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   Násilí a zneužívání 

 

 

   Co můžu dělat já?  

 

 

 

 

             

           Informace pro ženy s postižením  

 

                  v jednoduchém čtení a  

                              s obrázky  
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Ublížil Vám někdo?  

 

Nadával Vám někdo? 

 

Napadl Vás někdo?  

 

Děsil Vás někdo? 

 

 

Dotýkal se Vás někdo,  

když jste to nechtěla?  

Nebo na místech,  

kde jste to nechtěla? 

 

 

 

Možná jste se stala obětí násilí nebo zneužívání. 

 

 

 

Nikdy to není Vaše chyba.  

Nejste na to sama! 

 

Můžeme Vám pomoct.  
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Něco o projektu 

Projekt se jmenoval „Přístup ke specializovaným službám pro ženy 

s postižením, které zažily násilí“. 

Jestli o něm chcete vědět víc,  

podívejte se na tyto stránky: 

http://women-disabilities-violence.humanrights.at/ 

 

 

Na čem jsme pracovali  

Hlavně jsme se zeptali žen s postižením na to,  

jak jim někdo ublížil.  

 

 

Zeptali jsme se také lidí,  

kteří pracují s oběťmi násilí.  

Třeba v azylových domech nebo v poradnách.   

Ptali jsme se,  

jaká podpora pro oběti tady existuje.    

 

 

Zjistili jsme, co funguje.   

Sepsali jsme,  

co by se mělo zlepšit.     

  

http://women-disabilities-violence.humanrights.at/
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Co jsme zjistili? 

 

Lidé ubližují ženám s postižením častěji  

než ženám bez postižení.  

To je velký problém.  

 

 

Ženy s postižením se nám svěřily,  

že jim někdo ubližoval,  

když byly ještě děti.   

 

 

Někdy tomu porozumíte až mnoho let poté.  

Proto by Vám měl někdo pomoct i mnoho let poté.    

 

 

 

Mnoho žen zažilo vážné násilí.   

Napadli je třeba v domovech nebo  

v chráněných bytech. 

Mnoho žen napadli pečovatelé nebo asistenti.  

Nebo i doma partneři nebo příbuzní.  
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Někteří muži rádi ovládají ženy s postižením,  

jako jsme my.  

Zakazují nám,  

abychom o tom řekly ostatním.  

 

Někdy se také bojíme,  

že už nám pečovatel nebo asistent nebude chtít pomáhat.   

 

 

Někteří násilníci Vám schválně brání  

stýkat se s ostatními.  

 

 

Někteří Vám můžou sebrat pomůcky,  

které používáte. 

Třeba když chcete mluvit.  

Nebo se sejít s jinými lidmi.  

Třeba chodítko, vozík, komunikační tabulku, telefon.  

 

 

Násilník Vám může podat silné léky.  

To abyste nemohla utéct.  

Nebo říct ostatním, co se stalo.   
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Všechny tyto věci jsou proti Vašim právům.  

Jsou proti zákonům.  

A to je špatně. 

 

 

Ženy s postižením to mají těžší než ostatní.  

Mají horší přístup k informacím,  

k podpoře a ke službám poté,  

co zažijí násilí.  

 

 

My jsme sepsali,  

jak by se podle nás měly služby zlepšit.  

Nejste v tom sama. 

Společně proti tomu můžeme něco dělat!  

 

 

Někdo by Vám měl pomoct.   
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Násilí na ženách s postižením 

 

Ženy s postižením zažívají násilí  

během celého svého života.  

Jako děti, dospívající a jako dospělé.  

 

 

Co se stalo, není nikdy Vaše vina.  

Když o těchto věcech budeme mluvit,  

můžeme věci zlepšit.  

 

 

Násilí je špatné.  

 

 

Může to být: 

 

 Psychologické násilí  

To je třeba, když Vás někdo uráží a zastrašuje.  

Nebo Vám říká, že nic nezvládnete, 

že jste k ničemu.  

 

 

 Fyzické násilí  

To je třeba, když Vás někdo bije. 

Nebo Vás kope, plive na Vás, škrtí Vás a štípe.  
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 Emocionální násilí  

To je třeba, když někdo ubližuje někomu,  

koho máte ráda. 

Nebo když Vám někdo brání stýkat se s ostatními. 

 

 

 Sexuální násilí  

To je třeba, když se Vás někdo dotýká mezi nohama. 

Nebo na prsou. 

Nebo když Vás někdo nutí dívat se na filmy,  

kde lidé dělají něco, co nechcete vidět. 

Nebo když Vás někdo nutí k sexu  

a Vy jste řekla NE.  

 

Jedna žena vypověděla:  

„Asistent mi vtrhne do pokoje a  

stáhne ze mě přikrývku.  

Oni si prostě myslí,  

že je to součást jejich práce.“ 

 

 

 Domácí násilí  

To je třeba, když Vám ubližuje Váš partner.  

Tedy manžel nebo ten,  

kdo s Vámi žije. 

 



10 
 

 

 Zneužívání v domově nebo v chráněném bytě 

To je třeba, když Vám ubližuje asistent nebo pečovatel.  

