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Táto publikácia informuje o probléme fyzického, psychického a
sexualizovaného násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch.
Obmedzenie na súkromnú sféru neznamená, že násilie spôsobované
cudzími osobami treba brať menej vážne. Konfrontácia s násilím
v intímnom vzťahu, od ktorého každý človek očakáva bezpečnosť, je
však zvlášť problematická, a to tak pre ženy postihnuté násilím, ako aj
pre ľudí, ktorí im pomáhajú. Násilie na ženách v párových vzťahoch sa
nesmie považovať za súkromnú záležitosť, a tým za vybavenú vec. Ak sa
násilie vyskytuje v súkromnej sfére, treba zvonku zodpovedným
spôsobom ponúknuť adekvátnu pomoc.
Z týchto úvah vychádzal predkladaný informačný materiál, ktorý sa
obracia tak na ženy postihnuté násilím, ako aj na potenciálnych
pomocníkov a pomocníčky, bez ohľadu na to, či patria do okruhu
známych ženy postihnutej násilím, alebo do niektorej zo
zainteresovaných profesijných skupín. Pre každú z cieľových skupín sú
dôležité základné informácie o mnohovrstvovosti problému, o právnych
otázkach, ako aj o možnostiach pomoci a konania. Tieto informácie sa
nachádzajú v kapitolách 1 až 9 a v kapitole 17. Ženy postihnuté
násilím nájdu v našom informačnom materiáli špeciálne
„odporúčania”, ktoré sa obracajú priamo na ne, ako aj kapitolu 10
s podnetmi, ako sa vlastnými silami vyrovnať s násilím. Informácie
v kapitolách 11 až 16 sú určené jednotlivým profesijným skupinám.
Odporúčania sa zakladajú na dlhoročnej práci ženských domov, ako aj na
rôznych vedeckých výskumoch. Majú napomôcť to, aby pomocníčky a
pomocníci dokázali v naliehavom prípade citlivo, ale rozhodne zareagovať, aby rozumeli reakciám žien postihnutých násilím a aby im ponúkli
rozsiahlu pomoc. Napriek tomu si treba uvedomiť, že žiadna žena a
žiadna situácia nie je úplne identická s inou, a preto nemôže existovať
univerzálne platné riešenie. Každá intervencia proti násiliu má dať jasne
najavo, že násilie treba odmietnuť a že zodpovednosť za násilné činy
nesie páchateľ, pričom zmysluplná podpora žien postihnutých násilím
musí vychádzať z ich individuálnych potrieb a možností.
Myšlienku vydať namiesto zviazanej brožúrky informačný materiál
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s jednotlivými listami sme si požičali od Robyn Holder z Londýna (Crime
Prevention Programme, vyd. Hammersmith & Fulham). Na jednej strane
materiál ako celok poskytuje uzavretý informačný blok na tému „násilie
na ženách v párových vzťahoch“, ktorý je zameraný predovšetkým na
profesijné skupiny zaoberajúce sa touto témou.
Na druhej strane materiál na základe jednotlivých listov dáva možnosť
vyberať špeciálne témy a používať ich pri práci so ženami postihnutými
násilím alebo s kolegami a kolegyňami. Pomocou voľných listov je
jednoduchšie zostaviť informácie, ktoré práve potrebujeme, a mať ich
poruke. V akútnej krízovej situácii nie sú všetky informácie rovnako
dôležité, priveľa informácií môže zbytočne zaťažovať, a viesť dokonca
k preťaženiu ženy postihnutej násilím. Z tohto dôvodu existuje aj
skrátená verzia tých najdôležitejších informácií vo forme malej brožúrky,
ktorá sa obracia najmä na ženy postihnuté násilím a na okruh ich
známych. (Slovenské vydanie tejto brožúrky nájdete aj na
www.zastavmenasilie.sk)
Za kompetentnú, odbornú a angažovanú spoluprácu ďakujeme
autorkám, ako aj všetkým, čo našu prácu podporovali informáciami,
nápadmi a spätnou väzbou.
Dúfame, že informácie v tomto materiáli poskytnú ženám postihnutým
násilím pomoc a že podnietia profesijne zainteresované osoby, aby sa
týmto problémom zaoberali, efektívne konali a zintenzívnili vzájomnú
spoluprácu.

