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Politika ukrepanja

Pričujoča priporočila temeljijo na ugotovitvah projekta Usposobiti, izboljšati, zmanjšati!1, ki ga je v letih 
2011-2012 finančno podprla Evropska komisija znotraj programa Daphne. Ukrepi naj se izvajajo v 
tesnem sodelovanju z reprezentativnimi organizacijami civilne družbe.

Partnerji pri projektu Usposobiti, izboljšati, zmanjšati! pozivamo Evropsko unijo in države 
članice: 

 naj razglasijo Evropsko leto boja proti nasilju nad ženskami, v sklopu katerega naj se določene 
dejavnosti posvečajo vplivu na duševno zdravje; 

 naj vsaka akcija osveščanja na temo nasilja nad ženskami vključuje tudi vidik duševnega zdravja; 
 naj razglasijo Evropsko leto duševnega zdravja, znotraj katerega naj se raziščejo posledice, ki jih 

nasilje v družini povzroča na področju duševnega zdravja; 
 naj ratificirajo Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju 

v družini; 
 naj znotraj svojih pristojnosti razvijajo strategije s katerimi bodo naslovile nasilje nad ženskami in 

pri katerih bodo upoštevale vpliv na duševno zdravje znotraj vseh zadevnih področij z naslednjimi 
ukrepi: 

 1.   SPODBUJANJE USPOSABLJANJA

	 spodbujanje usposabljanja poklicev, ki lahko stopijo v stik z žrtvami in njihovimi otroki (npr. 
policisti, zdravstveni delavci, sodniki, socialni delavci, zaposleni v izobraževalnih ustanovah) na temo 
povezanosti nasilja v družini in duševnega zdravja ter spirale nasilja;  
	 spodbujanje zgodnjega ukrepanja na podlagi usposabljanja organov odkrivanja in pregona, 

zaposlenih na šolah in ponudnikov raznih storitev za potrebe skupnosti (npr. frizerjev, športnih 
organizacij) za laže prepoznavanje žrtev nasilja v družini in njihovo napotitev na ustrezne službe;

1   V sklopu projekta smo obravnavali povezavo med nasiljem v družini in duševnim zdravjem ženskih žrtev in njihovih otrok, razvili izobraževalno gradivo za polici-
jsko osebje in gradivo preverili v 6 državah članicah EU. Priporočila skupaj z izobraževalnim gradivom in priročnikom najdete na: http://www.mhe-sme.org/our-
projects/current-projects/train_improve_reduce.html.

Opis stanja
 
45 odstotkov vseh žensk v Evropski uniji doživlja nasilje, ki ga povzročajo moški. Ocenjuje se, da 
petina žensk doživlja nasilje v družini, ki velja za najbolj razširjeno obliko nasilja nad ženskami. 
Ženske lahko doživijo nasilje v kateremkoli življenjskem obdobju, velja pa, da je ta težava še posebej 
pereča za ženske v ranljivem položaju. 

Nasilje v družini, ki je uperjeno zoper ženske je resen družbeni problem, ki ni omejen na določene 
družbeno ekonomske, kulturne, rasne ali razredne skupine. Pri vseh pa lahko povzroči precejšnjo 
psihološko škodo. Vpliva namreč tako na telesno kot na duševno zdravje žensk, močno pa prispeva 
tudi k pojavnosti duševnih bolezni pri njihovih otrocih. 

Nasilje v družini povzroča hude posledice tako pri ženskah, ki ga doživijo, kot tudi pri otrocih, ki so 
mu izpostavljeni.  Dolgoročne posledice so hujše od neposrednih poškodb. Raziskave so pokazale, 
da 25 odstotkov žensk, ki so izkusile nasilje v družini, poskuša narediti samomor, 60 odstotkov pa 
jih konča v psihiatrični ustanovi.  



	 zagotovitev, da bi izobraževanje zdravstvenih in negovalnih delavcev obsegalo tudi področje 
vplivov nasilja v družini na duševno zdravje;
	 vključitev usposabljanja na temo nasilja v družini in duševnega zdravja v učni načrt policijske 

akademije;
	 spodbujanje izobraževanja o enakosti med ženskami in moškimi ter o spoštljivi spolnosti v šolah.

