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D

ruštvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja je bilo ustanovljeno leta 1989 na
pobudo feminističnih aktivistk in je bilo prva nevladna organizacija v Sloveniji, specializirana
posebej za delo proti nasilju nad ženskami ter pomoč ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje.
Smo ženska nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na
področju socialnega varstva in na področju enakih možnosti (statusi, ki jih podeljuje država).
Smo tudi prva slovenska nevladna organizacija s statusom na področju enakih možnosti.
Naše poslanstvo je podpirati, svetovati in pomagati ženskam in otrokom, ki so doživljali ali še
vedno doživljajo nasilje v svojih družinah in odnosih. Potrebe uporabnic so temeljno izhodišče
za naše storitve in naše delo na področju lobiranja in kampanj ozaveščanja. Temeljno izhodišče
dela Društva SOS telefon je tudi, da nasilje nad ženskami – čeprav do njega po navadi prihaja
v družinah in intimnih odnosih – ni osebna ampak družbena težava, ki korenini v neenaki
razporeditvi moči med ženskami in moškimi. Verjamemo, kakor poudarja tudi Deklaracija
Združenih narodov o odpravi nasilja nad ženskami, da je nasilje nad ženskami:
kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin žensk, ki omejuje ali izničuje pravice žensk do
uživanja teh pravic in svoboščin,
odraz zgodovinsko neenakih odnosov moči med moškimi in ženskami, ki so pripeljali do
nadvlade nad in diskriminacije proti ženskam s strani moških in do preprečitve polnega
napredka žensk,
eden od temeljnih družbenih mehanizmov, s katerim so ženske prisiljene v podrejen položaj
v primerjavi z moškimi,
ovira za dosego enakosti, razvoja in miru.
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Association SOS Help-line for Women and Children – Victims
of Violence

T

he Association SOS Help-line for Women and Children – Victims of Violence was founded
as the initiative of activist feminist women in 1989 and is the first non-governmental
organisation in Slovenia specialised in dealing with violence against women, and helping women
and children who are experiencing violence. We are a women’s non-governmental, non-profit
and humanitarian organization that works in a public interest in the field of social security and
in the field of equal opportunities (statuses conferred by the state). We are the first Slovenian
NGO with confirmed status in the field of equal opportunities.
Our mission is to help, support and counsel women and children who have experienced or
are still experiencing violence in their families and relationships. Needs of users are a basis for
all our services and work in the field of lobbying and awareness raising campaigns. The basic
principle for the activities of the Association SOS Help-line is that the violence against women
– even though it usually happens within families and intimate relations – is not a personal but
a social problem, which has its roots in non-equal distribution of power between women and
men. We believe, as also recognized by the United Nations Declaration on the Elimination of
Violence against Women, that violence against women:
constitutes a violation of the rights and fundamental freedoms of women and impairs or
nullifies their enjoyment of those rights and freedoms,
is a manifestation of historically unequal power relations between men and women, which
have led to domination over and discrimination against women by men and to the prevention
of the full advancement of women,
is one of the crucial social mechanisms by which women are forced into a subordinate
position compared with men,
is an obstacle to the achievement of equality, development and peace.
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O PROJEKTU

D

ruštvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja kot partnerska organizacija sodeluje v
projektu z naslovom „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito
žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“(Coordinated efforts – Toward new European standards
in protection of women from gender based violence), ki ga sofinancira Evropska komisija, njegov
nosilec pa je nevladna organizacija Autonomni ženski centar iz Beograda. Projektne partnerice
so še nevladne organizacije Centar za žene žrtve rata iz Hrvaške, Udružene žene iz Bosne in
Hercegovine, Nacionalni savet za ravnopravnost polova – SOŽM iz Makedonije in mreža Ženske
proti nasilju iz Evrope – WAVE iz Avstrije. V projektu sodeluje še Evropski ženski lobi, v Sloveniji
pa se nam pridružujeta Društvo za nenasilno komunikacijo in Pravno informacijski center
nevladnih organizacij.
Osnovni cilj projekta je prispevati k vzpostavljanju celostnih pravnih in političnih rešitev za
zaščito pred nasiljem zaradi spola, ki spadajo k temeljnim pogojem za uresničevanje načel
človekovih pravic, demokracije in socialne vključenosti. Prav tako je cilj projekta povečati
zmožnosti ženskih nevladnih organizacij in mrež za pripravo celostnih analiz, monitoringa in
zagovorništva na področju zaščite žensk pred nasiljem zaradi spola.

O KONVENCIJI SVETA EVROPE O PREPREČEVANJU
NASILJA NAD ŽENSKAMI IN NASILJA V DRUŽINI TER
O BOJU PROTI NJIMA

K

ot osnovo za dosego navedenih ciljev smo postavili Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju
nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (v nadaljevanju Istanbulska
konvencija). Istanbulska konvencija je dokument, ki celostno obravnava problematiko nasilja
nad ženskami in vzpostavlja pravni okvir za zaščito žensk, pred vsemi vrstami in oblikami nasilja.
Vključuje ukrepe tako na področju preprečevanja nasilja nad ženskami kot zaščite žrtev nasilja,
kazenskega pregona povzročiteljev nasilja, poziva k sprejemu zakonskih in političnih ukrepov za
usklajeno in koordinirano delovanje vseh pomembnih institucij (centrov za socialno delo, policije,
tožilstva, sodstva, zdravstvenih institucij, nevladnih organizacij), poziva države h kriminaliziranju
nasilja nad ženskami ter k zagotavljanju primerne in učinkovite kazni za povzročitelje nasilja.
Konvencija je bila odprta za podpis maja 2011 in je stopila v veljavo 1. avgusta 2014. Slovenija je
konvencijo ratificirala 19. 12. 2014.
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Konvencija temelji na razumevanju nasilja nad ženskami kot strukturnega mehanizma za
ohranjanje neenakosti med spoloma in je s tega vidika izjemo pomemben dokument. Tako že
v preambuli poudarja, da je nasilje nad ženskami odraz zgodovinsko neenakih razmerij moči
med ženskami in moškimi, ki je privedlo do dominacije moških in diskriminacije žensk in s tem
do preprečevanja polne uveljavitve žensk. Strukturna narava nasilja nad ženskami, ki je nasilje
zaradi spola, je eden od temeljnih družbenih mehanizmov, zaradi katerega so ženske prisiljene v
podrejen položaj v primerjavi z moškimi.
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POROČILO O POLOŽAJU IN ZAŠČITI ŽENSK,
KI DOŽIVLJAJO NASILJE –LOKALNA RAVEN
Analiza vprašalnikov o izkušnjah žensk, žrtev partnerskega/
družinskega/spolnega nasilja
Cilj in namen analize vprašalnikov

C

ilj analize vprašalnikov je bil pridobiti informacije o zadovoljstvu žensk, ki so poiskale pomoč
zaradi doživljanja nasilja, z odzivom policije in centrov za socialno delo na njihove potrebe,
ter poiskati morebitne pomanjkljivosti in možnosti za izboljšave pri nudenju pomoči.
Namen analize vprašalnikov je bil določiti predloge sistemskih sprememb za izboljšave pri
nudenju pomoči ženskam z izkušnjo nasilja s strani policije in centrov za socialno delo.
Policija in center za socialno delo sta od vseh pristojnih institucij in nevladnih organizacij, ki
nudijo pomoč ženskam z izkušnjo nasilja, najbolj izpostavljeni instituciji, saj se ženske pri iskanju
zaščite pred nadaljnjim nasiljem praviloma najprej in v največji meri obrnejo prav nanju.
Dolgoletne izkušnje Društva SOS telefon in Društva za nenasilno komunikacijo pri delu z žrtvami
nasilja kažejo, da je od odziva teh institucij v največji meri odvisno nadaljnje sodelovanje žensk
z njimi, ponovno iskanje pomoči pri njih ter iskanje pomoči pri drugih institucijah in nevladnih
organizacijah.
Če je odziv policije in / ali centra za socialno delo primeren, hiter in učinkovit, instituciji pa
ustrezno odgovorita na njihove potrebe, jim ženske zaupajo in so pripravljene sodelovati v
nadaljnjih postopkih. V primeru ponovne ogroženosti so se pripravljene ponovno obrniti po
pomoč nanje, pripravljene so iskati pomoč še pri drugih institucijah in nevladnih organizacijah.

Vzorec

P

odatke smo zbrali s pomočjo vprašalnika na vzorcu 21 žensk z izkušnjo nasilja, ki so bile
uporabnice programov Društva SOS telefon in Društva za nenasilno komunikacijo.
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Analitična obdelava vprašalnikov
I. Demografski podatki
1) PREBIVALIŠČE:

17 anketirank (80,95 %) prihaja iz mesta; 4 anketiranke (19,5 %) prihajajo iz vasi; nobena anketiranka ne prihaja iz predmestja.
Več kot tri četrtine anketirank prihaja iz mesta, skoraj petina anketirank prihaja iz vasi.
2) DRŽAVLJANSTVO:

15 anketirank (71,43 %) je slovenskih državljank; 2 anketiranki (9,52 %) sta državljanki Bosne in Hercegovine; 2 anketiranki (9,52 %)
sta državljanki Romunije; 1 anketiranka (4,76 %) je državljanka Srbije; 1 anketiranka (4,76 %) je državljanka Hrvaške.
Skoraj tri četrtine anketirank je slovenskih državljank.
3) STAROST:

9 anketirank (42,86 %) je starih med 33 in 40 let; 8 anketirank (38,10 %) je starih med 26 in 32 let; 2 anketiranki (9,52 %) sta stari
med 49 in 56 let; 1 anketiranka (4,76 %) prihaja iz najmlajše starostne skupine med 18 in 25 let; 1 anketiranka (4,76 %) prihaja iz
skupine med 57 in 65 let; iz najstarejše starostne skupine nad 65 let ne prihaja nobena anketiranka.
Več kot tri četrtine anketirank je starih med 26 in 40 let, od teh je skoraj polovica anketirank je
starih med 33 in 40 let in več kot tretjina anketirank med 26 in 32 let.
4) ZAKONSKI STATUS:

6 anketirank (28,57 %) je razvezanih; 6 anketirank (28,57 %) je v razveznem postopku; 5 anketirank (23,81 %) je brez partnerja; 2
anketiranki (9,52 %) sta poročeni; 2 anketiranki (9,52 %) živita v zunajzakonski zvezi.
Več kot polovica anketirank je razvezanih ali v razveznem postopku, skoraj četrtina anketirank
je brez partnerja, manj kot desetina anketirank je poročena, manj kot desetina anketirank živi
v zunajzakonski zvezi.
5) OTROCI:

14 anketirank (66,67 %) ima mladoletne otroke; 4 anketiranke (19,05 %) nimajo otrok; 2 anketiranki (9,52 %) imata polnoletne
otroke; 1 anketiranka (4,76 %) ima mladoletne in polnoletne otroke.
Dve tretjini anketirank ima mladoletne otroke, skoraj dvajsetina anketirank nima otrok, skoraj
desetina anketirank ima polnoletne otroke.
6) ŠTEVILO OTROK:

11 anketirank (64,71 %) ima 2 otroka; 4 anketiranke (23,53 %) imajo 1 otroka; 2 anketiranki (11,76 %) imata 3 otroke.
Več kot polovica anketirank ima 2 otroka, skoraj četrtina anketirank ima 1 otroka.
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7) IZOBRAZBA:

11 anketirank (52,38 %) je končalo srednjo šolo; 5 anketirank je končalo višjo šolo ali fakulteto; 4 anketiranke (19,05 %) so končale
poklicno šolo; 1 anketiranka (4,76 %) je končala osnovno šolo.
Več kot polovica anketirank je končala srednjo šolo, skoraj četrtina anketirank je končala višjo
šolo ali fakulteto, skoraj petina anketirank je končala poklicno šolo.
8) ZAPOSLITVENI STATUS:

10 anketirank (47,62 %) je brezposelnih; 6 anketirank (28,57 %) je redno zaposlenih; 3 anketiranke (14,29 %) so izbrale odgovor
drugo (od teh je ena samozaposlena); 1 anketiranka (4,76 %) je honorarno zaposlena; 1 anketiranka (4,76 %) je upokojena.
Skoraj polovica anketirank je brezposelnih, več kot četrtina anketirank je redno zaposlenih.
9) POVPREČNI MESEČNI PRIHODKI:

6 anketirank (28,57 %) ima prihodek nad 700 evrov; 5 anketirank (23,81 %) ima prihodek do 700 evrov; 4 anketiranke (19,05 %)
imajo prihodek do 500 evrov; 4 anketiranke (19,05 %) so brez prihodkov; 2 anketiranki (9,52 %) imata do 300 evrov prihodkov.
Več kot četrtina anketirank ima prihodek nad 700 evrov, skoraj četrtina anketirank ima prihodek
do 700 evrov, skoraj petina anketirank ima prihodek do 500 evrov, skoraj petina anketirank
nima prihodkov.
10) NACIONALNOST:

15 anketirank (71,43 %) je Slovenk; po 1 anketiranka (4,76 %) pa je: Srbkinja, Rominja, Bošnjakinja, Hrvatica, Madžarka in Romunka.
Skoraj tri četrtine anketirank je Slovenk.
11) PRIPADNOST OSTALIM POSEBNO RANLJIVIM SKUPINAM:

4 odgovori »drugo« (3 odgovori: žrtev nasilja, 1 odgovor: mama samohranilka); 3 odgovori »ženska s težavami v duševnem zdravju«;
2 odgovora »migrantka«; 1 odgovor »gibalno ovirana ženska«; 1 odgovor »Rominja«.
Pri vprašanju smo izhajali iz predpostavke, da anketiranke avtomatično pripadajo ranljivi skupini
»žrtve nasilja«. Več kot polovica anketirank ni odgovorila.

