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УВОДНИК

По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, пред ва ма се на ла зи че твр-
ти, од но сно пр ви ово го ди шњи  број ча со пи са „Со ци јал на по ли ти ка“. 
За хва љу ју ћи ва ма у про те клој го ди ни смо ус пе ли да га об но ви мо, а 
у овој пла ни ра мо да га још ви ше раз ви је мо ак ту ел но шћу те ма и ква-
ли те том ра до ва. Уве ре ни смо да ће мо са ва ма по сти ћи же ље ни циљ и 
у учи ни ти као што смо у пр вом увод ни ку ис та кли „местомсусрета
теоријеипраксеуземљиишире,критичкихпромишљања,иниција-
тора позитивних промена, са становишта целокупног система, а
пресвегањеговихкорисника“.У том кон тек сту, за до вољ ство нам је 
ис та ћи да је наш и ваш ча со пис од ско ра до сту пан и у елек трон ској 
вер зи ји, на сај ту http://so po li ti ka.rs/, на ко јем се мо гу про чи та ти тек-
сто ви из сва три бро ја и до би ти де таљ ни ја упут ства о усло ви ма за 
об ја вљи ва ње.

Пи та ња род не рав но прав но сти пер ма нент но за о ку пља ју па-
жњу до ма ће и ме ђу на род не јав но сти. Про те кле го ди не се на вр ши ло 
150 го ди на од осни ва ња Ви ше жен ске шко ле у  Ср би ји, у то ку је из ра-
да На ци о нал них стан дар да услу ге СОС те ле фо на за же не и де вој ке са 
ис ку ством род но за сно ва ног на си ља. То су са мо не ки од раз ло га ко ји 
су нас опре де ли ли да пр ви ово го ди шњи број по све ти мо пи та њи ма 
Родне(не)равноправности.

У увод ном члан ку Ire na Vojáčková-Sol lo ra no, ко ор ди на тор ка 
Ује ди ње них на ци ја у Ср би ји, при ка зу је ан га жман ове ме ђу на род не 
ор га ни за ци је у Ср би ји на по љу пре вен ци је и уна пре ђи ва ња си сте ма 
за шти те же на од на си ља. У ра ду се са гле да ва на си ље над же на ма у 
гло бал ном и ло кал ном кон тек сту, кроз пре глед рас по ло жи вих ком-
па ра тив них ме ђу на род них сту ди ја о рас про стра ње но сти на си ља над 
же на ма у све ту, као и у зе мља ма За пад ног Бал ка на, по себ но у Ср би ји. 

Дра га на Стан ко вић, аси стент на Фа кул те ту по ли тич ких на-
у ка у Бе о гра ду, ана ли зи ра род не раз ли ке у од но су на мен тал но здра-
вље. Ука зу је да су же не из ло же ни је фак то ри ма ко ји по ве ћа ва ју ри зик 
од ја вља ња мен тал них по ре ме ћа ја, пре све га што су си ро ма шни је у 
од но су на му шкар це, што су им при хо ди ни жи, ка на ли вер ти кал не и 
хо ри зон тал не по кре тљи во сти не до ступ ни ји, што се не у по ре ди во че-
шће су о ча ва ју са ис ку стви ма на си ља. 

Ве сна Ја рић, ко ор ди на тор ка Ује ди ње них на ци ја за област 
бор бе про тив на си ља над же на ма и док то рант ки ња на Фа кул те ту по-
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ли тич ких на у ка у Бе о гра ду, у свом ра ду кон тек сту а ли зу је питањe 
род не рав но прав но сти као до ме на со ци јал не по ли ти ке. У ци љу при-
ка зи ва ња ста ња у ло ка ла ном/на ци о нал ном кон тек сту опи су је се по-
ло жај же на и му шка ра ца у Ср би ји, и ука зу је на мо гу ће со ци јал не 
ин ди ка то ре за ме ре ње род не рав но прав но сти у окви ру дру штве ног 
раз во ја у Ср би ји.

