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ÚVOD
Terčem jsou
bezbranní
xistuje jen málo tragiãtûj‰ích zku‰eností
❚ V jedné britské studii t˘kající se sexuálních
neÏ záÏitek zoufalé obûti, která pﬁijme kontaktÛ mezi terapeutem a pacientem u psypomoc a pak je zrazena sv˘m „dobrodin- chologÛ uvedlo 25 % dotazovan˘ch, Ïe léãili
cem“.
pacienta, s nímÏ se sexuálnû zapletl jin˘ terapeut.2
Pﬁedstavte si 7letou holãiãku, kterou
❚ Studie z roku 2001 udává, Ïe kaÏd˘ dvacát˘
poslali k psychiatrovi nebo psychologovi pro klient, kter˘ byl sexuálnû zneuÏit sv˘m terapomoc s emocionálními problémy, které má kvÛli peutem, bylo dítû, u dívek prÛmûrnû ve vûku 7 let
incestu. Pﬁedstavte si, Ïe tento specialista tuto a u chlapcÛ 12 let. Nejmlad‰í obûti byly tﬁi roky.
malou holãiãku bûhem „terapie“ také zneuÏije. Jak˘
I kdyÏ soucit, zdrav˘ rozum a slu‰nost jasnû
musí tato zoufalá obûÈ proÏít emocionální otﬁes?
ﬁíkají, Ïe sexuální zneuÏívání pacientÛ je závaÏn˘
Taková opovrÏenítrestn˘ ãin, psychiatﬁi
hodná proradnost, beza psychologové aktivnû
„I když soucit, zdravý rozum a slušnost
prostﬁednû po závaÏné
pracují na cenzuﬁe – dojasně říkají, že sexuální zneužívání
osobní krizi mÛÏe obûÈ
konce i kdyÏ jsou obûÈpacientů je závažným a zločinným
pouze zatíÏit dal‰ími
mi vykoﬁisÈování dûti.
zneužitím, psychiatři a psychologové
emocionálními jizvami
Kombinují vymy‰lené
to cenzurují – dokonce i když jsou
a nestabilitou.0
diagnózy z Diagnosticobětmi sexuálního zneužití děti.“
kého a statistického maJe to také zatracující
nuálu du‰evních poruch
kritika tûchto „profesio– Jan Eastgateová
(Diagnostic and Statistical
nálÛ“, kter˘m byl svûManual of Mental Disorﬁen úkol pomáhat znaãders, DSM-IV) s chytr˘mi, nicménû zvrácen˘mi
nû emoãnû kﬁehk˘m lidem.
31. ﬁíjna 2002 byl odsouzen k 10 letÛm vûzení argumenty nebo dokonce vyloÏenou lÏí a pracují
psychoterapeut Jean-Pierre Tremel za znásilnûní tak na dekriminalizaci pohlavního zneuÏívání Ïen
a pohlavní zneuÏívání dvou mlad˘ch pacientek, a dûtsk˘ch pacientÛ.
Orgány z oblasti du‰evního zdraví, které udûlukteré soud shledal extrémnû zraniteln˘mi. 52let˘
Tremel tvrdil, Ïe jeho „léãba“ byla zaloÏena na jí oprávnûní k provozování praxe, jim za to zatím
„orientální tradici“, pﬁi níÏ „staﬁí muÏi zasvûcovali zﬁídkakdy vymûﬁí víc neÏ mírné obvinûní z „profesního prohﬁe‰ku“ a doãasnû zneplatní jejich licenci.
dívky do sexuálních praktik“.1
V roce 2003 Koloradská Státní rada kvalfikaãTaková „terapie“ není nikdy pomocí. Je to
nechutná zrada pod rou‰kou pomoci, vûc, která se ních psychologÛ (Colorado State Board of Psychologist Examiners) zru‰ila právo k vykonávání praxe
v prÛmyslu du‰evního zdraví vyskytuje ãasto:
❚ Podle statistik se Ïena na psychiatrovû dr. Johnu Dickemu, kter˘ pﬁi léãení pûtiletého chlappohovce vystavuje vût‰ímu riziku znásilnûní, neÏ ce pouÏíval sexuální pomÛcky. Podle chlapcova otce.
byl jeho syn v prÛbûhu tzv. terapie „vysvlékán, mukdyÏ se pÛjde v noci projít do mûstského parku.

E

ÚVOD
Te r ã e m j s o u b e z b r a n n í
2

CZE-CCHR-Bklt-Rape.qxd

17.10.2004

22:11

Stránka 3

Ú V O D
K
Č E S K É M U
V Y D Á N Í
Tento materiál byl sestaven Občanskou komisí za lidská práva
(Citizens Commission on Human Rights – CCHR) na základě
průzkumů a zkušeností pocházejících z Evropy, Spojených států,
Austrálie, ale i dalších částí světa. V různých zemích se vzhledem
k odlišnému historickému vývoji a několika dalším faktorům může
popisovaná situace lišit, v některých ohledech může být lepší, ale
v některých také podstatně horší.
Díky globálnímu postupu psychiatrie můžeme v ČR očekávat
snahu o přizpůsobení se Evropě a USA, což je v případě zlepšení
situace v oblasti lidských práv a práv pacientů vítanou změnou,

v případě implementace prokazatelně škodlivých psychiatrických
a psychologických postupů a zvyšování negativního psychiatricko-psychologického vlivu naprosto nepřijatelným trendem, který
by politici, úřady, nevládní organizace a angažovaní občané neměli dovolit. Stejně tak by neměli dovolit stávající zneužívání, ke
kterému v České republice dochází. Předkládaný materiál je
inspirací pro jeho odhalení a pro zavedení opatření, která povedou k zajištění lidských práv tak, jak je definují mezinárodní dokumenty, jejichž je ČR signatářem. Zejména Všeobecná deklarace
lidských práv a Mezinárodní úmluva o občanských a politických
Občanská komise za lidská práva ČR
právech.

ãen, omezován, byl terãem nadávek, pohlavnû zneuÏit, byl mu vym˘ván mozek a byl stra‰en umûl˘m
penisem“.3
Dr. Paul A. Walters, psychiatr zodpovûdn˘ za
zdraví studentÛ na Standfordské univerzitû v Kalifornii a b˘val˘ ‰éf oddûlení du‰evního zdraví
zdravotnick˘ch sluÏeb Harvardské univerzity byl
v roce 1989 pﬁinucen rezignovat poté, co se
objevila tvrzení, Ïe má „ãast˘ sex“ s jistou pacientkou. Zmínûná Ïena, která byla jako dítû obûtí
pohlavního zneuÏívání, dostala v mimosoudním
vyrovnání více neÏ 200 000 dolarÛ. Prohlásila, Ïe
Walters ji vyuÏíval pro orální sex „nûkdy aÏ pﬁi
dvou ze tﬁí psychiatrick˘ch sezení t˘dnû“.
Nûkteﬁí psychiatﬁi jsou v‰ak trestnû obvinûni
a odsouzeni.
V Orange County v Kalifornii byl psychiatr
James Harrington White usvûdãen z toho, Ïe
pacienta pﬁinutil k análnímu pohlavnímu styku.
Po vy‰etﬁování vedeném Obãanskou komisí za lidská práva (CCHR) bylo zji‰tûno, Ïe White podával
léky mlad˘m muÏÛm a potom na video natáãel,
jak s nimi provozuje sex. White byl odsouzen
k témûﬁ sedmi letÛm vûzení.
Îádn˘ lékaﬁ, sociální organizace nebo ãlen
rodiny by nikdy nemûl Ïádného ãlovûka svûﬁit
místÛm, kde bude muset ãelit postupÛm z oblasti
du‰evního zdraví, které se dnes povaÏují za léãbu.
Tato publikace je jednou ze série zpráv vydávan˘ch Citizens Commission on Human Rights
(Obãanskou komisí za lidská práva), které se zab˘vají zradou páchanou v oblasti du‰evního zdraví.
Je vydávána jako sluÏba veﬁejnosti a veﬁejné
varování.
Sexuální zneuÏití terapeutem je sexuální

zneuÏití. Znásilnûní terapeutem je znásilnûní.
Nikdy nebude pﬁedstavovat terapii. Pokud v‰ak
tato vûc nebude obecnû rozpoznána a státní zástupci a soudci ji nebudou jako takovou kvalifikovat, zÛstanou psychiatﬁi, psychologové a psychoterapeuti nadále hrozbou pro kaÏdou Ïenu ãi
dítû podstupující terapii du‰evního léãení.
S úctou,

Jan Eastgateová,
prezidentka
Citizens Commission on Human Rights
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DŮLEŽITÁ FAKTA

1
2

10 % až 25 % lékařů a praktiků
z oblasti duševního zdraví zneužívá
své pacienty.

3

Odhaduje se, že asi 100 psychologů ročně přijde o oprávnění
k provozování praxe kvůli sexuálním nepřístojnostem. Ale ztráta
této licence je zřídkakdy doživotní.
Americká psychologická asociace
přesto kvůli takovému provinění
vyloučí jen 10 svých členů za rok.

4
5

Psychiatři a psychologové předefinovali a omlouvají znásilnění své
pacientky nebo pacienta jako
„sexuální kontakt“, „sexuální vztah“
nebo „překročení hranic“.

Psychiatři používají po znásilnění
pacienta, aby svůj zločin zakryli,
léky nebo elektrošoky ve snaze
vymazat jeho paměť.

