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9. +o sa pova'uje za sexuálne ob%a'ovanie 
a&sexuálne násilie?
"oko'vek sa stane s&na+ím telom, malo by sa sta* len s&na+ím súhlasom a&preto, lebo si to )eláme. 
Existujú zákony, ktoré majú chráni* pred zneu)ívaním zo strany in(ch.
 •  Sexuálne ob%a'ovanie e to, Ak niekto vo$i niekomu má sexuálne nará)ky, dot(ka sa ho 

a&tomu  druhému to vadí, urá)a ho to, ohrozuje ho to.
  -  Nemusí by* len fyzické. Sem patria aj nevhodné slovné poznámky, vypiskovanie, 

obscénne telefonáty a&podobne.
  -  Nesúvisí s&prí*a)livos*ou, ale so snahou niekoho poní)i*. "asto tak robia 'udia, 

ktorí majú moc. Nikdy to nie je vina obete ob*a)ovania.
  -  Do tejto oblasti patria #al+ie $innosti, ktoré sú pod'a ná+ho práva trestné:
   •  Exhibicionisti – mu)i, ktorí na verejnosti odha'ujú svoj penis.
   •  Voyeri – 'udia, ktorí sa pokú+ajú pozorova* in(ch, ke# sa vyzliekajú, ke# 

sú nahí alebo sa milujú.
   •  Ne'iaduce dot$kanie – preplnené miesta, ako vlaky alebo autobusy, po-

skytujú niektor(m 'u#om mo)nos* dot(ka* sa alebo sa obtiera* o&'udí.
   •  Obscénne telefonáty – otravné, +pinavé telefonáty, obsahujúce sexuál-

ne vyhrá)anie, intímne osobné otázky.
 •  Sexuálne násilie je akéko'vek správanie vo$i druhej osobe, ktoré sa deje bez jej súhlasu 

a má otvoren( alebo skryt( sexuálny v(znam. Nemusí pritom ís* o pou)itie sily.
  -  Ak $loveka (mu)a $i )enu) niekto núti k&sexu proti vlastnej vôli, je to znásilnenie.
  -  Vo vä$+ine prípadov je obe*ou znásilnenia )ena.
  -  Znásilnenie je stra+n( zá)itok a&jeho obete sa $asto cítia previnilo, hoci neurobili 

ni$ zlé.
  -  Vä$+ina obetí znásilnenia pozná $loveka, ktor( ich znásilnil.
  -  Nie je 'ahké o&znásilnení hovori*. Aby nezostal úto$ník nepotrestan(, je potrebné 

znásilnenie oznámi* rodi$om, príbuzn(m alebo blízkym priate'om, teda 'u#om, 
ktor(m dôverujeme. Najlep+ie aj na polícii. V& sú$asnosti by tam mali pracova* 
+peciálne +kolené policajtky – )eny, ktoré diev$a*u rozhovor $o najviac u'ah$ia.

Ke* diev!a povie NIE, a&chlapec nalieha, ide o&znásilnenie. Aj naopak.
Chlapci a&diev$atá $asto o$akávajú odli+né veci: ka)d( predpokladá, )e ten druh( vie, 

$o chce (alebo nechce), ale nevedia si navzájom pre$íta* signály.
Diev!atá sa musia nau!i% jasne vyjadri%, !o chcú, a&da% zrete#ne najavo,

'e to myslia vá'ne, ke* povedia NIE.
A&chlapci musia akceptova% to NIE a&veri% mu&rovnako pohotovo, ako v&prípade ÁNO.
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 •  Sexuálne zneu'ívanie (detí) je ka)dá $innos*, pri ktorej iní 'udia vyu)ívajú deti na sexu-
álne pote+enie. Patrí sem nielen pohlavn( styk, ale aj ka)d( druh sexuálnych dotykov.

  -  V&tomto prípade je v)dy dôle)ité si uvedomi*, )e ke* dospel$ zneu'íva die%a, je 
to v'dy vina dospelého, nikdy nie die%a%a!


