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Úvodem
Od roku 2015 jsme se ve spolupráci s našimi partnerskými organizacemi věnovaly intenzivní sérii informačních, osvětových a vzdělávacích seminářů zaměřených na Úmluvu
Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulskou
úmluvu) a závažný společenský problém, který se tato úmluva snaží řešit: genderově
podmíněné násilí a domácí násilí. Nedílnou součástí těchto aktivit byla kampaň za urychlené přijetí Istanbulské úmluvy Českou republikou vedená pod heslem #ZaIstanbul.
Úsilí bylo sice odměněno podpisem Istanbulské úmluvy Českou republikou dne 2. května 2016, nicméně Česká republika se do této doby ještě k ratifikaci neodhodlala, a právě
ratifikace je tím nejpodstatnějším krokem (samozřejmě, spolu s důslednou implementací
do praxe všech požadavků, které Istanbulská úmluva na státy klade) – proto zůstává heslo
#ZaIstanbul i nadále aktuální. Doufáme zároveň, že skutečnost, že eurokomisařka Věra
Jourová dne 13. června 2017 podepsala Istanbulskou úmluvu za Evropskou unii, byl vyslán dostatečně silný a srozumitelný signál i pro Českou republiku.
Ratifikace Istanbulské úmluvy totiž nejen stvrdí vůli České republiky účinně bojovat
se všemi formami genderově podmíněného násilí a domácího násilí, ale – a především její následná implementace mimo jiné zlepší postavení oběti, posílí prevenci, přispěje ke
snížení výskytu tohoto typu násilí a doufejme i ke kultivaci veřejného i soukromého prostoru až příliš tolerantního k nejrůznějším projevům sexismu a diskriminace, nehledě na
vzmáhající se netoleranci vůči odlišnostem od tak zvaného normálu či (často jen mlhavě
chápaných) tradic.
Zatímco v roce 2016 jsme sborník zaměřily z velké části na domácí násilí (a to z různých úhlů pohledu a s různými skupinami obětí – od žen přes seniory po LGBT a muže)
a dále například nové formy související s technologiemi či sexismu v reklamách, tento
sborník se z velké části zaměřuje na situaci žen s migrační zkušeností. Důvod je s ohledem na tak zvanou migrační či uprchlickou krizi, která od roku 2015 nabyla rozměrů
celoevropské krize, nasnadě. Co je ale méně známé a „nasnadě“ je skutečnost, že jejími
specifickými oběťmi jsou – opět – ženy. Nejen co do jejich sociálního a ekonomického
postavení, ale i co do zvýšeného rizika a vystavení všem formám genderově podmíněného násilí. A podobně jako tomu bylo u prvního sborníku, kdy jsme na závěr zařadily výsledky průzkumu zaměřeného na pohled české populace na násilí na ženách, i do tohoto
svazku zařazujeme jedno obecnější téma, a sice téma sexualizovaného násilí v českém
kontextu a informaci o kampani Když to nechce, tak to nechce. V Istanbulské úmluvě
se v souvislosti s migrantkami, uprchlicemi a azylantkami u některých činů odkazuje na
kulturu, tradiční zvyky či náboženství. Obecnější kapitoly o sexismu a sexualizovaném
násilí nám pomohou se ze vzdálenějších koutů světa či od „minoritních skupin“ vrátit
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zpět k nám a věnovat pozornost i „kultuře“ nám podstatně bližší. Té její části, která má
značně odpudivou tvář a dotýká se majoritní populace, respektive nás všech.
Série sborníků #ZaIstanbul nemá a ani nemůže mít ambici postihnout celou problematiku v plné šíři. Doufáme ale, že střípky pomohou poskládat vypovídající mozaiku,
která alespoň do určité míry přispěje k lepší informovanosti o problému genderově podmíněného násilí a také o jeho alarmujícím rozsahu.
Závěrem mi dovolte opět poděkovat autorkám nejen za příspěvky, ale zejména a především za práci, kterou ony samy i jejich domovské organizace dlouhodobě vykonávají.
Poděkování patří i Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů za
finanční podporu projektu, v rámci něhož se některé výše uvedené aktivity, včetně vydání
tohoto sborníku, mohly uskutečnit.
Mgr. Jana Chržová
předsedkyně Českého svazu žen
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Istanbulská úmluva a ženy migrantky,
uprchlice a žadatelky o azyl
Informační list Rady Evropy

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv.
Istanbulská úmluva) pokrývá nejrůznější formy genderově podmíněného násilí, které je
definováno jako „násilí, které je namířeno proti ženě, neboť je ženou, nebo které neúměrně ženy postihuje“ (článek 3 písm. D). Mezi nejrozšířenější formy takového násilí patří domácí násilí, sexuální násilí, pronásledování (stalking), sexuální obtěžování, nucené
manželství, mrzačení ženských pohlavních orgánů a nucená sterilizace.
Ženy-migrantky, ať již s osobními dokumenty nebo bez nich, a žadatelky o azyl patří
mezi obzvláště zranitelné osoby, které jsou často vystaveny genderově podmíněnému násilí. Přestože se jejich důvody pro opuštění domovské země liší, stejně jako jejich právní
postavení, obě skupiny jsou vystaveny zvýšenému riziku násilí a při překonávání těchto
situací čelí podobným obtížím. Proto Istanbulská úmluva zajišťuje, že jsou její ustanovení prováděna bez diskriminace z důvodu statutu migranta nebo uprchlíka či z důvodu
jiného postavení (čl. 4 odst. 3).

Zvláštní opatření v oblasti ochrany žen-migrantek
Istanbulská úmluva se zabývá specifickými problémy souvisejícími s pobytovým statusem, jimž čelí mnoho žen-migrantek, když se stanou například oběťmi domácího násilí
nebo nuceného manželství. Zavádí možnost poskytnout migrantkám samostatné povolení
k pobytu v těch případech, kdy uvíznou v násilném vztahu a jejich pobytový status závisí
na statusu manžela nebo partnera, jenž se násilí dopouští. To umožňuje, aby oběť domácího násilí opustila vztah, aniž by přišla o právo pobytu na území dané země. U obětí nuceného sňatku zavádí Úmluva povinnost umožnit migrantkám, aby znovu získaly právo
pobytu, pokud opustily zemi pobytu na delší dobu, než je zákonem povoleno, protože
byly donuceny k sňatku v zahraničí a nemohly se vrátit (článek 59 odst. 4). V tomto případě si ale státy mohou vyhradit právo nebýt tímto ustanovením vázány.

Zvláštní opatření na ochranu žen uprchlic a žadatelek o azyl
Azylový zákon dlouho neřešil rozdíl mezi ženami a muži z hlediska toho, proč a jaké jsou
jejich zkušenosti z pronásledování. Tato genderová slepota v procesu přiznávání statusu
uprchlíka a poskytování mezinárodní ochrany vyústila v situaci, kdy nebyly uznávány
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nároky žen prchajících před genderově podmíněným násilí. V uplynulém desetiletí však
vývoj v mezinárodním právu, v lidskoprávních standardech i v judikatuře vedl k rostoucímu počtu členských států Rady Evropy, které začaly uznávat některé formy násilí na ženách jako formy pronásledování související s pohlavím ve smyslu článku 1A.2 Úmluvy
o právním postavení uprchlíků z roku 1951. Není pochyb o tom, že znásilnění a jiné formy
násilí založeného na pohlaví, jako je mrzačení ženských pohlavních orgánů, násilí spojené
s věnem nebo obchodování s lidmi, jsou činy, které jsou používány jako formy pronásledování, ať už ze strany státních nebo jiných subjektů. Proto Istanbulská úmluva vyžaduje, aby
smluvní strany zajistily, že genderově podmíněné násilí na ženách může být uznáno jako
forma pronásledování ve smyslu Úmluvy o uprchlících z roku 1951 (čl. 60 odst. 1).
Úmluva dále vyžaduje, aby smluvní strany zajistily, že důvody pro azyl uvedené
v Úmluvě o právním postavení uprchlíků z roku 1951 jsou interpretovány genderově citlivým způsobem (čl. 60 odst. 2). Pokud jde například o pronásledování na základě rasy
nebo na základě státní příslušnosti, ženy mohou čelit určitým druhům pronásledování,
které se jich dotýká specificky. Příkladem je sexuální násilí a kontrola reprodukce v případech rasových a etnických „čistek“. Ve vztahu k pronásledování na základě náboženství mohou být ženy pronásledovány za to, že nedodržují náboženské normy a zvyky
„přijatelného chování“. Platí to zejména pro případy zločinů spáchaných ve jménu tzv.
„cti“, které postihují především ženy.
Pronásledování z důvodu příslušnosti ke konkrétní sociální skupině se stále častěji
ukazuje v případě nároků souvisejících s genderem a tento koncept postupně získal mezinárodní podporu. Ženy, které utíkají před genderově motivovaným pronásledováním,
jako je mrzačení ženských pohlavních orgánů, nucené manželství a dokonce i domácí
násilí, tvoří „zvláštní sociální skupinu“ a může jim být udělen azyl. Některé ženy tak
mohou být přidruženy ke specifické skupině, která sdílí společnou vrozenou, neměnnou
nebo jinou základní charakteristiku než je běžná zkušenost útěku před pronásledováním.
A konečně, pronásledování z důvodu politických názorů může zahrnovat pronásledování
kvůli názorům na genderové role. Některé ženy mohou být například pronásledovány za
to, že se nepřizpůsobují společenským úlohám a normám přijatelného chování a že se
staví proti tradičním genderovým rolím.
Ženy, které se ucházejí o azyl, mají co do ochrany odlišné potřeby i obavy, než muži.
Mohou prchat před genderově podmíněným násilí, ale nemohou nebo nechtějí v průběhu
azylového procesu uvést relevantní informace, pokud ten nerespektuje kulturní specifika.
Zejména pak ženy bez doprovodu jsou často vystaveny sexuálnímu obtěžování a sexuálnímu vykořisťování a nedokáží se chránit. Aby bylo možné řešit konkrétní problémy související s žadatelkami o azyl, stanoví Istanbulská úmluva povinnost zavést do azylového
řízení postupy a podpůrné služby, které jsou genderově citlivé (čl. 60 odst. 3). Zavedení
genderového pohledu do celého procesu tak umožňuje vzít v úvahu rozdíly mezi ženami
a muži.
8
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Princip non-refoulement (princip nenavracení)
Další ustanovení, které je součástí Istanbulské úmluvy, zdůrazňuje povinnost důsledně
respektovat zavedený princip azylu a mezinárodní ochrany uprchlíků, tedy princip non-refoulement. Úmluva zavádí povinnost zajistit, aby oběti násilí páchaného na ženách,
které potřebují ochranu, a to bez ohledu na jejich postavení nebo bydliště, nebyly vráceny
do žádné země, kde by byl ohrožen jejich život, nebo kde by mohly být vystaveny mučení
nebo nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu.
Zdroj: www.coe.int/en/web/istanbul-convention
Překlad: Mgr. Jana Chržová
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Migrantky a vícenásobná diskriminace
Pavla Hradečná

Ačkoliv si většina osob spojuje tzv. Istanbulskou úmluvu s ochranou proti fyzickému násilí na ženách, jejím smyslem je, mimo jiné, přispět i k odstranění všech forem diskriminace žen a podporovat rovnost žen a mužů. Ochranu proti diskriminaci přitom úmluva
poskytuje všem ženám bez rozdílu věku, národnosti, právního postavení či sociálního
statusu. Proto je důležité zdůraznit a ocenit, že se plně týká i migrantek, resp. žen s migrační zkušeností (v našem případě pobývajících na území ČR).
Je zřejmé, že ani jim se násilí, nerovnost a diskriminace nevyhýbají – často se kvůli
kombinacím různých nepříznivých faktorů, k nimž se dostaneme vzápětí, ocitají v horší pozici než ostatní ženy ve společnosti i než muži migranti a diskriminace, s níž jsou
konfrontovány, má hluboké kořeny a silné pachatele. Na straně druhé pak stojí její oběti,
oslabené třeba právě nejistým postavením v přijímací společnosti. Je jasné, že ne každá
migrantka se nachází ve stejném postavení a je vystavena stejným tlakům, prohlubujícím
její zranitelnost – tento příspěvek nicméně zkoumá situaci optikou těch pravděpodobně
nejzranitelnějších z nich.
Toto téma ve sborníku neotvíráme náhodou. Neziskové organizace v ČR opakovaně řeší případy migrantek, které se setkaly diskriminací a nerovným zacházením. I díky
projektům, zaměřeným speciálně na ženy, vyšly najevo skutečnosti, které ukázaly na
významnost a rozsah problémů spojených s kombinací genderových, migračních a například rodičovských či věkových „omezení“. Výsledky projektů pak jasně indikují, že
situace by si zasloužila okamžitá řešení v podobě změn praxe i legislativy a že genderové
faktory v souvislosti s migrací by neměly být opomíjeny ani podceňovány, protože v řadě
případů mají signifikantní vliv právě na rovné a nediskriminační přístupy k ženám.1

Od neviditelnosti k intersekcionalitě
Pokud jde o odborné výzkumy, dá se říci, že ještě donedávna byly migrantky v migračních studiích (nejenom) v ČR v zásadě přehlíženy. Z historie je známo, že ženy byly vždy
součástí migrace, ale jejich ekonomické i sociální přínosy byly ignorovány. V současné
době ale můžeme ve studiích o genderu a migraci pozorovat výraznější příklon k intersekcionálnímu výzkumu – tedy k nahlížení na migranty a migrantky skrze víc analytických kategorií rasy, etnicity, třídy, věku, statusu apod. Odborná literatura upozorňuje na
existenci řady studií, které pracují s tím, že ženy a muži nejenže využívají jiné migrační
1

Viz např. HRADEČNÁ, P., JELÍNKOVÁ, M., EZZEDDINE, P., HAVELKOVÁ, H. Ženy na vedlejší koleji. Gender,
migrace a stárnutí. Praha: Sdružení pro integraci a migraci a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2016.
Příspěvek vychází z citovaného textu.
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kanály, ale mnohdy také prožívají migraci odlišně a volí/jsou nuceni volit i různé strategie
přežití a integrace. Migrující ženy čelí genderově specifickým nebezpečím, ale na druhou
stranu mohou čerpat z odlišných zdrojů podpory a sociálních sítí nežli muži a stres spojený s integrací zvládají lépe nežli oni.2 Zároveň se ale zřetelně ukazuje, že migrantky
mají větší problémy s integrací na lokální trh práce a do společnosti než ženy z majoritní
populace i než migranti-muži,3 je jim vyplácena nižší mzda než ostatním, pracují na nejistých či dočasných pozicích apod. Dostupné studie tak poukazují na zajímavý aspekt,
že i když se migrantkám například podaří skutečně najít práci, kvalita jejich zaměstnání
je neuspokojivá, což tyto ženy vystavuje sociální i ekonomické zranitelnosti a v důsledku
pak nerovnému a diskriminačnímu zacházení.
Zásada rovnosti a nediskriminace, ač teoreticky zakotvená v řadě závazných instrumentů mezinárodního a národního práva, mj. právě v citované tzv. Istanbulské úmluvě,
je v praxi často porušována a oběťmi diskriminace jsou podle dostupných informací ve
zvýšené míře i migrantky, ať už z důvodu pohlaví – genderu (což ostatně platí i pro české
ženy), tak z důvodu příslušnosti k sociální skupině či z důvodu etnicity. Jejich situace se
ovšem dále zkomplikuje, když se k už vyjmenovaným důvodům přidá například i vyšší
věk či jiné možné další znevýhodnění. Postavení těchto žen je pak vysoce žádoucí zkoumat výše zmíněnou optikou intersekcionality, resp. z ní vycházející koncepce vícenásobné diskriminace, která by mohla vést k pochopení interakce zároveň se prolínajících diskriminačních důvodů – tedy např. věku, rodu a etnického původu, když teprve ucelenost
všech těchto znaků vystihuje skutečný důvod a jedinečnost této formy diskriminace.

Vícenásobná diskriminace
S konstrukcí vícenásobné diskriminace se lze poprvé setkat přibližně od druhé poloviny
80. let, s identifikací případů, u kterých nešlo jednoznačně specifikovat, na jakém základě k diskriminaci došlo, resp. jak přistupovat k diskriminaci, která se stala z více než
jednoho diskriminačního důvodu. Vícenásobná diskriminace byla jako koncept uznána
v souvislosti s aktivitami amerických černošských žen4 a nepochybně představuje novou
dimenzi uvažování z pohledu evropského antidiskriminačního práva, přestože se jí doposud nedostalo takové pozornosti, jakou by si zasloužila.
Současné teorie se nicméně neomezují pouze na práci s pojmem vícenásobné diskriminace v obecné rovině, ale přistupují k jejímu následnému členění na diskriminaci kumulativní (složenou, násobenou) a intersekcionální (průsečíkovou, prolínající se),
kdy kumulativní diskriminace představuje takové situace, u kterých se jednotlivé dis2
3
4

Viz SZCZEPANIKOVÁ, A. Gender a mezinárodní migrace. Úvod do problematiky. Praha: MKC Praha, 2004.
K tomu viz FRA. Migrants, minorities and employment. Exclusion and discrimination in the 27 Member States of the European Union. Update 2003–2008. Vídeň: FRA, 2011. Srov. dále RUBIN, J., RENDALL, M.S., RABINOVICH, L. et al.
Migrant women in the European labour force. Current situation and future prospect. RAND Corporation, Cambridge: 2008.
Viz CRENSHAW, K. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination
Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Policy. Chicago: The University of Chicago Legal Forum, 1989.
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kriminační důvody sdružují pohromadě, ale je zároveň možné rozlišit konkrétní účinek
a dopad těchto důvodů, na rozdíl od diskriminace intersekcionální, kde se jedná o novou
diskriminační situaci, která vznikla kombinací předchozích znevýhodnění, odlišuje se od
jiné formy diskriminace a stojí samostatně.
Problematice se mj. věnovala Agentura EU pro základní práva (FRA), a to jednak
při svém šetření v rámci celé EU, které se týkalo vícenásobné diskriminace menšin v roce
2011,5 ale i o dva roky později, kdy zveřejnila zprávu zaměřenou na nerovné zacházení
a vícenásobnou diskriminaci ve zdravotní péči, kterou zažívají právě například starší osoby s odlišným etnickým nebo menšinovým původem.6 Jak ukázalo první šetření, vícenásobnou diskriminací jsou nejvíce ohroženy tzv. viditelné menšiny (zde definovány jako
lidé, kteří obvykle vypadají jinak než příslušníci většinové populace, př. osoby afrického původu), u nichž existuje vyšší pravděpodobnost, že budou nuceny čelit diskriminaci
z více než jednoho důvodu než příslušníci jiných menšin. Podle jiných závěrů jsou nejčastějšími obětmi vícenásobné diskriminace v Evropě právě migrantky.7
V této souvislosti pak vyvstává otázka, jak neodůvodněné, resp. zakázané rozlišování vyhodnotit, zda jednotlivé diskriminační důvody odstupňovat podle závažnosti a koncentrovat se na nejprokazatelnější a nejzávažnější z nich, či se důsledně zabývat vícenásobnou diskriminací jako celkem s tím, že jednotlivé důvody nelze oddělovat. Jak k tomu
FRA uvádí, evropské soudy se ve většině případů zabývají pouze jedním důvodem diskriminace, což v praxi znamená, že pro oběti zakázaného rozlišování je mnohem obtížnější
se dovolat nápravy za všechny různé druhy diskriminace, kterým byly vystaveny a uspět
při podávání žalob či stížností u odpovědných orgánů. V tomto kontextu pak FRA konstatuje, že zavedení konceptu násobné diskriminace do legislativy by mohlo přispět k tomu,
aby zákony lépe odpovídaly každodenním komplexním zkušenostem s diskriminací jednotlivce.8 Umocněním působení jednotlivých faktorů se totiž „umocňuje i reálný dopad
nepříznivých opatření na oběť diskriminace, a tím představuje vícenásobná diskriminace
větší zásah do práv jednotlivce.“9
Evropská legislativa ale dosud jednotnou definici vícenásobné diskriminace postrádá. Stejně tak ji bohužel neupravuje ani česká legislativa, byť by tento počin vedl ke
snazší aplikaci konceptu vícenásobné diskriminace a pomohl by ke vzniku uceleného
rámce pro efektivnější ochranu obětí. Dosud nebyl přijat ani návrh Směrnice o provádění
10