11

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

II. Dejstva o nasilju
Spraševali smo o desetih vrstah nasilja:
1. Nasilje v partnerskem odnosu:
a. psihično nasilje (prisila, grožnja, prepoved, kontrola, izolacija, čustveno izsiljevanje,
razbijanje stvari, metanje predmetov, grožnja z orožjem, kričanje, žaljiva in ponižujoča
sporočila, izsiljevanje);
b. fizično nasilje (klofute, metanje predmetov, porivanje, odrivanje, vlečenje, pretepanje,
brcanje, davljenje, povzročanje opeklin, grožnje z poškodovanjem, uporaba orožja ali orodja);
c. ekonomsko nasilje (odvzemanje denarja ali nepremičnin, prepoved koriščenja skupnih
dobrin, prepoved zaposlitve, določanje, kje se bo in pod kakšnimi pogoji zaposlila, prepoved
izobraževanja, neplačevanje preživnine, omejevanje ali vznemirjanje v službi, nasilno
obnašanje na delovnem mestu ženske);
d. spolno nasilje (prisila v spolni odnos, prisila v neželene spolne položaje, prisila v ponižujoč
spolni odnos, prisila v prostitucijo, posilstvo...);
e. nadlegovanje, zalezovanje, vznemirjanje.
4. Nadlegovanje, zalezovanje, vznemirjanje.
3. Spolno nasilje, vključujoč posilstvo.
4. Prisilna poroka.
5. Pohabljanje ženskih spolovil.
6. Prisilni splav.
7. Prisilna sterilizacija.
8. Nasilje narejeno v t. i. imenu »časti«.
9. Nasilje, ki se je dogajalo pred otroki (otroci so bili priče ali so vedeli za nasilje, ki je bilo
storjeno ženski/materi).
10. Otroci so direktno žrtve nasilja – psihičnega, fizičnega, ekonomskega, spolnega.
12) VRSTE NASILJA, KI JIM JE (BILA) ŽENSKA IZPOSTAVLJENA:

Pri nasilju v partnerskem odnosu je bilo 20 odgovorov »psihično nasilje«; 16 odgovorov »fizično nasilje«; 14 odgovorov »ekonomsko
nasilje«; 10 odgovorov »nadlegovanje, zalezovanje in vznemirjanje«; 6 odgovorov »spolno nasilje«.
Pri različnih vrstah nasilja je bilo 11 odgovorov »nadlegovanje, zalezovanje in vznemirjanje«; 11 odgovorov »nasilje, ki se je dogajalo
pred otroki«; 8 odgovorov »otroci so direktne žrtve nasilja«; 6 odgovorov »spolno nasilje, vključujoč posilstvo«; 1 odgovor »nasilje
narejeno v t. i. imenu časti«.
Skoraj vse anketiranke (razen ene), ki so doživele nasilje v partnerskem odnosu, so doživele
psihično nasilje, več kot tri četrtine anketirank je doživelo fizično nasilje, skoraj tri četrtine
anketirank je doživelo ekonomsko nasilje, skoraj polovica anketirank je doživela nadlegovanje,
zalezovanje in vznemirjanje, več kot četrtina anketirank je doživela spolno nasilje.
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Več kot polovica anketirank, ki so doživele različne vrste nasilja, je doživela nadlegovanje,
zalezovanje in vznemirjanje, več kot polovica anketirank je doživela nasilje, ki se je dogajalo
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pred otroki, pri več kot tretjini anketirank so bili tudi otroci direktne žrtve nasilja, več kot četrtina
anketirank je doživela spolno nasilje, vključujoč posilstvo.
13) POVZROČITELJ NASILJA JE:

5 anketirank (23,81 %) je doživljalo nasilje s strani moža, s katerim so živele skupaj; 5 anketirank (23,81 %) je doživljajo nasilje s
strani bivšega moža, s katerim so živele ločeno; 3 anketiranke (14,29 %) so doživljale nasilje s strani moža, s katerim so živele ločeno;
2 anketiranki (9,52 %) sta doživljali nasilje s strani zunajzakonskega partnerja, s katerim sta živeli skupaj; 2 anketiranki (9,52 %) sta
doživljali nasilje s strani zunajzakonskega partnerja, s katerim sta živeli ločeno; 2 anketiranki (9,52 %) sta doživljali nasilje s strani
bivšega zunajzakonskega partnerja s katerim sta živeli ločeno; 1 anketiranka (4,76 %) je doživljala nasilje s strani bivšega fanta, s
katerim je živela ločeno; 1 anketiranka (4,76 %) je izbrala odgovor »nekdo drug« (brat, mama).
Skoraj dve tretjini anketirank sta doživljali nasilje s strani sedanjega ali bivšega moža, partnerja
ali fanta, s katerim so živele ločeno (od teh je skoraj četrtina anketirank doživljala nasilje s
strani bivšega moža), tretjina anketirank pa je doživljala nasilje s strani sedanjega moža ali
zunajzakonskega partnerja, s katerim so živele skupaj (od teh je skoraj četrtina anketirank
doživljala nasilje s strani moža).
14) KAKO DOLGO ŽE TRAJA NASILJE:

19 anketirank (90,48 %) je doživljalo nasilje do enega leta, 2 anketiranki (9,52 %) sta doživljali nasilje več kot leto dni.
Skoraj vse anketiranke (razen dveh) so doživljale nasilje do enega leta, skoraj desetina anketirank
je doživljala nasilje več kot leto dni.
15) KDAJ STE PRVIČ POISKALI POMOČ NA INSTITUCIJI ALI NA ORGANIZACIJI:

11 anketirank (52,38 %) je prvič poiskalo pomoč pred več kot letom dni; 7 anketirank (33,33 %) je prvič poiskalo pomoč pred nekaj
meseci; 3 anketiranke (14, 29 %) so prvič poiskale pomoč pred letom dni.
Več kot polovica anketirank je prvič poiskala pomoč pred več kot letom dni, tretjina anketirank
je prvič poiskala pomoč pred nekaj meseci.
16) KAKO POGOSTO SE JE DOGAJALO NASILJE:

9 anketirank (42,86 %) je doživljalo nasilje dnevno; 8 anketirank (38,10 %) je doživljalo nasilje tedensko; 2 anketiranki (9,52 %) sta
doživljali nasilje mesečno; 1 anketiranka (4,76 %) je doživljala nasilje občasno; 1 anketiranka (4,76 %) ni odgovorila.
Skoraj polovica anketirank je doživljala nasilje dnevno, več kot tretjina anketirank je doživljala
nasilje tedensko.
17) KAKO STE REAGIRALI NA NASILJE*:

18 žensk je odgovorilo s »prenašala«; 13 s »se začasno umaknila stran«; 13 s »se poskušala braniti – verbalno«; 9 z »zapustila
partnerja«; 8 s »prijavila dogodek«; 5 s »pobegnila«; 5 s »se poskušala braniti – fizično«; 1 z »drugo« (umik v varno hišo).
Več kot tri četrtine anketirank je reagiralo na nasilje tako, da so ga prenašale, skoraj dve tretjini
anketirank sta se začasno umaknili stran, skoraj dve tretjini anketirank sta se poskušali braniti
verbalno, skoraj polovica anketirank je zapustila partnerja, več kot tretjina anketirank je prijavila

13

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

dogodek, skoraj četrtina anketirank je pobegnila, skoraj četrtina anketirank se je poskušala
braniti fizično.
III. Dejstva o partnerskem nasilju v zadnjih 12 mesecih
18) KOMU IN KOLIKOKRAT STE PRIJAVILI DOGODKE NASILJA, KI SO SE DOGAJALI V ZADNJIH 12
MESECIH:

- enkrat v zadnjih 12 mesecih: 11 odgovorov je bilo »policiji«; 8 odgovorov »centru za socialno delo«; 8 odgovorov »nevladni
organizaciji«; 3 odgovori »državnemu tožilstvu«; 1 odgovor »zdravstvenemu domu«; 1 odgovor »drugo«;
- večkrat v zadnjih 12 mesecih: 7 odgovorov »centru za socialno delo«; 6 odgovorov »policiji«; 6 odgovorov »nevladni organizaciji«.
Več kot polovica anketirank, ki so dogodke nasilja, ki so se dogajali v zadnjih 12 mesecih, prijavile
enkrat, je podala prijavo policiji, več kot tretjina anketirank je podala prijavo centru za socialno
delo, več kot tretjina anketirank je podala prijavo nevladni organizaciji.
Tretjina anketirank, ki so dogodke nasilja, ki so se dogajali v zadnjih 12 mesecih, prijavile večkrat,
je dogodke prijavljala centru za socialno delo, skoraj tretjina anketirank policiji, skoraj tretjina
anketirank pa nevladni organizaciji.
19) NA KATERO OD ZGORAJ NAVEDENIH INSTITUCIJ IN ORGANIZACIJ STE SE NAJPREJ OBRNILI:

8 odgovorov je bilo »na policijo«; 6 odgovorov »na center za socialno delo«; 4 odgovori »na nevladno organizacijo«; 1 odgovor »na
Al-Anon«; 1 odgovor »na varno hišo, krizni center«; 1 anketiranka ni odgovorila.
Več kot tretjina anketirank se je najprej obrnila na policijo, skoraj tretjina anketirank se je najprej
obrnila na center za socialno delo, skoraj petina anketirank se je najprej obrnila na nevladno
organizacijo.
20) KATERA OBLIKA NASILJA V PARTNERSKEM ODNOSU JE PRIJAVLJENA:

19 odgovorov je bilo »psihično nasilje«; 13 odgovorov »fizično nasilje«; 8 odgovorov »ekonomsko nasilje«; 8 odgovorov »nadlegovanje,
zalezovanje in vznemirjanje«; 1 odgovor »spolno nasilje, vključujoč posilstvo«.
Od oblik nasilja v partnerskem odnosu so skoraj vse anketiranke (razen dveh) prijavile psihično
nasilje, skoraj dve tretjini anketirank sta prijavili fizično nasilje, več kot tretjina anketirank je
prijavila ekonomsko nasilje, več kot tretjina anketirank je prijavila nadlegovanje, zalezovanje in
vznemirjanje.
21) MESTO/KRAJ IZVAJANJA NASILJA:

20 odgovorov je bilo »stanovanje/hiša/dvorišče (privatni prostor)«; 4 odgovori »ulica/delovno mesto/restavracija (javni prostor)«; 1
odgovor »drugo«.
Skoraj vse anketiranke (razen ene) so doživele nasilje v stanovanju, hiši, dvorišču, oz. v privatnem
prostoru, skoraj petina anketirank je doživela nasilje na ulici, delovnem mestu, restavraciji oz.
na javnem prostoru.
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22) KATERI POSTOPEK JE BIL SPROŽEN ZARADI PRIJAVE NASILJA:

