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NOVINARSKA KONFERENCA, Mestni muzej, 25. 11. 2013 

 

Pozdravljeni na novinarski konferenci za obeležitev 25. novembra, Svetovnega dneva boja 

proti nasilju nad ženskami, ki ga je razglasila Organizacija združenih narodov. Moje ime je 

Špela Veselič in prihajam iz Društva SOS telefon. 

 

16 dni akcij proti nasilju nad ženskami je del svetovne kampanje za človekove pravice žensk 

in potekajo do 10. decembra, Svetovnega dneva človekovih pravic. 

 

V okviru teh dni v Sloveniji od leta 1994 izvajamo socialne kampanje in medijske aktivnosti. 

V letošnjem letu bomo to izvedli v okviru mednarodnega projekta Usklajena prizadevanja – 

K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola, ki ga 

sofinancira Evropska komisija. Projekt se osredotoča na Konvencijo Sveta Evrope o 

preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima. Naš namen je 

državo spodbuditi, da čim prej ratificira konvencijo in posledično implementira njena 

določila. Glede na dejstva,  

- da je vsaka četrta ženska v Sloveniji doživela fizično nasilje od svojega 15. leta 

starosti dalje,  

- da je vsaka druga ženska v zadnjih 12 mesecih doživela psihično nasilje,  

- da povprečna zloraba ženske v intimnem odnosu traja od 5,2 do 7,3 let, 

- da je 85 % primerov nasilja v partnerskem odnosu, ki jih obravnavamo, dalj časa 

trajajočih, 

- da 79 % zlorab ne bomo odkrili, če bomo nanje gledali samo skozi poškodbe. Pri 

nasilju nad ženskami namreč ne gre primarno za težo poškodb, ampak za ponavljajoča 

se ravnanja, ki so dolgoročna in vključujejo nadzor in zastraševanje, 

 

je po našem mnenju več kot legitimna zahteva, da država ta pomemben dokument, ki se 

sistematično loteva reševanja nasilja nad ženskami, čim prej ratificira, obenem pa zagotovi 

uveljavljanje njenih določil v praksi. Trdno smo prepričani, da ratifikacija Istanbulske 

konvencije ni stvar pravnih argumentov za ali proti, ampak stvar politične odločitve. 
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Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvo za nenasilno komunikacijo 

in Pravno informacijski center nevladnih organizacij s podporo Mestne občine Ljubljana, 

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, agencije Direct Media 

Komunikacije, Europlakata, Lekarne Ljubljana, pridružujejo pa se nam sorodne 

organizacije iz celotne Slovenije, letos izvajamo medijsko in socialno kampanjo z nazivom 

Podpišem.org. Slogane, s katerimi nastopamo, vidite na pingvinu, v okviru kampanje pa sta 

nastala še radijski in TV oglas. 

 

Na današnji novinarski konferenci so se mi pridružile: 

- Katja Zabukovec Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo,  

- Katarina Bervar Sternad, direktorica Pravno informacijskega centra ter  

- Suzi Kvas, direktorica Javnega zavoda Socio. 

 

Vabimo vas, da se nam ob 12h pridružite na osrednjem dogodku v Parku Zvezda, kjer se nam 

bodo pridružile številne znane osebnosti, med njimi: Blaž Švab iz skupine Modrijani, 

rokometašice RK Krim, nogometaši NK Olimpija, Lado Leskovar, Mojca Funkl, Gregor 

Gruden, Beno Lapajne. Jutri pa bo v Mestni hiši potekal posvet z naslovom Nasilje nad 

ženskami in duševno zdravje v času ekonomske krize.  

 

Zahvaljujem se vam za vašo udeležbo in vam želim lep dan.  

 

 

 

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, p. p. 2726, 1001 Ljubljana 

SOS telefon: 080 11 55 (vsak delavnik od 12. do 22. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 18. do 22. ure), 

e-naslov: drustvo-sos@drustvo-sos.si; spletni naslov: http://www.drustvo-sos.si/ 

 

Društvo za nenasilno komunikacijo, Miklošičeva cesta 38, 100 Ljubljana 

Tel.: 01 4344 822 (uradne ure: pon., tor., čet. od 10. do 15. ure) 

e-naslov: info@drustvo-dnk.si; spletni naslov: http://www.drustvo-dnk.si  

 

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Metelkova 6, 1000 Ljubljana 

tel.: 01 521 18 88; mobi: 051 681 181 

e-naslov: pic@pic.si; spletni naslov: www.pic.si  
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