Profesní orgány udělující
oprávnění k vykonávání praxe,
když se zabývají sexuálním
zneužíváním pacientů psychiatry
a psychology, s tím zachází jako
s „profesním prohřeškem“, místo
toho, aby byl tento kriminální čin
trestně stíhán.

KRIMINALITA JE V PSYCHIATRII HOJNÁ:
Dr. James Harrington White (vlevo) byl usvûdãen
z pohlavního zneuÏívání dûtí a dr. Jules Masserman,
b˘val˘ prezident Americké psychiatrické asociace
(APA) sexuálnû zneuÏíval své pacientky bûhem léky
navozeného spánku. Doãasnû pﬁi‰el o svou licenci,
av‰ak zÛstal ãlenem správní rady APA.
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KAPITOLA JEDNA
Znásilnění
s jiným jménem

O

Barbara Noelová byla v‰ak „du‰evní pacient“.
tázka: Kdy není znásilnûní 0 znásilMasserman prohla‰oval, Ïe je „nemocná“ a Ïe lÏe.
nûním?
Odpovûì: KdyÏ je pachatelem Trvalo sedm let, bûhem nichÏ Barbara bojovala
u soudÛ a kdy na veﬁejnost musely vystoupit i dal‰í
o‰etﬁující psychiatr nebo psycholog.
Jeden z nejvíce nechvalnû pro- Ïeny, které se dozvûdûly o jejím pﬁípadu, neÏ APA
slu-l˘ch pﬁípadÛ psychiatrického „neznásilnûní“ je podpoﬁila rozhodnutí Illinoiské psychiatrické
pﬁípad dr. Julese Massermana, kterého kdysi jeho spoleãnosti o pozastavení Massermanovy licence
kolegové z celého svûta uctívali jako jednoho z nej- k provozování praxe. Ta byla v‰ak pozastavena jen
lep‰ích psychiatrÛ. B˘val˘ prezident Americké psy- na pût let, a to nikoli kvÛli znásilnûní, ale kvÛli nechiatrické asociace (APA) a ãestn˘ prezident Svûtové patﬁiãnému zacházení s léky. Masserman mezitím
asociace pro sociální psychiatrii (World Association zÛstával ãlenem správní rady APA s právem volit.
Asociaci nevyhovovafor Social Psychiatry)
la pﬁedstava, Ïe by se mûla
Masserman byl mocn˘
zbavit jednoho ze sv˘ch
muÏ.
V jedné zemi ukázala revize,
nejznámûj‰ích jmen, a tak
Barbara Noelová si
tvrdila, Ïe dÛkazy nebyly
myslela, Ïe má ‰tûstí, Ïe
že zatímco psychiatři
„prokázány“. Jako kdyby
jejím psychiatrem je
představovali asi jen 6 % lékařů poji‰Èovna nezaplatila obûMasserman. Ten pomocí
tem více neÏ 350 000 USD
svého profesonálního
v zemi, tvořili 28 % pachatelů
na kompenzacích a jako by
vlivu Barbaru snadno
s kárným opatřením kvůli
se Masserman dobrovolnû
pﬁesvûdãil, Ïe by se
nevzdal své lékaﬁské limohla dotknout sv˘ch
sexuálnímu provinění.
cence v Illinois jen na zá„skuteãn˘ch pocitÛ“
kladû „neprokázan˘ch“
uÏitím sodium amytalu,
tvrzení pacientek.4
barbiturátu pouÏívaného v 60. letech pﬁi experimentech s ovládáním mysli.
Podle zprávy z roku 1998 odhadla Americká
Bûhem jednoho drogou navozeného spánku, které jí asociace provinãních a státních v˘borÛ pro psyãasto pﬁedepisoval, se probudila a na‰la Masser- chologii (United States Association of State and
mana, jak hlasitû vzdychá – sexuálnû ji zneuÏíval.
Provincial Psychology Boards), Ïe 100 americk˘ch
Barbara Noelová si nikdy pﬁedtím neuvûdo- psychologÛ pﬁijde kaÏdoroãnû o svá oprávnûní
mila, jak hluboko mÛÏe podvod zajít. Uvûdomila k vykonávání praxe kvÛli sexuálním nepﬁístojnossi, Ïe Masserman jí dopoval léky celé roky, aby tem. Americká psychologická asociace (APA) v‰ak
mohl sexuálnû zneuÏívat její tûlo, coÏ je praktika vylouãí jen 10% z nich. Ti ostatní mohou díky
velmi blízká nekrofilii (pohlavní ukájení na mrtvolách svému nadále platnému ãlenství v APA pokraãoãi na jejich ãástech). To ji pochopitelnû znaãnû rozlítilo. vat ve své praxi i bez licence.

KAPITOLA JEDNA
Znásilnûní s jin˘m jménem
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va‰e sestra nebo dcera, která v dobré víﬁe u psychiatra hledala pomoc kvÛli rozchodu s partnerem.
Oprávnûnû byste poÏadovali, aby byl násilník stíhán
v plném rozsahu práva. BohuÏel se tak pravdûpodobnû nestane, pokud jde o psychiatra, protoÏe
i kdyÏ je justiãní systém teoreticky schopen psychiatrické znásilnûní potrestat, drsná realita vypadá tak,
Ïe vût‰inu pﬁípadÛ ﬁe‰í lékaﬁské komory a orgány
udûlující oprávnûní k provozování praxe jako „profesní prohﬁe‰ek“.

Psychiatﬁi a psychologové zﬁídkakdy naz˘vají
znásilnûní znásilnûním. Místo toho vûc bagatelizují
jako „sexuální kontakt“, „sexuální vztah“ nebo
„pﬁekroãení hranic“, kdyÏ si nûkter˘ z jejich ãlenÛ
vynutí na pacientovi sex, ãasto za pomoci lékÛ nebo
elektro‰oku.
Pﬁedstavte si soudce trestního soudu, kter˘
poslouchá argumentaci obhajoby, Ïe „to ve skuteãnosti nebylo znásilnûní, spí‰ ‰lo o sexuální kontakt“.
A v je‰tû hor‰ím pﬁípadû, pﬁedstavte si, Ïe obûtí je

1

2

3

4
PSYCHIATŘI A PSYCHOLOGOVÉ neustále čelí trestním obviněním
z pohlavního zneužívání osob, které vyhledaly jejich pomoc.
1) Psycholog Donald Persson (vlevo) byl odsouzen k 10 letům
vězení za znásilnění 12leté dívky. 2) Psychiatr Markham Berry se
přiznal k pohlavnímu zneužívání chlapců, kteří k němu byli posláni
pro pomoc. 3) Kansaský psychiatr John Lester byl odsouzen k 41
měsícům za zneužívání dvou mladých chlapců. 4) Psychoterapeut
John Ferguson byl jedním z prvních stíhaných v rámci
koloradského zákona, který specificky kriminalizuje taková sexuální
zneužívání.

KAPITOLA JEDNA
Znásilnûní s jin˘m jménem
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Profesní orgány rozhodují o tom, jaké disciplinární opatﬁení by se mûlo pouÏít, a obÏalovaného psychiatra staví mimo zákon – jen zﬁídka jsou tito lékaﬁi,
kteﬁí pﬁijdou o své licence, trestnû stíháni. Kdyby, podle této logiky, znásilnil instalatér svoji zákaznici,
o jeho osudu by mûla rozhodnout asociace instalatérÛ.
To se samozﬁejmû nestane a stejnû tak ani takové profesní organizaci nebude dovoleno fungovat jako zákon.
V dÛsledku toho je zvrácen˘ psychiatrick˘ etick˘
systém v‰eobecnû kritizován jako pﬁíli‰ mírn˘ a neadekvátní. Australsk˘ psychiatr Paul Stenberg vzal
svou pacientku do láznû umístûné v tûlocviãnû, tﬁel jí
prsy a vagínu a ﬁíkal, Ïe je to „terapie“. S dal‰í pacientkou mûl pohlavní styk a navrhl jí, aby zkusila heroin.
V roce 2000 se Stenberg dobrovolnû vzdal své licence
a slíbil lékaﬁské radû, Ïe
uÏ nikde na svûtû nikdy
nebude praktikovat.
Podrobné zkoumání lékařského
Do dvou let byl
výboru v USA ohledně lékařů,
Stenberg v novinách znovu kvÛli pohlavnímu
kteří byli disciplinárně potrestáni
zneuÏívání pacientek.
„Anne“ vyhledala u Stenza sexuální provinění, zjistilo, že
berga pomoc kvÛli létÛm
psychiatrie a dětská psychiatrie
pohlavního zneuÏívání,
kterého se jí a její sestﬁe
jsou mezi nimi
dostávalo od otce, zatímco jejich matka to udrÏonadměrně zastoupeny.
vala jako „rodinné tajemství“. Anne chtûla pomoci „zkrotit vzpomínky“. „Ale místo pomoci pﬁi léãení
krvácejících ran incestu je [Stenberg] je‰tû prohloubil,“
napsal Courier Mail v dubnu 2002.5
Podrobné zkoumání krokÛ lékaﬁského v˘boru
v USA z roku 1998 proti 761 lékaﬁÛm, kteﬁí byli disciplinárnû potrestáni za sexuální provinûní v letech 1981
aÏ 1996, zjistilo, Ïe psychiatrie a dûtská psychiatrie jsou
mezi obory nadmûrnû zastoupeny. I kdyÏ psychiatﬁi
tvoﬁili asi jen 6 % lékaﬁÛ v zemi, pﬁedstavovali 28 % lékaﬁÛ s kárn˘m opatﬁením kvÛli sexuálnímu provinûní.6
V témÏe roce zjistila zpráva ‰védské Sociální rady
u stíÏností pacientÛ za ãtyﬁleté období, Ïe psychiatﬁi
jsou zodpovûdní za témûﬁ polovinu hlá‰eného ‰patného zacházení s pacienty vãetnû sexuálního zneuÏívání.
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1

Psychiatři, kteří sexuálně
vykořisťovali své pacienty,
vynalezli následující omluvy: bylo
to z „lásky“, byla to „impulzivnost“
nebo „chyba v úsudku“
a opravdu to bylo kvůli „zvýšení
pacientčiny sebeúcty“.