13 odgovorov je bilo »kazenski«; 11 odgovorov »postopek razveze/postopek skrbništva«; 10 odgovorov »ukrepi za zaščito pred
nasiljem v družini«; 3 odgovori »drugo«; in po 1 odgovor: »prekrškovni«; »noben, tožilstvo je menilo, da ni elementov kaznivega
dejanja«; »noben, policija ga je ustno opozorila«; »postopek za odvzem ali delni odvzem starševske pravice«; »začasna prepoved
stikov (48), umik v varno okolje«; »noben«; 1 anketiranka ni odgovorila.
Skoraj dve tretjini anketirank sta zaradi prijave nasilja sprožili kazenski postopek, več kot
polovica anketirank je sprožila postopek za razvezo oz. skrbništvo, skoraj polovica anketirank je
sprožila ukrepe za zaščito pred nasiljem v družini.
IV. Izkušnje z institucijami
23) IZKUŠNJE S POLICIJO:

Odgovori, pri katerih so uporabnice odgovarjale z DA
15 anketirank (71,43 %) se strinja z odgovorom »S policisti/-kami ste se pogovarjali nemoteno in brez strahu, v ločenem prostoru,
brez prisotnosti povzročitelja nasilja.«
14 anketirank (66,67 %) se strinja z odgovorom »Policisti/-ke so vas informirali o ukrepih za zaščito, o postopkih in pogojih za njihovo
uvedbo.«
14 anketirank (66,67 %) se strinja z odgovorom »Policisti/-ke so se z vami pogovarjali z zanimanjem (pojasnili so vam možnosti, ki jih
imate po zakonu), vljudno (prijazno, poslušali so vas do konca) in pokazali so razumevanje za to, kar se vam je zgodilo.«
12 anketirank (57,14 %) se strinja z odgovorom »Policisti/-ke so vas na primeren in jasen način informirali o ukrepih, ki jih bo policija
izvedla proti povzročitelju nasilja v nadaljnjih postopkih (npr. pridržanje, trajanje pripora).«
12 anketirank (57,14 %) se strinja z odgovorom »Policisti/-ke so vas na primeren in jasen način informirali o vašem položaju in
pravicah v nadaljevanju postopka.«
11 anketirank (52,38 %) se strinja z odgovorom »Pri zadnji prijavi nasilja, so policisti/-ke takoj prispeli na kraj dogodka.«
10 anketirank (47,62 %) se strinja z odgovorom »Policisti/-ke so vas informirali o dostopnih storitvah – pravni pomoči, psihološki
podpori, medicinski pomoči, socialnih storitvah, namestitvi, storitvah nevladnih organizacij.«
10 anketirank (47,62 %) se strinja z odgovorom »Policisti/-ke so vam dali informacijo o možnostih nadaljnjega obveščanja s strani
policije v vezi z vašim primerom.«
7 anketirank (33,33 %) se strinja z odgovorom »Policisti/ke so napisali prijavo za prekršek vam in povzročitelju nasilja.«
5 anketirank (23,81 %) se strinja z odgovorom »Policisti/-ke so obvestili center za socialno delo o potrebi po vaši namestitvi v varno
hišo/krizni center ali so vas odpeljali do kriznega centra.«
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5 anketirank (23,81 %) se strinja z odgovorom »Policisti/-ke so vas informirali, da bo v primeru prekrškovnega postopka kazen
najverjetneje denarna in precej visoka.«
4 anketiranke (19,05 %) se strinjajo z odgovorom »Policisti/-tke so vam dali pisno informacijo (zloženko) ali naslove ustanov in
organizacij, ki nudijo podporo in pomoč ženskam.«
3 anketiranke (14,29 %) se strinjajo z odgovorom »Policisti/-ke so se obnašali neprofesionalno (opravičevali so povzročitelja, mirili so
vas, izrekli so neprimerne komentarje, šalili so se na vaš račun, niso vas vprašali ali potrebujte pomoč socialne službe ali zdravniško
pomoč).«
2 anketiranki (9,52 %) se strinjata z odgovorom »Policisti/-ke so se obnašali neprijazno (z vami so se pogovarjali osorno, niso vas
poslušali do konca) ali nezainteresirano (niso vam dali informacij, ampak so vas napotili na druge službe/institucije).«
1 anketiranka (4,76 %) se strinja z odgovorom »Policisti/-ke so vas prepričevali, da se pobotate s povzročiteljem nasilja.«
1 anketiranka (4,76 %) se strinja z odgovorom »Policisti/-ke so vas prepričevali, da odstopite od prijave prekrška ali kazenske ovadbe.«
Nobena anketiranka se ne strinja z odgovorom »Policisti/-ke so obvestili službo nujne medicinske pomoči o vaši potrebi po medicinski
oskrbi ali so vas odpeljali do službe nujne medicinske pomoči/zdravstvenega doma.«
Povzetek odgovorov, pri katerih so uporabnice odgovarjale z DA:

-- skoraj tri četrtine anketirank se strinja s trditvijo, da so se s policisti/-kami pogovarjale
---

--

----
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nemoteno in brez strahu, v ločenem prostoru, brez prisotnosti povzročitelja nasilja;
dve tretjini anketirank se strinjata s trditvijo, da so jih policisti/-ke informirali o ukrepih za
zaščito, o postopkih in pogojih za njihovo uvedbo;
dve tretjini anketirank se strinjata s trditvijo, da so se policisti/-ke z njimi pogovarjali z
zanimanjem (pojasnili so jim možnosti, ki jih imajo po zakonu), vljudno (prijazno, poslušali
so jih do konca) in da so pokazali razumevanje za to kar se jim je zgodilo;
več kot polovica anketirank se strinja s trditvijo, da so jih policisti/-ke na primeren in jasen
način informirali o ukrepih, ki jih bo policija izvedla proti povzročitelju nasilja v nadaljnjih
postopkih (npr. pridržanje, trajanje pripora);
več kot polovica anketirank se strinja s trditvijo, da so jih policisti/-ke na primeren in jasen
način informirali o njihovem položaju in pravicah v nadaljevanju postopka;
več kot polovica anketirank se strinja s trditvijo, da so policisti/-ke pri zadnji prijavi nasilja
takoj prispeli na kraj dogodka;
skoraj polovica anketirank se strinja s trditvijo, da so jih policisti/-ke informirali o dostopnih
storitvah – pravni pomoči, psihološki podpori, medicinski pomoči, socialnih storitvah,
namestitvi, storitvah nevladnih organizacij;
skoraj polovica anketirank se strinja s trditvijo, da so jim policisti/-ke dali informacijo o
možnostih nadaljnjega obveščanja s strani policije v zvezi z njihovim primerom;
tretjina anketirank se strinja s trditvijo, da so policisti/-ke napisali prijavo za prekršek njim in
povzročitelju nasilja;
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-- skoraj četrtina anketirank se strinja s trditvijo, da so policisti/-ke obvestili center za socialno delo
---

o potrebi po njihovi namestitvi v varno hišo/krizni center ali so jih odpeljali do kriznega centra;
skoraj četrtina anketirank se strinja s trditvijo, da so jih policisti/-ke informirali, da bo v
primeru prekrškovnega postopka kazen najverjetneje denarna in precej visoka;
skoraj petina anketirank se strinja s trditvijo, da so jim policisti/-ke dali pisno informacijo
(zloženko) ali naslove ustanov in organizacij, ki nudijo podporo in pomoč ženskam.

Odgovori, pri katerih so uporabnice odgovarjale z NE
16 anketirank (76,19 %) se ne strinja z odgovorom »Policisti/-ke so obvestili službo nujne medicinske pomoči o vaši potrebi po
medicinski oskrbi ali so vas odpeljali do službe nujne medicinske pomoči/zdravstvenega doma.«
16 anketirank (76,19 %) se ne strinja z odgovorom »Policisti/-ke so vas prepričevali, da odstopite od prijave prekrška ali kazenske
ovadbe.«
15 anketirank (71,43 %) se ne strinja z odgovorom »Policisti/-ke so se obnašali neprijazno (z vami so se pogovarjali osorno, niso vas
poslušali do konca) ali nezainteresirano (niso vam dali informacij, ampak so vas napotili na druge službe/institucije).«
15 anketirank (71,43 %) se ne strinja z odgovorom »Policisti/-ke so vas prepričevali, da se pobotate s povzročiteljem nasilja.«
14 anketirank (66,67 %) se ne strinja z odgovorom »Policisti/-ke so se obnašali neprofesionalno (opravičevali so povzročitelja, mirili
so vas, izrekli so neprimerne komentarje, šalili so se na vaš račun, niso vas vprašali ali potrebujte pomoč socialne službe ali zdravniško
pomoč).«
13 anketirank (61,90 %) se ne strinja z odgovorom »Policisti/-tke so vam dali pisno informacijo (zloženko) ali naslove ustanov in
organizacij, ki nudijo podporo in pomoč ženskam.«
12 anketirank (57,14 %) se ne strinja z odgovorom »Policisti/-ke so vas informirali, da bo v primeru prekrškovnega postopka kazen
najverjetneje denarna in precej visoka.«
11 anketirank (52,38 %) se ne strinja z odgovorom »Policisti/-ke so obvestili center za socialno delo o potrebi po vaši namestitvi v
varno hišo/krizni center ali so vas odpeljali do kriznega centra.«
10 anketirank (47,62 %) se ne strinja z odgovorom »Policisti/ke so napisali prijavo za prekršek vam in povzročitelju nasilja.«
7 anketirank (33,33 %) se ne strinja z odgovorom »Pri zadnji prijavi nasilja, so policisti/-ke takoj prispeli na kraj dogodka.«
7 anketirank (33,33 %) se ne strinja z odgovorom »Policisti/-ke so vas informirali o dostopnih storitvah – pravni pomoči, psihološki
podpori, medicinski pomoči, socialnih storitvah, namestitvi, storitvah nevladnih organizacij.«
7 anketirank (33,33 %) se ne strinja z odgovorom »Policisti/-ke so vam dali informacijo o možnostih nadaljnjega obveščanja s strani
policije v vezi z vašim primerom.«
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6 anketirank (28,57 %) se ne strinja z odgovorom »Policisti/-ke so vas na primeren in jasen način informirali o vašem položaju in
pravicah v nadaljevanju postopka.«
5 anketirank (23,81 %) se ne strinja z odgovorom »Policisti/-ke so vas na primeren in jasen način informirali o ukrepih, ki jih bo policija
izvedla proti povzročitelju nasilja v nadaljnjih postopkih (npr. pridržanje, trajanje pripora).«
4 anketiranke (19,05 %) se ne strinjajo z odgovorom »Policisti/-ke so se z vami pogovarjali z zanimanjem (pojasnili so vam možnosti,
ki jih imate po zakonu), vljudno (prijazno, poslušali so vas do konca) in pokazali so razumevanje za to kar se vam je zgodilo.«
3 anketiranke (14,29 %) se ne strinjajo z odgovorom »Policisti/-ke so vas informirali o ukrepih za zaščito, o postopkih in pogojih za
njihovo uvedbo.«
2 anketiranki (9,52 %) se ne strinjata z odgovorom »S policisti/-kami ste se pogovarjali nemoteno in brez strahu, v ločenem prostoru,
brez prisotnosti povzročitelja nasilja.«
Povzetek odgovorov, pri katerih so uporabnice odgovarjale z NE:

-- več kot tri četrtine anketirank se ne s strinja s trditvijo, da so policisti/-ke obvestili službo

---

---

--

---
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nujne medicinske pomoči o njihovi potrebi po medicinski oskrbi ali jih odpeljali do službe
nujne medicinske pomoči/zdravstvenega doma;
več kot tri četrtine anketirank se ne strinja s trditvijo, da so jih policisti/-ke prepričevali, da bi
odstopile od prijave prekrška ali kazenske ovadbe;
skoraj tri četrtine anketirank se ne strinja s trditvijo, da so se policisti/-ke obnašali neprijazno
(z njimi so se pogovarjali osorno, niso jih poslušali do konca) ali nezainteresirano (niso jim
dali informacij, ampak so jih napotili na druge službe/institucije);
skoraj tri četrtine anketirank se ne strinja s trditvijo, da so jih policisti/-ke prepričevali, da bi
se pobotale s povzročiteljem nasilja;
skoraj dve tretjini anketirank se ne strinja s trditvijo, da se se policisti/-ke obnašali
neprofesionalno (opravičevali so povzročitelja, mirili so vas, izrekli so neprimerne komentarje,
šalili so se na vaš račun, niso vas vprašali ali potrebujte pomoč socialne službe ali zdravniško
pomoč);
skoraj dve tretjini anketirank se ne strinja s trditvijo, da so jim policisti/-tke dali pisne
informacije (zloženke) ali naslove ustanov in organizacij, ki nudijo podporo in pomoč
ženskam;
več kot polovica anketirank se ne strinja s trditvijo, da so jih policisti/-ke informirali, da bo v
primeru prekrškovnega postopka kazen najverjetneje denarna in precej visoka;
več kot polovica anketirank se ne strinja s trditvijo, da so policisti/-ke obvestili center za
socialno delo o potrebi po njihovi namestitvi v varno hišo/krizni center ali jih odpeljali do
kriznega centra;
skoraj polovica anketirank se ne strinja s trditvijo, da so policisti/ke napisali prijavo za
prekršek njim in povzročitelju nasilja;
tretjina anketirank se ne strinja s trditvijo, da so pri zadnji prijavi nasilja policisti/-ke takoj
prispeli na kraj dogodka;
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-- tretjina anketirank se ne strinja s trditvijo, da so jih policisti/-ke informirali o dostopnih