5
6
7

8
9
10

Viz FRA. Vícenásobnou diskriminací jsou nejvíce ohroženy viditelné menšiny (tisková zpráva). Vídeň: FRA, 2. února 2011.
Viz FRA. Inequalities and multiple discrimination in access to and quality of healthcare. Vídeň: FRA, březen 2013.
Blíže viz TÓTHOVÁ, T., Koncepcia viacnásobnej diskriminácie v právnej úprave Európskej únie (dipl. pr). Praha:
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011, str. 33, když cituje z FREDMAN S., Positive rights and positive duties.
Addressing intersectionality. In: SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, London a New
York: Cavendish Publishing, 2009, s. 295–309. ISBN 978-0-415-45722-4.
FRA. Vícenásobnou diskriminací jsou nejvíce ohroženy viditelné menšiny. Op.cit.
Srov. TÓTHOVÁ, T. Koncepcia viacnásobnej diskriminácie v právnej úprave Európskej únie Op.cit., str. 51.
Definice vícenásobné diskriminace nicméně existuje alespoň ve formě návrhu Evropského parlamentu. Blíže viz např.
SCHIEK D., Multiple discrimination - what are the challenges?, European Academy of Law, 2009.
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zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci,11 což jako politováníhodné označil i Evropský parlament ve svém usnesení týkající se stavu dodržování základních lidských práv
v EU.12 Evropský parlament dále ve stejném usnesení apeluje na to, aby EU i členské státy zintenzivnily své úsilí v boji proti diskriminaci a vyzývá je, aby v rámci svých politik
na podporu rovnosti braly v úvahu právě fenomén vícenásobné diskriminace.
Prozatím se otázce vícenásobné diskriminace věnují v ČR zejm. neziskové organizace, které zpracovávají analýzy na toto téma, realizují nejrůznější kampaně, pomáhají
konkrétním obětem a snaží se i o změny nevyhovující legislativy, došlo i k založení Platformy proti vícenásobné diskriminaci.13 Otázce diskriminace se v roce 2015 věnovala
i kancelář veřejného ochránce práv (VOP). 14

Slabá místa obrany proti diskriminaci v českém i evropském kontextu
Za výstižné lze pokládat kategorizaci diskriminace jako sociálního jevu, výslovně zmíněnou ve výzkumu VOP15 v té souvislosti, že samy její oběti často dobře identifikují
sociální charakter diskriminačního jednání a vnímají, že v rámci konkrétní diskriminační
situace vystupují nikoliv jako individuality, ale jako reprezentanti a reprezentantky určitých znaků, což z nich právě dělá oběti diskriminace. Pozice anonymního reprezentanta
má ale pro ně citelné individuální dopady. Na druhou stranu, uvědomění si faktu, že jsou
diskriminovány, dává těmto osobám možnost zorientovat se v situaci a na diskriminaci
reagovat. Z tohoto zjištění jednoznačně vyplývá nutnost zvýšení osvěty o diskriminaci
a možné obraně proti tomuto nezákonnému jednání.
Ve shrnutí výzkumu VOP pak zazněly argumenty, které jsou známy i z činnosti
SIMI, a které významně ohrožují i migrantky či osoby s migračním původem a limitují
jejich možnosti obrany před diskriminací: mezi největší bariéry na institucionální úrovni
v přístupu ke spravedlnosti patří nejistý výsledek soudního řízení, finanční náklady spojené s řízením (vč. soudního poplatku) i problematické dokazování, z něhož plyne i nízká
úspěšnost v těchto sporech. Z výše uvedeného došla veřejná ochránkyně práv k závěru,
že nejistý výsledek soudního řízení do jisté míry souvisí s nízkým počtem soudních rozhodnutí v diskriminačních sporech, protože oběť diskriminace se nemůže opřít o bohatší
11
12
13
14
15

Návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru,
zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (COM (2008)0426).
Viz bod. 44 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. září 2015 ke stavu dodržování základních práv v Evropské
unii (v letech 2013–2014), (2014/2254(INI)). Dále viz bod 46.
Vznik Platformy proti vícenásobné diskriminaci iniciovala nezisková organizace Alternativa 50+, bližší informace viz
http://alternativaplus.cz/platforma-proti-vicenasobne-diskriminaci-zalozene-na-veku-a-pohlavi-a-systemova-podpora-postaveni-osob-50-v-kontextu-rovnych-prilezitosti-zen-a-muzu-9/.
ŠABATOVÁ, A. et al. Diskriminace v ČR. Oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti. Závěrečná
zpráva z výzkumu veřejné ochránkyně práv. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2015.
Tamtéž, str. 31.
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judikaturu a vstupovat tak do soudního sporu s určitou mírou jistoty. K tomu ostatně docházejí i další, když upozorňují na malou pozornost věnovanou oblasti antidiskriminačního práva a s tím související neinformovanost veřejnosti, délku soudních sporů, a především pak nízké přiznávané odškodnění.16
Jiný výzkum, tentokrát zaměřený na zkušenosti migrantů a migrantek na území celé
EU17 zpracovaný již citovanou FRA v tomto ohledu poukázal na to, že migranti a migrantky diskriminaci zpravidla neoznamují, buď proto, že nevěří ve změnu, či že diskriminační jednání pokládají za součást běžného života, nebo prostě proto, že nevědí, jak
a kde by tak mohli učinit, resp. že je vůbec možné se takovému jednání bránit. To samo
o sobě, dá se říci, podtrhuje zranitelnost cílové skupiny migrantek a migrantů a mělo by
vést k zamyšlení nad nezbytnými změnami.
K identifikovaným bariérám v oblasti přístupu k ochraně před diskriminací pak podle dalšího z výzkumů, který se uskutečnil na evropské úrovni a který je rovněž citován
ve výzkumu VOP, patří krom uvedených i nedostatečné kompetence k podání žaloby,
vč. jazykové bariéry, psychologické překážky (stud, obava z odvety a viktimizace), nedokonalost nebo nesrozumitelnost právní úpravy či atmosféra ve společnosti, která není
nakloněna prosazování lidských práv.18 I z těchto závěrů je možné se inspirovat a ovlivnit
jak legislativu, tak i společenské vnímání směrem k zajištění lepších možností obrany
migrantkám, které se stávají obětmi diskriminace.
České analýzy antidiskriminační legislativy19 upozorňují na specifika naší právní
úpravy, která sice svěřila otázku ochrany před diskriminací do gesce VOP, ale zároveň
mu nesvěřila adekvátní pravomoci, aby tuto činnost mohl vykonávat efektivně a ani jiné
subjekty nezplnomocnila k ochraně obětí. Často zmiňovaným je proto návrh na zakotvení žaloby ve veřejném zájmu, jakožto nástroje v rukách ombudsmana či NNO (jejichž
předmětem činnosti je ochrana před diskriminací), která doposud legislativou není upravena, stejně jako další rozšíření pravomocí ombudsmana (podávání návrhů Ústavnímu
soudu na zrušení zákona či jeho částí, pokud shledá při výkonu své působnosti porušení
základních práv a svobod) či odstranění roztříštěnosti a nejednotnosti právní úpravy. Návrhy na změnu směřují i do oblasti otázek důkazního břemena a nevyhovujících definic
a ke zvýšení důrazu na osvětu nejen těch, kdo jsou ohroženi či postiženi diskriminací, ale
i zodpovědných osob z dotčených institucí.20 Zmiňováno bývá i nedostatečně zohledněné

16
17
18
19
20

Viz TÓTHOVÁ, T. Koncepcia viacnásobnej diskriminácie v právnej úprave Európskej únie, op.cit.
FRA. EU-MIDIS European Union Minorities and Discrimination Survey. Main Results Report. Vídeň: FRA, 2008.
EQUINET. Tackling the “Known Unknown”: How Equality Bodies Can Address Under-Reporting of Discrimination
Through Communications. An Equinet Report. Brusel: Equinet (the European Network of Equality Bodies), 2012. ISBN
978-92-95067-67-7.
Viz např. OTÁHALOVÁ, L. Analýza antidiskriminační legislativy se zaměřením na antidiskriminační opatření v pracovněprávní oblasti, op. cit., či souhrnné zprávy kanceláře VOP pro PS Parlamentu ČR, či další.
Viz např. ŠABATOVÁ, A. et al. Diskriminace v ČR. Oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti, op. cit.
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genderové hledisko21 a takřka všechny analýzy, zároveň doplněné apely neziskových organizací, se shodují i na nutnosti zakotvení konceptu vícenásobné diskriminace.
Připomeňme i názory, které upozorňují, že zvláštností, jež předurčovala samotný
přístup k antidiskriminačnímu zákonu, bylo to, že první impuls nevznikl z potřeby zlepšit
postavení slabých či utlačovaných osob v české společnosti, ale jen z nutnosti harmonizace české právní úpravy s evropskou legislativou.22 I to situaci dokresluje.

Alarmující situace u migrantek vyššího středního a seniorního věku
Jak se výše ukazuje, oblast migrace a genderu je velmi náchylná k riziku vícenásobné
diskriminace. Riziko se dále zvyšuje i tím, že je více či méně obtížně statisticky podchytitelná, nejen v ČR, ale i v jiných evropských státech. Některé výzkumy dokonce označují
migrující osoby za neviditelné, protože statistické údaje neposkytují dostatek informací o jejich faktické situaci ani skutečné velikosti. Na vině jsou zřejmě nekonzistentní
data a rozdíly v definicích a koncepcích. V řadě zemí, ČR nevyjímaje, mizí tyto ženy (ale
i muži) ze statistik po získání občanství daného státu apod. Uváděná neviditelnost migrujících osob ve studiích a statistikách může sama o sobě prohlubovat různé druhy znevýhodnění, kterým tyto osoby čelí. A tam, kde jsou k dispozici zároveň údaje o pohlaví,
věku a etnickém původu, nám statistiky a výzkumy zřetelně ukazují, že migrantky tvoří
zranitelné osoby ohrožené sociálním vyloučením a chudobou.23
Vyhodnotíme-li alespoň ty údaje o migrantkách, které jsou oficiálně k dispozici, ať
už z ČSÚ či od MV ČR, resp. z pravidelných Zpráv o situaci v oblasti migrace a integrace na území ČR či analýzy k nové Koncepci integrace cizinců, můžeme popsat i další
zajímavé trendy, mezi něž patří zejm. feminizace chudoby (což vyjadřuje zvyšující se
podíl a převahu chudoby mezi ženami ve srovnání s muži), genderové aspekty sociálního
vyloučení (které s chudobou často souvisí), feminizace stárnutí (kdy se ženy dožívají vyššího věku než muži a jejich podíl mezi seniorskou populací roste), i feminizace migrace
(v ČR je trendem posledních let24 rostoucí počet migrujících žen a jejich upřednostňování
trvalé migrace). V tomto kontextu je pak v současných studiích uváděno, že evropská
společnost stojí, krom už zmíněných, i před velkým rizikem zbarvení chudoby, což pak
znamená, že ve výsledku jsou v nejhorší situaci stárnoucí ženy s migračním původem.

21
22
23
24

KRCHOVÁ, A., VÍZNEROVÁ, H. Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy. Praha: Evropská kontaktní skupina v ČR, 2008. Op. cit.
TÓTHOVÁ, T. Koncepcia viacnásobnej diskriminácie v právnej úprave Európskej únie. Op.cit., str. 45.
ONSTENK, A. On the agenda. Older Migrant Women: Facts, Figures, Personal stories. An inventory in five EU Countries.
Utrecht: NPOE (Netherlands Platform Older People and Europe), The Age+ Project, 2005.
Statistiky CZSO či např. vládní Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců v ČR za rok 2012, 2013, 2014
potvrzují trend přibývání počtu žen mezi příchozími a preferenci trvalého migrace oproti mužům, u nichž převládá
přechodný charakter pobytu.
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Zde je ale důležité upozornit, že diskriminaci jsou často vystaveny nejen migrantky,
ale také i ženy z většinové populace. Smutnou pravdou je, že k diskriminaci žen z věkových důvodů dochází, a to zejména na trhu práce, velmi často. Bývají nejprve diskriminovány kvůli tomu, že jsou moc mladé a bez praxe, posléze proto, že se dostávají do věku,
kdy by se mohly stát matkami, vzápětí kvůli tomu, že už matkami jsou a po mateřské
dovolené nastupují zpátky se závazky vůči nezletilým dětem a nakonec proto, že jsou už
s ohledem na vyšší věk například „nedostatečně reprezentativní“.
U popsané skupiny, vystavené rizikům násobné diskriminace, se krom genderu,
věku a sociální třídy přidává ale ještě faktor etnicity (případně rasy). Při práci se staršími klientkami narážíme na úskalí zdánlivě úspěšné integrace stále častěji. Dostupné
relevantní informace, stejně tak jako naše zkušenosti z poradenské činnosti poukazují
na to, že se snadno stávají oběťmi xenofobie, nevstřícného jednání a netolerance a jsou
vystaveny zvýšeným rizikům porušování lidských práv. Proto se ukazuje jako nezbytné
vytvořit podmínky pro odstranění sociální exkluze těchto žen jak za účelem vyrovnání
jejich postavení, tak i k podpoře sociální soudržnosti a harmonie ve společnosti.
Vycházet se přitom dá z ověřených poznatků, a sice že a) ženy nad 50 let mají obecně obtížné postavení ve společnosti; 25 b) migrantky jsou, v tomto případě stejně jako
migranti, nositelkami určitých znaků, s nimiž jsou spojeny předsudky a stereotypy, které
přetrvávají v přijímající společnosti;26 c) přistěhovalectví může vést k podstatnému poklesu v úrovni sociálního postavení a posunu v rolích;27 d) specifická situace migrantek
je v migračních materiálech na první pohled zanedbána.28 Lze tedy předpokládat, že migrantky nad 50 let jsou zřejmě vystaveny ještě větším problémům a jsou více postiženy
strukturálními nerovnostmi, což potvrzují i výše citované celoevropské průzkumy.
Naopak se znepokojením lze sledovat vzrůstající důraz na bezpečnostní aspekty,
hovoří-li se o migraci a integraci, což bezpochyby souvisí s celoevropskou situací v oblasti uprchlictví, avšak má zřejmě za následek nedostatek prostoru, energie či politického
zájmu na tvorbu a přijetí absentujících integračních strategií, zaměřených na specifické
situace a ochranu různých skupin migrantů a migrantek, což celou situaci značně ztěžuje.
Záměrem není bagatelizovat bezpečnostní rizika ani upírat státu možnost, a i koneckonců
povinnost je zohledňovat, zároveň se však domníváme, že i za vypjatých situací, které
mohou nastat, musí být zohledňováno hledisko lidských práv a důstojnosti osob.
25
26
27
28

K tomu srov. např. SOKAČOVÁ, L., FORMÁNKOVÁ, L. Trh práce a politika zaměstnanosti. In: SMETÁČKOVÁ,
I (ed). Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015. Praha: Česká ženská lobby, 2015. ISBN
978-80-260-9160-8 a další.
K tomu např. LEONTIYEVA, Y. Imigranti v ČR – jsou přínosem nebo zátěží? Socioweb 12/2009. Praha: Sociologický
ústav AVČR, 2009, nebo Centrum pro výzkum veřejného mínění. Názory občanů na přínos cizinců pro ČR – březen 2014
(tisková zpráva). Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, 2014.
K tomu srov. SPENCE, M., KOEHN, S. Researching mental health issues. Převzato z „Immigrants and Refugee issue.“.
Vision Journal, vol. 6, no. 3, 2010.
Srov. např. EZZEDDINE, P. Migrace a migrantky. In: SMETÁČKOVÁ, I (ed). Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti
v České republice v roce 2015. Op.cit.

16

Sborník-2017.indd 16

04.12.17 11:43

Na kvalitu života migrantů a migrantek nemá ale významný vliv jen politika státu.
Velkou měrou ji ovlivňují i postoje a chování většinové společnosti, kdy jsme v poslední
době svědky hlasitě artikulovaných společenských nálad, které marginalizují lidsko-právní tématiku a zpochybňují zásady uprchlického práva, a kdy xenofobie a odpor většinové
společnosti vůči migraci v souvislosti s aktuálními problémy v celosvětovém kontextu
nabírají stále větších, nebezpečnějších rozměrů. Tomu koneckonců odpovídá i stávající mediální obraz migrantů a migrantek, který taktéž nemůžeme označit za uspokojivý
a který se zcela jistě ve střednědobém horizontu podepíše na postavení konkrétních žen.
Pokud jde o jednotlivé oblasti života těchto žen, takřka u všech oblastí jsme identifikovali legislativní nedostatky či problémy aplikační praxe.29 Důchodové pojištění,
zdravotní péče a bydlení, resp. otázky, které s nimi souvisejí, pak beze sporu patří mezi
nejpalčivější problémy, s nimiž se ženy z naší cílové skupiny potýkají. V této souvislosti pak stojí za zmínku, že to, co lze z našeho pohledu označit za „pouhý“ nedostatek
zákonné úpravy, mohou samotné migrantky vnímat – a také v řadě případů i vnímají –
optikou diskriminace na institucionální či strukturální úrovni. Jsme koneckonců svědky
i skutečně úmyslných nerovností ze strany státu, což dokumentují např. situace, kdy jsou
i dlouhodobě pobývající migrantky vyloučeny př. z vybraných sfér veřejného života (viz
neexistence volebního práva), což se podle našich zjištění spolupodílí na jejich nerovném
postavení ve společnosti.
Je přitom úlohou státu a jeho orgánů zakotvit takové mechanismy, které zaručí, že se
ochrana migrantek ohrožených sociálním vyloučením promítne do sociální politiky státu,
která bude vycházet ze společenského konsensu o potřebě solidarity a bude citlivě vnímat
intersekcionální znevýhodnění těchto žen. K tomu však bohužel ČR nyní nesměřuje.
Dá se pochopitelně vysledovat řada faktorů, které ve výsledku ovlivňují postavení
těchto žen a s diskriminací či přístupem státu přímo nesouvisejí, ať už jde o nedostatečné
jazykové znalosti, zdravotní omezení, kulturní a rodinné vzorce, nízkou či obtížně přenositelnou kvalifikaci a vzdělání do přijímajícího státu a absenci společenských kontaktů
a vazeb. Je nutné i reflektovat rozdíly, které přirozeně existují mezi různými skupinami
migrantek a migrantů, ať už v závislosti na zemi původu, náboženství, důvodech pro migraci, zkušenostech s integrací a sociálně-ekonomickém statusu.30
I zde je však prostor pro přijímací společnost a stát, aby pomohly migrantkám překonat integrační bariéry. Jako nezbytné se ukazuje napřít více síly na vyrovnání postavení
těchto žen a na jejich obranu právě před vícenásobnou diskriminací.

29
30

Blíže viz HRADEČNÁ, P., JELÍNKOVÁ, M., EZZEDDINE, P., HAVELKOVÁ, H. Ženy na vedlejší koleji. Gender, migrace a stárnutí. O. cit.
Blíže např. AGE PLATFORM Europe and European Women Lobby. Joint AGE – EWL Paper on Improving the situation
of older women in the EU in the context of an ageing society and rapidly changing socio – economic environment, 2014.
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Bylo by žádoucí přijmout v samotné konstrukci koncepce integrace závazek zvýšení
účasti samotných zástupkyň migrantek jak na přípravě konkrétních navazujících dokumentů, tak i obecně na rozhodovacích procesech, tj. dát si za cíl zapojit migrantky do
činnosti poradních orgánů vlády, do pracovních skupin při jednotlivých ministerstvech
či do zásadní přípravy podkladů na komunální úrovni. V neposlední řadě lze právem od
koncepce integrace i jiných strategických materiálů požadovat, aby se (a) přihlásily ke
snaze zakomponovat do české legislativy veškeré instrumenty evropského i mezinárodní
práva, které povedou ke zvýšení ochrany migrantek, a (b) v krátkodobém, střednědobém
i dlouhodobém horizontu deklarovaly svoji ochotu ratifikovat v tomto smyslu příslušné
mezinárodní či evropské úmluvy. Přestože se totiž lidé rodí rovni co do důstojnosti a práv,
faktická důstojnost závisí kromě nich samotných i na podmínkách místa, kde žijí – a ty
jsou i dnes a v českém prostředí k ženám s migrační historií nepříliš vstřícné.

