JANINO TAJOMSTVO
Od čoho máš tie
modriny, Iva?
Vieš,
že Ivu otec bije?

No...
spadla som.
Ja už musím
ísť, som na
rade!

Aj mňa
môj bije...
poviem im
to?

Čože?
Ten sympaťák?

Myslím si, že rodič má právo dieťa udrieť.
Ja si o to často sama koledujem.
To hovorí
aj môj otec,
keď ma bije.

Nevedela som, že
aj teba otec bije!

Iva a E
v š a t nl e n a
i

IVA: VEDELA SOM, ŽE SI TO NIEKTO VŠIMNE!
a
správojej
ž
u
m
v
Ak sa cky voči s rtnerke,
a
ní
násil e alebo p ilie.
k
s
á
el
manž pácha n v rodine
silie
in.
Aj ná restný č
je t

Ak s
násil a dospel
hovo nícky voč ý správa
rí
i
Aj to sa tomu dieťaťu,
je tre týran
ie
stný
čin. .

Násilie je také správanie jedného člena
rodiny, pri ktorom je iný člen ohrozený alebo
poranený. Nikto nesmie používať násilie voči inému.
Niektorí ľudia si myslia, že násilie v rodine
je v poriadku, ale to je omyl: akékoľvek
násilie je trestné.
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POKRAČOVANIE
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Veď je predsa normálne,
že dospelí bijú deti, nie?
Lenže môj otec
si vždy nájde dôvod rozzúriť sa
a niekoho vyzauškovať.

Môžeš proti
tomu niečo
robiť?

Ja sa doma cítim
úplne bezpečne.
Niekedy skočím
medzi nich
a niečo mu poviem,
ale vtedy dostanem
namiesto mamy ja.

Nie...
najhoršie je,
keď začne biť
mamu.

Ja nie.
Len si predstav,
V škole je to lepšie. keby
som sa mala

Otec ma nebije zakaždým.
Niekedy sa mi len vyhráža
alebo niečo rozbije.

báť vlastného
otca!

Násilie nie je len bitka. Človek sa môže správať
násilnícky voči inému, a pritom sa ho ani nedotknúť. Násilnícke
správanie môže priamo poraniť, alebo vyvolať
pocit neistoty, ohrozenia či zúfalstva. Násilie zahŕňa
z krik z ponižovanie z vyhrážanie sa z fackanie
z kopanie z strkanie z bitie remeňom
z údery päsťou z vyhrážanie sa zbraňami
alebo ich používanie.

