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DOMÃ•CÃ• NÃ•SILÃ• - OÄŒ SE VLASTNÄš JEDNÃ•?
NedÄ›le, 22 duben 2007

"Kdybych si mohla vybrat mezi tÄ›lesným a slovním týráním, vybrala bych si bití, uvedla jedna z obÄ›tí. Po nÄ›m zÅ¯stanou
alespoÅˆ viditelné následky, máte dÅ¯kaz a lidé vás moÅ¾ná politují. Slovní týrání vás mÅ¯Å¾e dovést na pokraj
&scaron;ílenství, ale nikdo vám neuvÄ›Å™í, protoÅ¾e rány nejsou vidÄ›t. Å½ijete v permanentní hrÅ¯ze, kdy klapnou dveÅ™e a
partner se vrátí domÅ¯." Co v&scaron;echno vlastnÄ› víme o domácím násilí?
Domácí násilí Od jiných druhÅ¯ agrese se odli&scaron;uje hlavnÄ› tím, proti komu je zamÄ›Å™eno (mezi obÄ›tí a pachatelem
intimní, emocionální vztahy a také emocionální a materiální závislost) a kde se odehrává (v soukromí,tam, kde Ä•lovÄ›k
obvykle hledá bezpeÄ•í)
- Dynamika domácího násilí prochází vývojem, který je typický dlouhodobostí, opakováním a témÄ›Å™ kaÅ¾dodenní pÅ™ítomn
násilí. (nejedná se jen o pÅ™ímé fyzické útoky, ale je to celý komplex taktik, kterými si násilník dokazuje pÅ™evahu a
ovládá partnerku)
- Na poÄ•átku se vÄ›t&scaron;inou neobjeví fyzické útoky &ndash; spí&scaron;e je to nenápadná snaha mít partnerku
pro sebe, vzbudit v ní pocit, Å¾e ji má opravdu rád. Dochází k postupnému izolování Å¾eny od vlastního sociálního okolí
(rodina, pÅ™átelé), pozdÄ›ji se objeví pÅ™ímé zákazy.
- Å½ena je postupnÄ› psychicky deptána, poniÅ¾ována, objevuje se fyzické násilí &ndash; drobné útoky, které obÄ›Å¥
zpoÄ•átku omlouvá jako nahodilé. Pokud v této chvíli neprojeví rozhodující odpor, agresor zaÄ•ne intenzitu útokÅ¯
stupÅˆovat a zkracovat intervaly mezi nimi.
- Po útoku následují projevy lítosti, sliby, Å¾e se to nebude opakovat, hezké chování k partnerce. Å½ena jej omlouvá,
pÅ™ipisuje jeho útoky vnÄ›j&scaron;ím faktorÅ¯m (únava, pÅ™etaÅ¾ení, zlost, problémy v práci apod.).
Násilí se objeví znovu, znovu dojde na omluvy a odpu&scaron;tÄ›ní partnerky, která postupnÄ› zaÄ•ne ze stávající situace
obviÅˆovat sama sebe.
- Tento jev je pojmenovaný jako &bdquo;cyklus násilí&ldquo;, ve vztahu se neustále opakuje (s rÅ¯znými obmÄ›nami) a v
takovémto bludném kruhu se mÅ¯Å¾e Å¾ena nacházet mnoho let neÅ¾ sebere odvahu k Å™e&scaron;ení (vliv na to má i
pÅ™edcházející dÅ¯sledná separace od okolí, pocity studu a Ä•astého nepochopení popÅ™. kritiky z okolí &ndash; mÅ¯Å¾e to
vést aÅ¾ k paradoxu, Å¾e násilnický muÅ¾ je jediným, kdo je k ní alespoÅˆ obÄ•as laskavý).
- DÅ¯leÅ¾itý fakt - domácí násilí vÅ¾dy narÅ¯stá a nikdy neskonÄ•í samo od sebe!! K jeho Å™e&scaron;ení je nutný radikální k
ze strany obÄ›ti.
Charakteristika Å¾eny &ndash; obÄ›ti domácího násilí
- V této situaci se mÅ¯Å¾e ocitnout kterákoliv Å¾ena, bez ohledu na vzdÄ›lání a sociální vrstvu.
- Tyto Å¾eny mohou mít urÄ•ité spoleÄ•né vlastnosti, které jim neumoÅ¾ní zastavit násilí hned v zaÄ•átcích
- Jako typický znak bývá zmiÅˆováno sníÅ¾ené sebevÄ›domí, konzervativní my&scaron;lení a víra, Å¾e muÅ¾ je urÄ•itým zpÅ
nadÅ™azený (rodinné vzory).