Mgr. Pavla Hradečná pracuje v neziskové organizaci Sdružení pro integraci a migraci, aktuálně na pozici programové ředitelky a odborné garantky. V průběhu let
publikovala řadu článků a studií z oblasti migrace, integrace a azylu a podílela se
jako spolueditorka či spoluautorka na několika odborných publikacích. Byla členkou Rady vlády pro lidská práva, Výboru pro práva cizinců či Výboru proti mučení
při této Radě, působila i ve správních radách několika neziskových organizací. Zejména v posledních letech se věnuje tématice genderu v migraci.

18

Sborník-2017.indd 18

04.12.17 11:43

Genderově senzitivní přístup
a prevence genderově podmíněného
násilí v procesu nucené migrace
Petra Ezzeddine

V následujícím textu se pokusím shrnout identifikaci pozitivních praxí a také doporučení
k zlepšení stávající situace, které jsou spojena s genderově citlivým přístupem v administraci nucené migrace a s prevencí genderově podmíněného násilí (dále GPN) v průběhu
nucené migrace v České republice. Genderově citlivý přístup v procesu nucené migrace
odkazuje na komplexní přístup, který referuje k zohledňování a uznání genderové, věkové a diverzitní (dále GVD) reflexi identity žen. Tedy, že se zohledňuje průřezová (intersekční) identita, která referuje ke specifickému kulturnímu zázemí, zdravotnímu stavu
(příp. zdravotnímu znevýhodnění), sociálnímu statutu, sexuální identitě atd., které můžou
společně hrát klíčovou roli v tom, jak ovlivňují individuální možnosti, kapacitu, potřeby
a zranitelnost žen (UNHCR 2011). V rámci následující textu se budu vztahovat na již
existující a formalizované dobré praxe uvedené v dokumentech Age, Gender and Diversity Policy: Working with people and communities for equality and Protection (UNHCR
2011) a Recommendations on Preventing & Combating Violence Against Refugee Women & Girls on the Move (EWL 2016), které tematicky pokrývají agendu spojenou s nucenou migrací žen (jakkoliv je formálně ustanovená), která se odehrává v prostředí státních a neziskových organizací.31
Úvodem je třeba připomenout, že agenda azylové politiky a její aplikace pro specifickou práci s lidmi na útěku zcela postrádá přiznaný genderový mainstreaming. Ten by
měl být včleněn do všech politik, které se dotýkají nucené migrace. Ministerstvo vnitra
systematicky nesbírá, neanalyzuje a nezveřejňuje genderově senzitivní statistická data
(např. pohlaví, věk, rodinný statut, počet dětí atd.) o ženách s mezinárodní ochranou. Například ze statistik není jasný ani takový základní údaj, jako kolika ženám byla udělena
mezinárodní ochrana v ČR. Podobně tak není z veřejných zdrojů znám poměr žen a mužů
pobývajících v jednotlivých zařízeních. Domnívám se, že to může způsobovat problémy
při plánování konkrétních strategií pro kvalitní rozvoj psychosociální práce v pobytových
zařízeních pro podporu a promýšlení koncepce integračních projektů určených právě pro
tuto specifickou skupinu a prevenci genderově podmíněného násilí.
31

Následující text vychází ze Vstupní analýzy zohledňování genderové perspektivy a problematiky genderově podmíněného násilí při realizaci české azylové politiky, Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR, Praha 2017. V předložené
analýze jsme se zaměřily na pohledy různých subjektů vstupujících do řízení o udělení mezinárodní ochrany, ať už šlo
o orgány státní správy, sociální pracovníky NNO nebo samotné ženy s uprchlickou zkušeností.

19

Sborník-2017.indd 19

04.12.17 11:43

Obecně se dá říct, že se v ČR dodržují základní standardy prevence GPN, ale azylová politika není nastavována systematicky a koherentně s důrazem na věkovou, genderovou a citlivost k různému sociokulturnímu zázemí. Uprchlické zařízení mají již nastaveny
efektivní politiky, co se týče segregovaného ubytování podle genderu nebo řešení případů
násilného partnera. Tato praxe se však v případě krizových situací nedodržuje, příkladem
může být situace během zvýšené mobility lidí s uprchlickou zkušeností v létě a na podzim roku 2015, kdy byli do detenčních zařízení umístněné také ženy a děti. Analýza podmínek v pobytových zařízeních ukazuje na odbornou připravenost sociálních pracovníků
kvalifikovaně asistovat lidem (nejenom) v krizových situacích. Sociální pracovníci/ce již
vědí jak reagovat na situace spojené s GPN, ale ve specifických případech stále dostatečně nevnímají potřebu genderově senzitivní práce s klientkami. Reflexe dat z terénu také
ukazuje, že i když je formálně nastavený systém vhodné kategorie ubytování pro zranitelné osoby, tak by se v praxi mělo ještě více pečlivě a individuálně zvažovat zařazení osob
do tzv. chráněného bydlení. Tedy v situacích, kdy přijíždí celá rodina, ale žena samotná
může mít osobní zkušenost s GPN (například v případě prožitého GPN na cestě), proto
by neměla sdílet ubytování s osobami jiného pohlaví. Náš pilotní výzkum také ukázal, že
i když příslušné instituce formálně zabezpečují psychologickou péči a psychiatrickou intervenci, tak není za každých okolností dobře a jednoduše dostupná. Bylo by vhodné také
zvážit zaměstnání psychologů (pro ženy psycholožek) přímo v jednotlivých zařízeních
a také podpořit zaměstnání psychologů/terapeutů pro práci v neziskových migračních organizacích (kde je jejich počet také zcela nevyhovující).
V případě prevence GPN v procesu nucené migrace je nutné dbát na bezpečnou komunikační situaci v průběhu azylových pohovorů, kdy již funguje dobrá praxe v případě
řízení rozhovorů, ale ne již tak v tlumočení rozhovorů (kdy ženám stále často tlumočí
muži). V situaci, kdy je obtížná dostupnost tlumočníka pro konkrétní jazyk, je možné jej
nahradit tlumočením telefonickou formou s cílem udržet bezpečnou komunikační situaci.
Během pohovorů by mělo být také zabezpečeno hlídání dětí.
Systém následné sociální a interkulturní práce se ženami na útěku ve fázi včleňování
se do nové společnosti (zejména ze strany neziskových organizací) je již kvalitně nastavený, proto by bylo vhodné tyto aktivity i nadále (dlouhodobě a systematicky) podporovat.
Zde ale také chybí větší přímé zapojení žen s vlastní zkušeností s nucenou migrací do
sociální práce a interkulturní práce v integračních a komunitních projektech. Právě tyto
ženy můžou být efektivními a důvěryhodnými průvodkyněmi v nelehké životní situaci,
kterou si samy prošly.
Genderově senzitivní přístup neznamená vyloučení mužů z této perspektivy. Právě
naopak, role mužů (nejenom) v rodině a jejich maskulinita může být procesem nucené
migrace také významně pozměněna. Také muži můžou být ve vysokém riziku obchodování, nuceného zaměstnávání, postraumatických duševních onemocnění, sexuální a jiných forem násilí. Aktivní vzdělávání a podpora pozitivního zapojení mužů a chlapců
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s uprchlickou zkušeností do života v zařízeních a posléze v komunitách můžou být také
velice efektivním nástrojem při prevenci GPN v případě jejich partnerek, nebo žen z jejich komunit. Zranitelné osoby (např. rodiny s dětmi, senioři, kojící ženy, lidé s tělesným
znevýhodněním, LGBTQ) by se také rozhodně neměly ocitat v zařízeních pro zajištění
cizinců (tzv. detenčních zařízeních).
Dostupnost relevantních informací je také důležitou součásti genderově senzitivního přístupu v procesu nucené migrace (jako i v prevenci GPN). Ženy a dívky se zkušeností s nucenou migrací by měly obdržet v prostředí státních a neziskových organizací
přiměřené (srozumitelné) informační materiály v jejich rodném jazyce, které by poskytovaly informace týkající se procesu administrace nucené migrace, dostupnosti zdravotní (zejména gynekologické) a psychologické péče, sexuálního a reprodukčního zdraví
a navazujících integračních programů určených pro tuto specifickou skupinu. Vzhledem
k rostoucímu počtu projevů rasové a náboženské nenávisti ze strany majoritní společnosti
směrem ke skupině lidí s uprchlickou zkušeností, je ale třeba začít s tím, že se české veřejnosti alespoň přiblíží (pomocí cílených informačních kampaní) specifická situace žen
a dívek v procesu nucené migrace.

Literatura:
United Higher Comission for Refugees (UNHCR).Age, Gender and Diversity Policy: Working with people and communities for equality and Protection dostupné na http://www.
unhcr.org/protection/women/4e7757449/unhcr-age-gender-diversity-policy-working-people-communities-equality-protection.html
From conflict to peace? #womensvoices Recommendations on Preventing & combating violence against refugee women & girls on the move. European Women’s Lobby
(EWL). 2016.
Mgr. Petra Ezzeddine, PhD. je sociální antropoložka a přednáší na Katedře obecné antropologie a Katedře genderových studií, Fakulta humanitních studií, Karlovy
Univerzity v Praze. Působí také jako Research Fellow v programu Strategie AV 21:
Globální konflikty a lokální interakce v České Akademii Věd. Její výzkum se zaměřuje na genderové aspekty migrace, transnacionální formy rodičovství, globalizaci
péče o děti a staré lidi, migrantkám v nájemné práci v domácnosti a stárnutí v procesu migrace. Intenzivně spolupracuje s mezinárodními a neziskovými organizacemi,
které se věnují migraci.
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Ženy v migraci

Některé poznatky ze setkání Pracovní skupiny pro odstranění násilí
na ženách při Evropské ženské lobby
Hana Stelzerová
Cílem této kapitoly je přiblížit tak často diskutované a námi v podstatě nepoznané uprchlictví a migraci z pohledu žen.
Potíže, kterým ženy čelí na cestě z válečných konfliktů či jen za lepším životem (životem bez násilí, ponižování a nucených sňatků) jsou plné nástrah a nebezpečí. Na podzim 2016 se konala Pracovní skupina pro odstranění násilí na ženách při Evropské ženské
lobby, kde rezonovalo téma migrace v bezprostředních zkušenostech všech přítomných
žen. Většina Evropských zemí, kromě České republiky, prožívala téma migrace naplno.
Kolegyně, vedoucí sociálních služeb, zejména azylových domů, na setkání sdílely
příběhy žen, které čelí nebezpečí a utrpení v souvislosti s migrací. Tehdy jsem si uvědomila, jak moc je toto téma třeba řešit s genderovou citlivostí, mainstreamingově. Ženy,
muži, nebo třeba rovněž gayové, mají odlišné potřeby a hrozí jim odlišná nebezpečí. Tato
nebezpečí se v případě války, a s tím související uprchlické vlny, vyhrocují a ohrožené
skupiny jsou ještě zranitelnější.
V Turecku se, dle kolegyně z Turecka, tou dobou pohybovalo již téměř 5 milionů
lidí ze Sýrie a dalších zemí bezprizorně po celé zemi. Tito lidé nedostávali žádnou systémovou pomoc, prostě se snažili přežít. Kolegyně vyprávěla o tom, jak rodiny prodávají
své mladistvé dcery, muži znovu provozují mnohoženství a ženy nemají možnost se bránit. Strategie přežití jsou rozličné a pro ženy představuje bezprostřední hrozbu návrat ke
„starým“ pořádkům. Jeden z příběhů ve mně rezonuje dodnes: Muž měl tři ženy, se kterými utekl z válečné zóny v Sýrii do Turecka. Aby mohl pokračovat dál do Evropy, musel
opustit dvě z nich. Než aby je, „svůj majetek“, nechal v Turecku, koupil dvě jízdenky zpět
do válečné zóny a ženy posadil na autobus.
Příběhy žen a sociálních pracovnic ze zemí, které migrační vlna zasáhla nejvíce
(Malta, Řecko) mají jedno společné – genderově podmíněné násilí. V táborech narychlo
postavených nebylo ženám zajištěno bezpečí, oddělené prostory, a tak se bály chodit na
toaletu, protože se často stávalo, že byly cestou znásilněny. Proto přestaly pít potřebné
množství vody, a když v zemích jako Malta nebo Řecko nepijete vodu v největších vedrech, jste dehydrovaní. Spaní rovněž představovalo pro ženy nebezpečí, kdy mohl někdo
z mužů (migrantů nebo hlídačů) vtrhnout dovnitř a znásilnit je. Proto jedna z nich vždy
měla v noci hlídku. Cesta za bezpečím a lepší budoucností se proměnila v noční můru
řady žen.
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Zajistit tyto základní potřeby (bezpečí, spánek a pitný režim) se daří až nyní, poté, co
řada organizací, včetně Evropské ženské lobby a UN Women, lobbuje za opatření, která
zajistí ženám a ženám s dětmi důstojné podmínky. Od kolegyň z Malty vím, že ženy dnes
mají v táboře prostory oddělené od mužů a ženy s dětmi mohou být v bezpečí společně
s dalšími ženami. Co jim však chybí je podpora zařadit se do společnosti, naučit se jazyk,
vyřídit si trvalý pobyt a začít pracovat. Skloubit práci s mateřstvím je pro ně velmi složité
a bez peněz nemohou začít normální život.
Evropská ženská lobby na základě výzkumu, který realizovala ve spolupráci s členskými organizacemi a mezinárodními organizacemi, připravila publikaci, která obsahuje opatření na ochranu žen přeživších násilí a pro integraci žen do společnosti32. Ratifikace Istanbulské úmluvy, která přináší systém relevantních opatření pro práci s oběťmi
domácího a genderově podmíněného násilí, představuje hlavní nástroj pomoci. Nyní je
čas, aby ji všechny státy Evropy co nejdříve ratifikovaly a začaly implementovat. A to
bez výjimek tak, aby všechny státy poskytovaly ženám prchajícím před násilím ochranu
a bezpečí. Bohužel Česká republika je zemí, kde úmluva stále nebyla ratifikována a žádá
o výjimku, aby genderově podmíněné násilí vůči ženám žádajícím o azyl nebylo uznáno
jako forma perzekuce (článek 60 – Genderově podmíněné žádosti o azyl33).
Násilí na ženách je téma problematické rovněž v České republice. K obětem domácího nebo sexuálního násilí není často přistupováno s dostatečnou citlivostí a dochází
k sekundární viktimizaci oběti – to znamená, že jim okolí dává za vinu okolnosti, jichž
byly obětí. Pokud budeme mít systém ochrany před násilím dle opatření popsaných
v Istanbulské úmluvě, systém, který zajistí pomoc ženám ve všech regionech ČR a bude
dostupný všem, dokážeme reagovat rovněž na mezinárodní situaci a pomoci ženám prchajícím před násilím z jiných zemí.
_________
„Musela jsem opustit svůj domov v Íránu, protože jsem byla nucena do manželství.
Je mi 21 a tomu muži bylo 53. Je to velmi respektovaný muž v naší komunitě, který pracuje v místní správě. Potkala jsem ho jen jednou předtím, než měla být svatba a tehdy mě
znásilnil – análně – protože řekl, že bych měla „zůstat pannou“ do svatební noci. Byla
jsem velmi vyděšená, v bolestech. Svěřila jsem se své nejlepší přítelkyni. Věděla jsem, že
nemůžu zůstat v Íránu a takhle žít, a tak mi pomohla utéct. Když jsem přišla do Slovinska,
orgány mě odvedly do centra v Lublani. Byla jsem velmi vystrašená, protože jsem byla
sama a někteří muži mi říkali ošklivé věci.
Necítila jsem se v bezpečí, tak jsem to řekla úřadům a přesunuli mě na jiné místo
jen pro ženy a děti, které jsou jako já, oběti násilí. Tam jsem se cítila bezpečněji, ale bylo
to pro mne stále velmi těžké. Pronásledovaly mne vzpomínky a byla jsem velmi nemocná.
32
33

http://www.womenlobby.org/IMG/pdf/_womensvoicesfinalforweb.pdf
Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí
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Měla jsem velký strach, že mi nikdo neuvěří a pošlou mne zpět do Íránu. Pokud bych se
vrátila, zabili by mne - buď ten muž, kterého jsem si měla brát, nebo moje rodina. Nikoho
bych nezajímala a nikdo by mne neochránil. Pokud by úřady odmítly mou žádost o azyl,
utekla bych. Cokoliv je lepší, než návrat do Íránu.
Žila jsem v tomto domě s dalšími ženami po celý rok. Zpočátku to bylo těžké, ale
pak jsem si řekla, že nemohu dál sedět a nic nedělat, musím být aktivní. Takže jsem podstoupila psychoterapii a to mi pomohlo. Začala jsem chodit do posilovny a absolvovala
jazykové kurzy ve slovinštině a angličtině. Už jsem uměla trochu anglicky, ale bylo dobré
se zlepšit. Dostala jsem nějaké léky na mou nemoc, trpěla jsem úzkostí a posttraumatickou stresovou poruchou. Nejdůležitější pro mě bylo začít pracovat. Opravdu jsem chtěla
práci, ale status uprchlíka mi to znemožňoval.
Před 6 měsíci jsem se přestěhovala z domu do reintegrace. Dům je zde klidnější
a nyní mám i práci, i když nelegálně. Co ale mohu udělat? Musím vydělávat peníze. Stále
nevím, jak ohledně mého případu rozhodnou úřady.“ 34
__________
Země, ze kterých uprchlíci utíkají, jsou státy, kde ženy nemají rovnocenná práva
s muži, a proto je důležitý proces integrace do evropské společnosti hned od začátku.
Výuka jazyka, kulturních zvyklostí a pracovních návyků, pomůže integraci nového obyvatelstva. Dobrou praxí v procesu integrace praktikuje kupříkladu Německo. Poučeno
chybami své historie, soužitím s Tureckou menšinou, nyní vytvořilo systém, který pomáhá migrantům zapojit se do společnosti. Kolegyně z Německa mi objasnila rozdílný přístup Němců k migrantům: „My Němci očekáváme, že se z těchto lidí stanou Němci, a tak
k nim přistupujeme“. V září 2016 jsem se zúčastnila mezinárodní konference Kymiyya
v Neapoli, kde jsem měla možnost diskutovat s ženami z celé Evropy a zemí ze Středomoří. Překvapila mne diskuse týkající se veřejného prostoru. V muslimských zemích je
veřejný prostor okupován zejména muži a ženy jsou doma. Ženy z Tunisu a Egypta zažívají diskriminaci – např. v kavárnách určených pouze mužům jsou ceny nízké, v nově
vznikajících „západních“, kam mají ženy přístup, jsou ceny až třikrát vyšší. Ženy tak za
kávu platí trojnásobek ceny. Téma kaváren bylo pojítkem žen jak z těchto zemí, tak ze
Švédska a zemí, kde dnes žijí s větší muslimskou komunitou. Muži zabírají veřejný prostor a ženy z něj (možná zcela nevědomě) vytlačují.
Závěrem chci říct, že vnímám multikulturní společnost a její diverzitu pro moderní
společnost za prospěšnou. V nové globální společnosti je třeba posilovat demokratické
procesy, které integrují nově příchozí, poskytují jim vzdělání, práci a budoucnost. Současně musíme chránit ženy, které jsou více zranitelnou skupinou, a principy otevřené,
respektující společnosti, kde rovnost žen a mužů je trvalou hodnotou.
34

http://www.womenlobby.org/IMG/pdf/_womensvoicesfinalforweb.pdf
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PhDr. Hana Stelzerová vystudovala sociologii a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Od roku 2004 do 2011 pracovala v Agora CE, společnosti
pro demokracii a kulturu, kde ve spolupráci s kolegy z Holandska založila úspěšný
debatní projekt „Studentskou Agoru“ (dříve „Cestou do parlamentu“). Po narození druhého syna začala pracovat v Centru pro komunitní práci, Středočeský kraj
a jako metodička komunitního plánování sociálních služeb působila téměř dva roky
v Hořovicích a Kolíně. V roce 2014 nastoupila do České ženské lobby jako projektová manažerka partnerského projektu Hájíme práva žen v ČR, který byl financován
z Norských fondů. Od roku 2016 působí na pozici ředitelky České ženské lobby.
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Genderové aspekty násilí z nenávisti
Tereza Cajthamlová
Násilí z nenávisti bývá spojováno především s předsudky vůči lidem kvůli jejich původu, víře nebo politickému názoru. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že gender
tady nehraje příliš velkou roli. Není to ale pravda. Gender, kterým rozumíme kulturně
konstruovanou pohlavní identitu, může být nejen důvodem předsudečného napadení, ale
významně ovlivňuje i podobu útoků například z důvodu národnosti, náboženství nebo
přesvědčení.
Na konci prvního týdne v novém školním roce přišla šestnáctiletá Fatima domů
rozrušená a uplakaná. Její matku hned napadlo, že se něco přihodilo v nové škole, kam
Fatima nastoupila a kde se teprve pomalu rozhlížela. Fatima nechtěla zpočátku o svém
zážitku vůbec mluvit. Až později odpoledne ukázala matce pohmožděné koleno a otékající prst na ruce, který nepřestával bolet. A pak se svěřila i s tím, že se jí to stalo na autobusové zastávce jen pár metrů od domova. Zranila se při pádu, když ji při vystupování
z autobusu srazil na zem cizí muž.
Útočník udeřil Fatimu do ramene takovou silou, až mezi dveřmi autobusu ztratila
rovnováhu a upadla přímo na betonové nástupiště. Na zastávce v tu chvíli bylo sice několik lidí, ale nikdo jí nepomohl vstát, ani se nezeptal, zda něco nepotřebuje. Ona sama
se styděla někoho oslovit a požádat o pomoc. Styděla se i proto, že na ni útočník cosi
zakřičel. Přesně tomu sice nerozuměla, ale z dřívějších zážitků a z vyprávění jiných muslimek dobře věděla, že útočníci nejčastěji křičí „Táhni odsud!“, zahalené ženy nazývají
„špínou“ nebo „bubákem“ a používají i mnohem vulgárnější výrazy.
Matka vzala Fatimu hned k lékaři, který jí dal zlomený prst do dlahy. O pár dnů
později se dívka obrátila i na naši organizaci In IUSTITIA, která pomáhá obětem násilí z nenávisti, tedy těm, kteří byli napadeni kvůli své barvě pleti, národnosti, etnické
příslušnosti, náboženskému vyznání, sexuální orientaci či identitě nebo příslušnosti
k jiné sociální skupině. Na napadení Fatimy lze velmi dobře ukázat okolnosti útoku i reakce oběti, se kterými se u našich klientek často setkáváme.

