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Boj proti nasilju v družini v EU – politike in 

prakse 

Predgovor 

Četrta zbirka orodij v seriji, ki jo je objavil sekretariat Evropske mreže za preprečevanje 

kriminala (EUCPN), se osredotoča na glavno temo litovskega predsedstva in konference o 

dobrih praksah leta 2013, tj. „preprečevanje nasilja v družini“. Prvi del zbirke orodij 

vsebuje pregled obstoječih ukrepov politike in zakonodajnih ukrepov v EU in njenih 

državah članicah ter splošne informacije o zbiranju podatkov in programih EU za 

financiranje na tem področju. Drugi del se osredotoča na dobre in obetavne prakse, ki jih 

je predložilo 18 držav članic, da bi sodelovale v natečaju za evropsko nagrado za 

preprečevanje kriminala (ECPA) za leto 2013. Posebna pozornost je namenjena 

nekaterim pomembnim vprašanjem, ki so pogosto povezana s primeri nasilja v družini in 

so bila obravnavana v okviru nagrajenih projektov Švedske, Belgije in Hrvaške. 

Obravnavane teme so: podpora žrtvam in opuščanje prijav nasilja v družini, 

medagencijsko sodelovanje in verižni model ter zgodnje preprečevanje in vloga 

izobrazbe. Temu sledijo povzetek razprav, ki so potekale na konferenci o dobrih praksah 

(Vilna, 11. in 12. december 2013), in nekatere ustrezne sklepne ugotovitve, ki so jih v 

zadnjem delu konference oblikovali štirje strokovnjaki, sodelujoči na povabilo 

sekretariata EUCPN. Zadnji del zbirke orodij pa vsebuje pregled vseh predloženih 

projektov ECPA. 

Kot po navadi so zbirke orodij napisane v angleškem jeziku in na voljo v rubriki Knjižnica 

v spletišču EUCPN1. Kljub temu je bil za zagotovitev široke razširjenosti in uporabnosti 

tega dokumenta drugi del zbirke orodij preveden v več nacionalnih jezikov EU s podporo 

Evropske komisije, Generalnega direktorata za notranje zadeve in Generalnega 

direktorata za prevajanje.  

Pravno obvestilo  

Vsebina te publikacije ne izraža nujno uradnih stališč posameznih držav članic EU ter 

agencij ali institucij Evropske unije ali Evropskih skupnosti. 

Avtorji 

Sekretariat EUCPN v sodelovanju z litovskim predsedstvom Svetu Evropske unije, 2013. 

 

Sekretariat EUCPN 

Waterloolaan / Bd. de Waterloo 76, 1000 Bruselj, Belgija 

Telefon: +32 25573330, telefaks: +32 25573523 

eucpn@ibz.eu – www.eucpn.org 

                                           

 
1 www.eucpn.org.  

http://www.eucpn.org/
http://www.eucpn.org/
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Zahvala 

Ta zbirka orodij je bila razvita v tesnem sodelovanju med sekretariatom EUCPN2 in 

skupino litovskega predsedstva, ki se je izredno izkazala pri organizaciji konference o 

dobrih praksah leta 2013 in evropske nagrade za preprečevanje kriminala. Zato smo zelo 

hvaležni Dalii Kedavičienė in celotni litovski skupini za prispevek, podporo in povratne 

informacije. 

Zahvalili bi se radi tudi vsem nacionalnim predstavnikom, namestnikom in akademskim 

kontaktnim točkam EUCPN za stalno podporo našemu delu, izmenjavo strokovnega 

znanja in zagotovitev informacij za to zbirko orodij. 

Še posebej bi se radi zahvalili tudi štirim strokovnjakom, ki so bili pripravljeni predstaviti 

in voditi več panelov na konferenci o dobrih praksah ter prispevati vsebino in sklepne 

ugotovitve za to zbirko orodij: Anne Groenen (Thomas More Kempen, University College, 

Belgija), Joãu Lazaru (portugalsko združenje za podporo žrtvam (APAV), Portugalska), 

Chiari Sgarbi (univerza v mestih Modena in Reggio Emilia, Italija) in Johnu Kwaksu 

(Evropska organizacija za pogojno prestajanje kazni (CEP)).  

Zahvaljujemo se tudi Frédérique Fastré iz Generalnega direktorata Evropske komisije za 

pravosodje, enota D2 „Enakost spolov“, in Marijke Weewauters z belgijskega Inštituta za 

enakost žensk in moških, ki sta obe prijazno prispevali svoje strokovno znanje ter 

povratne informacije in nekatere zelo koristne pripombe glede tematskega dokumenta. 

Nazadnje bi se radi zahvalili vsem udeležencem natečaja za evropsko nagrado za 

preprečevanje kriminala za leto 2013. Tako kot pri prejšnji konferenci o dobrih praksah in 

prejšnjemu natečaju za evropsko nagrado za preprečevanje kriminala so nas izredno 

ganili predanost in navdušenje vseh udeležencev pri vsakdanjem delu ter njihova 

pripravljenost za izmenjavo strokovnega znanja s sodelavci iz celotne Evrope. Vsi ste 

resnično izjemen vir navdiha za vsakogar, ki se zavzema za preprečevanje nasilja v 

družini in boj proti njemu. Hvala! 

 

Sekretariat EUCPN 

                                           

 
2 S finančno podporo programa „Preprečevanje kriminala in boj proti njemu“ Evropske unije, Evropska komisija 
– Generalni direktorat za notranje zadeve. 
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DEL 2 – Dobre in obetavne prakse: konferenca o dobrih 

praksah in natečaj za evropsko nagrado za preprečevanje 

kriminala 

Konferenca o dobrih praksah se organizira vsako leto decembra, povezuje izvajalce in 

oblikovalce politike iz celotne Evrope ter jim omogoča izmenjavo izkušenj.  

Konferenca o dobrih praksah je že od leta 2004 povezana z natečajem za evropsko 

nagrado za preprečevanje kriminala (ECPA). Natečaj za ECPA je namenjen javnemu 

nagrajevanju dobrih ali obetavnih praks na področju preprečevanja kriminala na podlagi 

presoje, ki jo opravi žirija, sestavljena iz strokovnjakov iz več držav članic.  

Na natečaju za ECPA lahko sodelujejo vse države članice EU, ki lahko v okviru zadevne 

teme predložijo kakršen koli projekt, pobudo ali sveženj ukrepov, ki se je uspešno izvajal 

z namenom preprečevanja kriminala in ki izpolnjuje naslednja merila (EUCPN, 2013a)3: 

i. projekt se osredotoča na preprečevanje in/ali zmanjševanje vsakdanjega 

kriminala in strahu pred njim v okviru zadevne teme; 

ii. projekt je bil ovrednoten in je dosegel večino ciljev ali vse cilje. Dokazi o vplivu na 

zmanjšanje kriminala ali izboljšanje varnosti imajo prednost pred dokazi o drugih 

rezultatih; 
iii. projekt je, kolikor je le mogoče, inovativen in uvaja nove metode ali pristope; 

iv. projekt po možnosti temelji na sodelovanju med partnerji; 

v. projekt lahko kopirajo organizacije in skupine v drugih državah članicah. Zato 

morajo prispevki vključevati informacije o finančnih stroških projekta, viru 

financiranja, postopku izvajanja in ustreznem gradivu. 

Slika 1 prikazuje število prijav za nagrado ECPA od leta 2004. 

                                           

 
3 EUCPN (2013a). Rules and procedures for awarding and presenting the European Crime Prevention Award 
(Pravila in postopki za podelitev evropske nagrade za preprečevanje kriminala), različica iz junija 2013. 
(http://www.eucpn.org/pubdocs/ECPA%20RoP%202013.pdf). 
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Slika 1: Število udeležencev na natečaju za nagrado ECPA na leto za obdobje 2004–2013 
Vir: Spletišče EUCPN 

S približno 150 udeleženci iz celotne Evrope vsako leto je mogoče konferenco o dobrih 

praksah in nagrado ECPA šteti za stroškovno učinkovita instrumenta za hitro in 

neposredno izmenjavo dobrih zamisli za preprečevanje kriminala z drugimi mesti, 

občinami, državami in organizacijami, ki se srečujejo s podobnimi izzivi. Od leta 2012 se 

nagrajeni pobudi podeli finančna nagrada v višini 10 000 EUR, dva pohvaljena projekta 

pa prejmeta po 5 000 EUR (EUCPN, 2013b).4 Celotna pravila postopka za podelitev 

nagrade ECPA lahko prenesete iz spletišča EUCPN5. 

 

1. Dobre in obetavne prakse na področju nasilja v družini – splošni pregled tem 

in prijav za ECPA 2013 

Letos je konferenco o dobrih praksah organiziralo litovsko predsedstvo, in sicer 11. in 

12. decembra 2013 v Vilni v Litvi. Splošna tema je bila „Preprečevanje nasilja v 

družini“. V razpisu za prijave, ki je bil objavljen julija 2013, je bilo nasilje v družini 

opredeljeno kot „kakršna koli grožnja, nasilje ali zloraba (psihološka, fizična, spolna, 

finančna ali čustvena) med osebami, ki so ali so bile intimni partnerji ali družinski člani, 

ne glede na spol ali spolno usmerjenost. Nasilje v družini lahko doživi vsakdo in do njega 

lahko pride v vseh vrstah odnosov ne glede na starost, spol, raso, spolno usmerjenost, 

premoženje in zemljepisno lokacijo“.  

Predsedstvo se je odločilo, da se osredotoči na šest podtem, povezanih s temo nasilja v 

družini: 

                                           

 
4 EUCPN (2013b). European Crime Prevention Network (EUCPN): Crime prevention activities at the EU, national 
and local level (Evropska mreža za preprečevanje kriminala: dejavnosti za preprečevanje kriminala na ravni EU 
ter na nacionalni in lokalni ravni). V: Sekretariat EUCPN (ur.), Tematski dokument EUCPN, št. 4, Bruselj: 
Evropska mreža za preprečevanje kriminala. [http://www.eucpn.org/download/?file=EUCPN Thematic Paper 
no4_EUCPN-Crime prevention activities at the EU, national and local level.pdf&type=8].  
5 Glej: http://www.eucpn.org/pubdocs/ECPA%20RoP%202013.pdf.  

http://www.eucpn.org/download/?file=EUCPN%20Thematic%20Paper%20no4_EUCPN-Crime%20prevention%20activities%20at%20the%20EU,%20national%20and%20local%20level.pdf&type=8
http://www.eucpn.org/download/?file=EUCPN%20Thematic%20Paper%20no4_EUCPN-Crime%20prevention%20activities%20at%20the%20EU,%20national%20and%20local%20level.pdf&type=8
http://www.eucpn.org/pubdocs/ECPA%20RoP%202013.pdf
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1. programi za spreminjanje nasilnega vedenja in njihov vpliv na predpisovanje 

kazni; 

2. mehanizmi socialne podpore za žrtve nasilja; 

3. ocena tveganja in njen vpliv na argumentiranje varstva; 

4. mediacija pri nasilju v družini; 

5. taktika in obvezni ukrepi primarnega odziva; 

6. zakoniti načini in tehnični instrumenti za varstvo žrtev. 