----

--

storitvah – pravni pomoči, psihološki podpori, medicinski pomoči, socialnih storitvah,
namestitvi, storitvah nevladnih organizacij;
tretjina anketirank se ne strinja s trditvijo, da so jim policisti/-ke dali informacijo o možnostih
nadaljnjega obveščanja s strani policije v vezi z njihovim primerom;
več kot četrtina anketirank se ne strinja s trditvijo, da so jih policisti/-ke na primeren in jasen
način informirali o njihovem položaju in pravicah v nadaljevanju postopka;
skoraj četrtina anketirank se ne strinja s trditvijo, da so jih policisti/-ke so na primeren
in jasen način informirali o ukrepih, ki jih bo policija izvedla proti povzročitelju nasilja v
nadaljnjih postopkih (npr. pridržanje, trajanje pripora);
skoraj petina anketirank se ne strinja s trditvijo, da so se policisti/-ke z njimi pogovarjali z
zanimanjem (pojasnili so jim možnosti, ki jih imajo po zakonu), vljudno (prijazno, poslušali
so jih do konca) in pokazali so razumevanje za to kar se jim je zgodilo.

Izhajajoč iz zgornjih odgovorov je potrebno izpostaviti ugotovitve, ki jih lahko označimo kot
primere slabih praks:
-- skoraj dve tretjini anketirank se ne strinja s trditvijo, da so jim policisti/-tke dali pisne
informacije (zloženke) ali naslove ustanov in organizacij, ki nudijo podporo in pomoč
ženskam;
-- tretjina anketirank se strinja s trditvijo, da so policisti/-ke napisali prijavo za prekršek njim in
povzročitelju nasilja;
-- tretjina anketirank se ne strinja s trditvijo, da so jim policisti/-ke dali informacijo o možnostih
nadaljnjega obveščanja s strani policije v zvezi z njihovim primerom;
-- tretjina anketirank se ne strinja s trditvijo, da so jih policisti/-ke informirali o dostopnih
storitvah – pravni pomoči, psihološki podpori, medicinski pomoči, socialnih storitvah,
namestitvi, storitvah nevladnih organizacij;
-- tretjina anketirank se ne strinja s trditvijo, da so pri zadnji prijavi nasilja policisti/-ke takoj
prispeli na kraj dogodka;
-- več kot četrtina anketirank se ne strinja s trditvijo, da so jih policisti/-ke na primeren in jasen
način informirali o njihovem položaju in pravicah v nadaljevanju postopka;
-- skoraj četrtina anketirank se ne strinja s trditvijo, da so jih policisti/-ke na primeren in jasen
način informirali o ukrepih, ki jih bo policija izvedla proti povzročitelju nasilja v nadaljnjih
postopkih (npr. pridržanje, trajanje pripora);
-- skoraj petina anketirank se ne strinja s trditvijo, da so se policisti/-ke z njimi pogovarjali z
zanimanjem (pojasnili so jim možnosti, ki jih imajo po zakonu), vljudno (prijazno, poslušali
so jih do konca) in pokazali so razumevanje za to kar se jim je zgodilo.
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24) IZKUŠNJE S CENTROM ZA SOCIALNO DELO:

Odgovori, pri katerih so uporabnice odgovarjale z DA
18 anketirank (85,71 %) se strinja z odgovorom »Strokovne delavke/-ci CSD so vas informirali o dostopnih storitvah – pravni pomoči,
psihološki podpori, medicinski pomoči, socialnih storitvah, namestitvah, storitvah nevladnih organizacij.«
17 anketirank (80,95 %) se strinja z odgovorom »S strokovnimi delavkami/-ci na CSD ste se pogovarjali neovirano in brez strahu, brez
prisotnosti povzročitelja nasilja.«
17 anketirank (80,95 %) se strinja z odgovorom »Strokovne delavke/-ci CSD so vas informirali o pooblastilih in postopkih, ki jih ima na
voljo CSD za zaščito žrtev nasilja v družini.«
16 anketirank (76,19 %) se strinja z odgovorom »Strokovne delavke/-ci CSD so vas obvestili o ukrepih za zaščito pred nasiljem v
družini in pristojnostih CSD v teh postopkih.«
14 anketirank (66,67 %) se strinja z odgovorom »Strokovne delavke/-ci CSD so se z vami pogovarjali zainteresirano (pojasnili so vam
možnosti, ki jih imate po zakonu), vljudno (prijazno, poslušali so vas do konca) in so pokazali razumevanje za to kar se vam je zgodilo.«
13 anketirank (61,90 %) se strinja z odgovorom »Strokovne delavke/-ci CSD so vas informirali o postopkih policije in pravosodnih
organov (kazenski, prekrškovni in pravdni postopek) za zaščito pred nasiljem v družini.«
11 anketirank (52,38 %) se strinja z odgovorom »Strokovne delavke/-ci CSD so vas informirali o pristojnostih CSD za zaščito otrok pred
nasiljem v družini.«
10 anketirank (47,62 %) se strinja z odgovorom »Strokovne delavke/-ci CSD so prijavili nasilje na policijski postaji, z vašim privoljenjem
in z upoštevanjem vaše varnosti.«
10 anketirank (47,62 %) se strinja z odgovorom »Na CSD so vas obvestili kako bodo spremljali realizacijo načrta in o možnostih
nadaljevanja obveščanja v povezavi z vašim primerom.«
9 anketirank (42,86 %) se strinja z odgovorom »Na CSD je izdelan varnostni načrt za vas in za vaše otroke, v sodelovanju z vami in
predstavniki drugih pomembnih služb.«
7 anketirank (33,33 %) se strinja z odgovorom »Strokovne delavke/-ci CSD so vztrajali pri mediaciji/posredovanju ali so vas napotili
na skupno svetovanje s povzročiteljem nasilja.«
5 anketirank (23,81 %) se strinja z odgovorom »Na CSD so vztrajali pri stikih otrok z očetom, kljub temu da je bilo potrjeno nasilje
očeta nad otroki.«
3 anketiranke (14,29 %) se strinjajo z odgovorom »Uslužbenci so se obnašali neprofesionalno (opravičevali so povzročitelja nasilja,
mirili so vas, izrekli so neprimerne komentarje, šalili so se na vaš račun, niso vas vprašali ali potrebujete pomoč).«
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3 anketiranke (14,29 %) se strinjajo z odgovorom »V kolikor je potrjeno nasilje očeta nad otroki, je CSD odredil stike pod nadzorom.«
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2 anketiranki (9,52 %) se strinjata z odgovorom »Na CSD so pričeli s postopkom razveze in s postopkom skrbništva nad otrokom kot
da niste prijavili nasilja v družini.«
1 anketiranka (4,76 %) se strinja z odgovorom »Strokovne delavke/-ci CSD so se do vas obnašali neprijazno (osorno so se pogovarjali z
vami, niso vas poslušali do konca) ali nezainteresirano (niso vam dali informacij, niso odprli primera, ampak so vas napotili na drugo
institucijo).«
1 anketiranka (4,76 %) se strinja z odgovorom »Na CSD so začeli postopek odvzema starševskih pravic (popolnega ali delnega)
povzročitelju nasilja.«
1 anketiranka (4,76 %) se strinja z odgovorom »Na CSD so vztrajali pri stikih otrok z očetom, čeprav so se otroci stikom upirali.«
0 anketirank se strinja z odgovori: »Na CSD so ignorirali vašo prijavo nasilja ali so vas nagovarjali da odstopite od prijave nasilja.«;
»Na CSD so začeli postopek delnega odvzema pravic vam, ker niste mogli zaščititi otrok pred nasiljem s strani vašega partnerja.«; »Na
CSD so začeli s postopkom za začasni odvzem otroka iz družine zaradi zaščite otrokove varnosti, niso pa vam ponudili da bi bil otrok
nastanjen z vami.«; »Če ste odšli od doma brez otroka, je CSD začel s postopkom, ki bi vam omogočil, da bi bil otrok z vami.«
Povzetek odgovorov, pri katerih so uporabnice odgovarjale z DA:

-- več kot tri četrtine anketirank se strinja s trditvijo, da so jih strokovne delavke/-ci CSD

-----

--

------

informirali o dostopnih storitvah – pravni pomoči, psihološki podpori, medicinski pomoči,
socialnih storitvah, namestitvah, storitvah nevladnih organizacij;
več kot tri četrtine anketirank se strinja s trditvijo, da so se s strokovnimi delavkami/-ci na
CSD pogovarjale neovirano in brez strahu, brez prisotnosti povzročitelja nasilja;
več kot tri četrtine anketirank se strinja s trditvijo, da so jih strokovne delavke/-ci CSD
informirali o pooblastilih in postopkih, ki jih ima na voljo CSD za zaščito žrtev nasilja v družini;
več kot tri četrtine anketirank se strinja s trditvijo, da so jih strokovne delavke/-ci CSD
obvestili o ukrepih za zaščito pred nasiljem v družini in pristojnostih CSD v teh postopkih;
dve tretjini anketirank se strinjata s trditvijo, da so se strokovne delavke/-ci CSD z njimi
pogovarjali zainteresirano (pojasnili so jim možnosti, ki jih imajo po zakonu), vljudno
(prijazno, poslušali so jih do konca) in so pokazali razumevanje za to, kar se jim je zgodilo;
skoraj dve tretjini anketirank se strinjata s trditvijo, da so jih strokovne delavke/-ci CSD
informirali o postopkih policije in pravosodnih organov (kazenski, prekrškovni in pravdni
postopek) za zaščito pred nasiljem v družini;
več kot polovica anketirank se strinja s trditvijo, da so jih strokovne delavke/-ci CSD informirali
o pristojnostih CSD za zaščito otrok pred nasiljem v družini;
skoraj polovica anketirank se strinja s trditvijo, da so strokovne delavke/-ci CSD prijavili
nasilje na policijski postaji, z njihovim privoljenjem in z upoštevanjem njihove varnosti;
skoraj polovica anketirank se strinja s trditvijo, da so jih na CSD obvestili kako bodo spremljali
realizacijo načrta in o možnostih nadaljevanja obveščanja v povezavi z njihovim primerom;
skoraj polovica anketirank se strinja s trditvijo, da je na CSD izdelan varnostni načrt zanje in
za njihove otroke, v sodelovanju z njimi in predstavniki drugih pomembnih služb;
tretjina anketirank se strinja s trditvijo, da so strokovne delavke/-ci CSD vztrajali pri mediaciji/
posredovanju ali so jih napotili na skupno svetovanje s povzročiteljem nasilja;
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-- skoraj četrtina anketirank se strinja s trditvijo, da so na CSD vztrajali pri stikih otrok z očetom,
kljub temu da je bilo potrjeno nasilje očeta nad otroki.«

