
O NASILJU V DRUŽINI IN 
 NASILJU ZARADI SPOLA TER

KAJ LAHKO STORIMO, DA
SMO OSEBAM, KI DOŽIVLJAJO
NASILJE, V OPORO IN POMOČ

KRATEK PRIROČNIK



Nasilje v družini se lahko vrši
med nekdanjima ali trenutnima

zakoncema/partnerjema, ne
glede na to, ali storilec še

prebiva ali je prebival z žrtvijo.
Razširjeno je v vseh družbah in

kulturah. Realni statistični
podatki o obsegu nasilja ne

obstajajo, saj številni dogodki
nasilja v družini ostajajo

neprijavljeni. Novejše raziskave
kažejo, da ena od treh žensk

poroča o eni izmed oblik fizične
ali spolne zlorabe od 15. leta

naprej.

Nasilje zaradi spola je nasilje,
usmerjeno proti drugi osebi

zaradi njenega spola (vključujoč
spolno identiteto in spolni izraz)

ali nasilje, ki je nesorazmerno
usmerjeno proti osebah

določenega spola.
 
 

Nasilje se lahko pojavi v mnogih oblikah. Nekatere so bolj prikrite, druge
bolj opazne. Nasilje v družini lahko vključuje psihično, fizično, spolno ali

ekonomsko nasilje ter zalezovanje in zanemarjanje.

Nasilje zaradi spola lahko vključuje nasilje v intimnopartnerskih odnosih,
spolno nasilje, trgovino z ljudmi (tudi prostitucijo), prisilno delo, suženjstvo

in druge škodljive prakse (npr. prisilne poroke).



OBLIKE NASILJA



Neposrednih vzrokov za nasilje v
družini ali zaradi spola ni.

Obstajajo pa dejavniki tveganja, ki
povečujejo verjetnost nasilja in

zlorabe. Njihova skupna točka je,
da ima oseba, ki izvaja nasilje
potrebo, da vrši nadzor nad
partnerjem/partnerko in/ali

družinskimi člani. 

Nekateri dejavniki tveganja:
- pretekle izkušnje kot žrtev nasilja,
- prepričanje, da je nasilje način
reševanja problemov,
- potreba po izvajanju popolnega
nadzora,
- težave v duševnem zdravju,
- prepričanje, da je nasilje način
vzgoje otrok,
- neenakost med spoli.

Osebe, ki doživljajo nasilje, ne
povzročajo nasilja in zanj niso krive,

čeprav povzročitelji mnogokrat
tako trdijo. Povzročitelj ga

povzroča, saj lahko nadzoruje
svoje vedenje. Če ga ne bi mogel,
bi bil nasilen povsod, ko se počuti
frustriranega (v službi, na ulici,..). 

VZROKI ZA NASILJE



Otroci so lahko neposredne ali posredne žrtve nasilja. Izkušnje, ko so priča
nasilju, imajo zanje lahko različne posledice in jih prizadenejo 

na različne načine. 

Otroci, ki so žrtve nasilja, razvijejo različne strategije, ki jim pomagajo
preživeti izkušnje nasilja. Nekatere strategije so predstavljene v zgornjem

prikazu. Obstaja pa jih še veliko več in so pri različnih otrocih različne.

NASILJE NAD OTROKI



Nasilje nad starejšimi
(od 65 let) se dogaja
tako v družinah, kakor
tudi v institucijah ali s

strani drugih ljudi. Storilci
so lahko družinski člani,

zaposleni, sostanovalci ...
 

Starejši pogosto niso
informirani o možnostih

pomoči v primeru nasilja,
pogosto so izolirani ter o

nasilju sami težko
spregovorijo, saj občutijo

sram in ponižanost. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nekatere za to skupino specifične oblike nasilja so zaklepanje starejših v
hišo ali stanovanje, onemogočanje stikov z drugimi osebami, ponarejanje

podpisa ter prisilen podpis pogodb ali oporok.

Tudi moški so lahko žrtve
nasilja v družini. Nasilje nad
moškimi se lahko zgodi v
vseh kulturnih okoljih, ne

glede na starost, izobrazbo
ali poklic.

 
Večinoma so moški fizično

močnejši od žensk, vendar to
ne pomeni nujno, da je zanje
zato lažje prekiniti nasilje ali
zapustiti odnos, v katerem

doživljajo nasilje. 

Raziskave kažejo tudi, da se nasilje v enaki meri dogaja v
heteroseksualnih, kakor tudi v homoseksualnih intimnopartnerskih

odnosih.

