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       САОПШТЕЊЕ 

Заменице заштитника грађана Града Зрењанина задужене за равноправност полова 
поводом кампање «Шеснаест дана активизма против насиља над женама»

Међународни дан борбе против насиља над женама обележава се 25. новембра, 
када почиње кампања «Шеснаест дана активизма против насиља над женама» и које се 
завршава 10. децембра, када обележавамо Међународни дан људских права, с циљем да 
се укаже на то да је насиље над женама један од облика кршења људских права.

Шеснаест дана активизма, симболично, треба гласно и одлучно указивати на 
овај проблем и потешкоће у његовом решавању, а сви остали дани у години треба да 
буду дани у којима ћемо радити на стварању услова у којима ће жене, жртве насиља, 
слободно и с поверењем у институције тражити помоћ и заштиту.

Насиље над женама је само једна од последица неједнаке друштвене моћи 
између мушкараца и жена, те се употребом насиља, жене, на присилан начин, стављају 
у подређену позицију  чиме мушкарци , насилници, покушавају да искажу своју 
доминацију.

Из тих разлога је јачање родне равноправности и обезбеђивање једнаких 
могућности за жене и мушкарце значајан вид борбе против насиља над женама. 
Уклањање родне дискриминације и стереотипа представља врло важан вид отклањања 
узрока родно заснованог насиља као екстремног облика дискриминације.

Насиље у породици је кривично дело које се гони по службеној дужности, што 
значи да је то друштвено опасно дело а не ствар појединца.  

Жртвама насиља се не помаже довољно у каснијим фазама поступка, што 
подразумева психо-социјалну помоћ, помоћ након изласка из Сигурне куће обзиром да 
поступци пред судовима трају много дуже од боравка у Сигурној кући, па се поставља 
питање како жртва насиља да се врати у своју кућу и настави да живи са насилником 
против кога судски поступак још увек траје.

Такође, изостаје ангажовање надлежних служби након завршетка судских 
поступака, праћење условних казни, рад са насилником од стране стручних лица, 
обавезно лечење од алкохолизма и наркоманије, рад саветовалишта.

Не сме се заборавити да материјалне и социјалне прилике, незапосленост, 
образовање, нису једини показатељи где се насиље у породици најчешће јавља обзиром 
да је насиље једнако заступљено и код високообразованих и необразованих појединаца, 
богатих и сиромашних.

Наше законодавство обезбеђује правну заштиту од насиља у породици и то 
породичноправну, као превентивну и кривичноправну , као репресивну, али и даље 
треба радити на ефикаснијој  примени ових видова заштите.
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