SÚŤAŽ NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH NIE JE IN - kOnajme! - II. ROČNÍK
KAMPAň 16 dNí AKTIVIzMu PROTI NáSIlIu PáCHANéMu NA žENáCH 2012

ÚVOD
Násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch má závažný dopad na životy žien a detí v našej
spoločnosti. Organizovaním rôznych aktivít, ktoré upozorňujú na problematiku násilia páchaného
na ženách, robíme tento problém viditeľným, vyjadrujeme podporu ženám a deťom, ktoré násilie
zažívajú a upozorňujeme mužov, ktorí sa správajú násilne k svojim partnerkám, že takéto správanie
v našej spoločnosti netolerujeme.
Počas medzinárodnej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách prebieha
na celom svete množstvo aktivít upozorňujúcich na problém násilia páchaného na ženách.
Súťaž násilie páchané na ženách nie je IN – KONAJME! bola jednou z aktivít kampane 2012
na Slovensku. Veríme, že bola priestorom, v rámci ktorého mohli súťažiaci a súťažiace vyjadriť svoj
názor a postoj k tejto závažnej spoločenskej téme.

Súťaž prebiehala v troch kategóriách: plagát | fotografia | text
Odborná porota, ako aj verejnosť vyberala víťazné práce v každej z troch kategórií.
Chceme sa poďakovať všetkým súťažiacim, odbornej porote ako aj tým z Vás, ktorí a ktoré
ste hlasovali za najlepšie práce na Facebooku. Kampaň 16 dní aktivizmu je pre nás všetkých
príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách.
Spolu môžeme vytvoriť spoločnosť, ktorá nebude tolerovať násilie páchané na ženách. Na každom
a každej z nás záleží, na akú cestu sa vydáme.
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VEREJNé HlASOVANIE
VÍŤAZNÁ PRÁCA
Jaroslav Katunský
Nemlč / Košice

VýBER POROTy
VÍŤAZNÁ PRÁCA
Peter Švatarák
Tajnička / Bratislava

p

Jaroslav Katunský / Stále je čas / Košice

Jaroslav Katunský / Ťažká otázka / Košice

Martina Zvonárová / Konajme, kým nie je
neskoro! / Zakamenné

Martina Ogurčáková / Nebudem mlčať
Spišská Nová Ves

Martin Babic / Wrong end / Komjatná

Martin Babic / „5” / Komjatná

Linda Scholtz / S výchovou sa začína doma
Košice

Miriam Kubačková / Povedzme NIE
Veličná

p
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Zsolt Bocsárszky / KO-NAJ-ME

Peter Švatarák / Herstory / Bratislava

Martin Hajšo / Nemlčme o násilí páchanom
na ženách / Trenčín

Peter Švatarák / Zmena / Bratislava

Martin Hajšo / Hovoríme NIE! Násiliu
páchanému na ženách / Trenčín

Martin Hajšo / Spolu proti násiliu páchanému
na ženách / Trenčín
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verejné hlasovanie
VÍŤAZNÁ PRÁCA
Andrea Jurčáková /
Modriny radšej
neukazujem / Poprad

výber poroty
VÍŤAZNÁ PRÁCA
Michaela Knížová /
Bez názvu / Tisovec

f

Michaela Knížová / Bez názvu / Tisovec

Michal Bumbera / Ženy, buďte odvážne!
Trebišov

Milan Hodas / No more / Kamenná
Poruba

Monika Matulová / Už je neskoro vrátiť čas
Turčianske Teplice

Monika Matulová / Takto by to nemalo skončiť,
nebojte sa prehovoriť! / Turčianske Teplice

Kristína Gaberová / Nepáraj ma ... / Košice

Andrea Jurčáková / Tyran / Poprad
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verejné hlasovanie / výber poroty
VÍŤAZNÁ PRÁCA
Mária Pažuchová / Osloboď sa! / Prešov

