
STANOVISKO ŽENSKEJ PLATFORMY NÁS NEROZOŠTVETE VO VECI OSLOBODENIA POLICAJTOV 

V KAUZE TÝRANIA RÓMSKYCH CHLAPCOV Z LUNIKA IX 

Sme hlboko znepokojené aktuálnym verdiktom súdu vo veci oslobodenia policajtov, obvinených z 

týrania rómskych chlapcov na policajnej stanici v Košiciach, podľa ktorého sa tento skutok nestal, 

napriek tomu, že dôkaz neľudského a krutého zaobchádzania s chlapcami bol medializovaný 

a jednoznačne identifikovateľný prostredníctvom zvukového a obrazového materiálu.  

Ako ženy a matky sa nemôžeme stotožniť so skutočnosťou, že žijeme v krajine, kde v rozhodovaní 

slovenskej justície absentuje spravodlivosť bez ohľadu na etnickú príslušnosť človeka, v tomto 

prípade dokonca detí vo veku 11-15 rokov. Celé Slovensko obleteli záznamy, z ktorých je zjavné, že 

bolo neprimeraným až brutálnym spôsobom zasiahnuté do dôstojnosti detí, ktoré sa museli vyzliecť 

donaha, fackovať sa a boli šikanované policajtmi! Nerozumieme dôvodom, podľa ktorých nie je 

možné prijať záznam zachytávajúci toto neľudské správanie k deťom bez ohľadu na čin, ktorý 

spáchali, ako dôkazový materiál! 

Tento fakt znižuje našu vieru, že žijeme v spoločnosti, kde môžeme bezpečne vychovávať svoje deti. 

Stratili sme pocit istoty, že v prípade zlyhania, alebo zneužitia moci políciou sa môžeme domáhať 

spravodlivosti na súde, najmä s ohľadom na prípady častého a nepostihovaného výskytu policajného 

násilia na príslušníkoch rómskej menšiny. 

 

Žiadame, aby bol prípad týrania rómskych chlapcov policajtmi z roku 2009 opätovne a spravodlivo 

prešetrený! Budeme trpezlivo očakávať nové rozhodnutie súdu  a v prípade rovnakého verdiktu sme 

odhodlané odporúčať poškodeným obrátiť sa i na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.  

Zároveň ako plnohodnotné občianky tejto krajiny, v ktorej sme sa rozhodli vychovávať svoje deti, 

žiadame, aby boli zo strany polície vyvodené nápravné mechanizmy na zníženie policajného násilia, 

napr. vo forme prísnejších postihov, pričom tieto opatrenia žiadame aj preukázať.  
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„Nás nerozoštvete“ je ženská platforma v Banskobystrickom kraji, ktorej vznik zinicializovali rómske ženy 
s cieľom spolupráce so všetkými ženami prekonávajúcimi rôzne typy bariér a znevýhodnení, vystavených 
viacnásobnej diskriminácii (osamelé matky, vdovy, nezamestnané ženy, seniorky, rómske ženy a iné). 
Nedovoľme tým, ktorí majú moc a prostriedky manipulovať našimi životmi, pretože im naša nesúdržnosť 
vyhovuje. Práve v zdôrazňovaní toho, čo nás spája, vzájomnej podpore a spolupráci vidíme cestu ako tomu 
vzdorovať. Sme ženy rozmanitých identít z Banskobystrického kraja a nenecháme sa rozoštvať. 

 