Projekte je predložilo skupaj 18 držav – drugo najvišje število udeležencev doslej – v 

okviru štirih od šestih zgoraj omenjenih podtem: programi za spreminjanje nasilnega 

vedenja, mehanizmi socialne podpore, ocena tveganja in taktika. Poleg tega so nekatere 

države skupaj predložile „dodatne projekte“ ( skupaj 10), povezane z nasiljem v družini.  

Žirija za podelitev nagrade ECPA se je 11. in 12. novembra 2013 sestala v Vilni v Litvi, da 

bi preučila prijave v tem letu. Kot je predpisano, žirijo sestavlja največ osem članov – ne 

več kot po dva na državo članico – iz (i) sedanjega predsedstva EU, (ii) prejšnjega 

predsedstva EU in (iii) dveh prihodnjih predsedstev. V letošnji žiriji so sodelovali: 

 Evaldas Visockas in Kristina Smirnova za Litvo, 

 Doncha O’Sullivan in Trevor Noonan za Irsko, 

 George Halivopoulos in Anastasia Chalkia za Grčijo, 

 Nicola Palmiero in Isabella Mastropasqua za Italijo. 

Žiriji je predsedovala Dalia Kedaviciene, ki je predsedovala EUCPN med litovskim 

predsedovanjem, ob podpori Rosite Vanhauwaert in Belinde Wijckmans iz sekretariata 

EUCPN. 

 

V tretjem delu te zbirke orodij so podatkovni listi vseh prijav za nagrado ECPA. V 

naslednjih odstavkih so najprej natančneje obravnavani trije projekti, ki so jih člani 

tokratne žirije posebej pohvalili. 
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1.1.Trije projekti v središču: podpora žrtvam in opuščanje prijav nasilja, 

medagencijsko sodelovanje in verižni model ter zgodnje preprečevanje 

in vloga izobrazbe 

Čeprav je žirija vse projekte ovrednotila za izredne in pohvalila njihova prizadevanja za 

preprečevanje nasilja v družini, so trije projekti po njenem mnenju izstopali. Ti so bili:  

nagrajeni švedski projekt ECPA 2013 o centru za obravnavanje nasilja v 

partnerskem odnosu. Projekt vodi center za 

socialno delo v Stockholmu. Žirija je projekt 

pohvalila zaradi znanstvenega pristopa, 

neposredne osredotočenosti na žrtev in 

celovitega pristopa. Projekt ima jasne in 

konkretne cilje, zanj pa so potrebna zmerna 

sredstva, zaradi česar ga lahko druga mesta 

in regije lažje kopirajo. Na podlagi zunanje 

presoje je bilo ugotovljeno, da se je raven 

pregona dejansko povišala, kadar je sodeloval 

center za obravnavanje nasilja v partnerskem 

odnosu, kar kaže, da je projekt učinkovit;  

belgijski projekt „CO3“ je prejel javno 

pohvalo za „najboljše sodelovanje“. Ta 

projekt upravljata provinca in mesto 

Antwerpen. Čeprav je ta projekt šele v 

pilotni fazi in se zdi kar drag, ga je žirija 

pohvalila kot dober primer usklajevanja 

služb, ki delujejo na področju obravnave 

nasilja v družini. Metodološko je zanesljiv, 

temelji na prepričljivi analizi problematike 

ter se ne osredotoča le na žrtve in storilce, 

ampak tudi na celotno družino. Projekt je 

obetaven in bi ga bilo zanimivo znova 

preučiti čez leto ali dve;  

hrvaški projekt „Življenje brez nasilja“ je 

prejel javno pohvalo za „najboljše zgodnje 

preprečevanje“. Ta projekt upravlja Ministrstvo 

za notranje zadeve, izvaja pa se v okviru 

programa Združenih narodov za razvoj (UNDP) na 

Hrvaškem in v sodelovanju z nekaterimi lokalnimi 

nevladnimi organizacijami in vlado. Žirija je kot 

zelo dobro ovrednotila njegovo osredotočenost na 

zgodnje preprečevanje med mladimi. Projekt 

poskuša odpraviti tradicionalno obravnavanje 

žensk in tako ustaviti generacijski ciklus, kar je 

zelo koristno. Za zanesljivejšo dokazno podlago bi 

bilo koristno pridobiti več informacij o dejanskem učinku.  
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Podrobnejši opis teh in vseh drugih predloženih projektov je v tretjem delu ali v spletišču 

EUCPN6. 

Naslednji odstavki bodo osredotočeni na nekatera pomembna vprašanja, ki so pogosto 

povezana s primeri nasilja v družini in so bila obravnavana v okviru nagrajenih projektov 

Švedske, Belgije in Hrvaške. 

1.1.1. Podpora žrtvam in opuščanje prijav nasilja v družini 

Švedski center za obravnavanje nasilja v partnerskem odnosu je bil ustanovljen, da bi 

nudil podporo žrtvam nasilja v družini, izboljšal sodelovanje med policijo, socialnimi 

službami in tožilstvom ter da bi okrepil vlogo žrtev in jim tako omogočil vložitev zasebne 

tožbe in njeno obravnavo v kazenskem postopku, kar bi posledično povečalo število 

primerov pregona in obsodb. Zadnje je pogosta težava v primerih nasilja v družini: žrtve 

se ne želijo ali se ne morejo vključiti v kazenskopravni sistem, zato se primeri nekje na 

poti „izgubijo“. Gre za opustitev prijave nasilja.  

Poleg nezadostnega prijavljanja primerov nasilja v družini policiji obstaja veliko tveganje, 

da ti primeri nasilja v družini ne bodo prestali celotnega sodnega postopka. Vzrok za to 

so lahko dejavniki, povezani z žrtvijo ali sistemom. Na primer način, kako pritožbo 

obravnavajo policija ter drugi socialni in pravni organi, odločitve, ki jih sprejmejo 

tožilstvo in sodišča, ali odločitve, ki jih sprejmejo žrtve (Hester & Westmarland, 20057). V 

švedskem primeru je bila večina postopkov v zvezi s primeri nasilja v družini, ki so bili 

med letoma 2002 in 2006 prijavljeni policiji, ustavljenih zaradi nezadostnih dokazov, kar 

lahko pomeni, da žrtev ne želi sodelovati v preiskavi, da ni dovolj prič ali ni 

dokumentiranih poškodb itd. V smislu varstva žrtev, pregona in kaznovanja storilcev ter 

odvračanja od ponovne viktimizacije in njenega preprečevanja je mogoče preprosto 

sklepati, da je opuščanje prijave velik izziv za vsakogar, ki je vključen v kazenskopravni 

sistem.  

Odprava opuščanja prijav nasilja v družini je bila ena od prednostnih nalog med ciprskim 

predsedovanjem leta 2012. Ciprska policija je naročila pripravo poročila (Pavlou, Zobnina 

in Veis, 20128) kot pripravo na dokument EU Handbook of best police practices on 

overcoming attrition in domestic violence cases (Priročnik EU o dobrih praksah policije pri 

odpravljanju opuščanja prijav nasilja v družini) (Svet EU, 2012a9; 2012b10), ki vsebuje 

natančen pregled literature ter analizo obstoječih strategij in dobrih praks več držav EU. 

V skladu s tem poročilom in priročnikom so imela najbolj obetavna in uspešna 

posredovanja za krepitev sodelovanja žrtev in zmanjšanje ravni opuščanja prijav veliko 

                                           

 
6 Glej: http://www.eucpn.org/eucp-award/entries.asp?year=2013. 
7 Hester, M. in N. Westmarland (2005). Tackling Domestic Violence: effective interventions and approaches 
(Obravnavanje nasilja v družini: učinkovita posredovanja in pristopi), Home Office Research Study 290 
(raziskovalna študija Ministrstva za notranje zadeve št. 290), London: Direktorat za raziskave, razvoj in 
statistiko Ministrstva za notranje zadeve. 
8 Pavlou, S. E., A. Zobnina in Veis (2012). Overcoming attrition in domestic violence cases (Odprava opuščanja 
prijav nasilja v družini) (začasna izdaja), Nikozija: Sedež ciprske policije. 
[http://www.eucpn.org/download/?file=Attrition_Report(Provisional)_Veis_C_CyPol.pdf&type=8] 
9 Svet Evropske unije (2012a). Sklepi Sveta o preprečevanju nasilja nad ženskami in opravljanju storitev za 
pomoč žrtvam nasilja v družini, sprejeti 6. decembra 2012. 
[http://www.consilium.europa.eu//uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/134081.pdf] 
10 Svet Evropske unije (2012b). Draft European Union handbook of best police practices on overcoming attrition 
in domestic violence cases (Osnutek priročnika Evropske unije o dobrih praksah policije pri odpravljanju 
opuščanja prijav nasilja v družini), 12719/2/12 REV 2 ENFOPOL 239. 

http://www.eucpn.org/download/?file=Attrition_Report(Provisional)_Veis_C_CyPol.pdf&type=8
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/134081.pdf
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značilnosti, ki jih ima tudi švedski projekt v zvezi s centrom za obravnavanje nasilja v 

partnerskem odnosu, kot prikazuje spodnja preglednica 2. 

 

Poročilo ciprske policije Švedski center za obravnavanje nasilja 

v partnerskem odnosu 

Medagencijsko sodelovanje med 

raznovrstnimi agencijami, ki obravnavajo 

primere nasilja v družini. 

Center za obravnavanje nasilja v 

partnerskem odnosu je povezovalni člen 

med agencijami javnega sektorja, zlasti 

med policijo, socialnimi službami in organi 

pregona, ter med žrtvami in temi 

agencijami. 

Pristop, usmerjen v varnost žrtev, da 

se v celotnem postopku zagotovi predvsem 

varnost žrtev in s tem poveča njihova 

pripravljenost za sodelovanje v 

kazenskopravnem sistemu. 

Center za obravnavanje nasilja v 

partnerskem odnosu žrtvam nudi podporo 

na petih svetovalnih srečanjih, na katerih 

jim zagotovi takojšnjo psihosocialno 

podporo in stik s socialnimi službami, 

zdravstveno oskrbo, dokumentiranje 

poškodb, varno nastanitev in stike s  

policijo. 