NASILJE NAD STAREJŠIMI TER NASILJE NAD MOŠKIMI



Trgovanje z ljudmi je zloraba osebe z namenom izkoriščanja in zaslužka. 
Pri tem gre za hudo kršitev človekovih pravic.

Predvideva se, da je vsako leto 2,5 milijonov ljudi prisiljenih v prostitucijo,
prisilno delo ali služabništvo. Ženske in dekleta predstavljajo 

približno 80% žrtev. 

TRGOVANJE Z LJUDMI



Transspolne osebe doživljajo svojevrstne oblike zlorab v družini. Te
vključujejo tudi grožnje z razkritjem identitete brez privolitve osebe,

omejevanje denarja, potrebnega za tranzicijo, preprečevanje jemanja
hormonskih zdravil, usmerjanje pozornosti na dele telesa, ki se jih oseba
sramuje ali se počuti odrezana od njih itd. Spodaj si lahko preberete dve

izkušnji nasilja transspolne osebe.

NASILJE IN ZLORABE TRANSSPOLNIH OSEB



Posledice nasilja v
družini in nasilja zaradi
spola so različne, saj

ima nasilje na različne
ljudi različen vpliv.

Posledice nasilja pa so 
 vedno: zamajan ali

porušen občutek
varnosti, občutki
nemoči, občutki

pomanjkanja nadzora in
zamajano ali porušeno

zaupanje vase in v
druge ljudi. 

Nekatere posledice
nasilja lahko opazimo
navzven, kakor krošnjo

na drevesu. Te so
vezane na telo in
vedenje. Nekatere

posledice, ki so
povezane z načinom

razmišljanja, prepričanji,
ter čustvi, pa so skrite in

navzven neopazne,
kakor veje skrite za

listjem. 

POSLEDICE NASILJA



Pogosto je zelo težko končati razmerje oz. odnos, v katerem se dogaja
nasilje, ali zapustiti partnerja ali partnerko, ki nasilje povzroča. 

Tudi otrokom je težko spregovoriti o njihovi izkušnji nasilja in zlorabe.
Pozročitelj nasilja lahko otroka namreč podkupuje z različnimi privilegiji,

lahko uporablja različne manipulacijske tehnike, mu grozi … 

Otroci se prav tako bojijo, da jim odrasle osebe o nasilju ne bi verjele ali
da bodo izgubili ljubezen staršev. Občutijo lahko tudi krivdo oz.

odgovornost za razpad družine ter za to, kar se bo zgodilo povzročitelju. 

Zapustiti razmerje oz. odnos, v katerem se dogaja nasilje ni lahko, zato je
ključna ustrezna podpora žrtvam nasilja.

RAZLOGI ZA NERAZKRITJE NASILJA



Bodite pozorni na vprašanja, ki jih
postavljate. Pogosto se namreč

vprašanja nevede osredotočajo na
vedenje žrtve in njeno/njegovo

odgovornost za nasilje. Vprašanja se
naj raje navezujejo na osebo, ki nasilje

povzroča in na iskanje različnih
možnosti pomoči.

Osnovno varnost za podporni pogovor z žrtvijo nasilja lahko zagotovimo s
primernim prostorom, kjer se lahko v miru pogovarjamo in z empatičnim

odnosom. Pri tem vam bo v pomoč tudi ABC shema pogovora (A -
Varno okolje in zaupen odnos; B - Priporočila za pogovor; C - Kaj narediti,

vprašati, reči?). O tem, ali ima oseba izkušnje nasilja v družini ali zaradi
spola, vprašajte samo takrat, ko osebe nihče ne spremlja. 

Enotnega pristopa k temu, kaj in kako vprašati osebo, ki doživlja nasilje, ni.
Vsaka oseba ima namreč svojo zgodbo. 

Osnova za podporen pogovor z žrtvijo
nasilja sta varno okolje in zaupen,

podporen odnos. Podporno ter varno
okolje vključuje tako fizično in čustveno

varnost, kakor tudi zaupnost. Koristni
so jasno vidni letaki, posterji in

materiali z informacijami za pomoč
žrtvam nasilja. Ti so lahko pomembno
sporočilo za žrtev nasilja, da je v okolju,

kjer lahko varno spregovori o nasilju.
Materiali naj bodo na voljo v različnih
formatih in, če je mogoče, v različnih

jezikih.
 

POGOVOR Z OSEBO, KI DOŽIVLJA NASILJE

Sporočilo, ki ga more oseba, ki doživlja nasilje prejeti je: “Vaša varnost in
dobro počutje sta ključna. Zato je pomembno nasilje prijaviti in poiskati

ter sprejeti pomoč in podporo, ki vam je na voljo. To bo pomagalo
ustaviti nasilje in zagotoviti, da boste varni.”



