
Posvet o nasilju nad ženskami, 4. 12. 2009, uvodni govor namestnice generalnega 
direktorja policije mag. Tatjane Bobnar:  
  
"Kulturne razlike med posameznimi narodi in etničnimi skupinami pogosto narekujejo različen 
položaj ženske v družbi. Nekje so za pravice žensk občutljivi bolj, drugje tudi še v današnjih 
časih manj. Tako je nasilje nad ženskami kot ena najbolj pogostih kršitev temeljnih 
človekovih pravic pogosto skrito za tančico kulturnega okolja in privzgojenih vedenjskih 
vzorcev. Zaradi tega ga mnoge žrtve tiho sprejemajo. A kljub različnim normam in 
vrednotam, ki opredeljujejo, kaj je prav in kaj ne, bi vsem družbam morala biti skupna zavest, 
da je nasilje nad ženskami v kakršni koli obliki povsem nesprejemljivo in da je edina prava 
pot ničelna toleranca do tega.  
  
Tudi sama sem 10 let kot kriminalistka delala na področju preiskovanja kaznivih dejanj 
nasilja v družini, nasilja nad ženskami in otroci in spoznala mnogo nesrečnih usod in slišala 
veliko žalostnih zgodb, ko so te ženske in ti otroci, prepuščeni sami sebi trepetali in z 
največjim strahom živeli v zanje najbolj nevarnem kraju – v lastni družini in domu, sicer 
sinonimu varnosti in topline. Vedno znova pa sem poslušala iste zgodbe povzročiteljev 
nasilja, ki so bili prepričani, da niso ničesar storili narobe. Hiteli so pojasnjevati, da je to, kako 
bodo razčiščevali težave s partnerko in kako bodo vzgajali svoje otroke, le njihova stvar, ki 
nikogar, ne sosedov ali sorodnikov, še manj pa policije, nič ne briga. Tako so na žalost mislili 
tudi ti sorodniki in ti sosedi z izgovorom "ne smemo se vmešavati, naj se sama zmenita, oba 
sta v bistvu čudna".  
  
Tako se v procesu socializacije nasilje nad ženskami nezavedno prenaša iz generacije v 
generacijo. Zato ga marsikdo niti ne razume kot kaznivo dejanje, temveč na žalost kot 
nekakšen samoumeven način reševanja spora med partnerjema. Na žalost je še vedno 
preveč tudi takih, ki mislijo, da so žrtve nasilje same izzvale in da bi si lahko že kako 
pomagale iz tega kroga nasilja.  
  
V želji, da bi v takšno stanje aktivno posegli in spodbudili ljudi, naj proti nasilju dejavno 
ukrepajo, smo na Ministrstvu za notranje zadeve in v policiji, skupaj z nevladnimi 
organizacijami oz. Zvezo za nenasilje, pripravili široko zastavljeno kampanjo za 
preprečevanje nasilja nad ženskami. Gre namreč za kompleksen, večplasten problem, ki ga 
moramo tako tudi reševati – v sodelovanju z vsemi pristojnimi institucijami. Naše aktivnosti 
se med seboj razlikujejo, a vsi imamo pred seboj isti cilj. Javnost želimo opozoriti na to 
problematiko ter jasno in artikulirano sporočiti, da je vsako nasilje nesprejemljivo.  
  
Predvsem pa želimo žrtve nasilja spodbuditi, naj naredijo prvi korak in čim hitreje poiščejo 
pomoč. Prav ta korak je tudi najtežji, zato se moramo vsi pristojni zavedati, da je eden 
ključnih elementov za uspeh prav ustrezna obravnava žrtev kaznivega dejanja. Prvi odziv 
pristojnih institucij, s katerim se žrtev sreča, namreč vpliva na njeno odločitev, ali bo 
pogumno izbrala prijaznejšo prihodnost ali pa se bo ponižno, z vsiljenim občutkom krivde, 
vrnila v situacijo, iz katere je hotela pobegniti.  
  
Obenem pa pozivamo tudi druge ljudi, naj si ne zatiskajo oči, ko ta problem zaznajo v svoji 
okolici. Morda so edini, ki vedo za trpljenje žrtve. Svoje sume naj prijavijo in prevzamejo 
aktivno vlogo v boju proti nasilju. Policisti smo ustrezno usposobljeni za takšno delo in 
zagotavljam vam, da se bomo na vse klice, vse prijave, vse namige ustrezno odzvali!  
  
Deset in več let nazaj smo v policiji orali ledino pri usposabljanju kriminalistov in policistov za 
delo po kaznivih dejanjih nasilja v družini in nasilja nad ženskami. V zadnjih letih smo – da bi 
bilo delo organov odkrivanja in pregona ter centrov za socialno delo in ostalih institucij 
učinkovitejše - spreminjali materialno in procesno zakonodajo. Lahko rečemo, da smo 
naredili kar dober korak naprej. Vendar pa, dokler bo ena sama žrtev tega hinavskega 



nasilja, ne smemo prenehati ali utihniti. Ker o tem ni nikoli dovolj govora, ker o tem ni nikoli 
preveč znanja. Zato tudi današnji posvet.  
  
Dovolite mi, da se ob tej priložnosti v imenu celotne policije zahvalim tudi ministrici za 
notranje zadeve gospe Katarini Kresal, ki s posebnim posluhom in iskreno osebno 
zavzetostjo podpira to kampanjo za preprečevanje nasilja nad ženskami in pri njej tudi 
aktivno sodeluje. Iskreno se zahvaljujem tudi vsem vam, ki ste se udeležili današnjega 
posveta in ki si predano in odgovorno prizadevate za izboljševanje stanja na tem področju.  
  
Vsem skupaj želim konstruktiven in koristen posvet."  
 