Individualiziran pristop za vsak primer 

posebej (npr. ob upoštevanju ekonomskih, 

kulturnih in etničnih razlik) namesto 

uporabe načela „ena rešitev za vse“. 

Stik z žrtvami je vzpostavljen v 48 urah po tem, 

ko je o kaznivem dejanju – nasilju v 

partnerskem odnosu ali nasilju, povezanem 

s častjo – policijo obvestil socialni delavec, 

ki prisluhne težavi žrtve in se nanjo 

odzove. 

Preglednost postopkov, na primer z 

zagotavljanjem pravočasnih informacij 

žrtvam o njihovem primeru in obveščanjem 

žrtev o njihovih pravicah. 

Center za obravnavanje nasilja v 

partnerskem odnosu na svetovalnih 

srečanjih zagotavlja informacije o sodnem 

postopku, stiku s policijo in temeljito 

razlago dela policije, tožilcev in sodišč. 

Sodelovanje z žrtvami in čim boljše 

odzivanje na njihove potrebe.  

Na svetovalnih srečanjih se uporabljajo 

delovne metode, ki temeljijo na dokazih, 

srečanja pa so usmerjena v iskanje rešitve. 

Srečanja so za žrtve vključujoča in jim 

dajejo vedeti, da sodelujejo v lastnem 

procesu spreminjanja in krepitve lastne 

vloge, in sicer s pogovorom o upiranju, 

namesto z opisovanjem žrtev kot pasivnih 

in šibkih. 

Razpredelnica 2: Glavne značilnosti uspešnih posredovanj, ki so opredeljene v poročilu ciprske policije (Svet EU, 

2012b: 13) in povezane s švedsko prijavo na natečaj za nagrado ECPA 2013 

Zunanja vrednotenja švedskega projekta o centru za obravnavanje nasilja v partnerskem 

odnosu so pokazala, da je bil pregon dosežen v 42 odstotkih „primerov centra za 

obravnavanje nasilja v partnerskem odnosu“ v primerjavi z le 24 odstotki v primerih, pri 
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katerih center za obravnavanje nasilja v partnerskem odnosu ni sodeloval. Poleg tega so 

bile povratne informacije žrtev, ki jih je podpiral center za obravnavanje nasilja v 

partnerskem odnosu, zelo pozitivne, sodelovanje med policijo, socialnimi službami in 

tožilstvom pa se je izboljšalo.  

1.1.2. Medagencijsko sodelovanje in verižni model 

Podobno kot švedski center za obravnavanje nasilja v partnerskem odnosu belgijski 

projekt CO3 temelji na medagencijskem sodelovanju, ki povezuje delo lokalnih upravnih 

organov (tj. mesta in province Antwerpen), policije, pravosodja in socialnih služb. Vendar 

je bil pri projektu CO3 narejen še en korak naprej s širokim in celovitim pristopom ter z 

vzpostavitvijo nadorganizacijskega sodelovanja, ki v ospredje postavlja stranko: 

organizacija treh partnerjev, ki je usmerjena v stranke (a Client-oriented Organisation 

involving 3 partners).  

Nasilje v družini resnično zajema več področij in storitev: zdravje, pravosodje, socialno 

skrbstvo itd. Oblikovanje pristopa medagencijskega sodelovanja za obravnavanje nasilja 

v družini izhaja iz zamisli, da lahko dobro organizirano partnerstvo doseže več kot 

posamezna organizacija (Wyckmans in drugi, 201211). Posamezne organizacije ali službe 

s sodelovanjem „prehajajo meje“, kar lahko zagotovi nove vpoglede, vendar lahko hkrati 

pomeni izziv, zlasti pri usklajevanju ciljev in osnovnih načel, npr. kazenskopravnega 

sistema in socialnovarstvenih služb, ali dodeljevanja sredstev (Haag, 199712; 

Rosenbaum, 200213; Verhoeven in drugi, 200714).  

Da bi lahko taka partnerstva delovala uspešno in učinkovito, mora biti sodelovanje bolj 

zavezujoče narave kot le neformalna izmenjava informacij v slabo povezani mreži (Logar, 

200615). Za vzpostavitev teh tesnejših (zavezujočih) povezav in uskladitev dela z vsemi 

udeleženimi partnerji je bil uveden verižni model. 

Pojem verižnega modela predvideva usklajevanje delovnih procesov več partnerjev za 

doseganje skupnega cilja, pri čemer je v središču sodelovanja stranka. Kot poudarjajo 

Wyckmans in drugi (2012), po zgledu dela Logarjeve (2006) ter Cropperja in drugih 

(2008)16, se lahko intenzivnost sodelovanja zelo razlikuje v načinu povezovanja 

posameznih dejavnosti ter delitve virov in odgovornosti za rezultate. Avtorji razlikujejo 

med štirimi vrstami sodelovanja glede na raven intenzivnosti (2012: 52–53): 

                                           

 
11 Wyckmans, D., J. Goedee in S. van Sommeren (2012). Form a chain, break the circle – A phased entry plan 
for successful multi-agency collaboration in tackling domestic violence (Oblikovanje verige, prekinitev kroga – 
načrt za postopno vključevanje za uspešno medagencijsko sodelovanje pri obravnavanju nasilja v družini), 
Hasselt: Izvršilni organ pokrajinskega sveta Limburg. 
12 Hague, G. (1997). Smoke screen or leap forward: interagency initiatives as a response to domestic violence 
(Dimna zavesa ali korak naprej: medagencijske pobude kot odziv na nasilje v družini). Critical Social Policy, 
17(53), str. 93–109. 
13 Rosenbaum, D. (2002). Evaluating multi-agency anti-crime partnerships: theory, design, and measurement 
issues (Vrednotenje medagencijskih partnerstev za boj proti kriminalu: vprašanja teorije, zasnove in merjenja), 
Crime Prevention Studies, 14, str. 171–225. 
14 Verhoeven, B., G. Vanderstraeten in K. De Groof (2007). Samenwerking tussen CAW, politie en justitie. V: 
De Groof, K. in T. De Gendt (ur.), Kans op slagen – Een integrale kijk op geweld in gezinnen, Leuven: 
LannooCampus. (samo v nizozemskem jeziku). 
15 Logar, R. (2006). Bridging gaps: From good intentions to good cooperation. Manual for effective multi-agency 
cooperation to tackling domestic violence (Zapolnjevanje vrzeli: od dobrih namenov do dobrega sodelovanja. 
Priročnik za učinkovito medagencijsko sodelovanje v boju proti nasilju v družini), Dunaj: Urad za koordinacijo 
WAVE. 
16 Cropper, S., M. Ebers, C. Huxam in P. Smith Ring (2008). Introducing Interorganizational Relations (Uvajanje 
medorganizacijskih razmerij). V (ur.): The Oxford Handbook of Inter-Organizational Relations (Oxfordski 
priročnik za medorganizacijska razmerja), Oxford: Oxford University Press. 
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 sodelovanje: neformalna, slabo povezana mreža služb/organizacij, ki ne 

povezuje dejavnosti, nima skupnih virov ali odgovornosti; 

 usklajevanje: še vedno prostovoljna mreža s skupno opredeljenimi težavami in 

povezovanjem dejavnosti na organizacijski ravni. Viri so še vedno ločeni, 

odgovornosti pa si člani mreže ne delijo nujno. Kot primer tovrstnega sodelovanja 

so navedene nizozemske „hiše varnosti“ (tj. Veiligheidshuizen); 

 soudeležba: bolj formalna in ambiciozna mreža z dogovorjenim akcijskim 

načrtom in skupnimi cilji. Viri in odgovornosti so večinoma skupni;  

 povezovanje: formalna mreža v novi skupni strukturi, v okviru katere poteka 

vsakdanje sodelovanje in ki ima skupni cilj, povezane dejavnosti ter skupne vire in 

si deli odgovornost za rezultate. Kot primer so navedene medagencijske 

konference o oceni tveganja – MARAC (Združeno kraljestvo) (glej tudi: Robinson 

(2006)
17
, družinski centri (USA, UK) in CO3 (BE). 

Pri projektu CO3 je izhodišče različnih partnerjev skupni akcijski načrt, pri katerem je v 

ospredju družina. V nasprotju s pristopom, pri katerem mora „stranka“ (v tem primeru 

družina) hoditi od ene organizacije do druge, kar po navadi pomeni ponavljanje 

sprejemnega pogovora in postopka pri posamezni organizaciji, se medagencijsko 

partnerstvo kot celota osredotoča na družino, pri čemer je za začetek celotne verige 

dejavnosti potreben le en sprejemni postopek. To dobro ponazarja spodnja slika 2. 

(Neformalno) sodelovanje v mreži Formalno povezovanje dejavnosti 

  

Slika 2: Neformalno sodelovanje med službami v razmerju s celovitim pristopom, usmerjenim v stranke  
Vir: Predstavitev CO3 na konferenci o dobrih praksah, 12. december 201318 

 

                                           

 
17 Robinson, A. L. (2006). Reducing repeat victimization among high-risk victims of domestic violence. The 
benefits of a coordinated community response in Cardiff, Wales. (Zmanjševanje ponovne viktimizacije pri žrtvah 
z velikim tveganjem nasilja v družini. Koristi usklajenega odziva skupnosti v Cardiffu, Wales.) Violence Against 
Women, 12(8), str. 761–788. Za več informacij o konferencah MARAC glej: 
http://www.caada.org.uk/marac/Information_about_MARACs.html.  
18 Za ogled celotne predstavitve kliknite: 
http://www.eucpn.org/download/?file=2013_ECPA_PPT_BE.pdf&type=18.  

http://www.caada.org.uk/marac/Information_about_MARACs.html
http://www.eucpn.org/download/?file=2013_ECPA_PPT_BE.pdf&type=18
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Social work Socialno delo 

Justice Pravosodje 

Public services Javne službe 

Police Policija 

 

Kot je že bilo navedeno, verižni model pomeni, da dejavnosti delovne skupine, kadar je 

sporočen primer nasilja v družini, usmerja skupni delovni proces. Kot kaže slika 3 

(spodaj), so člani skupine, ki prihajajo iz različnih udeleženih organizacij, v primeru CO3 

fizično prisotni skupaj in uporabljajo skupno registracijsko orodje za krepitev partnerstva 

ter povečanje uspešnosti in učinkovitosti.  