Глав ни иза зо ви у ве зи са раз у ме ва њем род не ди мен зи је на си ља 
у ин тим ном парт нер ском од но су пред мет су ис тра жи ва ња Та ње Иг-
ња то вић, пси хо ло га Жен ског ауто ном ног цен тра. При ка зу ју ћи ре-
зул та те раз ли чи тих ис тра жи ва ња, аутор ка за кљу чу је да је нео прав-
да но пред ста вља ти на си ље у ин тим ном парт нер ском од но су род но 
не у трал ним пој мо ви ма, те да род на пер спек ти ва тре ба да је у осно ви 
свих ме ра за за шти ту и по др шку жр та ва на си ља у ин тим ном парт-
нер ском од но су. 

Ани та Бур гунд и Ма ри на Пан те лић, аси стен ти на Фа кул те-
ту по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду, упо зна ју нас са кон цеп ти ма и иде ја-
ма фе ми ни стич ког со ци јал ног ра да, не до вољ но пре по зна тог и ис тра-
же ног у Ср би ји и зе мља ма За пад ног Бал ка на.

Гор да на Пе тро ни је вић и  Сан дра Јо ва но вић, по ро дич ни те-
ра пе у ти у Са ве то ва ли шту за брак и по ро ди цу Цен тра за со ци јал ни 
рад „Со ли дар ност“ у Кра гу јев цу, при ка зу ју ис тра жи ва ње спро ве де но 
у ци љу ис пи ти ва ња од но са струч ња ка из свих ре ле вант них си сте-
ма пре ма по чи ни о ци ма на си ља. До би је ни ре зул та ти по ка зу ју да су 
у свим си сте ми ма при сут ни сте ре о ти пи о по чи ни о ци ма на си ља, као 
и по гре шне ин тер пре та ци је узро ка на си ља, а да су нај и зра же ни је у 
си сте ми ма суд ства и по ли ци је.

Ива на Ми ло са вље вић Ђу кић, ма ги стар ме ди цин ских на у ка 
и ру ко во ди лац При хва ти ли шта за ур гент ну за шти ту зло ста вља не де-
це у Бе о гра ду, у свом ра ду ана ли зи ра од нос дру штва и раз ли чи тих 
на уч них ди сци пли на пре ма де тињ ству и при ка зу је мо де ле за шти те 
де це у Швед ској, Хр ват ској и Ср би ји.

На кра ју, при ка зан је Нацртправилникаоминималнимстан-
дардима за услугуСОСтелефона заженеидевојке саискуством
роднозаснованогнасиља.За хва љу ју ћи раз у ме ва њу над ле жних у Ми-
ни стар ству за рад и со ци јал ну по ли ти ку, има мо при ви ле ги ју да пр-
ви об ја ви мо На црт, на ко јем је рад на гру па, са ста вље на пре све га од 
жен ских не вла ди них ор га ни за ци ја, ра ди ла у про те клих го ди ну да на. 
По зи ва мо Вас да па жљи во про чи та те На црт Пра вил ни ка и сво јим су-
ге сти ја ма до при не се те да љем раз во ју овог ва жног под за кон ског ак та.

По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, у овом као и у прет ход ним 
бро је ви ма, на сто ја ли смо да се у об ја вље ним ра до ви ма са жи ма ју те о-
риј ска и прек тич на зна ња и ис ку ства. На да мо се да смо у то ме ус пе ли 
и да ће сва ко на ћи „не што за се бе“. 

Још јед ном Вам се за ва љу је мо на по др шци ко ју нам пру жа те и 
исто вре ме но се из ви ња ва мо ауто ри ма чи ји ра до ви ни су мо гли би ти 
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штам па ни у овом бро ју, што све до чи да је ин те ре со ва ње за ча со пис 
све ве ће. 

