
Načela, iz katerih izhajamo  
pri obravnavi nasilja

Kdo smo in kaj vam lahko ponudimo?

•  Ničelna toleranca do nasilja. Nasilja ne dopuščamo in ne 
odobravamo.

•  Individualno doživljanje nasilja. Vsakdo drugače občuti 
nasilje, ki ga doživlja. 

•  Ne minimalizirajmo nasilja. Ne zmanjšujmo pomembnosti in 
resnosti nasilja.

•  Ne sodimo nasilja po lastnem prostoru nedotakljivosti. Ne 
izhajajmo iz svojih lastnih meja, lastnih občutkov in čustev, 
lastnih izkušenj z nasiljem.

•  Ne gradirajmo nasilja. Ne razvrščajmo nasilja po tem, katero 
je bolj in katero manj hudo.

•  Pri opredelitvi nasilnega odnosa najprej definirajmo moč 
udeleženih. Razločimo, kdo v odnosu zlorablja svojo (pre)moč.

•  Nasilno dejanje definira žrtev nasilja in ne povzročitelj. Žrtev 
je tista, ki določi neko dejanje kot nasilno.

•  Ukrepajmo! Odzivajmo se ob vsakem nasilnem dejanju. Ne 
prelagajmo odgovornosti za ukrepanje na druge.

•  Učinkovita, dosledna in senzibilna obravnava nasilja je 
najboljša in najbolj pomembna oblika preventive.

•  Zahtevajmo odgovornost za storjeno nasilje. Odgovornost za 
nasilje je izključno na strani povzročitelja. Povzročitelj nasilja 
mora prevzeti vso odgovornost za svoje ravnanje. 

DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE – ŽRTVE NASILJA je bilo 
ustanovljeno leta 1989 kot prva nevladna organizacija v Sloveniji, ki je 
delovala na področju boja proti nasilju nad ženskami in nasilju nad otroki. 

Društvo SOS telefon je nevladna, neprofitna, humanitarna organizacija, ki 
deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. 

Če doživljate nasilje ali ga doživlja kdor koli v vašem okolju, se lahko obrnete 
na nas in pričakujete: 
-  telefonski svetovalni in informativni pogovor s strokovno usposobljeno 
svetovalko na brezplačnem SOS TELEFONU za ženske in otroke – žrtve nasilja, 
ki deluje: vsak delavnik od 12. do 22. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih 
pa od 18. do 22. ure na številki 080 11 55;
-  svetovanje po elektronski pošti na naslov: drustvo-sos@drustvo-sos.si;
-  umik v Zatočišče za ženske in otroke – žrtve nasilja, o katerem dobite 
informacije na brezplačnem SOS TELEFONU; 
-  vključitev v Skupino za samopomoč za ženske, ki doživljajo nasilje, o kateri 
dobite informacije na brezplačnem SOS TELEFONU.

Nasilje nad ženskami je kršenje človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin žensk.

Nasilje nad ženskami  
je ovira za dosego  

enakosti med spoloma.

Ženske imajo pravico do enakega uživanja 
in zaščite vseh človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, ki med drugim vključujejo: 
•  pravico do življenja;
•  pravico do enakosti;
•  pravico do prostosti in osebne varnosti; 
•  pravico do enake zaščite pred zakonom;
•  pravico do varnosti pred vsemi oblikami 
diskriminacije;
•  pravico do najvišjega dosegljivega standarda 
telesnega in duševnega zdravja;
•  pravico do ugodnih razmer na delovnem mestu;
•  pravico ne biti podvržena mučenju ali drugemu 
okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu 
ravnanju ali kaznovanju. 
(Deklaracija Združenih narodov o odpravi nasilja 
nad ženskami, 1993) ..:
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Zloženko je izdalo  
Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

P. P. 2726, 1001 Ljubljana
Brezplačni SOS telefon 080 11 55

Telefon pisarne: 01 544 35 13, 01 544 35 14
Uradne ure: ob delavnikih od 9. do 15. ure

drustvo-sos@drustvo-sos.si
www.drustvo-sos.si 

Št. poslovnega računa: 02012-0051014593
Davčna št.: SI 61109894

Zloženka je nastala v okviru projekta, ki ga sofinancira  
Vlada Republike Slovenije, Urad za enake možnosti.
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Nasilje je vedenje, ki se ga v mnogih primerih 
naučimo v družinah, v drugih medčloveških odnosih, 
v šoli, iz medijev. Zmanjšanje nasilja v družbi je mogoče 
doseči le dolgoročno, če vsak v svojih odnosih spodbujamo 
nenasilno vedenje in reševanje konfliktov ter potrebna in 
primerna znanja posredujemo svoji okolici. Na ta način 
lahko preprečujemo prenašanje škodljivih (nasilnih) vzorcev 
vedenja iz generacije v generacijo.