 
Slika 3: Verižni model CO3 
Vir: Predstavitev CO3 na konferenci o dobrih praksah, 12. december 201319

Social work Socialno delo 

Justice Pravosodje 

Public services Javne službe 

Police Policija 

Reception Sprejem 

Information Informacije 

                                           

 
19 Za ogled celotne predstavitve kliknite: 
http://www.eucpn.org/download/?file=2013_ECPA_PPT_BE.pdf&type=18.  

http://www.eucpn.org/download/?file=2013_ECPA_PPT_BE.pdf&type=18
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Qualification Izpolnjevanje pogojev 

Case management Upravljanje primera 

Implementation Izvajanje 

Evaluation Analiza 

 

Kot je razvidno iz slike 3, je od trenutka, ko je primer nasilja prijavljen, celotna skupina 

udeležena v obdelavi informacij, analizi težave in tveganja, razvijanju in izvajanju 

akcijskega načrta s poudarkom na prednostih zadevne družine ter analizi učinkov 

posredovanj. V tem postopku se za zadevni primer imenuje upravljavca, ki primer 

natančno spremlja.  

Projekt CO3 je še vedno v pilotni fazi. Leta 2014 bo opravljena analiza učinka. 

1.1.3. Zgodnje preprečevanje in vloga izobrazbe 

Hrvaški projekt „Življenje brez nasilja“ je ciljno usmerjen v najstnike, stare od 13 do 

14 let, z interaktivnimi delavnicami v šolah, konceptualnimi umetniškimi programi in 

interaktivnimi razpravami mladih. Poleg tega projekt zajema splošno kampanjo 

ozaveščanja, ki vključuje vodilne osebnosti v lokalni skupnosti in znane umetnike. Cilj 

projekta je ustvariti kulturo nenasilja in strpnosti z izmenjavo znanja o vzrokih in 

posledicah nasilja ter o ukrepih, ki jih je treba sprejeti v primeru nasilja ali incidentov. 

Projekt si poleg tega prizadeva za izboljšanje medosebnih odnosov z osebnim in 

nenasilnim pristopom, da bi se preprečil prenos nasilja z ene generacije na drugo. 

Raziskave kažejo, da lahko primarni preventivni programi v izobraževanju pomagajo 

spremeniti odnos, povečati odpornost in določiti smernice za zdrave odnose (Hester in 

Westmarland, 200520; Gadd in drugi, 201321). Pomen teh programov in vloga, ki jo lahko 

ima izobraževalni sistem pri zmanjševanju družbene sprejemljivosti nasilja nad ženskami 

in nasilja v družini, sta zato splošno priznana. Na primer, Svet EU je v sklepnih 

ugotovitvah o preprečevanju nasilja nad ženskami in opravljanju storitev za pomoč 
žrtvam nasilja v družini22

, pozval Evropski parlament, Evropsko komisijo in države 

članice, naj „namenijo pozornost primarnemu preprečevanju nasilja nad ženskami, med 

drugim s priznanjem vloge izobraževalnega sistema kot enega osnovnih virov 

socializacije in ključnega prenašalca tradicionalnih, kulturnih in družbenih norm, ki lahko 

vključujejo tudi negativne elemente, kot so spolni stereotipi in togo dojemanje spolnih 

vlog, ki prispevajo k nasilju nad ženskami“.  

Preventivni programi v šolah se pogosto osredotočajo na nasilje v partnerskem odnosu 

ali nasilje na zmenkih med najstniki. Ti programi so bili razviti, da bi mladostnikom 

pomagali vzpostaviti zdrave partnerske odnose in preprečiti vzorce nasilja, ki jih lahko 

                                           

 
20 Hester, M. in N. Westmarland (2005). Tackling Domestic Violence: effective interventions and approaches 
(Obravnavanje nasilja v družini: učinkovita posredovanja in pristopi), Home Office Research Study 290 
(Raziskovalna študija Ministrstva za notranje zadeve št. 290), London: Direktorat za raziskave, razvoj in 
statistiko Ministrstva za notranje zadeve. 
21 Gadd, D., C. L. Fox, M.-L. Corr, I. Butler in J. Bragg (2013). From boys to men project: overview and 
recommendations (Projekt od fantov do moških: pregled in priporočila). 
[http://www.boystomenproject.com/wp-content/uploads/2013/10/Recommendations.pdf] 
22 Sprejete 6. decembra 2012: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/134081.pdf. 

http://www.boystomenproject.com/wp-content/uploads/2013/10/Recommendations.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/134081.pdf
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prenesejo v svet odraslosti (De La Rue in drugi, 201323). Vendar se zgodnji (primarni in 

sekundarni) preventivni izobraževalni programi na področju nasilja v partnerskem odnosu 

med seboj zelo razlikujejo, njihovega (dolgoročnega) učinka pa ni vedno lahko izmeriti ali 

ni prepričljiv (glej npr. Fellmeth in drugi, 201324; SZO, 200925). Mlade udeležence takih 

zgodnjih preventivnih programov bi bilo treba spremljati več let, da bi lahko ugotovili, ali 

ti programi učinkovito zmanjšujejo nasilje (v družini), teh podatkov pa pogosto ni (Wolfe 

in Jaffe, 199926). 

Namen raziskovalnega projekta Združenega kraljestva z naslovom From Boys to Men (Od 

fantov do moških)27, ki ga je financiral Ekonomsko-socialni svet za raziskave, je 

poskušati preučiti, kaj bi lahko storili za zmanjšanje števila mladih moških, ki izvajajo 

nasilje v družini (Gadd in drugi, 2013). Raziskovalci so na podlagi ankete približno 1 200 

oseb, starih od 13 do 14 let, ugotovili, da je bila tako pri fantih kot pri dekletih velika 

povezava med tem, da so bili v vlogi žrtve ali nasilneža v partnerskem odnosu, in med 

tem, da so bili priča čustvenemu in/ali fizičnemu nasilju med starši doma (Fox in drugi, 

201328). Povedano drugače, tisti, ki so bili žrtve v lastnem partnerskem odnosu, so 

pogosteje postali nasilni kot tisti, ki niso bili žrtve, tisti, ki so bili priča nasilju v družini, 

pa so bili pogosteje žrtev ali nasilnež v lastnem partnerskem odnosu v primerjavi s 

tistimi, ki doma nikoli niso doživeli nasilja. Poleg tega so rezultati pokazali, da so se z 

velikimi ovirami pri iskanju pomoči pri odraslih strokovnjakih srečevali zlasti fantje – kot 

žrtve, storilci ali priče.  

Osnova še enega projekta EU, ki se je financiral v okviru programa Daphne III in je 

preučeval izobraževalne programe za preprečevanje zlorabe v družini, ki so se izvajali v 

šolah v Združenem kraljestvu, Franciji in Španiji, so bile različne ciljne skupine mladih, 

starih od 10 do 11 let in od 13 do 14 let (Fox in drugi, 201429). Prvi rezultati so pokazali, 

da bi bilo treba pozornost nameniti trem področjem: (i) vsebini programa, (ii) metodam 

poučevanja in (iii) učiteljem/spodbujevalcem. Na podlagi rezultatov teh ciljnih skupin v 

Združenem kraljestvu so raziskovalci oblikovali naslednje predhodne sklepne ugotovitve: 

 vsebina programa: učitelji bi se morali zavedati razlike med večjo 

ozaveščenostjo o vprašanju in večjim razumevanjem vprašanja. Pozornost bi bilo 

treba nameniti tudi neustrezni komunikaciji v zvezi s spolom. Na primer, zaradi 

osredotočenosti na moške kot storilce in viktimizacijo žensk se lahko fantje čutijo 

izključeni. Vprašanja, povezana s spolom, je treba obravnavati skrbno in bolj 

premišljeno; 

                                           

 
23 De La Rue, L., J. R. Polanin, D. L. Espelage, T. D. Pigott (2013). School-based Interventions to Reduce Dating 
and Sexual Violence: A Systematic Review (Posredovanja v šolah za zmanjšanje nasilja na zmenkih in spolnega 
nasilja: sistematični pregled), The Campbell Collaboration. 
24 Fellmeth, G. L. T., C. Heffernan, J. Nurse, S. Habibula in D. Sethi (2013). Educational and Skills-Based 
Interventions for Preventing Relationship and Dating Violence in Adolescents and Young Adults (Posredovanja, 
ki temeljijo na izobraževanju ter spretnostih in znanju za preprečevanje nasilja v partnerskem odnosu in nasilja 
na zmenkih med mladostniki in mladimi odraslimi), Campbell Systematic Reviews, 2013: 14. 
25 Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) (2009). Violence prevention the evidence – Promoting gender 
equality to prevent violence against women (Preprečevanje nasilja: dokazi – spodbujanje enakosti spolov za 
preprečevanje nasilja nad ženskami). Ženeva: Svetovna zdravstvena organizacija. 
26 Wolfe, D. A. in P. G. Jaffe (1999). Emerging strategies in the prevention of domestic violence (Nove strategije 
za preprečevanje nasilja v družini), The Future of Children – Domestic Violence and Children, 9(3), str. 133–
144. 
27 Za več informacij glej: http://www.boystomenproject.com/.  
28 Fox, C. L., M.-L. Corr, D. Gadd in I. Butler (2013). Young teenagers’ experiences of domestic abuse (Izkušnje 
najstnikov z nasiljem v družini). Journal of Youth Studies, str. 1–17. 
29 Fox, C. L., R. Hale in D. Gadd (2014). Domestic abuse prevention education: listening to the views of young 
people (Izobraževanje o preprečevanju zlorabe v družini: upoštevanje mnenja mladih). Sex Education, 14(1), 
str. 28–41. 

http://www.boystomenproject.com/
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 metode poučevanja: uporabi pristopa „ena rešitev za vse“ bi se bilo treba 

izogibati. Programi bi se morali bolj odzivati na potrebe in izkušnje študentov, 

dijakov in učencev v skupini;  

 oseba(-e), ki upravlja(-jo) program: zdi se, da so za upravljanje programa 

najprimernejši učitelji, ki tesno sodelujejo s celotno šolo in zunanjimi 

organizacijami, vendar morajo biti samozavestni ter imeti spretnosti in znanja, da 

lahko učinkovito opravljajo to nalogo in so kos neugodju, ki lahko vlada v skupini. 