- Zejména v prvních fázích projevÅ¯ domácího násilí, kdy je Å¾ena permanentnÄ› udrÅ¾ována ve stresu, dochází k poklesu
sebevÄ›domí, pocitÅ¯m bezmoci, vÄ›t&scaron;í emocionální labilitÄ›, sebedestruktivnímu a depresivnímu ladÄ›ní apod. - jedná
se dlouhodobé dÅ¯sledky domácího násilí.
- Soubor psychických projevÅ¯, které jsou následkem dlouhodobého domácího násilí bývá oznaÄ•ován jako
&bdquo;syndrom týrané Å¾eny&ldquo; a má tyto projevy:
- pÅ™íznaky posttraumatické stresové poruchy &ndash;
patÅ™í sem naru&scaron;ení ovládání, selhávání obranných
schopností, pocit nedostateÄ•né ochrany, rozpad integrity osobnosti, ztráta Å¾ivotních perspektiv spojená s celkovou
neteÄ•ností aÅ¾ otupÄ›lostí a ztrátou Å¾ivotní energie. Je obtíÅ¾né s takovými Å¾enami navázat kontakt, projevují slabý zájem
vnÄ›j&scaron;í dÄ›ní.
Typické pro nÄ› je tzv. zablokování vzteku &ndash; nejsou schopny se pÅ™irozenÄ› chovat, jestliÅ¾e
nim nÄ›kdo prezentuje silné negativní emoce (hnÄ›v,zlost). ÄŒasto se u nich lze setkat s tzv. &bdquo;extrémní
laskavostí&ldquo; &ndash; snaÅ¾í se svého partnera (popÅ™. i jiné autority) pÅ™íznivÄ› naladit, pÅ™edejít jakémukoliv konflik
nauÄ•ená bezmocnost &ndash; Å¾ena se nauÄ•í, Å¾e nemá Å¾ádnou kontrolu nad nepÅ™íjemnými událostmi a Å¾e kaÅ¾d
zmÄ›nit nepÅ™íjemnou událost konÄ•í prohrou &ndash; propadne letargii a pasivitÄ›. S tím jde ruku v ruce sníÅ¾ené sebevÄ›do
&ndash; týraná Å¾ena pÅ™ejímá partnerovo negativní hodnocení své osoby, ztrácí respekt k sobÄ› samé, dochází k pokÅ™ive
obvyklých mÄ›Å™ítek a pak si není jistá hodnocením toho, co se kolem ní dÄ›je.
- sebezniÄ•ující reakce &ndash; jedná se o &bdquo;pÅ™irozenou&ldquo; strategii vyrovnávání se s opakovaným a
nevypoÄ•itatelným násilím. Násilí je závaÅ¾ným stresorem. SebezniÄ•ující reakce jsou rÅ¯zné &ndash; napÅ™. popírání viny
útoÄ•níka, minimalizace následkÅ¯ (bagatelizace zranÄ›ní, zlehÄ•ování situace), popírání zneuÅ¾ívání (zranÄ›ní svádí na jiné
dÅ¯vody), odmítání moÅ¾né záchrany (popírání reálné moÅ¾nosti pomoci).
Tyto reakce jsou pro okolí nepochopitelné,
protoÅ¾e vedou k dal&scaron;ímu po&scaron;kozování obÄ›ti. Je zapotÅ™ebí vÄ›dÄ›t, Å¾e se v takovýchto pÅ™ípadech jedná
mentální odpovÄ›Ä• na zneuÅ¾ívání, manipulaci s realitou, kdy si týraná Å¾ena vytváÅ™í svÅ¯j vlastní svÄ›t, ve kterém i
nevysvÄ›tlitelné násilí má své zdánlivÄ› logické dÅ¯vody &ndash; pÅ™etváÅ™í si realitu, aby pro ni byla pÅ™ijatelnÄ›j&scaron;í
Pro vznik tÄ›chto sebezniÄ•ujících reakcí je podstatná osobní zku&scaron;enost s fenoménem &bdquo;Jekyll a Hyde&ldquo;
&ndash; tzn. zku&scaron;enost s dvojí tváÅ™í a dvojím chováním partnera, který se z násilníka promÄ›ní v milujícího muÅ¾e. N
tak Å¾enu stÅ™ídáním neutrálních Ä•i laskavÄ›j&scaron;ích podob vztahu s hrubou fyzickou agresí doprovázenou zjevným
nepÅ™átelstvím.
