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Ne smemo se obrniti stran, ko 
vidimo nasilje.
Jerneja Šibilja, Isa institut

a Isa institutu so 
zato že januarja 
lani v sodelovanju 
z organizacijami iz 

Slovenije in še treh držav, Hr-
vaške, Bolgarije in Velike Bri-
tanije, začeli projekt First, 
prek katerega želijo vzposta-
viti varne točke za pomoč žr-
tvam nasilja.

Kot pove Jerneja Šibilja z Isa in-
stituta, so si pri tem zastavili dva 
glavna cilja: »Prvi je zgodnje od-
krivanje in preprečevanje nasilja v 
družini ter nasilja zaradi spola, dru-
gi cilj pa je usposabljanje in opre-
mljanje zaposlenih v različnih pod-
jetjih ter javnih institucijah z zna-
njem in informacijami za ustrezno 
spoprijemanje z nasiljem v družini, 

glede spola, da bodo žrtvam 
lahko pomagali na primeren 
način.« Pri tem Jerneja iz-
postavi, da gre za opre-
mljanje z znanjem laič-
ne psihosocialne pod-
pore. »Najpomemb-
nejše pa je, da se žr-
tve potem usmerijo 
na ustrezne vire po-
moči oziroma institu-
cije, ki jim lahko ponudijo 

strokovno pomoč.« Za to 
so pripravili tudi ustrezen 

priročnik, ki je vsem 
na voljo na spletnih 
straneh www.fir-
staction.eu. Potr-
jenih je že 28 kon-
taktnih točk – iz 
različnih orga-
nizacij: od dveh 
večjih podjetij do 

osnovnih šol, vrtcev, 
N

Vsakdo ima pravico 
do varnosti in pomoči 
v primeru nasilja.

Vsaka tretja ženska 
ima izkušnjo nasilja

NaSIlje V družINI Vsaka tretja ženska na svetu ima 
izkušnjo fizičnega ali spolnega nasilja

 PROJEKT FIRST Kljub številnim spremembam, 
sprejetim zakonom in praksam za preprečevanje 
nasilja v družini je to še vedno velik problem. 
a številne žrtve še vedno molčijo, tudi zato, ker 
nimajo ustreznih virov in podpornih mehanizmov, 
ki bi lahko prekinili njihovo trpljenje.

Na-
silje ne 

poteka samo 
v fizični obliki, 
temveč je lah-
ko tudi psi-

hično.

2013 2014
Povprečje

2010–2014

Nasilje v družini 1422 1509 1586

Telesne poškodbe 519 539 547

Spolno nasilje 233 173 225

Zanemarjanje 
mladoletne osebe in 
surovo ravnanje

396 327 376

umor 4 6 7

VIR: policija

ŽrtVe nasilja V druŽini V sloVeniji
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 Pomoč prek telefona

 Prostori za pomoč

»Oblike nasilja so različne, ne gre 
samo za fizično, temveč tudi za 
psihično nasilje. Tudi moški lah-
ko doživlja nasilje zaradi spola. Na 
primer zaradi istospolne usmerje-
nosti. Veliko je tudi primerov, ko 
so moški v suženjskih delovnih 
razmerah, potem ko jih prepeljejo 
iz drugih držav in z njimi trgujejo. 
Ženske pa so večinoma na takšen 
način prisiljene v prostitucijo. Sre-
čujemo se celo s primeri, ko so k 
temu prisiljeni otroci,« pojasnjuje 
Jerneja. Projekt First se bo končal 
decembra letos, v prihodnje pa na 
inštitutu že pripravljajo nove de-
javnosti. 
(Matej Klarič, foto: mk, Dreamstime)

kariernih centrov in domov za osta-
rele. S posamezniki iz teh institu-
cij so prav pred nekaj dnevi začeli 
usposabljanje na tridnevnih delav-
nicah, ki bodo potekale v aprilu. 

ŽrtVe nasilja so tudi 
moški

Vse te organizacije se bodo 
nato vključile v mrežo točk za prvo 
pomoč žrtvam nasilja v družini in 
žrtvam nasilja zaradi spola. Jerne-
ja poudarja, da pri zadnjem ni mi-
šljeno zgolj nasilje nad ženskami, 
ampak tudi nad moškimi, čeprav 
je bilo leta 2014 kar 94 odstotkov 
vsega na policiji prijavljenega dru-
žinskega nasilja deležnih žensk. 

Vsaka tretja ženska 
ima izkušnjo nasilja

Vsaka tretja ženska na svetu ima 
izkušnjo fizičnega ali spolnega nasilja

SOS telefon za ženske, 
moške in otroke žrtve nasilja

 Na brezplačni telefonski 
številki 080 11 55 lahko žrtve 
nasilja med delavniki od 12. do 
22. ure in med ostalim dnevi od 
18. do 22. ure brezplačno pridejo 
v stik za svetovalni anonimni 
in zaupni pogovor s strokovno 
usposobljenimi svetovalkami 
za žrtve nasilja. SOS telefon je 
namenjen vsem žrtvam nasilja, ki 
imajo izkušnje z nasiljem v dru-
žini, partnerskih ali sorodstvenih 
zvezah, na delovnem mestu ali v 
drugih odnosih. Prek telefona se 
lahko dogovorijo tudi za osebni 

pogovor, vključitev v skupino za 
samopomoč ter tudi za umik v 
eno od dveh zatočišč za ženske in 
otroke, ki so žrtve nasilja. Na varni 
in anonimni lokaciji v Ljubljani 
sta na voljo dve takšni zatočišči, 
v katerih sprejemajo ženske in 
njihove otroke. Pokličejo lahko 
tudi tisti, ki želijo anonimno 
prijaviti nasilje določene instituci-
je, in strokovnjaki bodo ustrezno 
ukrepali. Pripravljeni so posre-
dovati tudi v primerih, ko žrtve 
niso zadovoljne s posredovanjem 
institucij (na primer policije). (mk)

Pokličejo lahko tudi tisti, ki želijo anonimno prijaviti nasilje.

Unicefove varne točke za 
otroke in mladostnike

 Varna točka je prijeten 
prostor, kamor se otroci in 
mladi lahko anonimno zate-
čejo ter pogovorijo o 
svoji težavi ali zgolj 
razrešijo dvom, če 
je njihova stiska 
resna težava. 
Odprta je čez 
dan (in po 
možnosti tudi 
zvečer). Varne 
točke stojijo v 
v bližini šol, ob 
poteh šola–dom, 
v mestnih središčih, v 
bližini blokovskih naselij, na 
mestih, kjer se zbirajo otroci. 

Varne točke so mladim do-
stopne že v 74 krajih na 600 
mestih in vključujejo kar 1300 

ljudi, ki prostovoljno 
pomagajo otrokom. 

Otroci varne točke 
prepoznajo po 
posebni na-
lepki, smejoči 
se hišici, ki je 
nameščena na 
vidnem mestu 

ob vhodu. Več 
informacij in 

seznam vseh varnih 
točk lahko najdete tudi 

na Unicefovih spletnih straneh. 
(mk)

Varne točke so mladim dostopne že v 74 krajih.
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