2

Psychiatrům a psychologům
značně v jejich úsilí vyhnout se
trestnímu stíhání kvůli pohlavnímu
zneužívání pomohlo zavedení
Diagnostického a statistického
manuálu duševních poruch – IV
(DSM) a kapitoly duševních
poruch Mezinárodní klasifikace
nemocí (MKN).

3
4

MKN a DSM uvádí pohlavní
zneužívání dětí jako „zvyklostní
a nutkavou poruchu“. DSM také
tvrdí, že fyzické zneužívání dětí
je příbuzná duševní porucha.
Světová psychiatrická asociace
tvrdí, že profesní kodexy chování,
studium etiky nebo pravidla či
zákony samy o sobě „nebudou
garantovat“ etickou praxi
psychiatrů.

PsychiatrÛm a psychologÛm pomohlo
znaãnû v jejich úsilí vyhnout se trestnímu
stíhání kvÛli pohlavnímu zneuÏívání zavedení Diagnostického a statistického manuálu
du‰evních poruch – IV (DSM-IV), kter˘
dekriminalizuje zloãin tím, Ïe jej definuje
jako biologicky podmínûnou odchylku.
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KAPITOLA DVù
Trestné činy
jako „terapie“
americkém prÛzkumu z roku 1986
úplnû normální, protoÏe dûti jsou ãasto pﬁitahovány ke
ohlednû sexu psychiatrÛ s pacienty ﬁeklo
sv˘m rodiãÛm. Gluskie nestoudnû lhal. „Genitální sti73 % psychiatrÛ, kteﬁí pﬁipustili sexuálmulace uvolÀuje v mozku chemické látky, které podní vykoﬁisÈování pacientÛ, Ïe tak ãinili
porují vznik pouta mezi dûtmi a dospûl˘mi,“ prohlásil.9
❚ 21. ãervna 2002 zneplatnil psychologick˘ v˘bor
z „lásky“ nebo kvÛli „potû‰ení“, 19 % prohlásilo, Ïe to bylo kvÛli „zv˘‰ení pacientãiny nebo pacienstátu Ohio licenci dr. Johna Wilsona na dobu minimálnû
tovy sebeúcty“, zatímco mezi zb˘vající omluvy patﬁila
dvou let kvÛli „vysoké potﬁebû narcistického [erotick˘
„chyba v úsudku“, „impulzivnost“, „prospûch terapeuta“
zájem sám o sebe] ukájení“ a naﬁídil mu léãbu ze závisa „osobní potﬁeby“.7
losti na alkoholu. Bûhem sezení se Ïenou, která trpûla
O témûﬁ dvû desetiletí pozdûji se omluvy nezmûnily.
traumatem z havárie letadla, ji Wilson pﬁitiskl na kﬁeslo a
Ti, kteﬁí se objevili pﬁed lésliboval jí ten nejlep‰í sex,
kaﬁsk˘mi v˘bory, aby vykter˘ kdy v Ïivotû mûla.
svûtlili své chování, se hájili
pozdûji tvrdil, Ïe
Psychiatři vymysleli „diagnózy“, Wilson
„ztrátou úsudku kvÛli stremûl „alkoholické zatmûsu“, „neobvykle vysokou
ní“.10
aby vysvětlili, proč dochází
❚ V létû 2004 se pﬁed
úrovní sexuality“, tím, Ïe
k sexuálnímu zneužívání
praÏsk˘m psychiatrem Mi„sex je legitimní formou telo‰em Lachmanem objevila
rapie“ a dokonce „skuteãná
pacientů, kdy tvrdí, že
hrozba dal‰ího postihu od
láska k pacientovi by mûla
pacienti trpí „poruchou“,
Lékaﬁské komory. Stalo se
b˘t povolena“.
tak poté, co zaslal nûkolik
Zde jsou nûkteré dal‰í
která provokuje terapeuta.
uráÏliv˘ch textov˘ch zpráv
psychiatrické omluvy devijedné ze sv˘ch b˘val˘ch
antního sexuálního chování:
❚ Psychiatr z Virginie,
pacientek, kterou v minuRobert C. Showalter byl soudním znalcem ve vûci trestlosti pﬁi vy‰etﬁení ve své ordinaci sexuálnû stimuloval, za
ních kauz, dokud v roce 1999 nepﬁi‰el o licenci kvÛli
coÏ byl v roce 2001 podmínûnû z komory vylouãen.
tomu, Ïe nutil pacienty, aby pﬁed ním masturbovali a naSnahu o dosaÏení spravedlnosti touto a dal‰ími jím
z˘val to „masturbaãní terapií“.8
zneuÏit˘mi pacientkami oznaãil dle deníku MF Dnes za
❚ V roce 2001 byl psychiatr ze Sydney, Clarence „mstu padl˘ch Ïen“ a svou roli zlehãil slovy: „I lékaﬁÛm
Alexander Gluskie, kter˘ byl drÏitelem ¤ádu Austrálie
se stává, Ïe se zamilují do pacientky.“
(nejvy‰‰ího státního vyznamenání) z roku 1999, vyﬁazen
PsychiatrÛm a psychologÛm pomohlo znaãnû v jez lékaﬁského registru kvÛli sexuálnímu vztahu s pacientjich úsilí vyhnout se trestnímu stíhání kvÛli pohlavnímu
kou. Gluskie bûhem terapeutick˘ch sezení pﬁevzal „roli
zneuÏívání zavedení Diagnostického a statistického manuáotce“, pobízel ji, aby si vybavila své dûtství a aby si mu
lu du‰evních poruch (DSM-IV) a kapitoly du‰evních posedla na klín. KdyÏ se pohlavnû vzru‰il, ﬁekl jí, Ïe je to
ruch Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). DSM
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dekriminalizuje zloãin tím, Ïe definuje kriminální
osobnosti“: „Jsou to pacienti, kteﬁí nevûdomû provokují
chování jako biologicky podmínûnou odchylku nebo
terapeuty buì aby to s nimi vzdali nebo je sadisticky
„du‰evní poruchu“. Tímto zpÛsobem je moÏné zbavit
zneuÏívali...“ Jakékoli „mohou u pﬁípadu existovat nevûnebezpeãné zloãince ve vlastních ﬁadách psychiatrÛ
domé motivy“, dodává, „koneãn˘m behaviorálním
ve‰keré osobní odpovûdnosti za své ãiny.
v˘sledkem je dosaÏení... ‚vítûzství prohrou‘, a prohrou je
Paul R. McHugh, profesor psychiatrie a vedoucí psyãasto selhání psychiatrické léãby“.12
Psychiatﬁi vym˘‰lejí nelegitimní diagnózy, pracují
chiatr v nemocnici Johna Hopkinse v Baltimore je otevﬁenû
na dekriminalizaci zloãinu a vytváﬁejí klamné teorie
kritick˘ vÛãi sv˘m vlastním kolegÛm: „Nov˘ pﬁístup
a argumenty na obranu kriminálních ãinÛ. Dokonce své
DSM v pouÏívání odborníkÛ a popisn˘ch kritérií pﬁi idenmravnû zkaÏené sklony a ãinnosti kodifikovali do smûrtifikování psychiatrick˘ch chorob povzbudil aktivní
nic du‰evního léãení.
prÛmysl. Pokud to mÛÏete popsat, mÛÏete to pojmenovat.
Svûtová psychiatrická asociace (World Psychiatric
A pokud to mÛÏete pojmenovat, mÛÏete tvrdit, Ïe to exisAssociation – WPA) v roce 1996 tvrdila, Ïe „etické
tuje jako samostatná ‚entita‘ s, nakonec, k ní pevnû pﬁipochování se zakládá na psychiajen˘m zpÛsobem léãby.
trovû vlastním smyslu pro
Návrhy na nové psychizodpovûdnost vÛãi pacientovi
atrické poruchy se zmnoAmerická národní studie
a jeho úsudku v urãení toho,
honásobily tak horeãnatû,
ohledně sexu terapeuta s klientem
co je správné a odpovídající
Ïe DSM sám o sobû
odhalila, že terapeuti zneužívají
jednání. Vnûj‰í standardy a
vyrostl z pouh˘ch 119
vlivy jako jsou profesní kostránek v roce 1968 na
