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POVZETEK

Prikaz

vloge

nevladnih

organizacij

pri

reševanju

problematike nasilja nad ženskami v Sloveniji na primeru Društva SOS
telefon
Nasilje nad ženskami je družbeni problem. Reševanje le-tega so začele feministke in
feministično gibanje. Kasneje so se oblikovale nevladne organizacije na področju nasilja nad
ženskami, ki so prebijale led na tem področju in začele delati prve korenite korake k reševanju
tega problema. Nevladne organizacije so aktivne tako na preventivni kot na kurativni ravni.
So pomemben akter pri reševanju nasilja nad ženskami, saj so dosegle pomembne premike.
Njihovo delo je pozitivno vrednoteno tako s strani žrtev kot s strani širše javnosti. Na drugi
strani pa vsakega akterja na področju nasilja nad ženskami zavezuje zakonodaja. Diplomsko
delo v drugem delu temelji na izbranem primeru nevladne organizacije s področja nasilja.
Izbrani primer nevladne organizacije je Društvo SOS telefon, ki je bila prva organizacija na
tem področju. Njegova pomembna vloga je prikazana skozi analizo njegovega delovanja na
področju nasilja nad ženskami. Skupna ugotovitev, do katere pridemo, je, da so potrebni za
reševanje nasilja vsi akterji, čeprav imajo nevladne organizacije pri tem poseben pomen.
Ključne besede: nasilje nad ženskami, nevladne organizacije, Društvo SOS telefon, reševanje
nasilja nad ženskami, feminizem, državne institucije.

ABSTRACT Presentation of the role of non-governmental organizations in
solving problems with violence against women in Slovenia following the
example of Društvo SOS telefon
Violence against women is a social problem. Feminists or feminist movements were the first
that started solving it. Later non-governmental organizations in the field of violence against
women were established. They were the first to break the ice and made some radical changes
in solving this problem. Non-governmental organizations are active in terms of prevention
and curative activities. They play an important part in solving violence against women
problems. However, they have done some essential changes. Their work is positively
evaluated by both, victims as well as general public. On the other side each actor dealing with
violence against women is subject to the legislation. In the second part the thesis is based on a
chosen example of one non-governmental organization in the field of violence. It is the so-call
Društvo SOS telefon, which is the first organization in Slovenia in the field. Its important role
is seen through the analysis of its operations. The final conclusion that can be reached is the
fact that all actors solving violence are needed, whereas non-governmental organizations have
a very special role in it.
Key words: violence against women, non-governmental organizations, Društvo SOS telefon,
solving violence against women, feminism, public institutions.
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1 UVOD
Nasilje nad ženskami je pereč družbeni problem, ki ga je potrebno korenito reševati. Ženske
se največkrat pojavijo v vlogi žrtve, medtem ko so moški večinoma v vlogi povzročitelja
nasilja. Omenjeni problem je prisoten v družbi že od nekdaj, vendar reševanje le-tega se začne
z zamikom. Pri reševanju je potrebno, da se vsi akterji korenito spopadajo s tem problemom.
Poleg državnih institucij so tu še nevladne organizacije, ki so pomembne na področju
reševanja nasilja nad ženskami.
Diplomsko delo se tako osredotoča na prikaz analize vloge nevladnih organizacij pri
reševanju nasilja nad ženskami v Sloveniji na izbranem primeru nevladne organizacije.
Reševanje le-tega se je začelo v drugi polovici prejšnjega stoletja. Skozi diplomsko delo bo
prikazano, kako so se začeli prvi koraki k reševanju nasilja nad ženskami s strani
feminističnega gibanja, kako so vstopile na to področje nevladne organizacije in kaj so slednje
dosegle na področju nasilja nad ženskami v Sloveniji, kako se rešuje ta problem s strani
nevladnih organizacij. Na drugi strani pa sledi prikaz, kako je delo nevladnih organizacij
vrednoteno tako s strani žrtev nasilja kot s strani širše javnosti. Prav tako bo prikazano delo
državnih institucij, ki so prav tako del reševanja nasilja nad ženskami.
Drugi del diplomskega dela predstavlja analiza izbranega primera nevladne organizacije v
Sloveniji. Izbrani primer je Društvo SOS telefon, ki je prva nevladna organizacija pri nas, ki
je začela delovati na področju preprečevanja nasilja nad ženskami. Skozi različna področja bo
na izbranem primeru prikazana in analizirana vloga izbrane nevladne organizacije in nujnost
delovanje le-te.
Cilj diplomske naloge je prikazati vlogo nevladnih organizacij nekoč, danes in v prihodnje na
izbranem primeru Društva SOS telefon. Namen je jasno ugotoviti, kako pomembne so
nevladne organizacije, ki so nujni akterji na področju nasilja nad ženskami.
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2 NASILJE NAD ŽENSKAMI
2.1 NASILJE NAD ŽENSKAMI JE DRUŽBENI PROBLEM
Nasilje nad ženskami ne izbira, saj se pojavlja v vseh družbah, v vseh kulturah in v vseh
družbenih slojih. In je prisotno med vsemi nami. Zato govorimo o univerzalnem problemu
(Antić Gaber, Dobnikar in Selišnik, 2009: 17). Ta problem zadeva vsakega posameznika v
družbi. Tako Veselič za problem nasilje nad ženskami pravi, da »ni le (obrobna) družbena
problematika, ampak obsežen politični in pravni problem, ki zadeva nas vse« (Veselič, 2004:
180).
Na drugi strani se je nasilje v družini razumelo stereotipno. Slednje izpostavi Kelly:
»Po zdravorazumskem stereotipu je družinsko nasilje zlasti razširjeno v delavskem razredu in pri
nekaterih ženskah in moških, ki imajo posebne osebnostne značilnosti. »Pretepane žene« so pogosto
predstavljene kot revne, obupane in šibke, ali pa kot ženske, ki nergajo in si udarce »zaslužijo«. O
povzročiteljih se navadno misli, da so agresivne osebnosti, pogosto alkoholiki in brezposelni, o nasilju
se sklepa, da je v glavnem fizično in pogosto in da ogroža življenje. Tudi tokrat so se stereotipi le redko
ujemali z ženskimi izkušnjami in so dosti ženskam onemogočili, da bi se definirale kot pretepane
ženske« (Kelly, 1996: 112).

Kulturni ideal družine kot ˈvarnega zavetja pred krutim svetomˈ je kritiziran s strani
feminističnih teorij. Slednje zlorabo žensk pojmujejo kot predvidljivo in običajno dimenzijo
normalnega družinskega življenja in ne kot redek in devianten pojav, ki se odraža kot
posledica slabega delovanja družine. Tako feministične teorije poudarjajo, da je zloraba žensk
družbeni problem in se ne more skriti pod krinko ali opravičilo zasebne sfere družine
(Filipčič, 2002: 81).
Dokler ni bil zasajen dvom glede moške dominacije, patriarhalne moči moških in hegemone
moškosti, glede načina, kako izvajajo moški svojo dominacijo, glede sposobnosti, da moški
definirajo situacijo, formulirajo ideje in moralo, govora o nasilju nad ženskami ni bilo
(Donaldson, 1993, Hearn, 2004, v Antić Gaber in Selišnik, 2013: 19). Koncept oziroma
pojmovna kategorija nasilje nad ženskami ni imel obstoja niti v krogu žrtev nasilja. Zato se o
tem družbenem problemu na splošno ni moglo govoriti. Ženske nasilja niso razumele kot
problem. Kar je imelo za posledice nerazvit pojmovni aparat (Antić Gaber in Selišnik, 2013:
19). Prav tako se feministično gibanje ne strinja, da bi se to problematiko razumelo zgolj kot
problem, ki zadeva samo posameznice (Veselič, 2004: 183).
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Izraz nasilje nad ženskami opisuje različna vedenja, vključeni so tako fizični, spolni in
čustveni napad; umor; pohabljanje spolnih organov; zalezovanje; spolno nadlegovanje;
prisilna prostitucija (Crowell in Burgess, 1996, v Jasinski, 2001: 5).
2.2 FEMINISTIČNA TEORIJA O NASILJU NAD ŽENSKAMI
Znotraj različnih disciplin (vključno z naslednjimi: sociologija, psihologija, kazensko
pravosodje, javno zdravstvo, socialno delo) so se oblikovala pojasnila za problem nasilja nad
ženskami. Kar posledično pomeni, da obstaja več konkurenčnih teorij (Jasinski, 2001: 6).
Tako poznamo več teorij o nasilju nad ženskami, ki so prisotne v akademskih krogih. Imamo
teorije na mikro ravni in teorije na makro ravni. Med slednjo se uvršča prav tako feministična
teorija (Jasinski, 2001). Ta teorija o nasilju velja za pomembno, saj je mogoče z njo zagotoviti
učinkovitost storitev, ki so namenjene ženskam – žrtvam nasilja (Leskošek, 2014: 37). Zato
na tem mestu izpostavljamo samo feministično teorijo, čeprav obstaja več teorij. Omenjeno
teorijo označujem za pomembno, saj iz nje izhajajo akterji, ko rešujejo nasilje nad ženskami.
Tako je feministična teorija pomembna za razumevanje in reševanje te problematike. Sama
vidim, da bi morala biti omenjena teorija temelj vsakega akterja, ki je del reševanja te
problematike.
Značilno za feministično perspektivo je to, da se fokusira predvsem na koncept patriarhata
(Dobash in Dobash, 1979, v Jasinski, 2001: 12) in družbene institucije, ki ga pomagajo
ohranjati (Jasinski, 2001: 12). Feministične analize nasilja nad ženskami se osredotočajo na tri
področja: na strukturo odnosov v androcentrični kulturi, na moč in na spol (Bograd, 1988, v
Jasinski, 2001: 12).
Za glavne dejavnike, ki prispevajo k nasilju nad ženskami, je značilno, da vključujejo
naslednje: zgodovinsko moško dominacijo in socializacijske prakse, ki učijo spolno
specifične vloge (Pagelow, 1984, Smith, 1990, Yllö, 1984, v Jasinski, 2001: 12). Nasilje nad
ženskami je posledica tega, da imajo ženske podrejen položaj v družbeni strukturi. Ta
podrejenost pa izhaja iz tradicionalne družine (Jasinski, 2001: 12).
Znotraj feminističnega pristopa je upoštevan družbeni kontekst nasilja nad ženskami. Moško
nasilje znotraj tega pristopa je definirano kot socialni fenomen in sredstvo, s katerim moški
ohranjajo svojo nadvlado nad ženskami. Različne organizacije, katerih področje je
problematika človekovih pravic, so prevzele ta feministični pristop (Božac Deležan, 1999:
13). Na drugi strani se nasilje nad ženskami obravnava kot kršitev temeljnih človekovih
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pravic (ibid.: 14). Leta 1993 je na Dunaju potekala Svetovna konferenca o človekovih
pravicah pod okriljem ZN. Na omenjeni konferenci se je prvič uradno poudarilo, da so
človekove pravice tako žensk kot deklic neodtujljiv, celosten in nedeljiv del splošnih
človekovih pravic (Veselič, 2004: 191).
Tako se feministične razlage glede problema nasilja nad ženskami fokusirajo na koncept
patriarhata in ga predstavljajo kot glavnega dejavnika, ki nosi odgovornost za omenjeni
problem. Na drugi strani so se zaradi takšnih razlag pojavile kritike (Gelles, 1993, v Jasinski,
2001: 13). Če so feministke kritizirale druge teoretske okvire, da ti ignorirajo spol, so njih
kritizirali, ker so dajale poseben poudarek spolu. Tako so jih na primer kritizirali, da ena
spremenljivka ne zadostuje za pojasnilo (Jasinski, 2001: 13). Na drugi strani Filipčič
izpostavlja, da nasilje med partnerjema ni specifično zgolj za heteroseksualne zveze, saj je
nasilje prisotno prav tako v lezbičnih intimnih zvezah (Filipčič, 2002: 83).
2.3 MOŠKI KOT NAJPOGOSTEJŠI POVZROČITELJI NASILJA
Moški so povzročitelji večine nasilnih dejanj, vsaj najtežjih. Iz takšne domneve izhajajo vse
feministične študije (Filipčič, 2002: 83). Moški imajo moč nad ženskami. Veliko načinov je, s
katerimi lahko moški ohranjajo podrejeni položaj žensk. Vendar velja nasilje za najpogostejše
in najučinkovitejše sredstvo socialne kontrole (ibid.: 82).
Leta 2009 je bila izvedena prva nacionalna raziskava z naslovom Nacionalna raziskava o
nasilju v zasebni sferi in partnerskih odnosih. Izvedena je bila na način anketnega
vprašalnika. Vzorec raziskave je bil 3000 žensk, vendar je bilo vrnjenih 752 vprašalnikov
oziroma 25 odstotkov (Leskošek, Urek in Zaviršek, 2010: 27–29). Nacionalna raziskava je
pokazala, da je 90,8 odstotka povzročiteljev vseh oblik nasilja skupaj moških in 9,2 odstotka
ženskih povzročiteljic nasilja (ibid.: 129). Nasilne so prav tako ženske, vendar so slednje
največkrat v vlogi žrtve.
Povzročitelji nasilja pogosto ne govorijo, da pri nasilju nad ženskami uporabljajo moč nad
žensko. Zase pa pravijo, da so se v času izvajanja nasilja prav oni počutili nemočno (Hearn in
Whitehead, 2006, v Antić Gaber in Selišnik, 2013: 18). Vprašamo se lahko, kako se potem
počuti ženska, ko je žrtev nasilja.
Dobash in Dobash govorita o štirih glavnih vzrokih konfliktov, zaradi katerih pride do
nasilnih napadov s strani moških. Ti so: moški so posesivni in ljubosumni; moški pričakujejo,
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da domače delo opravijo ženske; moški imajo občutek, da imajo pravico do kaznovanja
žensk, če slednje naredijo kaj narobe; moški ohranjajo ali uveljavljajo svoj položaj avtoritete
(Dobash in Dobash, 1992: 4).
Niso nasilni samo tisti moški, ki niso izobraženi, ki niso del prevladujoče nacionalnosti in/ali
veroizpovedi. Tako Zabukovec v nadaljevanju ugotavlja, da so nasilni tisti moški, ki ne
gledajo na svoje partnerke kot enakovredne njim (Zabukovec, 1999: 29).
2.4 DEFINICIJE NASILJA NAD ŽENSKAMI V ZASEBNI SFERI
V sedanjem času se prepoznava problem nasilja nad ženskami, vendar univerzalne definicije,
ki bi definirala nasilje nad ženskami v zasebni sferi, ni. Tako obstajajo različne definicije za
omenjeni pojav. Obstajajo tudi termini na področju nasilja v zasebni sferi, ki zakrivajo pravo
realnost. Ti termini so: družinsko nasilje, nasilje v družini, nasilje med partnerjema ipd.
(Antić Gaber in drugi, 2013: 8–9). Pri nas je pogosto v uporabi izraz nasilje v družini. Prav
tako se uporablja izraz družinsko nasilje, vendar velja za neprimernega (Veselič, 2004: 183).
Takšna poimenovanja ne kažejo pomembnih značilnosti, ki so povezane z nasiljem nad
ženskami v zasebni sferi. Te značilnosti so: zakrije se dejstvo, da so moški najpogostejši
povzročitelji nasilja nad ženskami; zakrije se dejstvo, da en spol nesorazmerno poseduje
fizično, ekonomsko in politično moč, kar vodi do nasilja nad drugim spolom; v zasebni sferi
se težko odkrije in zakrije nasilje, saj gre za polje intimnosti (Antić Gaber in drugi, 2013: 9).
Če se uporabi torej naslednje poimenovanje – nasilje nad ženskami in otroki v družini, se
poudari, kdo je tu žrtev nasilja. Če se za nasilje uporabi poimenovanje nasilje v družini, iz
tega poimenovanja ni razvidno, kdo je žrtev nasilja in kdo je storilec nasilja (Antić Gaber,
Dobnikar in Selišnik, 2009: 18). Kelly izpostavi naslednje: »Prevladujoči moški diskurz
poskuša naturalizirati in ideološko opravičiti moško nasilje nad ženskami in odnose moči, ki
podpirajo rabo sile v odnosih med spoloma« (Kelly, 1996: 99).
V nadaljevanju Kelly pojasnjuje, da morajo ženske najprej podvomiti o teh definicijah,
predpostavkah in opravičilih, kajti tako lahko poimenujejo izkušnje, ki jih imajo. Pogosto
pride do tega, da so ženske ujete med vladajočim diskurzom in svojimi izkušnjami oziroma so
v konfliktu med moško močjo opredeljevanja in žensko resnico (Kelly, 1996: 99).
Sam izraz nasilje nad ženskami je v Sloveniji uveljavilo feministično gibanje. Slednje razume
nasilje nad ženskami, da gre tu za problem politične in družbene spolne diskriminacije žensk,
ki se jih obravnava kot skupino. Tu je tudi predlog, da bi bilo ustreznejše uporabiti izraz
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nasilje proti ženskam. S pomočjo tega izraza je mogoče natančneje izraziti usmerjenost in cilj
nasilja (Veselič, 2004: 183).
Avtorice dela Nasilje nad ženskami v Sloveniji izpostavljajo, da bi tako bilo pravilnejše
govoriti o nasilju kot 'gender based violence' – nasilje, ki nastaja na podlagi spola oziroma
nasilje, ki je spolno specifično. Feministične raziskovalke in aktivistke ter mednarodna
soglasja so pripeljali do takšnega poimenovanja nasilja. Gre za nasilje, ki časovno zajema
celotno življenje ženske. Tako ga lahko doživijo skozi vsa obdobja svojega življenja. Doživijo
pa ga zaradi svojega spola (Antić Gaber in drugi, 2013: 9). Vendar lahko v literaturi
zasledimo različne izraze za nasilje, pa tudi že sam naš zakon, ki je bil sprejet leta 2008, se
opira na izraz nasilje v družini.
2.5 OBLIKE NASILJA NAD ŽENSKAMI V ZASEBNI SFERI
Oblike nasilja so naslednje: fizično, psihično, spolno in ekonomsko nasilje. Medtem ko je za
Giddensa nasilje v družini telesna zloraba in označuje z izrazom nasilje v družini le telesno
nasilje (Giddens, 1993, v Veselič, 2004: 182–183). Filipčič poudarja, da ima nasilje v družini
lastnost, da se ne pojavlja zgolj v eni obliki. Praviloma gre za to, da se več oblik nasilja
pojavlja hkrati (Filipčič, 2002: 88).
V nadaljevanju povzemam opredelitve oblik nasilja nad ženskami v zasebni sferi po Zakonu o
preprečevanju nasilja v družini, ki je bil sprejet leta 2008. Naj poudarim, da je omenjeni
zakon v stanju spreminjanja.
Pri fizičnem nasilju gre za vsakršno uporabo fizične sile, ki povzroči pri družinskem članu
strah, ponižanje ali bolečino, če tudi niso nastale poškodbe. Za psihično nasilje je značilno
ravnanje, s katerim povzročitelj nasilja pri družinskem članu povzroči strah, ponižanje,
občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske. Pri spolnem nasilju gre za
ravnanja s spolno vsebino. Tem ravnanjem družinski član nasprotuje, je vanje prisiljen ali
zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena. Pod ekonomsko nasilje spada:
neupravičeno nadzorovanje; omejevanje družinskega člana pri razpolaganju z dohodki
oziroma upravljanju s premoženjem, s katerim družinski član samostojno razpolaga oziroma
upravlja; neupravičeno omejevanje razpolaganja oziroma upravljanja s skupnim premoženjem
družinskih članov (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 2008).
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3 REŠEVANJE PROBLEMA NASILJA NAD ŽENSKAMI
3.1 FEMINISTIČNO GIBANJE
Da je nasilje nad ženskami resen družbeni problem, so začeli opozarjati v poznih 60. letih in
zgodnjih 70. letih prejšnjega stoletja (Jasinski, 2001: 5). Pred tem se nasilje nad ženskami ni
smatralo kot problem. Kar dokazujejo tudi naši primeri iz preteklosti (Leskošek, 2014).
Odgovor na vprašanje, kdo je začel reševanje tega družbenega problema, je preprost: ženske,
natančneje feministke oziroma feministično gibanje. Za slednjega sta bila značilna politični
aktivizem in geslo: osebno je politično. Filipčič glede feminističnih gibanj izpostavi, da
»nasilje po zaslugi feminističnih gibanj postaja vse manj samoumevno oz. vse bolj
nedopustno in sramotno« (Filipčič, 2000: 92).
Sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja je znotraj feminističnih iniciativ za pomembno
aktivistično temo veljalo nasilje, tako fizično kot strukturno (Jalušič, 2002: 54). Feministke se
med sabo niso mogle zediniti glede samega pomena teme nasilja. Zelo je bil močen vpliv
psihoanalize in kako je slednja tematizirala spolno razmerje in diskriminacijo ter podrejenost
in nadrejenost. V osemdesetih letih je pogosto že vnaprej prihajalo do trditev s strani
feminističnih teoretičark, da bi pretirano obravnavanje teme nasilja vodilo do povečanja
viktimizacije žensk. Zaradi tega je prišlo do blokade v razpravi in delovanju, manjkali pa tudi
niso mnogi konflikti. V skupini Ženske za politiko so bila prav tako navzkrižja, saj so
nekatere članice menile, da je tema nasilje odveč. Predvsem v 90. letih je tema nasilje v
zasebni sferi radikalno javno nastopila. Na to temo se je začelo gledati kot na pomemben
politični in družbeni problem, ki si zasluži pozornost in je potrebna pomoč države ter njenih
institucij pri reševanju le-tega (ibid.: 55–56).
Feministično gibanje je tako »zakrivilo«, da se je nasilje nad ženskami znašlo na področju
politike in raziskovanja (Veselič, 2004: 180). Ženske so bile tiste, ki so se prve lotile
raziskovanja nasilja nad ženskami. Gre za naslednje raziskovalke: Liz Kelly, Susan
Brownmiller, Catherine MacKinon. Zadnje obdobje so prisotni tudi moški raziskovalci na tem
področju: Jeff Hearrn, Michael Kimmel. Gre za študije, ko se nasilje razume kot nasilje na
podlagi spola (Antić Gaber, Dobnikar in Selišnik, 2009: 19). Ženska in feministična gibanja
so tako oblikovala zahteve, da je potrebno proučevati nasilje nad ženskami in nasilje nad
ženskami v družini (Veselič, 2004: 180).
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Veselič pravi, da so omenjena gibanja začela biti glasna v sedemdesetih in osemdesetih letih v
ZDA in Zahodni Evropi, pri nas kasneje – šele v osemdesetih in devetdesetih letih. Prav tako
so ta gibanja zahtevala, da se nasilje nad ženskami preprečuje in odpravlja. Njihov pristop je
bil takšen, da so zvečine uporabljala celovito perspektivo pomoči ženski z izkušnjo nasilja,
potem so obravnavala problematiko v širšem kontekstu in jasno izpostavila, da ima nasilje
nad ženskami zelo pomembno mesto znotraj celotne strukture diskriminacije žensk.
Kritizirala so prakse državnih institucij in tako tudi pomagala oblikovati nekatere rešitve na
institucionalni ravni (Veselič, 2004: 180).
Dobnikar za razliko od Veselič izpostavi, da si je gibanje proti nasilju nad ženskami
prizadevalo za samo priznanje tega problema, ki je značilno tako za zahodne države, v katerih
se je začelo v sedemdesetih letih, kot za države (predvsem v bivši Jugoslaviji), v katerih se je
začelo sredi osemdesetih let in prav tako tiste evropske države, v katerih se je začelo šele v
prvi polovici devetdesetih let oziroma po padcu Berlinskega zidu. Na drugi strani so
pomembne razlike med omenjenimi državami. V zahodnih državah gibanje proti nasilju nad
ženskami ni skrivalo, da je feministično, v bistvu je bilo to gibanje del feminističnega gibanja.
Vendar v Vzhodni Evropi se je žensko gibanje in del njega gibanje proti nasilju pogosto
izogibalo (samo)oznaki feminizem, celo v nekaterih primerih posluževalo uporabi različnih
taktik mimikrije, da ne bi prišlo do antifeminističnega odpora (Dobnikar, 2009: 101–102).
Za številne organizacije s področja nasilja nad ženskami iz držav nekdanje Vzhodne Evrope
so značilna spolno nevtralna imena. Slednje velja prav tako za Slovenijo. Tudi številna
slovenska zatočišča za ženske, ustanovljena po letu 1997, so bila poimenovana s spolno
nevtralnim imenom ('varna hiša'). Čeprav so naše feministične skupine začele prej z bitko
proti nasilju kot pa države nekdanje Vzhodne Evrope (Dobnikar, 2009: 102).
In zakaj je takšno nevtralno poimenovanje in kam je to pripeljalo države nekdanje Vzhodne
Evrope:
»Lahko bi torej sklepali, da so bile ženske nevladne organizacije v državah nekdanje Vzhodne Evrope
(deloma) uspešne v boju s konservativnimi ideologijami, ki so se priznanju problema nasilja nad
ženskami upirale s sklicevanjem na »svetost« družine, ni pa jim uspelo doseči javnega priznanja spolne
dimenzije nasilja« (Dobnikar, 2009: 102).

Feministke iz zahodnega sveta so v sedemdesetih letih z vprašanji o nasilju nad ženskami
vplivale na več področij (znanstveno in teoretsko raziskovanje, praktično delovanje
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feminističnega gibanja in državnih institucij, nacionalne in mednarodne politike). Nasilje nad
ženskami je v osemdesetih letih prišlo v akademsko sfero in začelo biti prav tako predmet
ukrepov nacionalnih socialnih politik ter socialnega dela. V prvi polovici devetdesetih let je
tudi dobilo mesto v dokumentih mednarodnih organizacij (OZN, Svet Evrope, EU, Afriška
unija itd.) (Dobnikar, 2009: 98–99).
Slovenija je v primerjavi z državami Zahodne Evrope in ZDA začela kasneje javno govoriti o
nasilju nad ženskami. Tako sta se od države zahtevala pomoč žrtvam nasilja in delovanje na
področju zakonodaje o nasilju nad ženskami in otroki. To so od nje zahtevale feministične
skupine in posameznice iz Slovenije, Srbije in Hrvaške, ko so se srečale na prvem
jugoslovanskem srečanju leta 1987 (Antić Gaber in Selišnik, 2013: 19–20). Feministične
aktivistke v Sloveniji so šele leta 1989 razkrivale za tisti čas tabuizirane teme, in sicer nasilje
nad ženskami v zasebni sferi, spolne zlorabe in posilstvo (Zaviršek, 1996: 237). Torej lahko
Slovenijo označimo kot zamudnico pri reševanju tega problema, saj ga je začela v primerjavi
z nekaterimi odkrivati in reševati dokaj pozno, če pogledamo že na samo zakonodajo.
Pri nas je bila feministična skupina Lilit v obdobju od 1987 do 1988 prva, ki je opozarjala na
problem nasilje nad ženskami (Dobnikar, 1997: 118). V očeh Jalušič je skupina Lilit
predstavljala »glavni inkubator feminističnih iniciativ v Sloveniji« (Jalušič, 2002: 58).
Skupina Lilit je zaslužna za prvo javno diskusijo o problemu nasilja nad ženskami, ki je
potekala maja leta 1987. Nekaj mesecev pozneje, natančneje decembra, je istoimenska
skupina organizirala prvo jugoslovansko feministično srečanje (Dobnikar, 1997: 118).
Skupina žensk iz feministične skupine Lilit je ustanovila leta 1989 SOS telefon za ženske in
otroke – žrtve nasilja. Vendar se je leto kasneje SOS telefon za ženske in otroke – žrtve
nasilja osamosvojil od Lilit. Nato je prišel pod NVO-izacijo civilne družbe, vendar je ostal
zvest ciljem, ki jih je že imel kot neinstitucionalizirana feministična skupina (Jalušič, 2002:
57–58).
S feministično akcijo in drugimi aktivističnimi akcijami so se oblikovale posamezne prve
ljubljanske ženske nevladne organizacije, in sicer Društvo SOS telefon, kot že izpostavljeno
zgoraj, in Društvo Ženska svetovalnica. Ostale ženske nevladne organizacije niso izhajale iz
aktivističnih akcij in so se usmerile na individualne potrebe žensk. Na drugi strani so tudi
primeri društev, kot sta Društvo za nenasilno komunikacijo in Združenje proti spolnim
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zlorabam, ki niso nastala iz feministične akcije, a vendar gre za organizacije s politično
zavestjo (Zaviršek, 2004: 2).
3.2 OD FEMINISTIČNEGA GIBANJA DO NEVLADNE ORGANIZACIJE
Tako drugje kot pri nas se je feministično delovanje proti nasilju nad ženskami začelo kot
politični aktivizem proti nasilju. Iz feminističnih skupin prek ženskih projektov so se razvile
ženske nevladne organizacije, kar je pripeljalo do tega, da je bilo feministično delovanje vse
bolj apolitično in je vedno bolj delovalo zgolj v smeri nudenja pomoči in podpore žrtvam
nasilja (Dobnikar, 2009: 104–105).
Če so na začetku devetdesetih let aktivistke nastajajočih ženskih nevladnih organizacij
zahtevale od države, da jih financira, so na drugi strani pomagale pri oblikovanju nevladnega
sektorja.

Za

omenjeni

sektor

je

značilno,

da

predstavlja

podaljšek

državnega

socialnovarstvenega ukrepanja (Dobnikar, 2009: 105).
Veliko slovenskih civilnodružbenih gibanj iz časa osemdesetih let dvajsetega stoletja je prišlo
pod NVO-izacijo, ki jo Dobnikar označuje kot globalni fenomen. Akterke in akterji
omenjenih gibanj takratnega časa so na organiziranje v obliki nevladne organizacije gledali
pozitivno. Takšen način organiziranja se jim je zdel najboljša izbira. Njihov način, kako so se
oblikovali v nasprotju z institucijami, je bil takšen, da so ustanavljali t. i. male 'institucije'.
Položaj teh institucij, torej nevladnih organizacij, pa so uveljavljali in utrjevali v razmerju do
državnih institucij tako, da so nevladne organizacije imele različne vloge: indentifikatorke še
neprepoznanih problemov v družbi, zagovornice pravic državljank in državljanov,
nadzorovalke in kritičarke načinov dela državnih institucij itd. (Dobnikar, 2009: 103).
Prav tako so se feministične skupine iz Zahodne Evrope v 90. letih preoblikovale v nevladne
organizacije. Šlo je za formalizacijo in profesionalizacijo organizacij. Do tega je prišlo, ker je
bilo potrebno izpolniti pogoje za javno financiranje (Antić Gaber, Dobnikar in Selišnik, 2009:
20). Pred preoblikovanjem v nevladne organizacije je bilo pri nas za feministično gibanje
značilno delovanje kot ne čisto formalno organiziranih skupin. Tako so feministične skupine,
ustanovljene pred letom 1990, delovale znotraj drugih formalnih organizacij (Sociološko
društvo, ŠKUC-Forum, Zveza socialistične mladine Slovenije) (Dobnikar, 2009: 103). Kot
primer, Društvo SOS telefon je predhodno, preden je postalo nevladna organizacija, tudi
delovalo pri Lilit znotraj ŠKUC-Foruma.
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Feministke, ki so zaslužne za prve projekte na področju nasilja nad ženskami, so izginile iz
teh projektov oziroma iz kasnejših izraslih organizacij. Ko so bili ti projekti deležni prvega
zares notranjega strukturiranja skupin, so nekatere feministke odšle. Druge so odšle kasneje,
ko so strokovne delavke v teh organizacijah dobile svoj stol in 'nestrokovni' pristopi so
postajali vse manj priljubljeni (Dobnikar, 2009: 104).
Z leti so se ženske nevladne organizacije, ki delujejo na področju nasilja, vse bolj
profesionalizirale. Takšne profesionalizirane nevladne organizacije Zaviršek opredeljuje kot
ženske socialne službe, ki imajo status nevladnih organizacij (Zaviršek, 2004: 12). Prav tako
lahko govorimo o izjemah, ki se niso odločile za javno financiranje. Takšen primer je
zavetišče v Bielefeldu (Nemčija), saj ženske do sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja
niso hotele sprejeti javnega financiranja. Če bi ga sprejele, bi morale profesionalizirati delo v
zavetišču (Asel, 2007, v Antić Gaber, Dobnikar in Selišnik, 2009: 20).
Profesionalizacija nevladnih organizacij ima tako pozitivne posledice, ki so naslednje:
kontinuiteta dela, večanje prepoznavnosti, stalna prisotnost v skupnosti, uveljavljenost v
krogu javnih socialnih služb, strokovnost. Na drugi strani so prav tako negativni učinki
profesionalizacije nevladnih organizacij. Med najbolj očitne spadajo naslednji: manjša
kritičnost in aktivizem, večji psihologizem, primeri slabe prakse in nestrokovni odnos do
uporabnic, občutki vsemogočnosti pri posameznih strokovnjakinjah, zmanjšan zagon v
primeru uvajanja inovativnih oblik dela in pristopov (Zaviršek, 2004: 12).
Tako smo skupaj z NVO-izacijo prišli do stabilnih psihosocialnih servisov proti nasilju nad
ženskami, katerih temelj je feministično razumevanje nasilja nad ženskami. Servisi imajo
večinoma zagotovljeno financiranje, vendar gre pretežno za javne vire financiranja. Zaradi
tega se je država izognila v večji meri odgovornosti glede nudenja pomoči žrtvam nasilja, saj
je to skrb prenesla na nevladni sektor. Slednji pa je tako začel izgubljati zanj značilni politični
aktivizem (Dobnikar, 2009: 105).

4 NEVLADNE ORGANIZACIJE NA PODROČJU NASILJA NAD
ŽENSKAMI
4.1 PRIHOD NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Veselič poudarja, da so se nevladne organizacije oziroma društva tako pri nas kot drugje
začele spopadati s problematiko nasilja nad ženskami. Zanje je značilno, da so se formulirale
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kot del feminističnega gibanja ali pod vplivom le-tega (Veselič, 2004: 202). Po vsem svetu je
zahteva po prekinitvi nasilja nad ženskami veljala za eno od najradikalnejših zahtev s strani
feminističnega gibanja. Tudi naše nevladne organizacije s področja problematike žensk so
izhajale iz feministične teorije in iz feminističnega socialnega dela (Zaviršek, 2004: 1).
Konec 80. let in v začetku 90. let je obstajal prazen prostor v javnem socialnem sektorju na
področju socialne pomoči – žrtvam nasilja. Tako so bile naše in tuje ženske nevladne
organizacije posledica in reakcija na takšno takratno stanje (Zaviršek, 2004: 1). Pri nas so se
pred letom 1989, ko je bilo ustanovljeno Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve
nasilja, ukvarjali s problematiko nasilja samo centri za socialno delo (Antić Gaber in Selišnik,
2013: 20). Vendar so se centri za socialno delo ukvarjali z nasiljem v družini znotraj
problematike družine (Zaviršek, 1994, v Antić Gaber in Selišnik, 2013: 20). Žensko se ni
obravnavalo kot posameznico. Nanjo so gledali kot del družine, kot ženo, partnerko, mater.
Družine so bile obravnavane kot družbene skupine. Družinska razmerja, odnose moči in
spolno hierarhijo se je postavilo v kot. To pa je pripeljalo do tega, da se ni videlo nasilja nad
ženskami, ki se odraža v izvajanju moči in nadzora nad njimi (Antić Gaber in Selišnik, 2013:
21).
Na drugi strani Zaviršek poudarja, da v takratnem času javne socialne službe niso kazale
večjega interesa za problem nasilja nad ženskami. Vendar zaradi celotnega takratnega
dogajanja so tudi v javnem sektorju (predvsem centri za socialno delo) in ostalih državnih
institucijah (policija, izobraževalne institucije) začeli pri nas bolj poprijemati za problem
nasilja nad ženskami. Za to je zaslužno feministično gibanje in nevladne organizacije
(Zaviršek, 2004: 1). Tako Urek pravi naslednje: »V času, ko je socialno delo odprlo oči za
feministični pogled, je bilo tu že nekaj, kar bi lahko poimenovali feministična socialna akcija«
(Urek, 1997: 383). Na drugi strani Dobnikar izpostavi:
»V drugi polovici devetdesetih let institucionalizirana stroka, socialno delo, zaseda polje, ki so ga
feministične akcije v Sloveniji odprle konec osemdesetih let. Ob tem začenja neskrupulozno bitko za
prestiž: »one« (»feministične akcije«) so sicer opravile »pionirsko delo«, »me« pa smo prevzele njihove
pobude in jim dodale potrebno strokovnost, s čimer socialno delo postaja odprto za potrebe žensk«
(Dobnikar, 1997: 126).

