
Posvet o nasilju nad ženskami je 4. 12. 2009 odprla ministrica za notranje zadeve 
Katarina Kresal:  
  
"Ne vem, kako je z vami, ampak jaz, kadar vidim tale spot, me vedno malo stisne v grlu. Zelo 
nazorno pokaže, pa ne pokaže filma, ne pokaže fikcije, pokaže resnično življenje.  
  
Vprašanje nasilja nad ženskami je tesno zvezano z vprašanjem dolge v kulturno-
civilizacijske temelje vsake družbe vgrajene diskriminacije. Diskriminacije, ki tiho in 
vztrajno tli v varnem zavetju predsodkov in stereotipov, ki se nanašajo na razlike in različne 
zmožnosti spolov. Trditve, ki jih prepogosto slišimo, da je nasilje nad ženskami vprašanje, ki 
naj se rešuje v krogu družine, da je to stvar medosebnih odnosov posameznikov, so eno 
navadno sprenevedanje.  
  
Nasilje v družini je problem družbe in s tem problem vseh nas posameznikov, ki 
živimo v tej družbi. In policija na primer, ki je represivni organ in jo večina vidi kot nekaj 
rigidnega, nekaj počasnega, nekaj kar nima prav veliko čustvene inteligence, ki se ne zna 
odzivati na takšne družbene probleme, je ravno tista, ki je s svojim ravnanjem pokazala, 
kako zelo se je treba zavedati, da je to naš vsakdanji problem. Ta problem je vzela za 
svojega, vzela ga je kot problem družbe, ki ga mora reševati. In tako, kot je rekla gospa 
namestnica, z leti dela naredila ogromen korak naprej.  
  
Štejem si v čast izjavo predstavnic nevladnih organizacij, da je policija naredila celo 
največji korak od vseh inštitucij. Z dolgoletnim izobraževanjem smo/so skupaj dvignili 
raven obravnave žrtev na res zavidljiv nivo in s tem bomo zagotovo nadaljevali.  
  
In to, da bi vsi segmenti družbe razumeli, da to je naš problem, je bilo tudi vodilo akcije, ki 
smo jo prvič v zgodovini Ministrstva za notranje zadeve organizirali skupaj s štirimi 
nevladnimi organizacijami. Moto akcije Slišite? Prenehajte samo poslušati in ukrepajte - 
pokličite Policijo, ta je najbolj pravi naslov za to. Je ravno to, da odpremo ušesa in oči 
vsakega posameznika. Ker molk je sostorilec v takem zločinu in če se ne odzovemo, 
smo pridodali en majhen delček k temu, do česar pripelje nasilje. 
  
Verjamem, da je ta akcija marsikomu obrnila odnos do tega vprašanja in da bo verjetno tudi 
s tem posvetom narejen pomemben korak za to, da nasilje v družini zbrišemo z dnevnega 
reda naše družbe.  
 
Izjemno vesela sem, ker vidim polno predavalnico. Prišli ste strokovnjaki in strokovnjakinje z 
različnih področjih, ki pri svojem lastnem delu doživljate te probleme in imate prave odgovore 
na to, kaj je treba narediti. Namen je, da si odkrito povemo, kaj manjka, kaj manjka v 
komunikaciji posameznih inštitucij, kaj manjka v zakonodaji, kaj manjka v odnosu 
vseh tistih posameznikov, ki se srečujejo z žrtvami nasilja. Glede na sestavo sem 
prepričana, da bomo danes te odgovore dobili.  
  
Veselim se dobre debate in vam želim res uspešen posvet."  
 


