TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ k 25.listopadu 2010
25.listopad byl vyhlášen Mezinárodním dnem proti násilí na ženách Valným
shromážděním OSN v prosinci 1999. Každoročně upozorňují k tomuto výročí
stovky ba tisíce organizací na porušování lidských práv (nejen) žen. I proFem, o.p.s.
tak činí již po celé desetiletí. I v České republice bylo v posledních letech dosaženo
značných úspěchů, především v problematice domácího násilí došlo změnou
legislativy ke značnému zlepšení při intervenci v případech domácího násilí.
proFem chce u této příležitosti poukázat na několik aspektů týkajících se dalšího
řešení domácího násilí, které není ani zdaleka u konce.
Ženám, ale i dalším domácím násilím postiženým lidem dělá ze života peklo jistá
okolnost i poté, co jim byla poskytnuta základní intervenční pomoc ze strany státu
nebo neziskových organizací:






Ve velké většině případů totiž musí rozhodnout o rozluce z násilného vztahu soud
a k tomu je nutná právní pomoc. Ta je v České republice velmi drahá –
v současné době požadují např. pražští advokáti za hodinu právní poradny mezi
2000,- až 3000,- Kč. Lidé postižení dlouhodobým násilím se ve většině případů
dostávají během násilného vztahu pod hranici chudoby a nemají ve většině
případů přístup k penězům. Přidělení advokáta ex-offo je však pro ně téměř
nedosažitelné.
Bezplatná právní pomoc v ČR v případech domácího násilí neexistuje a není ani
plánována – v posledních měsících byla dokonce Ministerstvem spravedlnosti
z důvodu nutnosti úsporných opatření vyškrtnuta z návrhu Národního akčního
plánu prevence domácího násilí (plánu na příští desetiletí). Současná vláda ČR
ho však ani v této podobě nepodpořila.
V členských zemích EU, ale i v aktuálních doporučeních Rady Evropy jsou
naopak dalekosáhlá opatření včetně poskytování bezplatné právní pomoci
(nejen) ženám zakotvena.

proFem o.p.s.proto vyzývá vládu ČR a především pak poslankyně/poslance
Parlamentu ČR a senátorky/senátory Senátu Parlamentu ČR, aby se zasadili:
1. za rychlé dopracování a přijetí Národního akčního plánu prevence domácího
násilí včetně problematiky bezplatné právní pomoci postiženým osobám,
2. v případě, že se nepodaří v krátké době prosadit toto základní celistvé
opatření, zohlednit okolnost nedostatečné právní ochrany osob postižených
domácím násilím v ČR zvláštním zákonem o bezplatné právní pomoci a
podpoře pro postižené.
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