Hrvaški projekt „Življenje brez nasilja“ obravnava nekaj vprašanj, navedenih v tem 

odstavku. Projekt vključuje splošno ozaveščanje z močno prisotnostjo v medijih in 

vključevanjem znanih osebnosti ter neposredno preventivno delo z najstniki z 

dinamičnimi in interaktivnimi metodami dela, ki najstnike pritegnejo na različne načine: 

 interaktivne delavnice v šolah vodijo policija, nevladne organizacije in program 

Združenih narodov za razvoj (UNDP) v tesnem sodelovanju z učitelji in pedagogi; 

 konceptualni umetniški program, ki vključuje tematske igre in gledališče, kjer 

se najstniki naučijo razmišljati na nov in neznan način ter z nastopi in neposredno 

komunikacijo z igralci ali glasbo in pesmimi razvijajo pozitiven odnos; 

 interaktivna razprava o vprašanjih nenasilja, strpnosti in diskriminacije, 

vključno s pisanjem esejev o nasilju in o tem, kako ga odpraviti, razprave, med 

katerimi se spodbuja kritično mišljenje, ter srečanja s policijo in drugimi 

predstavniki državnih organov, mednarodnimi organizacijami in organizacijami 

civilne družbe, da bi se najstniki aktivno vključili v širšo skupnost in da bi se 

spodbudilo prijavljanje primerov nasilja. 

 

2. Začasne sklepne ugotovitve konference o dobrih praksah leta 2013 

Kot je že bilo navedeno, je tokratna konferenca o dobrih praksah združila oblikovalce 

politike, raziskovalce in izvajalce politike iz vseh držav članic EU, ki so dejavni na 

področju nasilja v družini. Cilj je bil ustvariti priložnost za izmenjavo in razširjanje 

izkušenj in znanja ter predstaviti dobre prakse pri preprečevanju nasilja v družini.  

Predstavitve so pripravile raznovrstne mednarodne organizacije, med drugim Agencija 

Evropske unije za temeljne pravice (FRA), Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE), 

Evropski forum za urbano varnost (EFUS) in organizacija Amnesty International. Poleg 

tega so bili organizirani štirje paneli, na katerih so bile predstavljene vse prijave na 

natečaj za nagrado ECPA. Vse te panele so predstavili in vodili strokovnjaki, ki jih je 

povabil sekretariat EUCPN.  

 Panel 1 o „taktiki in obveznih ukrepih primarnega odziva“ je vodila Anne Groenen 

z univerze Thomas More Kempen, University College, Belgija. 

 Panel 2 o „mehanizmih socialne podpore za žrtve in splošnem ozaveščanju“ je 

vodil João Lazaro iz portugalskega združenja za podporo žrtvam, Portugalska. 

 Panel 3 o „oceni tveganja in zgodnjih preventivnih programih“ je vodila Chiara 

Sgarbi z univerze v mestih Modena in Reggio Emilia, Italija. 

 Panel 4 o „spreminjanju nasilnega vedenja in medagencijskem sodelovanju“ je 

vodil John Kwaks iz Evropske organizacije za pogojno prestajanje kazni (CEP). 
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Ti štirje strokovnjaki so bili povabljeni tudi k sodelovanju v sklepnem delu konference, da 

bi izrazili svoja stališča o temi in predstavili dobre prakse, opozorili na nekatere prihodnje 

izzive in oblikovali nekaj priporočil.  

Litovsko predsedstvo pripravlja priročnik o dobrih praksah na področju preprečevanja 

nasilja v družini, ki bo vseboval predstavitve vseh projektov ECPA ter nekaterih praks 

Litve in drugih držav članic. Priročnik bo vseboval tudi sklepne ugotovitve o 

preprečevanju nasilja v družini na podlagi ključnih govorov in povzetkov vseh razprav ter 

končna priporočila za evropske izvajalce politike (glej tudi Prilogo I). Priročnik naj bi bil 

predvidoma objavljen na začetku leta 2014.  

Naslednji seznam zagotavlja kratek pregled nekaterih začasnih sklepnih ugotovitev in 

priporočil, ki so jih podali strokovnjaki v sklepnem delu konference na podlagi lastnih 

izkušenj in kot odziv na projekte, predstavljene na panelih. Sklepne ugotovitve in 

priporočila so povezani tudi z nekaterimi vprašanji, opisanimi v odstavku 1.1 (glej 

zgoraj). Priloga I vsebuje tudi popoln seznam sklepnih ugotovitev in priporočil, ki ga je 

pripravilo in objavilo litovsko predsedstvo. 

 Večkrat je bil poudarjen pomen večdisciplinarnega in medagencijskega 

pristopa, kar ne bi smelo ostati le pri praznih besedah. Resnično bi si bilo treba 

prizadevati za sodelovanje z različnimi deležniki in njihovo vključevanje v proces. 

 To pomeni tudi, da si je treba drzniti sodelovati pri razpravi kljub različnim 

stališčem. Oddaljitev od sporazumnega in enotnega pristopa se je štela za 

pravilen korak naprej.  

 Koristno je, da nekdo dejansko usklajuje delo v primeru sodelovanja z 

raznovrstnimi agencijami ali službami. Dodatno bi bilo treba na primer raziskati 

možnost neodvisnega upravljavca primera (ki ni povezan s policijo, 

pravosodjem ali socialnim skrbstvom), ki bi usklajeval in spremljal vsak 

posamezni primer. 
 Zelo priporočljiva bi bila partnerstva med civilno družbo in državnimi agencijami 

na kateri koli ravni. 

 Omenjeno je bilo, da mora biti delo usmerjeno v žrtve. Oblikovati bi bilo treba 

posebna orodja za preprečevanje ponavljanja nasilja v družini, npr. oceno 

tveganja, vendar bi morala biti končna cilja pomoč in podpora žrtvam. 
 Usposobljeni strokovnjaki bi morali imeti ustrezno znanje o dinamiki in 

različnih profilih nasilja v partnerskem odnosu ter bi morali biti sposobni opraviti 

oceno razmer z zanesljivimi orodji za oceno tveganja, s pomočjo svoje intuicije in 

ob vključitvi tako žrtve kot storilca. 

 Splošno ozaveščanje z javnimi kampanjami je priznano kot pomembno delo pri 

preprečevanju nasilja v družini in spodbujanju netolerantnosti do nasilja. 

 Prizadevati bi si bilo treba za odkrivanje nasilja, ki se pogosto dogaja za zaprtimi 

domačimi vrati. Zato je lahko večje obveščanje policije dober znak, da si ljudje 

utirajo pot iz nasilja. Upoštevati je treba več kot le gole podatke. 

 Zgodnje preprečevanje s posredovanji v šolah bi lahko pripomoglo, da se odnos 

in vedenje, ki izražata strpnost do nasilja, spremenita že v mladih letih.  

 Priporočljivo je ukrepanje na ravni EU in nacionalni ravni ter upoštevanje 

kulturnih razlik in okoliščin. Na primer, ni mogoče preprosto sklepati, da imajo 

pojmi spola, družine in nasilja enak pomen v severni in južni Evropi. 
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 Ker sta nasilje v družini in nasilje na podlagi spola težavi, s katerima se srečuje 

skoraj vsaka država EU, je zelo pomembno, da se izmenjujejo zamisli, znanje, 

prakse in ugotovitve raziskav.  

Prihodnji izzivi pri preprečevanju nasilja v družini – izmenjava znanja v 

okviru EUCPN 

Kljub močnim prizadevanjem za odpravo nasilja nad ženskami in v družini je še vedno 

perečih kar nekaj izzivov. Svet EU je v sklepih iz decembra 201230 potrdil, da je 

potrebnega še veliko dela pri usklajevanju in financiranju dela služb za podporo žrtvam, 

ciljno usmerjenih preventivnih programih, usposabljanju strokovnjakov ter izboljšanju 

zbiranja podatkov na nacionalni ravni in ravni EU. Ta in druga prizadevanja so omenjena 

tudi v več drugih poročilih, sklepnih ugotovitvah in priporočilih, ki so jih pripravile različne 

mednarodne organizacije in organizacije EU, kot sta že navedena EIGE in EESO (glej 

zgoraj). 

Kot je navedeno zgoraj, je tema nasilja v družini redno na programu dela EUCPN. Med 

ciprskim in irskim predsedovanjem leta 2012 in 2013 je bilo organiziranih nekaj zasedanj 

za izmenjavo znanja, na katerih so bili udeleženci pozvani, naj podajo svoja stališča o 

glavnih izzivih v zvezi s preprečevanjem nasilja v družini, s katerimi se srečujejo njihove 

države. Poleg tega so bili pozvani, naj navedejo, katero koristno znanje ali prakse bi 

morali zagotoviti drugi pristojni organi, da bi se lahko učinkovito borili proti nasilju v 

družini.  

V zvezi z glavnimi izzivi so bila poudarjena naslednja vprašanja: 

 eden od pomembnih izzivov je potreba po splošni spremembi kulture in 

odnosa do nasilja v družini. Kljub vsem prizadevanjem se zdi, da se nasilje v 

družini še vedno preveč sprejema. Tega ni več mogoče obravnavati kot zasebno 

zadevo, ampak bi bilo treba šteti za odgovornost države in celotne družbe;  

 pri ozaveščanju javnosti se priznava tudi pomembna vloga medijev. Zato sta 

ohranjanje tesne povezanosti z različnimi mediji in redno izvajanje kampanj 

pomembna izziva;  

 to bi bilo treba uresničevati skupaj s spodbujanjem žrtev ter prič in celo 

storilcev k prijavi primerov nasilja;  

 izboljšanje zbiranja in registracije podatkov, ki bosta spodbudila razvoj 

učinkovitejših akcijskih načrtov, se šteje za pomembno prednostno nalogo in 

velik izziv;  
 potreba po določitvi meril za oceno tveganja in vzpostavitvi 

avtomatiziranega informacijskega sistema, ki jih lahko skupaj uporabljajo 

policija in pravosodni organi, da bi zagotovili čim večjo učinkovitost strategij za 

varstvo žrtev; 

 več naložb v primarno preprečevanje z ozaveščanjem, usposabljanjem in 

izobraževanjem. Poleg tega je treba okrepiti prizadevanja, da se v te dejavnosti 

vključijo tudi priseljenci; 
 več naložb v delo z otroki kot pričami nasilja v družini ter v delo s storilci 

nasilja in v programe za njihovo ponovno vključitev v družbo; 

                                           

 
30 Glej: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/134081.pdf. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/134081.pdf
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 stopnja ponovne viktimizacije je še vedno precej visoka, zato je treba okrepiti 

prizadevanja za povečanje uspešnosti obravnavanja primerov nasilja v 

družini, npr. s stalnim usposabljanjem strokovnjakov, ustanavljanjem posebnih 

enot za posredovanje, oblikovanjem preglednega in učinkovitega postopka za 

spremljanje takih primerov in vlaganjem v programe za rehabilitacijo storilcev ali 

spreminjanje njihovih vedenjskih vzorcev;  
 bolj je treba spodbuditi vključevanje civilne družbe ter nevladnih in drugih 

organizacij; 

 večjo pozornost je treba nameniti tudi nasilju nad starejšimi, nasilju med 

istospolnimi partnerji in nasilju žensk nad moškimi;  
 poleg tega je potreben boljši prenos znanja in dobrih praks v državah EU in 

med njimi. 

