajné, lekárske a sociálne služby)
Nedostatok vzdelania a povedomia
Nedostatok poznania zákonov
Nedostatok zákonodarnej ochrany alebo
chýbajúci prístup k súdnemu systému
Nedostatok zdrojov zamestnania a vzdelania
Nedostatok bezpečného prostredia
Chápanie a prijatie názoru, že ženy by mali
práva, dobro a záujmy iných postaviť nad svoje
vlastné;
Zachovanie rodiny za každú cenu
Zneužívanie a násilie sú niečím normálnym
Nedotknuteľnosť manželstva
Vysvetľovanie biblických textov o podriadení
ženy mužovi

Účinky domáceho násilia
Domáce násilie ja najserióznejšou
manifestáciou nerovného rozdelenia
moci medzi mužom a ženou. Zasahuje
osobnosť ženy, je útokom na jej dôstojnosť
a serióznym porušením jej základných
ľudských práv na život, bezpečnosť,
ochranu a sebaurčenie. Zapríčiňuje fyzické
zranenia, dokonca i smrť a podlamuje nie
len jej mentálne, emocionálne, duchovné
a sociálne dobro, ale aj dobro jej deti,
rodiny a spoločnosti ako takej.

POSÚĎ
Pozerajúc na osudy Gizely, Daisy,
Amy a mnohých iných žien, ktoré
boli a sú zneužívané, týrané a
dokonca zabíjané, si začíname
klásť otázky o nás samých, o našej
osobe, o tom akými sme členmi
tej veľkej rodiny ľudstva, o našich
životných voľbách. Stojíme pred
tvárami, ktorých výraz sa nedá
opísať slovami. Zostáva nám iba
úctivé mlčanie pred rozvíjajúcim
sa príbehom boja o prežitie, pred
túžbou byť cenená ako súčasť

ľudskej rodiny, pred obetovaním svojich snov žiť ten prísľub a
ten dar, ktorým je. Pozerať sa do ich pohľadu znamená vidieť
cez ich oči všetko, čo je v ich vnútri. Znamená to uznať ich
osobu, ctiť ich životný príbeh a obväzovať ich rany, aby sa
uzdravili a aby sa tak mohla uzdraviť celá ľudská rodina.
Príčinou násilia páchaného na ženách a deťoch je považovanie
ženy za niečo menej ako je muž. Tento názor dosahuje svoje
najhoršie vyjadrenie v tom, že sa ženy celkom vylučujú –
názor, ktorý robí ženy neviditeľnými. Tá, ktorá je stvorená na
Boží obraz je pokladaná za ne-bytie.
Vo svojej knihe „Zahrnutie: Príkaz Evanjelia“ hovorí Diarmuid
O´Murchu: „...krutá neviditeľnosť, na ktorú boli odsúdené ženy
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v patriarchálnom systéme. Utláčanie ako
také nebolo problémom; horším bolo
vylúčenie, ktorým dominantná mužské
kultúra volila nevidieť, nechcela vidieť,

a pridávala zranenia tým, že ani len neregistrovala
prítomnosť ženy. ...Je to vylúčenie, ktoré nie je a
nemôže byť opodstatnené v mene Evanjeliovej
integrity.“

Sväté Písmo
Stvorení na Boží obraz
Sväté Písmo učí, že ľudstvo je stvorené na Boží obraz
a vyzýva spoločenstvo, aby chránilo dôstojnosť,
rovnosť a posvätnosť každej osoby. (Genezis 1:26-27,
Genezis 4-11, Exodus 23:9, Levitikus 19:34)

Ježiš a ženy na okraji spoločnosti
V Lukášovom Evanjeliu (7:36-50) Šimon pozýva Ježiša
na obed. Istá žena hriešnica prináša alabastrovú
nádobu s voňavým olejom, umýva Ježišovi nohy
svojimi slzami i vzácnym olejom a utiera mu ich
svojimi vlasmi. Šimonovi to nebolo po vôli, že žena
s takým zlým menom sa vôbec Ježiša dotýka. Ježiš
provokuje jeho posudzovanie tým, že mu položí
prenikavú otázku: „Šimon, vidíš túto ženu?“ O´Murchu
parafrázuje túto otázku: „Šimon, vidíš ty vlastne,
že pred tebou stojí žena? Si taký zaslepený svojimi
morálnymi názormi, že už nie si schopný vidieť túto
osobu ako takú, ktorou ona skutočne je? A keď nie si
schopný ani ju len vidieť, aká je tam nádej, že budeš
niekedy schopný ju zahrnúť – či už do svojho srdca alebo
do svojho domu!“
V Lukášovom Evanjeliu 13:10-17, vidíme ženu,
18 rokov zhrbenú deformáciou a útlakom, ubitú
zosmiešňovaním a odmietnutím; a reči ľudí okolo toho,
čo je príčinou tohto jej nešťastia. A Ježiš ju uzdravil
práve v Sobotu. „Ježiš obišiel zákony a prikázania,
aby uzdravil túto ženu, a tak jej nanovo umožnil vstup

