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Жене .......

У организацији Центра за заштиту људских и мањинских права и вредности „Око“ Младеновчанима је приређен јавни час
„Жене - Живот без насиља“. Проблем насиља над женом није од јуче – то је деценијски проблем који је претходних година
кулминирао и постао свакодневница. Породично насиље је нешто што се не сме занемарити
јер често страдају и други чланови породице.
Циљ јавног часа је био да укаже на све последице насиља над женама и да скрене пажњу друштву да не смемо да ћутимо и
да окрећемо главу онда када смо неми сведоци насиља. Као закључак овог јавног часа могу се истаћи речи скоро свих
учесница „Нулта толеранција прем насиљу над женама“.

У великој сали општине
Младеновац јавни час је
започео и завршио се уз песму хора „Деспот Стефан
Лазаревић“. Удружеље „Око“
изабрало је одличне госте,
који су свако у свом делокругу рада осветлили на прави начин проблем насиља
над женама.
Наташа Јовановић, народни посланики члан Одбора
за људска и мањинска права
и равноправност полова у
Народној скупштини, је истакла да је тема насиље над
женама веома озбиљна и да
је потребно заједништво да
се изборимо са овим проблемом. Нагласила је да акценат треба да буде на превенцији и да је породица
основа друштва. У сарадњи
са Привредном комором и
Сигурним кућама организује
се преквалификација и дошколовавање жена које су
жртве насиља. Такође су
урађене значајне промене у
законима, тако да после боравка у Сигурној кући жена
прима годину дана надокнаду и насилник се избацује
из куће.
Да то није довољно потврдила је Борјанка Перуничић, начелница одељења
за родну равноправност Заштитника грађана. На основу
извршене контроле рада
државних институција утврђено је низ неправилности,
као што је непознавање
феномена насиља које се
често третира као конфликт,
па се не предузимају одговарајуће заштитне мере. Она

је такође истакла да не
постоји адекватна размена
информација између државних органа, да има вишеструко више пријава него
кривичних санкција за насиље према женама. Зато је
неопходно увести конкретну
одговорност за рад у надлежним службама али и да се
створе и услови за рад службеника.
Несклад између Кривичног закона и Породичног закона као и да је неопходно
убрзавање процедуре јер се
често дешава да жртва оду-

јаве се одмах узимају у рад.
Истог момента се прекида
процес рада и одлази на
лице места где је пријављено насиље. Дежурство постоји 24 сата.“ Такође је
навела да је у току 201 4. године на територији Младеновца забележено 50 жртава
насиља, док је у 201 5. години
тај број повећан на 1 01
случај. Овај растући тренд
Зорица Павловић објашњава
већом сензибилности институција и грађана, организованим институционалним деловањем и континуираном
едукацијом стручњака. Али и
наглашава да акценат треба
да буде одговорност породице. Зато је неопходно едуковати породицу да препозна
проблем, јер је насиље неприхватљиво, треба га пријавити и о њему разговарати.
О едукацији, али младих
на тему насиља над женама
говорила је Наташа Јовановић, представница Асоцијације женског центра и
навела да је први и најважнији корак превенција. Али
не секундарна када се
насиље догоди већ примарна, која обухвата ширење

стаје од кривичне пријаве
истакла је Зорица Павловић,
директорка
Центара
за
социјални рад Младеновац.
Такође је рекла: „Протокол и
процедура при пријави насиља постоје. Анонимне при-

свести и препознавање облика насиља. Код младих треба
развити свест да је насиље
недопустиво понашање јер
се тада препознају први
знаци партнерског насиља.
Истакла је такође да је држа-

ва преузела одговорност, да
по пријави истражи, покрене
поступак и процесуира. Ово
удружење се залаже да жена
жртва насиља не мора да
сведочи против супруга, што
Удружење Центар за заштиту
људских и мањинских права и
вредности „Око“ основано је
октобра прошле године. Циљеви Центра су очување
људског достојанства, забрана свих видова дискриминације, остваривања пуне слободе и једнакости сваког појединца, отвореном и демократском друштву. Јавни час
„Жена – Живот без насиља“
је прва активност овог удружења. Тема је борба против
насиља над женама а циљ је
подизање нивоа свести о насиљу над женама и препознавање насилних облика
понашања.

би допринело ослобађању
страха код жена да пријави
насилнике. Она је покренула
и питање шта је насиље. „То
је злоупотреба моћи. Покушај
да се контролишу остали
чланови породице. “Такође је
рекла да је насиље свесно
изабрано понашање а и узрок таквог понашања није
алкохолизам или психоактивне супстанце, већ су оне
фактор који појачава агресивност.
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........ Живот без насиља

Са жртвама насиља веома често се сусреће служба
психијатрије Дома здравља
Младеновац. Психијатар Дубравка Исаковић, специјалиста псхијатрије је истакла да
пријава насилника је нарочито отежана у малим срединама где постоје традиционалне породице, жена је
најчешће немоћна, материјално зависна. „Такво стање
подноси најчешће због деце
иако би требало да због њих
прекине. У таквој ситуацији
жене најчешће физички и
психички оболевају, што насилник злоупотребљава користећи ту ситуацију за уцењивање. Обећање насилника
да неће више је кратко а
спирала насиља се наставља. Жртве треба да схвате

томе је говорила Ивана
Петронијевић, уредница у
Новинској агенцији Танјуг.
Истакла је да је начин извештавања медија веома важан. Да проблем насиља над
женама не треба да буде догађај на дневном нивоу већ
друштвени проблем.
Тема насиље над женама
је нашла место и у књижевности. Списатељица и ауторка књиге „Белег на души“
Марија Гојковић у својој књизи испричала је причу о психичком насиљу над женом.
На крају првог дела програма Јавног часа Сузана
Васић, члан Општинског већа задужена за социјална
питања, националне мањине, унапређење и заштиту
људских и мањинских права
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ктеристична за наш менталитет који има високу толеранцију према насиљу.
Ко васпитава насилнике?
Ко су мајке насилника?
Различито васпитање дечака и девојчица?
Похвала снаге и агресивности дечака?
Реч нећу се санкционише
– а то је стање воље?
Разлика између стрпљења и трпљења?
Вицеви на рачун жена,
женски ликови у филмовима...
Уз сетне звуке гитаре одсвирала нам је песму „Пиле
моје мало“, која је како каже
Ромео и Јулија на српски начин и са срећним и несрећним крајем.
У беседништву на тему
„Жене - Живот без насиља“
стручни жири у саставу Маја
Волк, Марија Гојковић - аутора књиге "Белег на души",
Ивана Петронијевић - новинарке агенције Танјуг и Наташа Јовановић - Аутономни
женски центар, имале су тежак задатак да изаберу најбољу такмичарку у беседни-

штву, између охрабрујуће
приче са срећним завршетком, потресне исповести и
сасвим другачијег виђења
насиља. Прву награду је
добила Нада Дедић, другу
Виолета Јовановић а трећу
Слађана Глишић.
Весна Јанковић

Трећа награда Слађана Глишић

да нема тог понашања које је
разлог да жена трпи насиље. "
Па и поједини медији о
насиљу над женама извештавају на сензационалистички начин, дешава се да информацију замењују интерпретацијом и траже разлоге
насиља, чиме се шаље погрешна слика јавности. О

истакла је да Општина има
добру сарадњу са државним
институцијама и позвала сва
удружења и појединце на сарадњу у борби против насиља над женама.
Други део Јавног часа,
такмичење у беседништву
отворила је Маја Волк не само музичким програмом већ
и низом питања која су кара-

Прва награда Нада Дедић

