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Vážení rodiče a opatrovníci, 

Obracíme se na vás s prosbou o podporu a spolupráci. Jistě jste v posledních měsících 

zaznamenali hodně zpráv o případech násilí na ženách a dívkách. Média přinesla znepokojivý 

příběh a fotky marketingové manažerky Sarah Everardové, která byla cestou domů 

spoutána, unesena, znásilněna a zavražděna, a rovněž případ učitelky Sabiny Nessy, která 

byla nedávno napadena a zavražděna, když šla večer na schůzku s přáteli. Zaměření 

pozornosti na problémy, kterým musí ženy a dívky každý den čelit, je na jednu stranu 

prospěšné a může pomoci zahájit diskusi a hledat řešení, na druhou stranu jde však o 

smutné svědectví o stavu naší společnosti - o tom, že i přes pokrok v oblasti lidských práv se 

nesnížila míra násilí vůči ženám a dívkám ani nedošlo ke skutečnému uznání rovných práv 

žen a dívek, jejich přínosu společnosti a jejich práva existovat po boku mužů jako osoby, 

které mají stejnou hodnotu. 

Možná vás zajímá, jak se k těmto problémům staví naše školy. V hodinách občanské výchovy 

(PSHE) i během školních shromáždění a třídních diskusí učíme děti, jak vypadají pozitivní a 

zdravé vztahy, vzájemný respekt a jak se projevuje v chování. Vzděláváme děti v oblasti 

sdělování souhlasu, genderových rolí, stereotypů, rovnoprávnosti, přijetí vlastního těla, 

sebedůvěry a jednání založeného na předsudcích. Učíme je, že násilí a obtěžování jsou vždy 

špatné. U starších dětí pak hovoříme i o násilí a obtěžování sexuální povahy. 

Abychom upozornili na závažnost tohoto problému, přikládáme k tomuto dopisu výňatek z 

nedávné revize školního inspektorátu (OFSTED) týkající se sexuálního zneužívání ve školách a 

vyšších školách (colleges). Přílohu najdete na konci dopisu. Vyzýváme vás, abyste si ji 

přečetli a získali tak povědomí o rozsahu a dopadech této problematiky z pohledu mladých 

lidí, zejména dívek. Kromě zmíněné přílohy zde uvádíme, jak se organizace OFSTED vyjádřila 

k omezeným možnostem škol: 

“Školy a vyšší školy se nemohou s problémem sexuálního obtěžování a sexuálního násilí, 

včetně toho na internetu, vypořádat samy, a ani by neměly. Například počet dětí a mladých 

lidí, kteří jsou vystaveni explicitnímu obsahu, jež nechtějí vidět, a kteří jsou nuceni posílat 

nahé fotografie, představuje mnohem širší problém, než jaký mohou školy samy řešit. Mohou 

sice sehrát svou roli, odpovědnost za nalezení řešení však není pouze na nich.” 

Proto vás dnes žádáme o podporu a vyzýváme vás, abyste si sedli se svou rodinou a 

popovídali si o následujících tématech: 

• Vtipkování:  Jak nezávazné vtipkování může vést k banalizaci či normalizaci 

sexuálního zneužívání žen a násilí vůči nim a jak je důležité se tomuto žertování 

postavit a nazvat je pravým jménem – jde o sexualizaci žen pro osobní uspokojení 

druhých 

• Obviňování oběti: názor, že si to někdo “zasloužil” vzhledem k tomu, co měl na sobě 
nebo kdy a kde se zrovna nacházel. Nikdo si nezaslouží být ponižován.  



• Zahanbování oběti: používání hanlivých výrazů o někom, obvykle o dívce, pokud se 
zapojila do sexuální aktivity s mužem nebo poslala nahé fotografie, i když k tomu 
mohla být donucena nátlakem, šikanou nebo podvodem.  

• Vnímání ženy jako objekt: bodování žen, pískání na dívky, komentáře se sexuálním 
obsahem – to všechno jsou příklady toho, kdy jsou ženy vnímány jako objekt, a nikoli 
jako lidské bytosti. 
 

Stejně jako vy i my chceme pro své děti to nejlepší, ať již jde o kvalitu jejich života, vzdělání 

nebo o jejich přátelství a vztahy. Bez ohledu na to, zda se jedná o chlapce či dívku, každé 

dítě má právo vyrůstat v prostředí, které mu zaručí: 

• radost a klid v životě,  

• nadějné očekávání budoucnosti, kterou má ve svých rukou a která je založena na 

jeho zájmech,  

• zažívání spravedlnosti ve všech aspektech života a v životě lidí kolem něj,  

• víru v pravdu, spravedlnost a rovnost pro všechny, 

• hlubokou víru ve svou schopnost využít své nadání ke konání dobra na tomto světě. 

Spolupracujeme se školami v Liverpoolu, abychom změnili způsob, jakým jsou ženy a dívky 

ve společnosti vnímány, a doufáme, že se k nám připojíte a uděláte totéž. Uvědomujeme si 

také, že v našich školách je mnoho vynikajících mužských i ženských vzorů. Je však potřeba, 

aby se všichni lidé chovali k ženám a dívkám s respektem. Mluvte prosím doma se svou 

rodinou o těchto tématech a o tom, jak můžeme společně dosáhnout trvalých změn v naší 

společnosti, aby bylo ukončeno násilí na ženách a dívkách, dosaženo rovnosti pro všechny a 

aby spravedlnost dostihla ty, kteří chtějí porušovat lidská práva druhých. 