Odgovori, pri katerih so uporabnice odgovarjale z NE
18 anketirank (85,71 %) se ne strinja z odgovorom »Na CSD so ignorirali vašo prijavo nasilja ali so vas nagovarjali da odstopite od
prijave nasilja.«
16 anketirank (76,19 %) se ne strinja z odgovorom »Strokovne delavke/-ci CSD so se do vas obnašali neprijazno (osorno so se
pogovarjali z vami, niso vas poslušali do konca) ali nezainteresirano (niso vam dali informacij, niso odprli primera, ampak so vas
napotili na drugo institucijo).«
15 anketirank (71,43 %) se ne strinja z odgovorom »Na CSD so pričeli s postopkom razveze in s postopkom skrbništva nad otrokom
kot da niste prijavili nasilja v družini.«
15 anketirank (71,43 %) se ne strinja z odgovorom »Na CSD so začeli postopek odvzema starševskih pravic (popolnega ali delnega)
povzročitelju nasilja.«
14 anketirank (66,67 %) se ne strinja z odgovorom »Uslužbenci so se obnašali neprofesionalno (opravičevali so povzročitelja, nasilja
mirili so vas, izrekli so neprimerne komentarje, šalili so se na vaš račun, niso vas vprašali ali potrebujete pomoč).«
14 anketirank (66,67 %) se ne strinja z odgovorom »Na CSD so začeli postopek delnega odvzema pravic vam, ker niste mogli zaščititi
otrok pred nasiljem s strani vašega partnerja.«
13 anketirank (61,90 %) se ne strinja z odgovorom »Na CSD so začeli s postopkom za začasni odvzem otroka iz družine zaradi zaščite
otrokove varnosti, niso pa vam ponudili da bi bil otrok nastanjen z vami.«
12 anketirank (57,14 %) se ne strinja z odgovorom »Na CSD so vztrajali pri stikih otrok z očetom, čeprav so se otroci stikom upirali.«
11 anketirank (52,38 %) se ne strinja z odgovorom »Strokovne delavke/-ci CSD so vztrajali pri mediaciji/posredovanju ali so vas
napotili na skupno svetovanje s povzročiteljem nasilja.«
11 anketirank (52,38 %) se ne strinja z odgovorom »Če ste odšli od doma brez otroka, je CSD začel s postopkom, ki bi vam omogočil,
da bi bil otrok z vami.«
9 anketirank (42,86 %) se ne strinja z odgovorom »V kolikor je potrjeno nasilje očeta nad otroki, je CSD odredil stike pod nadzorom.«
8 anketirank (38,10 %) se ne strinja z odgovorom »Strokovne delavke/-ci CSD so prijavili nasilje na policijski postaji, z vašim
privoljenjem in z upoštevanjem vaše varnosti.«
8 anketirank (38,10 %) se ne strinja z odgovorom »Na CSD so vztrajali pri stikih otrok z očetom, kljub temu da je bilo potrjeno nasilje
očeta nad otroki.«
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6 anketirank (28,57 %) se ne strinja z odgovorom »Na CSD je izdelan varnostni načrt za vas in za vaše otroke, v sodelovanju z vami in
predstavniki drugih pomembnih služb.«
5 anketirank (23,81 %) se ne strinja z odgovorom »Strokovne delavke/-ci CSD so vas informirali o postopkih policije in pravosodnih
organov (kazenski, prekrškovni in pravdni postopek) za zaščito pred nasiljem v družini.«
5 anketirank (23,81 %) se ne strinja z odgovorom »Na CSD so vas obvestili kako bodo spremljali realizacijo načrta in o možnostih
nadaljevanja obveščanja v povezavi z vašim primerom.«
4 anketiranke (19,05 %) se ne strinjajo z odgovorom »Strokovne delavke/-ci CSD so vas informirali o pristojnostih CSD za zaščito otrok
pred nasiljem v družini.«
3 anketiranke (14,29 %) se ne strinjajo z odgovorom »Strokovne delavke/-ci CSD so se z vami pogovarjali zainteresirano (pojasnili so
vam možnosti, ki jih imate po zakonu), vljudno (prijazno, poslušali so vas do konca) in so pokazali razumevanje za to kar se vam je
zgodilo.«
2 anketiranki (9,52 %) se ne strinjata z odgovorom »S strokovnimi delavkami/-ci na CSD ste se pogovarjali neovirano in brez strahu,
brez prisotnosti povzročitelja nasilja.«
2 anketiranki (9,52 %) se ne strinjata z odgovorom »Strokovne delavke/-ci CSD so vas informirali o pooblastilih in postopkih, ki jih ima
na voljo CSD za zaščito žrtev nasilja v družini.«
2 anketiranki (9,52 %) se ne strinjata z odgovorom »Strokovne delavke/-ci CSD so vas obvestili o ukrepih za zaščito pred nasiljem v
družini in pristojnostih CSD v teh postopkih.«
0 anketirank se ne strinja z odgovorom »Strokovne delavke/-ci CSD so vas informirali o dostopnih storitvah – pravni pomoči, psihološki
podpori, medicinski pomoči, socialnih storitvah, namestitvah, storitvah nevladnih organizacij.«
Povzetek odgovorov, pri katerih so uporabnice odgovarjale z NE:

-- več kot tri četrtine anketirank se ne strinja s trditvijo da so na CSD ignorirali njihovo prijavo
--

----

nasilja ali da so jih nagovarjali, da odstopijo od prijave nasilja;
več kot tri četrtine anketirank se ne strinja s trditvijo, da so se strokovne delavke/-ci CSD
do njih obnašali neprijazno (osorno so se pogovarjali z njimi, niso jih poslušali do konca)
ali nezainteresirano (niso jim dali informacij, niso odprli primera, ampak so jih napotili na
drugo institucijo);
skoraj tri četrtine anketirank se ne strinja s trditvijo, da so na CSD pričeli s postopkom
razveze in s postopkom skrbništva nad otrokom kot da niso prijavili nasilja v družini;
skoraj tri četrtine anketirank se ne strinja s trditvijo, da so na CSD začeli postopek odvzema
starševskih pravic (popolnega ali delnega) povzročitelju nasilja;
dve tretjini anketirank se ne strinja s trditvijo, da so se uslužbenci obnašali neprofesionalno
(opravičevali so povzročitelja, nasilja mirili so jih, izrekli so neprimerne komentarje, šalili so
se na njihov račun, niso jih vprašali ali potrebujejo pomoč);
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-- dve tretjini anketirank se ne strinja s trditvijo, da so na CSD začeli postopek delnega odvzema
--

---------

--

--

24

pravic njim, ker niso mogli zaščititi otrok pred nasiljem s strani njihovega partnerja;
skoraj dve tretjini anketirank se ne strinja s trditvijo, da so na CSD začeli s postopkom za
začasni odvzem otroka iz družine zaradi zaščite otrokove varnosti, niso pa jim ponudili da
bi bil otrok nastanjen z njimi;
več kot polovica anketirank se ne strinja s trditvijo, da so na CSD vztrajali pri stikih otrok z
očetom, čeprav so se otroci stikom upirali;
več kot polovica anketirank se ne strinja s trditvijo, da so strokovne delavke/-ci CSD vztrajali
pri mediaciji/posredovanju ali so jih napotili na skupno svetovanje s povzročiteljem nasilja;
več kot polovica anketirank se ne strinja s trditvijo, če so odšle od doma brez otroka, da je
CSD začel s postopkom, ki bi jim omogočil, da bi bil otrok z njimi;
skoraj polovica anketirank se ne strinja s trditvijo, v kolikor je potrjeno nasilje očeta nad
otroki, da je CSD odredil stike pod nadzorom;
več kot tretjina anketirank se ne strinja s trditvijo, da so strokovne delavke/-ci CSD prijavili
nasilje na policijski postaji, z njihovim privoljenjem in z upoštevanjem njihove varnosti;
več kot tretjina anketirank se ne strinja s trditvijo, da so na CSD vztrajali pri stikih otrok z
očetom, kljub temu da je bilo potrjeno nasilje očeta nad otroki;
več kot četrtina anketirank se ne strinja s trditvijo, da je na CSD izdelan varnostni načrt zanje
in za njihove otroke, v sodelovanju z njimi in predstavniki drugih pomembnih služb;
skoraj četrtina anketirank se ne strinja s trditvijo, da so jih strokovne delavke/-ci CSD
informirali o postopkih policije in pravosodnih organov (kazenski, prekrškovni in pravdni
postopek) za zaščito pred nasiljem v družini;
skoraj četrtina anketirank se ne strinja s trditvijo, da so jih na CSD obvestili kako bodo
spremljali realizacijo načrta in o možnostih nadaljevanja obveščanja v povezavi z njihovim
primerom;
skoraj petina anketirank se ne strinja s trditvijo, da so jih strokovne delavke/-ci CSD informirali
o pristojnostih CSD za zaščito otrok pred nasiljem v družini.

Izhajajoč iz zgornjih odgovorov je potrebno izpostaviti ugotovitve, ki jih lahko označimo kot
primere slabih praks:
-- skoraj polovica anketirank se ne strinja s trditvijo, da je CSD odredil stike pod nadzorom, če
je bilo potrjeno nasilje očeta nad otroki;
-- več kot tretjina anketirank se ne strinja s trditvijo, da so strokovne delavke/-ci CSD prijavili
nasilje na policijski postaji, z njihovim privoljenjem in z upoštevanjem njihove varnosti;
-- tretjina anketirank se strinja s trditvijo, da so strokovne delavke/-ci CSD vztrajali pri mediaciji/
posredovanju ali so jih napotili na skupno svetovanje s povzročiteljem nasilja;
-- več kot četrtina anketirank se ne strinja s trditvijo, da je na CSD izdelan varnostni načrt zanje
in za njihove otroke, v sodelovanju z njimi in predstavniki drugih pomembnih služb;
-- skoraj četrtina anketirank se ne strinja s trditvijo, da so jih strokovne delavke/-ci CSD
informirali o postopkih policije in pravosodnih organov (kazenski, prekrškovni in pravdni
postopek) za zaščito pred nasiljem v družini;
-- skoraj četrtina anketirank se ne strinja s trditvijo, da so jih na CSD obvestili kako bodo
spremljali realizacijo načrta in o možnostih nadaljevanja obveščanja v povezavi z njihovim
primerom;
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-- skoraj četrtina anketirank se strinja s trditvijo, da so na CSD vztrajali pri stikih otrok z očetom,
--

kljub temu da je bilo potrjeno nasilje očeta nad otroki;
skoraj petina anketirank se ne strinja s trditvijo, da so jih strokovne delavke/-ci CSD informirali
o pristojnostih CSD za zaščito otrok pred nasiljem v družini.

25) ALI STE ZADOVOLJNI Z RAVNANJEM POLICIJE V KONKRETNEM PRIMERU NASILJA:

13 anketirank (61,90 %) je bilo zadovoljnih z ravnanjem policije v konkretnem primeru nasilja, 3 anketiranke (14,29%) niso bile
zadovoljne, 3 anketiranke (14,29%) so izbrale svoje odgovore: ni potrebe, ne vem, ni bilo izkušenj, 2 anketiranki (9,52 %) sta bili
delno zadovoljni.
Več kot polovica anketirank je bila zadovoljnih z ravnanjem policije v konkretnem primeru
nasilja, sedmina anketirank ni bila zadovoljna, sedmina anketirank se ni opredelila, manj kot
desetina anketirank je bila delno zadovoljna.
Na vprašanje o tem, s čim so bile uporabnice najbolj zadovoljne, so odgovorile:

----------------

S hitro in učinkovito obravnavo in nadaljnjim postopkom zaščite.
Z odnosom, prijaznostjo, veliko mero razumevanja in trudom, ki so ga vložili v svoje delo.
S tem, da policija takoj zaščiti osebo pred nasiljem in takoj ukrepa.
S tem, da so mi pokazali oz. dali vedeti, da sem zaščitena z njihove strani, da bodo ustrezno ukrepali proti povzročitelju nasilja
in da so bili sočutni.
S tem, da so bili prijazni, podporni in da so mi stali ob strani.
S tem, da so bili sočutni in strpni.
S tem, da so primer vzeli resno in da je povzročitelj takoj dobil prepoved približevanja.
S hitrim odzivom na prijavo, strokovnim pristopom k povzročitelju (ko jih je hotel prepričati, da ni nič naredil, ko je dvignil glas
nad policisti, ko je začel preklinjati).
S tem, da so mi ponudili pomoč – spremstvo policije, ko sem šla po stvari in s profesionalnim pristopom do žrtve (prisluhnili so
mi in mi ponudili pomoč).
S prijaznostjo, resnostjo in razumevanjem.
Z razumevanjem.
Z njihovim hitrim reagiranjem in pomočjo.
S tem, da so me poslušali in mi verjeli.
S tem, da so preiskovali moj primer, da lahko pride na sodišče.
S prijaznostjo kriminalistov in razumevanjem moje situacije.

