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Tisková zpráva, 19. 6. 2015, Brno. 

 

Muži jako oběti domácího násilí nejsou výjimkou 

19. červen byl v roce 2006 vyhlášen jako Mezinárodní den rovnosti žen a 

mužů. V tento den připomínají každoročně neziskové organizace důležitost 

rovného přístupu k oběma pohlavím. Organizace Persefona pomáhá obětem 

domácího a sexuálního násilí a právě v tomto ohledu si mnozí představí v roli 

oběti ženy. Jeden ze stereotypů byl předmětem dnešní tiskové konference, 

kterou Persefona uspořádala. 

Mýtus vztahující domácí násilí pouze na ženskou populaci je společností zažitý 

natolik, že si většina lidí neuvědomuje, jak snadno se do role oběti může 

dostat muž. Právě proto, že jsou muži jako oběti domácího násilí často 

opomíjeni, setkávají se v procesu hledání adekvátní pomoci s překážkami. 

„Jedná se o dvojí stigmatizaci, kdy muž, oběť domácímu násilí, musí čelit 

genderovému stereotypu pojícímu se k roli muže ve společnosti, který naplňují 

hodnoty jako nezávislost, dominance, ochraňování, síla. Za druhé se musí 

vyrovnat s tím, co představuje problematika domácího násilí,“ vysvětlila 

ředitelka Persefony Jitka Čechová.  

Z případů, které jsou známy, vyplývá, že se muži sami nedefinují jako oběti a 

násilné tendence ze strany partnerky nevnímají jako trestný čin. Podstatnou 

bariérou je dále to, že si muži nemyslí, že by měli vyhledat odbornou pomoc, 

protože vše musí vyřešit sami. Navíc mají strach z případného stíhání, kdyby 

se po ohlášení bezvýchodné situace vše obrátilo proti nim, a dostali by se tak 

do role pachatele domácího násilí.  

Tyto skutečnosti potvrzuje také výpověď klienta Persefony, který se stal obětí 

domácího násilí, a odhodlal se vyhledat pomoc. „I když se to dělo, já jsem si to 

nepřipouštěl. Dáváte si za vinu, že za to můžete, proto by mě nenapadlo 

někam jít a něco řešit,“ uvedl klient. Náhled na celou situaci získal až poté, co 

se na Persefonu obrátila jeho sestra s žádostí o radu. Díky rodině nalezl 

odvahu a začal svou situaci řešit s odborníky. „Výhoda je v tom, když najdete 

někoho, kdo vám věří,“ uzavřel klient.  

Organizaci Persefona vyhledá ročně asi 350 klientů - obětí domácího násilí, 

sexuálního zneužívání a znásilnění, osob blízkých a osob dopouštějících se 

násilí ve vztahu - a z toho je pouze 3-7 % mužů, obětí domácího násilí. 
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„Domníváme se, že je to jen zlomek všech případů a považujeme za důležité 

zvyšovat citlivost k této problematice,“ shrnula Jitka Čechová a dodává, „cílem 

je, aby muži vyhledali pomoc a veřejnost lépe porozuměla všem aspektům 

domácího násilí.“  

 

 

Organizace Persefona z. s. vznikla v roce 2007 odloučením programu proti 

domácímu násilí Ligy lidských práv, který poskytoval pomoc obětem domácího 

násilí již od roku 1999. Účelem a posláním Persefony je zvyšovat porozumění 

všem aspektům problematiky domácího a sexuálního násilí a hledat optimální 

způsoby jeho řešení. Služby poskytují odborní pracovníci – psychologové, 

právníci a sociální pracovníci. Poradenství je realizováno prostřednictvím 

telefonických, e-mailových a osobních konzultací. Více informací na 

www.persefona.cz 
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