EUCPN ima kot vseevropska mreža poglavitno vlogo pri izmenjavi informacij, znanja in 

praks med državami članicami. Tako se lahko člani drug od drugega učijo ter skupaj 

najdejo drugačne in boljše načine za preprečevanje nasilja v družini ter boj proti njemu. 

Poleg tega je EUCPN platforma, v okviru katere se lahko posebne zahteve glede 

informacij neposredno naslovijo na vse člane.  

Poleg izmenjave obstoječega znanja je enako pomembno, da se ugotovi, katerih 

informacij (ali vrste informacij) ni oziroma katere (vrste) informacij so potrebne v vseh 

ali nekaterih državah EU. Zato je bilo med irskim predsedovanjem postavljeno vprašanje, 

katero znanje ali prakse bi morali zagotoviti drugi pristojni organi, da bi se lahko 

učinkovito borili proti nasilju v družini. Nekateri odgovori so bili očitno tesno povezani z 

omenjenimi izzivi, ob tem so bila postavljena tudi nekatera nova vprašanja.  

 Primeri dobrih praks v zvezi z nasiljem, povezanim s častjo. 

 Načini preprečevanja nasilja v nekaterih (ranljivih) skupinah, npr. invalidi, 

starejši, otroci in mladi, storilci kaznivih dejanj. 

 Metode ocenjevanja tveganja in njihov vpliv na argumentiranje varstva. 

 Učinkovitost mediacije v primerih nasilja v družini. 

 Pravni ukrepi, kot sta prepoved približevanja ali odredba o zaščiti, ter pravni 

ukrepi, ki jih lahko izvedejo šole, socialne službe in službe za zdravstveno varstvo, 

kadar sumijo na primer nasilja v družini in/ali ga odkrijejo.  

Kot je zaključil eden od strokovnjakov na konferenci o dobrih praksah v Vilni:  

„Boj proti nasilju je stalna naloga za žrtve in naslednjo generacijo. Nikoli se ne konča!“ 
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Drugi zanimivi viri (praktičnih) informacij in smernice 

Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) je avtonomni organ Evropske unije, ki je bil 

ustanovljen, da bi prispeval k spodbujanju enakosti spolov in jo krepil, (tudi z 

vključevanjem načela enakosti spolov v vse politike EU in iz njih izhajajoče 

nacionalne politike) ter da bi spodbudil boj proti diskriminaciji na podlagi spola in 

ozaveščal državljane EU o enakosti spolov. Njegovo delo na področju nasilja v družini 

vključuje informacije o raznovrstnih sredstvih, dobrih praksah, metodah in orodjih 

ter informacije o udeležencih, ki si prizadevajo za preprečevanje nasilja v družini in 

boj proti njemu. Za več informacij glej spletišče 

http://eige.europa.eu/content/domestic-violence. 

Publikacija Mednarodnega centra za preprečevanje kriminala (ICPC) iz leta 2008 

„Compendium of Practices and Policies on Women’s Safety“ (Zbirka praks in politik s 

področja varnosti žensk) združuje strategije in programe v zvezi z varnostjo žensk z 

vsega sveta. Ta zbirka je na voljo na tej povezavi: http://www.crime-prevention-

intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/Women_s_Safety._A_universal_concern_

ANG.pdf.  

Priročnik in program usposabljanja Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) z 

naslovom„Effective police responses to violence against women“ (Učinkovit odziv 

policije na nasilje nad ženskami) zagotavlja pregled ustreznih norm in standardov ter 

usmerja službe, ki se prve odzovejo na incident (kot je policija), kako naj ukrepajo v 

primerih nasilja nad ženskami. (Za prenos priročnika kliknite na povezavo: 

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/Handbook_on_Effective_police_responses_to_violence_against_women_Engli

sh.pdf – za prenos programa usposabljanja kliknite na povezavo: 

http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Training_Curriculum_on_Effective_Police

_Responses_to_Violence_against_Women.pdf).  

Poročila o posameznih državah, ki jih vsako leto objavlja mreža Ženske proti nasilju v 

Evropi (WAVE), zagotavljajo podrobne informacije o službah za pomoč ženskam in 

standardih kakovosti v Evropi. Za več informacij glej: http://www.wave-

network.org/country-info.  

Serija poročil o preprečevanju nasilja Svetovne zdravstvene organizacije zagotavlja 

informacije o učinkovitih metodah za preprečevanje medosebnega nasilja (tudi nad 

ženskami in dekleti) in samopoškodovanja. Namen poročil je zagotoviti jasne 

smernice za financerje, oblikovalce politike in izvajalce programa o tem, kako lahko 

okrepijo učinek prizadevanj za preprečevanje nasilja. Za več informacij in prenos 

serije poročil glej: 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/4th_milestones_meeting/pu

blications/en/index.html.  

 

http://eige.europa.eu/content/domestic-violence
http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/Women_s_Safety._A_universal_concern_ANG.pdf
http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/Women_s_Safety._A_universal_concern_ANG.pdf
http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/Women_s_Safety._A_universal_concern_ANG.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Handbook_on_Effective_police_responses_to_violence_against_women_English.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Handbook_on_Effective_police_responses_to_violence_against_women_English.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Handbook_on_Effective_police_responses_to_violence_against_women_English.pdf
http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Training_Curriculum_on_Effective_Police_Responses_to_Violence_against_Women.pdf
http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Training_Curriculum_on_Effective_Police_Responses_to_Violence_against_Women.pdf
http://www.wave-network.org/country-info
http://www.wave-network.org/country-info
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/4th_milestones_meeting/publications/en/index.html
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/4th_milestones_meeting/publications/en/index.html
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Priloga I – Sklepne ugotovitve in priporočila konference EUCPN o dobrih 

praksah leta 201331 

Tema evropske nagrade za preprečevanje kriminala 2013 in konference o dobrih praksah 

leta 2013 je bila „preprečevanje nasilja v družini“.  

Nasilje v družini je lahko kakršna koli grožnja, nasilje ali zloraba (psihološka, fizična, 

spolna, finančna ali čustvena) med osebami, ki so ali so bile intimni partnerji ali družinski 

člani, ne glede na spol ali spolno usmerjenost. Nasilje v družini lahko doživi vsakdo in do 

njega lahko pride v vseh vrstah odnosov, ne glede na starost, spol, raso, spolno 

usmerjenost, premoženje in zemljepisno lokacijo.  

Tema je bila razdeljena na pet podtem, ki so se na različne načine preučevale na 

razpravah za izmenjavo znanja, v okviru izpolnjevanja vprašalnikov ali na panelih med 

konferenco o dobrih praksah: 

 taktika in obvezni ukrepi primarnega odziva; 

 mehanizmi socialne podpore za žrtve nasilja; 

 mediacija pri nasilju v družini;  

 programi za spreminjanje nasilnega vedenja in njihov vpliv na predpisovanje 

kazni;  

 ocena tveganja in njen vpliv na argumentiranje varstva. 

Te sklepne ugotovitve in priporočila temeljijo na povzetkih razprav za izmenjavo znanja v 

okviru Evropske mreže za preprečevanje kriminala, ki so potekale 12. septembra 2013 v 

Vilni, 21. maja 2013 v Dublinu in 19. septembra 2012 v Larnaki, odgovorih 11 držav 

članic na vprašalnike, ki jih je predložilo litovsko predsedstvo pred razpravami za 

izmenjavo znanja v Vilni, in povzetkih razprav na konferenci o dobrih praksah leta 2013, 

povzetku zbirke orodij EUCPN št. 4 „Boj proti nasilju v družini v EU – politike in prakse“ in 

ključnih predstavitvah na konferenci o dobrih praksah leta 2013. 

Sklepne ugotovitve 

Splošne sklepne ugotovitve 

 Na konferenci je bil večkrat poudarjen pomen večdisciplinarnega in 

medagencijskega pristopa. Oddaljitev od sporazumnega in enotnega pristopa se je 

štela za pravilen korak naprej. To pomeni tudi, da si je treba drzniti sodelovati pri 

razpravi z deležniki z različnimi stališči.  

 Varnost žrtev je glavni cilj preprečevanja nasilja v družini. Vsi sprejeti ukrepi in 

uporabljena orodja so skupaj usmerjeni v uresničitev tega glavnega cilja. 

 Visoko raven strokovnosti vseh akterjev, ki se ukvarjajo s primeri nasilja v družini, 

je težko ohranjati brez stalnega usposabljanja na področju nasilja v družini. 

                                           

 
31 Objavilo litovsko predsedstvo. 
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 Splošno ozaveščanje z javnimi kampanjami je priznano kot pomembno delo pri 

preprečevanju nasilja v družini in spodbujanju netolerantnosti do nasilja . 

 Konkretni ukrepi lahko izboljšajo statistične podatke policije, vendar lahko višje 

številke v tem primeru pokažejo učinek opravljenega dela. Večje obveščanje 

policije je lahko znak, da si ljudje utirajo pot iz nasilja. 

 Zgodnje preprečevanje s posredovanji v šolah bi lahko pripomoglo, da se odnos in 

vedenje, ki izražata strpnost do nasilja, spremenita že v mladih letih.  

 Nasilje v družini in nasilje na podlagi spola sta težavi, s katerima se srečuje skoraj 

vsaka država EU, vendar se lahko sprejeti ukrepi in uvedena orodja med 

posameznimi državami članicami razlikujejo glede na okoliščine in družbo. 

 Pri obravnavanju nasilja na podlagi spola je treba upoštevati kulturni vidik. 

Razmeti je treba, da se lahko pojma družine in partnerskih odnosov med državami 

članicami EU razlikujeta.  

Taktika in obvezni ukrepi primarnega odziva  

 Primarni odziv v večini držav članic vključuje ustavitev nasilja s posredovanjem 

policije, dajanje prve pomoči žrtvi, izvajanje ukrepov zoper storilca, evidentiranje 

dejstev, zbiranje dokazov, obveščanje socialnih služb, zdravstvenih ustanov in 

nevladnih organizacij in sodelovanje z njimi ter obveščanje žrtve o možnostih 

pomoči. 

 Vprašanje, ali je potrebna posebna zakonodaja o nasilju v družini, je odvisno od 

pravne tradicije. Večina držav članic nima posebne zakonodaje o ukrepih 

primarnega odziva na primere nasilja v družini. Opise ukrepov primarnega odziva 

na primere nasilja v družini vsebujeta predvsem policijska zakonodaja in kazenski 

zakonik.  

 Nekatere države imajo notranje postopke ali posebne smernice za policiste o 

načinu ukrepanja v takih primerih. 