Na vprašanje o tem, s čim so bile uporabnice najmanj zadovoljne, so odgovorile:

-- Bilo bi lažje, če bi nekdo vodil postopek z žrtvijo nasilja.
-- Policist je bil prijatelj partnerja in njegovega brata. Otroka mi je uspelo varno odpeljati iz hiše skozi spalnično okno. Z avtom
sem ju odpeljala k takratni varuški. Sama sem se nato vrnila v hišo po stvari, ker sem mislila, da je hiša prazna, saj sem bivšega
partnerja videla odhajati. Zaklenila sem vrata in zaprla okna in hotela odnesti najnujnejša oblačila za otroka, takrat sem slišala,
da se je partner vrnil in hotel v hišo. Ker smo zaradi groženj odšli, sem poklicala policijo in jih počakala. Prišel je omenjeni policist
- prijatelj partnerja in pričel s prepričevanjem, da naj se skupaj dogovorimo. Ker me je bilo strah in tega nisem želela, mi je dejal,
da naj partnerja spustim v hišo. To sem storila, ko mi je obljubil, da me bo varoval pred partnerjem. Večkrat je omenil, da je bila
policija večkrat klicana, da je bilo veliko stroškov in da naj razmislim o prijavi. Na neki točki je najbrž videl, da mislim resno, me
spremljal do avta in mi omogočil, da sem prijavo podala na policijski postaji.
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-- Zunajzakonski partner je bil vidno agresiven in v zelo vinjenem stanju, cela cesta je bila razmetana in razdejana, jaz pa sem bila
takrat z 10-mesečnim dojenčkom na antibiotiku sredi snežnega meteža poslana ven iz stanovanja, ker ga nimajo pravice zadržati
čez noč, tako da so rekli naj se midve odstraniva, ne glede na zgoraj omenjena dejstva – to sem mi zdi zelo nekorektno delovanje
policije.
-- Z odnosom do nasilja - kot da sem sama kriva za nasilje.
26) KAJ BI POLICIJA LAHKO STORILA, DA BI IZBOLJŠALA RAVNANJE Z ŽRTVAMI NASILJA:

16 anketirank (76,19 %) se je strinjalo z odgovorom »da bi obstajala oseba, ki bi bila zadolžena za delo z žrtvami.«
15 anketirank (71,43 %) se je strinjalo z odgovorom »da bi dala več informacij o primeru.«
14 anketirank (66,67 %) se je strinjalo z odgovorom »da bi vodili/spremljali žrtev skozi postopek.«
13 anketirank (61,90 %) se je strinjalo z odgovoroma »da bi dala informacije o dostopni podpori in pravni pomoči« in »da bi kazali
razumevanje in sočutje.«
12 anketirank (57,14 %) se je strinjalo z odgovorom »da bi bili bolj sodelujoči.«
1 anketiranka (4,76 %) je izbrala odgovor »drugo«: da bi prevzeli vsa pooblastila in naloge CSD v zvezi z nasiljem v družini.
4 anketiranke (19,05 %) so odgovorile, da se ne strinjajo z odgovorom »da bi bili bolj sodelujoči.«
Najmanj dve tretjini anketirank se strinjata s trditvijo, da bi policija zato, da bi se izboljšalo
ravnanje z žrtvami nasilja, lahko poskrbela za to, da bi obstajala oseba, ki bi bila zadolžena
za delo z žrtvami, da bi lahko dala več informacij o primeru in da bi lahko vodili/spremljali
žrtev skozi postopek. Več kot polovica anketirank se strinja s trditvijo, da bi lahko policija dala
informacije o dostopni podpori in pravni pomoči in da bi lahko kazali razumevanje in sočutje.
Skoraj petina anketirank se ne strinja s trditvijo, da bi lahko bili bolj sodelujoči.
27) ALI STE ZADOVOLJNI Z RAVNANJEM CENTRA ZA SOCIALNO DELO V KONKRETNEM PRIMERU
NASILJA:

11 anketirank (52,38 %) je bilo zadovoljnih z ravnanjem centra za socialno delo v konkretnem primeru nasilja; 6 anketirank (28,57 %)
je bilo delno zadovoljnih; 2 anketiranki (9,52 %) nista bili zadovoljni; 1 anketiranka (4,76 %) ni imela izkušenj s centrom za socialno
delo; 1 anketiranka (4,76 %) ni odgovorila.
Več kot polovica anketirank je bila zadovoljnih z ravnanjem centra za socialno delo v konkretnem
primeru nasilja, več kot četrtina anketirank je bila delno zadovoljnih, skoraj desetina anketirank
ni bila zadovoljna.
Na vprašanje o tem, s čim so bile uporabnice najbolj zadovoljne, so odgovorile:
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S tem, da ti takoj pomagajo in nato pravilno usmerjajo, kam po dodatno pomoč.
Zelo sem zadovoljna, ker so se maksimalno potrudili, da bi rešili moj primer, brez njihove podpore, ne bi uspelo.
S tem, da poslušajo do konca in da v skupnem pogovoru z mano ter povzročiteljem poiščejo pravo rešitev.
S tem, da ena oseba vodi določen primer. In da poskušajo žrtvi dati informacije, ki jih potrebuje.
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-- Z delom centra za socialno delo sem zelo zadovoljna. Vedno sem bila seznanjena z oblikami pomoči, tako ustno kot pisno. Čutila
sem, da se strokovna delavka iskreno trudi najprej za vse, kasneje pa je spodbujala mene. Spodbude so bile s pravo mero pritiska.
Tudi ko smo bili nameščeni v varni hiši in pričeli s stiki, je pomagala, sodelovala je z obema staršema. Videti je bilo, da se trudi.
Zelo mi je pomagala, saj sem ves čas čutila, da smo pomembni jaz in moja otroka, kar je pomagalo, da sem zmogla vse skupaj.
-- S tem, da sem takoj po prvem obisku centra za socialno delo dobila več kot dovolj informacij za nadaljnje ukrepanje, tako da se
mi zdi, da so se v primeru hitro in korektno odzvali.
-- S hitro reakcijo v primeru nujnih primerov nasilja s svetovanjem, s podporo.
-- Na začetku nisem bila najbolj zadovoljna, kajti občutek sem imela, da so mi naložili preveč dela (nalog), da sploh vidijo, če bom
lahko uspešno opravila (tožba za preživnino, psihoterapevtska pomoč žrtvam nasilja), vendar sem s tem prišla do spoznanja, da
gre zame in da sem bom, ko bom vse zadeve uspešno opravila, bolj »učvrstila« in s tem dobila moč za nadaljnje življenje. Nato
so mi tudi pomagali tako z nasveti, materialno pomočjo (s paketom s hrano), finančno pomočjo (iz javnih transferjev), a le na
pobudo strokovne delavke, ki je vodila naš primer.
-- S tem, da so mi dali prvo upanje in pomoč. Pomagali so mi, da sem se hitro odločila, da bom zaživela življenje brez nasilja.
-- Ko sem prvič prišla na center za socialno delo, sem imela občutek, da jim ni vseeno, da se nam dogajajo hude stvari in da so nam
pripravljeni pomagati, da si zaslužimo mirno in lepo življenje tudi mi.
-- S profesionalnostjo, resnostjo, prijaznostjo.
-- S tem, da mi verjamejo in mi pomagajo.
-- Zadovoljna sem s strokovno delavko, ki me je vodila skozi ves postopek.
-- S tem, da so me res hitro informirali in mi uredili stik z varno hišo.
Na vprašanje o tem, s čim so bile uporabnice najmanj zadovoljne, so odgovorile:

-- S tem, da otroke prepričujejo, da si želijo biti sami z očetom, da na stikih pod nadzorom ignorirajo neprimerno ravnanje očeta
in otrok ne zaščitijo, da se želijo za vsako ceno znebiti stika pod nadzorom, ker jim je odveč. Ter da se povzročiteljev bojijo in ves
čas samo razmišljajo, kako bi v postopku zaščitili sebe ali pa se pustijo zmanipulirati, ker gledajo besede in ne ravnanj oziroma
ne opazijo neujemanja med njimi.
-- Mogoče bi lahko za kakšno stvar spomnili žrtev, kaj še lahko naredi.
-- Ni mi všeč to, da razgovor za razvezo poteka v partnerjevi navzočnosti oz., da sva bila prvotno oba naenkrat vabljena.
-- S tem, da sem morala na centru za socialno delo še vedno prenašati njegove grožnje in zahteve, čeprav njemu ni bilo treba biti
nikoli prijazen do mene ali delati dobro za otroka.
-- S tem, da pozabljajo, oz. ne vidijo dejanske situacije, ko gre za nasilje in so vpleteni otroci, da nagovarjajo k takojšnjim stikom z
očetom.
-- S počasnim reševanjem vloge za denarno socialno podporo.
-- Najprej sem menila, da mi ne stojijo ob strani in da mi ne verjamejo, ker sem v najtežjih trenutkih dobila »kup« nalog, ki jih
moram narediti, da bodo, oz. da so videli, da se držim načrta, ki smo si ga zadali.
-- Nisem zadovoljna glede osebe oz. strokovnega delavca, ki je imel stike pod nadzorom, saj ni videl marsičesa, kar se dogaja z
otroki.
-- Na začetku mi niso prav veliko pomagali in sem imela občutek, da so na strani povzročitelja, tudi glede stikov nisem prav
zadovoljna.
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28) KAJ BI CENTER ZA SOCIALNO DELO LAHKO STORIL, DA BI SE IZBOLJŠALO RAVNANJE Z
ŽRTVAMI NASILJA:

14 anketirank (66,67 %) se strinja s tremi odgovori: »da bi sprožili postopke za zaščito in pomoč«; »da bi vodili/spremljali žrtev skozi
postopek«; »da bi pokazali razumevanje in sočutje.«
12 anketirank (57,14 %) se strinja z odgovorom »da bi dali več informacij o primeru.«
11 anketirank (52,38 %) se strinja z odgovorom »da bi bili bolj sodelujoči.«
2 anketiranki (9,52 %) sta izbrali odgovor »drugo«: da bi razmišljali, kako zaščititi žrtve in ne sebe; da bi večkrat ali vedno žrtev
opozorili kakšne možnosti ima, enako mislim za policijo.
2 anketiranki (9,52 %) sta odgovorili, da se ne strinjata z odgovorom »da bi bili bolj sodelujoči.«
Dve tretjini anketirank se strinjata s trditvami, da bi center za socialno delo zato, da bi se izboljšalo
ravnanje z žrtvami nasilja, lahko sprožil postopke za zaščito in pomoč; da bi strokovne delavke
in delavci lahko vodili/spremljali žrtev skozi postopek ter da bi lahko pokazale/-i razumevanje
in sočutje. Več kot polovica anketirank se strinja s trditvama, da bi lahko dale/-i več informacij o
primeru ter da bi lahko bile/-i bolj sodelujoče/-i. Anketiranke (skoraj desetina) se ne strinjajo le
s trditvijo, da bi lahko bili bolj sodelujoči.
29) KAJ MENITE, DA BI VAM NAJBOLJ POMAGALO PRI REŠEVANJU VAŠEGA PROBLEMA:

18 odgovorov je bilo »podpora institucij«; 16 odgovorov »finančna podpora«; 16 odgovorov »namestitev«; 15 odgovorov »brezplačna
pravna pomoč in zastopanje s strani odvetnika«; 15 odgovorov »psihološka podpora in spremljanje skozi postopke pri institucijah«;
12 odgovorov »podpora okolice (družine in prijateljev)«; 11 odgovorov »pomoč pri zaposlovanju«; 10 odgovorov »boljši zakoni in hitri
sodni postopki«; 7 odgovorov »pomoč pri skrbi za otroke«; 1 odgovor »drugo«: v varni hiši si deležen ogromno pomoči le namestitev
in sodni postopki so prepočasni in namestitev skoraj nedosegljiva, ko zamenjaš kraj.
Vsaj dve tretjini anketirank menita, da bi pri reševanju njihovih težav najbolj pomagala
podpora institucij, finančna podpora, namestitev, brezplačna pravna pomoč in zastopanje s
strani odvetnika ter psihološka podpora in spremljanje skozi postopke pri institucijah. Več kot
polovica anketirank meni, da bi pomagala podpora okolice, družine in prijateljev ter pomoč
pri zaposlovanju. Malo manj kot polovica anketirank meni, da bi pomagali boljši zakoni in hitri
sodni postopki. Tretjina anketirank meni, da bi pomagala pomoč pri skrbi za otroke.
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PREDLOGI ZA SISTEMSKO REŠEVANJE PROBLEMATIKE NASILJA
NAD ŽENSKAMI
Ekonomska odvisnost žensk
Podatki:
-- skoraj polovica anketirank je brezposelnih;
-- skoraj četrtina anketirank ima prihodek do 700 evrov, skoraj petina anketirank ima prihodek
do 500 evrov, skoraj petina anketirank nima prihodkov.
Ekonomska odvisnost žensk je pomemben dejavnik tveganja za vztrajanje v nasilnem
partnerskem odnosu. Ukrepi za večjo ekonomsko neodvisnost žensk so torej bistveni.