více dívky než chlapce. Věk obětí
dexy chování, studium etiky
886 pﬁi posledním vyženského pohlaví se pohybuje
nebo pravidla ãi zákony samy
dání...“ [v roce 1994].
od 3 do 17 let. Věk zneužitých
o sobû nebudou garantovat
Pﬁipou‰tí, Ïe nûkteré z
etickou praxi medicíny [psyporuch „jsou ãistû vychlapců od 7 do 16 let.
chiatrie]“.
nálezy sv˘ch zastáncÛ“.11
Ameriãtí profesoﬁi
Je dÛvod se divit, Ïe v‰eHerb Kutchins a Stuart Kirk ve své knize Dûlají z nás
obecnû utajují své skuteãné plány?
blázny (Making Us Crazy) uvádûjí, Ïe v‰e, co psychiatricJedinou v˘jimkou – osvûÏující svou nestranností,
k˘ v˘bor musí udûlat pﬁi vytvoﬁení poruchy v DSM, je
av‰ak mrazivou sv˘m obsahem – byl ãlánek z 26. dubna
vzít nálepku, poskytnout obecn˘ popis zaloÏen˘ na
1999 ve washingtonském ãasopise Insight. Richard Gard„klinické moudrosti“, vytvoﬁit menu diagnostick˘ch
ner, klinick˘ profesor dûtské psychiatrie byl citován
kritérií, zkontrolovat tato navrhovaná kritéria se zastánci
takto: „Pﬁehnanû moralistické a trestající reakce
nové kategorie, rozhodnout, kolik z nich musí b˘t pro
spoleãnosti vÛãi pedofilÛm... zacházejí daleko za hranici
pouÏití diagnózy splnûno a postavit se kaÏdé opozici.
toho, co já povaÏuji za závaÏnost daného trestného ãinu.“
Konkrétnû MKN uvádí zapalování domÛ jako
Ve skuteãnosti navrhoval, Ïe pedofilie slouÏí úãelÛm
„patologické zakládání poÏárÛ“, krádeÏe jako „patoloplození!13
Naprostá nezodpovûdnost a nefunkãnost politiky
gické kradení“ a jak MKN tak DSM uvádûjí pohlavní
WPA se stává zﬁejmou, kdyÏ si pﬁedstavíme spoleãenské
zneuÏívání dûtí jako „pedofilii – zvyklostní a nutkavou
následky, pokud by se GardnerÛv názor na pedofilii
poruchu“. DSM také tvrdí, Ïe fyzické zneuÏívání dítûte
nûkdy stal v˘kladem takového zvráceného chování
je pﬁíbuznou du‰evní poruchou.
z pohledu zákona.
Psychiatﬁi dokonce pouÏívají své diagnózy k vyPsychiatrÛm a psychologÛm nemÛÏeme dovolit
svûtlení, proã je pacienti nahla‰ují jako pachatele
pokraãovat v urãování standardÛ chování v jakékoli
pohlavního zneuÏívání. Psychiatr z APA, Richard
spoleãnosti, jinak spoleãnost riskuje dal‰í degradaci.
Simons, popisuje „pacienty s masochistickou poruchou
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P¤ÍPADY ZNEUÎITÍ
Oloupeni o nevinnost
platit odškodné. Soudroce 2000
ce, který jej odsoudil,
odmítla oakprohlásil: „Měl jste důlandská (ve
věrný vztah s rodinou,
státu Michikterou jste systematicky
gan) oblasta závažně zneužíval...“.14
ní soudkyně Alice Gilbertová žádost psychologa
❚ V roce 1997
Juliana Gordona o probyl odsouzen kansaský
puštění na kauci a napsychiatr John Buckles
řídila, aby do doby proLester k 41 měsícům
jednání jeho odvolání
vězení za zneužívání
proti rozsudku o pohlavdvou chlapců ve věku
ním zneužívání a zná14 a 15 let. Lester chlapsilnění nezletilého chlapce léčil kvůli předchozíce zůstal ve vazbě. Gormu fyzickému a pohlavdon, který byl oblastním
nímu zneužití.15
opatrovnickým soudem
❚ Psychiatr Paul
povolán k práci s proBridges byl usvědčen ze
blematickými nezletilými,
zneužití dvou mladíků ve
byl odsouzen k 15 letům
věku 15 a 16 let, šlo
vězení. Soudkyně uvedo zranitelné chlapce na
la: „Neexistuje žádná ciútěku. 15letý z nich navilizace, pokud nechrávštívil v roce 1996 Bridníme naše děti.“
gese u něj doma, Bridges jej fotografoval na❚ Ten samý rok byl
hého a obscénně jej naodsouzen Robert Bruce
padl. O tři roky později
Craft, psychiatr z Georgie,
PEDOFILOVÉ: Psycholog Bjarne Skovsager a psychiatr Alan J.
který se staral o zneužité Horowitz byli oba odsouzeni do vězení za pohlavní zneužívání dětí. odpověděl na Bridgesův
inzerát hledající „mužské
a emocionálně narušené
modely“ 16letý a byl také
děti na státním úřadě péče
o rodinu a dítě, k 20 letům vězení za zločin pohlavně zneužit. Policie odhalila, že Bridges je
pohlavního vykořisťování dítěte a zneužívání dětí. součástí celonárodní pedofilní skupiny. Jenomže jediStátní zástupkyně nazvala Craftovy zločiny „své- ným skutečným trestem, kterého se mu dostalo, bylo
volnými činy, které uloupily dětskou nevinnost“, a zneplatnění jeho licence.16
řekla, že rozsudek je příliš mírný. „Kdyby [Craft]
❚ V roce 1992 byl Alan J. Horowitz, newyorský
strávil [za mřížemi] každý den, nebylo by to dost,“ psychiatr odsouzen k 10 až 20 letům vězení za
prohlásila.
znásilnění tří chlapců ve věku 7 až 9 let a za
❚ Dr. Burnell Gordon Forgey, kalifornský psy- pohlavní zneužití 14leté dívky. Horowitz se hájil
chiatr, který pracoval s problémovou mládeží v útul- tím, že je „normální pedofil“. Policejní vyšetřování
cích pro mládež, zaměstnával odsouzené pedofily. zjistilo stopu pohlavního zneužívání pacientů,
82letý člen Americké psychiatrické asociace se při- která se táhla zpátky až do 60. let, kdy Horowitz
znal k pěti případům orálního sexu s 15letým pracoval pro organizaci poskytující pomoc městpacientem v jednom z domovů. Státní zástupce ským dětem postiženým chudobou.17
prohlásil: „Pohlavní zneužívání mladých lidí je samo
❚ V roce 1993 popsal psycholog z Utahu Doo sobě dost špatné, avšak když je pachatelem lékař nald Persson sám sebe jako „morálního“ člověka,
v bílém plášti... jde o ďábla v převleku.“
když jej odsoudili k 10 letům vězení za znásilnění
❚ 24. července 2002 byl odsouzen k 6 letům 12leté dívky.18
vězení dánský psycholog Bjarne Skovsager za
Jak bylo uvedeno v roce 2001, americká
početná a závažná pohlavní zneužívání – včetně studie týkající se sexu mezi terapeutem a klientem
análního pohlavního styku a nemravného od- včetně dětí odhalila, že terapeuti zneužívají již
halování – třech chlapců ve věku 7 až 11 let. 3leté dívky a 7leté chlapce.19 Průměrný věk obětí
Skovsagerovi bylo nařízeno každému z chlapců za- byl u dívek 7 let a 12 let u chlapců.
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1
2
3
4