Zajímavostí je, Å¾e za rozhodující není periodický výskyt násilí, ale spí&scaron;e nevypoÄ•itatelné stÅ™íd
zcela odli&scaron;ných typÅ¯ chování &ndash; Ä•ím vyhrocenÄ›j&scaron;í a odli&scaron;nÄ›j&scaron;í, tím pravdÄ›podobnÄ›ji
dochází ke vzniku tzv. paradoxní vazby týrané Å¾eny na partnera. (tento jev uÅ¾ zmínila Daniela je známÄ›j&scaron;í jako
tzv.stockholmský syndrom). Partner
NejpravdÄ›podobnÄ›j&scaron;í pÅ™íÄ•ina domácího násilí je osobnostní zaloÅ¾ení
pachatele.MoÅ¾ný psychologický profil : nízké sebevÄ›domí, strach ze závislosti, externalizování obvinÄ›ní, odmítnuté násilí,
zvnitÅ™nÄ›ní tradiÄ•ních rolí, izolace, prvky kontroly, vyjadÅ™ování emocí zlostí, zku&scaron;enosti s násilím z dÄ›tství.Externa
obvinÄ›ní je prostÅ™edek racionalizace &ndash; rozumového zdÅ¯vodnÄ›ní chování, které by jinak bylo nepÅ™ípustné
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(vÄ›t&scaron;inou pouÅ¾ívá ke zdÅ¯vodnÄ›ní vnÄ›j&scaron;í faktory &ndash; byl ve stresu, opilý, Å¾ena jej zámÄ›rnÄ› vyprovo
apod.) Spou&scaron;tÄ›cích mechanismÅ¯ mÅ¯Å¾e být celá Å™ada - alkohol, nezamÄ›stnanost, finanÄ•ní nedostatek, nechtÄ›
apod.Agresivní partneÅ™i se snaÅ¾í situaci bagatelizovat, zlehÄ•ovat, popírají dÅ¯sledky násilí, zbavují se odpovÄ›dnosti za sv
Ä•iny.
MÅ¯Å¾eme je rozdÄ›lit do dvou skupin &ndash; násilníci v první skupinÄ› povaÅ¾ují své chovní za správné a popírají jakoukoliv
vinu. Do druhé skupiny se Å™adí muÅ¾i, kteÅ™í uznávají, Å¾e jejich chování není v poÅ™ádku, mají pocity viny a výÄ•itky svÄ
rozdíly i mezi tím, do jaké míry muÅ¾i své chování kontrolují. HnÄ›v a agrese mÅ¯Å¾e být nÄ›kdy projevem neschopnosti
Å™e&scaron;it partnerské problémy jiným zpÅ¯sobem (slabá kontrola impulsivity &ndash; &bdquo;pitbulové&ldquo;),
zatímco nÄ›kteÅ™í vÄ›dí velmi pÅ™esnÄ› co dÄ›lají (chladné osoby s vnitÅ™ním klidem &ndash; &bdquo;kobry&ldquo;)
- Emocionální závislost na partnerce a strach z její moÅ¾né ztráty &ndash; tento potlaÄ•ovaný strach vede k vlastnickému
a panovaÄ•nému chování
- SníÅ¾ené sebevÄ›domí a pocity bezmoci se snaÅ¾í pÅ™ekonat pouÅ¾itím násilí (tzv.&ldquo;muÅ¾ské chování&ldquo; &nd
zlost je akceptovatelná muÅ¾ská emoce).
- Konzervativní názory a pÅ™esvÄ›dÄ•ení, Å¾e muÅ¾ je hlava rodiny, jeho slovo je nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í, je &bdquo;posle
autorita&ldquo;, Å¾ena mu má být podÅ™ízena. Nestrpí Å¾ádnou odchylku od tÄ›chto norem, svou partnerku Ä•asto nevnímají
samostatnou bytost s vlastními potÅ™ebami, ale jako svou souÄ•ást. VÄ›Å™í, Å¾e jsou za ni zodpovÄ›dni a cítí se ospravedlnÄ
nutit, aby se chovala podle jejich pÅ™edstav &ndash; pokud toho nedosáhnou silou vÅ¯le, pouÅ¾ijí fyzické pÅ™evahy.
