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téma: „Úroveň viktimácie žien zažívajúcich domáce násilie v Śląském
vojvodstve.“
abstrakt: Domov by mal byť bezpečným miestom, kde každý člen rodiny cíti prijatie,
pochopenie, kde naberá silu a ochotne sa tam vracia. Pre mnohých ľudí však domov nie je
pokojným útočiskom, je to nebezpečná oblasť, kde trpia fyzickým a emocionálnym utrpením.
Domáce násilie má pre svoje obete najčastejšie vážne fyzické a psychické následky, čím sa
stáva ohrozením zdravia a života.
Domáce násilie je rozšírené. Je to bežnejšie ako násilie, ktoré sa vyskytuje na uliciach
a iných verejných miestach. Štvrtinu všetkých zaznamenaných násilných činov tvorí násilie
voči ženám zo strany blízkych. Týranie v rodine je v Poľsku po zločinoch proti majetku a
životu najčastejším trestným činom. Domáce násilie je častejšou príčinou ublíženia na zdraví
žien ako akýkoľvek iný incident – autonehody, záchvaty. Ženy zažívajúce násilie môžu prejsť
procesom stať sa obeťou alebo viktimizáciou.
Páchatelia domáceho násilia sa často snažia viesť k sociálnej izolácii obete. Kontrolujú
a obmedzujú jej kontakty s ostatnými členmi rodiny, priateľmi a susedmi. Voči jej priateľom
sa správajú urážlivo alebo sa v ich prítomnosti hádajú, čo spôsobuje, že obeť je v rozpakoch
stretnúť sa s nimi alebo ich kontaktovať. Rastúca izolácia a zatajovanie faktu utrpenia a
ubližovania prehlbujú bezmocnosť a zvyšujú silu páchateľa násilia. Cieľom tohto príspevku je
pokúsiť sa ukázať vzťah medzi domácim násilím páchaným na ženách a procesom
viktimizácie. Prvá kapitola predstavuje prehľad literatúry o fenoméne násilia a procese
viktimizácie. Prezentovaná bola aj široká škála definícií a mnoho pojmov súvisiacich s týmto
javom a odvolával sa aj na právny základ. Prezentované sú aj mechanizmy, ktoré spúšťajú
násilné správanie vo svetle vybraných teórií a teórií vysvetľujúcich násilie páchané na ženách.
Druhá kapitola charakterizuje obeť násilia z viktimologického hľadiska. Opisuje sa
proces viktimizácie, jej úrovne a dôvody, prečo ženy zostávajú v situácii násilia. Tretia kapitola
predstavuje metodologické základy vlastného výskumu autorky o násilí na ženách v Śląskom
vojvodstve. Empirickú časť práce tvorí štvrtá kapitola. Obsahuje analýzu a interpretáciu
údajov získaných tromi výskumnými metódami: diagnostickým prieskumom, prípadovou
štúdiou a analýzou dokumentov. Práca je ukončená zhrnutím, závermi a zoznamom použitej
literatúry.