Tako lahko rečemo, da so nevladne organizacije in feministično gibanje prebudili ostale
institucije, ki morajo med drugim tudi reševati nasilje. Na drugi strani imamo socialno delo,
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ki si je začelo prilaščati delo feminističnih akcij in se je sklicevalo na svojo strokovnost,
čeprav je časovno zamujalo z reševanjem nasilja nad ženskami.
Kot pravi Zaviršek: »Tako lahko tudi pri nas do določene mere trdimo, da je radikalna
feministična zahteva po nujni učinkoviti pomoči žrtvam nasilja postala del ''mainstreama'' in
je vsaj do določene mere prodrla v tradicionalnejše državne institucije« (Zaviršek, 2004: 1).
Po vzoru nevladnih organizacij so nekateri centri za socialno delo ustanovili varne hiše in se
bolj posvetili svetovanju ženskam, ki imajo izkušnjo nasilja (Zaviršek, 2004: 1). Torej so
nevladne organizacije, katerih delovno področje je nasilje nad ženskami, dajale zgled. Danes
prav tako lahko nevladne organizacije dajejo zgled ostalim akterjem na področju nasilja
zaradi svojega dela.
Na začetku so nevladne organizacije poskrbele za organizacijo neinstitucionalne pomoči
ženskam, ki so žrtve nasilja. Pod njihovim okriljem so se razvile različne oblike pomoči za
žrtve nasilja: telefonsko in individualno svetovanje, samopomoč, zagovorništvo, zatočišča.
Vendar nevladne organizacije so sčasoma začele govoriti tudi o tem, kakšno naj bi bilo delo
institucij na področju nasilja nad ženskami (Dobnikar, 1999: 98). Tako so nevladne
organizacije posegle v delo ostalih, ki so del reševanja nasilja nad ženskami.
Zaviršek izpostavi razlog, zakaj so nevladne organizacije na področju nasilja zelo angažirane
in tako teoretično kot praktično inovativne. Nadaljuje, da je potrebno ta razlog iskati v
dejstvu, da so državne službe nastajale tako, da so jih strokovno vodili moški. Ti so daljše
časovno obdobje ohranjali patriarhalne obrazce razmišljanja o ženskah in otrocih. Povsem
drugače je na drugi strani, v nevladni sferi, kjer so bile zaposlene ženske. Te so načela dobre
prakse utemeljevale na zgodbah, ki so jih imele ženske in one same. Osebna izkušnja je imela
prav tako vpliv na kvalitetno intervencijo (Zaviršek, 2005: 555).
4.2 PREMIKI IN DOSEŽKI NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Zaradi delovanja nevladnih organizacij na področju nasilja so vidni premiki in dosežki, ki so
jih naredile same nevladne organizacije. S svojim delovanjem so prinesle korenite spremembe
v družbo. Vprašanje se pojavi, kako bi do vsega tega prišlo, če ne bi bilo nevladnih
organizacij.
Leskošek pojasnjuje, da smo zaradi pritiskov, ki so prihajali iz nevladnih organizacij, v
Sloveniji »počasi ustvarjali okolje, ki je za izstop iz nasilja mnogo boljše kot pred
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desetletjem« (Leskošek, 2014: 46). Nevladne organizacije, ki so se prve korenito spoprijele s
problemom nasilja nad ženskami, so naredile s svojim delovanjem tudi premike na tem
področju.
Zaviršek takole predstavi teoretične premike iz delovanja ženskih nevladnih organizacij:
1. Namesto 'strukturnega fokusiranja' na povzročitelje nasilja so ženske nevladne
organizacije svoje delo usmerile k pomoči žrtvam nasilja.
2. Najpomembnejša naloga ženskih nevladnih organizacij je podpora ženskam in
otrokom, ki so žrtve nasilja. Podpora storilcem nasilja ni njihova glavna naloga.
3. Ženske nevladne organizacije so se lotile redefinicije, preokvirjanja in novega
poimenovanja problematike, saj so jo v preteklosti povezovali s problemi
disfunkcionalne družine, neustreznih partnerskih odnosov, alkoholizma, družinskih
konfliktov, brezposelnosti ipd.
4. Ženske nevladne organizacije so na podlagi prakse pokazale, da je za razumevanje
nasilja potrebno pogledati predvsem s perspektive povzročitelja, ki mu je
samoumevna uporaba nasilja. Na drugi strani so nasprotovale, da bi se iskala krivda za
nasilje pri ženskah samih.
5. Ženske z izkušnjo nasilja ali z izkušnjo odvisnosti naj se pridružijo delu ženskih
nevladnih organizacij. Takšno načelo je bilo sprejeto s strani ženskih nevladnih
organizacij.
6. Ženske nevladne organizacije so zaslužne za strukturne spremembe na naslednjih
področjih: sociala, sodstvo, šolstvo in zdravstvo.
7. Ženske nevladne organizacije se zavzemajo za ukinjanje tabujev in mnogih dvojnih
kriterijev, saj ti ženske drugače obravnavajo kot moške, čeprav gre za enaka dejanja.
8. Ženske nevladne organizacije so bile dejavne, ko se je širila predstava o tem, kaj je
nasilje. Pričele so z opozarjanjem, da je potrebno govoriti o problemu nasilja brez
vidnih poškodb in o nasilnih dogodkih s pristankom.
9. Ženske nevladne organizacije so tok pomembnih sporočil usmerjale predvsem k
ženskam samim (Zaviršek, 2004: 5–8).
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Na podlagi izvedene raziskave v desetih državah, ki so pristopile k EU leta 2004 – med temi
je prav tako Slovenija –, Antić Gaber, Dobnikar in Selišnik pravijo, da lahko verjetno
govorimo za vse nevladne organizacije iz držav Evropske unije, da so bile prve, ki so storile
naslednje na področju nasilja: začele so organizirati pomoč za žrtve nasilja; zbirati so začele
podatke o razširjenosti nasilja nad ženskami, otroki in mladimi; lotile so se manj obsežnih
raziskav in študij; izdelale predloge za izboljšanje zakonodaje; lotile so se izvajanja kampanj
za ozaveščanje o tem problemu; začele pritiskati na mednarodne organizacije v smeri
spreminjanja svetovnih politik; začele vpeljevati multiinstitucionalen pristop in izvedle prva
usposabljanja, namenjena strokovnjakinjam in strokovnjakom iz državnih institucij (Antić
Gaber, Dobnikar in Selišnik, 2009: 23).
Tako omenjene avtorice za deset pristopnic Evropske unije iz leta 2004 glede nasilja nad
ženskami, otroki in mladino ter sprememb zakonodaje na tem področju ugotavljajo naslednje:
1. V vseh državah nevladne organizacije veljajo za pionirke na področju nasilja nad
ženskami, otroki in mladino. So prve, ki so se začele ukvarjati s vprašanjem nasilja.
2. Za nevladne organizacije so značilne različne faze dela: od učenja zahodnih ali
regionalnih kolegov do prevzema državnih dejavnosti (priprava zakonodaje,
organiziranje delavnic za zaposlene v državnih institucijah, zbiranje podatkov) in do
NVO-izacije samega področja.
3. Državne institucije so zamujale na tem področju. Očitno so bile državne institucije
zadovoljne s tem, da je nekdo drug prevzel odgovornost za problem nasilja (Antić
Gaber, Dobnikar in Selišnik, 2009: 28).
Nevladne organizacije so tudi pri nas zahtevale od države, da se odzove na problem nasilja v
družini. In primeren odziv države na to problematiko je, da se sprva odzove s spreminjanjem
zakonov (Filipčič, 2013: 70). Tako je prišlo leta 2008 do sprejetja Zakona o preprečevanju
nasilja v družini, ki je odraz dolgoletnih prizadevanj ženskih nevladnih organizacij (Plaz,
2009: 8). Vendar glede na to, da je ta družbeni problem prisoten dolgo časa, se je naša država
pozno odzvala nanj. Potrebno pa je poudariti, da bolje pozneje kot nikoli. Seveda so v zakonu
pomanjkljivosti, ampak trenutno poteka njegovo spreminjanje in lahko upamo na njegove
pozitivne spremembe.
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Vučenović izpostavlja, da so v slovenski prazni javni sektor prihajale nove rešitve s področja
nasilja nad ženskami s strani nevladnih organizacij. Prve ženske nevladne organizacije –
Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvo Ženska svetovalnica,
Društvo za nenasilno komunikacijo – so ustvarile načela, kako delovati in ukrepati proti
omenjenemu problemu (Vučenović, 2007: 84). Tako so nevladne organizacije znova
poskrbele za novosti na področju nasilja nad ženskami.
4.3 PROBLEMATIČEN STATUS NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Nevladne organizacije se poleg problemov, ki so problemi celotne družbe, spopadajo tudi s
problemi, ki jih imajo one same zaradi svojega statusa. V mislih imam predvsem finance, saj
gre za nevladni sektor. Zaradi svojega statusa, ki ga imajo, ne živijo na trdnih tleh.
Tako Dobnikar skozi številne primere skuša pokazati, kakšen položaj imajo nevladne
organizacije – za preprečevanje nasilja nad ženskami – v primerjavi z vladnimi. Nevladne
organizacije imajo otežene pogoje za svoje delovanje. Tako nevladna organizacija, katere
delovno področje je nasilje nad ženskami, mora za preživetje prijavljati številne projekte.
Razpisi projektov jim tako omogočajo sredstva za njihove programe (Dobnikar, 1999: 93–
94).
Nevladne organizacije so tudi na razpotju, saj obstaja dilema: 1. ali se odločiti za ohranitev
statusa nevladne organizacije, ki v bistvu daje določene koristi in na drugi strani postavlja
mnogo ovir in 2. ali imeti koncesije in biti organizacija, ki je financirana s strani države, kar
vodi do novih obveznosti in do večje finančne gotovosti (Zaviršek, 2004: 12).
Za vse nevladne organizacije iz držav Evropske unije je skupen boj za preživetje (Antić
Gaber, Dobnikar in Selišnik, 2009: 23). Logar navaja, da je moralo več nemških zavetišč
zapreti svoja vrata, ker je prišlo do zmanjšanja sredstev (Logar, 2008, v Antić Gaber,
Dobnikar in Selišnik, 2009: 23). Za tuja sredstva in sredstva iz Evropske unije je značilno, da
nevladnim organizacijam ne zagotavljajo dolgoročnega financiranja. Pogosto je to tudi praksa
državnega financiranja. Tako je delovanje nevladnih organizacij odvisno predvsem od njih
samih, saj morajo biti spretne pri iskanju sredstev (Antić Gaber, Dobnikar in Selišnik, 2009:
23).
Ženske nevladne organizacije za preprečevanje nasilja so se formalno registrirale bodisi kot
društva bodisi kot zavodi in večina teh organizacij zaposluje osebje. Kajti če hoče kandidirati

16

na nekaterih razpisih za javna finančna sredstva, je pogoj, da je nevladna organizacija
registrirana in ima zaposleno osebje (Dobnikar, 2009: 104). Kot smo že povedali, javna
finančna sredstva jim omogočajo, da lahko delujejo.

5 RAZUMEVANJE IN OBRAVNAVANJE AKTERJEV NA PODROČJU
NASILJA NAD ŽENSKAMI
5.1 PRISOTNOST AKTERJEV NA PODROČJU NASILJA NAD ŽENSKAMI
Po drugi svetovni vojni smo priča novosti. Gre za spremenjen odnos družbe in posameznikov
do nasilja med partnerjema. Ta problem je začel biti obravnavan kot problem, ki ne spada v
zasebno sfero družine, ampak je potreben odziv države s svojimi institucijami (Filipčič, 2002:
87).
V Sloveniji imamo na področju nasilja organizacije, ki nudijo pomoč žrtvam nasilja, delajo s
povzročitelji nasilja in imajo pristojnosti za preprečevanje nasilja. Te organizacije so
naslednje: policija; organizacije za umik na varno (varne hiše, krizni centri, materinski
domovi), centri za socialno delo ter s strani njih regijska koordinacija za obravnavo nasilja v
družini in regijska interventna služba, okrožno državno tožilstvo, sodišče, zdravstvene
ustanove, vzgojno-izobraževalni zavodi, nevladne organizacije s področja preprečevanja
nasilja, organizacije s področja varstva človekovih pravic, organizacije z nudenjem
psihoterapevtskega oziroma psihološkega svetovanja (Horvat in Matko, 2014: 247).
Ne moremo govoriti, da obstaja organ in organizacija, ki bi izključno pomagala le žrtvam
nasilja. Čeprav so prisotne nekatere nevladne organizacije, ki nudijo izključno pomoč žrtvam
nasilja (Filipčič, 2014: 161). Prednost nevladnih organizacij je ta, da imajo možnost za
specializacijo enega področja. Medtem ko se državne institucije ukvarjajo z več različnimi
problematikami in je področje preprečevanja nasilja le eno izmed njihovih področij, na
katerih delujejo. Seveda se nevladne organizacije s področja preprečevanja nasilja prav tako
razlikujejo med seboj, saj imajo različne prakse dela in različne oblike pomoči (Horvat in
Matko, 2014: 247).
Država ni problem nasilja dala med svoje dolžnosti. Večino dela na področju nasilja se še kar
nalaga in ga opravljajo ženske nevladne organizacije in druge civilnodružbene organizacije.
Takšno je stanje kljub spremembam v zakonodaji in financiranju storitev (Antić Gaber,
Dobnikar in Selišnik, 2009: 24). Zagotavljanje novosti v razvoju različnih storitev in
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poglabljanje zavesti o občutljivosti do ranljivih skupin v novih situacijah in problemih – vse
to se pričakuje od nevladnih organizacij. Seveda se lahko tudi kritično sledi in ocenjuje delo
državnih institucij in politik s strani nevladnih organizacij (ibid.: 29). Predvidevam, da bi se
država začela drugače odzivati, če bi prenehale delovati nevladne organizacije ali pa bi
enostavno poiskala nekoga drugega, ki bi lahko nanj prenesla problem nasilja.
5.2 RAZUMEVANJE NASILJA S STRANI VSEH PRISOTNIH AKTERJEV NA
PODROČJU NASILJA NAD ŽENSKAMI
S problemom nasilja in reševanjem le-tega se ne srečujejo zgolj nevladne organizacije, ki
delujejo na področju preprečevanja nasilja. Z omenjenim problemom se ukvarjajo nekatere
institucije oziroma javne službe. Od razumevanja nasilja pa je odvisno nadaljnje lotevanje
tega družbenega problema.
Leskošek pojasnjuje, da javne službe razumejo nasilje, kot da gre za dinamiko družinskih
odnosov, enakomerno porazdelitev moči in delitev krivde oziroma odgovornosti. Delo na
področju nasilja, ki poteka v svetovalnicah, zatočiščih, varnih hišah, materinskih domovih,
centrih za socialno delo, zdravstvenih domovih, na policiji, tožilstvu in sodišču, je lahko
uspešno v primeru, da ima za temelj spoznanje, da je potrebno nasilje razumeti v okviru
spolnih hierarhij. V primeru neupoštevanja prej povedanega se dela na področju nasilja tako,
da se iščejo strategije podreditve, izogibanja in sprememb pri ženskah (Leskošek, 2014: 38).
Vendar v Sloveniji je še vedno prisotno takšno delo na področju nasilja, ki ima za temelj
tradicionalno razumevanje spolnih vlog in dinamike nasilja. To dokazujejo številne zgodbe
žensk, ki so bile skozi institucije priča poniževanju, zbujanju krivde, nerazumevanju,
moraliziranju in zahtevam, da prevzamejo odgovornost za nasilje (Leskošek, 2014: 38).
Napačno razumevanje te problematike ima absolutno posledice. Ni težko ugibati, kdo utrpi te
posledice, ki so odraz napačnega razumevanja. Zato je potrebno razumeti nasilje v luči
feministične teorije, ki sem jo izpostavila na začetku. Ta pojasnjuje, zakaj pride do nasilja nad
ženskami, saj imajo slednje podrejen položaj v družbeni strukturi.
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5.3 KAZENSKOPRAVNI IN SOCIOLOŠKI PRISTOP OPREDELJEVANJA
NASILJA V DRUŽINI
Nasilje se lahko obravnava z dveh zornih kotov, kar pa pripelje do razlik v praksi, ko se rešuje
problem nasilja. V nadaljevanju sta predstavljena sociološki in kazenskopravni pristop ter
kako se to prenese na delo institucij in nevladnih organizacij.
Za kaznivo dejanje je značilno, da gre za natančno opisano ravnanje in se omeji na dogodek.
To pa se seveda prenese tudi na področje nasilja v družini. Takšno določanje kaznivega
dejanja je kritizirano s strani žrtev, javnosti in nepravnih strokovnjakov. Ti pravijo, da je
kazenskopravna opredelitev nasilja v zasebni sferi toga, kajti gre za oddaljevanje od bistva te
problematike, tekom postopka pride do dodatne viktimizacije žrtve in do prekomernega
ščitenja storilca. Ravno zaradi takšnih kritik pridemo do dveh pristopov, ki opredeljujeta
nasilje v družini: kazenskopravni in sociološki pristop (Filipčič, 2013: 42).
Sociološka opredelitev nasilja je preširoka za pravni vidik. Ko gre za kazenskopravno
opredeljevanje ravnanja, je bistvo določnost. S kazenskopravno opredelitvijo nasilja v družini
je nemogoče vključiti odnos med povzročiteljem nasilja in žrtvijo nasilja. Slednje pa je ravno
jedro sociološke opredelitve in prav tako samega pojava nasilja v družini. Tako se
kazenskopravna opredelitev osredotoči na en posamičen dogodek ali posamične dogodke, ki
so časovno in krajevno določljivi. Te dogodke je možno dodobra spoznati, opisati in preveriti.
Sodniku ni potrebno poznati celotne zgodbe, saj se osredotoči na dogodek. Na drugi strani
žrtev nasilja želi z zgodbo ravno predstaviti svoj položaj. Za žrtev nasilja ni ključen samo en
dogodek, prav tako gre tudi za odnos med njo in storilcem nasilja (Filipčič, 2013: 42–43).
Razlike, ki so med pravno in sociološko opredelitvijo nasilja v družini, je treba prav tako
upoštevati pri razumevanju dela različnih institucij, ki delajo na področju nasilja v družini.
Tako mora sodišče ugotoviti, če se je resnično zgodil dogodek, kakor ga definira pravo. Žrtev
nasilja poda tudi subjektivno izpoved, ki se smatra kot eno od sredstev dokazovanja. Vendar
ta subjektivna izpoved pogosto ne zadošča, ko se ugotavlja dejansko zgodbo. Sodišče je
primorano dogodek preveriti oziroma ga obogatiti z ostalimi dokazi. To pripelje do tega, da
žrtev doživlja nove travme in gre za t. i. 'sekundarno viktimizacijo' (Filipčič, 2013: 43).
Filipčič tako za organe pregona pravi, da »so večkrat premalo pozorni do stiske in problemov
žrtev« (Filipčič, 2000: 87).
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Na drugi strani so institucije, ki izhajajo iz sociološke opredelitve nasilja v družini. Njihov
temeljni namen je pomoč žrtvam nasilja. Te institucije žrtvi nasilja verjamejo in ne preverjajo
njenih izjav. Nudijo ji prav tako psihično oporo in tudi izvajajo zaščitne ukrepe. Institucije s
svojim ravnanjem na področju nasilja v družini ne posegajo v storilčeve pravice, kot to velja
za sodišče. Takšno ravnanje je torej značilno za nevladne organizacije in delno za centre za
socialno delo (Filipčič, 2013: 43–44).
Svetovalke in svetovalci verjamejo žrtvam nasilja. To je temelj feminističnega dela z
ženskami, ki so doživele oziroma doživljajo nasilje znotraj partnerskih, drugih sorodstvenih
zvez (Plaz, 2014: 131). Vendar na podlagi teh dveh različnih pristopov ni za vse institucije
značilno, da žrtvi neposredno verjamejo in da jih zanima prav tako odnos med žrtvijo in
povzročiteljem nasilja.

6 NEVLADNE ORGANIZACIJE IN NJIHOVO DELOVANJE NA
PODROČJU REŠEVANJA NASILJA NAD ŽENSKAMI
6.1 DELOVANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA SPLOŠNO
Ženske nevladne organizacije, ki delujejo in ukrepajo proti nasilju nad ženskami, imajo za
temelj naslednja prepričanja in izhodišča:
1. Nasilje nad ženskami je družbeni problem in ne gre za problem, ki zadeva samo
posameznico ali posameznika. Družba je s svojimi institucijami in organizacijami
odgovorna za pomoč preživelim nasilja.
2. Nasilje je zloraba moči. Pripadniki družbenih skupin, ki imajo več moči, jo največkrat
povzročajo.
3. Potrebno je verjeti žrtvam nasilja. Nikoli se nasilja ne sme opravičevati. Nasilje je
potrebno vedno poimenovati.
4. Odgovornost za nasilje nosi izključno bodisi povzročitelj bodisi povzročiteljica nasilja
(Vučenović, 2007: 84–85).
Tako nevladne organizacije za preprečevanje nasilja nudijo psihosocialno pomoč in podporo
žrtvam nasilja ter podporo povzročiteljem nasilja. Posredujejo prijave nasilja bodisi v imenu
žrtve bodisi v imenu priče nasilja. Spremljajo prav tako sam potek obravnave za posamezne
primere nasilja (Horvat in Matko, 2014: 248).
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Programi, ki jih izvajajo nevladne organizacije, so naslednji: telefonsko, pisno in osebno
svetovanje žrtvam nasilja, socialno zagovorništvo, skupine za samopomoč, pravna pomoč.
Povzročiteljem nasilja je namenjeno osebno svetovanje in treningi socialnih veščin. Nevladne
organizacije nudijo prav tako umik na varno, saj izvajajo programe varnih hiš, kriznih centrov
za ženske in otroke – žrtve nasilja in krizne namestitve za žrtve trgovine z ljudmi (Horvat in
Matko, 2014: 248).
Del njihovega dela je tudi izobraževanje, informiranje in ozaveščanje tako strokovne kot
splošne javnosti s pomočjo predavanj, okroglih miz, delavnic, strokovnih posvetov,
konferenc, medijskih akcij ozaveščanja. Nevladne organizacije s področja preprečevanja
nasilja izdajajo prav tako izobraževalno-informativne materiale in strokovne publikacije
(Horvat in Matko, 2014: 248).
Tako na kurativni kot na preventivni ravni poteka sodelovanje med nevladnimi
organizacijami s področja preprečevanja nasilja in državnimi institucijami ter ostalimi
nevladnimi organizacijami. Kaže se tudi njihova pomembna vloga na področju nasilja nad
ženskami, nasilja nad otroki in nasilja v družini, ko gre za razvoj in oblikovanje programov
pomoči, zakonodaje in politike (Horvat in Matko, 2014: 248).
Vse to obsega njihovo delo na področju nasilja. Vidimo, da so nevladne organizacije zelo
dejavne na področju nasilja in lahko rečemo, da so nepogrešljive na tem področju. Filipčič
takole oceni delo nevladnih organizacij na področju nasilja v družini, ki je:
»nepogrešljivo, saj s svojim delovanjem dopolnjujejo delovanje organov in organizacij in so praviloma
tiste, ki zagotavljajo namestitve v varnih hišah, organizirajo anonimne telefonske linije za pomoč
žrtvam in so prve začele razvijati tudi posebne programe za obravnavanje nasilnežev« (Filipčič, 2008, v
Filipčič, 2013: 44).

Na drugi strani Zaviršek trdi, da so ljubljanske ženske nevladne organizacije sčasoma postale
bolj specializirane. Prikazuje tri njihove premike:
1. od manj specializirane do partikularne pomoči;
2. od delovanja po načelu solidarnosti za enakost vseh žensk do individualizacije
pomoči;
3. od splošnega zavedanja problema nasilja nad ženskami do partikularnega zavedanja
potreb, ki jih imajo posameznice (Zaviršek, 2004: 2).
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Na tem mestu je potrebno še omeniti, katere so nevladne organizacije, ki delujejo na področju
preprečevanja nasilja. Poleg Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja so tu še
naslednje: Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo Ženska svetovalnica, Društvo Ključ –
Center za boj proti trgovini z ljudmi, Zavod Emma – Center za pomoč žrtvam nasilja,
Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Beli obroč – Društvo za pomoč žrtvam kaznivih
dejanj. Znotraj nevladnih organizacij so prav tako varne hiše.
6.2 DELOVANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA PODLAGI PRAVNIH AKTOV
Na tem mestu se zgolj osredotočamo na nevladne organizacije in njihove dolžnosti, zapisane
v pravnih aktih glede nasilja nad ženskami. Resda so v treh členih skupne dolžnosti tako
organov in organizacij kot nevladnih organizacij, vendar so ti skupni členi izpostavljeni tako
na tem mestu kot na mestu organov in organizacij. Pravna akta, iz katerih na tem mestu
izhajamo, sta: Zakon o preprečevanju nasilja v družini in Pravilnik o sodelovanju organov ter
o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri
obravnavi nasilja v družini.
Nevladne organizacije, ki tekom svojega dela izvedo, da gre za okoliščine, na podlagi katerih
je mogoče priti do sklepa, da se izvaja nasilje, so po 6. členu Zakona o preprečevanju nasilja
v družini dolžne, da o tem takoj obvestijo center za socialno delo. Nevladne organizacije to ne
storijo, če žrtev temu nasprotuje in ne gre za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 2008).
Naj izpostavimo tu še 4. člen in 5. člen Pravilnika o sodelovanju organov ter o delovanju
centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v
družini. Ko nevladne organizacije zaznajo nasilje v družini, so dolžne tako kot ostali akterji v
štiriindvajsetih urah od seznanitve z okoliščinami obvestiti center za socialno delo. Nevladne
organizacije so dolžne takoj po telefonu obvestiti center za socialno delo oziroma policijo, če
gre za neposredno ogroženost in je potrebna takojšnja zaščita žrtve (Pravilnik o sodelovanju
organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb
pri obravnavi nasilja v družini, 2009).
Prednostno obravnavati primere nasilja, zagotavljati medsebojno obveščanje in pomoč z
namenom odkrivanja in preprečevanja nasilja, odpravljanja vzrokov in nudenja pomoči žrtvi
pri vzpostavitvi pogojev za varno življenje – vse to so dolžnosti, zapisane v 10. členu Zakona
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o preprečevanju nasilja v družini, ki jih imajo prav tako nevladne organizacije (Zakon o
preprečevanju nasilja v družini, 2008).
17. člen Zakona o preprečevanju nasilja v družini je namenjen v celoti nevladnim
organizacijam. Tako omenjeni člen pojasnjuje, da nevladne organizacije, katerih področje je
obravnava in zaščita proti nasilju, preko svojih programov nudijo zaščito in psihosocialno
pomoč žrtvam, organizirajo programe za obravnavo povzročiteljev nasilja in sodelujejo z
organi in organizacijami (policija, tožilstvo, sodišče, center za socialno delo, vzgojnoizobraževalni zavodi, zdravstvene organizacije). Nevladne organizacije sodelujejo z organi in
organizacijami, ko se obravnavajo posamezni primeri žrtev in povzročiteljev nasilja. Prav
tako se nevladne organizacije vključujejo v neposredno izvedbo ukrepov za zaščito žrtve
(Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 2008).

7 DRŽAVNE INSTITUCIJE IN NJIHOVO DELOVANJE NA
PODROČJU REŠEVANJA NASILJA NAD ŽENSKAMI
7.1 SKUPNE TOČKE DELOVANJA DRŽAVNIH INSTITUCIJ NA PODLAGI
PRAVNIH AKTOV
Različne namene zasledujejo državne institucije, ko posežejo v družine, kjer je prisotno
nasilje. Ključni oziroma kratkoročni namen je nedvomno ta, da se prepreči ali vsaj zmanjša
možnost ponovitve nasilja v konkretni družini (Filipčič, 2000: 82).
Tako kot nevladne organizacije, katerih delovno področje je nasilje nad ženskami, tudi
državne institucije rešujejo nasilje nad ženskami. Kako poteka reševanje tega družbenega
problema, je določeno med drugim v pravnih aktih. V nadaljevanju se osredotočamo samo na
nasilje nad ženskami ter izhajamo iz naslednjih pravnih aktov: Zakon o preprečevanju nasilja
v družini; Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo,
multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini; Pravilnik o
sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in preprečevanju
nasilja v družini; Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri
izvajanju zdravstvene dejavnosti. Na tem mestu so izpostavljene zgolj skupne točke organov
in organizacij.
Organi in organizacije so po 5. členu Zakona o preprečevanju nasilja v družini dolžni, da
izvedejo vse postopke in ukrepe, ki so potrebni, da se zaščiti žrtev glede na stopnjo njene
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ogroženosti in zaščiti njene koristi, pri tem pa zagotoviti spoštovanje integritete žrtve (Zakon
o preprečevanju nasilja v družini, 2008).
6. člen Zakona o preprečevanju nasilja v družini: v primeru, da organi in organizacije tekom
svojega dela izvedo, da gre za okoliščine, iz katerih je mogoče sklepati, da se izvaja nasilje, je
njihova dolžnost, da o tem takoj obvestijo center za socialno delo. Izjema je v primeru, če
žrtev temu nasprotuje in če ne gre za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 2008).
V okviru z zakoni in drugimi predpisi določenimi nalogami in pooblastili imajo po 10. členu
Zakona o preprečevanju nasilja v družini organi in organizacije naslednje dolžnosti:
prednostno obravnavati primere nasilja, zagotavljati medsebojno obveščanje in pomoč z
namenom odkrivanja in preprečevanja nasilja, odpravljanja vzrokov in nudenja pomoči žrtvi
pri vzpostavitvi pogojev za varno življenje (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 2008).
Po istem členu istega zakona se morajo strokovne delavke in delavci v organih in
organizacijah, katerih dolžnost je opravljanje nalog na področju nasilja, prav tako obvezno
redno izobraževati s področja nasilja. Akterji, katerih dolžnost je zagotoviti usposabljanje
strokovnih delavk in delavcev, ki se srečujejo z žrtvami oziroma povzročitelji nasilja, so
odgovorne osebe v organih in organizacijah ter nevladne organizacije (Zakon o preprečevanju
nasilja v družini, 2008).
7.2 NAČIN DELOVANJA POSAMEZNIH DRŽAVNIH INSTITUCIJ NA PODLAGI
PRAVNIH AKTOV
Na tem mestu še posebej izpostavljamo dolžnosti in naloge centrov za socialno delo, policije,
sodišča in zdravstvenih ustanov.
V 14. členu Zakona o preprečevanju nasilja v družini so določene naloge centrov za socialno
delo. Tako so naloge centra za socialno delo naslednje: nudi žrtvi in povzročitelju nasilja
storitve po zakonu, ki ureja socialno varstvo; lahko napoti povzročitelja nasilja v
izobraževalne, psihosocialne in zdravstvene programe; pri njem se za obravnavanje nasilja v
družini ustanovi multidisciplinarni tim (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 2008).
Po 4. členu Pravilnika o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo,
multudisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini so vsi organi
dolžni, če zaznajo nasilje v družini, v štiriindvajsetih urah, odkar so se seznanili z
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okoliščinami, obvestiti center za socialno delo. Nadalje center za socialno delo po prejemu
obvestila po omenjenem členu naredi naslednje: izvede vse, kar je potrebno za zaščito žrtve in
pomoči v okviru pristojnosti, ki jih ima; zbira informacije glede ogroženosti žrtve od organov,
kateri naj bi pričakovano razpolagali s takimi informacijami; če tekom zbiranja informacij
ugotovi, da gre za okoliščine, ki kažejo na storitve kaznivega dejanja ali pa če je to vidno iz
obvestila, center za socialno delo obvesti policijo, s katero sledi usklajevanje začetnih
aktivnosti in delovanja; v roku petih dni je dolžen posredovati povratne informacije glede
opravljenih začetnih aktivnosti tistemu organu, od katerega je dobil obvestilo o zaznavi
nasilja. Če gre za neposredno ogroženost in je potrebna takojšna zaščita žrtve, imajo organi
dolžnost, da takoj po telefonu obvestijo center za socialno delo oziroma policijo. To določa 5.
člen tega pravilnika. (Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno
delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini, 2009).
16. člen Zakona o preprečevanju nasilja v družini se osredotoča na regijsko službo za
koordinacijo in pomoč žrtvam nasilja. Slednja se oblikuje z določenim namenom. Ta namen
je zagotavljanje pomoči žrtvam nasilja, izvajanje interventne službe, povezovanje dejavnosti
organov in organizacij, spremljanje in analiziranje pojavov nasilja v regiji. Omenjena služba
izvaja storitve na podlagi zakona, ki ureja socialno varstvo. Pri centru za socialno delo se
oblikuje regijska služba (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 2008).
18. člen Zakona o preprečevanju nasilja v družini se osredotoča na policijo. Na podlagi
omenjenega člena tega zakona je naloga policije, da varuje življenje in zagotavlja osebno
varnost žrtve v skladu s predpisi, ki urejajo delovanje policije. Če žrtev prosi policijo za
varnost ob vstopu v stanovanjske prostore, v katerih prebiva, da lahko vzame stvari, potrebne
za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb, ki jih ima sama in imajo njeni otroci, ji to
policija zagotovi (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 2008).
Ko policistke in policisti obravnavajo nasilje v družini, se ravnajo skladno s predpisi. Gre za
predpise, ki urejajo kazenski postopek, prekrške, kazniva dejanja in policijska pooblastila. To
je določeno v 2. členu Pravilnika o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami
pri odkrivanju in preprečevanju nasilja v družini. Kot je zapisano v 4. členu tega pravilnika,
policija po prejemu obvestila ali zaznave nasilje v družini v štiriindvajsetih urah obvesti
center za socialno delo. Vendar obvesti slednjega le v primerih, kot so določeni v tem členu
tega pravilnika. Prav tako lahko policija predlaga centru za socialno delo, da se skliče
multidisciplinarni tim, v primeru, če policija tako oceni kot je zapisano nadalje v 6. členu tega
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pravilnika. V 8. členu tega pravilnika je pojasnjeno, kako policija ravna v primerih
neposredne ogroženosti. Ko gre za primere, ki jasno kažejo, da je življenje oziroma zdravje
žrtve v nevarnosti in policija sama oceni, da je nujna takoj potrebna policijska intervencija,
policija takoj ukrepa v skladu s predpisi, ne da bi se predhodno posvetovala s centrom za
socialno delo. Vendar ob intervenciji policija takoj obvesti center za socialno delo (Pravilnik
o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in preprečevanju
nasilja v družini, 2010).
Iz 19. člena Zakona o preprečevanju nasilja v družini lahko sodišče povzročitelju nasilja na
predlog žrtve z odločbo prepove zlasti naslednje: prepoved vstopa v stanovanje, v katerem
živi žrtev; prepoved zadrževanja v določeni bližini stanovanja, v katerem živi žrtev; prepoved
zadrževanja in približevanja se krajem, kjer se žrtev redno nahaja; prepoved navezovanja
stikov z žrtvijo na kakršenkoli način; prepoved vzpostavitve vsakršnega srečanja z žrtvijo. Na
podlagi 21. člena tega zakona sodišče odloča na predlog žrtve o prepustitvi stanovanja v
skupni uporabi. Prav tako 22. člen tega zakona zadeva sodišče, ko gre za dodelitev stanovanja
v primeru razveze zakonske zveze, v kateri se izvaja nasilje enega zakonca nad drugim
zakoncem ali pa en zakonec izvaja nasilje nad otroki (Zakon o preprečevanju nasilja v družini,
2008).
V vseh primerih, ko na podlagi okoliščin in zdravstvene obravnave obstaja sum, da je
obravnavana oseba žrtev nasilja, se izvaja poizvedovanje o izpostavljenosti nasilju v družini.
To je zapisano v 4. členu Pravilnika o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini
pri izvajanju zdravstvene dejavnosti. Po 5. členu tega pravilnika zdravstvena delavka oziroma
zdravstveni delavec obvesti v štiriindvajsetih urah pristojni center za socialno delo, če tekom
svojega dela izve, da gre za okoliščine, na podlagi katerih je mogoče priti do sklepa, da se
izvaja nasilje v družini. Zdravstvena delavka oziroma zdravstveni delavec tega ne stori, če
žrtev nasilja temu izrecno nasprotuje in če ne gre za sum kaznivega dejanja. Vendar
zdravstvena delavka oziroma zdravstveni delavec takoj obvesti policijo ali pristojni center za
socialno delo, če je ogroženo življenje žrtve nasilja ali njenih otrok. Kot je zapisano v 6. členu
tega pravilnika, se izbrana zdravnica oziroma izbrani zdravnik oziroma pediatrinja oziroma
pediater ali druga zdravstvena delavka oziroma zdravstveni delavec vključi, ko se obravnava
žrtev nasilja in prav tako sodeluje v multidisciplinarnem timu (Pravilnik o pravilih in
postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, 2011).
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8 SODELOVANJE DRŽAVNIH INSTITUCIJ IN NEVLADNIH
ORGANIZACIJ NA PODROČJU REŠEVANJA NASILJA NAD
ŽENSKAMI
8.1 MULTIDISCIPLINARNI TIMI ZA KONKRETNE PRIMERE NASILJA
Konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let se je v evropskih zakonodajah oblikoval
multi-institucionalni oziroma multidisciplinarni pristop. Spodbude za oblikovanje tega
pristopa so prihajale s strani nevladnih organizacij. Te so kritizirale, da je pomoč državnih
organov in organizacij razdrobljena. Pri multidisciplinarnem pristopu gre za skupno delovanje
državnih in nevladnih organizacij. Cilj je, da se oblikuje koordiniran pristop, potreben za
obravnavanje nasilja v družini (Filipčič, 2014: 161–162).
V 7. členu Pravilnika o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo,
multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini iz leta 2009 so
zapisane naloge multidisciplinarnega tima za obravnavanje nasilja v družini. Te naloge so:
izmenjava informacij za razjasnitev okoliščin, ki so potrebne, da se zaščiti in pomaga žrtvi po
telefonu, elektronski pošti in na sejah, ki jih sklicuje center za socialno delo; usklajevanje
aktivnosti; seznanitev žrtve z vsemi oblikami pomoči, za katerimi stojijo organi; izdelava
načrta pomoči žrtvi in spremljanje, kako se izvaja v primeru, če je to potrebno zaradi izdelane
ocene ogroženosti žrtve; nudenje najustreznejše zaščite žrtvi; sprejemanje odločitev z
namenom izvajanja pomoči. Dalje 8. člen tega pravilnika pojasnjuje, da je namen
multidisciplinarnega tima, katerega del so strokovnjakinje in strokovnjaki, da zagotovi
celovito pomoč in zaščito žrtvi. Oblikuje se, če strokovna delavka oziroma strokovni delavec
centra za socialno delo presodi, da je potrebno sodelovanje drugih organov pri načrtu pomoči
žrtvi. Tako v nadaljevanju center za socialno delo organe pozove, da sodelujejo v timu.
Organi so se dolžni odzvati na vabilo centra za socialno delo glede sodelovanja v timu za
konkretni primer. Prav tako morajo organi določiti predstavnico oziroma predstavnika, ki bo
del tega tima. Multidisciplinarni tim vodi strokovna delavka oziroma strokovni delavec centra
za socialno delo, ki je v bistvu nosilka oziroma nosilec konkretnega primera (Pravilnik o
sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in
regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini, 2009).
Murgel pojasnjuje, da so za vsak primer nasilja multidisciplinarni timi drugače oblikovani. V
te time se vabi strokovnjakinje in strokovnjake iz centrov za socialno delo in iz drugih
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institucij. Torej se vabi tiste strokovnjakinje in strokovnjake, ki lahko s svojim delom
pripomorejo, ko se obravnava žrtev nasilja in pripravlja načrt pomoči žrtvi (Murgel, 2011:
405). Murgel je pregledala statistične podatke delovanja centrov za socialno delo na področju
nasilja v družini iz informacijskega sistema BSP za leto 2010 (ibid.: 401).
Tabela 1: Multidisciplinarni timi na področju preprečevanja nasilja v družini
multidisciplinarni tim