Оба ве шта ва мо Вас да су два на ред на бро ја по све ће на сле де ћим 
те ма ма:

1.   Од ин сти ту ци ја до услу га у за јед ни ци, рок за пре да ју ра до ва 
15.07.

2.  Ста ре ње и ста ри: по ли ти ка пре ма ста ри ма, про бле ми и иза-
зо ви, рок за пре да ју ра до ва 15.10.

У Бе о гра ду, 01. 04. 2014. го ди не
 Уред ник ча со пи са
     Проф. др Ми ро слав Бр кић
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IrenaVojáčková-Sollorano*

Uje di nje ne na ci je u Sr bi ji

UN IN SER BIA: CON TRI BU TION  
TO PREVEN TING AND COM BA TING 

VIOLENCE AGA INST WO MEN IN SER BIA

Sum mary
This pa per shows ac ti vity of UN in Ser bia in the fi eld of pre-

ven ting vi o len ce and im pro ving the system of pro tec ting wo men from 
vi o len ce. The first part con si ders vi o len ce aga inst wo men in glo bal and 
lo cal con text with re vi ew of com pa ra ti ve in ter na ti o nal stu di es abo ut 
pre va len ce of vi o len ce aga inst wo men in the world, as well as re vi ew 
of re se ar ches on na ti o nal le vel car ried out in the We stern Bal kan co-
un tri es. The se cond part de scri bes the con text in which UN ac ted du-
ring the last de ca de and in what way UN con tri bu ted to esta blis hment 
of in sti tu ti o nal ap pro ach, which re cog ni zes clo se bond bet we en gen der 
ine qu a lity and vi o len ce aga inst wo men as most usual ma ni fe sta tion of 
gen der di scri mi na tion. The third and forth parts show in what way UN 
agen ci es are be ing con nec ted in or der to ac hi e ve co or di na ted sup port 
to lo cal su bjects in the fig hting vi o len ce aga inst wo men from dif fe rent 
man da tes per spec ti ve.
Key words: UN in Ser bia, We stern Bal kans co un tri es, vi o len ce aga inst wo men, 

vi o len ce in fa mily

1. VI O LEN CE AGA INST WO MEN – A 
GLO BAL AND LO CAL IS SUE

Vi o len ce aga inst wo men and girls is a pro blem of pan de mic pro-
por ti ons which af fects all co un tri es. Ba sed on UN da ta glo bally, up to 
60 per cent of wo men wor ldwi de ex pe ri en ce so me form of vi o len ce 

*  стал ни ко ор ди на тор
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(psycho lo gi cal, physi cal, eco no mic or se xu al) from men in the ir li fe-
ti me, and most of this vi o len ce ta kes pla ce in in ti ma te re la ti on ships. 
Sta ti stics in di ca te that vi o len ce aga inst wo men and girls is a uni ver sal 
phe no me non, ir re spec ti ve of in co me, class and cul tu re. Among wo men 
aged bet we en 15 and 44, acts of vi o len ce ca u se mo re de ath and di sa bi-
lity than can cer, ma la ria, traf fic ac ci dents and war com bi ned. Per haps 
the most per va si ve hu man rights vi o la tion that we know to day, vi o len ce 
aga inst wo men de va sta tes li ves, frac tu res com mu ni ti es, and stalls de-
ve lop ment.