 

S úctou, 

 

Příloha 

Školní inspektorát OFSTED uveřejnil výsledky nedávné revize týkající se sexuálního 

zneužívání ve školách a vyšších školách (colleges). Jednalo se o smíšená vzdělávací zařízení a 

zjištění jsou závažná. Věnujte prosím několik minut, abyste si přečetli následující krátké 

úryvky z publikované zprávy a poté si dejte čas na to, abyste informace strávili a 

popřemýšleli, jak můžete škole pomoci tyto problémy řešit, ať už se dějí na internetu, mimo 

školu nebo ve škole. 

Výňatky ze zprávy OFSTED: 

Přezkum odhalil, jak rozšířené je sexuální obtěžování a sexuální zneužívání na internetu mezi 

dětmi a mladými lidmi. Je znepokojující, že pro některé děti jsou tyto incidenty tak běžné, že 

již ani nevidí důvod, proč by je měly hlásit.  Dle zprávy je tento problém natolik rozšířený, že 

je třeba se jím zabývat u všech dětí a mladých lidí. Zpráva doporučuje, aby školy, vyšší školy i 

zástupci  z různých organizací jednali tak, jako by k sexuálnímu obtěžování a sexuálnímu 



zneužívání na internetu docházelo, a to i v případě, že neexistují žádná konkrétní hlášení. Při 

našich návštěvách nám dívky sdělily, že sexuální obtěžování a sexuální zneužívání na 

internetu, jako je dostávání nevyžádaného materiálu s explicitním sexuálním obsahem a 

nátlak na zasílání nahých fotografií ("aktů"), je mnohem častější, než si dospělí uvědomují. 

Například téměř 90 % dívek a téměř 50 % chlapců uvedlo, že obrázky s explicitním obsahem 

nebo videa s věcmi, které nechtějí vidět, dostávají buď oni nebo jejich vrstevníci často nebo 

občas. Děti a mladí lidé nám řekli, že k sexuálnímu obtěžování dochází tak často, že se stalo 

"běžnou záležitostí". Například 92 % dívek a 74 % chlapců uvedlo, že oni nebo jejich 

vrstevníci jsou terčem sexistických nadávek často nebo někdy. Četnost tohoto škodlivého 

sexuálního chování způsobuje, že je některé děti a mladí lidé považují za normální.  Když jsme 

se dětí a mladých lidí ptali, kde k sexuálnímu násilí dochází, obvykle hovořili o prostorách 

mimo školu bez dozoru, jako jsou večírky nebo parky bez přítomnosti dospělých, ovšem 

některé dívky nám sdělily, že se s nechtěnými dotyky setkaly také na školních chodbách. Děti 

a mladí lidé, zejména dívky, nám řekli, že o sexuálním zneužívání nechtějí mluvit z několika 

důvodů, a to i v případech, kdy je k tomu škola vybízí. Například čelit riziku ostrakizace ze 

strany vrstevníků nebo riziku, že se vrstevníci dostanou do problémů nestojí za to u 

problému, který děti a mladí lidé vnímají jako běžný jev. Bojí se, jak budou dospělí reagovat, 

protože si myslí, že jim nebudou věřit nebo že je budou obviňovat. Mají také strach, že 

jakmile se svěří dospělé osobě, situace se vymkne jejich kontrole. Děti a mladí lidé jen 

zřídkakdy pozitivně hodnotili předmět RSHE (výchova ke vztahům, sexu a zdraví), který měli 

ve škole. Měli pocit, že to, co jim bylo sděleno, přišlo příliš pozdě, nebylo dostatečné a že je 

náplň učiva nevybavila informacemi a radami, které by jim pomohly orientovat se v realitě 

jejich života. Kvůli mezerám v učivu se obracejí na sociální média nebo své vrstevníky za 

účelem vzájemného vzdělávání, což u  některých vyvolává pocity nelibosti. Jak nám sdělila 

jedna dívka: “Nemělo by být naší odpovědností vzdělávat chlapce.”  

 

Průzkum z roku 2017 ukázal, že 26 % mladých lidí poslalo nahý obrázek někomu, kdo se jim 

líbil, a 48 % dostalo obrázek někoho jiného. Novější údaje o sexuálních snímcích pořízených 

mladými lidmi do 18 let však ukazují, že stále častěji pořizují fotografie a videa sebe samých 

a posílají je ostatním. To zahrnuje i případy, kdy je k tomu manipulativně navádějí dospělí. 

Údaje nadace Internet Watch Foundation (IWF) ukazují prudký nárůst počtu snímků 

sexuálního zneužívání mladých lidí na internetu, což se částečně přičítá nárůstu sdílení 

obsahu, který lidé sami vytvářejí. V prvních šesti měsících roku 2020 bylo 44 % veškerého 

obsahu sexuálního zneužívání dětí, kterým se IWF zabývala, vyhodnoceno jako snímky nebo 

videa pořízena samotnými mladými lidmi, v porovnání s 29 % v roce 2019. 

 

       