se je udeležil

vabljen, ni prišel

ni vabljen

je sodeloval

zdravstvo

67

41

431

7

šolstvo

83

6

452

5

policija

330

19

159

38

tožilstvo

22

12

511

1

NVO

57

3

481

5

lokalne skupnosti

11

2

533

0

(Murgel, 2011: 405)
Tabela 1 prikazuje podatke, kakšna je udeležba ostalih organov, organizacij in nevladnih
organizacij v multidisciplinarnem timu: ali so bili le-ti v multidisciplinarni tim vabljeni in so
se ga udeležili; ali so bili vabljeni in se multidisciplinarnega tima niso udeležili; ali jih center
za socialno delo sploh ni vabil v multidisciplinarni tim; ali so v postopku samo sodelovali in
se osebno multidisciplinarnega tima niso udeležili (Murgel, 2011: 405).
Na podlagi zgornjih podatkov je razvidno, da se nevladne organizacije ne udeležijo najbolj
pogosto multidisciplinarnega tima. Takoj za lokalnimi skupnostmi imajo nevladne
organizacije najmanjše število, ko se jih je vabilo, vendar se niso udeležile
multidisciplinarnega tima. Iz podatkov je vidno, da se nevladne organizacije takoj za
lokalnimi skupnostmi in tožilstvom v večjem številu ni vabilo v multidisciplinarni tim.
Medtem ko so nevladne organizacije samo sodelovale v 5 primerih (Murgel, 2011: 405).
Nevladne organizacije so specializirane za področje nasilja, zato lahko veliko pripomorejo k
reševanju posameznih konkretnih primerov nasilja. Na podlagi zgornjih podatkov bi lahko
bile nevladne organizacije bolje vključene v multidisciplinarni tim za posamezne primere
žrtev nasilja.
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9 POGLED ŽRTEV NASILJA IN OSTALIH NA DRŽAVNE
INSTITUCIJE IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
9.1 ZADOVOLJSTVO ŽRTEV NASILJA Z AKTERJI NA PODROČJU NASILJA
NAD ŽENSKAMI
Delo institucij in nevladnih organizacij se razlikuje, ko gre za reševanje problema nasilja.
Tako se vsakdo drugače odzove na problem in ga na svojevrsten način tudi rešuje. Na drugi
strani so tu žrtve nasilja, ki so uporabnice pomoči, katere ponujajo institucije in nevladne
organizacije.
V raziskavi, katere cilj je bil ugotoviti zadovoljstvo žrtev nasilja v družini glede odziva,
odnosa, komunikacije in usposobljenosti državnih institucij in nevladnih organizacij ob
prijavi nasilja, je sodelovalo 52 žrtev nasilja v družini. Izvedla jo je Fišer. Zbiranje podatkov
je potekalo na način anketnega vprašalnika leta 2012. Žrtve nasilja v družini so ob prvem
stiku najbolj zadovoljne z ravnanjem nevladnih organizacij (ocena 4,80), sledijo centri za
socialno delo (ocena 3,85), nato policija (ocena 3,69) in nazadnje sodišče (ocena 3,40). Glede
ustreznosti razumevanja pri prvem stiku se je ohranil isti vrstni red. Nevladne organizacije so
bile najvišje ocenjene (ocena 4,82). Isti vrstni red se je ohranil prav tako, ko so žrtve
ocenjevale usposobljenost za komuniciranje pri reševanju nasilja v družni. Nevladne
organizacije so bile znova najvišje ocenjene (ocena 4,90). Glede usposobljenosti za nudenje
pomoči in ukrepanje v primerih nasilja v družini so žrtve nasilja dale najvišjo oceno
nevladnim organizacijam (ocena 4,78), sledijo centri za socialno delo (ocena 3,55), nato
policija (ocena 3,40) in nazadnje sodišče (ocena 3,31). Glede občutka zaščite ob prvem stiku
so najnižje ocenile sodišče (ocena 3,20), višje so ocenile centre za socialno delo (ocena 3,40),
nato policijo (ocena 3,57), najvišjo oceno pa so dobile nevladne organizacije (ocena 4,68).
Žrtve nasilja najlažje zaupajo glede vseh podrobnosti v zvezi z nasiljem nevladnim
organizacijam (ocena 4,86), sledijo centri za socialno delo (ocena 3,71), nato policija (ocena
3,30) in na koncu sodišče (ocena 3,16) (Fišer, 2012: 34–43). Rezultati so pokazali, da so žrtve
nasilja v vseh pogledih najbolje ocenile delo nevladnih organizacij. Tako rezultati samo
dokazujejo, da imajo nevladne organizacije pomembno vlogo prav tako tudi pri žrtvah nasilja,
ko se zatekajo k njim po pomoč v primeru, da so žrtve nasilnega dejanja.
Na podlagi prebranih 8 intervjujev nekdanjih uporabnic Zatočišča Društva SOS telefon, ki sta
jih izvedla Irena Papež (od leta 2000 svetovalka za ženske in otroke v Zatočišču za ženske in
otroke – žrtve nasilja Društva SOS telefon) in Mateja Hočevar (več let izvaja ustvarjalne in
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psihosocialne delavnice za otroke in ženske v Zatočišču za ženske in otroke – žrtve nasilja
Društva SOS telefon) (Hočevar in Papež, 2007: 5–82) prihajam do sklepa, da so imele žrtve
nasilja različne izkušnje z institucijami. Vsem pa je skupno, da so bile zadovoljne z
nevladnimi organizacijami. Nobena med njimi ni grajala delo nevladnih organizacij, medtem
ko so bile pritožbe na delo državnih institucij. Imele so različne izkušnje z njimi, tako
pozitivne kot negativne. Vendar se vidijo ponekod tudi šibke točke institucij, ko so se srečale
s problemom nasilja. Tako prihaja do razhajanja v praksi in teoriji znotraj institucij, ko se
srečajo z nasiljem.
Nussdorfer, ki je bila predsednica nevladne organizacije Beli obroč Slovenije – Društvo za
pomoč žrtvam kaznivih dejanj, pojasnjuje delo različnih institucij in odzive ljudi nad tem.
Navaja kritike, ki so usmerjene proti policiji, češ da nekateri policisti ne razumejo nasilja, ne
priznavajo nasilja, žrtev nasilja sprašujejo o njenem odlašanju glede prijave nasilja itd.
(Nussdorfer, 2010: 83). Na drugi strani Nussdorfer izpostavlja, da so centri za socialno delo
deležni največ kritik in veljajo za osovražene. Centrom za socialno delo se očita, da so zgolj
uradniki, da na kraju dejanja pogosto niso prisotni, da drugim nalagajo breme odgovornosti
itd. Imamo pa tudi delavke in delavce iz centrov za socialno delo, ki se učinkovito odzovejo v
primerih nasilja (ibid.: 84).
Plaz tako poudarja, da se je pomembno zavedati, da so prisotne različne izkušnje z
institucijami (policija, centri za socialno delo, sodišča, odvetnice in odvetniki, zdravstvene
ustanove, nevladne organizacije) na področju nasilja. O sistemu pomoči žrtvam nasilja kot
učinkovitem lahko govorimo, ko ga tvorijo le ozaveščene in izobražene posameznice in
posamezniki. Tako se vedno izkaže, kakšen pomen ima znanje o nasilju (Plaz, 2014: 128).
Ugotavljam, da se pomanjkljivosti državnih institucij kažejo v tem, da niso specializirane za
področje nasilja in je to le eno od njihovih delovnih področij. Kar vodi do neustreznih praks,
ko se te institucije srečajo s problemom nasilja. Državne institucije morajo razumeti nasilje iz
feministične perspektive. Slabe prakse državnih institucij vodijo do tega, da ima to negativne
posledice za žrtve nasilja.
9.2 OCENJEVANJE DELA AKTERJEV Z DRUGEGA ZORNEGA KOTA
Raziskavo Nasilje v družinah v Sloveniji so izvedle raziskovalke Univerze na Primorskem,
Znanstveno raziskovalno središče Koper (Sedmak in drugi, 2006: 2). Bila je izvedena preko
telefonskega anketiranja in je potekala junija 2005. Končni vzorec raziskave je bil n = 1006
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(ibid.: 7). V omenjeni raziskavi so med drugim anketiranke in anketiranci ocenjevali
navedene organizacije oziroma institucije. Anketiranke in anketirance se je spraševalo, ali te
organizacije oziroma institucije naredijo dovolj na področju preprečevanja nasilja v družinah
in na področju obveščanja ljudi o nasilju v družinah. Delo organizacij oziroma institucij so
ocenjevali s pomočjo petstopenjske lestvice. Tako je ocena 1 izražala, da organizacija
oziroma institucija ne naredi dovolj, medtem ko je ocena 5 izražala, da organizacija oziroma
institucija naredi dovolj (ibid.: 55–56). Spodnja tabela 2 prikazuje ocene anketirank in
anketirancev.
Tabela 2: Ocenjevanje dela institucij in nevladnih organizacij
ocena

1

2

3

4

5

država

33,8 %

26,7 %

30,8 %

4,9 %

3,8 %

občine

34,6 %

30 %

25,6 %

6,2 %

3,6 %

CSD

15,9 %

18,5 %

34,7 %

23,1 %

7,7 %

šole

10,7 %

20,7 %

40,2 %

21,5 %

6,9 %

NVO

10,9 %

17,1 %

35,2 %

27,9 %

8,8 %

cerkev

19,7 %

22,5 %

33,7 %

16,5 %

7,6 %

društva za samopomoč žrtvam nasilja v družini

3,7 %

6,8 %

25,5 %

41,5 %

22,4 %

policija

23 %

25,2 %

30,3 %

15,1 %

6,4 %

(Sedmak in drugi, 2006: 56)
Iz tabele 2 je vidno, da so anketiranke in anketiranci najvišjo oceno dodelili društvom za
samopomoč žrtvam nasilja v družini, in sicer 22,4 odstotka, takoj za njimi sledijo nevladne
organizacije, in sicer 8,8 odstotka. Dovolj ne naredijo na področju nasilja v družini občine
(34,6 odstotka), sledi država (33,8 odstotka). Na drugi strani so bila društva za samopomoč
žrtvam nasilja z oceno 1 ocenjena s 3,7 odstotka, kar predstavlja najnižji odstotek, ko so
anketiranke in anketiranci ocenjevali, kdo ne naredi dovolj na področju nasilja v družini
(Sedmak in drugi, 2006: 56). Potrebno je povedati to, da so društva za samopomoč žrtvam
nasilja prav tako nevladne organizacije. Tako je delo nevladnih organizacij na področju
nasilja najbolje ocenjeno v primerjavi z državo, občinami, centri za socialno delo, šolami,
cerkvijo in policijo. Iz omenjene raziskave je vidno, da je delo nevladnih organizacij dobro
ocenjeno.
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10 DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE – ŽRTVE
NASILJA (ŠTUDIJA PRIMERA)
10.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Današnje stanje v družbi je takšno, da se nasilje nad ženskami rešuje s strani različnih
akterjev. Rečemo lahko, da so nevladne organizacije pionirji na tem področju, saj so ostali
akterji, v mislih imamo državne institucije, začele kasneje oziroma predvsem drugače reševati
omenjeni problem. Vendar vsak akter rešuje problem s svoje perspektive. Kar nekaj nevladnih
organizacij imamo v Sloveniji, ki delujejo na področju nasilja.
Splošno družbeno znano je, da so nevladne organizacije pomembne na področju nasilja nad
ženskami. Skozi izbrani primer nevladne organizacije – Društvo SOS telefon za ženske in
otroke – žrtve nasilja – bom prikazala njeno vlogo ter potrebo po njenem obstoju v vseh
pogledih na področju nasilja v Sloveniji. Prikazano bo prav tako njihovo delo, kako sami
rešujejo nasilje nad ženskami. Izbrani primer je bila prva takšna nevladna organizacija pri nas.
S svojim delovanjem je prispevala oziroma prispeva k reševanju te problematike. Njeno vlogo
kot nujno potrebno na področju reševanja nasilja nad ženskami lahko tako vidimo skozi
različna področja.
10.2 NAMEN IN CILJI
Namen pisanja tega dela diplomske naloge je bil, da se osredotočim na izbrano nevladno
organizacijo, jo analiziram skozi različna področja in pokažem, kakšna je njena dejanska
vloga na področju reševanja nasilja nad ženskami v Sloveniji. Vendar je bil pred mano velik
izziv pred pisanjem in med pisanjem, tako v teoretičnem delu kot v empiričnem delu, kako
prikazati to vlogo vseh nevladnih organizacij na splošno in vlogo izbrane nevladne
organizacije.
Na izbranem primeru je moj namen prikazati vlogo nevladne organizacije, jo osvetliti in
predstaviti kot pomembno na področju nasilja nad ženskami. Problem nasilja nad ženskami je
potrebno reševati celovito, z vseh zornih kotov. Vprašanje se postavi, kakšno stanje bi bilo, če
ne bi obstajale nevladne organizacije oziroma izbrani primer nevladne organizacije.
Cilj teoretičnega dela diplomske naloge je predstaviti vlogo nevladnih organizacij pri
reševanju nasilja nad ženskami, medtem ko je cilj empiričnega dela predstaviti in analizirati
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izbrani primer nevladne organizacije pri reševanju nasilja nad ženskami. Torej ugotoviti,
kakšna je bila, je in bo vloga nevladnih organizacij na izbranem primeru.
10.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Tekom diplomskega dela so me vodila naslednja raziskovalna vprašanja, ki so me usmerjala
skozi teorijo ter skozi empirični del diplomskega dela na izbranem primeru:
1. Kakšna je bila in je vloga nevladne organizacije pri vzpostavitvi sistemske mreže
pomoči ženskam žrtvam nasilja v Sloveniji?
2. Kakšne spremembe je prineslo delovanje nevladne organizacije na področju
obravnavanja nasilja nad ženskami v Sloveniji?
3. V kolikšni meri je prispevala in prispeva nevladna organizacija k reševanju
problematike nasilja nad ženskami v Sloveniji?
4. Kako sodeluje nevladna organizacija z drugimi vladnimi organizacijami, institucijami
pri reševanju problematike nasilja nad ženskami v Sloveniji?
5. Kakšne so pristojnosti nevladne organizacije v primerih nudenja pomoči žrtvam
nasilja v primerjavi z vladnimi organizacijami?
10.4 METODOLOGIJA
Za prikaz vloge nevladne organizacije Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja
sem uporabila različne vire oziroma literaturo. Izvedla sem dva polstrukturirana intervjuja in
en strukturirani intervju. Z zaposleno Društva SOS telefon in dolgoletno prostovoljko Društva
SOS telefon sem se osebno srečala. Medtem ko mi je predsednica Društva SOS telefon
odgovorila na intervju preko e-pošte.
Za analizo izbranega primera nevladne organizacije so bila uporabljena ista vprašanja. Vendar
so nekatere izjeme pri nekaterih vprašanjih pri intervjuvankah. Pri predsednici je več vprašanj
pri sklopu Začetki delovanja in delo Društva SOS telefon na področju nasilja nad ženskami v
primerjavi z zaposleno in prostovoljko. Prav tako je eno vprašanje več pri predsednici pri
sklopu Premiki in dosežki Društva SOS telefon na področju nasilja nad ženskami v primerjavi
z zaposleno in prostovoljko. Medtem ko pri sklopu Sodelovanje Društva SOS telefon z
državnimi institucijami prostovoljki nisem zastavila pri vseh vprašanjih še podvprašanje glede
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reševanja nasilja nad ženskami v Sloveniji na splošno. Sklop Zaposlene v Društvu SOS
telefon je skupen tako za predsednico kot zaposleno, medtem ko je sklop Prostovoljke v
Društvu SOS telefon namenjen le prostovoljki.
Pogovora prostovoljke in zaposlene sem posnela, zvočni zapis nato transkribirala in uredila.
Medtem ko sem odgovore predsednice dobila preko e-pošte. Vsi intervjuji so priloženi v
prilogi na koncu diplomskega dela.
Potrebno je podati še opise intervjuvank. Predsednica Društva SOS telefon je sprva leta 1995
postala prostovoljka omenjene nevladne organizacije. Leta 1998 je začela delati v pisarni
Društva SOS telefon. Dve leti kasneje je dobila zaposlitev kot vodja programa SOS telefon.
Leta 2003 pa je nastopila v vlogi predsednice Društva SOS telefon, ki jo opravlja še danes.
Zaposlena Društva SOS telefon je bila prav tako že pred samo zaposlitvijo na Društvu SOS
telefon njegova prostovoljka. V omenjeni nevladni organizaciji je zaposlena od maja lanskega
leta. Prostovoljka Društva SOS telefon je to postala leta 2005 in je še danes njegova
prostovoljka.
10.5 PREDSTAVITEV DRUŠTVA SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE –
ŽRTVE NASILJA
Društvo SOS telefon je nevladna, neprofitna organizacija. Je društvo, za katerega je značilno,
da deluje v javnem interesu tako na področju socialnega varstva kot na področju enakosti
spolov. Društvo SOS telefon deluje na nacionalni ravni, katerega področje je socialno varstvo
(Letno poročilo Društva SOS telefon 2015, 2016: 5–6). Ta nevladna organizacija se je
specializirala za pomoč ženskam in otrokom, ki imajo izkušnjo nasilja (Plaz, 2009: 7).
Namen Društva SOS telefon je, da lajša in rešuje čustvene in psihosocialne stiske in težave
oseb, ki imajo izkušnjo nasilja. Prav tako izvaja različne oblike psihosocialne pomoči v
okviru programov, projektov in dejavnosti društva za naslednje osebe: ženske in otroke, ki so
žrtve nasilja v družini, partnerskih in sorodstvenih ter ostalih odnosih; in osebe s katerokoli
vrsto ali obliko medosebnega, institucionalnega in/ali strukturnega nasilja (Letno poročilo
Društva SOS telefon 2015, 2016: 5).
Namen Društva je prav tako, da podpira, informira in išče rešitve za: osebe, katerih namen je
pomagati žrtvam nasilja; strokovnjakinje in strokovnjake, ki so prav tako del problematike
nasilja nad ženskami in otroki; tako širšo javnost kot vse ostale, ki se zanimajo za
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problematiko nasilja, natančneje nasilja nad ženskami in nad otroki (Letno poročilo Društva
SOS telefon 2015, 2016: 5).
Ob 20. letnici delovanja Društva SOS telefon je Leskošek izpostavila naslednje ugotovitve
glede samega delovanja le-tega:
1. Ko se je ustanovilo Društvo SOS telefon, je postalo nasilje nad ženskami politično
vprašanje.
2. Odprla so se vrata političnega in socialnega prostora, kar je vodilo do aktualiziranja
nasilja.
3. Za društvo je bilo značilno aktivistično delovanje. Prizadevalo si je za družbene
spremembe, s pomočjo katerih bi obsodili ta problem, ukrepali proti povzročiteljem
nasilja in zaščitili ženske pred samim nasiljem.
4. Društvo SOS telefon se je povezovalo z ostalimi društvi in tako spodbudilo, da se je
razpravljalo o odgovornosti državnih institucij glede problema nasilja nad ženskami.
To je imelo za posledice medresorsko povezovanje in sprejetje ustreznih zakonov.
5. Uspešno je spodbudilo, da so nastajali protokoli za delo različnih institucij in njihovo
medsebojno povezovanje.
6. Ves čas so se odvijala izobraževanja in usposabljanja prostovoljk in prav tako javnih
ustanov na področju dela z ženskami – žrtvami nasilja. Društvo SOS telefon je s
pomočjo izobraževanj vplivalo na oblikovanje doktrin dela z nasiljem. Zavzelo se je
tudi, da so se feministična načela dela z žrtvami nasilja stalno naselila v javne službe.
7. Društvo SOS telefon je izdajalo knjige, priročnike, zloženke in ostali pisni material.
Vse to je služilo za izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje o tem problemu.
Pogosto so se delavke iz društva lotile lastnega raziskovanja in preiskovanja, kajti tako
so pokazale, kakšno je resnično stanje tega problema v naši državi.
8. Študentkam iz različnih fakultet so delavke društva nudile prostor, namenjen za
učenje. Na takšen način so prispevale, da so oblikovale bodoče delavke. Te pa so se
kasneje ukvarjale s spreminjanjem institucionalnih kultur.
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9. Podporo, pomoč in zagovorništvo so delavke Društva SOS telefon nudile mnogim
ženskam, ki so bile žrtve nasilja. Za delo z žrtvami nasilja je potrebno imeti pogum in
moč, saj jih je potrebno zaščititi in jim nuditi oporo.
10. Za vse generacije prostovoljk Društva SOS telefon sta značilni takšna moč in opora.
Brez prostovoljk ne bi bilo društva. Delo Društva SOS telefon so oblikovale in
vzdrževale s pomočjo prostovoljnih ur, ki so jih bodisi preživele na terenu bodisi na
telefonu (Leskošek, 2009: 12).
Vse tri intervjuvanke – predsednica, zaposlena in prostovoljka – vsaka drugače gleda na
Društvo SOS telefon. Prostovoljki društvo veliko osebno pomeni in vidi, da tudi samo društvo
ima velik pomen v družbi, hkrati izpostavi, da društvo veliko naredi. Zaposlena gleda nanj kot
na nevladno organizacijo, ki je zelo pomembna na področju preprečevanja nasilja nad
ženskami in otroki v Sloveniji in izpostavi, da je ta nevladna organizacija »orala ledino«. Za
predsednico je Društvo SOS telefon način življenja. Izpostavi, da je ta nevladna organizacija
ena največjih nevladnih organizacij na področju nasilja. Sama je prav tako ponosna, da je del
zgodbe Društva SOS telefon, ki je prineslo pri nas ogromno pozitivnih sprememb na področju
nasilja.
V nadaljevanju sledi analiza Društva SOS telefon skozi poglede sogovornic na treh nivojih
njegovega delovanja. Na nekaterih mestih analize primerjam prav tako njihove poglede med
seboj, drugače pa je analiza sestavljena kot celota njihovih odgovorov.
10.6 ANALIZA DELOVANJA DRUŠTVA SOS TELEFON PRI REŠEVANJU
PROBLEMATIKE NASILJA NAD ŽENSKAMI V SLOVENIJI
10.6.1 Začetki delovanja in delo Društva SOS telefon na področju nasilja nad ženskami
Sprva nekaj besed o začetku Društva SOS telefon na podlagi najdene literature oziroma vira.
Društvo SOS telefon je bilo ustanovljeno leta 1989. Pobudnica in ustanoviteljica je bila Mojca
Dobnikar. Gre za prvo društvo, ki je s pomočjo političnega aktivizma vplivalo na
spreminjanje javnega odnosa do problema nasilja nad ženskami (Leskošek, 2009: 11). To
društvo je bilo zasnovano kot feministični socialni projekt, ki razume nasilje nad ženskami z
vidika neenakomerne porazdelitve družbene moči med spoloma (Dobnikar in Kozmik, 1999:
120).
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Medtem ko se je pripravljal SOS telefon, je njegove ustvarjalke vodila domneva, ki se je že
po treh mesecih njegovega delovanja izkazala za resnično. Gre za naslednje domneve: telefon
bo zasedel področje, ki ga institucije žal ne morejo; nikomur ne bo kradel dela, ampak bo
žrtvam naredil lažjo pot do potrebnih ustanov (Dobnikar, 1990: 41).
SOS telefon ni sebe obravnaval kot socialni projekt, imel se je za feministični projekt. Slednje
pomeni, da je poleg nudenja telefonskega svetovanja žrtvam nasilja opravljal oziroma še
opravlja druge dejavnosti (Dobnikar, 1997: 119). Ravno z njimi je SOS telefon vplival na
spremembe na področju razumevanja problema nasilja nad ženskami na slovenskih tleh (ibid.:
120).
Tako se v sklopu Začetki delovanja in delo Društva SOS telefon na področju nasilja nad
ženskami osredotočamo na to, kako in zakaj se je Društvo SOS telefon začelo ukvarjati z
nasiljem nad ženskami, kako se je na splošno začelo v Sloveniji z vzpostavitvijo pomoči
žrtvam nasilja, kako in zakaj je prišlo do ustanovitve Društva SOS telefon, kakšen pomen je
imela nekoč ustanovitev Društva SOS telefon in kakšen pomen ima danes, komu je koristila
in koristi ustanovitev Društva SOS telefon in kaj vse zajema delo Društva SOS telefon.
Društvo SOS telefon je nastalo iz feminističnega delovanja. Predsednica označi ženske,
aktivistke, feministke, ki so začrtale pot reševanja nasilja nad ženskami, kot pomembne, saj so
se morale boriti od začetka ter so prinesle daljnosežne pozitivne posledice:
»Ženske, aktivistke, feministke, ki so v 80-letih pričele ustanavljati Društvo SOS telefon, so se v
začetku morale boriti z mlini na veter, občudujem jih, ker so bile s svojim početjem izjemno pogumne,
saj so se morale boriti s predsodki in stereotipi, ki so v preteklosti (in žal pogosto še danes) vladali v
naši družbi – o feminizmu, aktivizmu, ženskah, nasilju nad njimi. Bile so prinašalke velikih sprememb v
naši družbi – tako v tujini kot pri nas se je diskurz o nasilju nad ženskami in nad otroki začel s pomočjo
NVO« (predsednica).

Preden se je ustanovilo Društvo SOS telefon, je bilo nasilje nad ženskami prisotno, vendar pa
ni imelo obstoja v krogu državnih institucij. Resnično so bili začetki v polnem pomenu
besede. Pred ustanovitvijo Društva SOS telefon ni bilo ponudbe pomoči, namenjene žrtvam
nasilja:
»Če pogledamo v osemdeseta leta prejšnjega stoletja, nasilja nad ženskami in nasilja nad otroki »ni
bilo«. Institucije ga niso prepoznavale kot problem, niso ga beležile, seveda pa je bilo prisotno od
nekdaj. /…/ Treba je bilo začeti dobesedno od ničle, saj ni bilo ponudbe pomoči za žrtve nasilja«
(predsednica).
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Društvo SOS telefon se je razvilo iz temeljev feminističnega projekta. Nastalo je tako, da so
ženske poznale potrebo po ustanovitvi takšnega akterja. Pred tem ni bilo nobene nevladne
organizacije, ki bi se ukvarjala z nasiljem nad ženskami in nasiljem nad otroki:
»Nastal je iz potrebe, ki jo je prepoznala in definirala manjša skupina žensk, ki so želele pomagati
ženskam z izkušnjo nasilja. /…/ Društvo SOS telefon je bilo prva nevladna organizacija na področju
dela proti nasilju nad ženskami in nasilju nad otroki v Sloveniji« (predsednica).

Kaj je pomenila ustanovitev Društva SOS telefon in kaj pomeni danes? Z ustanovitvijo
Društva SOS telefon je prišlo do zgodovinskega premika, saj pred njegovo ustanovitvijo
nasilje ni bilo prepoznano in ni bilo podprto s strani države. Danes se gleda na Društvo SOS
telefon kot na akterja, na katerega se lahko obrnejo tako žrtve kot ostali akterji v sistemu
pomoči:
»Zagotovo je ustanovitev Društva pomenila zgodovinski premik na tem področju, ki je bilo
neprepoznano in kot tako s strani države. /…/ …, prepoznani smo kot organizacija, na katero se lahko
obrnejo tako žrtve kot predstavniki in predstavnice sistema pomoči v državi« (predsednica).

Na tem mestu so si enotni vsi trije pogledi, da je ustanovitev koristila in koristi v prvi vrsti
žrtvam nasilja. Društvo SOS telefon dela v tej smeri, da s svojim delom in pritiskanjem na
ostale akterje, vpliva na pozitivne spremembe na področju večje varnosti za žrtve nasilja in
učinkovitejšega sistema pomoči za žrtve nasilja. Šele v drugi vrsti Društvo SOS telefon koristi
družbi na sploh.
Društvo SOS telefon ni aktivno zgolj na kurativni ravni, ampak prav tako na preventivni
ravni. Njihovo delo na kurativni ravni zajema naslednje: SOS telefon za ženske in otroke –
žrtve nasilja, dve varni hiši oziroma Zatočišči za ženske in otroke – žrtve nasilja, podporna
skupina za ženske z izkušnjo nasilja, individualno svetovanje za žrtve nasilja in spolnih
zlorab, dve dislocirani enoti za uporabnice, ki so zmožne živeti zunaj zatočišč, Psihosocialna
pomoč za ženske in otroke, ki imajo izkušnjo z nasiljem v družini in spolnim nasiljem. Na
preventivni ravni pa zajema njegovo delo: v ospredju je predvsem ozaveščanje, drugače so
prisotne akcije, kampanje, usposabljanje prostovoljk, projekti na nacionalni in mednarodni
ravni. Problem, ki se pojavi na preventivni ravni, je premalo denarja. Medtem ko je kurativna
raven Društva SOS telefon sofinancirana s strani različnih akterjev.
Ugotovitve:
1. Društvo SOS telefon je nastalo iz feminističnih okvirjev.
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2. Pred ustanovitvijo Društva SOS telefon problem nasilje nad ženskami in otroki ni imel
obstoja v krogu državnih institucij.
3. Društvo SOS telefon je prvi akter, ki se je začel korenito spopadati z nasiljem.
4. Društvo SOS telefon je naredilo prelomnico na področju nasilja in velja za akterja, na
katerega se ne obračajo samo žrtve nasilja, ampak tudi ostali akterji.
5. Ustanovitev Društva SOS telefon je koristila in koristi v prvi vrsti žrtvam nasilja in ne
akterjem v sistemu pomoči.
6. Njihovo delo zajema ne samo kurativno raven, ampak tudi preventivno raven.
10.6.2 Premiki in dosežki Društva SOS telefon na področju nasilja nad ženskami
V tem sklopu sem intervjuvankam postavila vprašanja glede premikov, prednosti, prihajanja
predlogov za spremembe še vedno s strani nevladne organizacije, odmevnih in koristnih
dosežkov za uporabnice.
Pri premikih Društva SOS telefon, ki jih je le-to naredilo in jih ostali niso, se sklicujejo na to,
da se je društvo prvo začelo ukvarjati s problematiko nasilja nad ženskami in jo javno
izpostaviti, hkrati je bil narejen premik v smeri ustanovitve, saj je bila potreba po tem:
»Glede na to, da smo začeli odpirati problematiko, da smo prinesli temo nasilja nad ženskami in otroki
v slovenski prostor, smo že s tem naredili velike premike« (predsednica).
»Društvo SOS telefon je prva nevladna organizacija, ki je nastala na področju preprečevanja in pomoči
ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, nastala je v bistvu kot grassroot. Nastala je iz pobud feministične
skupine žensk, ki je opazila, da je obstaja potreba po tovrstnem društvu« (zaposlena).

Premiki se kažejo tako tudi preko njegovih programov na kurativni ravni, saj tako vidita
predsednica in zaposlena. Medtem ko vidi prostovoljka drugačen premik Društva SOS
telefon, to je premik na preventivni ravni, in kako je le-ta nadalje vplival na ostale:
»Ampak jaz mislim, da to ozaveščanje ljudi, da to je največji premik. Da so, da se res ljudje zavedajo,
zavedamo, da je nasilje nesprejemljivo« (prostovoljka).

Prav tako se kaže premik v tem, da društvo vpliva na ostale akterje, ki so del reševanja nasilja
nad ženskami:
»/…/ pričeli s pritiski na državo za potrebne premike in spremembe v delovanju sistema, vplivali na
sprejem Zakona o preprečevanju nasilja v družini, izvajali pritiske na odločevalke in odločevalce glede
ratifikacije Istanbulske konvencije /…/« (predsednica).
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Na drugi strani se kaže poveličevanje premikov Društva SOS telefon in opravičevanje glede
prepočasnih rezultatov:
»Gotovo smo vplivali na veliko premikov, ki so se zgodili v okviru sistema, tudi na ravni zakonodaje, je
pa to tek na dolge proge in rezultati se kažejo prepočasi, dostikrat prepočasi za žrtve« (predsednica).

Na drugi strani pa zaposlena vidi skupen premik vseh akterjev na področju nasilja pri
ratifikaciji Istanbulske konvencije. Torej izpostavi, da niso vidni zgolj premiki Društva SOS
telefon, ampak tudi premiki na način sodelovanja vseh akterjev.
Prednosti, ki jih ima Društvo SOS telefon v primerjavi z državnimi institucijami, izpostavita
zaposlena in predsednica, medtem ko prostovoljka ne ve, kje so prednosti Društva SOS
telefon. Tako so prednosti Društva SOS telefon v tem, da se v primerjavi z državnimi
institucijami hitreje in učinkoviteje približa potrebam uporabnic in uporabnikov, prepozna
težave na terenu in poskuša kaj spremeniti znotraj njega, specializirano je za eno področje, je
fleksibilno, prilagaja se potrebam uporabnic in uporabnikov.
Za razliko od prednosti Društva SOS telefon kot nevladne organizacije, so minusi državnih
institucij naslednji: delovanje na več področjih, manjša specializiranost, večja omejitev s
pristojnostmi in javnimi pooblastili. Na drugi strani pa imajo vendarle državne institucije
prednosti – javna pooblastila in zaradi njih večjo moč kot Društvo SOS telefon:
»Tudi v državnih institucijah se da ogromno narediti, v končni fazi imajo oni javna pooblastila, ki jih mi
nimamo in kot taki imajo seveda večjo moč« (predsednica).

Vprašanje glede tega, ali še vedno prihajajo predlogi za spremembe na področju nasilja nad
ženskami s strani Društva SOS telefon kot nevladne organizacije ali s strani državnih
institucij, sem zastavila zgolj predsednici, saj je prisotna že vrsto let na Društvu SOS telefon.
Tu je ponovno zaslediti, da resda prihajajo predlogi z obeh strani, tako Društva SOS telefon
kot nevladne organizacije in državnih institucij, vendarle nevladne organizacije zgodovinsko
prednjačijo pred državnimi institucijami:
»Predlogi prihajajo z obeh strani, seveda pa smo NVO že zgodovinsko in v svojem temelju tiste, ki
opozarjamo na pomanjkljivosti sistema in nanj nenehno opozarjamo« (predsednica).

Dosežki Društva SOS telefon, ki so najbolj odmevni in za njegove uporabnice koristni, se
enačijo s premiki, saj tako jih vidita predsednica in zaposlena, ki enačita premike in dosežke:
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»Vse to, kar sem že omenila. SOS telefon, potem je prva nevladna varna hiša, ki jo je ustanovila naša
organizacija, kot tretje bi omenila Zatočišče II, ki je prilagojeno za ženske oziroma za otroka z ovirami.
To je bil prvi varni prostor za namestitev žrtve nasilja z gibalnimi ovirami /…/« (zaposlena).

Na drugi strani se pri dosežkih izpostavlja njegovo veličino delovanja na področju nasilja nad
ženskami v Sloveniji:
»Dodala bi samo, da menim, da smo velik naredili za prepoznavo nasilja in odpravljanje njegovih
posledic« (predsednica).

Če primerjamo med intervjuvankami, se dosežki pri prostovoljki delno enačijo s premiki,
vendar kljub vsemu za dosežke, tako kot zaposlena in predsednica, označi njegove programe:
»V prvi vrsti je telefon, SOS telefon, ki je bil uveden. Da se lahko pokliče in dobi nasvete, pa varne
hiše. (ponovitev vprašanja op. M. L.) Ja telefon pa varne hiše in jasno spet ozaveščanje javnosti«
(prostovoljka).

Ugotovitve:
1. Premiki, ki jih je Društvo SOS telefon naredilo, so: prvo začelo odpirati problematiko
nasilja nad ženskami in otroki ter jo javno izpostavilo; premiki na preventivni in
kurativni ravni; vpliv na ostale akterje se vrednoti kot premik; premiki, ki so plod
skupnega sodelovanja.
2. Prednosti Društva SOS telefon v primerjavi z državnimi institucijami se kažejo kot v
korist žrtvam nasilja.
3. Predlogi za spremembe na področju nasilja nad ženskami prihajajo še vedno s strani
Društva SOS telefon.
4. Dosežki Društva SOS telefon, ki so najbolj odmevni in koristni za njegove
uporabnice, se enačijo s premiki. Hkrati se kot dosežek kaže tudi veličina delovanja
Društva SOS telefon za prepoznavo nasilja in odpravljanje posledic nasilja.
10.6.3 Vpliv Društva SOS telefon na državne institucije, ki so prav tako del reševanja
nasilja nad ženskami
Znotraj tega sklopa sem postavila vprašanja glede vpliva Društva SOS telefon s svojim delom
na ostale akterje, morebitne spremembe pri ostalih akterjih kot posledice vpliva dela Društva
SOS telefon, vpliv Društva SOS telefon na ostale akterje preko izobraževanja o nasilju, kako
vrednotijo posredovane izkušnje Društva SOS telefon državne institucije. Ta sklop sem
dopolnila tudi s pomočjo Letnega poročila Društva SOS telefon 2015.
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Društvo SOS telefon vpliva na ostale, vendar se dvoumnost kaže pri prostovoljki. Vpliv
Društva SOS telefon se kaže preko sodelovanja in prav tako povratno vplivajo ostali akterji
preko sodelovanja:
»Vpliva ravno ne vem če, sodelujejo pa« (prostovoljka).
»Akterji vplivamo drug na drugega, zagotovo. /…/ Sodelovanje z drugimi institucijami, kot so policija,
centri za socialno delo, zdravstvo, šolstvo, razna ministrstva, če jih naštejemo le nekaj – seveda s svojim
delovanjem vplivamo nanje – in po drugi strani oni na nas – sofinancerji predvsem s svojimi zahtevami,
ki pa prepogosto pomenijo birokratizacijo postopkov« (predsednica).

Vpliv nevladnih organizacij na sploh se kaže v tem, da so one »zakrivile« sprožitev govora o
problematiki nasilja nad ženskami in jo dale v ospredje. Kot dokaz temu je, da se danes
govori več o nasilju nad ženskami, nasilju v družini. S pomočjo feminističnih načel dela, iz
katerih izhaja Društvo SOS telefon, se je vplivalo na ostale akterje. Nevladne organizacije so
tiste, ki so vplivale in vplivajo na delovanje ostalih akterjev na področju nasilja:
»Vsekakor tudi feministična načela dela, iz katerih Društvo izhaja, z njimi se je vplivalo tudi na delo
vladnih organizacij. Nevladne organizacije smo tiste, ki smo in še opozarjamo na pomanjkljivosti
sistema in s tem na delo drugih akterjev v sistemu« (zaposlena).

Prav tako se neposredni vpliv Društva SOS telefon na ostale akterje kaže v tem, da ima široko
ponudbo različnih programov in storitev za žrtve nasilja. Medtem ko se vpliv na ostale akterje
kaže prav tako na kurativni ravni, ko gre za reševanje posameznih primerov:
»Zaradi tega, ker je Društvo toliko aktivno na vseh področjih, mislim na področjih prijav na center za
socialno delo, sodelovanje s policijo. V teh primerih mislim, da je vpliv na ta neposreden način,
posreden« (prostovoljka).

Vpliv Društva SOS telefon se kaže tudi v okviru sodelovanja in preventivnega delovanja, ko
prispeva k ozaveščanju, izobraževanju in informiranju splošne javnosti o sami problematiki
(Letno poročilo Društva SOS telefon 2015, 2016: 27).
Znotraj okvira dejavnosti sodelovanja z drugimi organizacijami in preventivnega delovanja je
Društvo SOS telefon vplivalo, ko se je urejalo politike o nasilju v družini, nasilju nad
ženskami in nasilju nad otroki v Sloveniji. Tudi na mednarodnem področju je Društvo SOS
telefon sodelovalo, ko so se oblikovale pripombe na besedila mednarodnih resolucij in
konvencij (Letno poročilo Društva SOS telefon 2015, 2016: 27). Med drugim trenutno
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Društvo SOS telefon vpliva na področju zakonodaje, ko se spreminja Zakon o preprečevanju
nasilja v družini.
Na drugi strani se poudarja enakovrednost vlog v sistemu pomoči in se opravičuje, da
vendarle nevladne organizacije prednjačijo glede vpliva v sistemu pomoči ter da je njihov
vpliv hvalevreden za žrtve nasilja:
»Pomembno je, da vidimo drug drugega kot enakovredne partnerje v sistemu pomoči, NVO pa bomo
vedno v vlogi, ko bomo opozarjale na pomanjkljivosti v sistemu, in to ne bi smelo biti razumljeno kot
grožnja temveč kot doprinos k boljšim rešitvam za večjo zaščito žrtev nasilja« (predsednica).

Pri vprašanju morebitnih sprememb pri ostalih akterjih kot posledice vpliva dela Društva SOS
telefon in kakšne so te spremembe, se izpostavi, da bi o tem lažje govoril nekdo od zunaj,
torej ne Društvo SOS telefon. Vendar se samo Društvo SOS telefon zaveda, kakšno vlogo ima
pri spremembah, saj so le-te vidne na različnih področjih, tako na preventivni kot na kurativni
ravni:
»Morda bi na to, koliko smo doprinesli k spremembam, še lažje odgovoril nekdo od zunaj, bolj
objektivno, zagotovo pa se zavedamo naše vloge pri spremembah, ki so se zgodile na področju
zakonodaje, ponudbe za žrtve, ozaveščenosti na tem področji« (predsednica).

Na drugi strani pa se poudari, da do teh sprememb ni prišlo tako, da bi bilo zgolj Društvo SOS
telefon tisto, ki je vse spremembe naredilo samo, temveč gre za sodelovanje. Torej tudi drugi
akterji so prispevali skupaj z Društvom SOS telefon kot nevladno organizacijo, da so se
zgodile spremembe na področju nasilja nad ženskami:
»Spremembe je povzročilo, vsekakor v sodelovanju z drugimi nevladnimi in vladnimi organizacijami.
(na koga so vplivale te spremembe op. M. L.) Mislim to bi bilo težko reči, ker nismo samo mi. To je
bilo vedno v sodelovanju« (zaposlena).

