30.11.2016.
Петиција за Дан сећања на жене жртве насиља
Савет за родну равноправност града Краљева, са Удружењем „Феномена“
из Краљева, у оквиру „16 дана борбе против насиља над женама“ односно „16
дана активизма“, организовао је прикупљање потписа за петицију да се 18. мај
прогласи Даном сећања на жене жртве насиља. Овај датум је изабран јер је 2015.
године, у року од 72 сата, 16, 17. и 18. маја, у породичном насиљу убијено седам
жена.
Према речима председнице Савета за родну равноправност града Краљева
Лидије Павловић, у нашој земљи је усвојен нови закон о заштити од насиља у
породици, постоје много јаче казнене мере, све су се институције укључиле у
борбу против насиља. То је један вид подршке и државе, а и институција у борби
против насиља над женама, каже она.
Покретач активности је Аутономни женски центар из Београда, а Краљево је
једна од локалних самоуправа у Србији које су се придружиле иницијативи, а које
имају савете за родну равноправност.
„Потписи су прикупљани у Врњачкој Бањи и Панчеву, а иницијатива ће бити
настављена, како не би остала само на Београду, већ се проширила на целу
Србију и променила свест о битности давања потписа за овакву врсту петиције“,
поручила је председница Савета.
Удружење „Феномена“ је чланица мреже „Жене против насиља“, коју је
организовао Аутономни женски центар из Београда. Оно има свој СОС телефон,
на који се жене могу 24 часа јавити у случају да препознају насиље или су
доживеле насиље у партнерском односу или браку.
Како је истакла Весна Ристовић, волонтерка Удружења „Феномена“, на
телефону постоји и правно-психолошка служба.
„У случајевима акутног насиља, у сарадњи са женом која је позвала због
насиља, можемо сарађивати са Полицијом, Здравственим центром, Јавним
тужилаштвом, у зависности шта је у том тренутку кад жена позове потребно.
Заједно смо и у мултисекторском тиму који функционише у граду Краљеву већ две
године. Имамо заједничке акције, случајеве измештања жена из акутног насиља
уколико је то приоритетно у тренутку кад она позове“, објаснила је Весна
Ристовић.
Према њеним речима, постоји знатан број жена што позивају релативно
често јер им је веома важна психолошка подршка и оснаживање у случају да могу
саме да изађу из насиља. Постоје и жене које се појаве, нажалост, само једном,
што не значи да су решиле неко своје животно питање. Она то образлаже речима
да можда нису биле у могућности више да се јаве, а можда нису ни смеле.
Акција за прикупљање потписа биће настављена и у наредних неколико
дана, у просторијама Градске управе – у канцеларији заменика секретара
Скупштине.