Násilí z nenávisti – útok na celou komunitu
Násilí z nenávisti je vždy motivováno předsudky pachatele vůči oběti a bolestivě zasahuje to, co je součástí identity napadeného. Útočník neútočí na konkrétního člověka pro
jeho individuální vlastnosti, ale svou agresi zaměřuje proti tomu, co napadeného domněle
nebo skutečně odlišuje od majority, a naopak spojuje s konkrétní komunitou. Proto jsou
potenciálními oběťmi všichni členové této komunity.
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Lidé ze skupin ohrožených útoky z nenávisti si riziko napadení dobře uvědomují
a na předsudečné násilí jsou velmi citliví. Proto Fatima, aniž by přesně věděla, co na ni
útočník křičí, dokázala vyjmenovat nadávky, které islamofobní agresoři obvykle na napadené pokřikují.
Právě verbální agrese je typickým projevem pachatelů předsudečných útoků. Nadávky, urážky a výhružky často fyzickému napadení předchází nebo jsou jeho součástí.
Z našeho monitoringu násilí z nenávisti vychází verbální agrese jako nejčastější forma
útoků. Například v roce 2014 jsme zaznamenali slovní útok ve 47 incidentech z 86. Ve
29 případech bylo verbální násilí spojeno ještě s další formou útoku, většinou právě s fyzickým napadením.35 Rovněž v roce 2015 zažily oběti verbální útok v 60 % zaznamenaných incidentů násilí z nenávisti.36
Z verbálních projevů je také mnohdy velmi dobře rozlišitelná motivace pachatele.
I slovní útok přitom může být trestným činem. Nejčastěji jde o nebezpečné vyhrožování,
výtržnictví, hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob nebo podněcování
k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.
Kanadská socioložka Barbara Perry37 interpretuje násilí z nenávisti jako způsob, jak
se útočníci snaží udržet stávající hierarchii ve společnosti. Ať už jde o verbální nebo
fyzický útok, pachatelé tím dávají obětem najevo svou nadřazenost. Útoky proto cílí na
marginalizované a stigmatizované skupiny.
Aby útoky splnily tuhle funkci, musí být pro oběti i náhodné svědky jasně srozumitelné a pochopitelné. V českém prostředí mají verbální útoky poměrně typizovanou
podobu. Pokřik „Táhni odsud!“ tak často slýchají nejen migrantky vyznávající islám, ale
shodné zážitky popisují i lidé původem z Vietnamu nebo Ukrajiny. Rovněž urážlivá pojmenování jinakosti („špína“, „bubák“) slouží k degradaci oběti a vymezení toho, kde je
„její místo“ ve společnosti.
Snaha udržet a posílit prostřednictvím násilí nerovné postavení menšin souvisí
i s tím, že se velká část útoků odehrává na veřejnosti. Nejvíce předsudečných útoků se
v roce 2015 podle našeho monitoringu stalo ve veřejném prostoru nebo na internetu a třetinu útoků (po odečtení internetových útoků) spáchali útočníci za bílého dne. Mimo jiné
to svědčí o malých zábranách pachatelů a rostoucí toleranci k předsudečnému násilí
ze strany přihlížejících, kteří, stejně jako v případě Fatimy, nezasáhnou.

35
36
37

In IUSTITIA: Zpráva o násilí z nenávisti v České republice v roce 2014, 2015, s. 64, [online], dostupné z: http://www.
in-ius.cz/dwn/znz2015/znn2014cz.pdf.
Informace o incidentech za rok 2015 čerpají z připravované Zprávy o násilí z nenávisti v České republice v roce 2015,
která vyjde v tištěné podobě v průběhu roku 2017 a její elektronická verze bude k dispozici na webové stránce www.
in-ius.cz.
Barbara Perry: In the Name of Hate: Understanding Hate Crimes, New York – London: Routledge, 2001, s. 3.
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Role genderu při útocích z nenávisti
Jestliže definujeme spolu s Barbarou Perry násilí z nenávisti jako způsob, jak útočník vymezuje oběti její roli ve společnosti, pak můžeme do této kategorie zařadit i útoky
kvůli genderu a sexuální identitě. Genderově motivované násilí také vychází z kulturní
konstrukce genderu, kde jsou muži dominantní a ženy podřízené a násilí je prostředkem
k udržení statu quo.38
Ženy se stávají cílem genderově podmíněného násilí z nenávisti především v situaci,
kdy opustí předem vymezený a schválený prostor, například když se žena dostane do vedoucí pozice v práci a za to si vyslechne urážlivé a sexistické komentáře svých mužských
kolegů. Násilím z nenávisti jsou ale ohroženy i další genderové a sexuální menšiny. Gayové, lesby, bisexuálové nebo třeba transgender osoby nemusí usilovat o žádný kariérní
postup, aby se stali terčem nenávisti. Už samotná jejich genderová a sexuální identita se
stává důvodem k agresi. Perry39 připomíná, že základ této nenávisti je vždy stejný – chování oběti je vnímáno jako nepřirozené, nemorální nebo dokonce deviantní a patologické, což slouží k legitimizaci útoků.

„Sundej ten hadr z hlavy!“
Fatima také zažila útok proto, že nenaplnila představu útočníka o tom, jak se má
žena chovat, co má nosit a jaké náboženství má vyznávat. V muslimské komunitě jsou
ženy více ohroženy útoky z nenávisti než muži. Perry40 to vysvětluje tím, že zahalení
umožňuje jejich snazší identifikaci a roli hrají také stereotypní představy, které si majorita
s muslimkami spojuje.
Jak ukázal nedávný výzkum Čermákové a kol.41, v českém prostředí jsou muslimky
často vystaveny nenávistným verbálním i neverbálním projevům (např. zírání). Participantky zmiňovaly, že mezi časté reakce kolemjdoucích patří odplivnutí nebo pokus
o stržení šátku. Také v organizaci In IUSTITIA sledujeme u islamofobních útoků větší podíl ženských obětí, než je tomu u jinak motivovaných nenávistných útoků. V roce
2015 jsme zaregistrovali 30 islamofobních incidentů, přičemž 46 % obětí tvořily ženy
(v případě ostatních motivací k nenávistnému násilí je to 40 %). Dvě třetiny případů měly
formu verbálního útoku, k fyzickému napadení došlo v sedmi případech. Je však potřeba
dodat, že incidenty zaznamenané v rámci monitoringu (tj. incidenty nahlášené organizaci
In IUSTITIA nebo orgánům činným v trestním řízení) tvoří skutečně jen špičku ledovce,
protože násilí z nenávisti se obecně vyznačuje velkou mírou latence.
38
39
40
41

Barbara Perry: In the Name of Hate: Understanding Hate Crimes, New York – London: Routledge, 2001, s. 83.
Barbara Perry: In the Name of Hate: Understanding Hate Crimes, New York – London: Routledge, 2001, s.84
Barbara Perry: Gendered Islamophobia: hate crime against Muslim women, Social Identities: Journal for the Study of
Race, Nation and Culture, 2013, s. 1.
Eva Čermáková a kol.: Muslimové o islámu, o sobě a o nás. In Daniel Topinka (ed.): Muslimové v Česku. Barriester & Principal, 2016, s. 356.
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Jedním z kořenů genderově podmíněného násilí páchaného na muslimkách je podle Perry42 skutečnost, že muslimky jsou (stejně jako muslimové) zobrazovány jako „ty
druhé, cizí, vzdálené“, které stojí vně západní křesťanské kultury. Proto má také společnost menší zájem je chránit. V České republice tuto dichotomii my vs. oni posílila tzv.
uprchlická krize43. Potvrzuje to i náš monitoring, podle kterého se počet islamofobních
útoků mezi roky 2014 a 2015 ztrojnásobil a lze předpokládat, že nárůst bude pokračovat
i v dalších letech.
Muslimky nyní v českém prostředí zažívají reakce okolí, které jsou pro ženy z majority zcela nepředstavitelné. Příkladem mohou být vznikající internetové galerie fotografií
zachycujících migranty a migrantky. Jedna z nich měla přímo název „Vyfoť imigranta“
a krátce po spuštění ji deaktivovali ze strachu před postihem samotní autoři.44 Na sociálních sítích se pak pod zveřejněnými snímky objevují vulgární komentáře i otevřené
výhružky.
Další stereotypní představa, která má za následek častější útoky z nenávisti, souvisí
se sexualizací žen vyznávajících islám. Perry45 zmiňuje jako zdroj této sexualizace představy o orientálních kráskách za závojem. Jejich skrytá atraktivita však představuje hrozbu pro západní kulturu, protože muslimky nejsou odhalené a dostupné tak jako evropské
ženy. Sexualizace muslimských žen je dobře patrná v prostředí českých internetových
diskusí. Kdo někdy nahlédl do online debat o islámu a zahalování muslimek, nemohl minout příspěvky, kde mužští diskutéři vyjadřují obavu, že kvůli muslimům nebudou „naše
ženy“ smět nosit minisukně, tílka a dvoudílné plavky. Hrozí přitom tím, že migranti, kteří
vyznávají islám, budou evropské ženy nutit, aby se také zahalovaly, a proto je potřeba
muslimkám zahalování zakázat či ho alespoň omezit. Jak uvádí Čermáková a kol.46, muslimky žijící v České republice si velmi dobře uvědomují rozpor mezi proklamovanou
svobodou oblékat se podle svého uvážení a skutečností, že jsou mnohdy násilně nuceny
šátek nenosit. Během léta 2017 vygradovala debata o zahalování do otevřeného honu na
muslimky v plavkách zvaných burkiny poté, kdy byly na několika místech vyfoceny zahalené ženy v prostorách koupališť a bazénů.
Perry upozorňuje ještě na další paradox ve vnímání muslimek. Ačkoliv je jejich postavení v muslimské společnosti vnímáno jako submisivní, jejich zahalení je považováno
42
43
44
45
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Barbara Perry: Gendered Islamophobia: hate crime against Muslim women, Social Identities: Journal for the Study of
Race, Nation and Culture, 2013, s. 7.
Uprchlickou krizí máme na mysli období přibližně od jara 2015 dosud, během kterého proudí do Evropy migranti
a uprchlíci z Afriky a zemí Blízkého východu.
Lidovky.cz: Chtěli vytvořit seznam podezřelých imigrantů, pak se zalekli a sami web smazali, 2017, [online], dostupné
z: https://www.lidovky.cz/chteli-vytvorit-seznam-podezrelych-imigrantu-pak-se-zalekli-a-sami-web-smazali-gcm-/
zpravy-domov.aspx?c=A170727_135213_ln_domov_sk
Barbara Perry: Gendered Islamophobia: hate crime against Muslim women, Social Identities: Journal for the Study of
Race, Nation and Culture, 2013, s. 8.
Eva Čermáková a kol.: Muslimové o islámu, o sobě a o nás. In Daniel Topinka (ed.): Muslimové v Česku. Barriester & Principal, 2016, s. 357.
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za symbol islámské agrese.47 Proto se jako častý argument pro nejrůznější zákazy zahalování objevuje obava z toho, že zahalená žena může pod oděvem ukrývat výbušniny,
nebo se burkou či šátkem může maskovat muž. Nařčení z terorismu popsala v médiích
například i jedna z účastnic televizního pořadu Prostřeno. Ve veřejném prostoru se setkala s pokřiky „Ty jedna teroristko, běž pryč!“ nebo „Sundej ten hadr z hlavy!“48.

Cílem útoků je ponížení
U genderově motivovaného verbálního násilí hraje velkou roli skutečnost, že ženy jsou
vnímány jako neživé objekty (příkladem může být zobrazení ženského těla v pornografii). Také islamofobní útočník velmi často degraduje ženy na zahalení a fantazie spojené s tím, co je ukryto „pod šátkem“. V této souvislosti lze zmínit internetové diskuse pod
fotografiemi zahalených muslimek, kde se nezřídka objevují úvahy, že zahalená žena je
nepochybně tak nevzhledná, že jí nezbývá nic jiného než se schovávat pod textilií.
Podobně jsou ponižovány i oběti genderově podmíněného násilí z ostatních skupin
ohrožených násilím z nenávisti. Velmi intenzivně to zažívají například ženy, které čelí
verbálním útokům kvůli svému názoru nebo politickému přesvědčení. Toto ponižování
často překračuje všechny myslitelné etické a morální hranice. Ukázal to případ vulgárního a sexistického textu o americké antirasistické aktivistce Heather Heyer, která zemřela
po teroristickém útoku neonacisty v Charlottesville. Text, který po její smrti zveřejnil neonacistický web The Daily Stormer, urážel ženu kvůli jejímu vzhledu a označoval ji jako
„bezcennou zátěž pro společnost“, protože dosud neměla děti.49
Oběti sexistických urážek, komentářů i osobních verbálních útoků shodně popisují
pocit hlubokého ponížení. Genderově podmíněné verbální útoky jsou navíc často všeobecně tolerované nebo dokonce omlouvané a zaměňované za humor a žoviálnost. Bylo
tomu tak i v případě výroku českého prezidenta Miloše Zemana v Poslanecké sněmovně,
když při kritice ekologických aktivistek z hnutí Duha zalitoval, že je dřevorubci „nepřeřízli“. Pouze tři poslanci odešli na protest ze sálu a u některých dokonce Zemanova slova
vyvolala smích.50
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Barbara Perry: Gendered Islamophobia: hate crime against Muslim women, Social Identities: Journal for the Study of
Race, Nation and Culture, 2013, s. 10
Blesk.cz: Lidi na mě řvou „Běž pryč, teroristko“, 2017, [online], zdroj: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-serialyfilmy-kino-a-tv/368497/muslimka-kata-z-prostreno-pro-blesk-lidi-na-me-rvou-bez-pryc-teroristko.html
The Independent: Godaddy bans neo-nazi site Daily Stormer for defaming Charlottesville victim Heather Heyer, 2017,
[online], zdroj: http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/daily-stormer-godaddy-bans-charlotteville-victim-heather-heyer-victim-fat-slut-defame-uva-neo-nazi-a7891856.html
Aktualne.cz: Zeman urazil poslance „přeříznutými aktivistkami“, odešli ze sálu. Ovčáček: Nemají smysl pro humor, 2017,
[online]. Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zeman-urazil-poslance-preriznutymi-aktivistkami-odesli-ze-sa/
r~57b69376f8ed11e698c20025900fea04/
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Zvláštní zranitelnost obětí násilí z nenávisti
Také šestnáctiletá Fatima prožívala po útoku ponížení, strach a stud. Spolu s rodiči se
rozhodla, že na pachatele podá trestní oznámení. Problém však byl v tom, že už nechtěla
o svém zážitku nikomu znovu vyprávět. Navíc se bála, že neumí dostatečně dobře česky,
aby byla schopná vylíčit, co se jí stalo. Když jsme v naší poradně s Fatimou a jejími rodiči mluvili o tom, jak bude probíhat výslech na policii, několikrát se rozplakala.
Bylo zjevné, že v případě Fatimy by snadno mohlo dojít k tzv. druhotné újmě, tedy
újmě, která oběti trestného činu nevznikla samotným trestným činem, ale až v důsledku
přístupu orgánů činných v trestním řízení a dalších lidí pracujících s oběťmi. Přesně na
to myslí i Zákon o obětech trestných činů51, který zvlášť zranitelným obětem, mezi
něž patří i oběti násilí z nenávisti, přiznává práva, jejichž důsledné dodržování pomáhá
druhotnou újmu eliminovat. Oběť má například právo na volbu pohlaví vyslýchajícího a tlumočníka. Díky tomu mohla Fatima mluvit o ponížení spojeném s útokem cizího muže pouze v přítomnosti žen. K podání vysvětlení ji doprovodila její zmocněnkyně
a vzhledem k jejímu věku i matka. Kdyby měla zájem, mohla by v tu chvíli s ní být také
důvěrnice, tedy další osoba, kterou by Fatima určila, aby jí poskytla psychickou a emocionální podporu. Zásadní bylo pro Fatimu také právo na skrytí údajů v policejním
spise tak, aby pachatel neměl možnost zjistit jiný osobní údaj, než je jméno a příjmení
oběti. Zákon obsahuje i další důležitá práva. Například právo nesetkat se s pachatelem
v přípravném řízení ani v řízení před soudem nebo právo na peněžitou pomoc od státu.
Vedle právní pomoci a citlivého přístupu policie, státních zástupců a soudců je také
velmi potřebná kvalitně poskytovaná sociální práce s oběťmi trestných činů z nenávisti, která by měla pomoci s řešením veškerých následků napadení. V případě Fatimy, která
se po útoku začala bát cestování hromadnou dopravou, zahrnovala pomoc například tvorbu bezpečnostního plánu. V poradně jsme se bavily o tom, co může Fatima dělat, aby se
cítila při cestě ze školy bezpečněji, jak se může podobným situacím vyhnout a případně,
jak nejlépe by měla na útok zareagovat.
Fatima už nyní ví, že napadení je potřeba nahlásit vždy co možná nejdřív a že
jakékoliv fyzické zranění (včetně drobných pohmožděnin) musí ihned vidět lékař. Zpráva z ošetření pak slouží v trestním řízení jako důkaz. Fatima si také osvojila několik
českých vět, kterými by mohla oslovit konkrétní svědky a požádat je o pomoc. Spolu se
svou matkou plánuje dívka navštívit kurz sebeobrany. Hned po podání trestního oznámení si také Fatima domluvila konzultaci u psycholožky, která jí pomůže nepříjemný
zážitek zpracovat. Terapie by měla obětem pomoci, aby se u nich nerozvinula posttraumatická stresová porucha.