Te spremembe, ki jih je vneslo Društvo SOS telefon, so vplivale na vse akterje na področju
nasilja nad ženskami. Ampak do teh sprememb je prišlo preko sodelovanja, zato ni prisoten
samo vpliv Društva SOS telefon. Medtem ko predsednica izpostavi, da bodo v prihodnje še
vedno nasploh potrebne spremembe na področju nasilja, saj so še vedno prisotne sledi
tradicije:
»Čaka nas pa še ogromno delo, saj je stereotipno, tradicionalno gledanje na nasilje, ne glede na velike
spremembe, še vedno tema, ki v ljudeh zbuja veliko nelagodja« (predsednica).
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Tudi preko izobraževanja lahko označimo vpliv Društva SOS telefon na ostale akterji, ki prav
tako rešujejo ta pereč družbeni problem. Tako je Društvo SOS telefon v okviru dejavnosti
sodelovanja z drugimi organizacijami in preventivnega delovanja prispevalo k strokovni
usposobljenosti različnih strokovnih služb, katerih delovno področje je preprečevanje nasilja
nad ženskami in nasilja nad otroki. Za delo z žrtvami nasilja je usposabljalo in usposablja
državne institucije: policija, centri za socialno delo, zdravstvena nega, vzgojno-izobraževalni
zavodi, tožilstvo in sodstvo (Letno poročilo Društva SOS telefon 2015, 2016: 27). To so
akterji, ki jih Društvo SOS telefon izobražuje.
Vse tri intervjuvanke so pri izobraževanju s strani Društva SOS telefon izpostavile
izobraževanje sodstva, ki je potekalo v zadnjem času, kar ga lahko označimo kot pomembno
izobraževanje. Med drugim predsednica izpostavi še izobraževanje iz leta 1999, ki je bilo eno
prvih večjih izobraževanj, namenjeno policiji, potekalo pa je na način sodelovanja s
predstavnicami in predstavniki policije. Tudi slednjega lahko nekako označimo kot
pomembno izobraževanje. Izobraževanje s strani Društva SOS telefon poteka na način
sodelovanja in vabljenja:
»Sodelovale smo že pri izobraževanju pedagoških, socialnih delavk in delavcev, veliko smo
izobraževale, skupaj z Zbornico – Zvezo – medicinske sestre in zdravstvene tehnike, vabijo nas na
izobraževanja, namenjena mladim, starejšim, raznim strokovnim službam. /…/ Sodelujemo tudi na
izobraževanjih, namenjenih multiplikatorjem v policiji« (predsednica).

Na eni strani se poudarja veličina izobraževanja s strani Društva SOS telefon, ki jo izpostavita
prostovoljka in zaposlena:
»V 27-letni dobi delovanja Društva, se je izobraževalo že veliko različnih institucij s strani Društva
SOS telefonu, v sodelovanju tudi z drugimi nevladnimi organizacijami na tem področju« (zaposlena).
»Ja, veliko izobraževanj je. /…/ Teh izobraževanj je veliko« (prostovoljka).

Na drugi strani pa zaposlena izpostavi, da kljub vsemu gre za pomanjkanje izobraževanja
akterjev na področju nasilja. Slednje vodi do posledic, ki se odražajo v družbi, kar nadalje
vodi do posledic, ki jih utrpijo žrtve nasilja. Tu se kaže vpliv nevladne organizacije, saj dela v
smeri, da bi bilo tega izobraževanja, namenjenega državnim institucijam, več, saj bi tako
morebiti prišlo do manjših posledic:
»Ves čas opozarjamo na pomanjkanje izobraževanja strokovnjakinj, strokovnjakov, ki delajo v vladnih
institucijah. Opažamo, da je bistveno, da poznajo problematiko nasilja v družini, da poznajo dinamiko,
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kaj so značilnosti, kako se žrtev počuti. In zaradi pomanjkanja izobraževanja še vedno vladajo
stereotipi, miti o nasilju, ki se potem tudi širijo naprej v družbi in vplivajo na sekundarno viktimizacijo
žrtev in na diskriminacijo žrtev. Zato opozarjamo, da je tega izobraževanja premalo. To tudi želimo, da
se spremeni v ZPND-ju. Prav tako smo na to opozorili v Ženevi, na zasedanju CEDAW. /…/ Tudi na
fakultetah opažamo, da je tega izobraževanja premalo« (zaposlena).

Glede vrednotenja izkušenj, ki jih posreduje Društvo SOS telefon državnim institucijam, se
razlikujejo odgovori vseh treh intervjuvank. Če na tem mestu izpostavimo odgovor vsake
posebej, predsednica glede pozitivnega vrednotenja izkušenj izhaja iz vabljenja Društva SOS
telefon k sodelovanju:
»Glede vrednotenja vam težko odgovorim, glede na to, da nas vabijo k sodelovanju, menim, da je
vrednoteno pozitivno in da so jim naše izkušnje dragocene« (predsednica).

Na drugi strani prostovoljka izpostavi, da so izkušnje Društva SOS telefon vrednotene tako
pozitivno kot negativno ter poda razloge za vsakogar:
»Ja kakor jaz vem, eni ja, eni pa tudi ne. (razlogi za negativno vrednotenje izkušenj op. M. L.) Verjetno,
ker vsi, ker imajo svojo, ne vem svoja pravila. In ne marajo, da jih kdo moti. To je moje mnenje.
(razlogi za pozitivno vrednotenje izkušenj op. M. L.) Po mojem, da tisti so spoznal, da je prav, da se
sodeluje z Društvom. In da se na Društvu dober dela« (prostovoljka).

Medtem ko za razliko od prostovoljke zaposlena posploši, da je pozitivno vrednotenje
izkušenj Društva SOS telefon s strani državnih institucij. Na drugi strani je vendar za
preventivno raven premalo posluha:
»Na splošno nas sprejemajo, nas podpirajo, nekako vidijo v nas pomembnega deležnika kot nevladno
organizacijo. (vrednotenje izkušenj na preventivni ravni op. M. L.) Na preventivi, kakor pravim, je zelo
malo posluha. Oni bi gasili požar, ko je tu, se pravi, bolj jih zanima kurativa« (zaposlena).

Ugotovitve:
1. Društvo SOS telefon vpliva na ostale akterje na področju nasilja in s tem kaže svojo
veličino. Na drugi strani vpliva na ostale akterje tudi na način sodelovanja, tako ni
prisoten zgolj samo njegov vpliv.
2. Društvo SOS telefon je vneslo spremembe na področju nasilja, vendar tudi na način
sodelovanja z ostalimi akterji.
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3. Društvo SOS telefon je zelo aktivno v smeri izobraževanja ostalih akterjev na
področju nasilja in izobražuje nove akterje, ki jih prej ni. Na drugi strani pa teži, da bi
bilo več izobraževanj za akterje na področju nasilja.
4. Izkušnje Društva SOS telefon so s strani državnih institucij v večji meri pozitivno
vrednotene. Na drugi strani pa so bolj zaželene izkušnje iz kurative kot pa preventive.
10.6.4 Prispevek Društva SOS telefona k reševanju nasilja nad ženskami
Pri tem sklopu me je zanimalo, kako intervjuvanke same vrednotijo obseg dela Društva SOS
telefon pri reševanju nasilja nad ženskami, kateri problemi ovirajo delo Društva SOS telefon
in kakšno je njihovo mnenje glede tega, ali je Društvo SOS telefon naredilo dovolj na
področju tega družbenega problema.
To, koliko je prispevalo Društvo SOS telefon k reševanju problematike nasilja nad ženskami,
je vidno že skozi prejšnje sklope oziroma, če povemo kratko in jedrnato, je veliko doprineslo
k reševanju te problematike. Prostovoljka za razliko od predsednice in zaposlene na tem
mestu izpostavi, da je društvo veliko prispevalo k reševanju te problematike in poda razlog:
»Ker je bil to eden od prvih telefonov, kamor so lahko poklical za pomoč in ker že ima tako tradicijo«
(prostovoljka).

Na tem mestu pa zaposlena izpostavi, da ni samo prispevek s strani Društva SOS telefon:
»Zdaj ne bi rekla, da je tu Društvo SOS telefon tisto, ki je samo prispevalo. Ne moremo sami delovati,
zato poudarjam, da gre za sodelovanje« (zaposlena).

Medtem ko prostovoljka ne ve za probleme, ki bi omejevali delovanje Društva SOS telefon,
jih zaposlena in predsednica izpostavita. To sta: finance in kadrovska podhranjenost. Slednja
pa izhaja iz financ. Iz tega je možno razbrati, da so finance večji problem. Zaradi teh dveh
problemov so prisotne posledice:
»Ideje so, kaj vse bi se lahko še delalo in na kakšen način. Ampak omejujejo nas vsekakor finance in
kadrovska podhranjenost« (zaposlena).
»Idej imamo namreč veliko, za izvedbo pa so vedno potrebna sredstva« (predsednica).

Vendar je Društvo SOS telefon veselo podpore, ki jo dobiva s strani Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Mestne občine Ljubljana in drugih občin, Fundacije invalidskih in
humanitarnih organizacij ter raznih donatorjev.
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Glede tega, če je Društvo SOS telefon naredilo dovolj na področju nasilja nad ženskami v
vseh pogledih, sta enotnega mnenja zaposlena in predsednica, ki vidita možnost, da se da
narediti še več. Na drugi strani pa izpostavita omejitve, ki vplivajo, zakaj se ne da narediti še
več. Te omejitve izhajajo iz prej zgoraj omenjenih problemov Društva SOS telefon:
»Ampak tako kot sem prej rekla, tukaj so kadrovska podhranjenost pa finance. Tako, da se trudimo,
ideje so, kaj vse bi še lahko naredile« (zaposlena).
»So pa tudi omejitve. Če pogledam v tem trenutku, je precejšen del kadra do konca »izkoriščen«, ne
moremo mu dodajati novih nalog, nenehno se borimo s tem, koliko zmoremo in koliko bi bilo še treba
narediti. Na vsakem timskem sestanku se pogovarjamo, katera bi lahko še kaj prevzela, velikokrat smo
tako obremenjene, da ne vemo, komu bi lahko še kaj naložile« (predsednica).

Medtem ko prostovoljka meni, da ni dovolj, saj še vedno obstaja nasilje ter vidi rešitev v
nadaljnjem kontinuiranem delu Društva SOS telefon:
»V vseh pogledih ni nikoli dovolj, ker potem ne bi bilo več nasilja. Nasilje je pa še. (kaj bi še lahko
naredilo Društvo SOS telefon op. M. L.) Ne da bi še kaj naredilo, ampak da dela, to kar dela naprej.
Tako v tem smislu« (prostovoljka).

Ugotovitve:
1. Društvo SOS telefon je veliko prispevalo k reševanju problematike nasilja nad
ženskami, vendar tudi zaradi sodelovanja z ostalimi akterji.
2. Društvo SOS telefon ima problema, kot sta finance in kadrovska podhranjenost.
Slednja vplivata tako, da zavirata realizacijo novih idej Društva SOS telefon
3. Društvo SOS telefon bi lahko še več naredilo na področju nasilja nad ženskami, med
drugim ga ovirata kadrovska podhranjenost in finance.
10.6.5 Sodelovanje Društva SOS telefon z državnimi institucijami
V tem sklopu se osredotočam na sodelovanje Društva SOS telefon z državnimi institucijami
tako na preventivni kot na kurativni ravni. Tako je v ospredje postavljeno, s kom Društvo
SOS telefon sodeluje, kako poteka sodelovanje med Društvom SOS telefon in državnimi
institucijami, ali je potreba za več morebitnega sodelovanja med Društvom SOS telefon in
državnimi institucijami, ali obstajajo morebitne situacije, v katerih državne institucije ne
želijo sodelovati z Društvom SOS telefon, s katere strani prihaja več pobud za sodelovanje
med Društvom SOS telefon in državnimi institucijami. Na tem mestu dopolnjujem vsebino z
Letnim poročilom Društva SOS telefon 2015.
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V Letnem poročilu Društva SOS telefon 2015 je zapisano, da je za zadnja leta značilno vedno
več sodelovanja med nevladnimi in vladnimi organizacijami na področju preprečevanja
nasilja. To sodelovanje je tako na preventivni kot na kurativni ravni (Letno poročilo Društva
SOS telefon 2015, 2016: 27).
Društvo SOS telefon sodeluje tako z nevladnimi kot z vladnimi organizacijami v Sloveniji in
prav tako v tujini. Sodeluje tudi z organizacijami na mednarodni ravni. Sodelovanje med
Društvom SOS telefon in ostalimi poteka na preventivni in na kurativni ravni (Letno poročilo
Društva SOS telefon 2015, 2016: 27).
Akterji, s katerimi sodeluje Društvo SOS telefon, so: nevladne organizacije, zdravstvo,
šolstvo, policija, sodstvo, centri za socialno delo. Zadnji omenjeni akter še posebej poudari
prostovoljka. Na drugi strani predsednica označi pomembno sodelovanje tako na kurativni
ravni (multidisciplinarni timi) kot na preventivni ravni (spremembe in implementacija
zakonodaje). En sam akter na področju nasilja, ne da bi sodeloval z ostalimi akterji, ne more
narediti veliko:
»Pri našem delu samo en akter ne more narediti veliko. Pomembno je sodelovanje, med drugim v
multidisciplinarnih timih in na drugih ravneh sodelovanja, državnem nivoju, ko gre za potrebne
spremembe zakonodaje in njeno implementacijo« (predsednica).

Prisotni so različni načini sodelovanja, ki so naslednji: sodelovanje pri delu z mediji in
skupnih kampanjah, ko se ozavešča splošno javnost; sodelovanje, ko potekajo skupna
strokovna srečanja nevladnih in vladnih organizacij; sodelovanje poteka tudi, ko se obravnava
posamezne primere nasilja; sodelovanje pri oblikovanju politik o nasilju (Letno poročilo
Društva SOS telefon 2015, 2016: 27).
Sodelovanje med Društvom SOS telefon in državnimi institucijami na kurativni ravni poteka
na podlagi zakonodaje in pravilnikov na področju nasilja, in to jih zavezuje k skupnemu
sodelovanju na kurativni ravni. Tu je temelj zakonodaja. Društvo SOS telefon tako na
kurativni ravni sodeluje v multidisciplinarnih timih, posreduje prijave nasilja in zadeve
institucijam (policija, center za socialno delo). Društvo SOS telefon se za vsak primer nasilja
poveže z vsemi akterji, vendar je v ozadju tega povezovanja dolžnost, ki izhaja iz zakonodaje.
Na drugi strani je sodelovanje z drugimi akterji edini način, kako pomagati žrtvam, da se
izvije iz nasilja:
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»/…/ seveda samo s sodelovanjem z drugimi institucijami lahko pomagamo žrtvam, da najdejo pot iz
nasilja« (predsednica).

Na preventivni ravni poteka sodelovanje med Društvom SOS telefon in državnimi
institucijami preko projektov, skupnega organiziranja dogodkov in konferenc. Vendar je na
tej ravni problem, saj ni prisotne sistematične preventive. Prav tako ni posluha na tej ravni:
»Na preventivni je, kot rečeno, manj posluha. Seveda sodelujemo v sklopu različnih projektov in
organiziramo skupaj dogodke, konference, ampak ni pa sistematične preventive« (zaposlena).

Na eni strani je potrebno več sodelovanja med Društvom SOS telefon in državnimi
institucijami. Razlog, zakaj bi bilo potrebno več sodelovanja, je v sistemu. Na drugi strani so
težnje, da se vedno lahko izboljša sodelovanje. Do pozitivnih posledic, kot so večji premiki na
mikro nivoju in na družbeni ravni, bo prišlo s pomočjo več sodelovanja med akterji:
»Z več sodelovanja bomo skupaj dosegli večje premike na mikro nivoju, ko gre za posamezne primere,
in na družbeni ravni, ko gre za ozaveščanje tako o preventivi kot o kurativnih programih« (predsednica).

Potrebno je sodelovanje med akterji na področju nasilja. Nobenega problema Društvo SOS
telefon ne more rešiti samo. Deluje tako, da temelji na zakonodaji ter tako posledično sodeluje
z ostalimi akterji. Ti se morajo med sabo gledati kot enakovredni členi v sistemu pomoči, saj
vsakdo prispeva, kar lahko in mora, ko gre za reševanje konkretnega primera nasilja:
»Pomembno je, da znotraj sistema pomoči drug na drugega gledamo kot na enakovredne partnerje v
sistemu pomoči, vsak lahko in mora, kot je določeno z zakonodajo, dodati svoj del k reševanju
konkretnega primera« (predsednica).

Društvo SOS telefon pozdravlja tudi novo sodelovanje, ki ga prej ni bilo. Gre za sodelovanje
s sodstvom. Medtem ko je včasih prisotna želja, da bi bilo več sodelovanja med Društvom
SOS telefon kot nevladno organizacijo in državnimi institucijami, saj je prisotno zgolj
minimalno sodelovanje, določeno z zakonodajo. Tako predsednica meni, da se lahko naredi
več za žrtev nasilja, če se ne temelji zgolj na podlagi zakonodaje. Birokratski odnos je tisti, ki
otežuje skupno delo:
»/…/ je pa res, da bi si včasih želele več sodelovanja s strani katere od institucij takrat, ko je le-to zgolj
minimalno in samo v zahtevanih zakonskih okvirih. S pogledom »čez« - s tem, da si še vedno znotraj
zakonskih okvirov, se lahko za žrtve naredi bistveno več. Če pa je odziv zgolj birokratski, je težje
narediti nekaj skupaj« (predsednica).
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Do morebitnih situacij, ko državne institucije ne bi želele sodelovati z Društvom SOS telefon
kot nevladno organizacijo, ne pride, saj je na delu zakonodaja, ki jih zavezuje k
medsebojnemu sodelovanju. Tako še ni prišlo do situacij, ko bi se odklonilo sodelovanje z
Društvom SOS telefon kot nevladno organizacijo. Na preventivni ravni so odzivi akterjev, ki
jih Društvo SOS telefon povabi k sodelovanju k projektu, takojšni in pozitivni. Občasno je
Društvo SOS telefon priča preveč birokratskemu odnosu, ko gre za kurativno raven oziroma
reševanje konkretnega primera nasilja.
Akter – Društvo SOS telefon ali državne institucije – ki daje največ pobud oziroma prvi da
pobude za skupno sodelovanje med Društvom SOS telefon in državnimi institucijami, je
Društvo SOS telefon. Slednji daje največ pobud za sodelovanje zaradi svojega načina dela.
Razlog, zakaj ne prihaja največ pobud za sodelovanje s strani državnih institucij, je, da imajo
slednje svoje vzvode in pravila, pri tem pa ne rabijo posredovanja Društva SOS telefon:
»Ja oni imajo svoje vzvode in svoja pravila, da če pride recimo nekdo k njim direktno po pomoč. Oni
vejo kaj in kako. Ne rabijo našega posredovanja, posredovanja Društva. Ker pri nas je pot malo
drugačna. Mi na začetku samo svetujemo, mislim v glavnem samo svetujemo po telefonu prostovoljke«
(prostovoljka).

Na drugi strani se poudarja, da takšne pobude za sodelovanja pridejo tudi z druge strani. Torej
Društvo SOS telefon ni edino, ki daje pobude za sodelovanje.
Ugotovitve:
1. Društvo SOS telefon sodeluje z različnimi akterji, saj en sam akter na področju nasilja
ne more narediti veliko.
2. Način sodelovanja med Društvom SOS telefon in ostalimi na kurativni ravni je
določen v pravnih aktih, zato so dolžni sodelovati med sabo. Medtem ko je na
preventivni ravni problem ta, da ni sistematične preventive.
3. Sodelovanja med Društvom SOS telefon kot nevladno organizacijo in državnimi
institucijami bi lahko bilo več, saj večinoma temelji na podlagi pravnih aktov.
4. Državne institucije na kurativni ravni ne odklanjajo sodelovanja z Društvom SOS
telefon kot nevladno organizacijo, saj jih zavezuje zakonodaja.
5. Društvo SOS telefon da največ pobud oziroma da prvo pobude za skupno sodelovanje.
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10.6.6 Obravnavanje žrtev nasilja s strani Društva SOS telefon v primerjavi z državnimi
institucijami
Znotraj tega sklopa se osredotočamo na to, kako Društvo SOS telefon deluje na področju
kurative, ko gre za obravnavanje primerov žrtev nasilja. Tako nas na tem mestu zanima, kako
razume Društvo SOS telefon nasilje nad ženskami v primerjavi z državnimi institucijami,
kako lahko Društvo SOS telefon v primerjavi z državnimi institucijami pomaga žrtvi nasilja
in kdo lahko pomaga največ žrtvi nasilja, katere prakse dela so bolje vrednotene s strani
preživelih, zakaj pride do razlik v praksi dela z žrtvijo nasilja med Društvom SOS telefon in
državnimi institucijami. Na tem mestu še dopolnjujem s podatkom s spletne strani Društva
SOS telefon.
Namen Društva SOS telefon je, da nudi žrtvi nasilja podporo, zaščito in pomoč za izhod iz
nasilja. Prav tako je njegov namen ozaveščati, da nasilje ni sprejemljivo (Spletna stran
Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja).
Društvo SOS telefon razume nasilje tako, kot ga je pravilno potrebno razumeti za delo z
žrtvami nasilja. Če smo natančnejši, kakšno je to pravilno razumevanje nasilja, Društvo SOS
telefon ima za teorijo in prakso feministično socialno delo. Njegovo pravilo je ničelna
toleranca – vsakršno nasilje je nesprejemljivo. Za Društvo SOS telefon je nasilje nad
ženskami družbeni problem in ga razume kot zlorabo moči. Izhaja tudi iz tega, da je za nasilje
odgovorna tista oseba, ki ga povzroča.
Predsednica označi kot pomembno to, kakšno prepričanje ima oseba, ki dela na področju
nasilja. Kajti če so prepričanja napačna za delo z žrtvijo nasilja, to vodi do negativnih
posledic za žrtev nasilja:
»Vedno pa je pomembno, iz kakšnih prepričanj nekdo pri delu z nasiljem izhaja. Takrat se pojavijo
največje težave in takrat se po navadi ne naredi dovolj za zaščito žrtve. Temu seveda ne bi smelo biti
tako, se pa žal srečujemo tudi s takimi primeri« (predsednica).

Kot posledico nepravilnega razumevanja nasilja nad ženskami izpostavi prostovoljka primer
policije:
»Če vzamemo policijo. Se zgodi, da so kdaj policaji, ki nimajo ne vem čuta, ali kako in ne razumejo
žrtev. In lahko napišejo samo kazen za motenje oziroma za intervencijo in to ni dobro sporočilo za
žrtev. Ker naslednjič ne bo poklicala policije. Tak primer bi jaz imela, da je treba imeti tudi eno
empatijo« (prostovoljka).
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Zaposlena na drugi strani izpostavi slabo prakso razumevanja s strani državnih institucij.
Slednje pogosto delujejo na principu gender blindness oziroma gender neutrality, kar vpliva
na njihovo nadaljnje delo z žrtvami nasilja. Zaradi tega lahko prihaja do posledic, ki jih
občutijo žrtve nasilja. Te so: sekundarna viktimizacija, diskriminacija žensk, nerazumevanje
problematike in dinamike nasilja, nerazumevanje žrtev.
Društvo SOS telefon lahko pomaga žrtvi nasilja preko svojih programov. V njegovem
središču so potrebe uporabnic in njihovih otrok. Glede tega, kdo lahko pomaga največ žrtvi
nasilja, so si enotne vse tri intervjuvanke. Na kurativni ravni ni moč govoriti, kdo lahko
pomaga največ žrtvi nasilja. Društvo kot nevladna organizacija in državne institucije
prispevajo vsak svoj delež pomoči in tako se tvori celota pomoči, namenjena žrtvi nasilja:
»Kdo lahko največ pomaga žrtvi nasilja, je zelo težko reči, ker je način dela z žrtvami drugačen.
Delovati moramo skupaj. Ne gre za to, da bi lahko nekdo več naredil. /…/ In če vsak naredi svoj del, je
pomoč lahko uspešna« (zaposlena).
»Če vsak naredi svoj del dobro, je toliko več možnosti, da bomo učinkovito in hitro zaščitili žrtev in ji
pomagali v skladu z njenimi pričakovanji, kolikor je to možno« (predsednica).
»Kdo? Vsak po svoje, čeprav še zmeri jaz mislim, da bi najprej morala država poskrbet za žrtev«
(prostovoljka).

Na drugi strani prostovoljka meni, da bi vendarle najprej država morala poskrbeti za žrtev
nasilja. Čeprav predsednica izpostavi, da so pomagati žrtvam nasilja dolžni vsi akterji na
podlagi zakonodaje. Za razliko od državnih institucij Društvo SOS telefon nima javnih
pooblastil in pristojnosti. Tako bi lahko državne institucije lažje shajale brez Društva SOS
telefon kot nevladne organizacije kot pa obratno. Vendar nadalje zaposlena vidi, da bi
shajanje brez Društva SOS telefon kot nevladne organizacije v sistemu pomoči povzročilo, da
pomoč, namenjena žrtvam nasilja, ne bi bila tako učinkovita. To, da bi umanjkali programi
Društva SOS telefon, bi v prvi vrsti občutile žrtve.
Društvo SOS telefon obravnava žrtev nasilja na način, da ji verjame in jo ne obsoja. Tako
Društvo SOS telefon spremlja žrtev nasilja, ko ta predeluje posledice nasilja. Obravnava jo
tudi tako, da ji prizna edinstvenost, ko doživlja travmatične dogodke. Je pristransko pri delu z
žrtvami nasilja. Ta pristranskost se kaže kot pozitivna in nujna. Če Društvo SOS telefon ne bi
bilo pristransko, bi vzroke nasilja iskalo v žrtvah nasilja ter bi tako nasilje opravičevalo.
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Vzroke za različno obravnavanje žrtev nasilja, ki jih izpostavita predsednica in zaposlena, je
potrebno iskati v raznoliki ponudbi in možnosti pomoči s strani državnih institucij in
nevladnih organizacij, drugačnem razumevanju nasilja s strani državnih institucij. Prav tako
pa predsednica izpostavi, da je potrebno vzroke za različno obravnavanje žrtev nasilja iskati
poleg strokovnosti še v odnosu, ki ga ima strokovnjakinja oziroma strokovnjak do nasilja.
Napačen odnos do nasilja vodi do posledic, ki jih občutijo žrtve nasilja:
»Do različnega obravnavanja tako pride zaradi različnosti same ponudbe in možnosti pomoči, ki jo
lahko nudijo vladne in nevladne organizacije, vedno pa je poleg strokovnosti pomemben tudi odnos
vsake posamezne strokovnjakinje in strokovnjaka do nasilja – ali ga opravičuje, racionalizira,
minimalizira, ali pa ga opredeljuje kot nedopustno ravnanje, ki ima dolgotrajne posledice za žrtev in ga
je potrebno takoj in jasno ustaviti« (predsednica).

Kakšna so izhodišča za obravnavo žrtev nasilja? Za zaposleno je pomembno prepričanje, saj
iz njega izhaja nadaljnjo delo z žrtvijo nasilja:
»Zelo pomembno je prepričanje, iz katerega izhajaš pri svojem delu, ne glede na zakonodajo, saj to
vpliva na tvoje delo z žrtvijo. Me uporabljamo feministična načela dela« (zaposlena).

Prav tako je tudi na tem mestu pomembno sodelovanje med vsemi akterji v sistemu pomoči
za večjo učinkovitost pri obravnavi nasilja.
Katere prakse dela – prakse Društva SOS telefon ali prakse državnih institucij – so bolje
vrednotene? Tu izhajam iz pričevanj predsednice, zaposlene in prostovoljke. Na eni strani
veliko žrtev kritizira državne institucije, češ da te ne storijo dovolj. So primeri dobre prakse
Društva SOS telefon, ko je večina žrtev nasilja zadovoljnih z Društvom SOS telefon:
»Ja so v glavnem, povejo na telefonu, da so, da smo pomagal. So zadovoljne ja. Ne vsi jasno, ampak
večina« (prostovoljka).

S čim konkretno so žrtve nasilja zadovoljne z Društvom SOS telefon? Žrtve nasilja so
zadovoljne z Društvom SOS telefon zaradi moralne podpore in zaradi konkretnih nasvetov pri
reševanju nasilja:
»Najprej so zadovoljni s tem, da jih nekdo posluša, da jim nekdo verjame. Da jih noben ne obsoja.
Potem je veliko vredno to, ker me na telefonu povemo, da niso same krive za to, kar se jim dogaja. Da
je za nasilje kriv tisti, ki povzroča nasilje. To jim veliko pomeni in to, da jih vedno povabimo, da
pridejo, še pokličejo, da so dobrodošle, da naj povejo, kaj se je zgodilo in tako naprej. To je samo ta
recimo moralna podpora. Potem pa če so še nasveti, takšni konkretni, pojdite na policijo, pojdite tja,
pojdite tja, naredite to. In če to naredijo in če so rezultati, potem pa sploh so zadovoljni« (prostovoljka).
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Na drugi strani se kaže nezadovoljstvo žrtev nasilja z državnimi institucijami tako, da se na
Društvo SOS telefon obrnejo šele takrat, ko izčrpajo pomoč s strani državnih institucij. Ko so
žrtve nasilja razočarane nad državnimi institucijami, šele takrat pridejo na vrsto nevladne
organizacije:
»V NVO pogosto pridejo ženske takrat, ko so razočarane nad delom državnih institucij, ni pa seveda
vedno tako« (predsednica).
»/…/ ampak se zgodi, da kličejo na telefon žrtve in rečejo, sem že bila na centru pa mi niso znal
pomagati, mi niso hotel ali pa mislim so nezadovoljni s to pomočjo pa se potem še na nas obrnejo«
(prostovoljka).

Prav tako vlada nezaupanje žrtev v državne institucije, saj slednje ne obravnavajo žrtve nasilja
tako, kot bi se jih moralo, kar posledično vodi v posledice, ki jih občutijo žrtve nasilja:
»Gre za to, da žrtve niso obravnavane tako kot bi si one želele. Mi opažamo, da pogosto prihaja do
ponovne viktimizacije, da se ne verjame ženskam, da se reproducira mite, stereotipe s področja nasilja
in spolne stereotipe. To vključuje minimaliziranje nasilja, racionalizacijo, da se postavijo na stran
agresorja/povzročitelja. Da bolj verjamejo povzročitelju, ker je prepričljivejši, medtem ko žrtev zaradi
posledic nasilja ne zmore sodelovati. Vendar pa uvida v to, kakšne vse so lahko posledice nasilja,
pogosto ni« (zaposlena).

Na drugi strani so tudi pomisleki, da so žrtve lahko prav tako nezadovoljne z nevladnimi
organizacijami:
»Res je, da ko ženske pridejo k nam po pomoč, velikokrat povedo o negativnih izkušnjah, ki so jih
imele na raznih institucijah. Gotovo pa so marsikdaj nezadovoljne tudi s ponudbo nevladnih organizacij
in to povedo drugje« (predsednica).

Vendar kljub vsemu niso vse žrtve nasilja zadovoljne s prasko dela Društva SOS telefon.
Žrtve nasilja naj bi imele prevelika pričakovanja od Društva SOS telefon. Tako si žrtev nasilja
želi, da prejeme takšno pomoč, ki bi ji hitro in učinkovito pomagala:
»Tako recimo, koda bi rekel, Vi imate zdaj tam čarobno palčko. In naredite nekaj in bo meni dober, to
pa noben ne more narediti« (prostovoljka).

Rešitev tega, da bi bile žrtve nasilja zadovoljne tako z Društvom SOS telefon kot z državnimi
institucijami, vidi predsednica v tem, da obe strani upoštevata mednarodne dokumente,
slovensko zakonodajo in delujeta s takšnimi načeli, od katerih bo imela žrtev nasilja korist.
Vsi akterji morajo imeti za fokus dobrobit žrtve nasilja:
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»Če oboji sledimo zavezam iz mednarodnih dokumentov in dokumentov slovenske zakonodaje ter
delujemo v skladu z načeli, ki so žrtvi v pomoč in podporo, bomo delali dobro. /…/ Vsi se moramo
truditi, da delamo v največjo korist žrtev in da so njene potrebe v središču« (predsednica).

Razlogi, zakaj pride do razhajanja v praksi dela z žrtvijo nasilja, ko gre za prakse dela Društva
SOS telefon kot nevladne organizacije in prakse dela državnih institucij, so: različen sistem
delovanja vsakega akterja, različne pristojnosti in delovne naloge vsakega akterja, vsi akterji
ne izhajajo iz feminističnih načel dela. Rešitev temu je izobraževanje.
Ugotovitve:
1. Društvo SOS telefon razume nasilje v okvirih feministične teorije.
2. Društvo SOS telefon lahko žrtvi nasilja, katere potrebe postavi v središče, pomaga
preko svojih programov. Ni moč govoriti, kdo lahko pomaga največ žrtvi nasilja, ali
Društvo SOS telefon ali državne institucije.
3. Društvo SOS telefon obravnava žrtev nasilja tako, da se postavi na njeno stran.
4. V večji meri so pozitivno vrednotene prakse dela Društva SOS telefon s strani žrtev
nasilja. Slednje pa se obrnejo nanj, ko so nezadovoljne s prakso dela državnih
institucij.
5. Do razhajanja v praksi dela z žrtvijo nasilja med Društvom SOS telefon kot nevladno
organizacijo in državnimi institucijami pride, ker vsak akter izhaja iz svojega pristopa.
10.6.7 Nujnost delovanja Društva SOS telefon na področju nasilja nad ženskami
V tem sklopu se osredotočamo na posledice ob morebitnem prenehanju delovanja Društva
SOS telefon, kdo skozi različna časovna obdobja igra vodilno vlogo pri vzpostavitvi pomoči
in če je potrebna navzočnost Društva SOS telefon na področju nasilja.
Na tem mestu primerjamo poglede intervjuvank, kako vsaka vidi posledice ob morebitnem
prenehanju delovanja Društva SOS telefon. Ob ukinitvi Društva SOS telefon je rešitev
vzpostavitev drugega akterja na mesto Društva SOS telefon:
»Na Društvo SOS telefon ne načrtujemo, da bi prenehali z delovanjem. Verjetno bi se v tem primeru na
našem mestu vzpostavilo neko drugo društvo. Da bi zapolnilo to vrzel. Verjetno kaj takega«
(zaposlena).
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Posledice bi bile vidne tako na preventivni ravni – ozaveščanje javnosti kot na kurativni ravni
– v škodo žrtvi nasilja. Za slednjo se sklicuje, češ da so prostovoljke dobro izobražene za delo
z žrtvami nasilja:
»Ozaveščanje javnosti. To da se velikokrat sliši, da se pojavljajo v medijih. Da se govori o tem. (zaradi
Društva SOS telefon se ravno govori op. M. L.) Ne, tudi drugače se govori, ampak bi se manj.
(morebitne posledice za žrtve nasilja op. M. L.) Ne bi bilo v redu, ne. Ne bi bilo v redu. Zakaj? Ne vem.
Zato ker je res to že taka zgodovina. In prostovoljke so dobro usposobljene, znajo svetovati«
(prostovoljka).
»Prenehanje vsake nevladne organizacije na tem področju bi predstavljalo manjko za žrtve«
(predsednica).

Intervjuvanke imajo tudi različne poglede glede igranja pomembne vloge pri vzpostavitvi
pomoči skozi časovna obdobja (preteklost, sedanjost in prihodnost). V preteklosti so
pomembno vlogo igrale državne institucije (center za socialno delo in policija), na drugi strani
je nekoč pomembno vlogo igralo ravno Društvo SOS telefon oziroma še ostale nevladne
organizacije:
»Kot izhaja iz dolgoletnega delovanja Društva SOS telefon, je včasih res Društvo SOS telefon bilo tisto,
ki je bilo pionir na tem področju. Potem so se pridružile druge nevladne organizacije, kar hitro«
(zaposlena).

V sedanjosti pomembno vlogo pri vzpostavitvi pomoči igrajo prav tako državne institucije
(center za socialno delo in policija). To se pojasnjuje na način, da sta oba akterja nujno
potrebna pri reševanju nasilja, medtem ko Društvo SOS telefon pride na vrsto takrat, ko žrtev
nasilja ne ve, kako ravnati v dani situaciji:
»Ob prvih znakih nasilja, je treba zmeraj poklicati policijo. Centri pa potem pridejo na vrsto, ko je treba
raznorazne stvari urejat. (kdaj je na vrsti Društvo SOS telefon op. M. L.) Ja, če žrtev ne ve kako, je
potem v prvi vrsti Društvo, da se, da žrtev pokliče in da ve kaj mora naredit. Če žrtev ve, kaj je treba
naredit v primeru nasilja, potem ne rabi Društva. Razen, da je dober poklicat pa se z nekom pogovorit,
ki te posluša in te razume« (prostovoljka).

Na drugi strani imajo v sedanjem času pri vzpostavitvi pomoči pomembno vlogo vsi, torej
tako nevladni kot vladni sektor. Na tretji strani imajo pomembno vlogo v sedanjem času
nevladne organizacije, kar se opravičuje z zadovoljstvom žrtev nasilja:
»Pomembno je, da se država zaveda, da mora omogočiti delovanje nevladnim organizacijam, ki nismo
zgolj podaljšek državnih institucij, pač pa pogosto tiste, ki spremljamo žrtve od začetka do konca.
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Ženske pogosto povedo, da brez nas ne bi zmogle celotnega procesa, ko se dogaja reviktimizacija
znotraj sistema, ponovne grožnje in manipulacije s strani povzročitelja …« (predsednica).

V prihodnje se gleda, da bodo imele pomembno vlogo državne institucije (center za socialno
delo in policija) oziroma vsi na način skupnega sodelovanja:
»Vsi ja. Tako si želimo. (vaše želja za skupno delovanje op. M. L.) Da, da bi skupaj sodelovali. Saj tako
bi moral sistem delovati. Ne more se nam prepustiti vsega dela – kot nevladnim organizacijam«
(zaposlena).
»Kako bo prihodnje, ne vem, vsekakor pa vidim prihodnost v nadaljnjem povezovanju med vsemi
akterji in enakovredni vlogi vseh znotraj sistema. Eni brez drugih ne moremo« (predsednica).

Navzočnost Društva SOS telefon je potrebna oziroma so potrebne nasploh vse nevladne
organizacije. Na tem mestu so si enotni pogledi vseh intervjuvank. Prišlo bi do posledic, če
Društvo SOS telefon ne bi bilo navzoče:
»Na sploh, da bi bila v družbi velikanska škoda, če bi umanjkali vsi programi, ki jih Društvo izvaja.
Poudarjanje teoretičnih izhodišč, ki jih imamo, se pravi feminističnih izhodišč, da opozarjamo na način
dela, ki ga mi zagovarjamo in izvajamo« (zaposlena).

Vendar je potrebna navzočnost vseh akterjev na področju nasilja nad ženskami, saj se tako
tvori celota sistema pomoči, potrebna za reševanje nasilja:
»Zavedati pa se moramo, da je nasilje družbeni problem. Se pravi, država je tista, ki mora poskrbeti za
reševanje tega problema. Mi lahko rešujemo samo del. Država mora biti tista, ki to vodi. In tako bi
moralo biti« (zaposlena).
»Potrebne so vse organizacije, kot sem že rekla. Nujno je sodelovanje in ne tekmovanje. Vsi pa si
moramo prizadevati k čim kakovostnejšemu odzivanju na potrebe naših uporabnikov in uporabnic«
(predsednica).

