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Když ob ti jsou vinny
Pokud  si  položíme  obecné  otázky,  zda  se  nám  zdá

morální a správné bagatelizovat, ponižovat, odsuzo-
vat i jinak zpochyb ovat ob ti trestných in , ná-
silí, válek, diskriminace i asociálních strukturál-
ních proces , pak si v tšina z nás odpoví, že nikoliv.
Takové jednání je prost  odsouzeníhodné a nepat í
do civilizované spole nosti. P i bližším pozorování
však zjistíme, že v této „civilizované spole nosti“ to
není nic zas tak neobvyklého.

Obvi ování ob tí, pro n jž milovníci cizích slov po-
užívají anglický výraz blaming the victim,  není  žád-
nou novinkou. Svým zp sobem se s ním m žeme se-
tkat všude, i když v progresivn jších spole nostech je
považováno za projev toho nejhloup jšího buran-
ství. To však omezence všeho druhu nem že nijak od-
radit  a  mávnou  nad  tím  rukou  s  poznámkou,  že  se
p ece nenechají omezovat n jakou politickou korekt-
ností. Není p ekvapením, že obvi ování ob tí pat í
p edevším do rétorické výbavy r zných populist ,
xenofob , sexist , lidí trpících r znými mindráky
nebo naopak pocity nad azenosti (což se nevylu u-
je, ale naopak jde ruku v ruce) apod.
P íklad  najdeme bezpo et. Asi nej ast jším je ten

týkající se znásiln ní a jiného sexuálního násilí a ob-
t žování. Vychází ze sexistických p edsudk , které
tvrdí, že žena si za takové jednání m že svým zp so-
bem sama. Ur it  byla oble ená moc vyzývav , nebo
se  tak  chovala.  Nemá  potm  co  d lat  venku.  Nemá
sama bez mužského doprovodu cestovat do zahrani í.
Kdyby se držela v kuchyni, ur it  by se jí nic nestalo.

Nejenže je takový extrémn  traumatizující zážitek
bagatelizován, navíc je na ženu pohlíženo jako na
nesvéprávnou v c,  která  by  se  nem la  vymykat  ja-
kési patriarchální p edstav  o její roli, i dokonce
provokatérku, která útok sama podnítila. Takové
zjednodušené vid ní  sv ta pak lehce zastíní  fakt,  že
velkou ást sexuálního násilí páchají lidé, které ob
zná, asto p ímo v rámci rodiny. Jedinou výjimkou je,
pokud by se násilí dopustil lov k s jinou barvou pleti
i imigrant. Xenofobní strašení „napadáním našich

žen“ pokra uje v sexistickém chápání ženy jako v ci,
kterou by mohl vzít n kdo cizí.

Podobn  zvrhle se d lají viníci z t ch nejchudších.
Po poslední ekonomické krizi, kterou zp sobily banky
a finan ní spekulanti, došlo k n kolika v cem. Banky
byly z ve ejných pen z odškodn ny, nejv tší miliar-
dá i znásobili své zisky a pro plebs se zavedla úspor-
ná opat ení a škrty. Ob tem krize bylo e eno, že si
žily nad pom ry a te  za to musí prost  nést odpo-
v dnost. Jen si sta í vzpomenout, jakou kampa  tady
svého asu vedli pravi áci proti „líným ek m“, tedy
oby ejným pracujícím, na n ž dolehla krize nejdrti-
v ji, zatímco tamní a mezinárodní elity p epo ítávaly
sv j profit. asto jde navíc sociální diskriminace ruku
v ruce s diskriminací rasovou. Její ob ti jsou ale pa-
radoxn  a zcestn  obvi ovány z parazitování na so-
ciálním systému. A podobn  jsou prchající ob ti
válek,  v etn  rodin  s  malými  d tmi,  ozna ovány  za
„invazní armádu“ a tím dehumanizovány, aby se jim
nemusela podat pomocná ruka, jak to vyžadují nejen
mezinárodní úmluvy, ale p edevším oby ejné lidství.
P íkladné blaming the victim pak p edvedla sta-

rostka Prahy 3 Hujová p i svém ideologicko-byrokra-
tickém tažení proti autonomnímu sociálnímu centru
Klinika, které na Žižkov  bez jakýchkoliv dotací
a  grant  p ináší  tém  každý  den  bohatý  osv tový
a kulturní program. Po útoku neonacistických chuligá-
n  na budovu Kliniky se rozhodla pokra ovat v jejich
díle jinými prost edky. Za d vod útoku ozna ila práv
Kliniku, jejíž likvidace by podle starost iných myšlen-
kových  pochod  zajistila  na  Žižkov  klid.  Ve  své
zaslepenosti došla nakonec tak daleko, že podala
trestní oznámení na každého, kdo Kliniku podporuje,
jelikož  tím  schvaluje  trestný  in.  Zapomn la  si  ale
zjistit, že protisquaterský paragraf do právní klasifi-
kace takové „podpory“ nespadá.

Je  t eba  mít  na  pam ti,  že  ob ti  sexuálního  a  do-
mácího násilí, bezdomovectví, pracující chudoby,
nezam stnanosti, ozbrojených konflikt , likvidace so-
ciálního zabezpe ení, xenofobní nenávisti, fašistic-
kých útok  atd. jsou ob ti a rozhodn  se jimi nestaly
ze své v le. Obvi ování ob tí je projevem zbab -
losti, zabedn nosti, sobectví a pokrytectví. A p i-
tom sta í jen projevit trochu empatie a solidarity.