Even tho ugh vi o len ce aga inst wo men is one of the most pre va-
lent forms of hu man rights vi o la ti ons in the world, it is yet to be re se-
ar ched in a way to pro vi de com pa ra ble da ta ac ross dif fe rent re gi ons in 
the world. The re are very few re se ar ches con duc ted so far ba sed on the 
sa me met ho do logy that wo uld pro vi de ba sis for the truth ful com pa ri-
son. Na mely, the first re se arch of a kind that in clu ded Ser bia has been 
do ne by the World He alth Or ga ni za tion in the pe riod 2000-2003 whe re 
10 co un tri es we re in clu ded in the study (Ban gla desh, Bra zil, Et hi o pia, 
Ja pan, Na mi bia, Pe ru, Sa moa, Ser bia and Mon te ne gro, Tha i land, and 
the Uni ted Re pu blic of Tan za nia) . Mo re than 24,000 wo men we re in-
ter vi e wed on that oc ca sion. The si mi lar met ho do logy was ap plied by 
the WHO in 2013 to me a su re the pro gress ma de . Da ta sho wed that 
do me stic vi o len ce/in ti ma te part ner vi o len ce, in par ti cu lar, con ti nu es to 
be frig hte ningly com mon and ac cep ted as “nor mal” wit hin too many 
so ci e ti es. The pro por tion of wo men who had ever suf fe red physi cal vi o-
len ce by a ma le part ner ran ged from 13% in Ja pan to 61% in pro vin cial 
Pe ru . In Ser bia 23% of wo men we re ex po sed to that form of vi o len ce.  

EU Agency for Fun da men tal Rights pu blis hed in March 2014 a 
first com pa ra ti ve pre va len ce study on vi o len ce aga inst wo men in the 
28 mem ber co un tri es of the Euro pean Union . The study thro ugh which 
42000 wo men we re in ter vi e wed sho wed that VaW pre va len ce in EU is 
wo rryingly high. This study of fers the met ho do logy for map ping va ri o-
us forms of VaW, ran ging from do me stic vi o len ce forms to vi o len ce in 
pu blic sphe re such as wor kpla ce and pro vi des ba sis for fu tu re com pa ra-
ti ve stu di es in the Re gion of We stern Bal kan.

The only mean to com pa re the si tu a tion in va ri o us co un tri es are 
the stu di es ba sed on the sa me met ho do logy which pro vi des the gro unds 
for com pa ri son. In the We stern Bal kan re gion, so far, the re we re se ve ral 
re se ar ches, but the com pa ra ti ve study is yet to co me. Thus, the re sults 
of dif fe rent na ti o nal sur veys are not com ple tely com pa ra ble, be ca u se 
of the lack of the com mon met ho do logy and sta ti sti cal stan dards. In 
con clu sion, the com pa ri sons of pre va len ce da ta for the We stern Bal kan 
re gion co un tri es are ac tu ally ap pro xi ma ti on of the pre va len ce of vi o-
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len ce aga inst wo men in the co un tri es that con duc ted na ti o nal sur veys 
on this is sue. 

UNDP Ser bia has sup por ted the Go vern ment to per form a sur vey 
in Cen tral Ser bia in 2010 and it in for med us abo ut very alar ming da ta of 
54% of pre va len ce of vi o len ce aga inst wo men in fa mily and in in ti ma te 
re la ti on ships du ring the ir li fe ti me . Anot her study in the Auto no mo us 
Pro vin ce of Voj vo di na, com mis si o ned by the Pro vin cial Sec re ta ri at for 
Eco nomy, Em ployment and Gen der Equ a lity (PSE E GE) in 2010 re ve a-
led that 56.2% of wo men ha ve ex pe ri en ced so me form of do me stic vi o-
len ce in the ir adult li fe . Si mi lar study, yet ba sed on dif fe rent met ho do-
logy was con duc ted in Bo snia and Her ze go vi na last year and ac cor ding 
to re se arch fin dings, mo re than half of the wo men sur veyed (47.2% in 
BiH, 47.2% in the FBiH and the RS, 47.3%) ex pe ri en ced at le ast one 
form of vi o len ce from the age of 15 . The re se arch con duc ted in Bo snia 
and Her ze go vi na re lied on the re se arch ex pe ri en ce in Ser bia, sup por ted 
by the UN, but still ap plied slightly dif fe rent con tex tu a li zed pa ra me ters 
for that co un try. In in ter pre ting the se re sults it is ne ces sary to ta ke in to 
ac co unt the dif fe rent met ho do lo gi es used in the se sur veys and the fact 
that de fi ni ti ons of vi o len ce and col lec tion met hods we re not iden ti cal. 