Pacienti pohlavně zneužití
terapeutem se s velkou pravděpodobností pokusí o sebevraždu.

5

Hippokratova přísaha, pojmenovaná po lékaři, který působil
kolem 5. století př. n. l., na jejíž
dodržování přísahali všichni
psychiatři, zakazuje sex mezi
lékaři a pacienty.

Každý stý pacient, který se
sexuálně zapletl s terapeutem,
skutečně sebevraždu spáchá.
Podle jedné studie byla polovina
pacientek pohlavně zneužitých
psychiatrem již předtím obětí
pohlavního zneužití v dětství,
incestu nebo znásilnění.
Soudy uznávají, že pacientův
zdánlivý „souhlas“ se
sexuálním vztahem s terapeutem
nelze použít jako obhajobu
z důvodu zranitelnosti na straně
pacienta a vážné terapeutovy
zrady důvěry.
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KAPITOLA T¤I
Sexuální
zneužívání ničí životy
enneth Pope, b˘val˘ pﬁedstavitel rick˘ch terapeutÛ spáchaly sebevraÏdu a dal‰í
etické komise Americké psycho- tisíce byly z dÛvodÛ zpÛsobeného po‰kození
logické asociace (Ethics Committee hospitalizovány.
of the American Psychological
Podle australské studie z roku 1989 „SváAssociation) ve své zprávû z roku dûní pacientek“ byla aÏ polovina pacientek se2001 „Sex mezi terapeuty a klienty“, uvedl: „Pro- xuálnû zneuÏit˘ch psychiatry jiÏ pﬁedtím obûtí
fese zab˘vající se zdravím ãlovûka jiÏ na svém pohlavního zneuÏití v dûtství, incestu nebo
úplném zaãátku rozpoznaly ‰kodu, k níÏ mÛÏe znásilnûní. Psychiatﬁi pouÏívají bezbrannost
dojít, kdyÏ se lékaﬁ sexuálnû zaplete s klientem.“ pacientek k jejich dal‰ímu zneuÏívání. ¤ekli jim,
Hippokratova pﬁísaha, pojmenovaná po lékaﬁi, Ïe jejich problém skuteãnû zpÛsobila „sexuální
kter˘ pÛsobil kolem 5.
dysfunkce“ a Ïe je
století pﬁ. n. l., zakazuje
museli nauãit, jak
sex mezi lékaﬁi a pajejich dysfunkci pﬁeAsi 14 % těch, kteří se
cienty. Lékaﬁi vÏdy vûkonat pomocí dosaÏesexuálně zapletli s terapeutem,
ﬁili, Ïe sex s pacientem
ní orgasmu a pomocí
se zakazuje z dÛvodu
orálního sexu.22
se alespoň jednou pokusilo
„Cítila jsem se
destruktivního dopadu
hodnû ‰patnû a ‰la
na pacienta. K tomu
o sebevraždu. Jeden ze 100
jsem k nûmu pro pose vztahuje v˘znamná
pacientů úspěšně.
moc,“ prozradila jedkauza z roku 1976,
na z pacientek. „NeRoyová versus Hartogs, jedna z prvních,
uvûﬁitelnû jsem se na
kde Ïena úspû‰nû zaÏalovala svého terapeuta. nûj upnula a stala se na nûm závislá. ¤ekl mi, Ïe
Soud zde prohlásil: „A tak od [Freuda] aÏ k mo- ‚nejlep‰í vûci se v psychiatrii odehrávají v tajnosdernímu praktikovi zde máme obecn˘ souhlas na ti‘. Zakázal mi o na‰em sexuálním vztahu komu‰kodliv˘ch úãincích tûlesn˘ch intimností mezi koli ﬁíkat a ﬁekl mi, Ïe nemÛÏu nikomu vûﬁit.“23
pacientem a terapeutem.“20
KdyÏ uÏ si pacient stûÏuje, provinil˘ psyZávûreãn˘m umíráãkem takového po‰ko- chiatr nejdﬁíve obviÀuje jeho „du‰evní nemoc“,
zení je pacientova sebevraÏda. Asi 14 % tûch, potom jeho neschopnost se vyrovnat s minul˘m
kteﬁí se sexuálnû zapletli s terapeutem, se ale- traumatick˘m záÏitkem. A nakonec psychiatﬁi
spoÀ jednou pokusilo o sebevraÏdu. Jeden ze sta obvykle argumentují, Ïe pacient se „vztahem“
souhlasil, navzdory oãividnému zneuÏití.
pacientÛ úspû‰nû.21
Svou roli hraje vystra‰ené mlãení vût‰iny
Sharon Hamiltonová, profesionální taneãobûtí – odhadem jen asi 1 % ve skuteãnosti nice z Austrálie je toho tragick˘m pﬁíkladem.
zneuÏití oznámí – desetitisíce pacientÛ psychiat- Bûhem charitativního pﬁedstavení ve vûzení
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utrpûla lehãí zranûní, kdyÏ na ni s noÏem za- toho, Ïe se stal jedin˘m vykonavatelem a oprávútoãil vûzeÀ. KdyÏ se domáhala od‰kodnûní, nûn˘m z její závûti.“ 24
poslali ji k psychiatrovi Harry Baileymu, kter˘
V jiném pﬁípadu z roku 1992 ãelila psychiatjí nasadil „léãbu hlubok˘m spánkem“ – droga- riãka Margaret Bean-Bayogová obvinûní ze zami navozené koma a elektro‰oky, a uji‰Èoval ji, nedbání odborné péãe a obãanskoprávní Ïalobû
Ïe jí to pomÛÏe pﬁi její soudní pﬁi. Ale dr. Bailey ze strany rodiny studenta lékaﬁské fakulty na
se s ní zapletl a svedl
Harvardské univerziji. Kdykoli mûla ‰pattû Paula Lozana, kte„Cítila jsem se hodně špatně
nou náladu nebo hror˘ po její léãbû spázila, Ïe to prozradí,
chal sebevraÏdu. Oba šla jsem k němu pro pomoc.
dal jí dal‰í „léãbu“.
vinûní uvádûla, Ïe
Řekl mi, že ‚nejlepší věci se
Bûhem pûti mûsícÛ, co
Bean-Bayogová pov psychiatrii odehrávají
obdrÏela 100 000 douÏívala terapeutické
larÛ jako náhradu za
techniky, aby mohla
v tajnosti‘. Zakázal mi o našem
útok noÏem, pﬁedala
mít s Lozanem nesexuálním vztahu komukoli říkat...” chutn˘ a bizarní sekontrolu nad sv˘mi
financemi úãetnímu
xuální vztah. Posílala
– zneužitá pacientka
dr. Baileyho, kter˘ vlomu lichotivé poÏil 30 000 dolarÛ do
známky o jeho „fenoBaileyho soukromé lémenálním sexu“. Loãebny. Hamiltonová
zano se zabil poté, co
otûhotnûla a ‰la na
Bean-Bayogová jejich
doporuãení Baileyho
vztah ukonãila. 25
na potrat. Bailey poDr. Gary Shoepﬁel otcovství. Ani ne
ner, ﬁeditel centra
do roka spáchala HaWalk-In v Minneamiltonová sebevraÏdu.
polis ve státû MinBûhem státního vynesota si je skálo‰etﬁování popsal soudpevnû jist, co se
ce John Slattery toto
tohoto chování t˘ká:
vykoﬁisÈování: Bailey
„Souhlas není obha„s ní vytvoﬁil sexuální
jobou. âili i kdyÏ to
vypadá, Ïe pacient
vztah“ a „pouÏíval jej,
mûl s terapeutem roaby nad ní dominoval
mánek, pokud se tak
a ovlivnil ji, byÈ nepﬁístalo v prÛbûhu promo, aby mu dala
fesionálního vztahu,
peníze“. Do jejich
je to trestn˘ ãin kvavztahu „patﬁila fyziclifikovaného znásilká napadení, moÏn˘
nûní... CoÏ znamená,
únos, v˘hrÛÏky vãetÏe pokud prokáÏete,
nû v˘hruÏek nedobÏe se to stalo, nemurovolnou hospitalizasíte prokazovat nic
cí, pÛjãoval si od ní
jiného.“26
peníze a také dosáhl

KAPITOLA T¤I
Sexuální zneuÏívání niãí Ïivoty
14

ZRÒDA: Dr. Harry
Bailey dal taneãnici
Sharon Hamiltonové
„léãbu hlubok˘m
spánkem“ (léky navozené
koma a elektro‰oky), svedl
ji, ãímÏ zaãal vá‰niv˘
vztah. Ani ne do roka
spáchala sebevraÏdu.
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P¤ÍPADY ZNEUÎITÍ
Sexuální predátoři
ěhem posledních let vychází najevo více a více
❚ 10. prosince 2002 byl uvězněn na 10 let
psychiatrických znásilnění, mezi jinými:
anglický psychiatr Christopher Allison za znásilnění
❚ 11. února 1998 byl odsouzen ke 133 a sexuální zneužívání šesti pacientek.30
letům vězení psychiatr William Cone za sexuální
Díky odvaze a rozhodnosti odvážných žen,
a deviantní zneužívání dvou pacientek. Cone ženám které tyto případy odkryly – často navzdory osobnířekl, že je přestali kojit příliš brzy a je potřeba je
mu nebezpečí a emocionálnímu strádání – se ně„znovuvychovat“, což vyžadovalo, aby s ním měly
kteří z pachatelů těchto zločinů dostali do rukou
sex. Aby je přesvědčil, podal jim velké množství psyspravedlnosti.
chotropních léků, na kterých se staly závislé. Cone
V mnoha zemích však justiční systém funguje
o sobě tvrdil, že trpí „alkoholizmem a závislostí na příliš pomalu a příliš mnoho z 65 000 terapeutů,
sexu“ – nějakou „formou morální vyšinutosti způ- kteří znásilňují své pacienty, jen přijde o licenci
sobenou mojí posedlou přetížeností prací, mocí k vykonávání praxe
a perfekcionizmem...“.
V pravém opaku k tomu
řekl státní zástupce,
David Cosgrove soudu:
„Je to predátor... Tito lidé
„Je to predátor... Tito
k němu přišli, aby se léčili,
lidé k němu přišli, aby se
léčili, a on je poškodil.
a on je poškodil. Ještě jsem
Ještě jsem nezažil, aby
nezažil, aby obžalovaný způsobil William Cone
obžalovaný způsobil tolik bolesti a tolik škody
tolik bolesti a tolik škody takovému
takovému množství lidí.
množství lidí.“
Je tu poselství, které je
potřeba předeslat to– státní zástupce David Cosgrove k případu
muto obžalovanému
psychiatra Williama Conea, odsouzeného ke 133
a každému jemu podobletům vězení za sexuální zneužívání pacientů
nému.“27
❚ V roce 2004 bylo
potvrzeno odsouzení kanadského psychiatra Johna Orpina z roku 1998 za (zatímco zůstávají
Kolathur Unni
fyzické a sexuální zneužívání pacientek. Zatímco byly na svobodě) nebo je
ženy zdrogovány, znásilňoval je a prováděl na nich
jim jen nařízeno, aby podstoupili „terapii“ na svou
anální styk. Některé z nich byly přivazovány ke zdi
sexuální „poruchu“.
a bity páskem. Dr. Orpin jim říkal, že jeho penis je
Zpráva Williama Masterse a Virginie Johnso„uzdravující nástroj“ a že anální znásilnění představunové z roku 1970 „Lidská sexuální nedostatečnost“
je „absolutní lásku“.28
(Human Sexual Inadequacy) je i nadále pravdivá:
❚ 4. července 2002 byl pouze na 18 měsíců „...když je možné prostřednictvím odpovídajícího
uvězněn londýnský psychiatr Kolathur Unni, přes- právního postupu určit, že pacienti byli svedeni
tože pohlavně zneužil pacientku během hypnote- k sexu, bez ohledu na to, zda k němu došlo
rapeutického sezení. Unni měl záznamy o sexuálním počáteční iniciativou pacienta nebo násilníka, terazneužívání pacientů a byl vyřazen z lékařského peut by měl být žalován spíše ze znásilnění než ze
registru na Novém Zélandu kvůli podobným inci- zanedbání odborné péče, tj. soud by měl být spíše
trestní než občanskoprávní.“31
dentům.29
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DŮLEŽITÁ FAKTA
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Do roku 2004 bylo ohledně
rostoucího počtu sexuálních trestných činů páchaných psychiatry
a psychology uzákoněno již více
než 25 nařízení ve Spojených
státech, Austrálii (Viktorii),
Německu, Švédsku a Izraeli.
Průzkumy ohledně terapie provedené v Norsku, Polsku, Švédsku,
Švýcarsku a Velké Británii zjistily, že
„hlavním problémem je sexuální
zneužívání a ponížení“.
Ne všechny lékařské komory
a orgány uznávají, že usvědčení
a odsouzení psychiatra nebo psychologa z trestného činu by
mělo vést k trvalému zrušení jeho
oprávnění k provozování praxe.
Sdružující nebo vzdělávací organizace, pokud vědí o sexuálních
prohřešcích svého člena na
pacientech a nenahlásí věc policii,
nejsou v současnosti postižitelné.

