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From: predsedkyne [mailto:predsedkyne@csz.cz]
Sent: Thursday, January 14, 2016 5:52 PM
To: Karolina.Brozova@pravo.cz
Cc: Jana Chržová <predsedkyne@csz.cz>
Subject: Re:dotaz
Dobrý den paní Brožová,
Konečně jsem u počítače, takže zde slíbená odpověď. V mezičase k tomu bylo docela hodně napsáno
z nejrůznějších úhlů pohledu, a tak jen stručně:
O útocích nelze moc co „soudit“: jakékoliv sexuální násilí (ve všech formách a projevech), je absolutně
nepřijatelné a nepřípustné, lhostejno, kdo je pachatelem. A samozřejmě, na takové případy myslí i
příslušné části trestních zákoníků zemí EU. Tady není moc co řešit: trestné činy je nutné vyšetřit,
pachatele stíhat a v případě, že je shledán vinným, tak také potrestat. Naše právní prostřední je
v tomto směru nastaveno jednoznačně, existuje něco jako rovnost před zákonem, a tedy zákony platí
pro všechny (nemluvím o osobách posuzovaných jinak např. z důvodu (ne)zletilosti a snížené
příčetnosti).
Co se politiků týče, nepřijatelné by bylo, kdyby ovlivňovali práci orgánů v trestním řízení, resp. by
usilovali o to, aby se o takovýchto případech na veřejnosti mlčelo (v případě sexuálních útoků jsou
nebo byly podobné signály jak teď z Německa, tak ze Švédska a v jednom případě z Británie) ať už
z jakýchkoliv důvodů. Jsou tu totiž také oběti sexuálního násilí, kterým se musí dostat adekvátní
pomoci a jejich případ musí být řádně vyšetřen a pachatel v případě, že je shledán vinným, potrestán.
Navíc je nutné o tom mluvit, protože sexualizované násilí nelze přehlížet nebo bagatelizovat - na to
jsou dopady pro jednotlivce i společnost příliš vážné.
Adekvátní odpovědí politiků by pak bylo, aby výrazně přispěli (i prostřednictvím opatření právního
charakteru) k zcivilizování našeho prostředí. Totiž i v naší západní kultuře je sexualizované násilí
rozšířené, je tendence ho bagatelizovat a konec konců, sexismus v nejrůznějších podobách je naší
každodenní realitou (a obloukem vytváří prostředí výrazně přispívající k sexualizovanému násilí a
k diskriminaci žen).
Co se Německa týče – to, co se stalo na Nový rok, byl pro Německo takový šok, že zřejmě konečně
zmodernizují paragrafy týkající se znásilnění a sexuálního obtěžování (to snad v trestním zákoníku ani
nemají zahrnuté) a urychlí ratifikaci Istanbulské úmluvy (Německo ji podepsalo v roce 2011 a od té
doby ratifikace stojí).
Mimochodem v tomto směru doufám, že vláda dodrží slib a Česko úmluvu opravdu podepíše do
poloviny tohoto roku a nejpozději do poloviny roku 2018 ji i ratifikuje. Kromě symbolického významu
(Úmluva zakazuje veškeré formy násilí na ženách a ukládá státům řadu povinností, včetně posílení
preventivních opatření), totiž zahrnuje i řadu činů, které u nás sice nejsou běžné, ale pro řadu žen
z jiných kulturních okruhů představují běžnou realitu: tedy násilí páchané s odvoláním / výmluvou na
kulturu, tradiční zvyky, náboženství či takzvanou “čest”. V tomto směru mě nenaplňuje nadšením fakt,
že ČR zvažuje výjimku týkající se migrantek, které právě před tímto násilím utíkají. A mimochodem,
sílí hlasy, aby tato úmluva Rady Evropy byla přijata i OSN. Násilí na ženách je totiž celosvětový
průšvih a podle statistik má vzrůstající tendenci.
A tady se dostávám i k poslední části otázek. Ne, neobávám se, že by s nárůstem cizinců v Evropě
měly ženy ztratit své rovnoprávné postavení. Ženská práva jsou nedílnou součástí lidských práv,
myšlenka rovnoprávnosti se prolíná všemi souvisejícími mezinárodními úmluvami, národními listinami
základních práv a svobod, antidiskriminační principy jsou zakotveny ve všech národních legislativách
zemí EU. Je to nepředstavitelná představa – jakýkoliv ústupek v tomto směru by znamenal postupnou
erozi práv obecně. Jediné, čeho se obávám, je, že faktické naplňování rovnosti bude ještě dlouho trvat
a nebude postupovat dostatečným tempem. Hloupé výroky jednotlivých politiků jsou bohužel běžné
napříč Evropou i napříč celým politickým spektrem. Pokud by měly mít až takto destruktivní dopad, byli

bychom na tom opravdu hodně špatně. A navíc – tlak i v dalších částech světa na zlepšení postavení
žen natolik sílí, že bychom šli proti proudu. To už by bylo opravdu moc.
Nevím, co k tomu dalšího dodat. Mimochodem, když zmiňuji Istanbulskou úmluvu. máme k ní celou
sekci zde: http://www.rovnesance.cz/istanbulska-umluva/

Srdečně zdraví,
Mgr. Jana Chržová
předsedkyně
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> Dobrý den paní Chrzová,
>
> Mohla byste mi prosím říci, co soudíte o sexuálních útocích na ženy v německých městech?
Jaká by měla být adekvátní reakce politiků? Neobáváte se, že s masivním příchodem cizinců
ztratí ženy v Evropě své rovnoprávné postavení, když už nyní němečtí politici reagují na
přistěhovalce pokyny, jak se mají evropské ženy chovat (odstup na délku paže apod.). Děkuji.
>
> S pozdravem
>
> Karolina Brožová, Právo,

