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АУТОНОМНИ ЖЕНСКИ ЦЕНТАР ПРЕДЛАЖЕ МУП-у

Насилника напоље из куће
Аутономни женски центар
упутио је предлог Министарству унутрашњих послова да,
по узору на многе европске
земље, у Закон о полицији
уведе меру удаљавања насилника из стана и забрану контактирања са жртвом на 14
дана. Ову меру би по предлогу ове организације одређивала полиција на лицу места, или
највише 48 сати након догађа-
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Када се деси насиље, у Србији углавном жене и деца излазе из куће, док насилник,
који је једини одговоран за насиље, остаје у заједничком
дому, не сносећи последице
за своје понашање, опомињу
из Центра. За то време жена
са децом борави у оскудном
или небезбедном простору,
мења дотадашњи начин живота, деца мењају окружење и
школу. Боравак у сигурној кући је временски ограничен и
углавном недовољан да се
жена оснажи, пронађе место
где ће живети са децом, посао и реши другаживотна питања, због чега се неретко

враћа насилнику.
Предлог Аутономног женског центра ослања се на Конвенцију Савета Европе о

спречавању и борби против
насиља над женама и насиља
Хитне
у породици, члан 52

-

Превенција насиља најважнији

задатак

Овоге године Међународни дан породице 15. маја, обележава се под слоганом „Мушка доминација? Равноправност полова и права детета у савременим породицама". Циљ данашњег
празника је да промовише родну равноправност и права деце у
породици. Инсистирање на проблемима који се дешавају у остваривању ових права, истаћи ће важност превенције насиља у
породици кроз одговарајући оквир Породичног закона и кроз
низ системских програмских интервенција.

мере заштите. Овај
везује државе да
неопходне мере да
одгани у ситуацији

члан

оба-

предузму
надлежни
непосредне опасности имају мандат да
издају налог учиниоцу насиља
да напусти место становања
жртве у довољном временском периоду и да му забране
да контактира жртву.
Истовремено, то је и препорука Комитета Уједињених на-

ција
елиминацију
за
дискриминације жена дата јула 2013. Републици Србији у
вези с насиљем према женама.

Овакво овлашћење полиције је први пут уведено 1996. у
Аустрији, а након тога и у Немачкој, Швајцарској, Словени-

ји...

Међународна

тела

прогласила су овај модел добром праксом коју треба да
прате и остале државе. Аутономни женски центар позива
грађанке и грађане да се придруже њиховом захтеву и
преко сајта Ро1р1зијет.огд пошаљу Министарству унутрапоруку
шњих
послова
подршке за увођење хитних
мера заштите.
Б. О.
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