- PÅ¯vodní rodina &ndash; nejen muÅ¾, Ä•asto OBA PARTNEÅ˜I pocházejí z rodin, kde se objevilo zneuÅ¾ívání, popÅ™. byli
vystaveni násilí.(nemusí to být automatické, nÄ›kdy naopak vedou negativní zku&scaron;enosti k odmítání násilí
- Neexistuje typický násilník, ale spoleÄ•ným rysem bývá snaha partnerku ovládat. V souvislosti se vzdÄ›láním se uvádí Å¾e
muÅ¾i s niÅ¾&scaron;ím vzdÄ›láním se pÅ™edev&scaron;ím dopou&scaron;tÄ›jí fyzického násilí, vzdÄ›lanÄ›j&scaron;í muÅ¾
spí&scaron;e psychický nátlak (výjimka je sexuální násilí, na které nemá vzdÄ›lání Å¾ádný vliv). Okolí Pro vnÄ›j&scaron;ího
pozorovatele je Ä•asto nepochopitelné proÄ• Å¾ena v takové situaci setrvává a nesnaÅ¾í se ji Å™e&scaron;itJedna z pÅ™íÄ•in
strach z nedÅ¯vÄ›ry okolí a z nepochopení, popÅ™., Å¾e okolí nebude schopno dostateÄ•nÄ› pomoci
Stále pÅ™evládá Å™ada povrchních postojÅ¯, pÅ™edsudkÅ¯ a mýtÅ¯ u laikÅ¯ i profesionálÅ¯ &ndash; okolí má pak
nepÅ™imÄ›Å™ená oÄ•ekávání vÅ¯Ä•i obÄ›tem domácího násilí- pÅ™edev&scaron;ím ve vztahu k jejich psychické síle a schopn
situaci samostatnÄ› zvládnout!!!
- Podle výzkumÅ¯ typický prÅ¯bÄ›h hledání pomoci &ndash; nejprve se obÄ›Å¥ obrací na rodinu, pÅ™átelé, poté hledá pomoc
napÅ™. u zdravotních sester, lékaÅ™Å¯, sociálních pracovníkÅ¯, policie apod.
- Pro Å¾enu není snadné pÅ™iznat svým nejbliÅ¾&scaron;ím co proÅ¾ívá &ndash; Ä•asto vÄ›nuje více energie utajování nás
vÅ¾dy jsou pÅ™íbuzní ochotni uvÄ›Å™it, Ä•eho je její partner schopen &ndash; situaci zlehÄ•ují, nebo s ním souhlasí (tato ned
velmi negativním prvkem, který vede k dal&scaron;í izolaci obÄ›ti a k rezignaci). Jedním z hlavních dÅ¯vodÅ¯ proÄ• se Å¾ena
neobrátí na pÅ™íbuzné je strach, Å¾e by mohlo být ublíÅ¾eno i jim.
- V rámci postojÅ¯ odborníkÅ¯ byl tento problém dlouhou dobu povaÅ¾ován za okrajový (zmÄ›ny pÅ™i&scaron;ly aÅ¾ pod vlive
feministických proudÅ¯ v 60. a 70. letech). PÅ™i postupu v praxi se setkávají s Å™adou obtíÅ¾í &ndash; napÅ™. po pÅ™íjezdu
Å¾ena v&scaron;e popÅ™e (efekt solidarizace &ndash; vytvoÅ™ení koalice mezi obÄ›tí a agresorem) &ndash; coÅ¾ vede k tom
je pak situace bagatelizována i pÅ™es zjevnou nebezpeÄ•nost (pocity bezradnosti &ndash; policisté nemají pro tyto situace
potÅ™ebný výcvik, mají pocit, Å¾e jde o intimní konflikt, do kterého se nemají co plést). Å˜e&scaron;ení? Není univerzální rece
Å™e&scaron;ení je procesem, který bychom mohli rozdÄ›lit do dvou fází:
- pojmenování problému
- Å™e&scaron;ení problému
V obou fázích bude Å¾ena muset pÅ™ekonat Å™adu pÅ™ekáÅ¾ek a bez podpory okolí to není schopna sama zvládnout. Hlav
smÄ›r pomoci &ndash; kromÄ› zaji&scaron;tÄ›ní bezpeÄ•ného prostÅ™edí a zamezení pokraÄ•ování násilí, je to pÅ™edev&sca
psychický stav Å¾eny. PodpoÅ™ením psychiky lze dosáhnout zvý&scaron;ení sebevÄ›domí a napomoci k objektivnímu posouze
situace. DÅ¯leÅ¾ité je Å¾enÄ› pomoci pÅ™ekonat obavy z dÅ¯sledkÅ¯ zveÅ™ejnÄ›ní problému a pomáhat s aktivními kroky k
Å™e&scaron;ení takovéto situace. (kompilace textÅ¯ ze závÄ›reÄ•né bakaláÅ™ské práce na téma Situace Å¾eny - obÄ›ti
domácího násilí Moniky NeÄ•asové - MU Brno, Fakulta sociální politiky a sociální práce, zpracovala Saffron)
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