Ugotovitve:
1. Ob morebitnem prenehanju delovanja Društva SOS telefon bi bile vidne posledice na
preventivni in kurativni ravni. Njegovo mesto bi zasedel drug akter.
2. Ni enotnega pogleda, kdo je igral, igra in bo igral pomembno vlogo pri vzpostavitvi
pomoči žrtvam nasilja.
3. Ni potrebna zgolj navzočnost Društva SOS telefon kot nevladne organizacije, ampak
vseh akterjev na področju nasilja nad ženskami.
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10.6.8 Prostovoljke v Društvu SOS telefon in Zaposlene v Društvu SOS telefon
V tem sklopu se osredotočamo na prostovoljstvo in zaposlenost v Društvu SOS telefon. Tu
gre za združitev dveh sklopov: Prostovoljke v Društvu SOS telefon in Zaposlene v Društvu
SOS telefon. Predvsem gre za primerjanje med njimi glede na različna področja: pridobivanje
prostovoljk ter njihova številčnost – kriteriji zaposlovanje ter številčnost zaposlenih,
izobraževanje prostovoljk – izobraževanje zaposlenih, težavnost dela prostovoljk – težavnost
dela zaposlenih, kdo lahko naredi več: prostovoljka ali zaposlene in zaposleni v državnih
institucijah – kdo lahko naredi več: zaposlena ali zaposlene in zaposleni v državnih
institucijah. Na tem mestu dopolnjujem še z dodatnim virom glede prostovoljstva v Društvu
SOS telefon.
Do sredine 90. let je bilo delo v Društvu SOS telefon zgolj prostovoljno. Z leti se je društvo
vedno bolj profesionaliziralo, vendar je prostovoljstvo še vedno vrednota (Plaz, 2009: 8).
Društvo SOS telefon pridobiva prostovoljke na način javnega razpisa za usposabljanje
prostovoljk. Na drugi strani so kriteriji za zaposlovanje v Društvu SOS telefon naslednji:
izobrazba oziroma strokovno znanje, izkušnje ter osebnostne lastnosti bodoče zaposlene.
Pomembno je, da zaposlena ne tolerira nasilja:
»Pri nas ne more delati nekdo, ki dopušča nasilje« (predsednica).
Pogosta praksa zaposlovanja je, da se zaposluje osebe, ki so že prej delale kot prostovoljke na
Društvu SOS telefon. Glede številčnosti prostovoljk in zaposlenih je slednjih manj. Trenutna
številka je 15 zaposlenih in 60 prostovoljk. Slednjih je bilo nekoč več, če upoštevamo trditev
prostovoljke. Medtem ko je bila številka zaposlenih v preteklosti še manjša v primerjavi z
zdajšnjo. Povečala se je zaradi širjenja ponudb Društva SOS telefon. Na drugi strani se kaže
problem, da je potreb več, vendar so ovira finance:
»Zaposlujemo glede na potrebe, predvsem pa finančne zmožnosti – potreb je vedno več kot slednjih«
(predsednica).

Izobražujejo se tako zaposlene kot prostovoljke. Slednje imajo sprva na začetku usposabljanje
in nadaljnjo prakticiranje na SOS telefonu, šele nato začnejo samostojno delati:
»Ja v mojem primeru je bilo tako, da so bili to petki popoldne in cela sobota. In da je to trajal en mesec.
To so bila predavanja, potem pa še simulacije telefonskih pogovorov in tako naprej. (morebitna praksa
na SOS telefonu pred samostojnim delom op. M. L.) Ja, najprej prostovoljke ne smemo kar same začeti
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delati na telefonu. Moremo najprej poslušati nekaj časa druge, starejše prostovoljke. Potem ko začnemo,
morejo tudi nas starejše poslušati nekaj časa, potem pa smo lahko samostojne« (prostovoljka).

Na tem mestu se ne zaključi izobraževanje prostovoljk, saj imajo še nadaljnja dodatna
izobraževanja čez celo leto. Slednja imajo prav tako zaposlene. Kader se izobražuje na
različen način: seminarji, konference, daljša izobraževanja za delo z žrtvami nasilja in za
terapevtsko delo, udeleževanje izobraževanj tako doma kot v tujini, izobraževanja s strani
strokovnjakinje ali strokovnjaka z določenega področja za poglobljeno predstavitev določene
teme. Na drugi strani se izobražuje zaposlene glede na potrebe in finančne zmožnosti.
Pojavijo se problemi pri izobraževanju, saj bi jih bilo več, če ne bi bile problem finance
oziroma so nasploh problem pri izobraževanju:
»Vedno so ovira finančna sredstva, sicer bi bilo teh izobraževanj še več« (predsednica).
»Tukaj so finance kar problem« (zaposlena).

Klima v Društvu SOS telefon glede odnosov je dobra. Slednji so odraz dela, kajti Društvo
SOS telefon dela tudi v smeri dobrih odnosov, če ti niso dobri, se to odraža pri delu. Prav tako
ima Društvo SOS telefon koordinatorko za delo s prostovoljkami, ki skrbi za odnose z njimi:
»Zelo veliko delamo na odnosih, saj so temelj našega dela z drugimi. Če naši odnosi niso dobri, tudi ne
moremo dobro delati z žrtvami nasilja, saj bi se to prenašalo nanje. Ponosna sem na naše delo s
prostovoljkami, koordinatorka za delo s prostovoljkami je oseba, ki zelo neguje odnose s
prostovoljkami, kar je izjemnega pomena« (predsednica).

Dobri odnosi so tudi posledica supervizije. Slednja se omogoča oziroma jo imajo tako
prostovoljke kot zaposlene. Zaradi nje so vidne pozitivne posledice v Društvu SOS telefon:
»Prostovoljkam in zaposlenim omogočamo supervizijo, saj je delo na sebi nujno. Zaposlene smo v
zadnjih dobrih desetih letih ravno s pomočjo supervizije dosegle višji nivo zaupanja in dobrih
medosebnih odnosov, pomembno je, da se o težavah pogovorimo in iščemo rešitve« (predsednica).
»Vsekakor pripomore k dobrim odnosom dobra supervizija, ki jo imamo. Imajo jo prostovoljke, imamo
jo tudi zaposlene. Pomembno je, da je vsaka pripravljena delati na sebi« (zaposlena).

So pa tudi dokazi teh dobrih odnosov. Eden izmed njih je, kot ga izpostavi prostovoljka, da se
prostovoljke lahko na zaposlene obrnejo s kakršnim koli problemom. Bodisi da gre za
problem glede svetovanja na telefonu bodisi gre za osebni problem. Naslednji dokaz dobrih
odnosov na Društvu SOS telefon izpostavi predsednica, in sicer dolgoletne prostovoljke in
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zaposleni kader ne odhajajo iz Društva SOS telefon, saj si želijo delati v Društvu SOS telefon
še naprej.
Delovno področje Društva SOS telefon je nasilje nad ženskami in otroki, ki je zelo težko že
zaradi same tematike. Zaposlena ne gleda na delo na Društvu SOS telefon kot naporno,
ampak težko. Medtem ko predsednica vidi delo kot psihično zahtevno. Skupaj z zaposleno pa
poudarita, da je zaradi tega dela potrebno delati na sebi:
»Tukaj je treba delati na sebi. In supervizija in dobri odnosi v kolektivu tu dosti pomagajo. Tako da
nikoli ni enostavno delati te stvari. (izpostavljanje vlaganja truda v delo op. M. L.) Ali se te dotakne?
Seveda odneseš tudi stvari s sabo domov. Ampak je tako, da moraš tudi za sebe poskrbeti. In da moraš
tudi sebi kdaj dati prednost« (zaposlena).
»/…/, zato so nujne intervizije in supervizije, na katerih imamo možnost predelovati naše stiske.
Obenem je nujno delo na sebi tudi izven te ponudbe, saj sicer teh stresnih zgodb ne moremo dolgo
nalagati na naša ramena, ker bi se sesule« (predsednica).

Prostovoljki je delo naporno in odgovorno, ampak na drugi strani ji daje delo prostovoljke v
Društvu SOS telefon zadovoljstvo:
»Je naporno včasih, odgovorno, ampak ti daje občutek, da si res nekaj dobrega naredil« (prostovoljka).

Tovrstno delo je naporno, ker poseže v njena čustva, in odgovorno, ker je potrebno ravnati
pravilno:
»Naporno zaradi tega, ker če je kakšen klic, ki se te res dotakne. Je potem kar premišljuješ. Sploh ker ne
veš, a si prav reagiral ali nisi, ali bi še kaj več naredil in tako. In to. Odgovorno zaradi tega, ker ni
vseeno, kaj rečeš žrtvi. Moreš vedeti kaj. Lahko ga kaj polomiš in narediš škodo« (prostovoljka).

Če se primerja, kdo lahko naredi več – zaposlena in prostovoljka ali zaposlene in zaposleni v
državnih institucijah, prostovoljka odgovarja, da sama ne more narediti več kot zaposlena na
centru za socialno delo. Predsednica in zaposlena pa sta si enotni v tem, da vsak naj naredi
svoje tako, kot je potrebno. Tako se zaposlena in predsednica v tem primeru sklicujeta na
zakonodajo:
»Če bi vsak naredil, kar lahko in mora, bi bilo super. Zdaj že po tej zakonodaji, ki jo imamo. /…/
Ampak če bi vse tako delovalo, kakor je zdaj zapisano, bi bilo že dokaj dobro« (zaposlena).
»Pomembno je, da vsak v mreži pomoči naredi svoj del dela, torej skladu s svojimi pristojnostmi. /…/
Če vsak naredi svoj del dela, se izpelje vse potrebno, kar je predvideno tudi v zakonodaji, da se žrtev
učinkovito in dolgotrajno zaščiti« (predsednica).
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Nevladne organizacije so vendarle v prednosti pred državnimi institucijami, ko gre za
reševanje nasilja nad ženskami. Gre za dve prednosti. Prva je ta, da se nevladne organizacije
hitreje prilagajajo potrebam, ki jih imajo uporabnice in uporabniki v primerjavi z državnimi
institucijami. Druga pa je, da imajo nevladne organizacije tudi več časa, ko se ukvarjajo s
posameznico:
»Zagotovo smo NVO prednosti glede možnosti hitrejšega prilagajanja potrebam uporabnic in
uporabnikov kot državne institucije, na voljo imamo tudi več časa za delo s posameznico, ki se na
primer zateče v varno hišo« (predsednica).

Ugotovitve:
1. Društvo SOS telefon pridobi prostovoljke na način javnega razpisa, medtem ko
zaposluje na podlagi izbranih kriterijev. Trenutno je zaposlenih manj kot prostovoljk.
V preteklosti je bilo več prostovoljk in manj zaposlenih.
2. Društvo SOS telefon izobražuje tako zaposlene kot prostovoljke. Te se po
usposabljanju vseskozi še dodatno izobražujejo. Prav tako se tudi zaposlene vseskozi
dodatno izobražujejo. Ovira pri izobraževanju so finance.
3. Na Društvu SOS telefon so na splošno dobri odnosi med vsemi, vendar so trud tega,
da delajo v smeri dobrih odnosov.
4. Delo na Društvu SOS telefon je težko, psihično zahtevno, naporno in odgovorno.
5. Prostovoljke ne morejo narediti več kot zaposlene in zaposleni v državnih institucijah.
Pomemben je prispevek dela vsakega akterja k reševanju nasilja nad ženskami, saj se
tako tvori celota sistema pomoči.
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11 ZAKLJUČEK
Cilj mojega diplomskega dela je bil prikazati skozi teorijo in izbrani primer, da imajo
nevladne organizacije pomembno vlogo na področju ukvarjanja z nasiljem nad ženskami v
Sloveniji. V nadaljevanju odgovarjam na raziskovalna vprašanja, ki sem si jih postavila na
začetku pisanja diplomskega dela. Odgovarjam na podlagi teorije in izbranega primera
nevladne organizacije.
V preteklosti je bila vloga nevladnih organizacij pomembna, saj so se začele prve korenito
ukvarjati s področjem nasilje nad ženskami. Izbrani primer nevladne organizacije je
vzpostavil številne programe, kot prvi je bil to SOS telefon. Glede na to, da je izbrani primer
nevladne organizacije odprl problematiko v Sloveniji, je pomemben akter. Sedaj so na tem
področju tudi ostali akterji – državne institucije. Na slednje vpliva izbrani primer nevladne
organizacije, nasploh pa nevladne organizacije opozarjajo na pomanjkljivosti sistema.
Vplivajo prav tako preko izobraževanja, saj izbrani primer nevladne organizacije izobražuje
ostale akterje na področju nasilja, ki njegove izkušnje v večini vrednotijo pozitivno. Prav tako
so v večini prakse dela izbrane nevladne organizacije pozitivno vrednotene s strani žrtev
nasilja oziroma se tako na splošno vrednotijo prakse nevladnih organizacij tako s strani žrtev
nasilja kot s strani ostalih, kar pa ni moč govoriti za državne institucije, saj že odstopajo od
svojega razumevanja in načina reševanja nasilja, to pa se odraža v negativnem vrednotenju
njihovega dela. Tudi sedanja vloga nevladnih organizacij pri vzpostavitvi sistemske mreže je
pomembna, saj je izbrani primer nevladne organizacije nepogrešljiv na področju nasilja nad
ženskami v Sloveniji. Tako je pomemben akter na področju nasilja že od samega začetka, saj
je z ustanovitvijo naredil zgodovinski premik. Trenutno pa nevladne organizacije niso edini
akter v sistemu pomoči. Če izhajam iz izbranega primera nevladne organizacije, je potrebno
dopolnjevanje akterjev v sistemu pomoči, saj se le tako tvori celota. V prihodnje se gleda, da
vsi akterji skupaj rešujejo nasilje nad ženskami. Na podlagi izbranega primera nevladne
organizacije ni moč govoriti, kdo lahko največ pomaga žrtvi nasilja.
Velika sprememba, ki jo je prineslo delovanje izbrane nevladne organizacije, je bila v tem, da
se je začelo korenito reševati nasilje nad ženskami v Sloveniji, hkrati se je vplivalo tudi na to,
da do sprememb pride tudi na institucionalni ravni. Prva velika sprememba, ki so jo prinesle
ženske oziroma feministke, je odkrit govor o nasilju nad ženskami in reševanje le-tega.
Slednje pa se prenese na nevladne organizacije, ki so dale skozi NVO-izacijo in nadaljnjo
profesionalizacijo. Izbrani primer nevladne organizacije je prinesel koristne premike in
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dosežke za žrtve nasilja. Prav tako je vplival oziroma vpliva na ozaveščanje javnosti na
preventivni ravni. Vendar problem nevladnih organizacij na splošno so finance. Tudi izbrani
primer nevladne organizacije se poleg že omenjenega problema spopada še s kadrovsko
podhranjenostjo. Oba problema predstavljata ovire pri realizaciji novih idej. Če izhajam iz
izbranega primera nevladne organizacije, prihajajo spremembe tudi v sodelovanju z ostalimi
akterji.
Kratko in jedrnato, izbrani primer nevladne organizacije je prispeval in prispeva veliko k
reševanju problematike nasilja nad ženskami. Kaže se skozi njegovo delovanje, njegov vpliv
na ostale akterje. Izbrani primer nevladne organizacije je nepogrešljiv na področju delovanja
nasilja nad ženskami v Sloveniji, saj bi posledice ob prenehanju delovanja v prvi vrsti
občutile žrtve. Slednjim pa je bila namenjena ustanovitev izbrane nevladne organizacije. Le-ta
je s svojo ustanovitvijo tako koristila in koristi v prvi vrsti žrtvam nasilja. Vendar je potrebna
navzočnost vseh akterjev na področju nasilja nad ženskami.
Na kurativni ravni je zakonsko določeno obvezno sodelovanje nevladne organizacije in
državnih

institucij.

Za

posamezni

primer

nasilja

poteka

sodelovanje

na

način

multidisciplinarnega tima. Spodbude za oblikovanje takšnega pristopa so prihajale s strani
nevladnih organizacij. Če izhajamo iz izbranega primera, poteka sodelovanje prav tako na
preventivni ravni, vendar je tu problem, da ni sistematične preventive. Če izhajam na splošno
iz pravnih aktov, vsakega akterja zavezuje sodelovanje, ko gre za primer nasilja. Vendar
izbrani primer nevladne organizacije daje največ pobud oziroma da prvi pobudo za skupno
sodelovanje. Izbrani primer nevladne organizacije vidi, da bi lahko bilo več sodelovanja.
Izbrani primer nevladne organizacije ima številne programe, namenjene žrtvam nasilja (SOS
telefon, zatočišči, individualno svetovanje itd.). Naj med drugim omenim, da izbrani primer
nevladne organizacije prav tako deluje na preventivni ravni, predvsem se izpostavlja
ozaveščanje javnosti. Na podlagi pravnih aktov imajo vsi akterji, prav tako nevladne
organizacije, dolžnosti in so zavezani, da rešujejo nasilje nad ženskami na kurativni ravni. Leti se v prvi vrsti med seboj razlikujejo po tem, kako razumejo nasilje in obravnavajo
posamezne primere žrtev nasilja. Vendar nevladne organizacije delujejo tako, da se postavijo
na stran žrtve nasilja in delujejo v njeno korist. Na drugi strani je delo v izbrani nevladni
organizacije težko, psihično zahtevno, naporno in odgovorno ravno zaradi tovrstne tematike.
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Pri nadaljnjem raziskovanju bi bilo potrebno pogledati še iz zornega kota državnih institucij,
kako sami gledajo na svojo vlogo in vlogo nevladnih organizacij pri reševanju nasilja nad
ženskami. Prav tako bi bilo potrebno za nadaljnjo študijo vključiti ostale nevladne
organizacije, saj se med sabo prav tako razlikujejo, čeprav imajo isto delovno področje.
Na podlagi izbranega primera sem prišla do splošne ugotovitve, da so za reševanje nasilja
potrebni vsi akterji, čeprav je nevladna organizacija v večji prednosti kot državne institucije.
Na izbrani primer nevladne organizacije se mora gledati kot na pomemben člen, saj se lahko
vsi samo vprašamo, kakšno stanje bi bilo v Sloveniji, če ne bi za ta problem poprijele sprva
ženske oziroma feministke ter nadalje izbrana nevladna organizacija. Slednja lahko
upravičeno daje zgled, kako se sama spopada z reševanjem nasilja nad ženskami v Sloveniji.
Kljub temu da so prisotni še ostali akterji na tem področju, izpostavljam, da bodo izbrani
primer nevladne organizacije in prav tako nevladne organizacije na sploh vedno v prednosti,
saj delujejo z edinim razlogom – reševanje nasilja nad ženskami skozi različne poglede.
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13 PRILOGE
V prilogah so priloženi intervju predsednice, zaposlene in prostovoljke Društva SOS telefon.
Intervju s predsednico Društva SOS telefon
Ime in priimek: Maja Plaz
Datum intervjuja: 3. 6. 2016, naknadno dva poslana odgovora 28. 6. 2016
Izvedba intervjuja: poslan preko e-pošte
Uvodna vprašanja
Mateja: Od kdaj ste že del Društva SOS telefon?
Predsednica: Prostovoljka sem postala leta 1995, 6 let po začetku delovanja Društva SOS telefon. Leta 1998 sem
pričela delati v pisarni Društva, leta 2000 pa so me zaposlili preko javnih del kot vodjo programa SOS telefon,
našega najstarejšega programa.
Mateja: Kdaj ste postali predsednica Društva SOS telefon?
Predsednica: To je bilo leta 2003.
Mateja: Kako sami gledate na Društvo SOS telefon?
Predsednica: Biti del Društva, kot je naše, je zame, in mislim, da lahko brez težav rečem, da tudi za večino mojih
sodelavk, način življenja. Gre za organizacijo, ki se je v letih delovanja razvila do te mere, da imamo 15
zaposlenih, okrog 60 prostovoljk in smo ena največjih nevladnih organizacij na področju, s katerim se
ukvarjamo. Društvo SOS telefon je organizacija, v kateri veliko delamo na dobrih medosebnih odnosih, saj le
tako lahko kakovostno delamo tudi za druge ljudi. V timu je veliko energije, ki nas poganja naprej, v nove
projekte, vidimo veliko izzivov, za katere včasih enostavno ni dovolj ljudi in sredstev, saj kot NVO izhajamo iz
potreb, ki se pokažejo na terenu. Kot NVO imamo to možnost, da se v večji meri kot javne institucije lahko
prilagajamo potrebam uporabnic in uporabnikov, to je gotovo naša prednost. Opazimo pomanjkljivosti v sistemu
in imamo možnost nanje reagirati, opozarjati na potrebne spremembe. Gre za organizacijo, ki je prva v našem
prostoru pričela z delovanjem v smeri preprečevanja in pomoči žrtvam nasilja in ponosna sem, da sem del te
velike zgodbe, ki je v slovenski prostor gotovo prinesla že veliko pozitivnih sprememb.
I. Začetki delovanja in delo Društva SOS telefon na področju nasilja nad ženskami
Mateja: Kako ste se v vašem društvu začeli ukvarjati z nasiljem nad ženskami; javno opozarjati na problem
nasilja nad ženskami kot družbeni problem? Zakaj ste se začeli tako zagnano ukvarjati s problemom nasilja nad
ženskami, kaj vas je k temu spodbudilo?
Predsednica: Ženske, aktivistke, feministke, ki so v 80-ih letih pričele ustanavljati Društvo SOS telefon, so se v
začetku morale boriti z mlini na veter, občudujem jih, ker so bile s svojim početjem izjemno pogumne, saj so se
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morale boriti s predsodki in stereotipi, ki so v preteklosti (in žal pogosto še danes) vladali naši družbi – o
feminizmu, aktivizmu, ženskah, nasilju nad njimi. Bile so prinašalke velikih sprememb v naši družbi – tako v
tujini kot pri nas se je diskurz o nasilju nad ženskami in nad otroki začel s pomočjo NVO. Danes, ko je sistem že
dokaj izdelan, včasih kar pozabimo na te začetke, pa ne bi smelo biti tako. Danes so načela dela na področju
nasilja, ki so jih zagovarjale feministke že desetletja nazaj, v veliki meri zapisana tudi v mednarodnih
dokumentih in da je prišlo tako daleč, je bilo potrebnega ogromno dela, volje, energije, vztrajnosti mnogih.
Sama sem, kot že rečeno, začela kot prostovoljka, in način razmišljanja, ki sem ga srečala v Društvu, mi je takoj
postal blizu, videla sem smisel, da lahko z delom v Društvu naredim neko spremembo, ta smisel vidim še danes.
Mateja: Kako se je v Sloveniji začelo intenzivno vzpostavljati pomoč žrtvam nasilja? Zakaj ste začeli z
vzpostavitvijo pomoči, namenjeno žrtvam nasilja?
Predsednica: Če pogledamo v osemdeseta leta prejšnjega stoletja, nasilja nad ženskami in nasilja nad otroki »ni
bilo«. Institucije ga niso prepoznavale kot problem, niso ga beležile, seveda pa je bilo prisotno od nekdaj.
Spomnim se, da so ustanoviteljice pred odprtjem Društva na centre za socialno delo pošiljale anketne
vprašalnike o tem, koliko nasilja zaznavajo na terenu, pa so dobile odgovore, da tega pri nas ni. Treba je bilo
začeti dobesedno od ničle, saj ni bilo ponudbe pomoči za žrtve nasilja.
Mateja: Kako in zakaj je prišlo do ustanovitve Društva SOS telefon? Se je pred vami kdo s tem že ukvarjal?
Predsednica: Društvo SOS telefon je nastalo leta 1989 kot neformalna skupina v okviru Sekcije Lilit, ki je
delovala v formalnem okviru organizacije ŠKUC – Forum in je v svojih temeljih feministični projekt. Nastal je iz
potrebe, ki jo je prepoznala in definirala manjša skupina žensk, ki so želele pomagati ženskam z izkušnjo nasilja.
Ena od najvidnejših ustanoviteljic in do leta 2002 tudi vodja Društva je bila Mojca Dobnikar. Društvo SOS
telefon je bilo prva nevladna organizacija na področju dela proti nasilju nad ženskami in nasilju nad otroki v
Sloveniji.
Mateja: Kaj je pomenila takratna ustanovitev Društva SOS telefon na področju nasilja nad ženskami v Sloveniji?
In kaj pomeni danes Društvo SOS telefon kot nevladna organizacija na področju nasilja nad ženskami v
Sloveniji?
Predsednica: Zagotovo je ustanovitev Društva pomenila zgodovinski premik na tem področju, ki je bilo
neprepoznano in kot tako nepodprto s strani države. V letih delovanja se je Društvo zelo razvilo in vzpostavilo
sodelovalen odnos z državnimi institucijami, ogromno delamo z mediji in na ta način preventivno. Na splošno za
izvajanje preventive zelo težko pridobimo sredstva. Vsako leto ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad
ženskami izvedemo večjo kampanjo ozaveščanja, k sodelovanju povabimo tudi druge nevladne in vladne
organizacije, prepoznani smo kot organizacija, na katero se lahko obrnejo tako žrtve kot predstavniki in
predstavnice sistema pomoči v državi.
Mateja: Komu je koristila in koristi ustanovitev Društva SOS telefon in zakaj?
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Predsednica: Zagotovo z neposrednim delom veliko naredimo za žrtve nasilja, z našim delom, tudi s pritiski na
politične odločevalce in odločevalke, vplivamo na pozitivne spremembe na področju večje varnosti za žrtve
nasilja in učinkovitejšega sistema pomoči za žrtve.
Mateja: Kaj vse zajema delo Društva SOS telefon na področju nasilja nad ženskami? Kakšno je delo Društva
SOS telefon na preventivni in na kurativni ravni?
Predsednica: Naši programi so SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, dve Zatočišči za ženske in otroke
– žrtve nasilja (od teh je eno prilagojeno za sprejem uporabnic z gibalno oviranostjo), podporna skupina za
ženske z izkušnjo nasilja, izvajamo individualno svetovanje za žrtve nasilja in spolnih zlorab, poleg zatočišč
imamo še dve dislocirani enoti, namenjeni uporabnicam, ki zmorejo živeti zunaj zatočišč. Na preventivni ravni,
kot rečeno, veliko delamo na ozaveščanju širše in strokovne javnosti, izvajamo kampanje ozaveščanja,
usposabljamo nove prostovoljke za delo v Društvu, ki tudi širijo svoja znanja v svojem mikro okolju…
II. Premiki in dosežki Društva SOS telefon na področju nasilja nad ženskami
Mateja: Kakšne premike je naredilo Društvo SOS telefon kot nevladna organizacija na področju nasilja nad
ženskami v Sloveniji, ki jih niso naredili ostali?
Predsednica: Glede na to, da smo začeli odpirati problematiko, da smo prinesli temo nasilja nad ženskami in
otroki v slovenski prostor, smo že s tem naredili velike premike. Nismo pa edini na tem področju, danes imamo
veliko organizacij. Je pa res, da smo ustanovili SOS telefon, ki deluje še danes, prvo nevladno varno hišo leta
1997, začeli s skupino za samopomoč za ženske z izkušnjo nasilja, pričeli s pritiski na državo za potrebne
premike in spremembe v delovanju sistema, vplivali na sprejem Zakona o preprečevanju nasilja v družini,
izvajali pritiske na odločevalke in odločevalce glede ratifikacije Istanbulske konvencije, ki je »zlato pravilo« za
delo z žrtvami; zdaj je potrebno delati na njeni implementaciji. Gotovo smo vplivali na veliko premikov, ki so se
zgodili v okviru sistema, tudi na ravni zakonodaje, je pa to tek na dolge proge in rezultati se kažejo počasi,
dostikrat prepočasi za žrtve.
Mateja: Kje so prednosti Društva SOS telefon kot nevladna organizacija v primerjavi z delovanjem državnih
institucij, ki se prav tako ukvarjajo s problematiko nasilja nad ženskami?
Predsednica: Kot NVO imamo možnost, da se hitreje in učinkoviteje lahko približamo potrebam uporabnic in
uporabnikov, da prepoznamo težave na terenu in poskušamo kaj spremeniti znotraj njega. Vedno pa je v veliki
meri pomembno, kakšen človek opravlja neko delo. Tudi v državnih institucijah se da ogromno narediti, v končni
fazi imajo oni javna pooblastila, ki jih mi nimamo in kot taki imajo seveda večjo moč. Pomembno je, iz kakšnih
prepričanj glede vzrokov in posledic nasilja izhaja nekdo, ki deluje na delovnem mestu, kjer se srečuje z žrtvami
in / ali povzročitelji nasilja.
Mateja: Ali prihajajo predlogi za spremembe na področju nasilja nad ženskami še vedno s strani Društva SOS
telefon kot nevladne organizacije ali s strani državnih institucij? Zakaj je temu tako?

72

Predsednica: Predlogi prihajajo z obeh strani, seveda pa smo NVO že zgodovinsko in v svojem temelju tiste, ki
opozarjamo na pomanjkljivosti sistema in nanj nenehno opozarjamo.
Mateja: Kaj je Društvo SOS telefon kot nevladna organizacija doseglo na področju nasilja nad ženskami v
Sloveniji? Navedite nekaj najbolj odmevnih in za vaše uporabnice koristnih dosežkov.
Predsednica: Mislim, da sem vam na to vprašanje odgovorila že pri vprašanju številka 7, zdaj bi se samo
ponavljala. Dodala bi samo, da menim, da smo velik naredili za prepoznavo nasilja in odpravljanje njegovih
posledic.
III. Vpliv Društva SOS telefon na državne institucije
Mateja: Ali je Društvo SOS telefon vplivalo oz. vpliva s svojim delom na ostale akterje na tem področju? Na
koga je vplivalo oz. vpliva?
Predsednica: Akterji vplivamo drug na drugega, zagotovo. Smo tisti, ki prinašajo probleme na plano, da se o njih
pričenja govoriti in se išče rešitve. Sodelovanje z drugimi institucijami, kot so policija, centri za socialno delo,
zdravstvo, šolstvo, razna ministrstva, če jih naštejem le nekaj – seveda s svojim delovanjem vplivamo nanje – in
po drugi strani oni na nas – sofinancerji predvsem s svojimi zahtevami, ki pa prepogosto pomenijo
birokratizacijo postopkov. Pomembno je, da vidimo drug drugega kot enakovredne partnerje v sistemu pomoči,
NVO pa bomo vedno v vlogi, ko bomo opozarjale na pomanjkljivosti v sistemu, in to ne bi smelo biti razumljeno
kot grožnja temveč kot doprinos k boljšim rešitvam za večjo zaščito žrtev nasilja.
Mateja: Je Društvo SOS telefon zaradi svojega vpliva s svojim delom na ostale povzročilo in povzroča
spremembe pri teh? Kakšne spremembe je prineslo in prinaša vpliv Društva SOS telefon na ostale akterje, ki so
prav tako del reševanja problematike nasilja nad ženskami?
Predsednica: Menim, da sem vam v veliki meri na to vprašanje odgovorila že zgoraj. Morda bi na to, koliko smo
doprinesli k spremembam, še lažje odgovoril nekdo od zunaj, bolj objektivno, zagotovo pa se zavedamo naše
vloge pri spremembah, ki so se zgodile na področju zakonodaje, ponudbe za žrtve, ozaveščenosti na tem
področju. Čaka nas pa še ogromno dela, saj je stereotipno, tradicionalno gledanje na nasilje, ne glede na velike
spremembe, še vedno tema, ki v ljudeh zbuja veliko nelagodja. Lažje se je držati starih prepričanj, da sta za
nasilje vedno kriva dva, da če bi ženske »držale jezik za zobmi«, do nasilja ne bi prihajalo, da smo kot odrasli
včasih »prisiljeni« tudi udariti otroka, saj je to »njemu v dobro« in podobno.
Mateja: Ali je Društvo SOS telefon organiziralo in organizira izobraževanja o nasilju za državne institucije?
Koga je vse izobraževalo in izobražuje Društvo SOS telefon o nasilju? Ali Društvo SOS telefon izobražuje prav
tako svoj kader? Kako ga izobražuje?
Predsednica: Sodelovale smo že pri izobraževanjih pedagoških, socialnih

delavk in delavcev, veliko smo

izobraževale, skupaj z Zbornico – Zvezo – medicinske sestre in zdravstvene tehnike, vabijo nas na izobraževanja,
namenjena mladim, starejšim, raznim strokovnim službam, v zadnjem letu smo predavale tudi sodnicam in
sodnikom, eno prvih večjih izobraževanj pa je bilo leta 1999, ko smo izvedle usposabljanje za policijo, več kot
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1000 policistk in policistov se je udeležilo izobraževanja, ki smo ga izvajale skupaj s predstavnicami in
predstavniki policije. Sodelujemo tudi na izobraževanjih, namenjenih multiplikatorjem v policiji, ki imajo
nalogo, da ta znanja prenašajo na druge. Naš kader se izobražuje na raznih seminarjih, daljših izobraževanjih,
namenjenih delu z žrtvami nasilja, tudi terapevtskemu delu, za zaposlene in prostovoljke imamo vsak mesec
dodatno izobraževanje, na katerega povabimo predstavnice in predstavnike iz drugih organizacij in institucij.
Vedno so ovira finančna sredstva, sicer bi bilo teh izobraževanj še več.
Mateja: Ali Društvo SOS telefon svoje izkušnje posreduje državnim institucijam? Kako je slednje vrednoteno s
strani državnih institucij?
Predsednica: Na to vprašanje sem vam odgovorila v 13. vprašanju. Glede vrednotenja vam težko odgovorim,
glede na to, da nas vabijo k sodelovanju, menim, da je vrednoteno pozitivno in da so jim naše izkušnje
dragocene.
IV. Prispevek Društva SOS telefona k reševanju nasilja nad ženskami
Mateja: Koliko je Društvo SOS telefon vse do zdaj prispevalo k reševanju problematike nasilja nad ženskami v
Sloveniji? Se Društvo SOS telefon spopada s kakšnimi problemi, ki ga ovirajo, da bi lahko prispeval še več k
reševanju te problematike? In če so prisotni problemi, kakšni so ti problemi?
Predsednica: Menim, da sem vam o tem, kako smo prispevali k reševanju problematike nasilja nad ženskami,
odgovorila že v zgornjih odgovorih, zdaj bi se samo ponavljala. Seveda pa se spopadamo s problemi, predvsem
je problem kadrovska podhranjenost, kar je seveda vezano na vire financiranja. Veseli smo podpore s strani
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Mestne občine Ljubljana in drugih občin, Fundacije invalidskih
in humanitarnih organizacij, raznih donatorjev, ki nam vsi omogočajo delovanje. Idej imamo namreč veliko, za
izvedbo pa so vedno potrebna sredstva. V zadnjih letih pa so se na primer samo sredstva s strani FIHO, zaradi
razmer v državi, razpolovila.
Mateja: Menite, da je Društvo SOS telefon naredilo dovolj na področju nasilja nad ženskami v vseh pogledih?
Zakaj? Kaj bi še lahko naredilo?
Predsednica: To je zelo zanimivo vprašanje. Vedno lahko naredimo še več, na vsakem področju, s katerim se kot
ljudje ukvarjamo. So pa tudi omejitve. Če pogledam v tem trenutku, je precejšen del kadra do konca
»izkoriščen«, ne moremo mu dodajati novih nalog, nenehno se borimo s tem, koliko zmoremo in koliko bi bilo še
treba narediti. Na vsakem timskem sestanku se pogovarjamo, katera bi lahko še kaj prevzela, velikokrat smo
tako obremenjene, da ne vemo, komu bi lahko še kaj naložile. Tudi vi ste čakali na intervju z mano mesec dni od
trenutka, ko ste me kontaktirali. Prej enostavno ni šlo zaradi velike količine obveznosti.
V. Sodelovanje Društva SOS telefon z državnimi institucijami
Mateja: Ali Društvo SOS telefon sodeluje z državnimi institucijami, ko gre za primere reševanja nasilja nad
ženskami in ko gre za reševanje na splošno nasilja nad ženskami v Sloveniji? In če Društvo SOS telefon sodeluje
z državnimi institucijami, s kom sodeluje?
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Predsednica: Seveda sodelujemo z vsemi akterji v sistemu pomoči, kot sem navedla že v prejšnjih odgovorih, so
to policija, centri za socialno delo, nevladne organizacije, zdravstvo, sodstvo, šolstvo... Pri našem delu samo en
akter ne more narediti veliko. Pomembno je sodelovanje, med drugim tudi v multidisciplinarnih timih in na
drugih ravneh sodelovanja, državnem nivoju, ko gre za potrebne spremembe zakonodaje in njeno
implementacijo.
Mateja: Kako poteka sodelovanje med Društvom SOS telefon in državnimi institucijami, ko gre za primere
reševanja nasilja nad ženskami in ko gre za reševanje na splošno nasilja nad ženskami v Sloveniji?
Predsednica: Pri vsakem primeru nasilja se povežemo z vsemi, s katerimi smo se že zakonsko dolžni povezovati,
seveda samo s sodelovanjem z drugimi institucijami lahko pomagamo žrtvam, da najdejo pot iz nasilja. Kdo so
to, sem odgovorila že zgoraj.
Mateja: Bi lahko bilo več sodelovanja med Društvom SOS telefon in državnimi institucijami, ko gre za primere
reševanja nasilja nad ženskami in ko gre za reševanje na splošno nasilja nad ženskami v Sloveniji? Zakaj bi
lahko bilo več sodelovanja oz. zakaj ni potrebno več sodelovanja?
Predsednica: Menim, da vedno lahko izboljšamo naše sodelovanje. Pomembno je, da znotraj sistema pomoči
drug na drugega gledamo kot na enakovredne partnerje v sistemu pomoči, vsak lahko in mora, kot je določeno z
zakonodajo, dodati svoj del k reševanju konkretnega primera. V zadnjem času se prebuja tudi sodelovanje s
področjem sodstva, kar še posebej pozdravljamo, saj do sedaj tega ni bilo. Z več sodelovanja bomo skupaj
dosegli večje premike na mikro nivoju, ko gre za posamezne primere, in na družbeni ravni, ko gre za
ozaveščanje tako o preventivi kot o kurativnih programih.
Mateja: Ali pride do situacij, ko državne institucije ne želijo sodelovati z Društvom SOS telefon kot nevladne
organizacije, ko gre za primere reševanja nasilja nad ženskami in ko gre za reševanje na splošno nasilja nad
ženskami v Sloveniji? In če pride do tega, kakšni so razlogi za nesodelovanje z Društvom SOS telefon kot
nevladne organizacije?
Predsednica: Da bi institucije odklonile sodelovanje, ne morem reči, saj nas zakonodaja zavezuje k vzajemnemu
sodelovanju, je pa res, da bi si včasih želele več sodelovanja s strani katere od institucij takrat, ko je le-to zgolj
minimalno in samo v zahtevanih zakonskih okvirih. S pogledom »čez«- s tem, da si še vedno znotraj zakonskih
okvirov, se lahko za žrtve naredi bistveno več. Če pa je odziv zgolj birokratski, je težje narediti nekaj skupaj.
Mateja: S katere strani prihaja največ pobud za skupno sodelovanje med Društvom SOS telefon kot nevladne
organizacije in državnimi institucijami, ko gre za primere reševanja nasilja nad ženskami in ko gre za reševanje
na splošno nasilja nad ženskami v Sloveniji? Zakaj je temu tako?
Predsednica: Glede na način dela smo v glavnem me tiste, ki dajemo prve pobude za sodelovanje. Seveda poteka
tudi proces v obratni smeri. Ravno zadnjič so me klicali s policije zaradi nekega primera, ko so bili v skrbeh,
kako se bo zadeva reševala naprej in so gospo napotili, naj nas pokliče, o tem so nas tudi obvestili, da bodimo
pozorne na klic. Veliko pomeni, če se poznamo tudi osebno, taka znanstva so neprecenljiva, ko imaš poleg glasu

