DRUŠTVO SOS TELEFON
ZA ŽENSKE IN OTROKE - ŽRTVE NASILJA
P. p. 2726, 1001 Ljubljana
Tel.: + 386 1 / 544 35 13, 544 35 14
Faks: + 386 1 / 524 19 93
E-pošta: drustvo-sos@drustvo-sos.si
Spletna stran: http://www.drustvo-sos.si

Ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk, vas vljudno vabimo na izobraževalni posvet z naslovom
NASILJE NAD ŽENSKAMI IN NASILJE V DRUŽINI – KAKO USTREZNEJE POROČATI,
ki bo v torek, 8. marca 2016, od 10.00 do 13.00 ure,
v Cankarjevem domu (dvorana M1) v Ljubljani
Posvet bosta otvorila
David Burger,
namestnik veleposlanika ZDA
Vlasta Nussdorfer,
varuhinja človekovih pravic
Izobraževanje bosta izvedli
Deborah DeBare in Lucy Rios,
RI Coalition Against Domestic Violence, Warwick, ZDA

Na posvetu bo predstavljen tudi osnutek
spletnega priročnika za medije in strokovno javnost: »Kako ustrezno poročati o nasilju nad
ženskami in o nasilju v družini«.
Društvo SOS telefon organizira izobraževalni posvet, katerega cilj je podeliti izkušnje iz ZDA o
pomenu ustreznega poročanja o nasilju nad ženskami in o nasilju v družini.
Osrednji gostji dogodka bosta tako predstavnici organizacije RI Coalition Against Domestic
Violence, Deborah DeBare in Lucy Rios, organizacije, ki deluje na področju ustreznega poročanja o
nasilju v družini od leta 2000, in je pionirka na tem področju v ZDA. Gostji bosta predstavili svoje
delo in izkušnje ter dobre prakse, metode in načine dela glede poročanja o nasilju nad ženskami in o
nasilju v družini.
Neustrezno poročanje lahko v splošni javnosti sproži več negativnih učinkov, in sicer glede odnosa
in strpnosti do nasilja ter do povzročiteljev nasilja, lahko pa spodbuja tudi strah in sram pri žrtvah, da
še težje prekinejo nasilne odnose. Poročanje o nasilju nad ženskami in o nasilju v družini naj bi
stremelo k ozaveščanju in senzibilizaciji javnosti, v smeri doseganja stopnje ničelne strpnosti do
nasilja in opolnomočenja žrtev, da prekinejo nasilne odnose in poiščejo strokovno pomoč. V ZDA so
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v zadnjih 15 letih razvili vrsto tehnik in smernic, ki medijem in strokovni javnosti pomagajo pri
prevzemanju pravega pristopa ob poročanju glede občutljivih tem.
Izobraževanje bo podlaga za pripravo spletnega priročnika za medije in strokovno javnost
»Kako ustrezno poročati o nasilju nad ženskami in nasilju v družini«, pri katerem sodeluje
Društvo novinarjev Slovenije. Priročnik bo enostaven vodnik o tem, čemu se je pri poročanju o
nasilju nad ženskami in nasilju v družini potrebno izogibati in kaj je potrebno izpostavljati,
zato da poročanje doseže tudi namen ozaveščanja in senzibiliziranja družbe.
Del posveta bo potekal v angleškem jeziku, tolmačenje v slovenski jezik bo zagotovljeno.
Čeprav se zavedamo, da je vaše delo dinamično in nepredvidljivo, vas, zaradi organizacijskih
potreb, vljudno naprošamo, da se prijavite preko spletne prijave na: http://www.drustvosos.si/prijavni-obrazec, do četrtka, 3. marca 2016. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.
Več informacij na elektronskem naslovu drustvo-sos@drustvo-sos.si oziroma na telefonskih
številkah 01/544 35 13, 01/544 35 14.
Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite!
Maja Plaz, predsednica Društva SOS telefon
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