Potrebno je zagotoviti, da so deklice in dečki deležni vzgoje in 
izobraževanja, ki ne bosta spodbujala tradicionalnih družbenih 
in kulturnih vzorcev o vlogah deklic in dečkov ter predsodkov 
in stereotipov o posameznem spolu. 

Pomembno se je zavzemati za oblikovanje družbene klime,  
ki ne bo strpna do nasilja nad ženskami in do nasilja nasploh. 
Prepričanje, da je nasilje nad ženskami nedopustno, mora 
postati splošno sprejeta norma. Poskrbeti je potrebno za 
učinkovito zaščito žensk pred nasiljem, povzročiteljem nasilja 
pa jasno sporočiti, da bodo za nasilna dejanja kaznovani v 
skladu z zakonom. 

Nasilje nad ženskami je družbeni (ekonomski, 
zdravstveni, socialni, politični) problem in ne zasebni 
problem posamezne ženske oziroma družine. 

Nasilje nad ženskami je vsako dejanje, ki ima za posledico 
ali je verjetno, da bo imelo za posledico, telesno, spolno ali 
psihološko škodo ali trpljenje žensk. Vključuje tudi grožnje 
s takšnimi dejanji, s prisilo ali samovoljnim prikrajšanjem 
za prostost, ne glede na to, ali do tega prihaja v javnem ali 
zasebnem življenju. (Deklaracija Združenih narodov o odpravi 
nasilja nad ženskami, 1993) 

Nasilje nad ženskami vključuje, ampak ni omejeno na nasilje v 
družini, posilstvo v zakonski ali partnerski zvezi, drugo spolno 
nasilje, spolno nadlegovanje na delovnem mestu, trgovanje 
z ženskami in deklicami za namen spolnega in drugih oblik 
izkoriščanja, prisilno prostitucijo, splave ženskih zarodkov 
in detomore deklic, škodljive tradicionalne prakse, kot so 
obrezovanje spolnih organov žensk, prisilna ali prezgodnja 
poroka, sežiganje vdov, umori zaradi časti, polivanje s kislino, 
kamenjanje, posilstvo kot orožje v vojni in druge.

Nasilje nad ženskami je posledica zasidrane neenakosti 
med spoloma v družbi ter obstoječih struktur moči 
v odnosih med spoloma. Izvira iz kulturnih vzorcev, še 
posebej škodljivih vplivov določenih tradicionalnih navad ali 
običajev, sistema vzgoje, verskih prepričanj, vpliva medijev. 
Nasilje nad ženskami obenem neenakost med spoloma tudi 
ohranja in je ovira za doseganje enakosti, razvoja in miru. 

Nasilje nad ženskami omejuje ženske na vseh področjih 
družbenega življenja ter njihov dostop do virov, storitev in 
dejavnosti. Je vzrok za prikrito brezdomstvo žensk in njihovih 
otrok, ki se morajo umikati v varne hiše in materinske domove 
ali k sorodnikom. Prav tako je dodaten vzrok za revščino žensk 
in njihovih otrok. 

V Sloveniji ženske težko zapustijo nasilnega partnerja zaradi 
ekonomske odvisnosti in brezposelnosti, nizke socialne in 
zdravstvene varnosti, težav pri reševanju stanovanjskega 
vprašanja, strahu pred izgubo otrok, nezaščitenosti s strani 
državnih institucij idr. Vse to so obenem tudi dejavniki 
tveganja, ki prispevajo k težjemu, dolgotrajnejšemu in manj 
učinkovitemu reševanju nasilja nad ženskami. Pomembno 
prispevajo k povečevanju socialne izključenosti žrtev nasilja v 
družini in zmanjšujejo možnosti za njihovo finančno in drugo 
neodvisnost.  
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