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Koper, 12.11. 2020 

 
 
 
IZJAVA ZA JAVNOST OB MEDNARODNEM DNEVU BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI  
 
Generalna skupščina Združenih narodov je 25. november razglasila za mednarodni dan boja 
proti nasilju nad ženskami. V okviru obeležitve tega dne po vsem svetu potekajo dnevi akcij proti 
nasilju nad ženskami in nasilju na podlagi spola. 
 
Nasilje nad ženskami in nasilje nad dekleti je nasilje na podlagi spola. Prisotno je v vseh kulturah 
in družbenih slojih. Izraz nasilje na podlagi spola uporabljamo za vse oblike nasilja, ki so posledica 
neenakosti med spoloma in je usmerjeno proti osebi zaradi njenega spola ali spolne usmerjenosti.  

Statistike kažejo, da vsaka četrta ženska v Evropski uniji vsakodnevno doživlja nasilje v svojem domu 
ali izven njega. Nacionalna raziskava o nasilju v zasebni sferi in v partnerskih odnosih je pokazala, 
da je vsaka druga ženska v Sloveniji od dopolnjenega 15. leta starosti (56,1 %) doživela eno od 
oblik nasilja. Večina povzročiteljev fizičnega nasilja nad ženskami je moških (92 %).  

Medtem ko v svetovnem merilu zaznavamo določen napredek glede doseganja enakosti med spoloma 
in opolnomočenju žensk in deklet, pa te še vedno vsakodnevno doživljajo diskriminacijo in nasilje. 
Nasilje nad ženskami in dekleti je eno od najbolj razširjenih, trdovratnih in uničujočih kršitev človekovih 
pravic na svetu. Kontekst nasilja je potrebno prepoznati v socialnih strukturah, ki so se ohranjale skozi 
stoletja ter v kulturnih vrednotah, ki so ta globalni problem zadrževale pri življenju in se upirale različnim 
načrtnim naporom, da bi ga kot fenomen, ki ne sodi v civilizirane družbe, pustili za sabo. Sociokulturni 
vzroki nasilja segajo izven družine v globoko zakoreninjene kulturne vrednote in tradicionalne socialne 
strukture, ki v največji meri odvzamejo moč ravno ženskam in otrokom.    

 
Od prve razglasitve epidemije do danes, vladne in nevladne organizacije, ki delujemo na področju 
preprečevanja nasilja v Obalno – kraški regiji ugotavljamo, da žrtve nasilja v tem času nasilje v družini 
doživljalo bolj pogosto ter da je le-to bolj intenzivno. Povečan obseg skupnega preživljanja časa žrtev s 
povzročitelji nasilja ter večja socialna izolacija žrtvam otežujeta možnosti za umik. Ženske žrtve nasilja 
v tem času še v večji meri nase prevzemajo opravljanje neplačanih gospodinjskih del ter dodatnih del v 
povezavi s šolanjem otrok. Strategije preživetja, ki so jih žrtve uporabljale doslej, v novih situacijah 
pogosto več ne zadostujejo. Posledično pri žrtvah nasilja opažamo porast težav v duševnem zdravju, 
pojavljajo se strahovi v povezavi z izgubo zaposlitve in revščine ter povečana skrb za lastno zdravje in 
zdravje bližnjih.  
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V okviru Mreže za žrtve nasilja v družini Južna Primorska posebno pozornost namenjamo otrokom in 
mladostnikom, ki so poleg oseb s posebnimi potrebami ter starostniki v povezavi z nasiljem v družini 
najbolj ranljive skupine.  

Vzgojno-izobraževalni zavodi, ki sicer otrokom in mladostnikom predstavljajo pomemben preventivni in 
varovalni dejavnik, v času razglasitve epidemije delujejo na daljavo. Otroci in mladostniki imajo v tem 
času manj možnosti za stike z zaupnimi osebami in drugimi pomembnimi odraslimi, ki pri otrocih in 
mladostnikih najbolj pogosto opazijo znake zanemarjanja, čustvene in fizične posledice nasilja. 

V okviru preventivnih dejavnosti smo dne, 1. 9. 2020, ob deseti obletnici delovanja Kriznega centra za 
otroke in mladostnike – Marelična hiša izvedli delavnico v okviru katere je nastal kratki dokumentarni 
film z naslovom »Zgodbe iz Marelične hiše«, ki je objavljen na spletnem naslovu: 
   
https://www.youtube.com/watch?v=K5V_PwB9xsI&feature=youtu.be 
 
 

 
 

Fotografija 1: Delavnica z nekdanjimi uporabniki/uporabnicami Kriznega centra za otroke in mladostnike – Marelična hiša  

 
Otrokom in mladim, ki doživljajo nasilje v družini ter odraslim žrtvam nasilja sporočamo, da si zaslužijo 
živeti varno ter da pomoč obstaja tudi v času razglasitve epidemije. Svetujemo jim, da v primerih, ko 
potrebujejo pomoč, kontaktirajo katerega od spodaj navedenih kontaktov. 
 
 

 
 
 

Mreža pomoči žrtvam nasilja v družini Južna Primorska 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K5V_PwB9xsI&feature=youtu.be
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SEZNAM KONTAKTOV 

PREPREČEVANJE IN OBRAVNAVA NASILJA V DRUŽINI V OBALNO – KRAŠKI REGIJI 

 

Center za socialno delo Južna Primorska 

Prisoje 1, 6000 Koper 

05 66 34 543 

 Enota Izola 

Cesta v Pregavor 3/a, 6310 Izola 

05 66 22 694 

 Enota Koper 

Cankarjeva ulica 6, 6000 Koper 

05 66 34 550, 05 66 34 566 

 Enota Piran 

Obala 114, 6320 Portorož 

05 67 12 300 

 Enota Sežana 

Kosovelova ulica 4 b, 6210 Sežana 

05 70 74 200  

 Regijska Varna hiša Kras 

05 62 02 442, 070 754 530 
www.vhkras.si 
 

 Služba za koordinacijo in pomoč žrtvam: 

 

 Krizni center za otroke in mladostnike – Marelična hiša 

Kolarska ulica 10, 6000 Koper 

05 90 39 590, 040 303 203 

 Krizni center za žrtve nasilja Južna Primorska 

05 90 39 590, 040 303 669 

 Koordinatorica za preprečevanje nasilja 

Prisoje 1, 6000 Koper 
05 66 34 579 
 
 

Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper 
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Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper 

05 63 93 170, 031 546 098 

 

 

 

Beli obroč Slovenije, Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, enota Koper 

Gortanov trg 15, 6000 Koper 

040 699 613 

 

Policija: 113 

 

Telefonske številke, ki brezplačno delujejo 24 ur na dan: 

 

Brezplačna modra telefonska številka – Telefon Petra Klepca: 0801552 

 

TOM – telefon za otroke in mladostnike: 116 111 

 

Psihološka podpora ob epidemiji COVID – 19: 080 51 00 

 


