22.2. Evropský den obětí trestných činů
Oběti nenesou odpovědnost za to, co se jim stalo. Mezinárodní
vězeňské společenství pomáhá obětem v unikátním projektu
Praha, 15. 2. 2022
Na úterý 22. února připadá Evropský den obětí trestných činů. Je to příležitost si
připomenout, že oběti nemohou za to, že na nich někdo spáchal trestný čin. Oběti
často prožívají falešné pocity viny a potřebují vědět, že je společnost podrží a
neodsoudí. Teprve pak budou trestné činy nahlašované včas. Obětí se totiž může stát
kdokoli z nás. Evropský den obětí připomíná také nezisková organizace Mezinárodní
vězeňské společenství, která se obětem věnuje od roku 2015.
„Oběti potřebují jistotu bezpečného přijetí a naslouchání. Potřebují vědět, že je obrazně
řečeno obejmeme a budou pochopené, přijaté, milované, dostane se jim satisfakce za
utrpěnou škodu. Oběti nesmí být v podezření, že si vše zavinili. To si totiž oběti často
vsugerují a věří tomu. Oběť nemůže za to, co udělal pachatel. To je jen a jen rozhodnutí a
odpovědnost pachatele. Dokud toto nebude ve společnosti zřejmé, trestné činy budou
oznamované s opožděním. Oběti totiž většinou vystoupí až tehdy, když dozrají natolik, že
mají sílu o své nevině společnost přesvědčit,“ říká Gabriela Kabátová, výkonná ředitelka
Mezinárodního vězeňského společenství (MVS). Právě její organizace se dlouhodobě
věnuje pomoci vězňům, jejich rodinám i obětem.
Cesta k uzdravení
MVS vede od roku 2015 projekt s názvem Building Bridges, který v Česku nemá obdoby a je
akreditovaný Ministerstvem spravedlnosti. V jeho rámci se po dobu 8 týdnů ve věznici
potkávají ke skupinovému dialogu na jedné straně 6 pachatelů a na straně druhé 6 obětí
z nesouvisejících případů. Vypráví si navzájem své příběhy a diskutují na téma přijetí
odpovědnosti, viny, pokání, odpuštění a smíření. Projekt má velmi pozitivní výsledky. „Oběti
v tomto projektu nejčastěji odbourávají svůj pocit falešné viny, tedy to, že za situaci mohou
sami. Naopak pachatelé často poprvé vidí za obětí reálného člověka nikoli jen paragraf,
který je dostal za mříže. Díky příběhu se mohou lépe vcítit do pocitů oběti a učí se převzít
odpovědnost za své činy. Vždy se jedná o emotivní příběhy a jejich vyprávění pomáhá léčit
obě strany – oběť i pachatele,“ popisuje Gabriela Kabátová.
K příležitosti Evropského dne obětí trestných činů připravila MVS živý chat na svém
facebookovém profilu s ředitelkou Gabrielou Kabátovou. Uskuteční se ve čtvrtek 17. 2. od
19 do 20 hod. Cílem bude veřejná debata, kde se lidé mohou svěřovat nebo ptát na cokoliv
kolem tématu oběti a viny.
MVS se stalo společně s Probační a mediační službou partnerem aktivit Institutu pro
restorativní justici. V jejich rámci bude probíhat program, který vyvrcholí 22. 2. 2022 v 17

hodin v pražském Atriu na Žižkově akcí s názvem Den obětí, den objetí. Zde si mohou
návštěvníci přečíst intimní dopisy, které píší oběti jiným obětem, nebo se zúčastnit
diskusního setkání s oběťmi trestných činů z projektu Building Bridges a ředitelkou MVS
Gabrielou Kabátovou. Na programu bude také promítání finského filmu Z očí do očí, ve
kterém režisér John Webster sleduje rodiny obětí hledající smíření tváří v tvář vrahovi. Vstup
na akci je zdarma.
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