Americk˘ psychiatr Michael
DeLain byl v roce 2002 uvûznûn
za pohlavní vykoﬁisÈování 16leté
pacientky.
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KAPITOLA âTY¤I
Co by se mělo udělat?
e vûci pohlavního zneuÏívání psychia- b˘t informováni, Ïe jakékoli chování mimo tyto
trem, psychologem a psychoterapeu- standardy je nepatﬁiãné, Ïe u pohlavního zneuÏití
tem není moÏné uãinit Ïádn˘ pokrok, se jedná o trestn˘ ãin, nikoli o „pﬁekroãení hranic“.
KaÏd˘ ãlovûk, kter˘ chce podstoupit psychiatdokud nebudou z právního hlediska
definovány jako trestná jednání, napl- rické „poradenství“, musí mít právo zdokumentoÀující skutkovou podstatu trestného ãinu stejnû, vat v‰echny konzultace na videozáznam a ukonãit
jako je tomu u znásilnûní: jedin˘m vyÏadovan˘m jakékoli rozhovory nebo terapii v libovoln˘
okamÏik a bez hrozby represí.
dÛkazem je, Ïe do‰lo k sexu.
Profesor psychiatrie Glen Gabbard v roce 2002
Psychiatﬁi ãasto tvrdí, Ïe sex s klienty je „konsenzuální“ (odsouhlasen˘), i kdyÏ jsou si vûdomi pﬁipustil: „Pozitivním aspektem kriminalizace je,
Ïe poroty a právní sysvé silné emocionální
stém mohou b˘t pﬁi
pﬁevahy nad pacienty.
„Souhlas není obhajobou.
vykonávání spravedlAle pokud by mûl nûkdo
nosti efektivnûj‰í neÏ
sex s dítûtem, spoleãnost
Čili i když to vypadá, že pacient
nûkteré etické komise ãi
rozpoznává nevyváÏeměl s terapeutem románek,
licenãní rady.“32
nost síly, znalosti a autority pouÏívané dospûCCHR provádûla
pokud se tak stalo v průběhu prol˘m a odsuzuje ãin jako
spolu s dal‰ími angaÏofesionálního vztahu, je to trestný van˘mi skupinami a jedkriminální. Stejnû tak to
čin kvalifikovaného znásilnění...“
musí b˘t u psychiatra a
notlivci kampaÀ za zavejeho pacienta.
dení pﬁísn˘ch zákonÛ na
— dr. Gary Shoener, ředitel centra
PrÛzkumy ohlednû
ochranu Ïen a dûtí pﬁed
Walk-In v Minneapolis, Minnesota
terapie provedené v Norpsychiatrick˘m znásilsku, Polsku, ·védsku,
nûním. Do roku 2004
·v˘carsku a Velké Británii zjistily, Ïe hlavním pro- bylo ohlednû rostoucího poãtu sexuálních trestn˘ch
blémem je „sexuální zneuÏívání a poníÏení“. Zprá- ãinÛ páchan˘ch psychiatry a psychology uzákova Rady Evropy z roku 1994 „Psychiatrie a lidská nûno více neÏ 25 naﬁízení ve Spojen˘ch státech,
práva“ naléhala na vydání kodexÛ chování, které Austrálii (Viktorii), Nûmecku, ·védsku a Izraeli.
„explicitnû stanoví, Ïe jednání sexuálního charak¤ada tûchto pﬁedpisÛ stanoví, Ïe pacientÛv
teru se u terapeuta/psychiatra zakazuje. Takové „souhlas“ není obhajobou a Ïe kdyÏ psychiatr
chování musí b˘t kvalifikováno jako zneuÏívání vejde do sexuálního kontaktu s pacientem, dochází
dominantního postavení terapeuta a zneuÏití k závaÏné kompromitaci psychiatrovy náleÏité
dÛvûry klienta.“
odborné péãe a svûﬁené dÛvûry. Usvûdãení psyPacientÛm by mûla b˘t poskytnuta písemná chiatﬁi mohou ãelit aÏ 10 letÛm vûzení za jedno
informace o poradensk˘ch standardech a mûli by provinûní a pokutû 20 000 dolarÛ.

V
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Usvûdãení psypovoluje moÏnost obrátit
chiatriãtí násilníci musí
se k nepsychiatrick˘m
b˘t zahrnuti do seporadcÛm. Takové záznamÛ registrovan˘ch
kony by rodiãÛm, opasexuálních predátorÛ
trovníkÛm, obûtem, ada tûch, kdo zneuÏívají
vokátÛm, soudcÛm, sodûti, s uveﬁejnûním jeciálním pracovníkÛm
jich jmen, aby do bua péãi o dítû poskytly
doucna nemohli klazákonnou moÏnost ob„Když je možné prostřednictvím
mat dal‰í obûti pﬁedrátit se k lidem, kteﬁí nejodpovídajícího právního
stíráním pomoci, která
sou souãástí morálnû
postupu určit, že pacienti byli
vyústí ve zradu. Ti,
zkorumpovaného systékteﬁí zaÏili podobné
mu du‰evního zdraví.
svedeni k sexu, ...terapeut by
zneuÏití, volají po taZrada na pacientovi
měl být žalován za znásilnění
kov˘ch opatﬁeních nejspáchaná psychiatricspíše než ze zanedbání péče,
více a je potﬁeba je vysk˘m sexuálním zneuÏily‰et a pﬁitom stále
tím není ani terapeutická
tj. soud by měl být trestní spíše
chránit jejich soukromí.
ani to není „ne‰kodn˘“
než občanskoprávní.“
To lze zaﬁídit pouze
zpÛsob, jak pacientovi
skrze
jednání
za
dodat „sebeúctu“.
– William Masters
zavﬁen˘mi dveﬁmi, aby
Dr. Thomas Szasz,
a Virginia Johnsonová
bylo dosaÏeno potﬁebemeritní profesor psyn˘ch legislativních rechiatrie ﬁíká: „Toto je
forem.
intelektuální bankrot zatíÏen˘ morální paral˘zou.
Îádné dítû by se nemûlo nikdy nechat samotné Tvrzení, Ïe sexuální kontakt... mÛÏe b˘t pro
v místnosti s Ïádn˘m poradcem, terapeutem, psy- pacienta terapeutick˘, je úãelové a stupidní. PouÏíchologem nebo psychiatrem. KaÏd˘ mlad˘ ãlovûk, vat to pro ospravedlnûní takov˘ch sexuálních konkter˘ pravdûpodobnû pro‰el pohlavním zneuÏitím, taktÛ je nelogické a nemorální.“
je obzvlá‰È zraniteln˘ a je tﬁeba jej chránit.
Psychiatﬁi a psychologové vedou dÛvûﬁivé paRodiã nebo opatrovník musí mít rozhodné cienty smûrem k záhubû a pﬁíli‰ ãasto také k o‰klivé
právo ukonãit jak˘koli rozhovor, prÛbûh v˘slechu, smrti vlastní rukou. Zákon je zákon, sepsan˘, aby
kaÏd˘ pokus jakéhokoli psychiatrického poradce chránil lidi. KdyÏ se jedna skupina vidí nad
dále mladého ãlovûka rozru‰it. Zodpovûdn˘ zákonem a pﬁesvûdãuje o prosazování takov˘ch
dospûl˘ musí b˘t informován o tûchto právech zákonÛ, pak nikdo není v bezpeãí. Musí b˘t jednou
a o kriminálním charakteru sexuálního kontaktu a provÏdy jasno, Ïe bez ohledu na to, jak psychiatmezi poradcem a dítûtem.
rick˘ násilník vûﬁí, Ïe je privilegovan˘, znásilnûní
Musí dojít ke schválení legislativy, která zÛstane znásilnûním.
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DOPORUâENÍ
Doporučení
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Znásilnûní je znásilnûní. Je obzvlá‰È závaÏné, pokud jej páchá psychiatr nebo jin˘
praktik z oblasti du‰evního léãení. Trestní zákoníky musí jasnû uvádût, Ïe skutek
pohlavního aktu mezi terapeutem a pacientem je „kvalifikované znásilnûní“ se
stejn˘m trestem jako za kaÏdé jiné znásilnûní. „Souhlas“ pacienta není obhajobou.
V‰echny orgány udûlující oprávnûní k vykonávání praxe psychiatrÛm, psychologÛm
nebo psychoterapeutÛm by mûly vÏdy pﬁedávat kopie v‰ech stíÏností pacientÛ na
sexuální obtûÏování ãi napadení lékaﬁem k vy‰etﬁování a stíhání policii nebo
státnímu zástupci, kteﬁí mají za povinnost vûc vy‰etﬁovat a provádût stíhání.
Sexuální zneuÏití by nemûlo b˘t pﬁedmûtem disciplinárních ﬁízení profesních orgánÛ,
n˘brÏ by tyto orgány mûly mít povinnost v kaÏdém pﬁípadû nechat vûc vy‰etﬁit
státními orgány ãinn˘mi v trestním ﬁízení.
KaÏdá stíÏnost na sexuální zneuÏívání, která se prokáÏe jako oprávnûná, by mûla b˘t
také hlá‰ena vy‰etﬁovatelÛm podvodÛ na zdravotním poji‰tûní, aby se zjistilo, zda
usvûdãen˘ pachatel taktéÏ nespáchal podvod tím, Ïe vyúãtoval svá sexuální sezení
jako terapii.
Pokud bude psychiatr nebo psycholog usvûdãen v trestním ﬁízení ze sexuálního
zloãinu, mûlo by také dojít k trvalému zru‰ení jeho oprávnûní k vykonávání praxe.

