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Tisková zpráva: ROSA vydává publikaci To si dovolit nesmíš
V České republice se s násilím během svého života podle mezinárodního průzkumu
AV ČR setká 38 procent žen. Násilí ale nezačíná až několik let po svatbě. Určité náznaky
toho, že má někdo tendenci používat ve vztahu násilí, se dají vypozorovat už na počátku
vztahu. Proto se o.s.ROSA, které se zabývá pomocí ženám, obětem domácího násilí a jejich
dětem, rozhodla s podporou grantu Prevence kriminality pražského Magistrátu, vydat knihu
pro mladé lidi ve věku 15 – 19 let: „To si dovolit nesmíš“. Publikace studenty seznámí
s tím, jak rozpoznat varovné signály počínajícího násilí ve vztahu, jak násilí čelit, jak naopak
vypadají vztahy „zdravé“. Součástí knihy je i dovětek pro školy a rodiče, kteří často nevědí,
jak se svými dětmi o jejich vztazích hovořit. Kniha bude během tohoto měsíce distribuována
na pražské školy. Informace pro teenagery o násilí ve vztazích budou umístěny i ve zvláštní
sekci na webových stránkách www.rosa-os.cz.
Součástí projektu byl i průzkum mezi studenty několika škol. Podle průzkumů o. s.
Rosa každý 5. student nebo studentka vědí o násilí ve svém okolí, více než každý 6. ví
o násilí ve vztahu kamarádky nebo kamaráda. Každý 8. prožil násilí ve své původní
rodině.
Zkušenost studentů s násilím:
Studenti CELKEM
dívky
chlapci
Nikdy jsem o domácím násilí neslyšel/a
1,0 %
0
6,0 %
Znám domácí násilí jen z televize
51,4 %
46,5 %
61,7 %
Vím o domácím násilí ve svém okolí
21,0 %
19,7 %
23,5 %
Vím o násilí ve vztahu své kamarádky/kamaráda 16,2 %
14,0 %
20,6 %
Zažil/a jsem domácí násilí ve své rodině (u rodičů) 12,4%
14,0 %
8,8 %
Zažil/a jsem sám/sama násilí ve vztahu
2,0%
7,0 %
0
Pouze 7 procent dívek (a 2 % studentů celkem) označily variantu zažil/a jsem
sám/sama násilí ve svém vztahu. Přesto je podle odpovědí na další otázky zřejmé, že
studentů, kteří prožili násilí je mnohem více, než jak sami odpověděli. Je zde souvislost
s vnímáním násilí. Ačkoli procento odpovědí ano na otázku prožití násilí ve vlastním vztahu
je malé, mnohem větší procento studentů odpovědělo ano na otázky indikující násilí ve
vztahu : 11 % dívek (7,5 % celkem) bylo udeřeno, 11 % dívek (7,5 % celkem) bylo ve
vztahu ponižováno, 11 % partner omezoval, 15 % studentů a studentek šlo ve vztahu proti
svým přáním. Znamená to, že studenti a studentky nevnímají tyto varovné signály a
konkrétní projevy násilí ve vztahu jako násilí. I z dalších poznatků víme, že studenti si myslí,
že takové chování je „normální“ protože jejich „vrstevníci prožívají ve vztazích to samé“, že to
ke vztahu prostě „patří“.
Zkušenost s násilím ve vztahu
Už jsem s někým chodil/a, měl/a vztah
Ti, kteří už s někým chodili:

Studenti CELKEM
70,6 %

dívky
66,0 %

chlapci
76,5 %

Partner/ka mě ponižoval/a
7,5 %
11,0 %
3,8 %
Partner/ka mě uhodila
7,5 %
11,0 %
3,8 %
Partner/ka chce abych trávil/a čas jen s ním/ní
11,3 %
11,0 %
11,5 %
Bál jsem se své/ho partnera dívky
1,9 %
3,7 %
0
Můj partner/ka za mě rozhoduje, vše musí být podle něj/ní
3,8 %
0
7,7 %
Ve vztahu jdu i proti svým přáním, abych potěšil/a svého partnera/ku
15,0 %
7,4 %
23,0 %
Ve vztahu jsem zažil/a strach, že budu udeřen/a 1,9 %
3,7 %
0
Ve vztahu jsem šel/šla dál v sexu dál než jsem chtěl/a pod tlakem partnera/ky
3,8 %
7,4 %
0
Ve vztahu se očekává sex, měla jsem strach, že se vztah rozpadne, když řeknu NE:
1,9 %
3,7 %
0
Mezi studenty ve věku 17 – 22 let, mezi nimiž se prováděl průzkum, už s někým chodilo,
nebo mělo vztah dvě třetiny dívek a tři čtvrtiny chlapců. Více než každá desátá dívka již
měla zkušenost s tím, že ji partner ponižoval, více než každou desátou dívku její
partner uhodil. Více než každý desátý partner/ka ve vztahu vyžadovali, aby ten druhý
trávil čas jen s ním. Což jsou již počínající signály násilí ve vztahu.
Celá pětina studentů si myslí, že domácí násilí je jen okrajovou záležitostí, které zasahuje
malou část lidí. Třetina studentů si myslí, že s oddaností a láskou se může agresivní partner
změnit. Téměř 40 procent chlapců je přesvědčeno, že „bití je jen ztrátou kontroly nad svým
chováním“. Varující může být, že třicet procent studentů si myslí, že „žárlivost je znakem
opravdové lásky“ a 69,5 procent studentek a studentů si myslí, že „jsou doma lépe chráněni
před sexuálním útokem“. Ve skutečnosti znásilnění na schůzce představuje 67 % všech
sexuálních útoků a 6 z 10 znásilnění mladých žen se odehraje doma.

Občanské sdružení ROSA již 13 let poskytuje pomoc ženám – obětem domácího násilí. Od roku
1993 ROSA fungovala jako nadace, od roku 1998 jako občanské sdružení. ROSA je nezisková,
nepolitická organizace, jejím cílem je komplexní pomoc ženám – obětem domácího násilí a jejich
dětem a prevence domácího násilí.
ROSA provozuje:
1. Informační a poradenské centrum ROSA pro ženy - oběti domácího násilí. V centru ROSA
poskytujeme ženám dlouhodobé bezplatné sociálně-právní a psychosociální poradenství. Od roku
1998, kdy ROSA otevřela své Informační a poradenské centrum, do konce června 2006, se na ROSU
obrátilo 1 197 nových klientek, kterým bylo poskytnuto celkem 3 508 hodinových konzultací.
2. Azylový dům ROSA s utajenou adresou a utajené byty
V azylovém domě a bytech ROSy se ženám dostane nejen bezpečí (před násilným partnerem) a
ubytování, ale ženy zde mají zajištěnou i specializovanou komplexní psychosociální pomoc. Azylové
ubytování zachránilo od roku 1998 do konce června 2006 život celkem 111 ženám a 122 dětem.
3. ROSA poskytuje ženám i krizovou intervenci prostřednictvím telefonu a internetu . Na
krizovou SOS linku 602 246 102 zavolalo od roku 1998 do konce června 2006 celkem 6 553 žen.
ROSA vydává publikace, letáčky, školí odborníky, pomáhající profese – sociální pracovnice,
policisty, zdravotníky, studenty i širokou veřejnost v problematice domácího násilí.