51

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění
zákona č. 77/2015 Sb.

31

Sborník-2017.indd 31

04.12.17 11:43

Je tedy zjevné, že v případě incidentů násilí z nenávisti má smysl zabývat se genderovými otázkami. U některých ohrožených skupin mohou být například ženy zranitelnější a mohou pociťovat také větší bariéry při řešení předsudečného násilí. Ženy jako oběti
pak velmi ocení, když nabízená pomoc bude tyto bariéry nejen zohledňovat, ale také jim
je pomůže překonávat.

Mgr. Tereza Cajthamlová je absolventkou žurnalistiky a sociální práce na Masarykově univerzitě v Brně, momentálně působí jako sociální pracovnice v organizaci In IUSTITIA. Ve své práci se zaměřuje především na pomoc obětem násilí
z nenávisti mezi cizinci a cizinkami žijícími v České republice. Kromě klientské
práce se věnuje také edukačním aktivitám pro lidi ohrožené předsudečným násilím
i odbornou veřejnost.
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Migrantky jako oběti domácího násilí
Eva Čech Valentová
Domácí násilí je celospolečenský fenomén, který zasahuje do života celé řady osob v České republice, přičemž se nemusí nutně jednat jenom o Češky a Čechy. K domácímu násilí totiž dochází i u smíšených párů, kde jeden z dvojice je osoba cizí státní příslušnosti
(tedy migrant či migrantka), nebo také v rodinách, v nichž všichni jejich členové mají cizí
státní příslušnost. Takové násilí se nazývá domácí násilí s migračním prvkem, nebo také
domácí násilí v migraci.
Coby oběti domácího násilí i migrantky (a ojediněle také migranti) cítí stejnou bolest a ponížení jako ostatní, ale oproti českým občanům jsou znevýhodněni ještě svým
postavením. Jejich zranitelnost je dána neznalostí jazyka, nízkým povědomím o právech,
sociální izolací či pobytovými omezeními v ČR. To z nich dělá snadné oběti a způsobuje,
že se násilí neumějí účinně bránit či se bojí možností obrany využít. Zpravidla jsou v závislém postavení na rodinném příslušníkovi, který na nich násilí páchá. Často mají také
ztížený přístup k odborným službám, nebo jim nedůvěřují.
Jak s touto skupinou ohrožených osob pracovat? Jak otevřít cesty spolupráce mezi
jednotlivými službami? Zkušenosti neziskových organizací Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) a ACORUS, které se dlouhodobě věnují přímé práci s osobami cizí státní
příslušnosti dotčenými domácím násilím, ukazují, že i situace těchto osob je v našich
podmínkách řešitelná, a to mnohdy lépe nežli v zemi původu dané osoby. I domácí násilí
s migračním prvkem v běžném rámci vykazuje obvyklé definiční znaky a projevy, při
jehož řešení mají migrantky či migranti v mnoha ohledech stejná práva a stejné nástroje
ochrany jako jejich české protějšky. Je ovšem potřeba mít na paměti, že řešení situací domácího násilí s migračním prvkem nese řadu specifik, která nelze opomíjet.

Specifika obětí domácího násilí z řad migrantek
Praxe neziskových organizací potvrzuje, že i v rámci migrantské bývají obětí domácího
násilí nejčastěji ženy,52 a to bez rozdílu věku, země původu, dosaženého vzdělání nebo
povolání. Tyto ženy-migrantky jsou ještě zranitelnější kvůli jejich mnohostranné závislosti na násilném partnerovi, Čechovi či migrantovi, zejména pokud se zde kromě závis52

ACORUS na svých internetových stránkách uvádí, že podle odborné literatury ženy jsou oběťmi domácího násilí až v 92 – 98%.
Naproti tomu muži jsou velmi latentní a oběťmi domácího násilí jsou jen ve 2-5%. Viz: http://www.acorus.cz/cz/domaci-nasili/info-o-domacim-nasili.html. Podobně data z výzkumů kriminality či data intervenčních center nebo azylových domů pro oběti domácího násilí ukazují, že 90-95 % osob, které vyhledají pomoc, jsou právě ženy (Veronika Ježková a kolektiv, Domácí násilí a genderově
podmíněné násilí, ProFem, o.p.s., Praha 2015).

33

Sborník-2017.indd 33

04.12.17 11:43

losti finanční či sociální kumuluje i strach z neexistence či ztráty pobytového oprávnění.
Migrantky mají také výrazně omezené sociální vazby a zázemí, jejich rodina často žije
v zemi původu a je, stejně tak jako tyto ženy, závislá na remitencích, zasílaných velmi
často agresorem. Například ženy na rodičovské dovolené mnohdy zcela postrádají sociální síť kontaktů v podobě příbuzných a kamarádek, kterým by se mohly svěřit. Závažným
momentem pak bývá zneužívání dětí jako prostředku k vydírání únosem dítěte či ženiným nuceným odchodem z ČR.
Migrantky dále poměrně často popisují situace dlouhodobého ponižování či verbálního napadání, kdy se násilný partner kromě ženiny různorodé závislosti na něm odkazuje
také na její původ oběti, na svoji kulturní nadřazenost, nebo naopak na kulturní „tradici“
či sociální model v původní zemi oběti. Sociální pracovníci ovšem z praxe pozorují, že
ochota migrantek snášet útisk ze strany partnera úměrně klesá s jejich narůstající délkou
pobytu v ČR. Zcela logicky se tudíž svoji situaci lépe odhodlávají řešit ženy, které již
mají udělený trvalý pobyt.

Bariéry migrantek při řešení situací domácího násilí
Ačkoliv by měly být tyto ženy chráněny stejně jako jiné osoby, kromě např. trestního zákoníku i jinými právními normami (mj. antidiskriminačním zákonem či novým zákonem o obětech trestných činů), v praxi se ukazuje, že v jejich případě existují zásadní bariéry v přístupu
k ochraně. Omezená ochrana migrantek vyplývá i z celospolečenského pohledu na migrantky
a migranty a častého tematizování trestné činnosti páchané migrantkami a migranty.
Nikoliv výjimečně se stává, že nemají-li migrantky oběti násilí potřebné doklady,
zaměří se orgány na ukončení jejich pobytu na území, místo toho, aby hledaly pachatele
a činily úkony v trestním řízení, které by vedly k potrestání agresora. V případě nutnosti
řešit pobytovou závislost migrantky na partnerovi pak v zákoně o pobytu cizinců chybí
výslovná ochrana obětí násilí. Tyto osoby se tak ocitají v zásadně zranitelnějším postavení oproti Češkám, neboť v již tak velmi složité situaci musí řešit v případě opuštění partnera svůj následný pobyt na území ČR, tedy jeho legálnost, resp. obnovitelnost. Současná
právní úprava pak místo toho, aby poskytovala obětem pobytovou jistotu, je založena
čistě na správním uvážení správního orgánu, a dokonce ani správní uvážení není v případech domácího násilí výslovně uvedeno. Migrantky se pak z důvodu zachování pobytového statusu zdráhají opustit násilného partnera, což je zanechává ve velmi nelehkém
postavení.
Závažnou komplikací může být i situace, řídí-li se rozvodové řízení právem jiného
státu, kdy zejména v zemích bývalého Sovětského svazu agresoři nejednou zneužívají
tamějších netransparentních a korupčních postupů ve svůj prospěch. Svojí roli hraje i neznalost českého právního prostředí na straně migrantek. Například při úpravě poměrů dětí
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se především migrantky ze zemí mimo EU mnohdy mylně obávají, že v opatrovnickém
řízení budou mít menší práva nežli otec jejich dítěte, je-li to Čech, občan EU, nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR.
Překážkou k řešení své situace často bývá také jazyková bariéra či nedosažitelnost
potřebných služeb. Někdy se migrantky pokusí kontaktovat občanskou poradnu, azylový
dům nebo sociální odbor obecního úřadu, což ovšem často končí neúspěchem právě kvůli
neschopnosti se dorozumět. Popřípadě se setkaly s tím, že azylový dům je odmítnul přijmout do svých služeb kvůli jejich údajné neoprávněnosti ve smyslu zákona o sociálních
službách.53 Nicméně, dle tohoto předpisu je cílovou skupinou sociálních služeb rovněž
osoba, která má udělené povolení k pobytu na dobu delší než 90 dní, a ideálně pobývá na
území ČR více než rok. Je ovšem zcela na místě situaci pečlivě ověřit v každém individuálním případě.

Nástroje k řešení situace domácího násilí s migračním prvkem
Přestože existuje při řešení problematiky domácího násilí v rodinách s migračním prvkem
hodně překážek, situace obětí je řešitelná! Obecně platí, že i migrantky mohou vyhledat
pomoc u organizací, které mají zkušenosti s problematikou domácího násilí, či kontaktovat příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí a intervenční centrum k řešení jejich
situace. Neziskové organizace si pak také zvyknou dopomáhat přizváním interkulturního
pracovníka nebo tlumočníka, případně přímou intervencí a doprovodem klientky do instituce s adekvátní službou, kde odpovědní pracovníci klientce situaci dostatečně objasní.
Základním předpokladem efektivní podpory při řešení konkrétních případů migrantek (a migrantů), ohrožených domácím násilím se pak, stejně jako u českých klientek,
jeví intenzivní spolupráce odborníků z organizací, jež na konkrétním případu participují.
Při mezioborové (interdisciplinární) spolupráci je důležité si přesně rozdělit úkoly a kompetence. Vhodným nástrojem se jeví tzv. případové konference, tedy „plánované a koordinované společné setkání klienta, jeho rodiny a všech, kteří pro ně představují, nebo
mohou představovat, podpůrnou síť“.54
Za účelem řešení složité sociální situace společných klientů SIMI a ACORUSu
byly případové konference využity opakovaně. Vždy se konaly za účasti osoby ohrožené
domácím násilím. Za ACORUS byla přítomna obvykle klíčová sociální pracovnice klientky, její terapeutka a pedagogická pracovnice, která s klientkou vytvářela individuální
plán péče o dítě a zároveň jí poskytovala v této oblasti poradenství. Dále se konference
účastnili pracovníci SIMI, nejčastěji sociální pracovník a právnička specializující se na
cizinecké právo. OSPOD reprezentovala sociální pracovnice dítěte nezřídka doprovázená
53
54

§ 4 zákona č. 108/2006, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v tomto ustanovení obsahuje výčet, které skupiny cizinců a s jakým druhem oprávnění k pobytu jsou cílovou skupinou sociálních služeb v souladu se zákonem.
Manuál k případovým konferencím. Praha: MPSV, 2011.
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svou vedoucí. Důležitou součástí týmu externích odborníků byli mnohdy také pracovníci
organizace zprostředkovávající asistovaný styk rodičů s dětmi.
Zainteresovaní odborníci byli svoláváni k pravidelným setkáním přibližně 1x za 3
měsíce. Během setkání si jeho účastníci vyměňovali aktuální informace o případu, ověřovali správnost dohodnutých postupů a harmonizovali postupy jednotlivých intervencí.
Výstupem každého setkání bylo písemné shrnutí jeho průběhu a stanovení konkrétních
úkolů s vyznačením odpovědných osob a termínů splnění. Díky spolupráci neziskových
organizací a odpovědných orgánů státní správy se podařilo vymanit několik migrantek
z násilného vztahu.

Cizinecké právo a oběti domácího násilí
Z právního hlediska je domácí násilí závažným porušením lidských práv a je odpovědností
státu obětem domácího násilí poskytnout efektivní ochranu na nediskriminačním principu,
tedy bez ohledu na jejich státní příslušnost, národnost či druh pobytu na území ČR. Tato
odpovědnost vychází jak z vnitrostátního práva (Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, v konkrétních skutkových okolnostech pak trestní zákoník, či zákona na ochranu obětí
trestných činů),55 tak z mezinárodního práva (např. Všeobecná deklarace lidských práv a základních svobod) jakožto primárních zdrojů právní úpravy ochrany obětí.
V případě úspěšně dokončené ratifikace Istanbulské úmluvy se pak tyto závazky
ještě rozšíří. Úmluva totiž, kromě jiného, klade na státy, které ji ratifikují, specifické požadavky týkající se ochrany migrujících žen. Smluvní stát musí zajistit, aby obětem násilí
na ženách či domácího násilí, jejichž povolení k pobytu na území smluvního státu závisí
na manželském statutu, bylo na žádost uděleno povolení k pobytu nezávislé na předchozím manželství a době jeho trvání.
Současné české cizinecké právo, tedy právní úprava obsažená v zákoně o pobytu
cizinců a v zákoně o azylu56 neposkytuje migrantkám – obětem domácího násilí výslovnou a dostatečnou ochranu, neboť o jejich osudu v řadě případů rozhoduje dle správního uvážení k tomu příslušný Odbor migrační a azylové politiky Ministerstva vnitra ČR
(OAMP MV ČR). Standardně totiž pobytový status těchto žen závisí na agresorovi, zejména pokud pobývají na území ČR na základě oprávnění k pobytu za účelem sloučení
s manželem nebo partnerem. U jednotlivých povolení k pobytu je možnost zachování či
prodloužení pobytu pro oběti domácího násilí různá a úroveň ochrany se již tradičně liší

55
56

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky; zákon č. 1993/2 Sb., Listina základní práv a svobod; zákon č.2009/40 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 45/2013 Sb., o ochraně obětí trestných činů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 1999/326 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 1999/325 Sb., o azylu
a o změně zákona č. 1991/283 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).
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v případě migrantek ze třetích zemí a rodinných příslušnic občanů EU (včetně ČR) oproti
občankám zemí EU, jejichž postavení je o něco stabilnější.
Potíž spočívá v tom, že zákon o pobytu cizinců je postaven na principu tzv. účelu
pobytu a jeho plnění. Migrantky a migranti ze třetích zemí, kteří nemají oprávnění k trvalému pobytu, musejí být tedy držiteli povolení k pobytu za určitým účelem a tento účel
po dobu pobytu na území ČR musí plnit (např. studium, zaměstnání, sloučení rodiny).
Neplnění účelu může být důvodem pro zahájení řízení o zrušení víza nebo pobytu, resp.
jeho neprodloužení. Migrantky jakožto oběti násilí, které nemají v ČR pobyt trvalý, se tak
nacházejí v komplikovanějším postavení než oběti násilí se státním občanstvím či s trvalým pobytem, neboť u těchto osob je rozhodující za jakým účelem na území pobývají.
Pokud se jedná o pobyt, který není účelově vázaný na agresora (např. studium,
zaměstnání aj.), z hlediska pobytového tak ani při ukončení vztahu nedochází k žádné
změně a oběť je v podstatě v rovném postavení jako občanky ČR či migrantky s trvalým pobytem. Nicméně, komplikace nastávají ve chvíli, kdy jsou oběti násilí v závažném
zdravotním stavu, ať již fyzickém či psychickém, který jim krátkodobě či dlouhodobě
zabraňuje vykonávat např. výdělečnou činnost, studovat apod. V důsledku toho tedy oběť
neplní účel pobytu, což může být důvodem pro ztrátu pobytového oprávnění. Současná
právní úprava neposkytuje explicitní ochranu obětem násilí v případě, že přestanou plnit
účel pobytu v souvislosti s násilím na nich páchaném. Oběti mohou využít institutu změny účelu pobytu (pokud na něj mohou dosáhnout) či institutu víza strpění, které je ale
závislé na rozsáhlém správním uvážení správního orgánu.
V ještě těžší situaci se nacházejí oběti, které na území pobývají na základě sloučení s násilnou osobou, neboť v případě opuštění domácnosti či ukončení manželství nebo
partnerství přestává splňovat účel pobytu. Tuto skutečnost by měla oznámit na příslušném
pracovišti OAMP MV ČR, což může vést právě k zahájení řízení o zrušení pobytu, resp.
neprodloužení současného pobytového oprávnění. Především v těchto případech je od počátku důležitá spolupráce s právníkem, aby se podařilo pobytovou situaci oběti stabilizovat.
Z hlediska správního uvážení je ochrana oběti domácího násilí zajištěna tzv. principem přiměřenosti, kdy zákon o pobytu cizinců jednak obecně stanoví povinnost správního orgánu57 posuzovat přiměřenost dopadů rozhodnutí a zároveň stanoví, že se zohlední
zejména délka pobytu cizince na území, zdravotní stav, povaha a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a kulturní vazby navázané na území apod. Zákon
však výslovně neuvádí, že se posuzuje dopad rozhodnutí do soukromého a rodinného
života. Nicméně, u některých druhů pobytu je správní orgán povinen dopad do soukromého a rodinného života posoudit, neboť to vyžaduje speciální ustanovení. Přestože zákon
o pobytu cizinců často neposkytuje obětem domácího násilí výslovnou a systematickou
ochranu, institut přiměřenosti a z něj plynoucí správní uvážení, podpořené institutem víza
57

Tedy Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, viz § 174a zákona o pobytu cizinců.
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strpění, může při správné aplikaci zajistit obětem ochranu ve formě oprávnění k pobytu.
Je však nutné, aby oběť vyhledala právní pomoc a došlo k včasnému řešení její pobytové
situace.
Ze zkušenosti pomáhajících organizací v ČR je zřejmé, že problematika domácího
násilí je u migrantek tématem relevantním. Na základě analýzy legislativy ČR v oblasti
cizineckého a azylového práva proto navrhují některá legislativní opatření, která umožní
obětem domácího násilí z řad migrantek snáze čelit násilí na nich páchaném.
Doporučení:
• Zavést nezávislý pobytový titul pro oběti domácího násilí, které jsou pobytově závislé
na pachateli násilí či které neplní či nemohou plnit účel pobytu jako přímý důsledek
domácího násilí či explicitní zakotvení nemožnosti zrušení pobytu za účelem sloučení
rodiny či víza za účelem sloučení rodiny v případě domácího násilí.
• Zakotvit nemožnost odnětí azylu a doplňkové ochrany v případě zániku manželství či
partnerství z důvodu domácího násilí.
• Zajistit přístup všech obětí bez ohledu na pobytový status (včetně obětí bez pobytového oprávnění) k službám dle zákona o sociálních službách a zákona o obětech trestných činů, včetně azylového bydlení.
• Manuál Nebudu obětí!, vyd. březen 2016. Více informací o této spolupráci a manuálu
naleznete na stránkách partnerů www.migrace.com a www.acorus.cz.
Zdroje:
Čech Valentová, E. (ed.): Nebudu obětí! Manuál pro pracovníky pomáhajících profesí,
Praha 2016, dostupné na: http://www.migrace.com/cs/podpora/publikace.
Hradečná, P. et al. (2016): Ženy na vedlejší koleji (?) Analýza postavení a situace migrantek a žen s migračním původem ve vyšším středním a seniorském věku. Praha: Sdružení
pro integraci a migraci, dostupné na: http://www.migrace.com/cs/podpora/publikace.
Mgr. Eva Čech Valentová působí v oblasti migrace a integrace od roku 2005,
a to převážně jako projektová koordinátorka ve Sdružení pro integraci a migraci
(SIMI). Ve své činnosti se specializuje na problematiku integrace migrantů na lokální úrovni a gender v migraci, přičemž v těchto oblastech se věnuje i publikační
činnosti, sestavuje a pořádá akce pro odbornou i laickou veřejnost či zastupuje
SIMI v různých tematických platformách a mezinárodních sítích.
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Změna perspektivy je možná. Životní
příběhy muslimských žen.
Lucie Čechovská
„Mé jméno je Anja58 a je mi 35. Pocházím z malé vesnice na jihu Tuniska. A můj příběh bude v zásadě o České republice. Že?“ „Je to tvůj
životní příběh Anjo, může být o čemkoliv, co považuješ za důležité.“59
A tak Anja začala vyprávět. Téměř tři hodiny s drobnými přestávkami, které věnovala
svým dvěma synům. Ten mladší jí nakonec usnul v náručí a jen těžko jsme ho probouzeli,
aby doprovodil Anju do místní mešity k pravidelné modlitbě. Chvíli jsem si hrála s oběma chlapci, během doby, kdy si Anja upravovala šátek a pobízela chlapce, ať si vše uklidí,
protože za chvíli budou vyrážet. Nastoupili jsme do tramvaje. Žena v hidžábu, žena s turistickým batohem a kočár se dvěma dětmi. Netrvalo to dlouho a stali jsme se věcí veřejnou. Lidé se začali ošívat, když jsme se snažili dostat kočár do tramvaje. Otáčeli se, když
nastoupila Anja v šátku. A nervózně po nás těkali očima, když jsme v angličtině hovořily
o místní mešitě a islámu. V tu chvíli byla hranice mé osobní integrity silně narušena.
Na rozdíl ode mě byla Anja klidná. Jinými slovy, byla na tyto situace zvyklá. Sama pro
sebe si je už mnohem dříve pojmenovala, analyzovala, vysvětlila a vyrovnala se s nimi.
Vstřícně k sobě samé, světu a lidem okolo. V duchu své víry, která jí jejími slovy pomáhá
být lepším člověkem: „Nepatřím mezi žádné skupiny muslimů, jen se snažím nacházet
správnou životní cestu. Možná mě lidé vidí, a teď mluvím z pohledu evropské kultury,
jako zahalenou ženu a říkají si, že jsem chudinka, teroristka, cokoliv. Ale mě to nezajímá,
znám samu sebe a pochopila jsem to, že nemůžu žít v tom, že budu vinit všechny okolo.
Protože každý má svůj vlastní způsob a stupeň porozumění a hloubku reflexe. Nemůžu
proto vinit lidi. Já se snažím být sama sebou. Žiji svůj život, snažím se následovat boží
normy, normy a hodnoty, které se každý dobrý člověk snaží dosáhnout. Pro mě je být
muslimkou spojené s mým srdcem. S otázkami kdo jsem, kým chci být, proč jsem tady.
Je to o lásce ke své rodině, o péči o svou rodinu, o tom, být dobrá ke svým sousedům,
o tom vykonávat dobře svou práci. Pomáhá mi to jít po cestě a napravovat věci nebo je
dělat hned správně.“
Anja se rozhodla nosit hidžáb v době, kdy již měla rodinu, práci v nadnárodní firmě
a žila v České republice. „Nezakrývám si vlasy proto, že jsou mé vlasy tak krásné, že se
58
59