Nezaščitenost žensk po prekinitvi partnerskega odnosa
Podatki:
-- skoraj dve tretjini anketirank sta doživljali nasilje s strani sedanjega ali bivšega moža,
partnerja ali fanta, s katerim so živele ločeno (od teh je skoraj četrtina anketirank doživljala
nasilje s strani bivšega moža);
-- od oblik nasilja v partnerskem odnosu je več kot tretjina anketirank prijavila nadlegovanje,
zalezovanje in vznemirjanje.
Nasilje se ne prekine niti po prekinitvi partnerskega odnosa, ženske niso dovolj zaščitene pred
bivšimi partnerji, oz. partnerji, s katerimi živijo ločeno. Treba je dosledno izvajati ukrepe proti
povzročiteljem nasilja za zaščito žensk po končanem partnerskem odnosu.

Dolgotrajno doživljanje nasilja
Podatki:
-- skoraj vse anketiranke (razen dveh) so doživljale nasilje do enega leta, skoraj desetina
anketirank je doživljala nasilje več kot leto dni;
-- skoraj polovica anketirank je doživljala nasilje dnevno, več kot tretjina anketirank je doživljala
nasilje tedensko;
-- več kot polovica anketirank je prvič poiskala pomoč pred več kot letom dni, tretjina anketirank
je prvič poiskala pomoč pred nekaj meseci;
-- več kot tri četrtine anketirank je reagiralo na nasilje tako, da so ga prenašale;
-- več kot tretjina anketirank je prijavila nasilni dogodek.
Ženske o nasilju predolgo molčijo - nasilje doživljajo dolgo in pogosto preden poiščejo pomoč,
večine nasilnih dogodkov ne prijavijo. Nujno je potrebno sistematično preventivno delo s
splošno javnostjo za večjo ozaveščenost in informiranost o problematiki nasilja nad ženskami,
nad otroki, v družini, o zakonodaji s področja, o pravicah žrtev ter o institucijah in nevladnih
organizacijah, ki nudijo pomoč žrtvam nasilja, o možnih oblikah pomoči in postopkih.
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Delo policije na področju preprečevanja nasilja v družini
Potrebne spremembe:
-- premalo: nudenje pisnih informacij (zloženk) ali naslovov ustanov in organizacij, ki nudijo
podporo in pomoč ženskam;
-- preveč: pisanje prijav za prekršek žrtvam in povzročiteljem nasilja;
-- premalo: nudenje informacij o možnostih nadaljnjega obveščanja s strani policije v vezi s
primeri;
-- premalo: nudenje informacij o dostopnih storitvah – pravni pomoči, psihološki podpori,
medicinski pomoči, socialnih storitvah, namestitvi, storitvah nevladnih organizacij;
-- premalo: takojšnji prihod policije na kraj dogodka pri prijavi nasilja;
-- premalo: primeren in jasen način informiranja o položaju in pravicah žrtev v nadaljevanju
postopka;
-- premalo: primeren in jasen način informiranja o ukrepih, ki jih bo policija izvedla proti
povzročitelju nasilja v nadaljnjih postopkih (npr. pridržanje, trajanje pripora);
-- premalo: pogovor z žrtvijo z zanimanjem (pojasnitev možnosti, ki jih imajo žrtve po zakonu),
vljudno (prijazno, poslušanje žrtev do konca) in izražanje razumevanja za to kar se je žrtvam
zgodilo.

Delo centrov za socialno delo na področju preprečevanja nasilja v družini
Potrebne spremembe:
-- premalo: v kolikor je potrjeno nasilje očeta nad otroki, odreditev stikov pod nadzorom;
-- premalo: prijavljanje nasilja na policijski postaji, s privoljenjem žrtev in z upoštevanjem
njihove varnosti;
-- preveč: vztrajanje pri mediaciji/posredovanju ali napotitev na skupno svetovanje s
povzročiteljem nasilja;
-- premalo: izdelava varnostnega načrta za žrtve in za njihove otroke, v sodelovanju z njimi in
predstavniki drugih pomembnih služb;
-- premalo: nudenje informacij o postopkih policije in pravosodnih organov (kazenski,
prekrškovni in pravdni postopek) za zaščito pred nasiljem v družini;
-- premalo: obveščanje o spremljanju realizacije načrta in o možnostih nadaljevanja obveščanja
v povezavi s primeri;
-- preveč: vztrajanje pri stikih otrok z očetom, kljub temu da je bilo potrjeno nasilje očeta nad
otroki;
-- premalo: nudenje informacij o pristojnostih CSD za zaščito otrok pred nasiljem v družini.
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PODATKI O OBRAVNAVI IN INFORMIRANJU UPORABNIC
ZA LETO 2014
Organizacija/mesec

Društvo SOS telefon

Januar 2013
Februar 2013
Marec 2013
April 2013
Maj 2013
Junij 2013
Julij 2013
Avgust 2013
September 2013
Oktober 2013
November 2013
December 2013
SKUPAJ

351
319
280
228
240
251
351
295
306
308
309
260
3498

Društvo za nenasilno
kominikacijo
180
178
176
173
187
154
170
140
168
168
186
186
2085

PODATKI MESTNE OBČINE LJUBLJANA O SOFINANCIRANJU
PROGRAMOV NA PODROČJU NASILJA1
Namestitve za žrtve nasilja

Program

Sredstva MOL
2013

Namestitev za 461.400,00
žrtve nasilja

Število
programov
2013
7

Sredstva MOL
2014
461.400,00

Število
programov
2014
7

1 Hodnik, T. (2014) Odgovornost lokalne skupnosti za preprečevanje nasilja nad ženskami. Dobre prakse v Mestni
občini Ljubljana. Predavanje na Posvetu v okviru Mednarodnih dni akcij proti nasilju nad ženskami: Aktualno stanje na
področju obravnave nasilja nad ženskami v Sloveniji, 24. 11. 2014. Ljubljana: Društvo SOS telefon, Društvo za nenasilno
komunikacijo, Mestna občina Ljubljana.
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Drugi programi za žrtve nasilja

Program

Sredstva MOL
2013

Namestitev za 50.000,00
žrtve nasilja

Število
programov
2013
3

Sredstva MOL
2014

Število
programov
2013
2

Sredstva MOL
2014

70.000,00

Število
programov
2014
5

Programi za povzročitelje nasilja

Program

Sredstva MOL
2013

Namestitev za 32.000,00
povzročitelje
nasilja

32.000,00

Število
programov
2014
2

V poročilu Inštituta RS za socialno varstvo o izvajanju programov v letu 20132 pa najdemo
podatek, da so občine v letu 2013 za programe socialnega varstva na področju preprečevanja
nasilja prispevale slabih 24 % pridobljenih sredstev teh programov.
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2 Smolej, S., Žiberna, V., Kovač, N. (2014) Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva – Poročilo o izvajanju
programov v letu 2013, končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo.
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Priloga 1

Vprašalnik v okviru Projekta “Usklajena prizadevanja – K novim evropskim
standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola”
VPRAŠALNIK – IZKUŠNJE ŽENSK,
ŽRTEV PARTNERSKEGA/DRUŽINSKEGA/SPOLNEGA NASILJA

I – DEMOGRAFSKI PODATKI
1) Prebivališče (možen je en odgovor):
1. vas		
2. mesto
3. predmestje
2) Državljanstvo: ____________________________________________________________
3) Starost (možen je en odgovor):
1. 18-25
2. 26-32
3. 33-40
5. 49-56
6. 57-65
7. nad 65

4. 41-48

4) Zakonski status (možen je en odgovor):
1. poročena
2. živi v zunajzakonski zvezi
3. razvezana (ločena)
4. vdova
5. v partnerski zvezi (fant)
6. brez partnerja
7. v teku je razveza
8. neznano

5) Otroci (možen je en odgovor):
1. mladoletni		
3. mladoletni in polnoletni
2. polnoletni		
4. brez otrok (naprej na vprašanje številka 7)
6) Število otrok (možen je en odgovor):
1. – 1		
2. – 2		
3. – 3		

4. – 4		

5. – 5 in več
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7) Izobrazba (možen je en odgovor):
1. brez izobrazbe
2. nedokončana osnovna šola
3. osnovna šola
4. poklicna šola
5. srednja šola
6. višja šola ali fakulteta
7. magisterij ali doktorat
8) Zaposlitveni status (možen je en odgovor):
1. redno zaposlena
2. brezposelna
3. honorarno zaposlena
4. na prisilnem dopustu
5. dela na črno
6. tehnološki višek
7. gospodinja
8. upokojenka
9. invalidska upokojenka
10. študentka
11. drugo (specificirati)____________________________________________________________________
9) Povprečni mesečni prihodki (upoštevati vse prihodke: plača, pokojnina, socialna pomoč,
honorarji, oddaja nepremičnin) (možen je en odgovor):
1. brez prihodkov		
4. do 700,00 eur
2. do 300,00 eur		
5. nad 700,00 eur
3. do 500,00 eur
10) Nacionalnost (možen je en odgovor):
1. Slovenka 3. Rominja
5. Hrvatica
2. Srbkinja
4. Bošnjakinja		
6. drugo (specificirati)________________________________
11) Pripadnost ostalim posebno ranljivim skupinam (možnih je več odgovorov):
1. begunka				
6. Rominja
2. migrantka				
7. ženska s težavami v duševnem zdravju
3. žrtev trgovine z ljudmi		
8. drugo__________________________
4. ženska, ki je gibalno ovirana
5. ženska, ki ima otroka, ki je gibalno oviran
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II - DEJSTVA O NASILJU
12) Vrste nasilja, ki jim je (bila) ženska izpostavljena (in kdaj) (možnih je več odgovorov):
1. Nasilje v partnerskem odnosu:
a. psihično nasilje (prisila, grožnja, prepoved, kontrola, izolacija, čustveno izsiljevanje, razbijanje
stvari, metanje predmetov, grožnja z orožjem, kričanje, žaljiva in ponižujoča sporočila,
izsiljevanje)
b. fizično nasilje (klofute, metanje predmetov, porivanje, odrivanje, vlečenje, pretepanje, brcanje,
davljenje, povzročanje opeklin, grožnje z poškodovanjem, uporaba orožja ali orodja)
c. ekonomsko nasilje (odvzemanje denarja ali nepremičnin, prepoved koriščenja skupnih
dobrin, prepoved zaposlitve, določanje kje se bo in pod kakšnimi pogoji zaposlila, prepoved
izobraževanja, neplačevanje preživnine, omejevanje ali vznemirjanje v službi, nasilno obnašanje
na delovnem mestu ženske)
d. spolno nasilje (prisila v spolni odnos, prisila v neželene spolne položaje, prisila v ponižujoč
spolni odnos, prisila v prostitucijo, posilstvo...)
e. nadlegovanje, zalezovanje, vznemirjanje
4. Nadlegovanje, zalezovanje, vznemirjanje
3. Spolno nasilje, vključujoč posilstvo
4. Prisilna poroka
5. Pohabljanje ženskih spolnih organov
6. Prisilni splav
7. Prisilna sterilizacija
8. Nasilje narejeno v t.i. »imenu časti«
9. Nasilje, ki se je dogajalo pred otroki (otroci so bili priče ali so vedeli za nasilje, ki je bilo
storjeno ženski/materi)
10. Otroci so direktno žrtve nasilja – psihičnega, fizičnega, ekonomskega, spolnega.
13) Povzročitelj nasilja je (možen je 1 odgovor):
1. mož (živijo skupaj)
2. mož (živijo ločeno)
3. zunajzakonski partner (živijo skupaj)
4. zunajzakonski partner (živijo ločeno)
5. bivši mož (živijo skupaj) 		
6. bivši mož (živijo ločeno)
7. bivši zunajzakonski partner (živijo skupaj)
8. bivši zunajzakonski partner (živijo ločeno)
9. fant (živijo skupaj) 			
10. fant (živijo ločeno)
11. bivši fant (živijo skupaj) 		
12. bivši fant (živijo skupaj)
13. drugi član družine
14. nekdo drug: ________________________________________________________________