Ac cor ding to the com pi la tion of da ta from the na ti o nal sur veys 
per for med by the UN Di vi sion for Sta ti stics, the pro por tion of wo men 
ex po sed to physi cal vi o len ce in the ir li fe ti me ran ges from 12 per cent in 
Chi na, Hong Kong SAR and 13 per cent in Azer ba i jan to abo ut a half or 
mo re in Austra lia and Mo zam bi que (48 per cent), the Czech Re pu blic 
(51 per cent) and Zam bia (59 per cent). Ac cor ding to da ta from na ti o nal 
and in ter na ti o nal sta ti sti cal sur veys pre sen ted in graph, the per cen ta ge 
of ever-part ne red or ever-mar ried wo men that suf fe red physi cal vi o len-
ce per pe tra ted by a cur rent or for mer in ti ma te part ner at le ast on ce in 
the ir li fe ti me ran ges from 6 per cent in Chi na, Hong Kong SAR and 7 
per cent in Ca na da (da ta re fer to spo u sal as sa ults only), to over 48 per 
cent in Zam bia, Pe ru–city18, Et hi o pia–pro vin ce and Pe ru–pro vin ce. 

2. CON TEXT OF THE UN IN TERVENTION 
IN SER BIA IN THE FI ELD OF PREVENTING 

AND COM BA TING VAW

Over the past de ca de, Re pu blic of Ser bia has esta blis hed gen der 
equ a lity mec ha nisms at all le vels of po wer: le gi sla ti ve, exe cu ti ve and 
in de pen dent mo ni to ring mec ha nisms, at na ti o nal, pro vin cial and lo cal 
le vels. When it co mes to vi o len ce aga inst wo men (VaW), Ser bia has ra-
ti fied a body of laws and po li ci es to re du ce and eli mi na te gen der-ba sed 
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vi o len ce (GBV). The co un try’s pri o ri ti es are outli ned in the 2011 Na ti o-
nal Stra tegy for Pre ven tion and Eli mi na tion of Vi o len ce aga inst Wo men 
in the Fa mily and in In ti ma te Part ner Re la ti on ships  (2011-2015). The 
Na ti o nal Stra tegy is alig ned with the in ter na ti o nal stan dards with spe-
ci fic at ten tion de vo ted to the Co un cil of Euro pe Con ven tion on Pre ven-
ting and Com ba ting VaW and Do me stic Vi o len ce  (the Is tan bul Con-
ven tion), which was ra ti fied by the Na ti o nal As sembly in Oc to ber 2013 
. In 2011 Ge ne ral Pro to col on Pro ce du res and Co o pe ra tion of In sti tu ti-
ons, Agen ci es and Or ga ni za ti ons in Si tu a ti ons of Do me stic and Part ner 
Re la ti on ship Vi o len ce aga inst Wo men  (he re i naf ter: Ge ne ral pro to col) 
was adop ted by the Go vern ment of Ser bia (GoS). The Ge ne ral Pro to-
col in tro du ced the obli ga tion for li ne mi ni stri es to de fi ne and adopt the 
spe ci fic pro ce du res in re spon se to com mit ted vi o len ce aga inst wo men 
in fa mily. The set of laws, ge ne ral and sec to rial pro to cols as well as the 
Na ti o nal Ac tion Plan for Pro tec tion of Chil dren from Vi o len ce  ha ve 
been en dor sed in the pre vi o us years as well. Mi ni stry of Edu ca tion and 
Sci en ce (Mo ES), as exam ple, adop ted (in the pe riod from 2007-2011) 
bylaws and ot her in stru ments for the pro tec tion of chil dren from vi o-
len ce abu se and ne glect, which obli ga ted scho ols to esta blish ne ces sary 
mec ha nisms for pre ven tion and re spon se to vi o len ce. This con firms 
Go vern ment re cog ni tion of the im por tan ce of the pro blem as well as 
go vern ment’s com mit ment to end vi o len ce aga inst wo men and girls. 
Whi le the re has been so me pro gress in de moc ra tic go ver nan ce re forms, 
im ple men ta tion of agreed upon stra te gic and po licy fra me works is still 
lag ging and chan ge of go vern ment can still af fect the way po li ci es are 
im ple men ted. Lack of con ti nu ity can ne ga ti vely af fect the po li ci es and 
prac ti ces that are cur rently in pla ce, and which sho uld be strengthe ned 
furt her. 