Jméno Anja je pseudonym stejně jako další jména žen, jejichž životní příběhy jsou v článku popisovány.
Životní příběh Anji byl zaznamenán v roce 2016 v rámci sběru 20 životních příběhů žen se zkušeností migrace z České
republiky, Slovenska, Polska, Maďarska. Sběr příběhů i další aktivity tematizující genderové souvislosti migrace a využívání tématu práv žen v aktuálních mediálních a politických diskuzích o migraci realizovala organizace NESEHNUTÍ. http://zenskaprava.cz/gender-a-migrace/.
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je bojím ukázat. S tím to nemá nic společného, dělám to pro sebe sama. Nemá to nic společného se zakrýváním ženského těla ve smyslu sexuálním. Nedělám to proto, že nechci,
aby někdo viděl mé tělo. Většinu svého života jsem strávila bez šátku. Pouze jsem se
rozhodla v určitém okamžiku mého života být součástí „skupiny“. A ne ve smyslu ISIS
a ostatních lůzrů. Ale skupiny lidí obecně, která věří v Boha, jednoho Stvořitele, která se
snaží žít morálně. Skupiny lidí, která se snaží ve svém životě s pomocí boží být dobrým
člověkem. Není to tedy to, co se snaží média ukázat o zahalených ženách. V mém případě
to byla má volba. Protože máme volby, jsme jediná stvoření na tomto světě, která jsou
svobodná. Déšť musí padat, když prší. Prach se musí zvednout, když fouká vítr. Jediné
bytosti, které mají svobodnou vůli, jsou lidské bytosti. A tak je na tobě, jak se rozhodneš
být zodpovědná za své skutky. A tak se snažím být dobrým člověkem, dobrou mámou, ženou, sestrou, dcerou a milovat lidi. Nemám předsudky vůči lidem. Měla jsem je, protože
jsem žila v malé krabičce, ale vyrostla jsem.“
Životní příběh Anji, vyjádření jejího vztahu k islámu jako svobodné volby a zdroje pro
hledání toho, jak být dobrým člověkem, ukazuje souvislosti, které již v roce 2013 popsala
ve své knize Do Muslim Women Need Savings? antropoložka Lila Abu-Lughod. Když se jí
její přítelkyně Zaynab žijící ve vesnici na jihu Egypta zeptala, čím se aktuálně zabývá, vysvětlila jí, že píše o tom, jak Západ věří, že muslimské ženy jsou utlačovány. Na to jí Zaynab
odpověděla, že ale přece mnoho žen je utlačovaných. Nedosahují na svá práva v tolika oblastech – práce, vzdělání atd. Když se jí ale zeptala, zda je tím důvodem islám, zda jsou tyto
ženy utlačovány islámem, protože to je to, čemu na Západě věří, Zaynab byla v šoku. „Co?
Samozřejmě, že ne! Je to vláda. Vláda utlačuje ženy. Vláda se nezajímá o své lidi.“60 Tato
reakce potvrzovala to, co Abu-Lughod jako antropoložka sledovala napříč arabským světem během více jak třiceti let své práce. Šok Zaynab nad její otázkou, zda je zdrojem útlaku
muslimských žen islám, potvrzoval to, že u Zaynab stejně jako u Anji a mnoha dalších žen
napříč arabským světem – od univerzitních profesorek, přes obchodnice až po ženy z vesnic – má pro ně jejich identita muslimky hluboký význam a jejich víra v Boha je nedílnou
součástí pro porozumění sobě samé a komunity, v níž žijí.61
Podmínky života všech těchto žen jsou jedinečné. Jak popisuje Abu-Lughod ve své
knize, Zaynab žije v chudém regionu Egypta, její manželství nebylo ideální. Litovala, že
nikdy nechodila do školy. Ale svou aktivitou, nezávislostí a talentem pro obchodování
založila a rozjela ve složitých podmínkách vlastní firmu.62 Anja ve svém vyprávění popisuje dětství v malé vesnici v poušti, ve velmi striktním vzdělávání a tradicích, které jí
jako dívce nedovolovaly dělat věci, které by chtěla: „Víš, problém není v náboženství,
problém je v tom, když lidé z náboženství udělají tradici. A když jsou tradice navíc spojené s ignorantstvím lidí. Když nevíš nic o věcech, ale prostě následuješ tradice. Spousta věcí proto byla v mém dětství haram, zakázaných. Vzali toto slovo z knihy a začali
60
61
62

Abu-Lughod (2013), 1.
Tamtéž, 4.
Tamtéž, 3-4.
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jej hledat všude a ve spojení s věcmi, na které lidé nebyli zvyklí, které byly neobvyklé.
Dívka, která jde plavat, která chce dělat taekwondo, jezdit na motorce. Tento problém
není problémem jen muslimských zemí. Ale já jsem se nepřestávala ptát své mámy, proč
nemůžu děla to a ono, i když jsem rozuměla, že je to prostě tradice.“63 Anja navzdory
přání rodičů odešla studovat na univerzitu do hlavního města, cestovala a našla si práci
v nadnárodní firmě v České republice. Mohli bychom popisovat další a další příběhy žen
muslimek, to k čemu bychom dospívali je čím dál větší různorodost ať už životních drah,
zdrojů, z nichž tyto ženy čerpají sílu pro svůj život a také velmi konkrétních politických,
ekonomických či sociálních souvislostí, které způsobují, že jsou ony nebo celé jejich rodiny ohroženy na svých právech, psychickém, zdravotním stavu či životech. V příbězích
vyprávěných samotnými ženami jsou velmi konkrétně pojmenovány zdroje útlaku, stejně
jako strategie, jak mu tyto ženy čelí.
Proti této rozmanitosti životních příběhů konkrétních žen muslimek ovšem stojí tzv.
nebezpečí jediného příběhu, který ukazuje skupinu lidí jako jednu věc, jednu jedinou věc,
pořád dokola, dokud se jí nestanou.64 Jinými slovy jde o jediný příběh, který vzniká o určité skupině navzdory rozmanitosti a který na základě toho, že zdůrazňuje pouze určité
vybrané souvislosti, vytváří společného jmenovatele, ze kterého se velmi rychle stává
stereotyp. Ve spojení s tím, že někdo disponuje větší mocí ve smyslu přístupu k médiím
či do veřejného prostoru, tento stereotyp dále sám o sobě slouží nejrůznějším politickým,
tedy mocenským rozhodnutím. Díky tomuto stereotypu se sice lidé dokáží rychleji zorientovat, nicméně za cenu snižování lidské důstojnosti lidí, kteří jsou do této stereotypem
definované skupiny zahrnuti a za cenu omezování vlastní schopnosti porozumět tomu, co
se kolem nás děje.65
Když Abu-Lughod ve své práci antropoložky hovoří o „psaní proti kultuře“, hovoří
právě o přístupu, který umožňuje jít za zobecňování lidského života: „Byla jsem přesvědčená, že zobecňování na základě nějaké kultury lidí nám zabraňuje ocenit nebo dokonce
vidět lidské zkušenosti a nepředvídatelné okolnosti, ve kterých my všichni žijeme. Tím,
že jsem se ve své antropologické práci zaměřovala na každodenní příběhy konkrétních
žen – jejich sny, touhy, vztek, zklamání – tak, jak je popisují vlastními slovy, doufala jsem
v nabourání některých stereotypů. Některé tyto ženy zoufale toužily po dětech, některé
byly vyčerpané z toho, že jich měly mnoho. Některé se chtěly vdát, jiné se tomu vyhýbaly
nebo předstíraly. Některé měly manžela, který pro ně byl blízkým životním partnerem,
jiné zase manžela, který zraňoval jejich city. Některé unikly hroznému manželství, jiné
v něm byly svázané, tak jak mnoho jiných žen, svou láskou k dětem. Příběhy byly o žárlivosti, hádkách, hluboké vzájemné závislosti, změnách, které ženy podstupují tak, jak stár63
64
65

Rozhovor s Anjou, říjen 2016, Brno.
O hrozbě jediného příběhu hovořila nigerijská spisovatelka a esejistka Chimamanda Ngozi Adichie v rámci TED konference v roce 2009. Svým příspěvkem zasáhla velké množství posluchačů a posluchaček a její myšlenky se staly zdrojem pro mnoho praktických nástrojů, jak čelit stereotypům. https://www.youtube.com/watch?v=7_sz9lj-rsE.
Baumann (1999).
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nou. Některé ženy, o nichž jsem psala, cítily zásadní zdroj síly ve své velké rodině a byly
tak velmi sebevědomé. Některé byly opuštěné a chudé. Některé ženy byly velmi vzdorovité
a hrdé, jiné byly rezignované a čekající na to, co jim osud přinese. Některé mladé ženy
chtěly uniknout tomu, co považovaly za nedostatečné ve své komunitě, i když zuřivě bránily ústřední hodnoty a argumentovaly ve smyslu toho být lepší muslimkou. Všechny měly
jasný smysl pro svá práva. Jedinečnost těchto životních zkušeností a jejich reflexe ze strany samotných žen nabourávala to, co jsem viděla, že se stává i součástí antropologických
tendencí, tedy typizování kultury skrze sociálně vědní zobecňování.“66 Tímto způsobem
Abu-Lughod soustřeďuje pozornost na dynamiku konkrétních životů žen, souvislostí, ve
kterých vyjednávají své identity, postavení, práva. Ve kterých jsou více či méně aktivními,
vzdorujícími, sebevědomými, milujícími, měnícími se lidskými bytostmi.
Individuální příběh Anji, stejně jako jiných žen muslimek přicházejících či již žijících v České republice, na Slovensku či v dalších evropských zemích, ukazuje stejnou
dynamiku, a o to větší potřebu zaměřit se na konkrétní souvislosti, v nichž tyto ženy vyjednávají své identity, práva a lepší život pro sebe či své rodiny v kontextu toho, co okolní
společnost vnímá jako střet evropské kultury s islámem. Výzkumy o poválečné migraci
do západní Evropy stejně jako mediální obrazy migrujících lidí přispěly v dlouhodobém
měřítku k vytváření prototypu „muže migranta“. Pokud se hovoří o ženách v souvislosti
s migrací, jsou zobrazeny často jen jako závislé na mužích, jako oběti nerovnosti ve společnosti, v jejich rodině nebo komunitě. Život těchto žen je tak posuzován ve většině pouze z pohledu okolní společnosti či kultury, z níž žena pochází. Ženy migrující do Evropy
jsou tedy převážně vnímány jako pasivní oběti procesů odchodu z jednoho místa na druhé
a patriarchální kontroly ze strany mužů v jejich komunitě či kultuře. Stejně tak jsou ale
jako pasivní vnímány i v rámci procesů tzv. modernizace, se kterou je často jejich příchod
do Evropy tematizován, protože se předpokládá, že právě v Evropě se tyto ženy poprvé
setkávají s tzv. modernitou a že evropské společnosti nabízí pro tyto ženy zcela nové
možnosti jejich emancipace. A pokud se touto cestou nevydají, tak to jen znovu potvrzuje
jejich pasivní podřízení se a kontrolu ze strany mužů a své rodiny.67
Představa o kultuře či komunitě, ze které žena pochází, je navíc často spojena s hledáním určité esence, která je základem této kultury a tím pádem také základem identity
určité osoby. Takový pohled na kulturu a identitu konkrétních lidí je pro některé velmi
výhodný. Pracují s ním různé zájmové skupiny napříč politickým spektrem, protože jim
to umožňuje jednoduše, jasně a úderně komunikovat se svým publikem.68 Představa jednotné kultury je tak často jádrem pro formulování mezinárodní politiky a tzv. zdravého selského myšlení. Hovoří se tak o nepřekonatelné propasti mezi „Západem“ a „těmi
ostatními“. Muslimové jsou prezentování jako speciální a ohrožující kultura – nejvíce
66
67
68

Abu-Lughod (2013), 5-6.
Erel (2007).
Baumann (1999).
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zobecněná a nejvíce problematická skupina mezi „těmito všemi ostatními“. A muslimské
ženy v tomto „zdravém selském myšlení“ reprezentují a potvrzují, jak cizí nám tato kultura je.69
V aktuálních debatách v České republice se různé interpretace islámu stávají zdrojem pro posuzování života žen, které přicházejí do Evropy z arabských zemí. Rozmanitost identit, rolí a života jako takového se u těchto žen stává neviditelná a to, co vstupuje
do popředí a zájmu, je lidmi viditelná identifikace s islámem často symbolizovaná šátkem. Prostřednictvím jednoho symbolu, který je v očích veřejnosti rozpoznatelný a snadno identifikovatelný s něčím, co znají jako islám, se rozehrávají interpretace života těchto
žen. Jsou jim přisouzeny určité role často jen v souvislosti s rodinným a manželským
životem. Hovoří se o jejich postavení, zejména jejich podřízenosti vůči mužům. V těchto
interpretacích se tak ženy v šátku spojují s pasivitou, podřízeností a výhradně se soukromou sférou rodinného a manželského života. Šátek tak namísto samotné ženy bývá
tím, co promlouvá k evropské společnosti. A tento šátek reprezentuje nedostatek vlastního jednání ženy, tedy pasivitu, objekt útlaku. Útlaku, který přichází z kultury, z níž žena
pochází. Kultury, která je pojmenována jako islám. Žena muslimka vnímaná tímto způsobem se pak velmi rychle stává objektem záchrany nebo prostředkem k obhajobě politik,
které chtějí bojovat proti islámu „utlačující ženy“.70 Aniž by se samotných žen ptaly na
to, zda a jakým způsobem žijí a chtějí žít svůj život? V jakých souvislostech se vytvářejí
překážky k naplňování svých vizí o životě a z jakých zdrojů čerpají sílu k jejich překonávání? Zájmové či politické skupiny, které tematizují práva muslimských žen, se tak často
dopouštějí toho, o čem ve svých kritikách hovoří. Vytvářejí z individuálních lidských životů skupinu tzv. muslimských žen, pasivní objekt jejich politiky záchrany či prostředek
k obhajobě politiky, která s právy žen má jen málo společného.
Pro Anju i Zaynab je nedílnou součástí zdrojů jejich jednání, aktivního přístupu k životu, překonávání překážek a hledání cesty, jak být dobrým člověkem, jejich víra. Je to
islám, ve kterém hledají inspiraci a sílu pro to, čelit mnoha situacím, v nichž se cítí být
utlačovány svými blízkými, politickými rozhodnutími vládnoucích struktur, ekonomickými podmínkami nebo i strukturami komunity, v nichž sami s ohledem na své představy
o životě postrádají smysl. Když Anja vypráví svůj životní příběh, použije v jednu chvíli
slovo rebelie. „Víš, byla jsem velmi rebelující, jestli se to tak dá říct, protože jsem si řekla,
69

70

Západní reprezentace muslimských žen mají dlouhou historii. Po útocích 11. září 2001 se obrázky utlačovaných žen
muslimek propojily s misí a úsilím je tzv. zachránit z jejich kultury. Abu-Lughod ve své knize popisuje, jakým způsobem se tyto reprezentace muslimských žen využívaly v obhajobě americké a evropské zahraniční politiky napříč Blízkým východem a jižní Asií. Abu-Lughod (2013), 54-112.
Abu-Lughod popisuje, jak se po útocích 11. září 2001 v USA propojily obrazy utlačovaných muslimských žen s misí
jejich záchrany v Afganistánu. Tato argumentace byla používaná v médiích po celou dobu vojenských operací v Afganistánu. Koncept záchrany tak hrál zásadní roli v obhajobě americké zahraniční politiky. Problém v tomto konceptu
záchrany je dle Abu-Lughod to, že vždy zachraňujeme někoho od něčeho a pro něco a neuvědomujeme si, jakého násilí
se v této transformaci sami dopouštíme na těch, které chceme zachránit. Na základě čeho předpokládáme nadřazenost
toho, co zachraňuje, nad tím, který je zachraňován? Koncept záchrany jiných žen závisí a posiluje naši nadřazenost a je
určitou formou arogance, která by měla být zpochybňována. Abu-Lughod (2013), 46-47.
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že se nevzdám svých snů, svých představ. Věřím ve svobodu do té míry, která nezraňuje
mě samotnou či druhé lidi. Chtěla jsem dělat hudbu, sporty, řídit motorku, víš? A spoustu
těch věcí jsem taky dělala, i když jsem byla považovaná za tu bláznivou dceru.“ Anja
přišla do České republiky díky nabídce práce v mezinárodní firmě. Přes mnoho překážek,
které ve svých různých životních rolích dcery, sestry, studentky, zaměstnankyně, příchozí
ženy, cizinky, matky, manželky různými strategiemi zdolávala a zdolává, čelí ve veřejném prostoru stereotypizaci a zploštění svých minulých, přítomných i budoucích životní
zkušenosti na základě jednoho symbolu, kterým je hidžáb. Díky tomu je zařazena do
určité skupiny a její život už tak není definován tím, jakým způsobem sama vnímá a vyjednává své identity, ale na základě toho, co si ostatní myslí o tzv. kultuře islámu. To, co
sama Anja popisuje jako zdroj síly čelit různým konkrétním překážkám, které způsobují
omezení jejích práv či představ o životě, se ocitá na pozici toho, co má být zdrojem jejího
útlaku. V tomto smyslu tak dochází k mnohem strukturovanějšímu a skrytějšímu symbolickému násilí na Anji. Jinými lidmi je identifikována a zařazena do určité skupiny, je za
ni rozhodnuto a komunikováno, co způsobuje překážky v jejím životě a jaká cesta vede
k jejich překonání.71 Příkladem takového symbolického násilí mohou být jak konkrétní
kampaně za záchranu muslimských žen72, tak politické kampaně za odstranění islámu
jako zdroje útlaku73.
Co se stane, když změníme naši perspektivu? Když budeme chvíli následovat to,
co Abu-Lughod nazývá psaní proti kultuře? Když se začneme dívat z jiných míst než
těch, na která jsme zvyklí či která nám někdo nekriticky doporučuje? Když začneme
naslouchat individuálním životním příběhům? Především začneme vidět zcela jiné souvislosti. Zajímáme-li se o porušování práv žen, začneme vidět souvislosti, které nejen
že vyprávějí o konkrétních příčinách nerovnosti mnohem více, také nám mnohem více
umožňují pochopit, kudy vedou možné cesty nápravy pro jednotlivé ženy či skupiny žen.
A jde o cesty, v nichž se minimalizuje uplatňování moci jedné skupiny nad druhou, jedné
71