75

še »obraz« in lažje pokličeš, vprašaš, se povežeš… Človeški vidik in ne zgolj birokratski je seveda pri našem delu
najpomembnejši. V prvi vrsti moramo pri našem delu (pa ne samo pri našem) biti ljudje.
VI. Obravnavanje žrtev nasilja s strani Društva SOS telefon v primerjavi z državnimi institucijami
Mateja: Kako razume Društvo SOS telefon nasilje nad ženskami in kako ga razumejo državne institucije? Ima
različno razumevanje nasilja posledice pri delu z žrtvijo nasilja? V primeru, da ima, kakšne so te posledice?
Predsednica: Namen našega društva je nuditi osebam, predvsem ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje,
zaščito, podporo in pomoč na poti iz nasilja. Delujemo na področju socialnega varstva in drugih področjih, ki
vključujejo preprečevanje nasilja in diskriminacije ter varstvo človekovih pravic. Pri našem delu izhajamo iz
teorije in prakse feminističnega socialnega dela na področju dela z ženskami in otroki – žrtvami nasilja, v
ospredje postavljamo solidarnost in podporo žensk ženskam. Nasilja nad ženskami, čeprav do njega večinoma
prihaja v družini in tudi v drugih medosebnih odnosih, ne razumemo kot osebni, temveč družbeni problem, ki
korenini v neenaki porazdelitvi moči med spoloma, razumemo ga kot zlorabo moči. Dolžnost vseh je
preprečevati nasilje in delovati v smeri povečevanja varnosti žrtev. Menimo, da je za nasilje, je vedno
odgovorna izključno oseba, ki nasilje povzroča in verjamemo, da je nasilje naučeno vedenje ter da nasilni
čustveni odziv in vedenje izberemo. Verjamemo tudi, da se lahko vsakdo nauči nenasilne komunikacije. Državne
institucije delujejo v skladu svojimi pristojnostmi in pooblastili, tako njih kot nas zavezuje zakonodaja. Vedno pa
je pomembno, iz kakšnih prepričanj nekdo pri delu z nasiljem izhaja. Takrat se pojavijo največje težave in takrat
se po navadi ne naredi dovolj za zaščito žrtve. Temu seveda ne bi smelo biti tako, se pa žal srečujemo tudi s
takimi primeri.
Mateja: Kako lahko pomaga Društvo SOS telefon kot nevladna organizacija žrtvi nasilja? Kako lahko pomagajo
državne institucije žrtvi nasilja? Kdo lahko pomaga največ žrtvi nasilja in zakaj?
Predsednica: V Društvu žrtvam pomagamo v okviru naših programov, ki sem jih naštela na začetku. Pri nas so
potrebe uporabnice in njenih otrok v središču, mi se s povzročiteljem ne srečamo, razen na sodišču, ko
spremljamo uporabnico ali gremo pričat. Državne institucije in nevladne organizacije smo dolžne pomagati in
ukrepati z našimi pristojnostmi, k temu nas zavezuje zakonodaja. Če vsak naredi svoj del dobro, je toliko več
možnosti, da bomo učinkovito in hitro zaščitili žrtev in ji pomagali v skladu z njenimi pričakovanji, kolikor je to
možno.
Mateja: Kako obravnava žrtev nasilja Društvo SOS telefon kot nevladna organizacija in kako državne
institucije? Zakaj pride do različnega obravnavanja žrtve nasilja?
Predsednica: Na ti vprašanji sem vam že odgovorila.
Naknadno poslan odgovor.
Predsednica: Če pogledamo pristojnost centrov za socialno delo – na vsak primer nasilja v družini, o katerem so
obveščeni, so se dolžni odzvati in začeti s postopki za zaščito žrtev. Dolžnost ravnanja organov in organizacij je
opredeljena v Zakonu o preprečevanju nasilja v družini (ZPND). Pomembno je upoštevati tudi to, da imajo

76

otrokove pravice prednost pred pravicami in koristmi drugih vpletenih v postopek. 6. člen ZPND govori o
dolžnosti prijave, ki zavezuje vse organe in organizacije ter nevladne organizacije, da so o sumu nasilja v
družini dolžne obvestiti CSD. Prijavo je seveda potrebno podati uradno, ne anonimno. Če je žrtev nasilja otrok,
je zakonska dolžnost vsakogar, da takoj obvesti CSD ali policijo. Še posebej so k temu zavezani zaposleni v
zdravstvu in vzgojno izobraževalnih ustanovah. Posebne skrbi so po zakonu deležni otroci, starejši, osebe z
invalidnostjo, in osebe, ki zaradi posebnih okoliščin niso sposobne poskrbeti zase. CSD nudi žrtvi in
povzročitelju nasilja storitve po Zakonu o socialnem varstvu, kot je prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč
družini za dom, povzročitelja nasilja lahko napoti v ustrezne programe (izobraževalne, psihosocialne,
zdravstvene…). Posebej pomembno je, da CSD skliče multidisciplinarni tim, ki so se ga dožni udeležiti vsi
vabljeni, saj je za čim večjo varnost žrtve potrebno pridobiti čim širšo sliko o dogajanju v družini. CSD izdela
tudi oceno ogroženosti za žrtev, skupaj z žrtvijo naredi načrt pomoči; če je žrtev otrok, se predvidijo tudi ukrepi
za varstvo otroka po predpisih, ki urejajo družinska razmerja. Vsi skupaj moramo poskrbeti za dolgotrajno
varnost žrtve, pomembno je preprečiti nadaljnje nasilje. Izjemnega pomena je torej sodelovanje v
multidisciplinarnih timih. V okviru preprečevanja nasilja imamo v Sloveniji na 12 centrih za socialno delo
zaposlene regijske koordinatorice za nasilje v družini, ki delujejo kot podpora strokovnim delavcem in delavkam.
V primerih izreka ukrepa prepovedi približevanja lahko regijska koordinatorica povzročitelju nasilja zagotovi
prvo socialno pomoč. Policija lahko povzročitelju nasilja izreče prepoved približevanja, ob tem se poveže s
pristojnim centrom za socialno delo, skupaj z žrtvijo naredi individualni varnostni načrt, posreduje ji potrebne
informacije, se vključi v multidisciplinarni tim…žrtev lahko spremlja v stanovanje, da lahko varno prevzame
svoje stvari… Zdravstvo in šolstvo sta izjemno pomembna deležnika znotraj sistema pomoči, zakonodaja ju
zavezuje k prijavljanju opaženega nasilja in nadaljnjemu sodelovanju znotraj sistema pomoči. Naša nevladna
organizacija lahko ponudi telefonsko svetovanje, namestitev v eno od varnih hiš, pomaga pri namestitvi v krizni
center za žrtve nasilja, nudimo psihosocialno podporo, individualno svetovanje, imamo podporno skupino za
žrtve nasilja, nudimo zagovorništvo in spremstvo na institucije (policija, CSD, sodišče, zdravniški pregled…).
NVO smo dolžne obveščati CSD ali policijo, ko pri našem delu izvemo za okoliščine, da gre za nasilje v družini
oziroma sum kaznivega dejanja. NVO lahko damo tudi pobudo za sklic multidisciplinarnega tima, če tega ne
stori CSD. Naša načela dela so feministična in kot taka v ospredje postavljajo potrebe uporabnic in njihovih
otrok; zavedamo se, da do nasilja nad ženskami prihaja zaradi neenakomerne porazdelitve moči med spoloma,
družbene konstrukcije hierarhije med spoloma, ki onemogoča polno uresničevanje potencialov ženskam kot
družbeni skupini. Izhajamo iz prepričanja, da je nasilje zloraba moči, da je zanj odgovoren tisti, ki ga povzroča
in da nikdar ne moremo deliti krivde med žrtev in povzročitelja nasilja, ne glede na to, kaj je žrtev storila. Mi
obravnavamo samo žrtve, s povzročitelji ne delamo, Društvo za nenasilno komunikacijo pri nas (v Sloveniji)
izvaja treninge socialnih veščin za povzročitelje nasilja. Zagotovo smo pristranske pri delu z žrtvami in ta
pristranskost je pozitivna in nujna, sicer bi iskali vzroke za povzročanje nasilja v žrtvah in bi s tem opravičevali
nasilje. Izhajamo iz načela, da žrtvi verjamemo, smo njena »priča« pri predelovanju posledic nasilja,
priznavamo ji njeno edinstvenost v doživljanju travmatičnih dogodkov, učimo jo postavljati meje, smo
povezovalni člen, ko institucije zbirajo informacije za učinkovitejšo pomoč… Do različnega obravnavanja tako
pride zaradi različnosti same ponudbe in možnosti pomoči, ki jo lahko nudijo vladne in nevladne organizacije,
vedno pa je poleg strokovnosti pomemben tudi odnos vsake posamezne strokovnjakinje in strokovnjaka do
nasilja – ali ga opravičuje, racionalizira, minimalizira, ali pa ga opredeljuje kot nedopustno ravnanje, ki ima
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dolgotrajne posledice za žrtev in ga je potrebno takoj in jasno ustaviti. Za dosego čim večje učinkovitosti pri
obravnavi nasilja v družini, nasilja nad ženskami in nad otroki je izjemno pomembno sodelovanje med vsemi, ki
so vključeni v sistem pomoči žrtvam, le tako lahko sistem deluje kot celota – vsak del sistema ima zelo
pomembno vlogo in ko en del zataji, se to odrazi na učinkovitosti ponujene pomoči kot celote. Žal je s strani
žrtev veliko nezaupanja sistem, zato moramo vsi delati na tem, da se zaupanje v sistem pomoči vzpostavi, saj je
to pogoj, da se bodo žrtve v večji meri odločale o nasilju spregovoriti in kasneje tudi vztrajati v
(pre)dolgotrajnih postopkih, ko so prevečkrat neprimerno obravnavane znotraj sistema pomoči (tu govorim tudi
o sodiščih, ki lahko s svojim pogostim nepoznavanjem dinamike nasilja dodatno travmatizirajo žrtve).
Mateja: Katere prakse dela so boljše vrednotene s strani žensk, ki so preživele nasilje, delo Društva SOS telefon
kot nevladne organizacije ali delo državnih institucij? Zakaj je temu tako?
Predsednica: V NVO pogosto pridejo ženske takrat, ko so razočarane nad delom državnih institucij, ni pa seveda
vedno tako. Če oboji sledimo zavezam iz mednarodnih dokumentov in dokumentov slovenske zakonodaje ter
delujemo v skladu z načeli, ki so žrtvi v pomoč in podporo, bomo delali dobro. Res je, da ko ženske pridejo k
nam po pomoč, velikokrat povedo o negativnih izkušnjah, ki so jih imele na raznih institucijah. Gotovo pa so
marsikdaj nezadovoljne tudi s ponudbo nevladnih organizacij in to povedo drugje. Vsi se moramo truditi, da
delamo v največjo korist žrtev in da so njene potrebe v središču. Dejstvo je, da na centru za socialno delo
srečajo tudi povzročitelja, a načela o nedopustnosti nasilja so jasna in jim moramo slediti vsi. To zahteva veliko
osebne in strokovne kompetence, sicer je ta pritisk težko zdržati.
Mateja: Zakaj pride do razhajanja v praksi dela z žrtvijo nasilja, ko gre za prakse dela Društva SOS telefon kot
nevladne organizacije in ko gre za prakse dela državnih institucij?
Kot rečeno, me izhajamo iz feminističnih načel dela, katerim seveda ne sledijo povsod pri delu z žrtvami nasilja.
Vendar če bi vsi sledili vsem zakonodajnim zahtevam in drugim zavezam o kakovostnem delu z žrtvami nasilja,
bi lahko vsi delali bolje. Pomembno je izobraževanje, ki omogoči boljši vpogled v dinamiko nasilja, v
razumevanje žrtvinih reakcij in povzročiteljevih ravnanj, več kot vemo o psihološkem ozadju, ki vodi odnose, v
katerih oseba zlorablja svojo moč in zahteva, da se mu družina podreja, lažje se lahko pravilno odzovemo.
Takšna izobraževanja bi morala biti kontinuirana in sistematična, za kar bi morala poskrbeti država.
VII. Nujnost delovanja Društva SOS telefon na področju nasilja nad ženskami
Mateja: Če bi prenehalo z delovanjem Društvo SOS telefon, kakšne posledice bi to prineslo na področju
ukvarjanja z nasiljem nad ženskami in otroki v Sloveniji?
Predsednica: Prenehanje vsake nevladne organizacije na tem področju bi predstavljalo manjko za žrtve.
Mateja: Kdo je odigral in kdo zdaj igra pomembno vlogo pri vzpostavitvi pomoči žrtvam nasilja v Sloveniji? In
kdo bo igral v prihodnje pomembno vlogo pri vzpostavitvi pomoči žrtvam nasilja v Sloveniji? Zakaj je temu
tako?
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Predsednica: Društvo SOS telefon je bilo prva nevladna organizacija na tem področju. Zelo pomembno je
sodelovanje med vsemi, ki smo vključeni v sistem pomoči žrtvam nasilja. Pomembno je, da se država zaveda, da
mora omogočiti delovanje nevladnim organizacijam, ki nismo zgolj podaljšek državnih institucij, pač pa pogosto
tiste, ki spremljamo žrtve od začetka do konca. Ženske pogosto povedo, da brez nas ne bi zmogle celotnega
procesa, ko se dogaja reviktimizacija znotraj sistema, ponovne grožnje in manipulacije s strani povzročitelja…
Kako bo v prihodnje, ne vem, vsekakor pa vidim prihodnost v nadaljnjem povezovanju med vsemi akterji in
enakovredni vlogi vseh znotraj sistema. Eni brez drugih ne moremo. In tudi če se kdaj ne strinjamo, moramo
najti način, kako najti najboljše rešitve za žrtve, njihova zaščita mora biti nenehno v središču našega
razmišljanja.
Mateja: Je potrebna navzočnost Društva SOS telefona kot nevladne organizacije na področju nasilja? In zakaj je
potrebna navzočnost oz. ni potrebna navzočnost?
Predsednica: Seveda je potrebna, sicer ne bi nastala in ne bi delovala že skoraj 30 let. Potrebne so vse
organizacije, kot sem že rekla. Nujno je sodelovanje in ne tekmovanje. Vsi pa si moramo prizadevati k čim
kakovostnejšemu odzivanju na potrebe naših uporabnikov in uporabnic.
VIII. Zaposlene v Društvu SOS telefon
Mateja: Po kakšnem kriteriju Društvo SOS telefon zaposluje? Koliko ima Društvo SOS telefon zaposlenih v
primerjavi s prostovoljkami? Je bilo nekoč več oz. manj zaposlenih? Zakaj je temu tako?
Predsednica: Zaposlujemo glede na potrebe, predvsem pa finančne zmožnosti – potreb je vedno več kot slednjih.
Pri izbiri pa seveda upoštevamo tako potrebna strokovna znanja kot osebnostne lastnosti bodočih zaposlenih.
Pri nas ne more delati nekdo, ki dopušča nasilje. Pogosto zaposlujemo kader, ki izhaja iz vrst prostovoljk.
Imamo 15 zaposlenih in okrog 60 prostovoljk, enoti v Ljubljani in Celju. Začelo se je okrog leta 1996 s prvo
zaposleno, po letu 2003 se je število zaposlenih precej povečalo. V teh letih smo širili našo ponudbo in s tem je
rasla potreba po novih zaposlitvah.
Mateja: Kako poteka izobraževanje zaposlenih?
Predsednica: Za daljša izobraževanja smo vedno odvisne od finančnih zmožnosti, sicer pa se udeležujemo vsem
mogočih izobraževanj doma in v tujini s področja našega dela. Pogosto k nam povabimo tudi strokovnjakinjo ali
strokovnjaka z določenega področja, da nam bolj poglobljeno predstavi določeno temo.
Mateja: Kakšen je odnos med zaposlenimi in prostovoljkami? Kakšen je odnos med samimi zaposlenimi? So se ti
odnosi sčasoma spreminjali? Zakaj so se spreminjali oz. zakaj se niso spreminjali?
Predsednica: Zelo veliko delamo na odnosih, saj so temelj našega dela z drugimi. Če naši odnosi niso dobri, tudi
ne moremo dobro delati z žrtvami nasilja, saj bi se to prenašalo nanje. Ponosna sem na naše delo s
prostovoljkami, koordinatorka za delo s prostovoljkami je oseba, ki zelo neguje odnose s prostovoljkami, kar je
izjemnega pomena. Ravno v soboto načrtujemo neformalno druženje z izobraževalnim delom, pridemo pa tako
zaposlene kot prostovoljke. Taka srečanja imamo dvakrat letno. Prostovoljkam in zaposlenim omogočamo
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supervizijo, saj je delo na sebi nujno. Zaposlene smo v zadnjih dobrih desetih letih ravno s pomočjo supervizije
dosegle višji nivo zaupanja in dobrih medosebnih odnosov, pomembno je, da se o težavah pogovorimo in iščemo
rešitve. Včasih traja dalj časa, da jih najdemo, pomembno je, da jih ne pometamo pod preprogo. Sama sem od
nekdaj naravnana na misel, da so dobri medosebni odnosi poleg strokovnega znanja naš osnovni kapital.
Menim, da na to kažejo tudi dolgoletne prostovoljke in zaposleni kader, ki ne odhaja in si želi delati v Društvu.
Mateja: Kakšno je delo zaposlenih Društva SOS telefon? Je delo zaposlene na Društvu SOS telefon naporno?
Zakaj je naporno oz. zakaj ni naporno?
Predsednica: Delo z žrtvami je seveda psihično zahtevno, zato so nujne intervizije in supervizije, na katerih
imamo možnost predelovati naše stiske. Obenem je nujno delo na sebi tudi izven te ponudbe, saj sicer teh
stresnih zgodb ne moremo dolgo nalagati na naša ramena, ker bi se sesule.
Mateja: Ali lahko zaposlene Društva SOS telefon kot nevladne organizacije naredijo več pri reševanju nasilja
nad ženskami v primerjavi z zaposlenimi v državnih institucijah? Zakaj lahko naredijo več oz. zakaj ne morejo
narediti več?
Predsednica: Na to vprašanje sem vam odgovorila že v enem od zgornjih vprašanj.
Naknadno poslan odgovor.
Predsednica: Pomembno je, da vsak v mreži pomoči naredi svoj del dela, torej skladu s svojimi pristojnostmi.
Nikakor ne moremo reči, da v NVO lahko naredimo več kot zaposleni v državnih institucijah. Če vsak naredi
svoj del dela, se izpelje vse potrebno, kar je predvideno tudi v zakonodaji, da se žrtev učinkovito in dolgotrajno
zaščiti. Na vsakem delovnem mestu pa je poleg zakonskih obveznosti izjemno pomemben tudi odnos
strokovnjakinje oziroma strokovnjaka do nasilja. Če je naša notranja drža naklonjena popustljivosti do nasilja,
je možno, da ne naredimo vsega, kar bi lahko in tukaj se lahko pokažejo velike razlike, kako bo nekdo speljal
določeno delovno nalogo, do česar nikdar seveda ne bi smelo prihajati. Zagotovo smo NVO prednosti glede
možnosti hitrejšega prilagajanja potrebam uporabnic in uporabnikov kot državne institucije, na voljo imamo
tudi več časa za delo s posameznico, ki se na primer zateče v varno hišo. Dejstvo pa je, da je vsak stik, ki ga ima
žrtev s sistemom pomoči, ki ni izpeljan, poleg strokovnosti, tudi s potrebnim občutkom za razumevanje posledic
nasilja, lahko škodljiv oziroma pomeni odmik od hitrega okrevanja po preživetem nasilju.
Mateja: Zakaj ste se sami odločili za zaposlitev na Društvu SOS telefon?
Predsednica: Tema me je pritegnila že kot prostovoljko in tedanje mentorice so jo znale predstaviti na način, da
me je potegnila v nadaljnje delo. Svoje delo vidim kot smisel, za katerega se je vredno truditi in prizadevati.
Vsaka ženska, ki se ji uspe izviti iz nasilja, je zame navdih in energija za delo naprej.
Mateja: Bi še kaj dodali poleg prej postavljenih vprašanj?
Predsednica: /.
KONEC POGOVORA.
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Intervju z zaposleno Društva SOS telefon
Ime in Priimek: Katja Matko
Datum intervjuja: 23. 5. 2016
Snemanje: z mobilnim telefonom
Uvodna vprašanja
Mateja: Od kdaj ste že del Društva SOS telefon?
Zaposlena: Jaz sem postala prostovoljka na Društvu SOS telefon in sem kot prostovoljka na SOS telefonu začela
delati pred desetimi leti. Zaposlena pa sem od maja 2015.
Mateja: Kako sami gledate na Društvo SOS telefon?
Zaposlena: Gledam kot na nevladno organizacijo, ki je zelo pomembna za preprečevanje nasilja nad ženskami in
otroci v Sloveniji. Kot na pomemben, v bistvu, tudi mejnik kot ste že sami omenili, ker je bila prva organizacija.
Ustanovila se je iz feministične skupine in po vzorih iz tujine. In je orala ledino…
I. Začetki delovanja in delo Društva SOS telefon na področju nasilja nad ženskami
Mateja: Komu je koristila in koristi ustanovitev Društva SOS telefon in zakaj?
Zaposlena: V prvi vrsti žrtvam nasilja.
Mateja: V drugi vrsti?
Zaposlena: Družbi nasploh.
Mateja: Kaj vse zajema delo Društva SOS telefon na področju nasilja nad ženskami? Kakšno je delo Društva
SOS telefon na preventivni in na kurativni ravni?
Zaposlena: Delo Društva SOS telefon zajemajo naslednji programi: in sicer najstarejši je SOS telefon za ženske
in otroke – žrtve nasilja, ki deluje od leta 1989; drugi najstarejši je Zatočišče I; potem je Zatočišče II; Skupina
za samopomoč že tudi dolgo deluje, zdaj se imenuje podporna skupina za ženske z izkušnjo nasilja; zadnji
program, ki se je vzpostavil, pa je Psihosocialna pomoč za ženske in otroke, ki imajo izkušnjo z nasiljem v
družini in spolnim nasiljem. Zraven delamo še različne projekte, torej prijavljamo se na razpise za projekte. To
zajema prijave na nacionalne pa tudi evropske razpise. Želj in idej je veliko, finance pa so velika ovira.
Poskušamo jih pridobiti na različne načine. Kurativo predstavljajo vsi ti programi, ki so sofinancirani s strani
ministrstva za delo, MOLa, FIHa, drugih občin. Medtem ko je za preventivo vedno premalo denarja, trenutno
smo v velikem evropskem projektu, v okviru katerega že tretje leto izvajamo večje kampanje ozaveščanja.
II. Premiki in dosežki Društva SOS telefon na področju nasilja nad ženskami
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Mateja: Kakšne premike je naredilo Društvo SOS telefon kot nevladna organizacija na področju nasilja nad
ženskami v Sloveniji, ki jih niso naredili ostali?
Zaposlena: Društvo SOS telefon je prva nevladna organizacija, ki je nastala na področju preprečevanja in
pomoči ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, nastala je v bistvu kot grassroot. Nastala je iz pobud feministične
skupine žensk, ki je opazila, da je obstaja potreba po tovrstnem društvu. Pobudnice so vzpostavile telefon, ki je
prvič zazvonil 11. oktobra 1989, vzpostavile so prvo nevladno varno hišo oziroma mi uporabljamo izraz
zatočišče za ženske in otroke – žrtve nasilja. To sta dva prva najbolj pomembna programa. Sodelujemo z
ostalimi, tako z vladnimi kot nevladnimi organizacijami. Vsi skupaj smo zelo veliko naredili tudi na ratifikaciji
Istanbulske konvencije. V zadnjem času se mi zdi to eden izmed večjih dosežkov slovenskih nevladnih pa tudi
vladnih organizacijah, ki delujemo na tem področju. In skupaj smo sodelovali in še sodelujemo pri pritiskih za
izvajanje Istanbulske konvencije.
Mateja: Kje so prednosti Društva SOS telefon kot nevladna organizacija v primerjavi z delovanjem državnih
institucij, ki se prav tako ukvarjajo s problematiko nasilja nad ženskami?
Zaposlena: Ja, sigurno je to fleksibilnost, ker se lahko prilagajamo potrebam uporabnic, uporabnikov, torej
ženskam in otrokom. Nevladne organizacije se lahko specializirajo za eno področje. Medtem ko vladne delajo na
več področjih, torej so manj specializirane in bolj omejene s pristojnostmi in javnimi pooblastili, ki jih imajo.
Mateja: Kaj je Društvo SOS telefon kot nevladna organizacija doseglo na področju nasilja nad ženskami v
Sloveniji? Navedite nekaj najbolj odmevnih in za vaše uporabnice koristnih dosežkov.
Zaposlena: Vse to, kar sem že omenila. SOS telefon, potem je prva nevladna varna hiša, ki jo je ustanovila naša
organizacija, kot tretje bi omenila Zatočišče II, ki je prilagojeno za ženske oziroma za otroka z ovirami v
gibanju. To je bil prvi varni prostor za namestitev žrtve nasilja z gibalnimi ovirami, sedaj je tu tudi Društvo
Vizija. To je bilo leta 2009.
III. Vpliv Društva SOS telefon na državne institucije
Mateja: Ali je Društvo SOS telefon vplivalo oz. vpliva s svojim delom na ostale akterje na tem področju? Na
koga je vplivalo oz. vpliva?
Zaposlena: Ja, vsekakor zaznavamo, da se je vpliv povečal. Včasih se ni toliko govorilo o nasilju nad ženskami,
nasilju v družini. In da so nevladne organizacije tiste, ki so povzročile, da se je začelo o problematiki nasilja nad
ženskami sploh govoriti, da je ta tema prišla na plano. Vsekakor tudi feministična načela dela, iz katerih Društvo
izhaja, z njimi se je vplivalo tudi na delo vladnih organizacij. Nevladne organizacije smo tiste, ki smo in še
opozarjamo na pomanjkljivosti sistema in s tem na delo drugih akterjev v sistemu.
Mateja: Je Društvo SOS telefon zaradi svojega vpliva s svojim delom na ostale povzročilo in povzroča
spremembe pri teh? Kakšne spremembe je prineslo in prinaša vpliv Društva SOS telefon na ostale akterje, ki so
prav tako del reševanja problematike nasilja nad ženskami?