Pro oběti znásilnění:
1. Pokud jste byli sexuálnû zneuÏiti psychiatrem, psychologem nebo psychoterapeutem, podejte trestní oznámení. Kopii trestního oznámení poskytnûte nejbliÏ‰í
poboãce CCHR, která vám mÛÏe pomoci v dosaÏení vy‰etﬁování va‰í stíÏnosti
a trestního stíhání.
2. Pﬁedev‰ím se nebojte vypovídat. Bude moÏné ochránit Ïivoty stovky jin˘ch Ïen,
dûtí a muÏÛ, pokud tak uãiníte. CCHR vám pomÛÏe, pﬁi zachování va‰eho soukromí.

P S Y C H I AT R I C K É Z N Á S I L N ù N Í
Doporuãení
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Mezinárodní občanská
komise za lidská práva

O

lidsk˘ch práv OSN, zejména následujícími ustanoveními, která psychiatﬁi dennû poru‰ují:

bãanská komise za lidská práva
(CCHR) byla zaloÏena v roce 1969
Scientologickou církví za úãelem
vy‰etﬁování a odhalování poru‰ování
lidsk˘ch práv psychiatrií a za úãelem
oãi‰tûní oblasti du‰evního léãení. Dnes
má více neÏ 130 poboãek v 31 zemích. Její v˘bor se
skládá z poradcÛ, kteﬁí se naz˘vají zmocnûnci, mezi
nûÏ patﬁí lékaﬁi, právníci, pedagogové, umûlci, podnikatelé a obhájci obãansk˘ch a lidsk˘ch práv.

âlánek 3: „KaÏd˘ má právo na Ïivot, svobodu
a osobní bezpeãnost.“
âlánek 5: „Nikdo nesmí b˘t muãen nebo
podrobován krutému, nelidskému nebo poniÏujícímu zacházení nebo trestu.“
âlánek 7: „V‰ichni jsou si pﬁed zákonem rovni
a mají právo na stejnou ochranu zákona bez jakéhokoli rozli‰ování.“

I kdyÏ CCHR neposkytuje lékaﬁské ani právní
poradenství, úzce spolupracuje s lékaﬁi a podporuje
uplatÀování medicíny. Klíãovou vûcí, na kterou se
zamûﬁuje, je psychiatrické podvodné pouÏívání subjektivních „diagnóz“ postrádajících náleÏité vûdecké nebo lékaﬁské opodstatnûní. Psychiatrie na základû tûchto lÏiv˘ch diagnóz obhajuje a pﬁedepisuje
Ïivot po‰kozující léãebné postupy, mezi nimi pouÏívání psychotropních lékÛ, které zakr˘vají skryté
potíÏe pacienta a brání mu v jeho uzdravení.

Skrze lÏivé diagnózy psychiatrÛ, stigmatizující
oznaãení, zákony umoÏÀující snadné omezení ãi
zbavení osobní svobody, brutální odosobÀující
„léãbu“ jsou po‰kozovány tisíce lidí a jsou jim
odpírána jejich nezcizitelná lidská práva.
CCHR se zaslouÏila o stovky reforem tím, Ïe
vypovídala pﬁi legislativních jednáních a provádûla
veﬁejná sly‰ení o psychiatrickém zneuÏívání, jakoÏ
i spoluprací s médii, s orgány ãinn˘mi v trestním
ﬁízení a veﬁejn˘mi ãiniteli po celém svûtû.

Její práce je v souladu s V‰eobecnou deklarací

MEZINÁRODNÍ
obãanská komise za lidská práva
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POSLÁNÍ CCHR
OBâANSKÁ KOMISE ZA LIDSKÁ PRÁVA
Obãanská komise za lidská práva vy‰etﬁuje a odhaluje psychiatrická poru‰ování lidsk˘ch práv. Bok po boku spolupracuje s podobnû sm˘‰lejícími skupinami a jednotlivci,
kteﬁí sdílí spoleãn˘ cíl: oãi‰tûní oblasti du‰evního zdraví. A bude v tom pokraãovat,
dokud nebudou zastaveny v‰echny zneuÏívající a donucovací praktiky psychiatrie
a v‰em lidem nebudou navrácena jejich lidská práva a dÛstojnost.
dr. James P. Carter
autor knihy Vydírání v medicínû: Potlaãování alternativ (Racketeering In
Medicine: The Suppression of Alternatives)
„Obãanská komise za lidská práva po
celém svûtû dokumentuje psychiatrické
zloãiny. V mnoha státech USA byly zavedeny zákony pro zabránûní psychiatrickému
pohlavnímu zneuÏívání pacientÛ, jako
v˘sledek práce této komise.“
Margaret Saundersová, matka 22leté
dcery, která zemﬁela pﬁi psychiatrické
„péãi“ v jednom západoaustralském
psychiatrickém zaﬁízení
„V dobû, kdy probíhalo soudní
vy‰etﬁování ohlednû Melissy, mû CCHR
podporovala, pomáhala mi se pﬁipravit...
utû‰ovala mû, kdyÏ to bylo tûÏké... Zaujetí

a soucit tûchto skvûl˘ch lidí jde daleko za
hranice toho, co jsem kdy zaÏila. Slova
nemohou vyjádﬁit, jak si této organizace
a ve‰keré poskytnuté pomoci cením.“
Dennis D. Bauer
státní zástupce, Orange County, Kalifornie
„Jsem státním zástupcem jiÏ 12 let
a v posledních ãtyﬁech letech se specializuji
na stíhání pohlavního zneuÏívání a zneuÏívání dûtí. Byl jsem velmi pﬁekvapen
zji‰tûním, Ïe soukromá organizace pokraãovala ve vy‰etﬁování tam, kde my jsme
nebyli schopni nic najít nebo kde jsme se
vûci nebyli schopni vûnovat. Zjistil jsem, Ïe
v‰ichni pracovníci [CCHR] jsou velmi pozitivní, horliví, inteligentní a v˘jimeãnû dobﬁe
informovaní o problémech, které jsou pro
vût‰inu populace nesrozumitelné.“

Dal‰í informace u:
CCHR International (Mezinárodní obãanská komise za lidská práva)
6616 Sunset Blvd.
Los Angeles, California 90028, USA
Telefon: (323) 467-4242 • (800) 869-2247 • Fax: (323) 467-3720
www.cchr.org • e-mail: humanrights@cchr.org
Nebo kontaktujte nejbliÏ‰í poboãku CCHR.
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CCHR INTERNATIONAL
Zmocněnci a poradní výbor
Zmocnûnci jednají s oficiálním povûﬁením
CCHR a pomáhají CCHR pﬁi dosahování reformy
v oblasti du‰evního zdraví a zaji‰Èování práv
du‰evnû nemocn˘ch.

Harriet Schock
Michelle Stafford
Cass Warner
Miles Watkins
Kelly Yaegermann

Mezinárodní prezident

Jan Eastgate
Citizens Commission on
Human Rights International
Los Angeles

Politika a právo

Tim Bowles, Esq.
Lars Engstrand
Lev Levinson
Jonathan W. Lubell, LL.B.
Lord Duncan McNair
Kendrick Moxon, Esq.