72

73

V diskuzi k rakouskému zákazu zahalování na veřejných místech, který je platný od 1. října 2017, se právník Petr Kolman pro časopis Reflex vyjádřil: „Další důvod, proč vítat citovaný zákaz zahalování, je mj. z oblasti ochrany rovnoprávnosti žen. Jak známo, povinné zahalování různými nikáby, hidžáby a burkami se týká pouze žen a v naší, středoevropské „rovnoprávné“ kultuře působí nebývale cizorodě.“ (https://www.reflex.cz/clanek/komentare/82230/
melo-by-byt-noseni-burek-hidzabu-a-jinych-satku-zahalujicich-oblicej-zakazano-i-v-cesku.html). V této citaci je
podpořena zjednodušující linka mezi šátkem jako symbolem nerovnoprávnosti žen. Současně se stává symbolem
cizorodé kultury, která je neslučitelná s principem rovnoprávnosti „naší“ kultury. Dochází tak k zploštění životních
zkušeností nejen žen muslimek, ale také všech žen žijících v tomto středoevropském prostoru, které zažívají nerovnoprávnost, genderově podmíněné násilí a diskriminaci na základě pohlaví v mnoha oblastech svého života (přístup na
trh práce, domácí násilí, sexismus ad.).
Příkladem může být kampaň mezinárodní zdravotnické humanitární sítě Médecins du Monde/Doctors of the World
(MdM) z roku 2002. Ve své kampani využili šátek jako symbol toho, co znemožňuje vidět ženy oběti: „Odhalit tváře
ženy během lékařské péče znamenalo dát jim dočasný prostor tajné svobody a trochu lidské důstojnosti.“ Výzva k tomu,
aby se lidé přidali s finanční podporou, byla motivována slovy: „Přidejte se a pomozte nám nadzvednout šátek.“ Jinými
slovy, k záchraně práv žen je nutné ji nejdříve odhalit. Viz Abu-Lughod (2013), 48-49.
Požadavek na zákaz islámu se stal jedním z předvolebních slibů politické strany v rámci voleb do Poslanecké sněmovny
České republiky v říjnu 2017. Strana Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura komunikovala tento požadavek v rámci
předvolební kampaně – „Prosazujeme zákaz islámu v ČR jako ideologie neslučitelné se svobodou a demokracií, rozhodlo
předsednictvo hnutí SPD Tomia Okamury“ (http://www.spd.cz/novinky/tomio-okamura-ne-islamu-ne-teroristum-2).
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kultury nad druhou, které samotné ženy vnímají jako přijatelné a tudíž i ve své podstatě
realizovatelné. V nichž jsou samy aktérkami více či méně jednajícími ve prospěch kvality
svého individuálního života, života svých dětí či celých rodin.
Změna perspektivy je možná. V roce 2011 se v rámci kampaně za práva žen objevila
pohlednice německé lidskoprávní organizace, která ukazuje pytle s odpadky podél hliněné zdi. Bližší pohled odhaluje, že mezi těmito pytli na odpadky je schovaná postava zahalená v modré burce. Slogan této kampaně je „Utlačované ženy jsou snadno přehlédnutelné. Prosím, podpořte nás v boji za jejich práva.“ Kritická reakce na tuto kampaň přišla
jak ze strany muslimských feministek, tak ze strany feministek ne-muslimek. „Jednání je
snadno přehlédnuto, pokud ho aktivně odstraníte.“ Otázka, kterou tato kampaň vyvolala,
se týkala toho, proč tak mnoho lidí včetně lidskoprávních organizací předpokládá, že jen
proto, že se muslimské ženy oblékají určitým způsobem, nejsou jednající bytosti nebo
nemohou za sebe mluvit. Tyto kritické hlasy nechtějí přehlížet formy zneužívaní a útlaku,
ve kterém ženy trpí, právě naopak. Navrhují, abychom s těmito ženami mluvili a zjistili,
jakým problémům čelí, spíše než s nimi zacházeli jako s němými pytli na odpadky.74

V protikladu k této kampani může stát příklad spolupráce muslimských žen žijících
v Rakousku se studenty a studentkami Akademie výtvarných umění a Vysoké školy uměleckoprůmyslové ve Vídni. Společně navrhovali design šátků, v němž vyjádřili, co pro
tyto ženy šátek znamená.
74

http://www.muslimahmediawatch.org/2011/04/13/just-ugh/. Více o kampani v kontextu diskuzí o právech muslimských žen viz Abu-Lughod (2013), 9.
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Ze strany muslimských žen i studujících byla vzájemně oceněna možnost sebevyjádření – názorového i kreativního.75
75

Více o celém workshopu a následné výstavě http://www.efeu.or.at/seiten/mainrez_freecard.htm, http://www.efeu.or.at/
seiten/download/projektbeschreibung_freeecards.pdf.
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Ve spolupráci výzkumnic, umělkyň, příchozích žen z České republiky, Polska, Maďarska a Slovenska vznikla v roce 2017 komiksová výstava Ženy bez hranic vyprávějící skutečné životní zkušenosti žen, které přišly do zemí střední Evropy nebo tyto země
z různých důvodů opustily. Cílem této výstavy i dalších aktivit s příběhy spojenými je
47

Sborník-2017.indd 47

04.12.17 11:43

48

Sborník-2017.indd 48

04.12.17 11:43

49

Sborník-2017.indd 49

04.12.17 11:43

jít proti proudu toho, co je typické, co vytváří pouze jediný příběh o určité skupině. Komiksy tak ukazují ony hlubší souvislosti migrace, života žen v kontextu geografických
změn, ale i změn politických a osobních tak, jak je samy ženy vyprávějí ve svých životních příbězích.76
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Mgr. Lucie Čechovská vystudovala religionistiku na Filozofické fakultě Masarykovy
univerzity. Od roku 2012 spolupracuje s romskými ženami v rámci platformy Sdružení rodičů pro férovou školu v Brně, která vznikla jako komunitní platforma v návaznosti na předchozí více jak tříletou práci v oblasti desegregace romských žáků a žákyň
v českých školách. Od roku 2014 působí v organizaci NESEHNUTÍ, kde aktuálně
spolupracuje v rámci programu Ženská práva jsou lidská práva. Svým zájmem o životní příběhy a dlouhodobou spoluprací s různými komunitami žijícími v české společnosti se snaží ukázat, že potřeby lidí nejsou určené rasou nebo etnickou příslušností,
ale rozvíjí se v dialozích a prostředích, které jsme ochotni jim otevřít, a do kterých
jsme ochotni je vpustit.
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Ne znamená ne: příběh (o) Konsentu
Kateřina Kilianová
Na úvod je třeba uvést, že práce kolektivu Konsentu vychází jednoznačně z feministických perspektiv, i když svou práci tímto způsobem neoznačujeme. Rozhodly jsme se tak
po dlouhých diskuzích. Uvědomujeme si totiž, jak málo je v českém kontextu feminismu
rozuměno, a jak negativně je nazírán. Riziko, že nám lidé nebudou ochotní naslouchat,
pokud se k feminismu přihlásíme, se zdálo příliš vysoké. Uvědomujeme si, že je zapotřebí vzdělávat a informovat českou populaci i v tomto ohledu, o což svou komunikací
a akcemi, které pořádáme, usilujeme, ale není to náš hlavní záměr.
Díky historii, socialismu a post-socialismu zde totiž chybí ta práce, kterou na poli
ženských práv a rovnoprávnosti udělaly právě ženská hnutí a feministky. Za socialismu
nastolená tzv. rovnost mezi muži a ženami se týkala především práce, a nyní je tendence
chápat rovnost jako již dosaženou, bez nutnosti na ní pracovat. Ve vztazích se však stále
nerovnost projevuje a sexualizované násilí existuje i proto, že stále existují nerovnosti
mezi pohlavími. Snažíme se tedy proto spíše o dialog a poskytování informací.

Realita znásilnění, data a mýty
Sexualizované násilí77 je problém rozšířený globálně. Ve velké míře jde o násilí, jehož
původci jsou muži. Jako oběti proporčně převládají ženy, mužské oběti sexualizovaného násilí se objevují asi v 10 % případů.78 U mužů je toto téma ještě více tabuizované než u žen.
Co je v českém prostředí jedním z rysů fenoménu sexualizovaného násilí, je jeho
skrytost a latence. Můžeme hovořit o pomyslné špičce ledovce. Významnou roli hraje
fakt, že až v 90 % případů je pachatelem někdo, koho oběť více či méně dobře zná. V až
v 50 % jsou to partneři obětí a manželé.79 Původci znásilnění jsou kamarádi, přátelé jejich
partnerů, jejich kolegové, nadřízení, příbuzní, partneři.
Data, která o sexualizovaném násilí existují, pocházejí z různých zdrojů. Máme
k dispozici policejní záznamy o nahlášených znásilněních, které se pohybují v řádu stovek, pachatelé jsou pak odsouzeni ve velmi malém procentu případů. Velmi zarážející je
však skutečnosti, že počet případů nahlášených na policii klesá. Zdaleka totiž neznamená,
že by ubylo znásilnění ve skutečnosti. Oběti se na policii raději neobrátí. Ve skutečnosti
tedy existuje mnoho lidí, kteří se se svou zkušeností na nikoho neobrátí.
77
78
79

Sexuální násilí: Proč se nikdo neptá?, In Iustitia, ed. Kutálková
Pod hladinou: fakta a mýty o znásilnění, Gender studies, ed. Ciprová
publikace Stop znásilnění, Persefona, o. s.
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Dalším zdrojem dat, která máme, jsou organizace pracující s oběťmi sexualizovaného násilí – například Persefona, ProFem, Bílý kruh bezpečí atd. Poskytují velmi reálný
obraz, protože dlouhodobě pracují s obětmi.
Dále existují výzkumy týkající se názorů veřejnosti na problematiku sexuálního násilí. Za zmínku stojí například výzkum, jehož zadavatelem bylo Amnesty International
a řešitelem agentura Focus, který odhalil, že až 63 % české populace zastává názor, že
oběť je spoluzodpovědná za to, že byla znásilněna. Tento názor nejčastěji podle výzkumu
zastávala skupina mužů ve věku 18–34 let80, kteří jsou statisticky také nejčastějšími pachateli znásilnění.
Výzkum s podobným zaměřením, tedy na názor populace a jejich povědomí informovanost, zadala organizace Persefona, zpracoval opět Focus. Výsledky tohoto výzkumu
odhalily, že většina lidí podléhá mýtům o znásilnění - z nichž nejzávažnější se jeví ten, že
pachatelem násilí je cizí, neznámá osoba.
Posledním důležitým výzkumem v oblasti sexuálního násilí je komparativní celoevropský výzkum mapující postoje populace vůči násilí na ženách. Česká republika se v něm
hodně až nebezpečně přibližuje názorům převládajících v zemích východní Evropy nebo
konzervativnějších zemích. Velmi vypovídající je z našeho pohledu údaj o tom, že celých
57% českých respondentů se domnívá81, že žena bude s mnohem větší pravděpodobní
znásilněna někým, koho vůbec nezná než někým známým. V této otázce se Česko umístila na nelichotivé 1. příčce, následováno Řeckem, Slovenskem a Maltou. V Německu,
například, pozitivně odpovědělo pouze 28%. To je pro nás velmi důležité zjištění, i když
nikoliv překvapivé. Dokládá, jak velká je zde míra neinformovanosti a nepochopení toho,
co je sexuální násilí a jak funguje.
Česká republika se ve vztahu k sexuálnímu násilí v tomto výzkumu ukazuje jako
země, kde je tendence podléhat mýtům velmi vysoká. V představě lidí dominuje stereotyp vyzývavě oblečené dívky, která jde neosvětleným parkem, kde se skrývá deviantní
násilník nebo muž ovládaný svými pudy – jde o tzv. mýtus pravého znásilnění.
Převládající silný sexismus podporuje vnímání ženy primárně skrze tělo, jejich hodnota je redukována na reprodukci nebo sex. Ženy jsou také často vnímány pečovatelky,
a potřeby ostatních jsou stavěny nad potřeby jejich vlastní. Jejich vlastní komfort je obětován ve prospěch ostatních. Očekávání, která společnost generuje, vytváří pochopitelně
tlak na obě pohlaví. Muž je viděn jako dobyvatel a predátor, žena je pak často stavěna do
role pasivního objektu a je prostřednictvím své sexuality vnímána jako kořist.
Souvisejícím problémem je obtěžování. Nevyžádané komentáře od cizích lidí, nevhodná gesta, doteky a osahávání, pronásledování, masturbace a odhalování se před ně80
81

https://www.amnesty.cz/news/1418/nosi-minisukne-o-znasilneni-si-koledovala-mysli-si-tretina-cechu
výzkum Gender based violence, Evropská komise, 2016
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kým, to všechno je obtěžování. Podle výzkumu Persefony82 má zkušenost s některou z forem obtěžování velmi vysoké procento žen, jejich zkušenosti však bývají bagatelizovány
a závažnost problému přehlížena.
Prostor by si rovněž zasloužilo i téma obtěžování v pracovním kolektivu, nevhodné
chování ze strany někoho známého (např. příbuzného) a sexuální obtěžování na akademické půdě. Těmto problémům, jimž (nejen) ženy čelí, je společné, že k nim existuje příliš málo dat na to, aby se jimi někdo skutečně zabýval. Příčinou je opět nerovné postavení
muže a ženy ve společnosti.
Jedním z našich cílů tedy je začít o sexuálním násilí více mluvit a ukázat prostřednictvím naší iniciativy, že je to skutečný problém. Chceme povzbudit ty, kdo mají zkušenost se sexualizovaným násilím, aby se nebáli ozvat a mluvit, chceme ukázat těm, kdo se
stali obětmi, že to není jejich chyba, že stojíme za nimi a také že změna je možná.

O Konsentu
Iniciativa Konsent vznikla v roce 2015, kdy mediální prostor zaplavovaly zprávy o uprchlících a v souvislosti s nimi bylo velmi často zmiňované sexuální násilí, které s sebou
údajně přinášejí. Zhruba tou dobou se zformovala myšlenka začít o sexuálním násilí mluvit a dělat osvětu. Bylo to rozhodnutí motivované absencí tohoto tématu ve veřejném
diskurzu, zkušenostmi našimi a našich přátel.
Vnímaly jsme ticho, které znásilnění obklopuje, jako velmi škodlivé. Jak pro jednotlivce, tak pro celou společnost. Pro oběti je znásilnění něco, s čím se vypořádávají,
a musí pro ně existovat způsob jak. Potřebují hlavně podporu a porozumění okolí. Pokud
je však okolí nepoučené a nemá dost informací, může obětem způsobit další trauma, a tím
výrazně zhoršit dopady, které znásilnění má na jejich životy.
Na úrovni celospolečenské je sexualizované násilí a násilí na ženách obrovským
problémem, který je symptomem nerovnost mezi pohlavími. Zároveň je také způsobuje.
Přítomnost sexualizovaného násilí ve společnosti zapříčiňuje, že jsou ženy často vnímány
jako oběti a jejich životy jsou už od dětství formovány touto představou.
Mnoho žen, ale i mužů, žijí se zkušeností se sexuálním násilím, ať již byli zneužiti
jako děti anebo v dospělosti, ale o této zkušenosti nikdy nepromluví. Nesou si s sebou
trauma, které poznamenává jejich vztahy, omezuje jejich životy a neumožňuje jim žít tak,
jak by byli chtěli. Což nutně dopadá na celou společnost, neboť je tím nutně narušena
jejich svoboda volby a je jim odepřena možnost žít podle svých představ.

82

http://www.persefona.cz/sexualni-nasili-nebo-obtezovani-zazilo-39-cechu
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Náš záměr byl vytvořit osvětovou kampaň, která by fungovala především jako prevence. Cílem je minimalizovat případy sexualizovaného násilí a znásilnění. Důraz klademe na vzdělávání původců, nikoliv obětí - nechceme dále reprodukovat stereotyp zranitelných obětí, chceme apelovat na druhou stranu.
Jako nutnost tedy vidíme demytizovat znásilnění, zvláště důležité bylo ukázat, že
sexualizované násilí se často odehrává v rámci (intimních) vztahů a často se děje tam, kde
se člověk cítí bezpečně (doma, v práci, u přátel atd.)
Dále jsme chtěly dekonstruovat další mýty, které o znásilnění panují. Ukazuje se totiž, že
tyto mýty jsou zakořeněné velmi hluboko a spousta lidí jim stále podléhá. Věří jim často
i profesionálové, kteří přicházejí s obětmi sexualizovaného násilí do styku. Typicky jsou
to lidé z pomáhajících profesí, ale také zástupci orgánů činných v trestním řízení – což
se odráží v samotné nahlašovanosti případů na policii (strach z necitlivého jednání není
mezi obětmi ojedinělý), a také v rozhodnutích soudců. Zde se často objevuje mýtus tzv.
pravého znásilnění.83 Jak uvádí Klára Kalibová, „osobní charakteristika a sociální status
poškozených pak mají zásadní vliv na rozhodnutí soudu o vině a trestu pachatele.“84
Cílem osvěty je poskytnou lidem informace a také bojovat proti stigmatizaci obětí
znásilnění. Zároveň tím také umožníme sdílet své příběhy, najít odvahu promluvit a nemlčet. Sexuální násilí a závažnost jeho dopadů je totiž podceňována, s poukazem na to,
že se jedná o marginální záležitost. Zkušenosti žen však jasně ukazují, o jak velký problém ve skutečnosti jde.

Média
Za vytváření povědomí o určitých tématech vděčíme zejména médiím. Spojitost se sexem
láká zejména určitá typ médií problematiku sexualizovaného násilí zjednodušovat a prodávat jako senzaci, seriózní informace však často chybí. Častým problémem je tendence
používat stereotypní jazyk a také vizuální materiál, který posiluje představu znásilnění
jako chtíčem motivovaného činu. Rovněž dochází k sekundární viktimizaci oběti.
V poslední době však zaznamenáváme chvályhodnou snahu některých médií, a to
i těch bulvárních, tento obsah vytvářet zodpovědně, zjišťují si čísla a fakta, obracejí se na
nás s žádostí o konzultace.
Naším cílem také bylo změnit narativ. V médiích se často mluví o obětech, ale my se
domníváme, že je nutné pozornost zaměřit na pachatele. Rozebírat, co měla oběť na sobě
je naprostý nesmysl. Otázky, které by měla naše iniciativa vyvolávat, směřují více k mu83
84

Znásilnění je podle tohoto mýtu chápáno jako“útok neznámé osoby ve venkovním prostředí, během něhož pachatel
používá násilí nebo pohrůžku násilí a oběť se aktivně fyzicky brání“.
srov. Proč se nikdo neptá, str. 54
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žům jakožto pachatelům sexuálního násilí, zároveň je mohou přimět k reflexi dosavadních
postojů k ženám a sexu, a mohou nabídnout nové pohledy na vztahy mezi pohlavími.

Sexuální výchova
Od začátku existence naší iniciativy jsme měli jasno v tom, že se chceme zabývat prevencí a zvyšování povědomí. Základní premisa, že sex musí chtít oba, se však v českém
prostředí stále zdá velmi revoluční. Dotýkáme se zde zřejmě hlubšího problému, který se
netýká jen vztahů sexuálních - absence respektu k druhým lidem a násilí přijímané jako
standard.
Minimálně v oblasti intimních vztahů však existuje řešení v podobě sexuální výchovy, která sexualitu vnímá šířeji než jako pouhé biologické a reprodukční chování. Zaměřuje se naopak na komunikaci, prožívání, a bezpečí - tedy jak předcházet tomu, aby se ze
sexu nestala nepříjemná zkušenost s následky.
V zahraničí můžeme najít podobný přístup označené jako social sexual education
anebo jako např. ve Velké Británii celý předmět s názvem PSHE, což znamená Personal,
Social and Health Education.

