
Načúvajme hlasom žien, ktoré hovoria o násilí  
  
  

 
  

  

Medzinárodný deň pre odstránenie násilia páchaného na ženách si pripomíname každoročne 25. 
novembra. Vyhlásila ho Organizácia Spojených národov v roku 1999 na počesť zavraždených 
politických aktivistiek, sestier Mirabalových z Dominikánskej republiky. Od 25.11. sa na celom svete 
realizujú najrôznejšie osvetové, protestné a vzdelávacie podujatia počas celosvetovej kampane 16 dní 
aktivizmu proti násiliu na ženách. Táto kampaň sa končí 10. decembra, na Medzinárodný deň ľudských 
práv. 
 

Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) sa pripája k celosvetovej kampani proti rodovo podmienému 
násiliu, pre ktorú tento rok Organizácia Spojených národov zvolila slogan "Orange the World: 
#HearMeToo" / Zafarbime svet na oranžovo:#Vypočujte si aj mňa. Oranžová farba  pritom symbolizuje 
nádej pre ženy a dievčatá na  jasnejšiu budúcnosť bez násilia a slogan vyjadruje naliehavú potrebu 
vypočuť hlas všetkých žien zažívajúcich násilie ako ho artikulovali globálne občianske hnutia ako 
#MeToo, #TimesUp, #BalanceTonPorc, #NiUnaMenos, #MetooIndia a "HollaBack!". 
 

Jedna z troch žien na svete zažíva násilie, pričom na túto skutočnosť nemá vplyv odkiaľ pochádza, čo 
vyštudovala, koľko má rokov a aké sú jej sociálne a majetkové pomery. Toto číslo je hrozivé. "V 
nedávnej minulosti to boli práve aktivistky - ženy, ktoré prehovorili o zažitom násilí a celosvetové hnutia, 
ktoré premenili izoláciu na globálne sesterstvo. Odhaľujú výskyt násilia na ženách, či sa už vyskytuje v 
najvýznamnejších kanceláriách, alebo v továrňach a páchateľov násilia činia zodpovednými za ich 
skutky.", povedala vo svojom príhovore k tohtoročnej kampani výkonná riaditeľka UN Women, 
Phumzile Mlambo-Ngcuka. 
 

Obete násilia a ženy, ktoré sa z kruhu násilia napokon dokázali vymaniť si zaslúžia spoločenskú 
akceptáciu a podporu. Pozitívne zmeny je možné dosiahnuť zlepšením legislatívy na ochranu žien a 
dievčat pred násilím, poskytovaním kvalitného vzdelávania pomáhajúcich profesií, prevenciou, ktorá 
sa začína v ranom veku a najmä zabezpečením dostatku špecializovaných služieb pre ženy hľadajúce 
bezpečie a dôstojné podmienky pre život. Ale najmä – musíme dôverovať naliehavým hlasom 
a svedectvám žien, ktoré vypovedajú o násilí v súkromnom, či pracovnom živote. 
 

Pri príležitosti 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách na Slovensku zorganizovali 
analytičky pôsobiace v Koordinačno-metodickom centre pre prevenciu násilia na ženách (KMC) dve 

http://www.ivpr.gov.sk/
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women


verejné diskusie, ktoré sa uskutočnia 5. decembra 2018 o 19,00 v Klube pod Lampou  Bratislave a vo 
Wawe, centre nezávislej kultúry v Prešove o 10,00. Obe verejné diskusie dajú priestor hlasom expertiek 
dlhoročne pracujúcich v oblasti vzdelávania a pomoci ženám, ktoré zažívajú násilie a zneužívanie. 
 

KMC je súčasťou Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Zameriava sa na oblasť multi-inštitucionálnej 
spolupráce, koordináciu regionálnych tímov expertov a expertiek, vypracúva akčné plány pre 
jednotlivé regióny v SR, buduje intervenčné tímy v oblasti vzdelávania, vypracováva metodické 
usmernenia a štandardy pre poskytovanie podpory a ochrany osobám zažívajúcim násilie a ich deťom, 
rozvíja výskum, monitoring a informačno-osvetové aktivity o problematike rodovo podmieneného 
násilia. 
 

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny 
na ženách je súčasťou národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 

2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - www.esf.gov.sk. 
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