 Večina držav članic v policijskih enotah za obravnavanje nasilja v družini nima 

specializiranega osebja. Včasih se s primeri nasilja v družini ukvarjajo 

specializirani uradniki, vendar ti po navadi obravnavajo tudi druge zadeve javnega 

reda. 

 Le nekaj držav članic v primerih nasilja v družini uporablja tehnična orodja 

(npr. zapestnice), vendar le, kadar je žrtev močno ogrožena. 

 Eno od najpomembnejših taktičnih vprašanj pri delu z družinami, ki so doživele 

nasilje, je razvoj orodij za preprečevanje sekundarne viktimizacije. 

 Za izdajo začasne prepovedi približevanja / odredbe o zaščiti, ki spadata med 

glavna orodja za preprečevanje sekundarne viktimizacije, so pogosto pristojna 

sodišča. Posebni zakoni v nekaterih državah članicah policiji omogočajo, da 

žrtvam zagotovi tako zaščito neposredno kot takojšen odziv na primer nasilja v 

družini, s čimer se prihrani čas in zaščitijo žrtve.  



23 

 

Mehanizmi socialne podpore za žrtve nasilja 

 Nasilje v družini je horizontalno vprašanje, ki zahteva celovit pristop. Za 

učinkovito izvajanje vseh ukrepov je ključno sodelovanje vseh partnerjev, ki se 

institucionalno usklajuje. 

 Večinoma se uporabljata dva modela sodelovanja med organi pregona in 

socialnimi agencijami. Prvi je model OD ZGORAJ NAVZDOL, ki temelji na 

nacionalnem načrtu, v skladu s katerim institucije državne uprave nalagajo 

odgovornosti izvajalcem politik. To se lahko izvaja formalno ali neformalno. Drugi 

model je OD SPODAJ NAVZGOR, ki je decentraliziran, kar pomeni, da pobude 

usmerjajo nevladne organizacije, policija in tožilci, večinoma prek služb socialne 

podpore.  

 Podpora, zagotovljena žrtvam nasilja v družini po incidentu, vedno vključuje 

večdisciplinarni pristop, vendar ga izvajajo/usklajujejo predvsem nevladne 

organizacije: specializirani centri za pomoč, službe za pomoč žrtvam, 

intervencijski centri ali institucije državne uprave in organizacije civilne družbe, ki 

jih financira ali sofinancira država.  

 V zakonodaji večine držav članic je opredeljeno medagencijsko sodelovanje med 

organi odkrivanja, preiskovanja in pregona, službami socialne podpore, ki žrtvam 

zagotavljajo pomoč, in drugimi socialnimi partnerji. Nekatere države članice 

uvajajo sisteme za upravljanje kakovosti, da bi tako izboljšale kakovost storitev. 

 Vse države članice nimajo nacionalnega koordinatorja za preprečevanje nasilja v 

družini; pogosto je pristojnih več institucij z deljeno odgovornostjo, vendar imajo 

nekatere države članice celo regionalne/lokalne koordinatorje za predkazenske 

postopke v zvezi z nasiljem v družini. 

 Prostovoljci izvajajo bistveni del podpore za žrtve in prispevajo k velikemu uspehu 

podporne verige. 

 Razlogi, zakaj posamezniki ne prijavijo kaznivega dejanja, so znani in so v 

središču obsežnih študij in raziskav. Ti razlogi vključujejo nepoznavanje 

nezakonitosti dejanja, opustitev misli na to, da se je dejanje zgodilo, majhna 

pričakovanja glede uspeha preiskave, strah pred izpostavljanjem nekaterih 

podrobnosti zasebnega ali intimnega življenja, sram, občutek krivde, strah pred 

maščevanjem ter nezaupanje v pravosodni sistem in podporne sisteme. 

 Pri usklajevanju podpore za žrtve nasilja v družini si je treba nenehno prizadevati 

za večje ozaveščanje. 

Mediacija pri nasilju v družini 

 Inovativna uporaba mediacije v praksi kaže, da je njeno izvajanje v primerih 

nasilja v družini mogoče in koristno, vendar je treba skrbno ugotoviti posebne 

okoliščine nasilnega dejanja, njegove posledice in pričakovanja žrtve. 

 Skleniti je mogoče, da je mediacija v primerih nasilja v družini uspešna predvsem, 

kadar gre za psihološko ali ekonomsko nasilno dejanje, pri katerem žrtev ne utrpi 

hujše telesne poškodbe. 
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 Model mediacije pri nasilju v družini večinoma ni usmerjen v pomiritev, ampak v 

iskanje ustrezne, razumne rešitve za obe stranki v zadevnem konfliktu. 

 Pomiritev in mediacija se za najpogostejše oblike nasilja v družini uporabljata le v 

nekaterih državah članicah. Odredi ju lahko sodišče, in sicer med predhodno 

preiskavo, med postopkom ali celo med prestajanjem kazni. 

 Mediacija je v večini držav članic del programa za rehabilitacijo storilcev ali 

podpornih storitev za žrtve. 

 Faza pomiritve na splošno nima vpliva na naložitev kazenske sankcije. Kadar 

mediacija ima vpliv na sodni postopek, se uporablja kot alternativa kazenskemu 

postopku in vodi do konca kazenskega postopka ali pa lahko vpliva na raven kazni 

na podlagi individualne presoje.  

 Pomiritev in mediacijo pred sodnim postopkom ali med njim izvajajo sodišča. 

Nevladne organizacije na tem področju izvajajo subvencionirane projekte, ki jih 

usklajujejo posebne službe. V nekaterih državah članicah so za izvajanje 

mediacije za žrtve nasilja in njihove družine pristojni pooblaščeni mediatorji ali 

osebje službe za pogojno prestajanje kazni in mediacijo. 

Programi za spreminjanje nasilnega vedenja in njihov vpliv na predpisovanje 

kazni 

 Programi za spreminjanje vedenjskih vzorcev storilcev imajo lahko pomembno 

vlogo pri preprečevanju ponavljanja nasilja v družini. Zato morajo biti del 

večdisciplinarnega pristopa. 

 Področje uporabe programov za spreminjanje nasilnega vedenja in pristojnost 

zanje se med državami članicami lahko razlikujeta, vendar se delo pogosto opira 

na dobre prakse mednarodnih partnerjev.  

 Učinkovitost posredovanja v okviru programa za izboljšanje vedenja storilcev je 

veliko večja, kadar preventivno delo vključuje storilca, žrtev(-tve) in člane 

družine, ki so bili priče nasilju. 

 Krizni centri za moške pomagajo moškim pri obvladovanju psiholoških, čustvenih 

in socialnih težav, s čimer prispevajo k preprečevanju nasilja v družini. 

 Spreminjanje nasilnega vedenja ni pomembno le, kadar nasilna oseba še vedno 

živi v družini, ampak tudi v primeru razpada odnosa. Nasilni osebi je treba 

zagotoviti pomoč za izboljšanje vedenja v odnosih in jo poučiti o tem, kako lahko 

težave rešuje učinkoviteje – brez nasilja. 

Ocena tveganja in njen vpliv na argumentiranje varstva 

 Na konferenci je bilo poudarjeno, da je zanimanje za oceno tveganja dokaj novo. 

Razvila se je šele v zadnjih 25 letih. To področje raziskav je zelo pomembno za 

varovanje žrtev ter poskus omejitve nevarnega in škodljivega ravnanja. 

 Pri uvajanju programov za preprečevanje nasilja v družini se ne ocenijo vedno 

dejavniki tveganja za nasilje ali nekatere od njegovih faz. 
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 Natančna ocena vseh tveganj v zadevnem primeru je potrebna za varstvo žrtve, 

določitev intenzivnosti policijskega in pravnega odziva, oblikovanje načrtov 

upravljanja in opredelitev potreb glede obravnavanja. 

 Ocena tveganja običajno vključuje tri stopnje: (i) zbiranje in pregledovanje 

informacij – ugotavljanje primerov visokega tveganja z osredotočenostjo na 

omejena sredstva, (ii) analiziranje in razvrščanje raznovrstnih tveganj ter (iii) 

oblikovanje strategij za obvladovanje tveganja, tj. oblikovanje načrtov upravljanja 

in posredovanj. 

 Glavni pristopi ocene tveganja so: klinična metoda (na podlagi izkušenj in 

kvalifikacij ocenjevalca ter idiografskega izbora informacij za posamezni primer), 

aktuarska metoda (informacije, vrednotene in kombinirane v skladu s fiksnimi in 

izrecnimi pravili, jasna merila za izbor informacij in statistično pomembnih skupin) 

ter strukturirana strokovna presoja (kombinacija pristopov, izbiranje informacij o 

osebnosti in okoliščinah, teoretično znanje in lastna razlaga ter kratka razprava o 

uporabi ocene tveganja v praksi). 

 Ugotavljanje tveganja za nasilje je zapletena dejavnost, za katero so potrebna 

različna znanja in spretnosti ter sposobnosti, prilagojene konkretnim primerom. 

 Poudariti bi bilo treba tudi, da je vsaka ocena tveganja tvegana, saj človekovega 

vedenja ni mogoče predvideti v celoti. Za razumevanje zapletenega sveta 

nasilnega/nevarnega vedenja sta najbolj v pomoč zdrava pamet in teoretični 

vpogled. 

Priporočila za preprečevanje nasilja v družini 

Splošna priporočila  

 Socialni partnerji bi si morali resnično prizadevati za sodelovanje z različnimi 

deležniki in njihovo vključevanje v proces. Komunikacija mora biti 

medinstitucionalna. Zelo priporočljiva bi bila partnerstva med civilno družbo in 

državnimi agencijami na kateri koli ravni.  

 Deležniki bi se morali pri svojem delu osredotočati na žrtve. Oblikovati je treba 

posebna orodja za preprečevanje ponavljanja nasilja v družini (npr. oceno 

tveganja), vendar morata biti prednostni nalogi pomoč in podpora žrtvam. 

 Usposobljeni strokovnjaki, ki se ukvarjajo s primeri nasilja v družini, morajo imeti 

ustrezno znanje o dinamiki in različnih profilih nasilja v partnerskem odnosu. 

Sposobni morajo biti opraviti oceno razmer z zanesljivimi orodji za oceno 

tveganja, s pomočjo svoje intuicije in ob vključitvi tako žrtve kot storilca. 

 Skupna usposabljanja policistov, sodnikov, tožilcev, forenzičnih strokovnjakov in 

socialnih ali zdravstvenih delavcev lahko prispevajo k oblikovanju enotnega 

stališča in skupne strategije za odzivanje na nasilje v družini. 