Ten, kdo Vám má pomáhat.  

 

Jedna žena vypověděla:  

„Vzali mi vozík.  

Teď už jsem dost nezávislá.  

Když mi ale někdo vezme vozík,  

jsem jako sedící kachna.  

Tři hodiny jsem se cítila opuštěná a ponížená. 

Pak jsem zavolala kamarádovi. 

Řekla jsem:  

„Můžeš přijít,  

pomoct mi s oblékáním a dostat mě odsud?“   

 

 

 Násilí, které se děje lidem s postižením 

To je třeba, když Vám násilník sebere Váš vozík. 

Nebo Vám nepomůže na záchod,  

když to zrovna potřebujete.  

Nebo Vám podá silné drogy.  

Nebo Vás donutí ke sterilizaci,  

takže už nemůžete mít děti. 
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Jedna žena vypověděla:  

„Když měli přijít moji kamarádi,  

dával mi schválně ty nejsilnější léky proti bolesti.  

Pak přijít nemohli,  

protože jsem byla na první pohled oblbnutá.   

Taky si zrušil službu a tvrdil,  

že jsem ji zrušila já.  

To proto, že jsem brala ty léky.  

Bylo jasné, že si nic nebudu pamatovat.  

Dokonce ani to, jak se jmenuju“.  

 

 

Někteří muži ženám vyhrožují.  

Nebo jim kradou peníze,  

aby je měli pod kontrolou.  

 

 

 

Ženy s postižením to mají těžší,  

když se chtějí zbavit násilníka.  

Zvlášť když toho člověka zároveň  

potřebují pro svou podporu.  

Taky se na nás můžou zaměřit,  

protože ví, že se nedokážeme bránit. 
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Násilí bolí každého.  

Je jedno, odkud jste a  

jakého Boha vyznáváte.  

Je jedno, kolik máte peněz.  

Je jedno, jestli jste lesba, nebo jestli žijete s mužem. 

Násilí může potkat každou z nás.  

Ženy různého věku i postižení můžou zažít násilí. 

 

 

Možná si v té chvíli ani neuvědomíte,  

že se Vám děje násilí. 

Nebo že Vás někdo zneužívá.  

Může to být totiž součást Vašeho normálního života.  

 

 

Pokud Vám někdo ubližoval  

nebo Vás zneužíval,  

není to Vaše chyba.  

Někdo Vám může pomoct.  

Na koho se můžete obrátit,  

najdete na http://www.uzvim.org/?page_id=22 

  

http://www.uzvim.org/?page_id=22
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Co proti tomu můžeme dělat? 

 

Ženy s postižením chtějí žít podle svých představ. 

Chtějí žít společně s ostatními.  

 

 

Potřebujeme podporu od člověka,  

kterému důvěřujeme.  

Potřebujeme, aby nám ostatní věřili,  

co se stalo. 

Aby nás brali vážně. 

 

 

Přejeme si cítit se bezpečně.  

V bydlení a ve službách.  

 

 

Přejeme si,  

aby v bydlení rozuměli tomu,  

co jsme prožily.  

 

Potřebujeme lidi ve službách,  

kteří rozumí násilí na ženách s postižením. 

A pomáhají jim. 
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Nechceme překážky,  

které nás omezují. 

Ale služby pro ženy často nejsou přístupné. 

Některé z nás se do budovy nedostaneme. 

Nerozumíme informacím.  

Budeme potřebovat víc peněz,  

aby se tyto problémy odstranily.   

 

 

 

Ženy s postižením,  

kterým někdo ubližoval,  

jsou důležité!  

 

 

Když budeme vypovídat,  

můžeme zastavit násilí.   

 

 

 

Policie, politici a lidé,  

kteří nabízejí služby pro ženy,  

musí dbát na naše práva.  

Musíme spolupracovat! 
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Co podle nás mají dělat skupiny pomáhající ženám,  

kterým někdo ublížil 

 

Chceme služby,  

kde se věnují ženám s postižením,  

které zažily násilí.  

 

 

 

Chceme azylové domy,  

které jsou přístupné pro ženy s postižením.  

 

 

 

Chceme, aby nám ostatní věřili.  

 

 

 

Chceme dostávat informace, 

kterým rozumíme.  
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Chceme, aby policie, soudy,  

služby pro oběti a azylové domy  

zaměstnávali více lidí s postižením.  

Tím se pro nás stanou příjemnější.  

 

Chceme dostávat podporu a informace osobně. 

Tedy tváří v tvář, ne jenom po internetu. 

Každý neumí používat internet.  
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Kde můžete hledat pomoc a podporu? 

SPMP ČR 

Karlínské náměstí 56/12 

186 03 Praha 8 

Tel: 221 890 436, 776 237 799 

seznam@spmpcr.cz 

www.spmpcr.cz 

www.uzvim.org 

 

My Vám pomůžeme najít službu,  

organizaci či člověka,  

na které se můžete obrátit a  

které Vám mohou ve Vaší situaci nejvíce pomoct. 

 

 

 

 

 

mailto:seznam@spmpcr.cz
http://www.spmpcr.cz/
http://www.uzvim.org/

