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Панел дискусија ,,Родно-засновано насиље"
У организацији Центра за истраживање јавних политика из Београда, у
сарадњи са Удружењем „Феномена”, организована je панел дискусија ,,Роднозасновано насиље: Импликације по локалну безбедност у Краљеву".
Међу учесницима су били народна посланица из Краљева Маја Мачужић,
Милун Јовановић, члан Градског већа града Краљева, као и представници
Полиције, Одбора за локалну безбедност, Центра за социјални рад, институција и
организација цивилног друштва која се баве питањима безбедности и роднозаснованог насиља у Краљеву.
На дискусији су представљени иницијални резултати истраживања у оквиру
пројекта „Локална безбедност и улога народних посланика/ца“, који ЦЕНТАР
спроводи уз подршку Одељења за демократизацију Мисије ОЕБС-а у Србији. Циљ
пројекта је успостављање директне комуникације између представника локалне
власти и народних посланика/ца, што треба да допринесе јачању поверења у
институције и позитивно утиче на реформу сектора безбедности.
Како је објаснила Тања Јакоби, директор Центра за истраживање јавних
политика, који је спровео истраживање представљено у нашем граду, обрађене су
три теме - у нашем граду је представљено родно засновано насиље, у Суботици
су се бавили мигрантима, а у Новом Пазару безбедношћу младих.
Циљ пројекта, како је навела, јесте да, на темама које су од изузетног
значаја за локалну средину, повежу посланике односно посланице који су из ових
места, локалну самоуправу и цивилни сектор, како би што ближе сарађивали на
овим безбедносним питањима.
Она је истакла добру сарадњу са градовима, али и да се настоји да још
боље сарађују народни посланици, локалне администрације и цивилни сектор,
који може да има важну улогу у сузбијању родно заснованог насиља у превентиви
и који је и био веома заслужан за доношење новог закона који се односи на
спречавање насиља у породици.
Резултате теренских истраживања, након разговора са локалним
представницима и цивилним сектором на ову тему, представио је представник
Центра Филип Стојановић. Подаци добијени том приликом, како је изнео, показују
да, у просеку, свака трећа жена у Краљеву трпи неки вид насиља, било да се ради
о физичком или психолошком насиљу или сексуалном узнемиравању.
„Дошли смо до података да се углавном физичко насиље и теже повреде
физичког интегритета пријављују полицији, док сексуално узнемиравање и
психолошко насиље остају непријављени. Највећи проблем код психолошког
насиља је што је тешко доказиво, тешко се процесуира и зато нема ни подршке
заједнице да се пријави. Још један уочени проблем јесте и да подршка заједнице
представља кључ за подршку жена које трпе насиље у породици. За било који
облик физичког и психолошког насиља подршка заједнице је веома важна, као и
охрабривање жена“, рекао је Стојановић.
Он је истакао значај постојања бројних радних група и тела који се баве
овим питањем у нашем граду, као што су Савет за родну равноправност, Локални

савет за безбедност, мултисекторски тим, који је веома значајан, који окупља
представнике и цивилног сектора и локалних институција.
„Саговорници су истакли непостојање превентивног деловања у сузбијању
овог облика насиља. Један од проблема због којих се не пријављује насиље је и
то што су жене економски зависније од мушкараца и немају где да оду након што
пријаве насилника. Србија је тек скоро усвојила закон који се бави овом темом, а
који ће почети да се примењује од 1. јуна ове године. До сада жене нису оснажене
да се изборе са овом врстом насиља. Полиција није адекватно реаговала када су
трећа лица пријављивала насиље јер се кршило начело анонимност - онај ко
пријави насиље жели да остане анониман, а полиција тражи податке и, уколико се
не доставе, не реагује“, објаснио је представник Центра.
Народна посланица из града Краљева Маја Мачужић је истакла веома
важну сарадњу локалне заједнице и националних институција.
„За родно засновано насиље је веома битна превентива односно заштита,
углавном жена, јер су оне изложеније насиљу у родно сензитивним односима.
Веома је значајно то што је град Краљево протеклих година радио на томе,
створио одређене радне групе, институције, савете, који у великој мери помажу
рад на овом проблему и женама да се боре против насиља. Надам се да ће
убудуће, у складу са донетим изменама Закона и Законом о спречавању насиља у
породици, умногоме бити поправљена слика родно заснованог насиља“, поручила
је представница града Краљева у републичком парламенту.
Према подацима Министарства унутрашњих послова Републике Србије, у
Краљеву је, од 2011. до 2016. године, у партнерско-брачном односу убијено пет
жена. Као оштећена лица, од 2011. до 2015. године, евидентирано је 365 жена,
наспрам 110 мушкараца. У истом периоду мушкарци су 406 пута били учиниоци
кривичног дела, а жене 24 пута.
Подаци до којих се дошло кроз ово истраживање говоре да је у 2016. године
Центру за социјални рад пријављено 657 случајева насиља у породици и роднозаснованог насиља. Основном јавном тужилаштву је, у периоду мај 2015 –
новембар 2016. године, поднето 278 кривичних пријава.