Prezident CCHR USA

Bruce Wiseman
Citizens Commission on
Human Rights United States

Věda, medicína a zdravotnictví

Giorgio Antonucci, M.D.
Mark Barber, D.D.S.
Shelley Beckmann, Ph.D.
Mary Ann Block, D.O.
Roberto Cestari, M.D.
(také President CCHR Italy)
Lloyd McPhee
Conrad Maulfair, D.O.
Coleen Maulfair
Clinton Ray Miller
Mary Jo Pagel, M.D.
Lawrence Retief, M.D.
Megan Shields, M.D.
William Tutman, Ph.D.
Michael Wisner
Julian Whitaker, M.D.
Sergej Zapuskalov, M.D.

Člen výboru Citizens
Commission on Human Rights

Isadore M. Chait
Zakládající zmocněnec

Dr. Thomas Szasz
Professor of Psychiatry Emeritus
State University of New
York Health Science Center
Umělci

David Campbell
Raven Kane Campbell
Nancy Cartwright
Kate Ceberano
Chick Corea
Bodhi Elfman
Jenna Elfman
Isaac Hayes
Steven David Horwich
Mark Isham
Donna Isham
Jason Lee
Geoff Levin
Gordon Lewis
Juliette Lewis
Marisol Nichols
John Novello
David Pomeranz

Pedagogika

Gleb Dubov, Ph.D.
Bev Eakman
Nickolai Pavlovsky
Prof. Anatoli Prokopenko
Náboženství

Rev. Doctor Jim Nicholls
Podnikatelé

Lawrence Anthony
Roberto Santos
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Kanceláﬁe CCHR
CCHR âeská republika

Obãanská komise za
lidská práva
Václavské námûstí 17
110 00 Praha 1, âeská republika
Tel./Fax: 420-224-009-156
E-mail: lidskaprava@cchr.cz

CCHR Australia

Citizens Commission on
Human Rights Australia
P.O. Box 562
Broadway, New South Wales
2007 Australia
Phone: 612-9211-4787
Fax: 612-9211-5543
E-mail: cchr@iprimus.com.au

CCHR Austria

Citizens Commission on
Human Rights Austria
(Bürgerkommission für Menschenrechte Österreich)
Postfach 130
A-1072 Wien, Austria
Phone: 43-1-877-02-23
E-mail: info@cchr.at

CCHR Belgium

Citizens Commission on
Human Rights
Postbus 55
2800 Mechelen 2,
Belgium
Phone: 324-777-12494

CCHR Canada

Citizens Commission on
Human Rights Toronto
27 Carlton St., Suite 304
Toronto, Ontario
M5B 1L2 Canada
Phone: 1-416-971-8555
E-mail:
officemanager@on.aibn.com

CCHR Denmark

Citizens Commission on
Human Rights Denmark
(Medborgernes Menneskerettighedskommission—
MMK)
Faksingevej 9A
2700 Brønsøj, Denmark
Phone: 45 39 62 9039
E-mail: m.m.k.@inet.uni2.dk

CCHR Finland

Citizens Commission on
Human Rights Finland
Post Box 145
00511 Helsinki, Finland

CCHR France

Citizens Commission on
Human Rights France
(Commission des Citoyens pour
les Droits de l’Homme—CCDH)
BP 76
75561 Paris Cedex 12 , France
Phone: 33 1 40 01 0970
Fax: 33 1 40 01 0520
E-mail: ccdh@wanadoo.fr

CCHR Germany

Citizens Commission on
Human Rights Germany—
National Office
(Kommission für Verstöße der
Psychiatrie gegen Menschenrechte e.V.—KVPM)
Amalienstraße 49a
80799 München, Germany
Phone: 49 89 273 0354
Fax: 49 89 28 98 6704
E-mail: kvpm@gmx.de

CCHR Greece

Citizens Commission on
Human Rights
65, Panepistimiou Str.
105 64 Athens, Greece

CCHR Holland

Citizens Commission on
Human Rights Holland
Postbus 36000
1020 MA, Amsterdam
Holland
Phone/Fax: 3120-4942510
E-mail: info@ncrm.nl

CCHR Hungary

Citizens Commission on
Human Rights Hungary
Pf. 182
1461 Budapest, Hungary
Phone: 36 1 342 6355
Fax: 36 1 344 4724
E-mail: cchrhun@ahol.org

CCHR Israel

Citizens Commission
on Human Rights Israel
P.O. Box 37020
61369 Tel Aviv, Israel
Phone: 972 3 5660699
Fax: 972 3 5663750
E-mail: cchr_isr@netvision.net.il

CCHR Italy

Citizens Commission
on Human Rights Italy
(Comitato dei Cittadini per i
Diritti Umani—CCDU)
Viale Monza 1
20125 Milano, Italy
E-mail: ccdu_italia@hotmail.com

CCHR Japan

CCHR Russia

Citizens Commission on
Human Rights Japan
2-11-7-7F Kitaotsuka
Toshima-ku Tokyo
170-0004, Japan
Phone/Fax: 81 3 3576 1741

Citizens Commission on
Human Rights Russia
P.O. Box 35
117588 Moscow, Russia
Phone: 7095 518 1100

CCHR Lausanne,
Switzerland

Citizens Commission on
Human Rights South Africa
P.O. Box 710
Johannesburg 2000
Republic of South Africa
Phone: 27 11 622 2908

Citizens Commission
on Human Rights Lausanne
(Commission des Citoyens pour
les droits de l’Homme— CCDH)
Case postale 5773
1002 Lausanne, Switzerland
Phone: 41 21 646 6226
E-mail: cchrlau@dplanet.ch

CCHR Mexico

Citizens Commission
on Human Rights Mexico
(Comisión de Ciudadanos por
los Derechos Humanos—CCDH)
Tuxpan 68, Colonia Roma
CP 06700, México DF
E-mail:
protegelasaludmental@yahoo.com

CCHR Monterrey, Mexico

Citizens Commission on
Human Rights Monterrey, Mexico
(Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos —CCDH)
Avda. Madero 1955 Poniente
Esq. Venustiano Carranza
Edif. Santos, Oficina 735
Monterrey, NL México
Phone: 51 81 83480329
Fax: 51 81 86758689
E-mail: ccdh@axtel.net

CCHR Nepal

P.O. Box 1679
Baneshwor Kathmandu, Nepal
E-mail: nepalcchr@yahoo.com

CCHR New Zealand

Citizens Commission on
Human Rights New Zealand
P.O. Box 5257
Wellesley Street
Auckland 1, New Zealand
Phone/Fax: 649 580 0060
E-mail: cchr@xtra.co.nz

CCHR Norway

Citizens Commission on
Human Rights Norway
(Medborgernes
menneskerettighets-kommisjon,
MMK)
Postboks 8902 Youngstorget
0028 Oslo, Norway
E-mail: mmknorge@online.no

CCHR South Africa

CCHR Spain

Citizens Commission on
Human Rights Spain
(Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos—CCDH)
Apdo. de Correos 18054
28080 Madrid, Spain

CCHR Sweden

Citizens Commission on
Human Rights Sweden
(Kommittén för Mänskliga Rättigheter—KMR)
Box 2
124 21 Stockholm, Sweden
Phone/Fax: 46 8 83 8518
E-mail: info.kmr@telia.com

CCHR Taiwan

Citizens Commission on
Human Rights
Taichung P.O. Box 36-127
Taiwan, R.O.C.
E-mail: roysu01@hotmail.com

CCHR Ticino,
Switzerland

Citizens Commission on
Human Rights Ticino
(Comitato dei cittadini per
i diritti dell’uomo)
Casella postale 613
6512 Giubiasco, Switzerland
E-mail: ccdu@ticino.com

CCHR United Kingdom

Citizens Commission on
Human Rights United Kingdom
P.O. Box 188
East Grinstead, West Sussex
RH19 4RB, United Kingdom
Phone: 44 1342 31 3926
Fax: 44 1342 32 5559
E-mail: humanrights@cchruk.org

CCHR Zurich,
Switzerland

Citizens Commission on
Human Rights Switzerland
Sektion Zürich
Postfach 1207
8026 Zürich, Switzerland
Phone: 41 1 242 7790
E-mail: info@cchr.ch
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ODKAZY
Odkazy

0. Znásilnûní a pohlavní zneuÏívání jsou také pojmy pro
trestná jednání podle ãeského Trestního zákoníku. Jako
protiprávní jednání mají v‰ak obsah, kter˘ se mÛÏe li‰it od
obsahu pojmÛ laicky chápan˘ch. Skutkovou podstatou
trestného ãinu znásilnûní je násilná souloÏ nebo jin˘
pohlavní styk, ke kterému je postiÏená osoba donucena
násilím nebo jej utrpí ve stavu, ve kterém se není schopna
bránit (napﬁíklad ve spánku). Jde vÏdy o situaci, kdy
postiÏená osoba s takov˘m to jednáním nesouhlasí.
Pohlavní zneuÏívání je souloÏ nebo pohlavní zneuÏití
s osobou mlad‰í 15 let, bez ohledu na její souhlas. Pokud
by mûlo b˘t trestnû postiÏitelné jiné jednání útoãící na
sexuální sféru ãlovûka (pﬁípadnû i s jeho souhlasem, kter˘
byl dán omylem, nebo ke zcela jinému jednání, neÏ ke
kterému nakonec do‰lo), jedná se spí‰e o trestn˘ ãin
po‰kozování cizích práv. V textu pouÏívan˘ pojem
znásilnûní nebo pohlavní zneuÏívání má tedy spí‰e
v˘znam nedobrovolného pohlavního obcování, které jde
proti svobodné vÛli postiÏené osoby a po‰kozuje ji.
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