82

Zaposlena: Društvo SOS telefon je bila prva nevladna organizacija v Sloveniji. Spremembe je povzročilo,
vsekakor v sodelovanju z drugimi nevladnimi in vladnimi organizacijami. To kar sem pri prejšnjem vprašanju že
rekla, so feministična načela dela. In način dela, ki je usmerjen v uporabnico, uporabnika, v njene, njegove
potrebe. Tudi s tem, da Društvo SOS telefon ponuja široko ponudbo različnih programov, storitev za žrtve
nasilja, vpliva na druge.
Mateja: Torej na koga je vse to vplivalo, te spremembe? Vaših, ki ste ji Vi vnesli? Na koga, na katere akterje?
Zaposlena: Ja, sigurno na to, kar sem rekla. Mislim to bi bilo težko reči, ker nismo samo mi. To je bilo vedno v
sodelovanju.
Mateja: Z vašega…. Ja.
Zaposlena: Z drugimi organizacijami. Na katere akterje? Na vse, ki delajo na tem področju.
Mateja: Tako vladne kot nevladne?
Zaposlena: Ja, tako je. Saj pravim, tukaj gre za sodelovanje, ne samo za naš vpliv.
Mateja: Ali je Društvo SOS telefon organiziralo in organizira izobraževanje o nasilju za državne institucije?
Koga je vse izobraževalo in izobražuje Društvo SOS telefon o nasilju? Ali Društvo SOS telefon izobražuje prav
tako svoj kader? Kako ga izobražuje?
Zaposlena: V 27-letni dobi delovanja Društva, se je izobraževalo že veliko različnih institucij s strani Društva
SOS telefonu, v sodelovanju tudi z drugimi nevladnimi organizacijami na tem področju. Sem spada policija,
zdravstvo. Zdaj v zadnjem času tudi sodstvo. Ves čas opozarjamo na pomanjkanje izobraževanja strokovnjakinj,
strokovnjakov, ki delajo v vladnih institucijah. Opažamo, da je bistveno, da poznajo problematiko nasilja v
družini, da poznajo dinamiko, kaj so značilnosti, kako se žrtev počuti. In zaradi pomanjkanja izobraževanja še
vedno vladajo stereotipi, miti o nasilju, ki se potem tudi širijo naprej v družbi in vplivajo na sekundarno
viktimizacijo žrtev in na diskriminacijo žrtev. Zato opozarjamo, da je tega izobraževanja premalo. To tudi
želimo, da se spremeni v ZPND-ju. Prav tako smo na to opozorili v Ženevi, na zasedanju CEDAW. Odbor
CEDAW državo na to že vrsto let opozarja. Že v zadnjih dveh periodičnih poročilih oziroma zaključnih
priporočilih je opozoril državo na pomanjkanje izobraževanja. In to smo spet izpostavili, ker izobraževanje ni
sistematično, ker ljudje izpadajo in ne gredo skozi izobraževanja. Želimo si, da bi bilo osnovno izobraževanje in
potem vsakoletno, obvezno. Tudi na fakultetah opažamo, da je tega izobraževanja premalo. Kako Društvo SOS
telefon izobražuje svoj kader? Torej glede na potrebe v Društvu, pa seveda glede na finančne zmožnosti.
Mateja: Tako da v bistvu tako zaposlene kot prostovoljke izobražujete?
Zaposlena: Tako je. Se pravi, prostovoljke se najprej udeležijo osnovnega izobraževanja, nato imajo dodatno
usposabljanje enkrat na mesec. Torej, enkrat na mesec imajo dodatno izobraževanje, to predstavlja dve uri na
mesec. Na dodatnem usposabljanju se predstavi neka tema, ki je aktualna, potrebna in spada v kontekst dela
prostovoljk na Društvu in na SOS telefonu.
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Mateja: Ali Društvo SOS telefon svoje izkušnje posreduje državnim institucijam? Kako je slednje vrednoteno s
strani državnih institucij?
Zaposlena: Tukaj ne vem točno, kaj mislite, izkušnje?
Mateja: Recimo, ko Vi delate z žrtvami, na preventivni ravni, poveste, kako bi oni lahko delovali. Kako so
sprejel?
Prostovoljka: Na preventivi, kakor pravim, je zelo malo posluha. Oni bi gasili požar, ko je tu, se pravi, bolj jih
zanima kurativa.
Mateja: Aha.
Zaposlena: Sodelovanje se je gradilo skozi dolga leta dela. Kako se posredujejo izkušnje državnim institucijam?
Preko vsega tega o čemer, kar sva že govorili, izobraževanja, sproti tudi opozarjamo na pomanjkljivosti v
sistemu.
Mateja: Kako je slednje vrednoteno s strani državnih institucij? To pozitivno gledajo, da tudi Vi še rešujete? Jim
pomagate?
Zaposlena: Odvisno, od vsake situacije.
Mateja: Odvisno…
Zaposlena: Na splošno nas sprejemajo, nas podpirajo, nekako vidijo v nas pomembnega deležnika kot nevladno
organizacijo.
IV. Prispevek Društva SOS telefona k reševanju nasilja nad ženskami
Mateja: Koliko je Društvo SOS telefon vse do zdaj prispevalo k reševanju problematike nasilja nad ženskami v
Sloveniji? Se Društvo SOS telefon spopada s kakšnimi problemi, ki ga ovirajo, da bi lahko prispeval še več k
reševanju te problematike? In če so prisotni problemi, kakšni so ti problemi?
Zaposlena: To prvo smo že govorili, o tem sem povedala, kaj vse je prispevalo. Gre za več stvari, najprej so
programi, ki jih Društvo izvaja, nato je pritisk na spremembe sistema, politike. Se pravi, vedno gre za
sodelovanje. Zdaj ne bi rekla, da je tu Društvo SOS telefon tisto, ki je samo prispevalo. Ne moremo sami
delovati, zato poudarjam, da gre za sodelovanje. Pojavljajo se sigurno finančni problemi, zato ker sodimo v
nevladni sektor. S financami je povezana tudi kadrovska podhranjenost. Ideje so, kaj vse bi se lahko še delalo in
na kakšen način. Ampak omejujejo nas vsekakor finance in kadrovska podhranjenost.
Mateja: Menite, da je Društvo SOS telefon naredilo dovolj na področju nasilja nad ženskami v vseh pogledih?
Zakaj? Kaj bi še lahko naredilo?
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Zaposlena: Ja, vedno se da narediti več. Me vedno vidimo, kaj bi se še lahko naredilo, kje so pomanjkljivosti v
sistemu. Ampak tako kot sem prej rekla, tukaj so kadrovska podhranjenost pa finance. Tako, da se trudimo, ideje
so, kaj vse bi še lahko naredile. Vedno se da narediti še več.
V. Sodelovanje Društva SOS telefon z državnimi institucijami
Mateja: Ali Društvo SOS telefon sodeluje z državnimi institucijami, ko gre za primere reševanja nasilja nad
ženskami in ko gre za reševanje na splošno nasilja nad ženskami v Sloveniji? In če Društvo SOS telefon sodeluje
z državnimi institucijami, s kom sodeluje?
Zaposlena: Ja, v skladu z zakonodajo. Tu si poglejte ZPND pa pravilnike na tem področju, v teh dokumentih je
opredeljeno sodelovanje. Sodelovanje glede reševanja primerov nasilja nad ženskami poteka v okvirih sistema,
ki je vzpostavljen v Sloveniji.
Mateja: Torej na kurativni ravni kot tudi na preventivni ravni?
Zaposlena: Na preventivni je, kot rečeno, manj posluha. Seveda sodelujemo v sklopu različnih projektov in
organiziramo skupaj dogodke, konference, ampak ni pa sistematične preventive. Tako da, kar se tiče dela z
žrtvami nasilja v okviru pravil, ki so postavljene, se pravi zakonodaje.
Mateja: Torej center za socialno delo, tožilstvo…
Zaposlena: Seveda, vsekakor.
Mateja: Kako poteka sodelovanje med Društvom SOS telefon in državnimi institucijami, ko gre za primere
reševanja nasilja nad ženskami in ko gre za reševanje na splošno nasilja nad ženskami v Sloveniji? Torej
preventivna kot kurativna raven. Če pojasnimo razliki.
Zaposlena: Aha, to je zelo pomembno, podobno kot prejšnje vprašanje.
Mateja: Ja, sam tukaj sem dala še preventivo zraven, ko gre za reševanje na splošno nasilja nad ženskami.
Zaposlena: Aha, saj sem Vam že na prejšnje vprašanje odgovorila. Pri našem delu sodelujemo v MDT-jih
(multidisciplinarni timi), prav tako posredujemo prijave nasilja na institucije (policija, CSD), kot tudi pritožbe,
če je potrebno, torej glede na zakonodajo.
Mateja: Bi lahko bilo več sodelovanja med Društvom SOS telefon in državnimi institucijami, ko gre za primere
reševanja nasilja nad ženskami in ko gre za reševanje na splošno nasilja nad ženskami v Sloveniji? Zakaj bi
lahko bilo več sodelovanja oz. zakaj ni potrebno več sodelovanja?
Zaposlena: Tako kot sem že prej poudarila, sodelovanje med akterji, institucijami, ki delujemo na preprečevanju
nasilja nad ženskami, nasilja v družini, je vsekakor potrebno. Ne moremo sami rešiti nobenega problema,
delujemo v skladu z zakonodajo in sodelujemo z drugimi institucijami. Opozarjamo pa, da je zakonodaja
zaenkrat še pomanjkljiva. Želimo si, da bi se spremenila. Trenutno se tako spreminja Zakon o preprečevanju
nasilja v družini.
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Mateja: Ali pride do situacij, ko državne institucije ne želijo sodelovati z Društvom SOS telefon kot nevladne
organizacije, ko gre za primere reševanja nasilja nad ženskami in ko gre za reševanje na splošno nasilja nad
ženskami v Sloveniji? In če pride do tega, kakšni so razlogi za nesodelovanje z Društvom SOS telefon kot
nevladne organizacije?
Zaposlena: V glavnem sodelujemo z državnimi institucijami – k temu nas vse zavezuje tudi zakonodaja.
Mateja: Ne pride do kakšnih zapletov, da kdaj bi rekli, ne vem ko imate kakšen projekt ali karkoli, bi rekli,
povabite nekatere državne institucije, da ne želi sodelovati pri tem? Ni prišlo še do kakšnih primerov?
Zaposlena: V glavnem sodelujemo, običajno se takoj in z veseljem odzovejo, če jih povabimo k sodelovanju h
kakšnemu projektu. Pri odzivanju na reševanje konkretnih primerov nasilja pa včasih naletimo na preveč
birokratski odnos.
Mateja: S katere strani prihaja največ pobud za skupno sodelovanje med Društvom SOS telefon kot nevladne
organizacije in državnimi institucijami, ko gre za primere reševanja nasilja nad ženskami in ko gre za reševanje
na splošno nasilja nad ženskami v Sloveniji? Zakaj je temu tako? Torej s strani Vas kot nevladne organizacije ali
s strani recimo državnih institucij?
Zaposlena: Mi večkrat predlagamo kakšne rešitve, in potem je potrebno lobiranje za spreminjanje zakonodaje,
javnih politik, trenutno pa tudi za izvajanje Istanbulske konvencije. Prav tako smo povabljeni v delovne skupine
na področju preprečevanja nasilja nad ženskami ali kot govorke na javne dogodke, ki jih organizirajo.
Mateja: Torej Vi daste neko pobudo?
Zaposlena: Pobude so z obeh strani.
VI. Obravnavanje žrtev nasilja s strani Društva SOS telefon v primerjavi z državnimi institucijami
Mateja: Kako razume Društvo SOS telefon nasilje nad ženskami in kako ga razumejo državne institucije? Ima
različno razumevanje nasilja posledice pri delu z žrtvijo nasilja? V primeru, da ima, kakšne so te posledice?
Zaposlena: Kot sem že rekla, Društvo SOS telefon izhaja iz feministične skupine. In ves čas delovanja, je Društvo
SOS telefon ohranilo feministično perspektivo. Tukaj vidimo največja razhajanja. Državne institucije pogosto
delujejo na principu gender blindness oziroma gender neutrality, to nato vpliva na njihov pristop do žrtev. In to
ima lahko zelo velike posledice pri delu z ženskami – žrtvami nasilja.
Mateja: Kakšne so te posledice?
Zaposlene: Sekundarna viktimizacija, diskriminacija žensk, nerazumevanje problematike nasilja, dinamike
nasilja, in s tem nerazumevanje žrtev. V tem mi vidimo težavo.
Mateja: Kako lahko pomaga Društvo SOS telefon kot nevladna organizacija žrtvi nasilja? In kako lahko
pomagajo državne institucije žrtvi nasilja? Kdo lahko pomaga največ žrtvi nasilja in zakaj?
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Zaposlena: Kdo lahko največ pomaga žrtvi nasilja, je zelo težko reči, ker je način dela z žrtvami drugačen.
Delovati moramo skupaj. Ne gre za to, da bi lahko nekdo več naredil. Mi nudimo kar lahko, preko programov, ki
sem jih naštela. Vladne organizacije, pa vsaka v sklopu svojih pristojnosti, ukrepov in postopkov. In če vsak
naredi svoj del, je pomoč lahko uspešna.
Mateja: Potem se nekako skupaj dopolnjujete pri reševanju primera, recimo bi lahko rekli.
Zaposlena: Tako je. Mi nimamo javnih pooblastil in pristojnosti, kot jih imajo oni.
Mateja: Lahko one brez Vas?
Zaposlena: Verjetno bi lažje, ampak pomoč žrtvam ne bi bila tako učinkovita.
Mateja: Kot Vi brez njih.
Zaposlena: Ja. Samo še na prejšnje vprašanje, če lahko dodam. To, da bi umanjkali programi bi vsekakor imelo
posledice za žrtve.
Mateja: Kako obravnava žrtev nasilja Društvo SOS telefon kot nevladna organizacija in kako državne
institucije? Zakaj pride do različnega obravnavanja žrtve nasilja?
Zaposlena: Zelo pomembno je prepričanje, iz katerega izhajaš pri svojem delu, ne glede na zakonodajo, saj to
vpliva na tvoje delo z žrtvijo. Me uporabljamo feministična načela dela. Med sabo se državne institucije zelo
razlikujejo, če pogledamo delo policije ali centrov za socialno delo.
Mateja: Torej oni drugače razumejo nasilje, torej ne bi rekli, da vedno iz feminističnega…
Zaposlena: Ne vedno, ampak se zgodi, da zaradi tega pride do različnega obravnavanja žrtev nasilja.
Mateja: Zaradi različnega razumevanja.
Zaposlena: Ja. Naše prepričanje je, da nasilje ni prepir, spor, ki bi se ga dalo rešiti na primer z mediacijo. Tega
včasih na institucijah ne razumejo.
Mateja: Katere prakse dela so boljše vrednotene s strani žensk, ki so preživele nasilje, delo Društva SOS telefon
kot nevladne organizacije ali delo državnih institucij? Zakaj je temu tako? Mogoče, da so primeri, ko ste delali
kot prostovoljka?
Zaposlena: Opažamo, da se žrtve obrnejo na nas, ko že izčrpajo vladne pomoči. Ugotavljamo, da vlada
nezaupanje v državne institucije.
Mateja: Zakaj vlada nezaupanje v državne institucije s strani žrtev? Vam povejo razloge? Mogoče ko ste Vi
delali kot prostovoljka, da ste zasledili?
Zaposlena: Gre za to, da žrtve niso obravnavane tako kot bi si one želele. Mi opažamo, da pogosto prihaja do
ponovne viktimizacije, da se ne verjame ženskam, da se reproducira mite, stereotipe s področja nasilja in spolne
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agresorja/povzročitelja. Da bolj verjamejo povzročitelju, ker je prepričljivejši, medtem ko žrtev zaradi posledic
nasilja ne zmore sodelovati. Vendar pa uvida v to, kakšne vse so lahko posledice nasilja, pogosto ni.
Mateja: Zakaj pride do razhajanja v praksi dela z žrtvijo nasilja, ko gre za prakse dela Društva SOS telefon kot
nevladne organizacije in ko gre za prakse dela državnih institucij?
Zaposlena: Ja, sigurno smo tukaj vsi nekako ukalupljeni v to, da imamo različne pristojnosti, različne delovne
naloge, da imajo javna pooblastila in drugačne pristojnosti. Sistem bi moral zato vedno delovati v dobrem
sodelovanju med različnimi deležniki.
VII. Nujnost delovanja Društva SOS telefon na področju nasilja nad ženskami
Mateja: Če bi prenehalo z delovanjem Društvo SOS telefon, kakšne posledice bi to prineslo na področju
ukvarjanja z nasiljem nad ženskami in otroki v Sloveniji?
Zaposlena: Na Društvo SOS telefon ne načrtujemo, da bi prenehali z delovanjem. Verjetno bi se v tem primeru
na našem mesto vzpostavilo neko drugo društvo. Da bi zapolnilo to vrzel. Verjetno kaj takega.
Mateja: Torej, kaj bi prineslo pa nasploh? Ker Vi imate tradicijo, ste najstarejša nevladna organizacija. Kaj,
kakšne posledice bi mogoče prineslo?
Zaposlena: Tako kot sem rekla.
Mateja: Kdo je odigral in kdo zdaj igra pomembno vlogo pri vzpostavitvi pomoči žrtvam nasilja v Sloveniji? In
kdo bo igral v prihodnje pomembno vlogo pri vzpostavitvi pomoči žrtvam nasilja v Sloveniji? Zakaj je temu
tako?
Zaposlena: Kot izhaja iz dolgoletnega delovanja Društva SOS telefon, je včasih res Društvo SOS telefon bilo
tisto, ki je bilo pionir na tem področju. Potem so se pridružile druge nevladne organizacije, kar hitro. Zdaj pa
vsi, vladni in nevladni sektor. Tema nasilja postaja zelo pomembna. Še nikoli se ni v zgodovini delovanja
Društva toliko govorilo o nasilju v družini, o nasilju nad ženskami, kakor se trenutno govori.
Mateja: Torej kdo bo v prihodnje? Torej vsi? Tako vladne kot nevladne…
Zaposlena: Vsi ja. Tako si želimo.
Mateja: Tako si Vi želite, torej vladne in nevladne…
Zaposlena: Da, da bi skupaj sodelovali. Saj tako bi moral sistem delovati. Ne more se nam prepustit vsega dela kot nevladnim organizacijam.
Mateja: Je potrebna navzočnost Društva SOS telefona kot nevladne organizacije na področju nasilja? In zakaj je
potrebna navzočnost oz. ni potrebna navzočnost?
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Zaposlena: Na sploh, da bi bila v družbi velikanska škoda, če bi umanjkali vsi programi, ki jih Društvo izvaja.
Poudarjanje teoretičnih izhodišč, ki jih imamo, se pravi feminističnih izhodišč, da opozarjamo na način dela, ki
ga mi zagovarjamo in izvajamo.
Mateja: Torej je potrebna navzočnost Društva SOS telefon kot nevladne organizacije?
Zaposlena: Vseh nevladnih organizacij. Zavedati pa se moramo, da je nasilje družbeni problem. Se pravi, država
je tista, ki mora poskrbeti za reševanje tega problema. Mi lahko rešujemo samo del. Država mora biti tista, ki to
vodi. In tako bi moralo biti.
Mateja: Pa ni?
Zaposlena: Ja.
Mateja: Upate v prihodnost.
Zaposlena: Ja, saj se premika.
Mateja: Torej z leti, recimo če primerjate, Vi kot prostovoljka začeli z leti?
Zaposlena: Torej, če primerjam celotno delovanje Društva SOS telefon, vsekakor je bila velika priložnost,
prelomnica sprejetje Zakona o preprečevanju nasilja v družini. Sicer je gender blind, ampak ZPND in vsi
pravilniki, vse, je tukaj. Tukaj je bil zelo velik napredek. In potem sprejetje Istanbulske konvencije, ratifikacija.
Istanbulska konvencija je zelo dober dokument, ki sistematično obravnava problematiko nasilja nad ženskami.
Problematika nasilja nad ženskami je tako celostno obravnavana kot ni v nobenem drugem dokumentu. In zato
vsi težimo k temu, da bi država Slovenija začela v celoti izvajati Istanbulsko konvencijo, kot tudi, da bi se
odpravili pridržki, ki jih je država vzela ob ratifikaciji.
Mateja: Tudi v zakonu so pomanjkljivosti.
Zaposlena: Zato pravim, Istanbulska konvencija mora biti tukaj temelj. Iz nje bi bilo potrebno črpati. ZPND se
zdaj spreminja, bomo videli, kaj bo nastalo.
Mateja: Tudi Vi vplivate na to spreminjanje zdaj ponovno?
Zaposlena: Ja, smo v delovni skupini za ZPND. Prav tako je bila v spreminjanje zakonodaje osredotočena
lanskoletna vseslovenska medijska kampanja ob svetovnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami, ki vsako leto
potekajo od 25. novembra do 10. decembra.
VIII. Zaposlene v Društvu SOS telefon
Mateja: Po kakšnem kriteriju Društvo SOS telefon zaposluje? Koliko ima Društvo SOS telefon zaposlenih v
primerjavi s prostovoljkami? Recimo časovno če bi primerjali. Je bilo nekoč več oz. manj zaposlenih? Zakaj je
temu tako?
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Zaposlena: Včasih je bilo manj zaposlenih. Z leti se je Društvo širilo. Kriteriji za zaposlitev so izobrazba in
izkušnje. Zdaj trenutno je 15 zaposlenih in 60 prostovoljk. Ampak mislim, da tudi številčno je bilo prostovoljk
včasih manj kot jih je sedaj.
Mateja: Manj?
Zaposlena: Prosim?
Mateja: Manj?
Zaposlena: Manj ja, manj prostovoljk.
Mateja: Aha, zanimivo ker sem se pogovarjala z gospo Zvonko Singer, pa je rekla, da je bilo včasih več. Tako
pravim… Ne saj, je rekla, da je bilo več.
Zaposlena: Številčno je zadnja leta več na primer kot je bilo, ne vem, v devetdesetih letih. Z Zvonko sva skupaj
začeli delati na SOS telefon.
Mateja: Leta 2005 je začela delat, ja. Kako poteka izobraževanje zaposlenih? Če bi mi lahko kaj več povedali,
torej ko ste se Vi zaposlili.
Zaposlena: Tako je, jaz sem že prej opravila osnovno usposabljanje za prostovoljko.
Mateja: Vam je to pomagalo potem v nadaljevanju?
Zaposlena: Da, osnovno usposabljanje obsega vse teme, ki so pomembne za delo na področju preprečevanja
nasilja v družini in nasilja nad ženskami, razumevanje problematike. Kako poteka izobraževanje zaposlenih?
Poteka glede na potrebe in glede na finančne zmožnosti.
Mateja: Torej imate predavanja? Predavajo Vam, ne vem drugi? Kako bi rekla?
Zaposlena: Ja, glede na finančne zmožnosti.
Mateja: Recimo v zadnjem letu? Recimo kakšno predavanje oziroma izobraževanje?
Zaposlena: Ja, imele smo jih, predavanja zunanjih izvajalk/izvajalcev. Obiskujemo tudi konference s področja.
Tukaj so finance kar problem.
Mateja: Kakšen je odnos med zaposlenimi in prostovoljkami? Kakšen je odnos med samimi zaposlenimi? So se ti
odnosi sčasoma spreminjali? Zakaj so se spreminjali oz. zakaj se niso spreminjali?
Zaposlena: Vsekakor pripomore k dobrim odnosom dobra supervizija, ki jo imamo. Imajo jo prostovoljke, imamo
jo tudi zaposlene. Pomembno je, da je vsaka pripravljena delati na sebi. To dvoje vpliva na dobre odnose. Po
mojem mnenju so bili odnosi med nami vedno dobri.
Mateja: Torej z leti, ko se že poznate, ker Vi ste že prej delovali kot prostovoljka, ste potem nekako nekakšna
družina. Bi lahko temu rekli?
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Zaposlena: Ja, bi lahko, ja.
Mateja: Kakšno je delo zaposlenih Društva SOS telefon? Je delo zaposlene na Društvu SOS telefon zelo
naporno? Zakaj je naporno oz. zakaj ni naporno?
Zaposlene: A tukaj mislite naporno kot težko zaradi same problematike, na kateri delamo?
Mateja: Ja.
Zaposlene: Ali mislite…
Mateja: Če se kdaj srečate ne vem s kakšnim primerom ne vem, ki se Vas dotakne? Ker v bistvu ste tudi delala Vi
kot prostovoljka recimo.
Zaposlena: V bistvu je tako, da vsekakor se te dotaknejo primeri.
Mateja: Ker se Vi trudite…
Zaposlena: Tukaj je treba delati na sebi. In supervizija in dobri odnosi v kolektivu tu dosti pomagajo. Tako da
nikoli ni enostavno delati te stvari.
Mateja: Ker tako…
Zaposlena: Ampak pravim težko, ne naporno.
Mateja: Torej tudi ko dajete nekakšne predloge državnim institucijam, se potem trudite, trudite in potem…
Zaposlena: To se mi zdi, da je pač povsod, na vsakem delovnem mestu, da se srečuješ z uspehi in neuspehi. Tako
slišiš komentarje, ja to je pa res težko delo, dobro delo delate. Ali se te dotakne? Seveda odneseš tudi stvari s
sabo domov. Ampak je tako, da moraš tudi za sebe poskrbeti. In da moraš tudi sebi kdaj dati prednost.
Mateja: Ali lahko zaposlene Društva SOS telefon kot nevladne organizacije naredijo več pri reševanju nasilja
nad ženskami v primerjavi z zaposlenimi v državnih institucijah? Zakaj lahko naredijo več oz. zakaj ne morejo
narediti več?
Zaposlena: Če bi vsak naredil, kar lahko in mora, bi bilo super. Zdaj že po tej zakonodaji, ki jo imamo. Seveda
opažamo in opozarjamo na pomanjkljivosti zakonodaje, npr. da v ZPND-ju ni sankcij za kršenje ukrepov. Ampak
če bi vse tako delovalo, kakor je zdaj zapisano, bi bilo že dokaj dobro. Ampak vsi težimo k izboljšavam, vedno so
ideje, vedno se vidijo stvari. Sledimo potrebam uporabnic, ki jih zaznamo in si pač želimo več od sistema.
Mateja: Torej lahko Ve več naredite kot zaposlene v državnih institucijah?
Zaposlena: Saj pravim, da če bi vsi naredili to kar lahko, bi bilo edino prav. Mi lahko pomagamo na določenem
področju, nato so druge institucije, vsaka znotraj svojih zadolžitev. Kar opozarjamo nevladne organizacije, je,
da v Sloveniji ne obstaja celovit in koordiniran sistem pomoči za žrtve nasilja.
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Mateja: Zakaj ste se sami odločili za zaposlitev na Društvu SOS telefon oziroma tudi pred tem sodelovali kot
prostovoljka? Mogoče s tega vidika?
Zaposlena: Mogoče lažje govorim o tem, zakaj sem se odločila postati prostovoljka. Glede zaposlitve je odločitev
na podlagi možnosti sprejelo vodstvo, seveda pa sem si želela delati tu. Pojavila se je torej potreba po delovni
sili in na tak način sem dobila zaposlitev. Za prostovoljstvo pa vsekakor lahko povem, da sem videla, da je to
nekaj, nekaj kar bi lahko naredila za sočloveka. Čutila sem, da bi delala nekaj prostovoljno in se je nekako
poklopilo, da je bilo to ravno delo na Društvu SOS telefon. In ostajam toliko časa, zato ker se počutim del
Društva. Zdaj še bolj, ker sem zaposlena. In vidim, da imam motivacijo za delo, v tem vidim smisel. In sem
ponosna, da delam tu in to kar delam.
Mateja: Da torej pripomorete s svoji delom Društvu?
Zaposlena: Družbi na sploh.
Mateja: Družbi nasploh?
Zaposlena: Vsaj upam.
Mateja: Torej kako sami vidite vlogo nevladne organizacije torej Društva SOS telefon?
Zaposlena: To ste me že na začetku vprašali.
Mateja: Aha. Mislim tako vidite v prihodnost, torej je pomembna vloga nevladnih organizacij na splošno?
Zaposlena: V Sloveniji imamo zelo veliko različnih nevladnih organizacij. Očitno se rabijo, zato ker po navadi v
družbi nastane nekaj, po čemer se pokaže potreba. Nasilje je družbeni problem, ne moremo biti nevladne
organizacije tiste, ki nam bodo vse naložili. Mi rabimo vladne, ki sodelujemo z nami.
Mateja: Zakaj menite, da Vam nalagajo to nalogo?
Zaposlena: Ja, to je politika, to je ta trenutna družbena klima, ki... Saj ne da nam, mogoče se kaže neka
tendenca. In gre zato, da se država hoče izognit nekaterim stvarem na tak način, da več dela naloži nevladnim
organizacija. S tem pa ne da več denarja za nove naloge. V bistvu se naredi ena stvar potem za manj denarja.
Na tak način. To je družbeni trend, tudi če boste v tujini gledali.
Mateja: Torej Vi se v vsakem primeru, v vseh pogledih trudite najboljše narediti?
Zaposlena: Ja, seveda. Seveda, ja.
Mateja: Kljub temu, da imate takšne težave.
Zaposlena: Ja, seveda, saj pravim, iščemo vsemogoče, kje bi še kdo financiral. Tako. Pravim, brez vladnih ne
moremo. To je družbeni problem in je država tista, ki more tukaj…
Mateja: Se prilagajat…
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Zaposlena: Biti pristojna.
Mateja: Bi še kaj dodali poleg prej postavljenih vprašanj?
Zaposlena: Ne.
KONEC POGOVORA.
Intervju s prostovoljko Društva SOS telefon
Ime in Priimek: Zvonka Singer
Datum intervjuja: 19. 5. 2016
Izvedba intervjuja: snemanje z mobilnim telefonom
Uvodna vprašanja
Mateja: Od kdaj ste že del Društva SOS telefon?
Prostovoljka: Od leta 2005.
Mateja: Kdaj ste postali prostovoljka Društva SOS telefon?
Prostovoljka: 2005.
Mateja: Kako sami gledate na Društvo SOS telefon?
Prostovoljka: Kot na eno Društvo, ki mi veliko meni osebno pomen in tudi v družbi veliko pomen. Veliko naredi.
I. Začetki delovanja in delo Društva SOS telefon na področju nasilja nad ženskami
Mateja: Komu je koristila in koristi ustanovitev Društva SOS telefon in zakaj?
Prostovoljka: V prvi vrsti žrtvam nasilja, ženskam in otrokom, ker to je bil tudi namen. Zato ker so lahko našel
pomoči oziroma pomoč in nasvete v primeru nasilja.
Mateja: Kaj vse zajema delo Društva SOS telefon na področju nasilja nad ženskami? Kakšno je delo Društva
SOS telefon na preventivni in na kurativni ravni?
Prostovoljka: Na preventivni ravni je predvsem obveščanje in akcije ob dnevu proti nasilju, takrat so kar aktivne
zaposlene na Društvu. In med letom v glavnem akcije, da se ozavešča javnost o nesprejemanju nasilja. Kurativni
bi pa rekla, da je to v primeru varnih hiš, kjer se ženske lahko umaknejo pred nasiljem.
II. Premiki in dosežki Društva SOS telefon na področju nasilja nad ženskami
Mateja: Kakšne premike je naredilo Društvo SOS telefon kot nevladna organizacija na področju nasilja nad
ženskami v Sloveniji, ki jih niso naredili ostali?
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Prostovoljka: Ne bi točno vedela, kakšni premiki so bili, ker to je bilo že toliko dolg let obstaja Društvo in
verjetno se to, ker je tako dolgo obdobje, se ne more takoj videt, kakšen premik je. Ampak jaz mislim, da to
ozaveščanje ljudi, da to je največji premik. Da so, da se res ljudje zavedajo, zavedamo, da je nasilje
nesprejemljivo.
Mateja: Kje so prednosti Društva SOS telefon kot nevladna organizacija v primerjavi z delovanjem državnih
institucij, ki se prav tako ukvarjajo s problematiko nasilja nad ženskami?
Prostovoljka: Prednosti? Ne vem, to res ne bi vedela.
Mateja: Kaj je Društvo SOS telefon kot nevladna organizacija doseglo na področju nasilja nad ženskami v
Sloveniji? Navedite nekaj najbolj odmevnih in za vaše uporabnice koristnih dosežkov.
Prostovoljka: V prvi vrsti je telefon, SOS telefon, ki je bil uveden. Da se lahko pokliče in dobi nasvete, pa varne
hiše. To. Lahko še enkrat vprašanje?
Mateja: Kaj je Društvo SOS telefon kot nevladna organizacija doseglo na področju nasilja nad ženskami v
Sloveniji? Navedite nekaj najbolj odmevnih in za vaše uporabnice koristnih dosežkov?
Prostovoljka: Aha. Ja telefon pa varne hiše in jasno spet ozaveščanje javnosti.
III. Vpliv Društva SOS telefon na državne institucije
Mateja: Ali je Društvo SOS telefon vplivalo oz. vpliva s svojim delom na ostale akterje na tem področju?
Prostovoljka: Ja.
Mateja: Na koga je vplivalo oz. vpliva?
Prostovoljka: Konkretno ne vem, ampak sigurno vpliva. Se prav na, zdaj govorimo Društvo vpliva na državne
inštitucije? Vpliva ravno ne vem če, sodelujejo pa.
Mateja: Potem nima nekakšnega vpliva Društvo SOS telefon?
Prostovoljka: Lahko da ga ima, pa da jaz ne vem.
Mateja: Je Društvo SOS telefon zaradi svojega vpliva s svojim delom na ostale povzročilo in povzroča
spremembe pri teh? Kakšne spremembe je prineslo in prinaša vpliv Društva SOS telefon na ostale akterje, ki so
prav tako del reševanja problematike nasilja nad ženskami? Da mogoče kakšen primer, da ste imeli.
Prostovoljka: Lahko še enkrat vprašanje? To mi ni čist…
Mateja: Je Društvo SOS telefon zaradi svojega vpliva, ker on deluje…
Prostovoljka. Ja.
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Mateja: S svojim delom na ostale povzročilo in povzroča spremembe pri teh, ki so prav tako del reševanja
nasilja nad ženskami?
Prostovoljka: Aha, se prav vpliv Društva lahko na nevladne in vladne?
Mateja: Tako.
Prostovoljka: Na kogar koli?
Mateja: Ja. Lahko tudi primer.
Prostovoljka: Po mojem da ja. Primera pa nimam.
Mateja: Zakaj mislite, da je po Vašem mnenju?
Prostovoljka: Zaradi tega, ker je Društvo toliko aktivno na vseh področjih, mislim na področjih prijav na center
za socialno delo, sodelovanje s policijo. V teh primerih mislim, da je vpliv na ta neposreden način, posreden.
Mateja: Ali je Društvo SOS telefon organiziralo in organizira izobraževanja o nasilju za državne institucije?
Prostovoljka: Ja.
Mateja: Koga je vse izobraževalo in izobražuje Društvo SOS telefon o nasilju?
Prostovoljka: Nazadnje vem, da so imel izobraževanje za sodnike.
Mateja: Kako je bilo to izobraževanje?
Prostovoljka: To pa ne vem, nisem bila zraven.
Mateja: Aha.
Prostovoljka: To sem, to bo Maja bolj povedala.
Mateja: Kako je bilo sprejeto, tudi ne veste?
Prostovoljka: Ee.
Mateja: S strani sodnikov?
Prostovoljka: Ee.
Mateja: Še kakšno drugo izobraževanje državnih…?
Prostovoljka: Ja, veliko izobraževanj je. Tudi že za zdravstvene delavce so imeli izobraževanje. To tudi vem. Pa
mislim, da za policijo tudi. Ja je. Teh izobraževanj je veliko.
Mateja: Kar jih Društvo SOS telefon organizira?
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Prostovoljko: Ja.
Mateja: Za ostale?
Prostovoljka: Hm.
Mateja: Pobuda s katere strani, Društva SOS telefon?
Prostovoljka: Mislim, da pobuda pride od drugje.
Mateja: Aha, drugje.
Prostovoljka: Da si želijo izobraževanja.
Mateja: Torej, primer, da si državne institucije želijo izobraževanj…
Prostovoljka: Ja.
Mateja: S strani vašega Društva SOS telefon?
Prostovoljka: Ja.
Mateja: Ali Društvo SOS telefon izobražuje prav tako svoj kader? Kako ga izobražuje?
Prostovoljka: Ja, kot prostovoljke moremo najprej iti na usposabljanje. Potem pa imamo izobraževanje čez celo
leto. Imamo dodatno usposabljanja in tam zvemo stvari.
Mateja: Kako to poteka? Celodnevno?
Prostovoljka: Ne, dodatno izobraževanje lahko traja dve uri, dve uri pa pol. Lahko tudi, če imamo srečanje, da
traja mogoče cel dopoldne.
Mateja: Se udeležite vsi? Obvezno?
Prostovoljka: Obvezno ni, se pa udeležimo, če se le da, ker so to zelo zanimive zadeve.
Mateja: Potem izpopolnite svoje znanje…
Prostovoljka: Ja.
Mateja: Ki ga že imate?
Prostovoljka: Ja.
Mateja Se udeleži veliko ljudi?
Prostovoljka :Ja.
Mateja: Ali Društvo SOS telefon svoje izkušnje posreduje državnim institucijam?
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Prostovoljka: Ja.
Mateja: Kako je slednje vrednoteno s strani državnih institucij?
Prostovoljka: Ne vem.
Mateja: Ne veste, nimate primera, kako je vrednoteno?
Prostovoljka: Ee.
Mateja: So, pozdravljajo te izkušnje?
Prostovoljka: Ja kakor jaz vem, eni ja, eni pa tudi ne.
Mateja: Zakaj ne?
Prostovoljka: Verjetno, ker vsi, ker imajo svojo, ne vem svoja pravila. In ne marajo, da jih kdo moti. To je moje
mnenje.
Mateja: Kaj pa tisti, ki z veseljem to pozdravljajo te izkušnje?
Prostovoljka: Po mojem, da tisti so spoznal, da je prav, da se sodeluje z Društvom. In da se na Društvu dober
dela.
IV. Prispevek Društva SOS telefona k reševanju nasilja nad ženskami
Mateja: Koliko je Društvo SOS telefon vse do zdaj prispevalo k reševanju problematike nasilja nad ženskami v
Sloveniji?
Prostovoljka: Po mojem, da kar veliko.
Mateja: Zakaj imate takšno mnenje?
Prostovoljka: Ker je bil to eden od prvih telefonov, kamor so lahko poklical za pomoč in ker že ima tako
tradicijo. Ne vem, kako bi odgovorila točno na to res.
Mateja: Se Društvo SOS telefon spopada s kakšnimi problemi, ki ga ovirajo, da bi lahko prispeval še več k
reševanju te problematike?
Prostovoljka: Ne.
Mateja: In če so prisotni problemi, kakšni so ti problemi?
Prostovoljka: Ne vem.
Mateja: Financiranje mogoče?
Prostovoljka: Ne vem.
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Mateja: Ne? Menite, da je Društvo SOS telefon naredilo dovolj na področju nasilja nad ženskami v vseh
pogledih?
Prostovoljka: V vseh pogledih ni nikoli dovolj, ker potem ne bi bilo več nasilja. Nasilje je pa še.
Mateja: Potem zakaj? Kaj bi še lahko naredilo?
Prostovoljka: Ne da bi še kaj naredilo, ampak da dela, to kar dela naprej. Tako v tem smislu.
Mateja: Torej, da ostane še vedno ta kontinuiteta dela.
Prostovoljka: Ja, tako.
V. Sodelovanje Društva SOS telefon z državnimi institucijami
Mateja: Ali Društvo S SOS sodeluje z državnimi institucijami, ko gre za primere reševanja nasilja nad ženskami?
Prostovoljka: Ja.
Mateja: In če Društvo SOS telefon sodeluje z državnimi institucijami, s kom sodeluje?
Prostovoljka: CSD, policija. Zdaj, kako je kaj s sodiščem, po mojem da tudi. Ampak to pa ne bi vedela. Sigurno
sodeluje s CSD-jem, to vem.
Mateja: Imate iz vaših izkušenj, kakšne primere?
Prostovoljka: Iz naših primerov ja, ker se prijavljajo zadeve na center za socialno delo in potem se preverja, kaj
se tam naredi. In tudi sodelujejo zaposlene na Društvu s centri, me prostovoljke ne.
Mateja: Torej ve kot prostovoljke ne sodelujete z državnimi institucijami?
Prostovoljka: Ne.
Mateja: Aha, v redu. Kako poteka sodelovanje med Društvom SOS telefon in državnimi institucijami, ko gre za
primere reševanja nasilja nad ženskami?
Prostovoljka: Na kakšen način, kako poteka?
Mateja: Ja.
Prostovoljka: To kakor po telefonu, a po…?
Mateja: Različno.
Prostovoljka: Aha. Ja, jaz mislim, da so vse oblike. Da se tudi v nekaterih primerih dobijo, ko so tisti multi…
Mateja: Multidisciplinarni timi.
Prostovoljka: Timi ja. V teh primerih. Drugače pa verjetno prek telefonov, prek maila.
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Mateja: Torej Vi kot prostovoljka?
Prostovoljka: Ne.
Mateja: Bi lahko bilo več sodelovanja med Društvom SOS telefon in državnimi institucijami, ko gre za primere
reševanja nasilja nad ženskami?
Prostovoljka: Ja.
Mateja: Zakaj bi lahko bilo več sodelovanja oz. zakaj ni potrebno več sodelovanja?
Prostovoljka: Zato, ker so nekateri centri še vedno premalo odzivni.
Mateja: Kje tiči ta razlog?
Prostovoljka: Ne vem. V sistemu.
Mateja: Torej, menite, da bi lahko Društvo SOS telefon več sodelovalo, ampak ni krivo samo Društvo SOS
telefon…
Prostovoljka: Tako.
Mateja: Ampak ostali.
Prostovoljka: Institucije.
Mateja: Državne institucije?
Prostovoljka: Ja.
Mateja: Menite potem, da bi moglo pri njih kaj spremeniti?
Prostovoljka: Ja, pri njih ja.
Mateja: Ali pride do situacij, ko državne institucije ne želijo sodelovati z Društvom SOS telefon kot nevladne
organizacije, ko gre za primere reševanja nasilja nad ženskami?
Prostovoljka: Ne poznam tega primera. Ne vem.
Mateja: Ne poznate?
Prostovoljka: Da bi se to zgodil. Ne vem, da bi se to zgodil kdaj.
Mateja: Da bi prišlo kdaj do situacije, ko ne bi želel sodelovati?
Prostovoljka: Ja.
Mateja: So po navadi vsi pripravljeni sodelovati…
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Prostovoljka: Ja.
Mateja: Z Društvom SOS telefon?
Prostovoljka: Ja. Da bi kdo reko, ne ne bomo to. Nisem še slišala.
Mateja: Niste zasledili?
Prostovoljka: Ne.
Mateja: V teh letih? Ne.
Mateja: S katere strani prihaja največ pobud za skupno sodelovanje med Društvom SOS telefon kot nevladne
organizacije in državnimi institucijami, ko gre za primere reševanja nasilja nad ženskami? Zakaj je temu tako?
Prostovoljka: S katere strani prihaja?
Mateja: Ja. Društva SOS telefon ali s strani državnih institucij?
Prostovoljka: Društva.
Mateja: Društva, zakaj z državnih institucij ne?
Prostovoljka: Ja oni imajo svoje vzvode in svoja pravila, da če pride recimo nekdo k njim direktno po pomoč.
Oni vejo kaj in kako. Ne rabijo našega posredovanja, posredovanja Društva. Ker pri nas je pot malo drugačna.
Mi na začetku samo svetujemo, mislim v glavnem samo svetujemo po telefonu prostovoljke.
Mateja: Pridejo kakšni primeri kdaj? Ko ne vem, ko žrtev pravi, da državne institucije, ji ne želijo pomagati, pa
da se obrnejo na Vas mogoče?
Prostovoljka: Velikokrat.
Mateja: Kakšen primeri mogoče?
Prostovoljka: Ne bi se spomnila, ker je res. Konkretnega se ne bi spomnila, ampak se zgodi, da kličejo na telefon
žrtve in rečejo, sem že bila na centru pa mi niso znal pomagati, mi niso hotel ali pa mislim so nezadovoljni s to
pomočjo pa se potem še na nas obrnejo.
Mateja: Potem pa na vas pokličejo in jim pomagate?
Prostovoljka: Pomagamo spet tako, da jih spet pošljemo na center in da naj bojo bolj vztrajni in tako.
Mateja: Potem Vas ponovno pokličejo in povejo, kakšna je bila ponovna situacija?
Prostovoljka: Tudi ja ali pa ne. Ali pa pol najdejo kakšno drugo obliko pomoči. Odvisno.
Mateja: In kakšno obliko pomoči potem najdejo, če jih spet odženejo, tam kjer so se prvič zatekle?
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Prostovoljka: Ja ne vem. Ne vem ali si same pomagajo ali kako drugače. To ne vem.
VI. Obravnavanje žrtev nasilja s strani Društva SOS telefon v primerjavi z državnimi institucijami
Mateja: Kako razume Društvo SOS telefon nasilje nad ženskami in kako ga razumejo državne institucije?
Prostovoljka: Društvo ima pravilo ničelno toleranco do nasilja. To se pravi, vsako nasilje je nesprejemljivo. Za
ostale inštitucije ne vem.
Mateja: Torej ima različno razumevanje nasilja posledice pri delu z žrtvijo nasilja?
Prostovoljka: Lahko še enkrat.
Mateja: Ima različno razumevanje nasilja posledice pri delu z žrtvijo nasilja?
Prostovoljka: Ja, lahko ja.
Mateja: Mogoče kakšni primeri?
Prostovoljka: Ne.
Mateja: Poznate?
Prostovoljka: Samo, ne. Primera se zdajle nobenega ne spomnim. Samo sigurno je pristop k žrtvi nasilja, kako jo
obravnavaš, sigurno ima posledice, če je ta pristop napačen.
Mateja: Kaj potem vodi, kakšne posledice potem to vodi, če napačen pristop?
Prostovoljka: Če vzamemo policijo. Se zgodi, da so kdaj policaji, ki nimajo ne vem čuta, ali kako in ne razumejo
žrtev. In lahko napišejo samo kazen za motenje oziroma za intervencijo in to ni dobro sporočilo za žrtev. Ker
naslednjič ne bo poklicala policije. Tak primer bi jaz imela, da je treba imeti tudi eno empatijo.
Mateja: Mogoče center za socialno delo kot primer?
Prostovoljka: Ne, ni nobenega takega primera zdaj.
Mateja: Kako lahko pomaga Društvo SOS telefon kot nevladna organizacija žrtvi nasilja?
Prostovoljka: Ja, tako kot sem povedala. SOS telefon, nasveti na telefonu, kako ravnati v primeru nasilja in
seveda varna hiša.
Mateja: Kako lahko pomagajo državne institucije žrtvi nasilja?
Prostovoljka: Recimo tožilstvo oziroma ne vem kdo izdaja prepoved približevanja. Če jo žrtev nasilja zaprosi,
potem dobi nasilnež prepoved približevanja. To je ena od pomoči. Drugače pa mislim da imajo na centru tudi,
kako naj rečem obravnave, da se dobivajo z žrtvijo in da jim svetujejo, pomagajo. Ne vem včasih tudi verjetno z
denarjem ali pa… Centri varnih hiš nimajo, ne vem. Na ta način ravno ne morejo pomagat.
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Mateja: Kdo lahko pomaga največ žrtvi nasilja in zakaj? Nevladne organizacije, državne institucije? Kakšno je
Vaše mnenje?
Prostovoljka: Kdo? Vsak po svoje, čeprav še zmeri jaz mislim, da bi najprej morala država poskrbet za žrtev.
Mateja: Torej državne institucije?
Prostovoljka: Ja.
Mateja: Zakaj mislite, da ni temu tako?
Prostovoljka: Ker država nima možnosti, da bi pomagala žrtvam, ker najlažje bi bilo, da se žrtev umakne iz
nasilja. To pa pomeni stanovanja, finance in tako naprej. Tega pa ni.
Mateja: Tega pa ni. Zato se država raje umakne?
Prostovoljka: Ne da bi se ravno umaknila ne, ampak ne more ponudit tega. Tako jaz vidim, kako bi se dal
pomagat žrtvi. Čeprav je to zgrešeno. Nasilnež se mora umaknit. Sam to je težko doseči.
Mateja: Kako obravnava žrtev nasilja Društvo SOS telefon kot nevladna organizacija in kako državne
institucije? Zakaj pride do različnega obravnavanja žrtve nasilja?
Prostovoljka: Ne vem zakaj bi prišlo do različnega obravnavanja žrtev. Na Društvu žrtve obravnavamo tako, da
vsem verjamemo in ne obsojamo, ampak verjamemo, da tisto, kar nam žrtev pove, da je to res. Kako državne
institucije obravnavajo žrtev, to pa jaz ne vem.
Mateja: Ni noben, kakšen primer, kjer bi Vam žrtev potožila?
Prostovoljka: Lahko da so bili, pa se res ne spomnim jih.
Mateja: Da bi recimo kritizirale državne institucije?
Prostovoljka: Veliko žrtev kritizira državne institucije.
Mateja: Mogoče primer, kaj so te očitki?
Prostovoljka: Da ne storijo dovolj. Da velikokrat se zgodi, da primer…
Mateja: Ja.
Prostovoljka: Mož in žena. On je nasilnež, ampak ko prideta na center za socialno delo, on obrne ploščo in
prikaže ženo kot zmešano, kot histerično, se zna naredit, se zna postavit. In jasno, da potem oni izpadejo lepo,
žrtev nasilja pa ne. Ker tisti moment, ne more povedat kako je, kadar je nasilen.
Mateja: Potem Vi, ko Vi obravnavate žrtev nasilja, ji verjamete?
Prostovoljka: Ja.
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Mateja: Se ne sprašujete?
Prostovoljka: Ne.
Mateja :Ji stoprocentno verjamete?
Prostovoljka: Ja.
Mateja: In ji stoprocentno naprej pomagate, svetujete?
Prostovoljka: Ja.
Mateja: Torej katere prakse dela so boljše vrednotene s strani žensk, ki so preživele nasilje, delo Društva SOS
telefon kot nevladne organizacije ali delo državnih institucij?
Prostovoljka: Ja jaz kot prostovoljka Društva bom rekla, da Društvo.
Mateja: Zakaj je temu tako?
Prostovoljka: Ne vem.
Mateja: So primeri ko Vam žrtev reče, ste veliko naredili zame?
Prostovoljka: Ja so v glavnem, povejo na telefonu, da so, da smo pomagal. So zadovoljne ja. Ne vsi jasno, ampak
večina.
Mateja: Zakaj niso vsi? Tiste manjšine, kaj pride do tega, da niso zadovoljni?
Prostovoljka: Ker eni imajo malo prevelika pričakovanja.
Mateja: Od Vas?
Prostovoljka: Hm.
Mateja: Kot Društvo?
Prostovoljka: Hm.
Mateja: Kakšna so ta velika pričakovanja?
Prostovoljka: Tako recimo, koda bi rekel, Vi imate zdaj tam čarobno palčko. In naredite nekaj in bo meni dober,
to pa noben ne more narediti.
Mateja: Ne vi?
Prostovoljka: Ne.
Mateja: Ne državne institucije?
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Prostovoljka: Tako.
Mateja: Zakaj pride do razhajanja v praksi dela z žrtvijo nasilja, ko gre za prakse dela Društva SOS telefon kot
nevladne organizacije in ko gre za prakse dela državnih institucij?
Prostovoljka: Do razhajanja?
Mateja: Mhm.
Prostovoljka: Najbrž zaradi samega načina. Ne vem, ne bi znala odgovorit na to.
Mateja: Torej Vaš način svetovanje…
Prostovoljka: Ja, ker je razlika, kako Društvo svetuje. Recimo državne institucije lahko tudi kaj naredijo
konkretnega.
Mateja: Torej Vi ste bolj svetovanje.
Prostovoljka: Ja. Tako da ne vem, kako bi rekla razhajanja. V samem sistemu delovanja, ker recimo centri imajo
možnost tudi odvzet otroka. Društvo te možnosti nima. To je velika razlika. Če vzamemo samo en primer.
Mateja: Torej žrtev nasilja, ko ste prej dejali, pohvali prakso dela Društva SOS telefon.
Prostovoljka: Hm.
Mateja: Kaj vse pohvali pri Vas?
Prostovoljka: Najprej so zadovoljni s tem, da jih nekdo posluša, da jim nekdo verjame. Da jih noben ne obsoja.
Potem je veliko vredno to, ker me na telefonu povemo, da niso same krive za to, kar se jim dogaja. Da je za
nasilje kriv tisti, ki povzroča nasilje. To jim veliko pomeni in to, da jih vedno povabimo, da pridejo, še pokličejo,
da so dobrodošle, da naj povejo, kaj se je zgodilo in tako naprej. To je samo ta recimo moralna podpora. Potem
pa če so še nasveti, takšni konkretni, pojdite na policijo, pojdite tja, pojdite tja, naredite to. In če to naredijo in
če so rezultati, potem pa sploh so zadovoljni.
Mateja: Torej Vi naredite tisti prvi premik s svetovanjem?
Prostovoljka: Hm, ja.
Mateja: Potem Vi to videti kot nek dosežek, da se potem žrtev spopada naprej?
Prostovoljk: Ja. Ni nujno, da je to ob prvem klicu, lahko šele ob petem ali desetem. Ampak važen je, da je. Če ne
bi bilo prvega klica, potem tudi desetega ne bi bilo.
Mateja: Kaj potem prvi klic samo prva zgodba…
Prostovoljka: Ja.
Mateja: Ali kako, da se izpove…
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Prostovoljka: Ja, ker nekateri, ki dolgo živijo v nasilju, zelo težko in počasi dojemajo, kaj se jim je dogajal. In da
to ni v redu. Ker res mislijo, da so sami krivi. In jih je sram in je potem to lahko dolgotrajen postopek. Eni pa
takoj vidijo, da to ni to in da je treba iti.
Mateja: Od kod zvejo te informacije, da Vas pokličejo, da obstaja Društvo SOS telefon?
Prostovoljka: To je povsod, teh internet…
Mateja: Kako da se ravno na Vas obrnejo, mogoče povejo razlog?
Prostovoljka: Zdaj že dolg nisem slišala, da bi nekdo rekel, zakaj sem se za Vas odločil. Ne vem, to pa ne vem.
VII. Nujnost delovanja Društva SOS telefon na področju nasilja nad ženskami
Mateja: Če bi prenehalo z delovanjem Društvo SOS telefon, kakšne posledice bi to prineslo na področju
ukvarjanja z nasiljem nad ženskami in otroki v Sloveniji?
Prostovoljka: Težko rečem kakšne posledice bi bile, ampak siguren ne bi bilo v redu.
Mateja: Zakaj mislite, da ne bi bilo v redu?
Prostovoljka: Zato ker ima Društvo zdaj že tako ime in tako zgodovino in je tako prepoznavno, če ga ne bi bilo,
ne bi bilo v redu.
Mateja: Kje bi se videle te posledice, v prvi vrsti?
Prostovoljka: Ozaveščanje javnosti. To da se velikokrat sliši, da se pojavljajo v medijih. Da se govori o tem.
Mateja: Ker se ravno zaradi Društva SOS telefon govori?
Prostovoljka: Ne, tudi drugače se govori, ampak bi se manj.
Mateja: Bi se manj. Kaj pa za žrtve nasilja? Kaj bi prineslo?
Prostovoljka: Ne bi bilo v redu, ne. Ne bi bilo v redu. Zakaj? Ne vem. Zato ker je res, to že taka zgodovina. In
prostovoljke so dobro usposobljene, znajo svetovati.
Mateja: Kdo je odigral in kdo zdaj igra pomembno vlogo pri vzpostavitvi pomoči žrtvam nasilja v Sloveniji?
Prostovoljka: Policija in centri.
Mateja: Policija in centri. Zakaj imate takšno mnenje?
Prostovoljka: Ker ob prvem stiku, kako se reče, stiku ni? Ob prvih znakih nasilja, je treba zmeraj poklicati
policijo. Centri pa potem pridejo na vrsto, ko je treba raznorazne stvari urejat.
Mateja: Kdaj pride Društvo SOS telefon na vrsto? Katero mesto?
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Prostovoljka: Ja, če žrtev ne ve kako, je potem v prvi vrsti Društvo, da se, da žrtev pokliče in da ve kaj mora
naredit. Če žrtev ve, kaj je treba naredit v primeru nasilja, potem ne rabi Društva. Razen, da je dober poklicat
pa se z nekom pogovorit, ki te posluša in te razume.
Mateja: Državne institucije tega ne počnejo dovolj, mislim tega poslušanja žrtev nasilja?
Prostovoljka: Bi rekla, da ne. Kdo pa?
Mateja: Zakaj menite, zakaj ni dovolj tega poslušanja?
Prostovoljka: Ne vem, nimam izkušenj. Sam mislim si.
Mateja: In kdo bo igral v prihodnje pomembno vlogo pri vzpostavitvi pomoči žrtvam nasilja v Sloveniji? In zakaj
je temu tako?
Prostovoljka: Kdo bo?
Mateja: V prihodnje.
Prostovoljka: Po mojem, da bo kar ostal tako kot je.
Mateja: Državne institucije?
Prostovoljka: Tudi ja.
Mateja: Je potrebna navzočnost Društva SOS telefon kot nevladne organizacije na področju nasilja?
Prostovoljka: Kako?
Mateja: Je potrebna navzočnost Društva SOS telefona kot nevladne organizacije na področju nasilja?
Prostovoljka: Ja, je potrebno ja.
Mateja: In zakaj je potrebna navzočnost oz. ni potrebna navzočnost?
Prostovoljka: Ravno to, da se govori o tem, da je nasilje nesprejemljivo, ker to Društvo dober opravlja.
Mateja: Državne institucije tega ne počnejo dovolj ali ne počnejo sploh?
Prostovoljka: Po mojem, da počnejo, ampak, da ne dovolj.
Mateja: Torej Društvo SOS telefon dovolj počne na tem področju?
Prostovoljka: Ja. Dovolj? Počne, lahko bi še več.
Mateja: Zakaj bi še več?
Prostovoljka: Ja če bi imele več časa, več denarja in tako naprej.
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Mateja: Zakaj pa več ni denarja?
Prostovoljka: Zato ker je kriza.
Mateja: Čas?
Prostovoljka: Tudi čas. Veliko dejavnikov je.
VIII. Prostovoljke v Društvu SOS telefon
Mateja: Kako Društvo SOS telefon pridobiva prostovoljke?
Prostovoljka: V glavnem tako, da na vsake toliko časa razpišejo usposabljanje in to dajo v medije in potem se
prijavijo.
Mateja: Koliko ima Društvo SOS telefon prostovoljk v primerjavi z vodstvom, te ko so zaposleni?
Prostovoljka: Katerokoli številko bom rekla, bom udarila mimo. Ne vem, recimo da je 60 prostovoljk pa ne vem
15 zaposlenih. Ampak…
Mateja: Več prostovoljk?
Prostovoljka: Seveda.
Mateja: Je bilo nekoč več oz. manj prostovoljk, ko ste Vi začeli leta?
Prostovoljka: Več.
Mateja: Zakaj je bilo več prostovoljk?
Prostovoljka: To pa ne vem zakaj.
Mateja: Zakaj jih je letos, zakaj jih je zdaj manj?
Prostovoljka: Tudi ne vem.
Mateja: Ne veste, kje bi bil razlog?
Prostovoljka: Ne, ne vem.
Mateja: Ne. Kako poteka izobraževanje prostovoljk? Nekaj smo že prej povedali. Mogoče še kaj več?
Prostovoljka: Ja v mojem primeru je bilo tako, da so bili to petki popoldne in cela sobota. In da je to trajal en
mesec. To so bila predavanja, potem pa še simulacije telefonskih pogovorov in tako naprej.
Mateja: Kdo je vodil ta izobraževanja?
Prostovoljka: Zaposlene na Društvu.
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Mateja: Kaj več o izobraževanju? Ste potem še tudi imeli nek način prakso torej s tem telefonom ali kako bi rekla
tem?
Prostovoljka: Ja, najprej prostovoljke ne smemo kar same začeti delati na telefonu. Moremo najprej poslušati
nekaj časa druge, starejše prostovoljke. Potem ko začnemo, morejo tudi nas starejše poslušati nekaj časa, potem
pa smo lahko samostojne.
Mateja: Koliko časa to preteče, da ste samostojne?
Prostovoljka: Ja lahko kar nekaj. Jaz mislim, da v mojem primeru je bilo tri mesece.
Mateja: Najdaljši primeri mogoče?
Prostovoljka: Ne vem.
Mateja: Ne? Kakšen je odnos med prostovoljkami in zaposlenimi?
Prostovoljka: Super.
Mateja: Zakaj imate takšno mnenje?
Prostovoljka: Zato ker, ne vem, kako naj to razložim. V glavnem res zaposlene na Društvu so zaposlene z dušo, s
srcem, z vsem. So pripadne Društvu in se to pozna tudi v odnosu do nas prostovoljk. In ni problema, kadarkoli se
lahko obrneš na njih, s kakršnemkoli problemom. Ali s problemom mogoče s svetovanjem na telefonu, lahko tudi
z osebnim problemom. Kakorkoli.
Mateja: Kakšen je odnos med samimi prostovoljkami?
Prostovoljka: Dober.
Mateja: Spletete tudi prijateljske…
Prostovoljka: Tudi ja. Tudi.
Mateja: So se ti odnosi sčasoma tudi spreminjali?
Prostovoljka: Tudi.
Mateja: Zakaj, kaj, kakšni?
Prostovoljka: Kaj jaz vem, mogoče čisto zaradi spleta okoliščin. Kaj jaz vem. Mogoče, da se nekaj časa ne vidiš,
pa se pol malo odtujiš. Pa se potem spet začneš bolj družit. Tako čisto.
Mateja: Zakaj so se spreminjali oz. zakaj se niso spreminjali? Nasploh te odnosi med zaposlenimi in vami,
prostovoljkami?
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Prostovoljka: Ja saj pravim tako, odvisno od situacije, odvisno od počutja prostovoljke. Včasih prostovoljka ima
tudi recimo doma svoje težave pa je mogoče malo manj prisotna na Društvu. In potem se mogoče majčken
oddali, odtuji pa potem pride nazaj tako.
Mateja: Kakšno je delo prostovoljk Društva SOS telefon?
Prostovoljka: Kakšno je delo? Je naporno včasih, odgovorno, ampak ti daje občutek, da si res nekaj dobrega
naredil.
Mateja: Torej spregledate vse te napornost?
Prostovoljka: Ja.
Mateja: Kaj lahko vse dela prostovoljka na Društvu SOS telefon?
Prostovoljka: Kaj?
Mateja: Kaj lahko vse dela kot vi, ko delate prostovoljka, ste samo na telefon, ali še kaj drugega postorite na
Društvu SOS telefon?
Prostovoljka: Nekaj časa je bilo, da smo bile tudi povabljene, če bi pazile na otroke v varni hiši. Vem, da se je
nekaj prostovoljk odzvalo. Kako je pa zdaj… Ne, v glavnem delo na telefonu.
Mateja: Samo delo na telefonu. Na terenu mogoče?
Prostovoljka: Ne.
Mateja: Spremljanje prostovoljk, mislim žrtev nasilja?
Prostovoljka: Ne to pa ne. To samo zaposlene.
Mateja: To samo zaposlene počnejo?
Prostovoljka: Mhm.
Mateja: Mogoče zakaj še je tako naporno in odgovorno delo? Ko ste ga prej omenili.
Prostovoljka: Naporno zaradi tega, ker če je kakšen klic, ki se te res dotakne. Je potem kar premišljuješ. Sploh
ker ne veš, a si prav reagiral ali nisi, ali bi še kaj več naredil in tako. In to. Odgovorno zaradi tega, ker ni
vseeno, kaj rečeš žrtvi. Moreš vedeti kaj. Lahko ga kaj polomiš in narediš škodo.
Mateja: Ste kdaj naredili napako?
Prostovoljka: Po mojem sem, samo ne kakšno katastrofalno pa ne.
Mateja: Aha. Kako ste se potem začeli to zavedati, ko je bila kasneje, ko ste vedeli, da ste naredili napako? Ste si
mogoče očitali?
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Prostovoljka: Ja, seveda pa pogovoriš se z zaposlenimi in jim poveš situacijo in ti one pol povejo svojo, svoje
videnje in v glavnem te kar potolažijo.
Mateja: Ali lahko prostovoljka Društva SOS telefon kot nevladne organizacije naredijo več pri reševanju nasilja
nad ženskami v primerjavi z zaposlenimi v državnih institucijah?
Prostovoljka: Spet nisem razumela.
Mateja: Ali lahko prostovoljke Društva SOS telefon kot nevladne organizacije naredijo več pri reševanju nasilja
nad ženskami v primerjavi z zaposlenimi v državnih institucijah?
Prostovoljka: Ne, ne morejo. Prostovoljke ne morejo narediti več, kakor… Jaz na telefonu ne morem več narediti
kakor ena gospa na centru. Absolutno ne.
Mateja: Kaj pa zaposlene v Društvu SOS telefon v primerjavi z državnimi institucijami?
Prostovoljka: Ne vem.
Mateja: Zakaj ste se sami odločili postati prostovoljka Društva SOS telefon?
Prostovoljka: Kaj pa vem. Se mi je zdel, da morem nekaj narediti s svojim prostim časom in se mi je zdel to tako
primerno.
Mateja: Je kakšen razlog tičal?
Prostovoljka: Ne nobenega kakšnega posebnega razloga.
Mateja: Kako do tega, da ste prišli ravno, da boste prostovoljka Društva SOS telefon?
Prostovoljka: Ravno tisti čas, ko sem razmišljala o tem, da bi nekaj delala, da imam čas, da bi nekaj delala, je
bilo to obvestilo za dodatno usposabljanje. In sem se pol odločila za to varianto. Lahko bi bilo tudi kaj drugega.
Mateja: Ravno iz zaradi prostega časa ste se odločili?
Prostovoljka: Ja.
Mateja: Kaj mogoče poznate kakšen drug primer, da so se odločili zaradi drugega razloga, da bi oseba postala
prostovoljka?
Prostovoljka: Ne v glavnem, bolj to ja, ta čut da moreš, mislim da bi bilo dober nekaj v tej smeri narediti.
Mateja: Bi še kaj dodali poleg prej postavljenih vprašanj?
Prostovoljka: Ne.
ŠE DODATNA VPRAŠANJA
Mateja: Kako potem Vi vidite vlogo Društva SOS telefon?
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Prostovoljka: Ja v tem smislu, da je res dober, da je Društvo že v tem času v vseh teh letih veliko naredilo, pa še
bo na področju preprečevanja.
Mateja: Kaj točno je vse naredilo? Kakšni konkretni primeri?
Prostovoljka: Konkretni primeri je to, da so prvi vzpostavili telefon za pomoč, se pravi SOS telefon, varne hiše,
svetovanje, izobraževanje in še kaj bi se našel. Kaj bi bilo še kaj takšnega? Tudi navsezadnje sodelovanje z
vladnimi inštitucijami, državnimi inštitucijami.
Mateja: Tudi sami se kdaj obrnete na državne institucije, ko ste prej dejali, da žrtev nasilja ni zadovoljna recimo
z delom policije, da je niso razumeli. Tudi Vi kdaj postopate vmes?
Prostovoljka: Jaz kot prostovoljka?
Mateja: Ja.
Prostovoljka: Ne.
Mateja: Ne? Da bi kot sami poklicali konkretno?
Prostovoljka: Aja, med dežurstvom?
Mateja: Ja.
Prostovoljka: Ja. To se je tudi zgodilo že ja. V primeru če pokliče nekdo, ker grozi s samomorom, smo mi dolžni
poklicati policijo. Ali če slišimo, da gre za hudo obliko nasilja, pa da žrtev ne more, potem mi pokličemo
policijo, ja med dežurstvom.
Mateja: Se žrtev nasilja s tem strinja? Ali oziroma kar urgentno pokličete?
Prostovoljka: Kar ja, nas tisti moment ne zanima, ali se strinja ali ne.
Mateja: Vam potem očitajo kasneje?
Prostovoljka: To se pa ne spomnim, ker meni se to ni zgodilo. Ker jaz slišim, kar druge povejo. Ne morem reči,
da bi kaj, kakšni bil pol odziv. Po mojem je ne eno ne drugo. Da so hvalili v redu ali ne. Čeprav sem se zdajle
spomnila enega primera ja. Sam ne vem, ali so v tistem primeru poklicali policijo, ker je nekdo hodil po progi,
da bo delal samomor in je potem policija prišla, da je pol ta oseba rekla, da sploh ni vedel, kaj se mu dogaja.
Ampak je hotel samomor narediti. Se prav v tem primeru, on v resnici ni hotel delati samomora, ampak trenutno
je prišlo tako. In se mu je, so mu rešili življenje.
Mateja: Na SOS telefon, kot Vi prostovoljka na telefonu, v največjem številu pokličejo ženske? Ali tudi moški,
otroci?
Prostovoljka: Tudi ja, ampak v večini primerov ženske ja. Drugače pa kličejo moški in otroci tudi ja.
Mateja: Kakšni so ti primeri nasilja, ko Vas kličejo ženske? Za kakšno obliko nasilja vse gre?