 2.   ZAGOTAVLJANJE UČINKOVITIH OBRAVNAV

	 spodbujanje zgodnjega ukrepanja in tvornega odziva v prvi fazi spirale nasilja v družini, da bi 
lahko tako preprečili negativen učinek na duševno zdravje vpletenih žensk; 
	 zagotavljanje redne podpore in nadzora policijskega osebja, ki obravnava primere nasilja v 

družini, tudi z namenom, da bi se policijsko osebje zavedalo, kako lahko delo, ki ga opravljajo, vpliva na 
njihovo duševno zdravje. 

 3.   IZBOLJŠANJE OZAVEŠČEVALNIH DEJAVNOSTI 

	 osveščanje o posledicah, ki ga ima nasilje v družini na duševno zdravje žensk in otrok, in 
obveščanje o razpoložljivih storitvah in službah; 
	 opredelitev novih možnosti za dejavnosti osveščanja ob upoštevanju dejstva, da so ženske, ki 

najbolj tvegajo nasilje s strani intimnega partnerja, pogosto osamljene, zato jih takšne dejavnosti težko 
dosežejo;
	 razvijanje posebnih dejavnosti osveščanja, ki naj se osredotočajo na ženske s posebnimi 

potrebami, vključno z ženskami s težavami na področju duševnega zdravja, invalidkami, s starejšimi 
ženskami, z ženskami, ki živijo na podeželju, ali nedokumentiranimi priseljenkami in otroki.  
 

 4.   ZAGOTOVITEV PROGRAMOV FINANCIRANJA 

	 zagotovitev dovoljšnega in trajnostnega financiranja storitev za ženske in otroke, ki so žrtve 
nasilja v družini, vključno z zagotavljanjem psihološke podpore, tako znotraj javnega sektorja kot med 
nevladnimi organizacijami;  
	 zagotovitev storitev na področju duševnega zdravja za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja v 

družini, ter zagotavljanje njihove dostopnosti; 
	 spodbujanje in podpiranje sodelovanja med programi, ki naslavljajo nasilje v družini, in med 

storitvami na področju duševnega zdravja. 

 5.   SPODBUJANJE NADALJNJIH RAZISKAV

	 zbiranje primerljivih podatkov o nasilju nad ženskami v vseh državah članicah EU. Podatki naj 
bodo razvrščeni glede na spol in starost žrtev in storilcev, naravo odnosa, vrsto nasilja, dostopnost 
podpornih storitev in nadaljnje spremljanje. Podatki naj zajemajo ženske vseh starosti; 
	 spodbujanje raziskovalnega dela, ki bi opredelilo nove pristope k boju proti nasilju v družini in ki 

bi zmanjšalo negativne učinke na duševno zdravje vpletenih žensk in otrok; 
	 spodbujanje raziskav, ki bi opredelile razširjenost psihološkega nasilja v intimnih partnerskih 

odnosih;
	 spodbujanje raziskav o posledicah nasilja v družini na vzgojo otrok.  

Partnerji pri projektu Usposobiti, izboljšati, zmanjšati! pozivamo nacionalne, pokrajinske in 
lokalne vlade, naj izvajajo ukrepe, ki bi:

	 krepili in zagotavljali podporne storitve in programe za ženske žrtve nasilja v družini, za vpletene 
otroke in za storilce. Storitve naj zajemajo tudi zatočišča za ženske žrtve, vključno z zatočišči za ženske z 
otroki in nedokumentirane ženske, ter telefonske številke za pomoč, svetovanje in druge oblike podpore;
	 zagotovili dostop do storitev s primernimi odpiralnimi časi, po dostopnih cenah in s siceršnjo 



dostopnostjo za osebe s telesnimi in intelektualnimi manj zmožnostmi. S tem razlogom mora biti gradivo 
na voljo v različnih formatih; 
	 zagotovili dostop do podpornih storitev nedokumentiranim ženskam in migrantkam, ne glede na 

njihov status. Informacije naj bodo med drugim na voljo tudi v manjšinskih jezikih, na razpolago pa naj 
bo tudi osebje, ki zna govoriti manjšinske jezike; 
	 zagotovili psihološko in pravno pomoč za ženske žrtve nasilja v družini in njihove otroke;
	 spodbujali multidisciplinarno sodelovanje z namenom zagotovitve učinkovitejše pomoči žrtvam 

nasilja v družini. 
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Priporočila so bila objavljena s podporo Evropske komisije, Generalnega direktorata 
za pravosodje, svobodo in varnost – PROGRAMA DAPHNE III 2007 – 2013 – Boj proti 
nasilju nad otroki, mladostniki in ženskami ter zaščita žrtev in ogroženih skupin.  


