
Domácí násilí – týká se i vás

Domácí  násilí  je  jev,  o  kterém  se  v  dnešní  dob asto  mluví  a  na  který  naše
spole nost  za íná  v  posledních  letech  více  upírat  svou  pozornost.  I  p esto  jsou  ale
v  pov domí  lidí  zako en né  ur ité  mylné  p edstavy  o  tom,  co  domácí  násilí  je,  jak  se
projevuje,  jak  vzniká  a  koho  postihuje.  Mnozí  si  také  nejsou  jisti,  jak  by  se  k  p ípadu
domácího násilí  m li postavit. Je to soukromá záležitost páru, nebo v c, do které by se

lo vložit okolí?

Abychom si ujasnili, co domácí násilí je, uvedeme si jeho základní charakteristiky:

- domácí násilí se odehrává mezi blízkými osobami;

- má dlouhodobý charakter;
- úto ník a ob  si nem ní role;
- je to kombinace fyzického a psychického násilí;
- odehrává se p evážn  v soukromí;
- stup uje se – nabývá na etnosti a intenzit ;

- rozumí se jím zpravidla násilí mezi partnery, v širším pojetí sem pat í
i násilí páchané na d tech, seniorech a fyzicky nebo mentáln
handicapovaných osobách

Z  výše  uvedeného  snad  vyplývá,  že  za  domácí  násilí  se  nedá  považovat  spor
partner , i když p i n m jedna i druhá strana evidentn  psychicky trpí. Psychické násilí,
jako sou ást domácího násilí, je zam eno pouze na jednoho z partner  s cílem poškodit
ho.  Pat í  sem  nap .  situace,  kdy  jedna  osoba  druhou  zám rn  a  bezd vodn  slovn
napadá, vy ítá jí mali kosti, ponižuje ji, citov  vydírá, omezuje její svobodu rozhodování,
vyhrožuje  jí  fyzickým  násilím  nebo  i  smrtí.  Za  domácí  násilí  se  také  nedá  považovat
situace,  kdy se partne i  napadají  vzájemn . P i  domácím násilí  se role úto níka a ob ti
nem ní.

Možná je vám nyní jasné, zda jste nebo nejste ob tí domácího násilí, p ípadn  zda
jakou  ob  domácího  násilí  znáte.  Jestliže  si  nevíte  ve  své  situaci  rady,  pora te  se

v n kterém z interven ních center. Jejich seznam s kontakty naleznete nap . v p íru ce
„Domácí násilí“, kde se mj. dozvíte i to, jak se v situaci domácího násilí  zachovat, a  už
se týká vás samotných nebo osoby, která je vám blízká.

http://www.nasili-domaci.cz/


te si
Domácí násilí: P íru ka pro každého, koho se domácí násilí týká
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