Podporen odnos pomeni. da osebi nudimo razumevanje brez obsojanja
ter empatično podporo. Spol osebe, ki nudi pomoč, je lahko zelo

pomemben.

Osebo aktivno poslušajte. Poslušajte pozorno in jo/ga ne prekinjate.
Zdržite s tišino oz. molkom. Pozornost in zanimanje izrazite s svojo telesno

govorico in uporabite neverbalne spodbude (npr. kimanje). Bodite
pozorni tudi na neverbalno govorico sogovornice oz. sogovornika.

Vprašanja, ki jih postavite, naj bodo odprta (npr. kaj, kdo, kako), pri
čemer pa se izogibajte vprašalnici zakaj. Ne postavljajte preveč vprašanj.

Preverite besede ali izjave, ki jih ne razumete.

Občasno ponovite, kar vam je oseba povedala. Spodbudite komunikacijo
s preprostimi besedami ali komentarji (“Mhm”, “Razumem…”, ipd.). Lahko

poveste osebi, kako vi vidite stvari, a ne govorite ji, kako bi se morala
počutiti (“Mislim, da…” in NE “Vi ste..”).



V primeru, da se oseba odloči spregovoriti o svoji izkušnji nasilja in vas
prosi za pomoč, je pomembno, da se primerno odzovete. Pomembno je,

da osebi, ki doživlja nasilje, zagotovite pozitivno izkušnjo povezano z
iskanjem pomoči. 

Ustrezno je reci oz. vprašati:  
"Ali potrebujete pomoč?"

"Kako vam lahko pomagam?"
"Nasilje ni vaša krivda! Imate pravico, da ste varni!"



Ko se oseba odloči zapustiti odnos, v katerem doživlja nasilje, je
pomembno, da se ji zagotovi varnost. V mnogih primerih to pomeni umik

v varni prostor stran od povzročitelja nasilja. 

V varnem prostoru žrtvam nasilja nudijo varnost, stabilnost ter podporno
okolje, v katerem lahko prevzamejo nadzor nad svojim življenjem, si na

novo uredijo življenje in gradijo svojo prihodnost. 

Ženske in otroci, ki doživljajo nasilje, se lahko pred njim umaknejo v krizne
centre, zavetišča oziroma varne hiše in materinske domove.  

Za bivanje v varni hiši se plačuje
mesečni denarni prispevek,

vendar pa je bivanje za osebe
brez sredstev za preživljanje

brezplačno. 

V Sloveniji deluje 10 varnih hiš, ki
sprejemajo ženske in njihove

otroke iz vse Slovenije. 

V Sloveniji delujejo krizni centri, ki
sprejemajo ženske in njihove

otroke iz vse Slovenije, ne glede
na kraj njihovega stalnega

prebivališča. 

UMIK V VAREN PROSTOR



Hiša zavetja Palčica sprejema
otroke iz vse Slovenije. Vanjo so

nameščeni otroci, za katere pristojni
CSD ugotovi, da je zanje in za

zaščito njihovih interesov nujno, da
se nemudoma umaknejo iz okolja, v

katerem bivajo. 

V Sloveniji deluje devet kriznih
centrov za mlade. Poleg nudenja
bivanja za mlade opravljajo tudi

enodnevne obravnave,
informativne razgovore in

svetovalne razgovore. 

V Sloveniji deluje osem materinskih
domov. V materinski dom so lahko
sprejete prosilke, ki pridejo same ali
jih za sprejem predlagajo različne

strokovne službe (npr. CSD). 



Prijavo suma nasilja na policiji lahko podate:  
- po telefonu na intervencijsko številko 113,
- osebno na najbližji policijski postaji ali policijski upravi,
- preko anonimne e-prijave. 

 

Kadar gre za sum, da je žrtev nasilja ali zlorabe otrok, mora vsakdo o
tem takoj obvestiti center za socialno delo, policijo ali državno

tožilstvo, ne glede na določbe o varovanju poklicne odgovornosti. 

Če ste doživeli nasilje, ste priča nasilju ali imate informacije o sumu na
nasilje, se lahko obrnete na: 

PRIJAVA NASILJA

 
- policijo (https://www.policija.si/svetujemo-
ozavescamo/oosebna-varnost/nasilje-v-druzini/prijava-nasilja-
v-druzini),
- center za socialno delo (https://www.csd-slovenije.si),
- državno tožilstvo,
- nevladne organizacije za pomoč žrtvam nasilja.
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