 Priporočljivo je tudi, da en akter usklajuje delo v primeru sodelovanja z 

raznovrstnimi agencijami ali službami. Dodatno bi bilo treba na primer raziskati 

možnost neodvisnega upravljavca primera (ki ni povezan s policijo, pravosodjem 
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ali socialnim skrbstvom), ki bi usklajeval in spremljal vsak posamezni primer. Prav 

tako se priporoča ustanovitev nacionalne večdisciplinarne delovne 

skupine/odbora/komisije, ki bi sodelovala z nevladnimi organizacijami. 

 Vzporedno z drugimi preventivnimi dejavnostmi bi bilo treba organizirati kampanje 

ozaveščanja. Te kampanje se priznavajo kot eden od najboljših načinov za 

doseganje žrtev, poleg tega lahko povečajo število primerov prijave nasilja v 

družini. 

 Prizadevati si je treba za odkrivanje prikritega nasilja, ki se pogosto dogaja za 

domačimi vrati. Upoštevati je treba več kot le gole podatke. 

 Zgodnje preventivne programe, ki lahko spremenijo vedenjske vzorce mladih in 

njihov odnos do nasilja v družini, bi bilo treba vključiti v sveženj ukrepov za 

zgodnje preprečevanje kriminala, ki jih glavni deležniki uvajajo v šolah. 

 Za sprejetje različnih dobrih praks je zelo pomembno, da se med državami 

članicami izmenjujejo zamisli, znanje, prakse in ugotovitve raziskav. 

 Priporočljivo je ukrepanje na ravni EU in nacionalni ravni ter upoštevanje kulturnih 

razlik in okoliščin. Na primer, ni mogoče preprosto sklepati, da imajo pojmi spola, 

družine in nasilja enak pomen v severni in južni Evropi. Zato bi bilo treba pri 

mednarodnem obravnavanju tega vprašanja vedno upoštevati posebne okoliščine. 

 Zgodnje posredovanje lahko zmanjša prihodnje stroške na področju zdravja, 

socialne politike in strokovno usposobljenih virov ter lahko ustvari dolgoročne 

pozitivne učinke za skupnost. 

Taktika in obvezni ukrepi primarnega odziva  

 Čeprav je bolj zaželena uvedba zakonodaje, ki je posebej namenjena 

obravnavanju nasilja v družini, so lahko v različnih zakonih in drugih predpisih 

opisane jasne taktike in ciljno usmerjeni ukrepi. V proces zgodnjega odzivanja se 

lahko vključijo nevladne organizacije, socialne službe in nosilci posebnega 

izobraževanja. 

 Kakovost odzivanja bi lahko izboljšale policijske enote, specializirane za 

obravnavanje nasilja v družini. Priporočljivo je imenovanje vsaj enega 

koordinatorja za primere nasilja v družini na vsaki policijski postaji. Ta uradnik bi 

moral sodelovati z nevladnimi organizacijami in žrtvami ter preverjati, ali storilec 

izpolnjuje naložene obveznosti.  

 Pri drugih taktičnih elementih bi bilo treba dati prednost preprečevanju 

sekundarne viktimizacije. V ta proces bi morale biti poleg policije vključene tudi 

nevladne organizacije in socialne službe, da bi se upošteval širši socialni vidik 

težave nasilja v družini. Za učinkovit pristop so na splošno potrebne natančne in 

strukturirane smernice. 

 Zelo priporočljiv je pristop, ki ga uporabljajo nekatere države EU in policiji 

omogoča neposredno izdajanje prepovedi približevanja. Zagotavlja hitrejše 

odzivanje na incidente nasilja v družini in večjo varnost žrtev. 
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Mehanizmi socialne podpore za žrtve nasilja 

 Zdi se, da je večdisciplinarni pristop dobro orodje za skoraj vse vrste ukrepov za 

preprečevanje nasilja. Pomembno je okrepiti učinkovite pristope k opravljanju 

naloge varstva človekovega življenja. Sprejeti bi bilo treba natančen model, in 

sicer v skladu s kulturnimi, družbenimi in pravnimi okoliščinami države. 

 Nevladne organizacije, ki zagotavljajo podporo žrtvam, spadajo med glavne 

deležnike na tem posebnem področju preprečevanja nasilja v družini. Njihova 

prizadevanja morata podpirati vlada in družba. Dobro organizirane in močne 

službe za podporo žrtvam v nacionalni mreži lahko prispevajo k enotnosti in 

kakovostnejši podpori. 

 Da bi zagotovili in izboljšali kakovost podpore žrtvam, bi bilo treba uvesti sistem 

za upravljanje kakovosti in imenovati nacionalnega koordinatorja za 

preprečevanje nasilja v družini. 

 V družbi bi bilo treba motivirati in spodbujati delo prostovoljcev. Brezplačna 

telefonska linija za pomoč žrtvam, ki jo upravljajo policija ali nevladne 

organizacije, lahko pomaga povečati število primerov prijave nasilja v družini in 

preprečiti povratništvo storilcev. 

 Ker se žrtve ne odločijo za prijavo, se morajo kriminalisti bolj potruditi pri 

posredovanju informacij. Na primer s pojasnjevanjem pomembnosti prijave 

kaznivega dejanja, z zavračanjem argumentov za molk in zlasti z zagotavljanjem, 

da imajo žrtve pravico do obveščenosti. 

 Odpraviti je treba tabuje, povečati ozaveščenost o nasilju v družini, govoriti o tej 

temi in čim bolj slikovito pojasniti, kakšne posledice lahko utrpijo žrtve nasilne 

zlorabe. Poleg tega so potrebna stalna prizadevanja za vključevanje oblikovalcev 

odločitev v ta proces.  

 Intervencijski model za podporo žrtvam mora biti usmerjen v žrtev kot STRANKO 

ter mora upoštevati njene potrebe, odločitve in mnenja.  

 Intervencijski model mora tudi slediti načelu enakih možnosti in enakega 

obravnavanja ter načelu nediskriminacije na podlagi spola, rase ali etnične 

pripadnosti, vere, spolne usmerjenosti, starosti, ekonomskega statusa, stopnje 

izobrazbe, ideologije idr.  

 Posredovanja v podporo žrtvam nasilja v družini bi bilo treba izvesti v čim 

zgodnejši fazi in, v idealnem primeru, vedno v neposrednem sodelovanju z vsemi 

zadevnimi akterji – policijo, sodišči in drugimi organizacijami. Pri tem je namen 

preprečiti stopnjevanje razmer, zmanjšati učinek viktimizacije in preprečiti 

sekundarno viktimizacijo, ki jo pogosto doživljajo žrtve nasilja v družini.  

Mediacija pri nasilju v družini 

 Odločitev o vključitvi mediacije v preprečevanje nasilja v družini v posamezni 

državi članici bi morala temeljiti na pravnih okoliščinah. Poleg tega je treba 
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poudariti, da mediacija spada na področje uporabe dejavnosti, ki jih izvajajo 

posebne institucije. 

 Priporočljivo bi bilo, da bi se stopnja kazni prilagodila v primeru izboljšanja 

vedenja storilca, če pravni sistem take prilagoditve dopušča. 

 Čeprav mediacija prispeva k novi, nenasilni kulturi odnosov, bi bilo treba potrebo 

po mediaciji v primerih nasilja v družini ugotavljati individualno.  

 Priporočljivo je, da mediacijo v primerih nasilja v družini izvajajo posebej 

usposobljeni mediatorji z vsaj nekajletnimi izkušnjami. 

 Poleg tega je treba poudariti pomen privolitve žrtev v mediacijo in pomen njihove 

pravice, da se kadar koli umaknejo iz postopka. 

Programi za spreminjanje nasilnega vedenja in njihov vpliv na predpisovanje 

kazni 

 Za učinkovito posredovanje v primerih nasilja v družini je potrebna vključitev 

celotnega večdisciplinarnega sistema (tj. vseh služb, ki delajo na področju 

skrbstva, pravosodja in občin/skupnosti); potrebni so tudi medagencijsko in celo 

mednarodno sodelovanje ter hiter odziv strokovnjakov. 

 Priporočljivo je, da se ocena tveganja v zadevnih okoliščinah opravi, preden se 

storilec vključi v program za spreminjanje vedenjskih vzorcev. Posredovanje mora 

temeljiti na dobri opredelitvi okoliščin, instrumenti ocene tveganja, ki so ustrezni 

za obravnavanje primerov nasilja v družini, pa vključujejo vidik žrtve, oceno 

možnosti povratništva, neposredno in dolgoročno nevarnost in nevarnost 

ekstremnih, hudih oblik nasilja v družini. 

 Program spremljanja, ki vključuje zakonca in družinske člane storilca, bi bilo treba 

po možnosti izvajati vzporedno z glavnim programom.  

 Kadar se par odloči za nadaljnje skupno življenje, je treba podporo zagotoviti 

obema zakoncema. 

 Storilec se mora naučiti prepoznati znake tveganja, se zavedati pojma vzroka za 

nasilje in poznati svojo vlogo v odnosu ter dinamiko odnosa, prevzeti odgovornost 

za (nasilno) vedenje, se naučiti novih strategij, uporabljati spretnosti in znanja, 

potrebna za varen odnos, biti pripravljen na nadaljnjo terapijo in se motivirati 

zanjo (če je predvidena). 

Ocena tveganja in njen vpliv na argumentiranje varstva 

 Pri preprečevanju in obvladovanju kriznih razmer je ključna opredelitev dejavnikov 

tveganja za viktimizacijo. Določiti je treba uporabne taktike, namenjene 

zmanjšanju ali preprečevanju nasilja, in jih uporabljati na podlagi empiričnih 

podatkov. 

 Razviti je treba učinkovite modele predvidevanja in preprečevanja, ki se lahko 

uporabljajo za številne primere.  



29 

 

 Prizadevanja za izobraževanje, spreminjanje vedenjskih vzorcev in ozaveščanje 

mladih (otrok in mladih odraslih) na področju nasilja v družini so lahko koristna 

strategija za zmanjšanje morebitnih prihodnjih tveganj za nasilje. 

 Za strokovnjake, odgovorne za obravnavanje primerov nasilja, je treba razviti 

posebne programe usposabljanja v zvezi z ocenjevanjem tveganja, ki jim bodo 

zagotovili pomembne informacije in posebna operativna orodja. 
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Kontaktni podatki: 

 

Sekretariat EUCPN 

Telefon: +32 25573330 

Telefaks: +32 25573523 

Elektronski naslov: eucpn@ibz.eu  

Spletišče: www.eucpn.org 

 
(D. P: Philip Willekens – Boulevard de Waterloo 76 – 1000 Brussels) 
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