
Poiskati podporo in pomoč, da lahko Zil nctc s
koraki za ustavljanje ali odhod iz nasilne ra
razmerja, je vedno del že vaše lastne notranje
odločitve, da nihče nima pravice, da nad vami
izvaja nasilje. Vsakdo pri tem potI' sbuje
nekoga, ki mu stoji ob strani.

Ena od možnosti so nevladne rganizacije.
Uporabite lahko tudi oblike njihov' takojšnje
pomoči. Tu se lahko informirate tudi o vseh nujnih
ali nadaljnjih postopkih v okviru uradnih institucij.
Takojšnje posredovanje, v vsakem primeru
nasilja, ustavlja nasilneža!
Pokličite policijo!
Povejte, da ne gre za enkraten incident!
V kolikor vaše odločitve še niso doz role, naredite
vse, da zadokumentirate morebitne posledice
nasilja ( npr. zdravniško spričeval ). Potreb vali
jih boste, ko se boste dokončno odločil i!

Imejte v mislih, da se nasilje stopnjuje!
Razmislite o potrebi, da poiščete na vet, kako v
primeru najhujšega na ilja zavarovati scb in
seveda tudi otroke, v kolikor so v družini!

Vedite, da nasilje ni samo vaš problem, temveč
tudi problem skupnosti, v kateri se dogaja!

Sporočilo vsem, ki o priče nasilju:
• pomagajte žen kam, da pregovorijo o

nasilju
• podpirajte j ih pri odločitvi, da stopijo iz

na ilnega odnosa
• vedite, da nasilnež ne preneha z nasiljem

sam, potrebno ga je ustavljati,
• razmišljanje »to ni moj problem« in ne

odreagirati v primerih ko vemo za nasilje,
pomeni podpirati nasilje.

Pokličete lahko:

Združenje proti spolnemu zlorabljanju
Ol 43 13 341

0802880
041923242
04077 54 55

Društvo SO telefon
za ženske in otroke-
žrtve nasilja 0154435 13

54435 14
O 01155

Zavod PAPILOT
cntri za pomoč žrtvam 01524 1240

042027200
022299440
0252719 OO

Krizni center
Ženske svetovalnice Ol 43305 89

031322211
041260656

Policija 113

-,y
Izdajatelj: Združenje proti spolnemu zlorabljanju,
Masarykova 23, 1000 Ljubljana
Tekst Katja Bašič
e-mail: zpsz@siol.net
TR: 29000-0055106818
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NASILJE JE ZLORABA MOČI IN NADZOR
NAD DRUGIM

Duševno nasilje ( zmerjanje, poniževanje, stalno
kritiziranje, kritiziranje pred drugimi, označevanje
partnerke kot slabe matere, žene, izolacija,
nenehna kontrola .... ),
Spolno nasilje ( prisila v spolna dejanja, posilstvo,
siljenje v prostitucijo ... ).
Ameriško-švedska raziskava kaže, da je bilo
76% pretepenih žensk tudi spolno zlorabljenih!
Ženska, žrtev nasilja, postane sčasoma popolnoma
druga oseba. Za svoje preživetje uporablja upanje,
minimaiizira nasilje, ga normalizira, išče krivdo pri
sebi in preprosto uporabi strategijo prilagajanja. V
areni nasilja, v kateri je ženska z nasilnežem
izolirana, pogosto postane z njim še bolj povezana,
odvisna, prestrašena in brez moči.
In to je točno to, kar on od nje zahteva!

Nasilje v družini je nasilje nad žensko

V skoraj 90% je žrtev nasilja v družini ženska.

Nasilje v družini je psihično, emocionalno, fizično
in spolno nasilje nad osebo, ki ga izvaja član
družine, partner, bivši partner.

Člane družine, partnerje, bivše partnerje
predstavljajo zakonec, bivši zakonec, osebe, ki so
si v sorodu, osebe, ki trenutno živijo skupaj kot če
bi bili družina, osebe, ki so v preteklosti živele
skupaj kot če bi bile družina in osebe, ki imajo
skupnega otroka ne glede na to ali so se poročile
oziroma kadarkoli živele skupaj.

Tudi nasilnež svoje nasilje normalizira. Valovi
med nasiljem in normalnim življenjem partnerjev
so lahko vedno krajši in pogostejši. Zdi se, kot da
nasilnež ne more več sam sebe kontrolirati. Toda
lahko se kontrolira - lahko Čaka do večera, lahko
vključi radio, da se ne sliši, lahko počaka da obiski
odidejo, ne izvaja nasilja izven doma, v okolju si
prizadeva, da je viden kot urejena osebnost itd.

Izvajanje tovrstnega nasilja ni možno na ulici,
oziroma med neznanci, temveč ga storilec nasilja
lahko izvaja le nad osebo s katero je v tesnejših,
medsebojno povezanih relacijah. Ti pogoji mu
omogočajo, da z uporabo sistema »korenček-
palica«, normalizira svoje nasilje nad žrtvijo.

Izmenjava med nasiljem in nežnost jo pa je najbolj
učinkovit način, kako zlomiti človekovo osebnost.
In če to izvaja ista oseba je to še učinkoviteje. Še
posebej če je to nekdo, ki ga imamo ali smo ga
imeli radi!

V takšnem nasilnem odnosu pa se moramo
zavedati tudi realnosti tveganja za svoje življenje.

Nasilje v družini, nad žensko ni incident temveč
proces in zločin!

Nasilje nad žensko je lahko:
Fizično, telesno (k1ofute, brcanje, porivanje,
pretepanje, davljenje, kakršen koli drug napad na
osebo z ali brez orožja ... ),
Grožnja z nasiljem ( grozi ženski, ženi, grozi
otrokom, ·osebam, ki so povezane .... ),

Nasilnež ne preneha z nasiljem sam, potrebno
ga je ustaviti!

Zakaj ženska ne odide, je večno vprašanje, ki kaže
na nerazumevanje problema nasilja in položaja
žrtve nasilja.
Ženska, ki je žrtev nasilja:

• vedno upa na spremembe,
• strah jo je, kaj bo naredil če bo šla,
• boji se posledic za otroke
• sramuje se dogajanja in priznanja,

da je njuna zveza slaba,
strah jo je ekonomskih, stanovanjskih

problemov,
• sprašuje se, kam naj gre
• boji se osamljenosti,
• boji se izločitve iz družbe,
• boji se, da bo poškodoval druge
• ne ve kje ali kako naj poišče

pomoč ....
Ozaveščen ost družbe in
odgovornih pomembno
udejanjanju sporočil, ki
ženskam, žrtvam nasilja:

• spregovorite o nasilju, »povejte komu«,
• nihče nima pravice, da riad vami izvaja

nasilje,
• ne rninimaiizirajte nasilja, priznajte si

. problem,
• trpij o tudi vaši otroci,
• niste sami, poiščite pomoč, saj ta obstaja,
• prijavite nasilje

•

znanja poklicno
prispevajo k

jih naslavljamo

Kot žrtev nasilja ste pogosto prestrašeni, vas je
strah, ste psihično zlorabljeni, napeti, utrujeni,
vse držite v sebi, ste otopeli, se ne prepirate več,
imate lahko že zdravstvene težave ( vznemirjen
želodec, glavoboli, depresivnost, živčnost ... ),
včasih pa je vaša potrtost na meji, ko
razmišljate o smislu svojega življenja.