111

Prostovoljka: Vse. Fizično, ekonomsko, psihično. Vse oblike. Mobing.
Mateja: Katerega, katere oblike nasilja največ?
Prostovoljka: Se mi zdi, da zdajle prevladuje psihično.
Mateja: Psihično?
Prostovoljka: Mhm.
Mateja: V primerjavi s preteklostjo?
Prostovoljka: Mhm. Se mi zdi, včasih je bilo več fizičnega, zdaj pa bolj psihično ja.
Mateja: Kaj pa v takšnem primeru svetujete?
Prostovoljka: Umik. Ker kakšne prijave v tem primeru je težko. Težko dokažeš psihično nasilje. Svetujemo umik.
Mateja. Kaj pa pri tem, se tudi, ko imajo psihično nasilje doživijo žrtve, se tudi obrnejo na državne institucije?
Kaj jim tam svetujejo? Ker ni vidno nasilje.
Prostovoljka: Ne vem, kaj jim svetujejo. Ne vem.
Mateja: Potem, kako bi strnili te glavne točke vloge nevladne organizacije?
Prostovoljka: Kakorkoli pomembna je, pomembne so nevladne organizacije. Ravno zaradi tega vidika, ker ne
vem, kako bi to razložila. Ker to delajo res, zato da pomagajo ljudem. Ker državne inštitucije imajo svoja pravila
in se jih morejo držati. Dober, saj jih ima Društvo tudi, ampak drugačen pristop je vseeno. V glavnem nevladne
organizacije so potrebne.
Mateja: Poleg državnih institucij so enakovredne?
Prostovoljka: Ne, niso ne.
Mateja: Zakaj niso enakovredne?
Prostovoljka: Ne vem. Zato, ker nimajo take moči kot državne.
Mateja: Torej žrtve nasilja, se v kolikih primerih sprva k Vam obrne kot nevladne organizacije? Je veliko takih
primerov, ko prvo Vas pokličejo in potem državne institucije? Iz vašega, iz vaših primerov.
Prostovoljka: Ja so primeri, ko najprej k nam pokličejo. So pa primeri ko že poznajo tudi delo državnih inštitucij.
Kaj jaz vem, kaj bi rekla, pol-pol.
Mateja: Zakaj mogoče, kakšen primer, ki ste ga doživeli, zakaj prvo Vas pokličejo Društvo kot nevladno
organizacijo? Se prvo obrnejo na Vas in šele kasneje…?
Prostovoljka: Ja prav zaradi tega, da jim povemo, ker ne vejo, kaj narediti.

112

Mateja: Kaj jim svetujete potem? Lahko o temu, kaj več povedali.
Prostovoljka: Odvisno od primera, če gre za obliko fizičnega nasilja, takoj vemo, kako je potrebno ukrepati.
Policija, zdravnik, prijava in vse te zadeve. Če gre za hudo, hudo obliko nasilja svetujemo takoj umik v varno
hišo.
Mateja: Jih napotite v svojo varno hišo? Ker Društvo SOS telefon ima dve varni hiši.
Prostovoljka: Ja odvisno, od kje kliče. Če nekdo pove, da bi, ne vem, če bi šla rada ženska v varno hišo v
Maribor, ji dam številko od varne hiše v Mariboru.
Mateja: Kaj pa v primeru, da Vas kasneje pokliče kot državne institucije? Zakaj pride do tega, da prvo…?
Prostovoljka: Ker so nezadovoljni z državnimi inštitucijami. Ker želijo več, ker želijo koga drugega, ker želijo
drugačno pomoč.
Mateja: Kaj pravijo, zakaj državne institucije jim niso dovolj pomagale? Primeri.
Prostovoljka: V glavnem jim ne verjamejo ali pa niso zadovoljni z odzivi, z nasveti. Vse sorte.
Mateja: Kaj potem Vi naredite? S takšnim primeri?
Prostovoljka: Ja poskusimo vse sorte iskati rešitve.
Mateja: Kakšne rešitve, recimo iz vaših primerov? Da ste kdaj doživeli, da Vas je klicala žrtev nasilja in rekla:
Nisem zadovoljna z državno institucijo. Kaj ste potem naredili?
Prostovoljka: Ja mi vztrajamo, da sodelujejo s centrom, tudi če so nezadovoljni, če ne gre drugače, jim pa
svetujemo, naj zamenjajo center ali pa vsaj svetovalko ali pa kakorkoli.
Mateja: Zakaj menite, da tako pride, da jim ne verjamejo?
Prostovoljka: Ne vem. Saj lahko da jim, pa da se žrtvi zdi, da jim ne, da jim ne verjamejo.
Mateja: Torej žrtev nasilja pri Vas ima vedno občutek, da ji verjamete?
Prostovoljka: Ja.
Mateja: Ji daste vedeti?
Prostovoljka: Ja.
Mateja: Kako potem, se žrtev nasilja tudi obrača k Vam, ko dajo to obdobje mimo, ko se umaknejo, zaživijo novo
življenje, Vas še pokličejo?
Prostovoljka: So bili tudi primeri, ko so povedale ja, da so v redu, in da mhm. Se zgodi.
Mateja: So veliko, je veliko takih primerov?
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Prostovoljka: Ne vem zdele iz glave res ne. Mislim da ne.
Mateja: Kolikokrat kliče žrtev nasilja?
Prostovoljka: A ena in ista žrtev nasilja, kolikokrat kliče?
Mateja: Ja, recimo.
Prostovoljka: Ja, različno.
Mateja: Zakaj Vas večkrat pokličejo?
Prostovoljka: Ravno tako, kar sem prej rekla, da nekaterim je treba velikokrat povedat, da ni prav to, kar se jim
dogaja. Da jim je treba povedati, da jih ne sme biti sram in da niso sami krivi, za to kar se jim dogaja. To da
dojamejo, da ni prav. Zato morajo večkrat poklicati.
Mateja: Kaj pa državne institucije na to? Recimo v teh primerih, da je treba večkrat povedati žrtvi nasilja, da
doživlja nasilje. A si tudi v teh primerih obrne na državne institucije, kako z njimi opravijo s takimi primeri?
Prostovoljka: Po mojem isto kot mi, verjetno večkrat. Ne vem.
Mateja: Kje vidite Vi dosežek Društva SOS telefon kot prostovoljka? Ste sami veliko dosegli, da ste pripomogli k
delu Društvu SOS telefon?
Prostovoljka: Ja meni osebno je to velik dosežek. Mislim, da je za Društvu tudi velik dosežek vse kar so naredile
ženske do zdaj in še bojo verjamem. Ja prepoznane so, cenjene so, spoštovane. Ja.
Mateja: Zakaj so cenjene, spoštovane?
Prostovoljka: Zaradi tega ker imajo svoja pravila in ne odstopajo. In se držijo tega ne glede ne vem kaj, da bi
zmotil. En izraz obstaja, ki se ga zdele ne spomnim. Ne v tem smislu kakor da si verodostojen. En izraz obstaja,
kako bi rekla. Res zaupanje vredne, v glavnem v tem smislu.
Mateja: Kaj bi še v prihodnje, kje bi še moralo vse Društvo SOS telefon postoriti na področju nasilja nad
ženskami? Ste rekli prej da ni… Je dovolj, ampak ni dovolj.
Prostovoljka: To, da bi še bolj govorilo o tem. Da bi bile več v javnosti, več v medijih. Da bi še bolj opozarjale
na to, mogoče v tem smislu.
Mateja: Tudi Ve kot prostovoljke opozarjate javnost? Mogoče sodelujete pri kakšnih akcijah?
Prostovoljka: Ja tudi ja, v tistih tednu, ali kako je že takrat novembra?
Mateja: Teden nasilja.
Prostovoljka: Ja, sodelujemo ja.
Mateja: Kako sodelujete? Bi lahko o tem kaj več povedali.
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Prostovoljka: Vem, da nazadnje dvakrat, sem jaz sodelovala, ker vedno nimaš časa, ker imaš svoje obveznosti.
Da smo imele v Ljubljani stojnico z letaki in smo se pogovarjale. A ja, pa tiste smo…
Mateja: Značke…
Prostovoljka: Pentlje.
Mateja: Pentlje.
Prostovoljka: Smo dajale. Enkrat smo šle tudi na primorsko. Je bila ena taka akcija. V tem smislu ja, kaj se zunaj
dogaja.
Mateja: Ampak tudi državne institucije k temu pripomorejo ozaveščanje?
Prostovoljka: Ja jaz mislim, da to, ko so te akcije, da tudi eno ne vem ministrstvo neki sodeluje. Tako da ja.
Mateja: Kaj pa centri za socialno delo?
Prostovoljka: To ravno ne vem. Vem pa da ministrstvo, vem da je včasih tam zraven neki.
Mateja: Menite, da bi tudi državne institucije potem morale več vključiti pri ozaveščanju?
Prostovoljka: Ja, ja.
Mateja: Ker Vi se dovolj?
Prostovoljka: Mhm.
Mateja: Zakaj menite, da bi bilo potrebno tega ozaveščanja tudi s strani državnih institucij? Ne samo z vidika
oziroma s strani nevladnih organizacij?
Prostovoljka: Zato ker je prav, ker ni prav da se nasilje dogaja.
Mateja: Torej menite, da državne institucije potem naredijo nekaj za nasilje, ampak ne dovolj. Da bi lahko še več
naredile.
Prostovoljka: Ja absolutno. Lahko bi več naredile ja. Sam konkretno me pa ne vprašat, kaj. Sam po mojem bi
lahko.
Mateja: Torej ste Vi kot tisti, kot nevladna organizacija, kot primer Društva SOS telefon, kot tisti člen, ki je
potreben, ker državne institucije dovolj nekaj ne naredijo recimo pri ozaveščanju?
Prostovoljka: Ja, v tem smislu ja. Ja v tem smislu.
Mateja: Da Vi potem kot skočite…
Prostovoljka: Da se opozarja potem državne inštitucije, pa javnost in tako naprej ja.
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Mateja: Torej Vi stopite na to področje, ker državne institucije niso tako, ne delajo toliko na tem področju?
Prostovoljka: Mhm.
Mateja: Kaj potem menite, da državne institucije se bolj usmerjajo na samo reševanje nasilja torej, da pomagajo
žrtvi nasilja kot pa recimo ozaveščajo javnost o nasilju?
Prostovoljka: Možno, ne bi znala odgovoriti na to res ne.
Mateja: Kako gledate v prihodnje na vlogo Društva SOS telefon na področju nasilja?
Prostovoljka: Po mojem bo kar takole kot je do zdaj oziroma mislim, da bodo še naprej lepo sodelovale na razno
raznih, ne vem kje vse sodelujejo, ozaveščale javnost, izobraževale. Se oglašale takrat, ko se bo treba. Ali pa tudi
takrat, ko ne. Mislim, da bo podobno šlo naprej kot zdaj.
Mateja: Če pogledate Vi, ko ste začeli leta 2005 kot prostovoljka, kakšno je bilo takrat stanje v Sloveniji glede
nasilja? Kako danes gledate na to stanje? Je potrebno več pomoči?
Prostovoljka: Ne.
Mateja: Manj?
Prostovoljka: Ne, manj ne. Takrat ko sem jaz začela. Dober saj so bili že vse sorte telefoni, ampak mislim, da jih
je zdaj še več. V glavnem teh oblik pomoči po telefonu, tega je v Sloveniji veliko. Tako, da ja. Mislim, da takrat
ni bilo toliko, da je zdaj več. Ampak teh oblik je dosti.
Mateja: Zakaj se je razvilo več teh oblik telefonov? Zakaj menite?
Prostovoljka: Ne vem.
Mateja: Kaj ste Vi, kot ste prostovoljka Društva SOS telefon, mogoče ste tudi Vi dosegli nek dosežek, da ste
prostovoljka začeli drugače razmišljati…
Prostovoljka: Ja.
Mateja: O nasilju?
Prostovoljka: Ja.
Mateja: Kako gledate zdaj na nasilje? Ko ste del, prostovoljka Društva SOS telefon. Isto kot prej?
Prostovoljka: Ne, kje pa. Saj jaz prej preden sem začela tukaj delati, jaz nisem nič vedla o nasilju. Jaz sem šele
tam zvedela, kako pa kaj. V glavnem ja sem bolj pozorna na vse in tako kot smo rekel, isto prepričanje, nasilje je
nedopustno v vsaki obliki.
Mateja: Menite, da je Društvo SOS telefon dovolj doseglo na področju nasilja?
Prostovoljka: Pri preprečevanju nasilja?
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Mateja: Ja in tudi pri pomoči žrtvi nasilja.
Prostovoljka: Ne dovolj pa ne. Nikoli ne bo dovolj. Dovolj bo takrat, ko ne bo več nasilja. To pa ne bo nikoli.
Mateja: To pa ne bo nikoli.
Prostovoljka: Veliko, ne pa dovolj. Ne vem kako bi se… Mislim, težko je odgovoriti.
Mateja: Kaj so dosegle državne institucije na tem področju?
Prostovoljka: Ne vem.
Mateja: Če primerjate, kaj se, kaj je doseglo Društvo SOS telefon v primerjavi…
Prostovoljka: Ja kaj je doseglo Društvo vem, ker se zanimam zanjo, zanj ga. Za državne inštitucije se ne
zanimam, pa ne vem.
Mateja: Bi povedali recimo v parih točkah tiste dosežke, konkretne?
Prostovoljka: Ne vem jih, res jih ne vem.
Mateja: Ali pa z vidika primera nasilja, ko Vas je žrtev poklicala pa ste vedeli, to smo pa naredili zanjo to in to.
Prostovoljka: A državne?
Mateja: Ne, Vi z vidika Društva, ko ste prostovoljka.
Prostovoljka: Se pravi, kaj smo mi naredili za žrtev?
Mateja: Ja.
Prostovoljka: Pa državne inštitucije niso?
Mateja: Ja.
Prostovoljke: Ja to: poslušale, svetovale, napotile k zdravniku, na policijo po pomoč. Jaz ne vem, kaj delajo na
centru.
Mateja: Jih Ve vedno napotite k državnim institucijam naprej?
Prostovoljka: Ja.
Mateja: K reševanju…
Prostovoljka: Ja.
Mateja: Torej Vi samo svetujete. Recimo jih napotite v varno hišo, v okviru centra za socialno delo ali v okviru
nevladnih organizacij?
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Prostovoljka: V okviru nevladnih.
Mateja: Zakaj ne v okviru državnih institucij, recimo centra za socialno delo?
Prostovoljka: Centri za socialno delo nimajo varnih hiš.
Mateja: A ni Pepcin dom v Krškem?
Prostovoljka: Ne vem. Kakor jaz vem, da centri nimajo. Razen če so materinski domovi, pa ne vem. Čigavi so
materinski domovi, to pa res ne vem.
Mateja: Se potem Vaše razumevanje nasilja, obrestuje potem pri žrtvi nasilja? Da jo razumete in to. Ker ste
potem prej rekli, da ji verjamete. Ker državne institucije ji ne verjamejo. Se potem pride do rešitev, pridete
vedno do rešitev pri reševanju?
Prostovoljka: Ne, ne pridemo vedno do rešitev.
Mateja: Zakaj ne pridete vedno?
Prostovoljka: Zaradi tega ker mora žrtev nasilja sama veliko truda vložit v to, da se ji nasilje neha.
Mateja: Vi ste samo tista točka, ki jo vodite?
Prostovoljka: Ja.
Mateja: To ne počnejo državne institucije?
Prostovoljka: Verjetno, da če pride žrtev nasilja najprej na center, da ji povejo, kako pa kaj. Pa da potem skupaj
sodelujejo in se dogovarjajo. Ampak kljub temu mora žrtev veliko stvari sama narediti. V prvi vrsti je to, da se
odloči, da bo prekinila življenje v nasilju.
Mateja: Bi še kaj dodali? Kakšni konkretni primeri, se spomnite? Ko ste obravnavali sami žrtev nasilja. Da ste
razumeli…
Prostovoljka: Kako če?
Mateja: Ko ste pač konkretni primeri recimo. Da je bila žrtev nasilja nezadovoljna s svetovanjem.
Prostovoljka: Ja velikokrat so nezadovoljne ja. Se zgodi, da so nezadovoljne. Raven zaradi tega, ker pričakujejo
čarobno palčko. Tega pa ni. Mi svetujemo, poslušamo, svetujemo, pojdite tja, pojdite tja, naredite tja to. Potem
pa se nekje zatakne pa odnehajo.
Mateja: Kje se to zatakne?
Prostovoljka: Lahko na policiji, lahko na centru. Tako kot sem rekla, na policiji imajo drugačne pristope po
različnih policijskih postajah. Na centrih tudi vedno ne naletiš na dobro delavko. Tole s tem prepoved
približevanja, menda je včasih bilo tako problem dobiti. Te zadeve.
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Mateja: Se nikoli ne srečate sami žrtvijo nasilja?
Prostovoljka: Osebno?
Mateja: Ja.
Prostovoljka: Ne.
Mateja: Se zaposlene srečajo?
Prostovoljka: Ja, se zgodi.
Mateja: Kakšni so ti primeri, da se to zgodi?
Prostovoljka: Če rabijo kakšno, kako se temu reče? Spremstvo.
Mateja: Aha do državne institucije…
Prostovoljka: Na sodišče ali pa kaj takega.
Mateja: Potem to naredijo zaposlene?
Prostovoljka: Mhm.
Mateja: So zadovoljne žrtve, ker jih spremljajo? Nekdo, ki jih podpira, verjame.
Prostovoljka: Ne vem, to bi mogli pa njih vprašati.
Mateja: To bi bilo to. Če bi še kej dodali?
Prostovoljka: Ee.
Mateja: Ne?
Prostovoljka: Nič mislim da ne. Ne bi nič dodala.
Mateja: Bi še kej o samem Društvu SOS telefon povedali?
Prostovoljka: V glavnem to je res to. Vse kar vložiš v to, dobiš povrnjen ne vem kolikokrat več. Pravzaprav vložiš
svoj čas, nazaj pa dobiš ogromen znanja, izkušenj, novih poznanstev. V glavnem super tako.
Mateja: Menite tako, da pri zaposlenih v državnih institucijah ni, ki se ukvarjajo z nasiljem? Ker se oni morejo
ukvarjati z nasiljem, ker so…?
Prostovoljka: Ja drugače, drugačen pogled je siguren ja.
Mateja: Ker tukaj gre za…
Prostovoljka: Prostovoljstvo, to je nekaj drugega.

119

Mateja: Se zgodi, da kdaj žrtev nasilja postane prostovoljka pri Vas?
Prostovoljka: Ja se zgodi.
Mateja: Da je nekoč poklicala.
Prostovoljka: Mhm.
Mateja: In je zdaj…
Prostovoljka: Mhm.
Mateja: Je veliko takšnih primerov?
Prostovoljka: Mislim da ne. Vem da je bil enkrat en primer. Bolj je šlo za mobing in te. Ena gospa, ravno iz tega,
ker se ji je tako hud mobing dogajal, prišla potem na usposabljanje in je potem tudi bila prostovoljka ja.
Mateja: Torej je potrebno na področju nasilja tako državne institucije kot nevladne organizacije, da se
spopadajo z nasiljem?
Prostovoljka: Ja.
Mateja: Da rešujejo.
Prostovoljka: Mhm.
Mateja: Ne bi bilo možno, da bi bile samo državne institucije na tem področju?
Prostovoljka: Ne, to bi bilo čisto premalo.
Mateja: Zakaj premalo?
Prostovoljka: Zato ker rabijo nekoga, da jih malo kontrolira pa opozarja in tako naprej.
Mateja: Zato menite, da je to prava vloga nevladnih organizacij?
Prostovoljka: Ja.
Mateja: Da tudi one so prisotne na področju nasilja?
Prostovoljka: Mhm.
KONEC POGOVORA. In ponovno kratek pogovor.
Mateja: Kako sami delate na SOS telefonu Društva SOS telefon?
Prostovoljka: Moram reči, da jaz sem zdaj nekaj časa nisem dežurala, ker sem bila tri leta na mobing telefonu.
Ta je deloval enkrat na teden, ob torkih, ampak se je zdaj zaključil in zdaj bom počasi šla nazaj na ta SOS
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telefon. Kaj naj rečem? Delamo od 7. zvečer do 10. Mislim, vsaka je sama tam na telefonu. Se oglašamo na
telefone. Svetujemo, poslušamo.
Mateja: Kako sledi to svetovanje? Imate prav tiste postopke?
Prostovoljka: Ja, imamo zapisane ja.
Mateja: Bi lahko o tem kaj več povedali? Kakšni so te postopki?
Prostovoljka: V primeru fizičnega nasilja, vedno policija, urgenca, zdravnik. Zaščititi se. Če je tako hudo, varna
hiša vedno. Potem pa pridejo tisti nadaljnji postopki kot je prepoved približevanja in potem začetek urejanja, da
se ti odnosi prekinejo. Kaj sem še hotela reči? Še nekaj. Prijave to. Ženske se odločijo, da dajo prijavo, pa jo
potem umaknejo. To je grozno.
Mateja: Zakaj jo umaknejo?
Prostovoljka: Ker jim je žal, ker se bojijo, ker ne želijo iti stran, ker so časi obupni, zato ker so ženske tudi
ekonomsko odvisne od moških in rajši živi v nasilju kot pa da bi bila brez denarja.
Mateja: Kaj potem Vi svetujete, ko recimo želijo umakniti prijavo?
Prostovoljka: Da lahko pridejo v varno hišo tudi če nimajo denarja. Ja.
Mateja: In potem ne umaknejo prijave ali umakne? Kaj se potem zgodi? Kakšni so primeri?
Prostovoljka: A ne, tista, ko se odloči, da umakne prijavo, jo umakne in živi naprej v nasilju do naslednjič. Lahko
se zgodi večkrat, da prijavi, prijavijo pa pol umaknejo. To je začaran krog. Pri nekaterih, ne pa pri večini. Ene
pa takoj grejo.
Mateja: Potem še te žrtve pokličejo? Ko so umaknile prvič prijavo, pokliče, da jim je žal?
Prostovoljka: Ja, tudi pokliče.
Mateja: Potem se pa odloči za prijavo ali ne ponovno spet?
Prostovoljka: Različno.
Mateja: Različno. Ste prišli kdaj do trenutka, ko niste vedeli svetovati žrtvi nasilja?
Prostovoljka: Ja, se zgodi ja.
Mateja: In kaj potem storite?
Prostovoljka: Nič, enostavno rečem: ne vem. Ker nima smisla neki, če ne veš, priznaš. So situacije, ko res ne veš.
Mateja: Pokliče kdaj še žrtev ta še ponovno kdaj?
Prostovoljka: Ja. Pokličejo vseeno ja. Tudi če, pa kaj drugega vpraša ali pa…
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Mateja: Potem se še vedno zateče, da ne bi gojila kakšne zamere?
Prostovoljka: Ne. Ne, ker je boljše, res biti iskren in reči: tega pač ne vem; kakor pa nekaj brezzveznega
povedati.
Mateja: Dobro. Še kaj?
Prostovoljka: /.
KONEC POGOVORA.
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