do spoločenstva. ...A teraz stojí rovno,
vyrovnane pred tými, ktorí ju ohovárali a
ktorí teraz – zdá sa – sa tešia z toho, že
je zdravá. A ona hľadí predstavenému
synagógy do očí pohľadom, ktorému
nemôže uniknúť. Už ju viac nemôže
vylúčiť...“
Ženy, ktoré stoja pod Ježišovým krížom,
sú verné až do konca, i keď apoštoli
od strachu zutekali. Zostali, aby boli
svedkami toho brieždenia, ktoré ich
potom poženie do misie prevyšujúcej
všetky misionárske snahy a podujatia
zaznamenané v Evanjeliu. „... Keď je
všetko odsúdené k úplnej beznádeji,
nádej sa vlečie bolestne a pálčivo v
skupine ľudí na okraji spoločnosti, ktorú
vedie Mária Magdaléna.“
„Ak sme povolaní brať evanjeliové
prijatie do spoločenstva vážne, potom
to, ako sa pozeráme a ako prijímame
ženy z Evanjelia, bude definovať aj
naše konanie voči všetkým ostatným
patriarchálnym vylučovaniam.“
To, čo hovorí svätý Pavol v liste
Galaťanom,
vhodne
opisuje
rovnostársku
komunitu
Ježišovho
hnutia: „Už niet Žida ani Gréka, niet
otroka ani slobodného, niet muža a
ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi
Ježišovi.“ (Gal 3:28-29)

Dokumenty Cirkvi
Katechizmus Katolíckej Cirkvi (v článku
1934) rezonuje Sväté Písmo, keď hovorí
o dôstojnosti všetkých ľudí: „Všetci
ľudia, stvorení na obraz jediného Boha
a obdarení rovnakou rozumovou dušou,
majú rovnakú prirodzenosť a rovnaký
pôvod. Vykúpení Kristovou obetou
všetci sú povolaní mať účasť na tej
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istej Božej blaženosti: všetci majú teda rovnakú
dôstojnosť.“
Gaudium et Spes 29: „Treba prekonať a odstrániť
každý druh diskriminácie týkajúcej sa základných
práv osoby či už v oblasti sociálnej alebo
kultúrnej, z dôvodov pohlavia, pôvodu, farby
pleti, spoločenského postavenia, jazyka alebo
náboženstva, lebo je v rozpore s Božím plánom.“

Pápeži
Pápež Ján Pavol II. v Dokumente Mulieris
Dignitatem, 101, hovorí: „Toto dominovanie muža
nad ženou poukazuje na narušenie a stratu stability
základnej rovnosti muža a ženy...“
Pápež Ján Pavol II., List ženám 31: „Táto ľútosť sa v
celej Cirkvi stáva podnetom na úsilie o obnovenie
vernosti evanjeliovej inšpirácii, ktorá má práve v
súvislosti s témou oslobodenia žien od každého
druhu zneužívania a nadvlády, trvalú aktuálnosť
prameniacu z postoja samotného Krista.“
Pápež František počas jednej generálnej audiencie
na Námestí sv. Petra: „Ešte sme nepochopili v celej

Dokumenty Kongregácie
SSpS Konštitúcie a
Direktórium
Článok 109.3: „Za dôležitú úlohu si
pokladáme pomáhať ženám, aby si stále
viac a viac uvedomovali svoju dôstojnosť
a svoju úlohu v rodine, v Cirkvi a v
spoločnosti.“

hĺbke to, čo sú ženy schopné dať spoločnosti
i nám. Možno by sme mali pozerať na veci
inými očami, aby sme videli ako žena dopĺňa
muža.“
Pápež František: „Chcel by som zdôrazniť,
akú výnimočnú senzitivitu má žena na ´veci
Božie´, predovšetkým ako nám pomáha
pochopiť milosrdenstvo, nežnosť a lásku,
ktorou nás Boh miluje...“