Apelujem

Osloboď sa!
Ruky, ktoré Ťa kedysi s láskou objímali, zvierajú Tvoje hrdlo aj nôž, ktorý sa s nebezpečnou
istotou blíži k Tvojmu bruchu, ktorý dal život trom jeho deťom.
Hlas, ktorý Ti opakoval, ako Ťa má rád, opakuje, že Ťa zabije. Opovrhovanie, odpor a hnus
v pohľade. Máš v hlave hučiaci úľ. Všetko okolo je v hmle, nič nevnímaš jasne, ani len to,
že žiješ a ako žiješ. Pociťuješ vinu a ani nevieš, prečo. NIE JE TO TVOJA VINA! Pochop, že
NIE JE TO ANI TVOJA HANBA. Pohľadom uhýbaš pred každým, ako keby všetci vedeli, že
ten Tvoj manžel Ti roky ubližuje, roky Ťa ničí s presne cieleným zámerom, ktorý aj presne
formuluje: „Dostanem Ťa na psychiatriu, mám lepšie nervy než Ty!“ Vyhrážky zabitím
boli pozdravmi do každého dňa. Strácala si svoju dôstojnosť a identitu. Je naozaj ťažké
prekonať autistický tunel týranej ženy. Jej skutočnosť nie je reálna. Funguje ako autíčko
na naťahovanie. Zotrvačnosť je jej atribútom. Nemá SILU, aby pochopila, čo sa s ňou
reálne deje a už vôbec nie je v jej moci preraziť tunel týrania.

Žijeme v 21. storočí. Násilie páchané na ženách sa na Slovensku toleruje. Susedia,
rodina sa jednoducho nechcú miešať do života manželov. Apelujem na okolie týranej
ženy – miešajte sa a pomôžte. Nebuďte tromi čínskymi opičkami, ale počúvajte, pozerajte
a hlavne hovorte. Podporte ženu, ktorá nesmierne trpí. Nie je to len jej vec a vec jej
tyrana. Je to naša spoločná vec, lebo žijeme v civilizácii, ktorá týranie žien musí odsúdiť,
odmietnuť, pomôcť eliminovať.
Apelujem na kompetentné orgány – nenechajte sa ovplyvniť manželom – tyranom,
aj keď je Váš známy, je vplyvnou osobou, vie sa odvďačiť. Prosím, buďte spravodliví!!
Lebo ja som zažila, ako to bolí, keď dúfate v spravodlivosti a tá sa Vám vyškiera do tváre.
A týrajú ju ďalej, aj keď ich svätou povinnosťou je pomôcť týranej žene.
Hľadajme spolu spôsoby, ako donútiť policajta, prokurátora či sudcu, aby konal podľa
práva.

Zmanipuloval rodinu a spoločenské okolie. Je to nesmierne ťažké dokázať, že biľag
nehoráznej viny svieti na jeho čele. Ja som dokázala odísť a oslobodiť sa a DOKÁŽEŠ TO
AJ TY!
							

							

Mária Pažuchová
Prešov
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Prešov
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Trest pre tyranov
Súdne pojednávanie. Prokurátorka prednesie žalobu a v tom kontexte zaznie: „Vybrali
sme dva skutky...“

organizátorky kampane

Naozaj vybrala dva skutky tak, aby nebodaj tyran nebol odsúdený. Dokázané dlhodobé

hlavný finančný partner

finanční partneri

*

týranie s tromi potvrdeniami od odborných lekárov: pomliaždeniny, štrangulančné
ryhy, modriny. Chodievala aj k psychiatrovi, lebo tyranovi sa takmer podarilo dohnať ju
k šialenstvu. Prokurátorka vybrala dva skutky. Nefabulujem.
Súdne pojednávanie je nahraté na CD-nosiči + kopa listinných dôkazov, ako „vysekať“
tyrana. Vysekali ho.
Tyranovi sa nestalo vôbec nič, tyran nebol potrestaný. Skúste hádať, koľko nepotres-

hlavný mediálny partner

s podporou

grafická realizácia

taných tyranov behá po Slovensku. Skúsme s tým niečo urobiť.

							

Mária Pažuchová
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* Realizované s finančnou podporou úradu vlády sr v rámci dotačného programu podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Fenestra.