35

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

14) Kako dolgo že traja nasilje? (možen je en odgovor):
1. nekaj mesecev 		
2. do enega leta
3. več kot leto dni (koliko): _______________________
15) Kdaj ste prvič poiskali pomoč na instituciji ali na organizaciji? (možen je en odgovor):
1. pred nekaj meseci 			
2. pred letom dni
3. pred več kot letom dni (koliko): ________________________
16) Kako pogosto se je dogajalo nasilje? (možen je en odgovor):
1. dnevno
2. tedensko
3. mesečno
4. občasno (vpišite kolikokrat): ______________
17) Kako ste reagirali na nasilje? (možnih je več odgovorov):
1. prenašala
2. se začasno umaknila stran
3. zapustila partnerja
4. pobegnila
5. se poskušala braniti – verbalno
6. se poskušala braniti – fizično
7. prijavila dogodek (komu): _____________
8. drugo (kaj): _______________________________________________

III - DEJSTVA O PARTNERSKEM NASILJU V ZADNJIH 12 MESECIH
18) Komu in kolikokrat ste prijavili dogodke nasilja, ki so se dogajali v zadnjih 12 mesecih?
(možnih je več odgovorov):
1. Policiji: a. enkrat b. večkrat v zadnjih 12 mesecih
2. Centru za socialno delo: a. enkrat b. večkrat v zadnjih 12 mesecih
3. Državnemu tožilstvu: a. enkrat b. večkrat v zadnjih 12 mesecih
4. Službi nujne medicinske pomoči: a. enkrat b. večkrat v zadnjih 12 mesecih
5. Zdravstvenemu domu (zdravniku/-ci, sestri): a. enkrat b. večkrat v zadnjih 12 		
mesecih
6. Nevladni organizaciji: a. enkrat b. večkrat v zadnjih 12 mesecih
7. Drugo (komu): ________________________________________________________________
19) Na katero od zgoraj navedenih institucij in organizacij ste se najprej obrnili?
________________________________________________________________________________________
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20) Katera oblika nasilja v partnerskem odnosu je prijavljena (možnih je več odgovorov):
1. psihično nasilje
2. fizično nasilje
3. ekonomsko nasilje
4. spolno nasilje, vključujoč posilstvo (ne velja le za posilstvo)
5. nadlegovanje, zalezovanje in vznemirjanje
6. neko drugo nasilje (katero) _______________________________________________________
21) Mesto/kraj izvajanja nasilja (možnih je več odgovorov):
1. stanovanje/hiša/dvorišče (privatni prostor)
2. ulica/delovno mesto/restavracija/ (javni prostor)
3. drugo (kaj) _________________________________________
22) Kateri postopek je bil sprožen zaradi prijave nasilja (možnih je več odgovorov):
1. kazenski
2. prekrškovni
3. noben, tožilstvo je menilo, da ni elementov kaznivega dejanja
4. noben, policija ga je ustno opozorila
5. noben, Center za socialno delo ni identificiral in potrdil obstoja nasilja
6. postopek razveze/postopek skrbništva (če je ženska poročena in ima mladoletne 		
otroke)
7. ukrepi za zaščito pred nasiljem v družini
8. postopek za odvzem ali delni odvzem starševske pravice
9. drugo (kaj): __________________________________________________________________

IV - IZKUŠNJE Z INSTITUCIJAMI
23) POLICIJA
Pri zadnji prijavi nasilja, so policisti/-ke takoj prispeli na kraj dogodka.
S policisti/-kami ste se pogovarjali nemoteno in brez strahu, v
ločenem prostoru, brez prisotnosti povzročitelja nasilja.
Policisti/-ke so vas informirali o dostopnih storitvah – pravni
pomoči, psihološki podpori, medicinski pomoči, socialnih storitvah,
namestitvi, storitvah nevladnih organizacij.
Policisti/-ke so vam dali pisno informacijo (zloženka) ali naslove
ustanov in organizacij, ki nudijo podporo in pomoč ženskam.
Policisti/-ke so vas informirali o ukrepih za zaščito, o postopkih in
pogojih za njihovo uvedbo.
Policisti/-tke so vas na primeren in jasen način informirali o ukrepih,
ki jih bo policija izvedla proti povzročitelju nasilja v nadaljnjih
postopkih (npr. pridržanje, trajanje pripora).
Policisti/-ke so vas na primeren in jasen način informirali o vašem
položaju in pravicah v nadaljevanju postopka.

DA

NE
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Policisti/-ke so vam dali informacijo o možnostih nadaljnjega
obveščanja s strani policije v vezi z vašim primerom.
Policisti/-ke so se z vami pogovarjali z zanimanjem (pojasnili so vam
možnosti, ki jih imate po zakonu), vljudno (prijazno, poslušali so vas
do konca) in pokazali so razumevanje za to kar se vam je zgodilo.
Policisti/-ke so se obnašali neprofesionalno (opravičevali so
povzročitelja, mirili so vas, izrekli so neprimerne komentarje, šalili
so se na vaš račun, niso vas vprašali ali potrebujte pomoč socialne
službe ali zdravniško pomoč).
Policisti/-ke so se obnašali neprijazno (z vami so se pogovarjali
osorno, niso vas poslušali do konca) ali nezainteresirano (niso vam
dali informacij, ampak so vas napotili na druge službe/institucije).
Policisti/-ke so obvestili center za socialno delo o potrebi po vaši
namestitvi v varno hišo/krizni center ali so vas odpeljali do kriznega
centra.
Policisti/-ke so obvestili službo nujne medicinske pomoči o vaši
potrebi po medicinski oskrbi ali so vas odpeljali do službe nujne
medicinske pomoči/zdravstvenega doma.
Policisti/-ke so vas informirali, da bo v primeru prekrškovnega
postopka kazen najverjetneje denarna in precej visoka.
Policisti/-ke so napisali prijavo za prekršek vam in povzročitelju
nasilja.
Policisti/-ke so vas prepričevali, da se pobotate s povzročiteljem
nasilja.
Policisti/-ke so vas prepričevali, da odstopite od prijave prekrška ali
kazenske ovadbe.
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24) CENTER ZA SOCIALNO DELO
S strokovnimi delavkami/-ci na centru za socialno delo (CSD) ste se
pogovarjali neovirano in brez strahu, brez prisotnosti povzročitelja
nasilja.
Strokovne delavke/-ci CSD so prijavili nasilje na policijski postaji, z
vašim privoljenjem in z upoštevanjem vaše varnosti.
Strokovne delavke/-ci CSD so vas informirali o pooblastilih in
postopkih, ki jih ima na voljo CSD za zaščito žrtev nasilja v družini.
Strokovne delavke/-ci CSD so vas informirali o postopkih policije in
pravosodnih organov (kazenski, prekrškovni in pravdni postopek) za
zaščito pred nasiljem v družini.
Strokovne delavke/-ci CSD so vas obvestili o ukrepih za zaščito pred
nasiljem v družini in pristojnostih CSD v teh postopkih.
Strokovne delavke/-ci CSD so vas informirali o pristojnostih CSD za
zaščito otrok pred nasiljem v družini.
Strokovne delavke/-ci CSD so vas informirali o dostopnih storitvah
– pravni pomoči, psihološki podpori, medicinski pomoči, socialnih
storitvah, namestitvah, storitvah nevladnih organizacij.
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NE
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Na CSD je izdelan varnostni načrt za vas in za vaše otroke, v
sodelovanju z vami in predstavniki drugih pomembnih služb.
Na CSD so vas obvestili kako bodo spremljali realizacijo načrta in o
možnostih nadaljevanja obveščanja v povezavi z vašim primerom.
Strokovne delavke/-ci CSD so se z vami pogovarjali zainteresirano
(pojasnili so vam možnosti, ki jih imate po zakonu), vljudno (prijazno,
poslušali so vas do konca) in so pokazali razumevanje za to kar se
vam je zgodilo.
Strokovne delavke/-ci CSD so se do vas obnašali neprijazno
(osorno so se pogovarjali z vami, niso vas poslušali do konca) ali
nezainteresirano (niso vam dali informacij, niso odprli primera,
ampak so vas napotili na drugo institucijo).
Uslužbenci so se obnašali neprofesionalno (opravičevali so
povzročitelja, nasilja mirili so vas, izrekli so neprimerne komentarje,
šalili so se na vaš račun, niso vas vprašali ali potrebujete pomoč).
Strokovne delavke/-ci CSD so vztrajali na mediaciji/posredovanju ali
so vas napotili na skupno svetovanje s povzročiteljem nasilja.
Na CSD so ignorirali vašo prijavo nasilja ali so vas nagovarjali da
odstopite od prijave nasilja.
Na CSD so pričeli s postopkom razveze in s postopkom skrbništva
nad otrokom kot da niste prijavili nasilja v družini.
Na CSD so začeli postopek odvzema starševskih pravic (popolnega
ali delnega) povzročitelju nasilja.
Na CSD so začeli postopek delnega odvzema pravic vam, ker niste
mogli zaščititi otrok pred nasiljem s strani vašega partnerja.
Na CSD so začeli s postopkom za začasni odvzem otroka iz družine
zaradi zaščite otrokove varnosti, niso pa vam ponudili da bi bil otrok
nastanjen z vami.
Če ste odšli od doma brez otroka, je CSD začel postopkom,ki bi vam
omogočil, da bi bil otrok z vami.
V kolikor je potrjeno nasilje očeta nad otroki, je CSD odredil stike
pod nadzorom.
Na CSD so vztrajali na stikih otrok z očetom, kljub temu da je bilo
potrjeno nasilje očeta nad otroki.
Na CSD so vztrajali na stikih otrok z očetom, čeprav so se otroci
stikom upirali.
25) Ali ste zadovoljni z ravnanjem policije v konkretnem primeru nasilja?
1. da		
2. ne		
3. delno
Če ste, s čim ste najbolj zadovoljni?
__________________________________________________________________________
Če niste, s čim ste najmanj zadovoljni?
__________________________________________________________________________
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26) Kaj bi policija lahko storila, da bi izboljšala ravnanje z žrtvami nasilja?
1. da bi dala več informacij o primeru				
1. da		
2. ne
2. da bi dala informacije o dostopni podpori in pravni pomoči 1. da		
2. ne
3. da bi obstajala oseba, ki bi bila zadolžena za delo z žrtvami 1. da		
2. ne
4. da bi bili bolj sodelujoči		
			
1. da		
2. ne
5. da bi vodili/spremljali žrtev skozi postopek			
1. da		
2. ne
6. da bi pokazali razumevanje in sočutje				
1. da		
2. ne
7. drugo (kaj)_______________________________________________________________________
27) Ali ste zadovoljni z ravnanjem centra za socialno delo v konkretnem primeru?
1. da 		
2. ne		
3. delno
Če ste, s čim ste najbolj zadovoljni?
__________________________________________________________________________
Če niste, s čim ste najmanj zadovoljni?
__________________________________________________________________________
28) Kaj bi center za socialno delo lahko storil, da bi se izboljšal ravnanje z žrtvami nasilja?
1. da bi dal več informacij o primeru				
1. da		
2. ne
2. da bi sprožil postopke za zaščito in pomoč			
1. da		
2. ne
3. da bi bili bolj sodelujoči						
1. da		
2. ne
4. da bi vodili/spremljali žrtev skozi postopek			
1. da		
2. ne
5. da bi pokazali razumevanje in sočutje				
1. da		
2. ne
6. drugo (kaj)_______________________________________________________________________
29) Kaj menite, da bi vam najbolj pomagalo pri reševanju vašega problema (možnih je več
odgovorov):
1. podpora okolice (družine in prijateljev)
2. podpora institucij (razumevanje problema, profesionalno ravnanje, zaščita)
3. finančna podpora (za vsakodnevne življenjske stroške, enkratna, denarna socialna
pomoč)
4. namestitev (varna hiša, uporaba socialnih stanovanj, nižje najemnina, subvencija pri
plačevanju stroškov stanovanja)
5. boljši zakoni in hitri sodni postopki
6. brezplačna pravna pomoč in zastopanje s strani odvetnika
7. psihološka podpora in spremljanje skozi postopke na institucijah
8. pomoč pri skrbi za otroke (namestitev v vrtec, pomoč pri varovanju, vzgoji, šolskih 		
obveznostih)
9. pomoč pri zaposlovanju
10. drugo (kaj) _____________________________________________________________________
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