Dokumenty Generálnych kapitúl
SSpS
1990 – 10. GK; Priorita: Ženy, mládež a deti;
Stratégia: Vyzdvihnutie ženy
1996 – 11. GK; Priorita: Ohlasovať Ježišovo radostné
posolstvo ako prorocké ženy
2002 – 12. GK; ...povolané a poslané k tým v
spoločnosti najviac znevýhodneným ... ako ženy k
ženám
2008 – 13. GK; Čo naše stretnutie s tebou,
vzkriesený Pane, znamená pre nás - ženy učeníčky
dnes, v spoločenstvách viacerých kultúr, učiac sa a
svedčiac?
2014 – 14. GK; Rozširujúc kruh spoločenstva: „...
Svojimi slovami a skutkami pozýval Ježiš späť
do spoločenstva všetkých tých, ktorí nejakým
spôsobom z neho vypadli a boli vytlačení na okraj.
Oslovoval všetkých, zvlášť hriešnikov, chudobných,
chorých, ženy a ľudí iného vyznania. Žil radostnú
zvesť, ktorú ohlasoval v príbehoch a podobenstvách:
Nikto nie je vylúčený z Božieho kráľovstva!“
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KONAJ
Skoncuj s domácim násilím a násilím voči
ženám: výzva konať
Jednotlivci a jednotliví členovia rodiny nedokážu
sami osloviť tento problém domáceho násilia a
násilia voči ženám. Ani to nie je len povinnosť
sudcov. Legislatívne prostriedky a bezpečnostné
služby nestačia na to, aby mohli tí, ktorí boli
zbavení moci, ju znova nadobudnúť, aby bolo
počuť tých, ktorí nemajú hlas.

•

•

•
•

•

•

Účinná pomoc na skoncovanie s domácim
násilím a násilím voči ženám musí vychádzať
z viacerých sektorov a viacerých disciplín.
Skoncovanie s násilím voči ženám musí byť
záležitosťou každého. Je našou povinnosťou
zasiahnuť, o to viac, že patríme k tým, ktorí
nasledujú Krista.

•
•

•

Podávame tu niekoľko príkladov, ako možno
osloviť problém domáceho násilia a násilia
voči ženám, no listina nie je vyčerpaná a môže
pokračovať:

•
•

1. Programy prevencie

•

Keďže násilie voči ženám je dôsledok aj
príčina nerovnosti medzi mužom a ženou,
prvoradý program prevencie, adresujúci túto
nerovnosť a korene násilia, sa musí vykonávať
nasledovne:
• Vypracovať a zorganizovať semináre o

•

ženám i mužom, ktoré by odstránili zaujatosť
voči ženám a zamerali sa na zmenu kultúrnych
a tradičných noriem a postojov, ktoré propagujú
násilie a dokonca k nemu povzbudzujú;
Koncepty učebných plánov a smerníc pre
učiteľov nech zahŕňajú rovnosť muža a ženy,
všeobecné ľudské práva a práva detí;
Dávať túto záležitosť do povedomia
verejnosti vytváraním a šírením materiálov a
audiovizuálnych posolstiev, ktoré podávajú
pozitívny obraz o dievčatách a ženách v
spoločnosti a ktoré zobrazujú domáce násilie
ako neprijateľné;
Informatívne jazdy o právach žien a detí;
Vzdelávanie, ktoré zdôrazňuje zodpovednosť
mužov za skoncovanie s násilím voči ženám, a
angažovať mužských advokátov proti násiliu;
Využiť masovokomunikačné prostriedky na
kampaň skoncovania s domácim násilím a
násilím voči ženám;
Organizovať fóra a diskusie s témou
Odmystifikácie muža a Nového definovania
mužnosti a zrelosti;
Meniť normy správania mužov a chlapcov;
Meniť kultúrne a tradičné presvedčenia, postoje
a praktiky, ktoré podporujú zaujatosť voči
ženám;
Provokovať patriarchálne štruktúry a systémy,
ktoré vytvárajú alebo propagujú prostredie zrelé
pre násilie;
Pozrieť sa na to, ako ja využívam moc, ktorá mi
je zverená;
Agitovať, aby sa do zákonov a noriem dostali
state, ktoré chránia práva žien a detí;
Podporovať vládu a iné spoločenstvá v okolí v ich
úsilí proti násiliu voči ženám;

2. Programy intervencie a ochrany

Pre obete násilia: Je potrebné osloviť
bezprostredné praktické potreby žien, ktoré
utrpeli násilie, pomôcť im službami, ktoré
ich rešpektujú a nie im ubližujú. Tieto služby
zahŕňajú:

senzitívnosti pohlavia, ktoré vyzdvihnú
vzájomné dopĺňanie sa ženského a mužského
génia;
Učebné programy na školách, férové voči