Sexuální výchova v Čechách
V současné platné úpravě vzdělávání jsou základní dokumentem rámcové vzdělávací
programy, na jejichž základě si potom každá škola vytváří školní vzdělávací program. Od
osnov, které dříve tvořily základ vyučování, se RVP, resp. ŠVP odlišují tím, že umožňují daleko větší míru svobody v tom, jak a co konkrétní škola bude učit. Sexuální
výchova se pak zařazuje do oblastní a témat.85
RVP poskytují svobodu, nicméně také příliš nedávají návod. Z dokumentů MŠMT je
patrné, že sexuální výchova je spojována především s plánováním rodiny a reprodukce.
Apel na rozšíření sexuální výchovy o etická a psychologická hlediska. Nicméně v samotných dokumentech je pak zdůrazněna osobnost vyučujícího či vyučující zodpovědných za
sexuální výchovu - do velké míry tedy záleží na nich, jak to pojmou. Do jaké míry české
školy naplňují vzdělávací potřeby svých žáků v oblasti sexu a intimity, je zatím ne zcela
jasné. Nicméně podle zahraničních studií získávají děti informace o sexu prostřednictvím
sledování porna. Porno pro ně tedy nahrazuje rodinu i školy, což jsou dvě základní instituce, které jsou uváděny jako ty které by se měly postarat o informovanost mládeže.
85

Člověk a jeho svět na 1. stupni ZŠ a Člověk a zdraví na 2. stupni ZŠ, tyto vzdělávací oblasti jsou dále tematicky propojeny se vzdělávacími oblastmi Člověk a společnost, Člověk a příroda, s průřezovými tématy Osobnostní a sociální
výchova, Mediální výchova - z příručky MŠMT
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Při vytváření metodiky pro sexuální výchovu je velmi důležité zhodnotit, kdy ji zařadit, aby byla adekvátní věku a současně relevantní. Máme za to, že učitelé často tápou,
jak sexuální výchovu realizovat. Rádi bychom, aby byl vyvíjen tlak na školy samotné,
aby se o téma sexuální výchovy a také vzdělávání osob odpovědných za její realizace
samy zajímaly. To je však dlouhodobý cíl, zatím jsme přišli s vlastní alternativou.

Konsent lekce
Co je tedy naším cílem – nabídnout školám, ale i jiným zařízením, kde se pracuje
s dětmi a mládeží (např. nízkoprahová centra, domovy dětí a mládeže, dětské domovy
a ústavy) lekce o konsentu a bezpečném sexu (ve smyslu jak předejít tomu, aby byl sex
pro někoho nepříjemným zážitkem.
Jak by měly tyto hodiny vypadat, uvádíme níže. Uvedená lekce je navržena na
90 minut, počítá se cca 25 žáky ve třídě. Lektoři budou na místě vždy dva.
Abstrakt
Studenti a studentky formou skupinové práce analyzují tři různé modelové příběhy s motivy sexu. Diskutují
o nutnosti vzájemného respektu, o respektu k sobě samotným, o tlaku a očekávání druhých, o potřebě souhlasu
při sexuálních interakcích a potřebě nastavení a respektování hranic. Učí se rozpoznat formy sexuálního násilí
a poskytnout podporu kamarádovi/kamarádce, který/á se s násilím setkal/a.
Cíle
-

Studující otevřeně hovoří o sexualitě a vnímají ji jako přirozenou součást života, chápou ji jako součást individuality každého člověka.
Studující rozpoznávají mýty a stereotypy spojené se sexem a sexuálním násilím.
Studující si jsou vědomi vlastní hodnoty i hodnoty druhého.

Pro žáky/žákyně:
8. a 9. ročníků ZŠ

Navrhované lekce se primárně budou týkat konsensuálního sexu. S ohledem na věk
dětí je možné příběhy upravovat tak, aby odpovídaly jejich zkušenostem a dokázaly se
s nimi ztotožnit.
Chceme být sex-positive, tzn. sexualitu akceptovat a vnímat jako jedinečný projev
každého člověka, vč. genderové a sexuální identity a také chceme vyzdvihnout to příjemné, než jen varovat jak se vyhnout nepříjemnému.

Kampaň Když to nechce, tak to nechce
Kampaň vychází z hesla „no means no“. Český název je vybrán tak, aby byl v českém prostředí uchopitelný, zapamatovatelný a také i trochu zábavný.
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Hlavním médiem kampaně byly sociální sítě. Video, které jsme natočili, bylo zamýšleno jako virální, zároveň jsme jej vytvořili ve formátu sociální reklamy a domluvili
jsme s několika kiny po celé republice, že spot zařadí před promítáním. Jinak jej díky
sdílení vidělo přes 70 tisíc lidí.
Zároveň vznikla stránka s názvem Když to nechce.cz, na které jsme uvedli několik
vybraných mýtů a ty jsme následně dekonstruovali. S pomocí krátkých komiksových stripů jsme se pokusili problematiku znásilnění vysvětlit odlehčeným jazykem, využili jsme
odkazy na popkulturu i tradice. Zároveň jsme uvedli fakta.
Finance jsme získali díky grantu americké ambasády. Jako malá iniciativa a ne příliš
zkušená v získávání prostředků jsme za tuto příležitost byli velmi vděční. Bez ní bychom
svoji činnost pravděpodobně nemohli odstartovat.
Ač jsme původně neplánovali být oficiálně registrovanou organizací, z praktického
hlediska to byl nezbytný krok a tak jsme se stali spolkem. Nová úprava občanského zákoníku a s ní související změny legislativy týkající se občanského sdružování situaci příliš
neusnadňovala, ale nakonec jsme zapsaný spolek.
Z reakcí na kampaň často zaznívají obavy, zejména muži se cítí ohroženi tím, že
chceme, aby ženy byly mužům rovny i v rámci intimních vztahů. Zároveň dostáváme,
zejména od dívek, pozitivní zpětnou vazbu, řada z nich se na nás obrací a svěřují nám své
příběhy. Lidé, převážně dívky, ale i několik mužů, nás chtějí podpořit a být zapojeni do
naší činnosti.
V současné době tedy přemýšlíme, jak podpořit ty, kteří se zatím o své zkušenosti
zdráhají promluvit a jak pomoci blízkým obětí tak, aby jim mohli být oporou. Intenzivně
se věnujeme přípravě lekcí pro školy, spolupracujeme na boji proti pouličnímu obtěžování, děláme workshopy a diskuze.
Nově také chystáme projekt zaměřený na obtěžování v klubech.
Zdroje:
Stop znásilnění: analýza stavu pomoci obětem znásilnění v České republice, Persefona,
o.s. dostupné online
Pod hladinou: mýty a fakta o znásilnění, Gender studies, ed. Ciprová, 2010
Stop znásilnění, Persefona
Sexuální násilí: Proč se nikdo neptá?, In Iustitia, ed. Kutálková

Kateřina Kilianová studuje občanský sektor na FHS UK, věnujeme se neformálnímu
vzdělávání a aktivismu. Zajímá se o práva utlačovaných skupin, ženská práva a ekologii. V roce 2015 společně s Johannou Nejedlovou zakládají Konsent.
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Domovské organizace kolektivu autorek
Česká ženská lobby
Česká ženská lobby je síť 32 proženských organizací. Jejím cílem je hájit práva žen v České republice. Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi. Při České ženské lobby působí
pracovní skupiny pro porodnictví, pro ekonomickou rovnost žen a mužů a pro odstranění
násilí na ženách sestávající ze zástupkyň/ců členských organizací České ženské lobby
a externích odborníků a odbornic. www.czlobby.cz

Český svaz žen z.s.
Český svaz žen (ČSŽ) je nezávislý, dobrovolný spolek sdružující ženy bez ohledu na jejich národnost, víru, politickou příslušnost, sociální postavení či profesi a je zároveň otevřen spolupráci se všemi sympatizujícími organizacemi i jednotlivci. ČSŽ působí celorepublikově a naše organizační struktura je proto budována na základě územního principu.
V současnosti sdružujeme přes 12.000 žen širokého spektra zájmů a aktivit. Společným
a zastřešujícím cílem je pak prosazování genderové rovnosti a posilování postavení žen
ve společnosti. Český svaz žen je dále zřizovatelem Střední odborné školy MORAVA
o.p.s., Informačního a poradenského centra - Vysočina o.p.s. (Family Point) a Nadace
Žena. www.csz.cz a www.rovnesance.cz

In IUSTITIA, o.p.s.
In IUSTITIA vznikla jako právnická organizace, která se jako první svého druhu v ČR
cíleně zabývá násilím z nenávisti v celé jeho šířce. Téma násilí z nenávisti přináší do
veřejného povědomí, odborného diskurzu a politické diskuze. Organizace důsledně prosazuje principy demokratického právního státu zahrnující rovnost všech lidí v důstojnosti
a právech. Ve prospěch svých klientů, osob poškozených násilím z nenávisti, uplatňuje
právo na soudní a jinou právní ochranu. Kromě právních informací a zastoupení v trestním řízení nabízí organizace obětem také komplexní sociální služby zahrnující například
tvorbu bezpečnostního plánu nebo asistenci při medializaci případu. www.in-ius.cz

KONSENT
Studujeme, pracujeme, tvoříme. Ke konci roku 2015 jsme dospěli k závěru, že se nám nelíbí, jak česká společnost přistupuje k sexuálnímu násilí. Od té doby pracujeme na změně.
Pořádáme veřejné diskuze, natáčíme videa, spolupracujeme s organizacemi s podobným
zaměřením, vnášíme téma znásilnění do mediálního prostoru a snažíme se dělat svět příjemnější pro všechny bez rozdílů. www.konsent.cz a www.kdyztonechce.cz

59

Sborník-2017.indd 59

04.12.17 11:43

NESEHNUTÍ
NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ se více jak 20 let snaží svými ekologickými a lidskoprávními aktivitami ukazovat, že změna společnosti založená na respektu k lidem,
zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Proto podporujeme angažované lidi, kteří se zajímají o dění okolo sebe a kteří považují zodpovědnost za život
na naší planetě za nedílnou součást své svobody. V programu Ženská práva jsou lidská
práva v NESEHNUTÍ usilujeme o rovnost žen a mužů ve společnosti. Proto říkáme NE
sexismu v reklamě a ve veřejném prostoru. Organizujeme anticenu Sexistické prasátečko,
spolupracujeme s úřady i reklamními agenturami a snažíme se zlepšit praxi posuzování reklamy v České republice. Zabýváme se příběhy každodenního sexismu, zkušeností
a příběhy marginalizovaných žen. Není nám lhostejná platová nerovnost, kdy ženy vydělávají v České republice o 22% méně než muži. Proto pořádáme Den za rovné příjmy,
podílíme se na vzniku výzkumů, které se zaměřují na to, jak platovou nerovnost odstranit.
Spolupracujeme také s řadou českých škol, kde se v rámci genderově citlivého vzdělávání snažíme upozornit na dopady nerovnosti žen a mužů a stereotypních očekávání na životy mladých lidí. Hlásíme se k feminismu a svými aktivitami se snažíme vyvracet řadu
mýtů, které se o něm v naší společnosti tradují. www.nesehnuti.cz a www.prasatecko.cz

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI)
SIMI je lidskoprávní nezisková organizace, která hájí práva migrantů a uprchlíků v České republice již od roku 1992. Její činnost spočívá zejména v bezplatném právním, sociálním a psychosociálním poradenství, které poskytuje všem migrantům a migrantkám
bez ohledu na jejich pobytový status. Kromě přímé práce s klienty se SIMI také hojně
angažuje v advokačních, koncepčních, analytických či lobbingových aktivitách ve snaze
o zlepšení postavení migrantek a migrantů v ČR. Organizace dále nabízí širokou škálu
vzdělávacích a osvětových činností, směřujících k ovlivňování české veřejnosti, především k podpoře tolerance a solidarity ve společnosti, či naopak k potírání xenofobie a rasismu. V rámci stěžejních oblastí integrace, migrace a azylu se SIMI specificky zabývá
tématy rovnosti žen a mužů, problematikou domácího násilí, podporou migrantů-seniorů
či taktéž rozvojem inkluzivnosti měst a obcí. www.migrace.com
Organizace Český svaz žen z.s., Konsent, NESEHNUTÍ, Sdružení pro integraci
a migraci jsou zároveň členskými organizacemi České ženské lobby.
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Stručný slovníček pojmů
z oblasti migrace
Zdroj: www.mvcr.cz
azyl – ochranný pobyt, který stát poskytuje státnímu příslušníku třetí země nebo osobě
bez státní příslušnosti v souvislosti s jejím pronásledováním zpravidla z důvodů politických (v ČR jsou důvody udělení azylu specifikovány v zákoně o azylu);
azylant – cizinec, kterému byl udělen azyl, a to po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu;
dočasná ochrana – ochranný institut výjimečné povahy existující vedle mezinárodní
ochrany. Smyslem je rychle a účinně reagovat na hromadné přílivy vysídlených osob ze
třetích zemí, které se nemohou vrátit do země svého původu. Může se jednat o osoby, které uprchly z oblastí ozbrojených konfliktů nebo endemického násilí, nebo osoby, kterým
vážně hrozí systematické nebo obecné porušování lidských práv, či osoby, které se staly
oběťmi takového porušování lidských práv;
doplňková ochrana – vedle azylu další (nižší) forma mezinárodní ochrany, která se uděluje cizincům, kteří nesplňují důvody pro udělení azylu, bude-li v řízení o udělení mezinárodní ochrany zjištěno, že v jejich případě jsou důvodné obavy, že pokud by byli tito
cizinci vráceni do státu, jejichž jsou státními občany (v případě osob bez státního občanství do státu jejich posledního trvalého bydliště), by jim hrozilo skutečné nebezpečí vážné
újmy. Za vážnou újmu se pak považuje uložení nebo vykonání trestu smrti, mučení nebo
nelidské či ponižující zacházení nebo trestání žadatele o udělení mezinárodní ochrany,
dále vážné ohrožení života nebo lidské důstojnosti z důvodu svévolného násilí v situacích
mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu, nebo pokud by vycestování cizince
bylo v rozporu s mezinárodními závazky České republiky;
emigrace – změna místa pobytu směrem z území domovského státu; emigrace je procesem při němž obyvatelé opouštějí své domovské státy s cílem usídlit se v zahraničí;
emigrant – osoba, opouštějící území svého domovského státu s cílem usídlit se v zahraničí;
imigrace – změna místa pobytu směrem na území jiného než domovského státu; imigrace je procesem při němž se na území států usídlují cizinci (viz. definice cizince);
imigrant – cizinec, přicházející do země za účelem pobytu dlouhodobějšího charakteru;
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integrace cizinců – proces postupného začleňování imigrantů do struktur a vazeb společnosti domácího obyvatelstva. Jedná se o komplexní jev, který je přirozeným důsledkem
migrace a který má své politické, právní, ekonomické, sociální, kulturní, psychologické
a náboženské aspekty;
mezinárodní migrace – pohyb jednotlivců i skupin osob mezi územími jednotlivých
zemí světa. Migrace může být krátkodobá, dlouhodobá, trvalá i opakovaná (cirkulární);
mezinárodní ochrana – zastřešující pojem pro azyl a doplňkovou ochranu. Jako ochranný institut se v České republice poskytuje právě buď ve formě azylu nebo doplňkové
ochrany cizincům (tj. příslušníkům třetích států nebo osobám bez státní příslušnosti)
v souvislosti s jejich pronásledováním nebo hrozícím skutečným nebezpečím vážné újmy;
migrace – přesun jednotlivců i skupin v prostoru, který je spolu s porodností a úmrtností
klíčovým prvkem v procesu populačního vývoje a výrazně ovlivňuje společenské a kulturní změny obyvatel na všech úrovních. S ekonomickým rozvojem se intenzita migrace
neustále zvyšuje;
osoba požívající doplňkové ochrany – cizinec, který nesplňuje důvody pro udělení azylu, ale byla mu udělena doplňková ochrana, a to po dobu platnosti rozhodnutí o udělení
doplňkové ochrany. Podle zákona o azylu se tato forma mezinárodní ochrany uděluje na časově omezenou dobu, ale zásadně po dobu, po níž cizinci hrozí v zemi původu vážná újma;
uprchlík – státní příslušník třetí země, jemuž bylo přiznáno právní postavení uprchlíka ve smyslu Ženevské úmluvy, a který je oprávněn pobývat na území členského státu.
V ČR je osoba, které bylo přiznáno postavení uprchlíka, označována jako azylant;
Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) – mezinárodní instituce
v rámci OSN zaměřená na poskytování pomoci uprchlíkům;
vnitřně vysídlená osoba – osoby nacházející se v obdobně nepříznivém postavení v zemi
původu jako uprchlíci. Tyto osoby však na rozdíl od uprchlíků nehledají ochranu v jiném
státě, ale zůstávají v zemi původu, aniž by překročily státní hranici do sousední země.
Není možné je označit za uprchlíky podle definice Ženevské úmluvy, neboť se nenacházejí mimo zemi původu;
zákon o azylu – právní norma upravující problematiku mezinárodní ochrany v ČR v souladu s mezinárodními dokumenty, především vstup a pobyt cizince žádajícího Českou
republiku o ochranu, průběh řízení o udělení mezinárodní ochrany, práva a povinnosti
žadatelů o udělení o udělení mezinárodní ochrany, azylantů a osob požívajících mezinárodní ochrany, péči o žadatele o udělení mezinárodní ochrany, státní integrační program
– zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů;
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zákon o pobytu cizinců – zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – právní norma upravující
podmínky vstupu a pobytu cizince na území České republiky, včetně jeho vycestování
z území; vymezuje působnost Policie ČR, Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních
věcí v této oblasti státní správy;
země původu – země, jejímž je žadatel o udělení mezinárodní ochrany státním příslušníkem. V případě, že jde o osobu bez státní příslušnosti, je to stát jejího posledního trvalého
bydliště. Tím se rozumí stát, kde osoba bez státního občanství před vstupem na naše území pobývala a vytvořila si k tomuto státu vazby trvalejší povahy;
žadatel o udělení mezinárodní ochrany – podle zákona o azylu se jedná o cizince, který
požádal Českou republiku o mezinárodní ochranu nebo cizinec, který podal žádost o azyl,
resp. o mezinárodní ochranu, v jiném členském státě Evropské unie, je-li Česká republika
příslušná k jejímu posuzování. Postavení žadatele má od okamžiku podání žádosti o udělení
mezinárodní ochrany po dobu správního řízení o udělení mezinárodní ochrany a po dobu soudního řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, má-li tato žaloba odkladný účinek;
Ženevská úmluva – Úmluva o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951,
ve znění Newyorského protokolu ze dne 31. ledna 1967, publikována pod č. 208/1993 Sb.
______________
Žadatel o azyl
Termín „žadatel o azyl“ je často zaměňován za „uprchlíka“ či „azylanta“. Žadatelem
o azyl se rozumí člověk, který o sobě tvrdí, že je uprchlík a žádá mezinárodní ochranu
před pronásledováním nebo nebezpečím vážné újmy v zemi původu. Každý uprchlík je
tedy nejprve žadatelem, ale ne každý žadatel bude nakonec uznán uprchlíkem. V době,
kdy člověk čeká, zda jeho žádosti bude vyhověno či nikoli, hovoříme o „žadateli o azyl“
či „žadateli o mezinárodní ochranu“.
Samo označení „žadatel o azyl“ v sobě neobsahuje hodnocení nároku na udělení statusu
uprchlíka. Rozumíme jím pouze a jedině skutečnost, že daná osoba o mezinárodní ochranu požádala, přičemž o nároku na udělení statusu bude rozhodnuto na základě vnitrostátní právní úpravy. Lidé, jejichž žádosti není v řádném řízení vyhověno, resp. mezinárodní
ochrana jim není udělena ani formou azylu ani formou doplňkové ochrany, mohou být
vráceni do země původu.
www.unhcr.cz
_____________
Online výkladové slovníky:
Encyklopedie migrace: http://encyklopedie.org/
Výkladový slovník migrační terminologie – Glossary on Migration: www.iom.cz sekce
Publikace Výzkum
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