•
•
•
•
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Lekársku pomoc
Ochranu a bezpečnosť
Sociálne služby: stravu, ubytovanie, šatstvo
Poradenstvo a uzdravenie z traumy

•
•

A TAK SA PÝTAME SEBA SAMÝCH

Zákonné a právne služby
Systém referencií, aby sa tieto služby mohli
využívať

1. Osobne

Pre páchateľov: Programy rehabilitácie, ktoré
kladú dôraz na seba uzdravenie, rešpekt, ľudskú
dôstojnosť, sebakontrolu a ovládanie hnevu, iné
spôsoby riešenia problémov, riešenie krízových
situácií a podobné schopnosti.

•
•
•

Spolupráca: Vytvoriť spojenia k miestnym
a národným vládnym agentúram, ako aj k
iným organizáciám, ako napríklad k Cirkvi, k
neziskovým organizáciám, ktoré ponúkajú
obetiam násilia pomoc, ktorú vy nemôžete
ponúknuť

2. Z pohľadu kultúry
•

•

3. Programy na splnomocnenie a
uschopnenie

•
•
•

Ktoré moje kultúrne a tradičné presvedčenia,
hodnoty a postoje podporujú nerovnosť medzi
mužom a ženou a zaujatosť voči ženám?
Prispela som aj ja svojím spôsobom myslenia a
konania neúmyselne k vytvoreniu prostredia,
ktoré dovoľuje zneužívanie a urážanie?

3. Rodová citlivosť a správny pohľad na
ňu

Ženy budú dovtedy obeťami násilia, kým
nenadobudnú právomoci. Musíme im pomôcť
pretvoriť ublíženie, ktoré utrpeli, aby mohli žiť
plnohodnotným životom a boli schopné pomôcť
iným. K tomu nám môžu pomôcť nasledujúce
programy a služby:
•
•
•
•
•

Ako sa pozerám na utláčané a zneužívané ženy a
čo si o nich myslím?
Ako počúvam ich príbehy?
Som schopná vidieť veci z perspektívy zneužitých
žien?

•
•

Možnosti štúdia a nadobúdania schopností
Ekonomická nezávislosť
Prístup k pôžičkám
Zamestnanie
Vytvorenie/Zorganizovanie podporujúcich
skupín
Priestory a prostredie, ktoré podporia a dovolia
slobodné vyjadrovanie a komunikáciu
Rozvinúť priateľstvá a sociálnu spoluprácu
Kráčať s nimi a dohliadať na ich progres

•

•

•

Ako senzitívne sú moje vzťahy k mužom a
ženám?
Dokážem vycítiť, že naše nariadenia, praktiky,
projekty, programy a všetko čo robíme v
realizovaní našej misie, ináč vplýva na mužov a
ináč na ženy?
Dokážem vybadať nerovnosť, nespravodlivosť
alebo neférovosť v mojom jednaní s inými a
potom na to správne zareagovať?
Nepridávame aj my ženám pri realizácii našich
programov, projektov a činností bremená,
neutláčame a nediskriminujeme ich?
Sú moje vzťahy s inými životodarné, liečiace a
posilňujúce?

4. Moc

Vo svete už niekoľko rokov prebieha od 25.
novembra do 12. decembra 18-dňová kampaň „Skoncujme s násilím voči ženám“. Preto
prichádza v tomto čase aj táto úvaha, aby sme
porozmýšľali, ako my – ako ženy i ako rehoľná
kongregácia – môžeme rozšíriť kruh spoločenstva so ženami tam, kde sme, kde pracujeme,
zvlášť s tými, ktoré sú obeťami násilia a s tými,
ktoré im poskytujú pomoc.

•

•
•
•

Predtým sa však musíme zastaviť a zamyslieť nad našimi osobnými a kongregačnými
presvedčeniami, praktikami, spôsobmi myslenia a konania, aby sme potom, keď sa rozhodneme pomáhať, sami neprispievali k bolestiam
a útlaku tých, ktorým chceme pomôcť.

Ktoré sú zdroje mojej moci? (vek, zdravie,
integrita, skúsenosť, poznatky, talenty,
schopnosti, zdroje, pozícia ...?)
Ako využívam moc, ktorá mi je daná? (moc nad
niekým, moc niečo urobiť?)
Využívanie mojej moci splnomocňuje alebo
degraduje iných?
Riadim sa pri užívaní mojej moci patriarchálnymi
koncepciami?

Preklad: Sr. Mária Florková, SSpS
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