Sin ce 2005, fo ur UN-sup por ted pro jects aga inst VaW ha ve been 
im ple men ted at the na ti o nal le vel and at the le vel of Auto no mo us Pro-
vin ce of Voj vo di na: “Scho ols wit ho ut Vi o len ce”  (he re i naf ter: SwW) 
lead by the Mo ESTD and UNI CEF (2005-2012); “Com ba ting Se xu al 
and Gen der Ba sed Vi o len ce”  (he re i naf ter: SGBV) - im ple men ted by 
the Gen der Equ a lity Di rec to ra te of the Mi ni stry of La bor and So cial 
Po licy and UNDP with the fi nan cial sup port of the King dom of Nor-
way (2009-2012), “To wards a Com pre hen si ve System to End Vi o len ce 
aga inst Wo men in AP Voj vo di na” (he re i naf ter: EVaW) - im ple men ted 
by PSE E GE with the sup port of UN Trust Fund to EVAW (2009-2012) 
and “Vi o len ce aga inst chil dren in So uth East Euro pe” (2011-2013) im-
ple men ted by UNI CEF and EU. Con tri bu ting to the go vern ment’s com-
mit ted ac tion, the se pro jects re pre sen ted the dri ving for ce in im pro ving 
the po licy and le gi sla ti ve fra me work to pre vent and com bat VaW in 
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the co un try. They ad dres sed the need to strengthen the in sti tu ti o nal re-
spon se to com mit ted VaW, as well as im pro ve the ho ri zon tal and ver ti-
cal co or di na tion of re le vant sta ke hol ders and to cre a te the know led ge 
ba sis re la ted to the phe no me non of VaW in Ser bia, as well as to ra i se 
awa re ness. The ul ti ma te aim of all the se ac ti ons was to in tro du ce ze ro 
to le ran ce to wards VaW.

Gen der equ a lity mec ha nisms are still re la ti vely re cent in sti tu ti o-
nal ar ran ge ments. This is re flec ted in the ir ca pa ci ti es, both in the num-
bers of per son nel em ployed and sta te bud ge tary re so ur ces al lo ca ted for 
the im ple men ta tion of the stra te gic do cu ments, and for the en for ce ment 
of new laws in the area of wo men’s hu man rights pro tec tion, in clu ding 
ad dres sing the is su es re la ted to VAW (both pre ven tion and pro tec tion 
me a su res). 

The se ve re fi nan cial and eco no mic cri sis in Ser bia has he a vily 
af fec ted the na ti o nal bud get, re sul ting with re duc ti ons in al lo ca tion of 
re so ur ces for gen der equ a lity mec ha nisms (GEMs) for pre ven ting and 
com ba ting vi o len ce aga inst wo men. This in cre a ses the thre ats to im-
ple men ta tion of a well-struc tu red po licy and le gi sla ti ve fra me work for 
pre ven tion and pro tec tion of VaW in fa mily and in ti ma te part ner re la-
ti on ships. In suf fi ci ent funds to en su re the im ple men ta tion of the an ti 
VaW po li ci es co uld re sult with bac kpe dal ling re la ted to the exi sting go-
vern ment com mit ments and wi de ning of the po licy – prac ti ce gap, thus 
cre a ting fru stra tion among key sta ke hol ders in clu ding both GEMs and 
ci vil so ci ety ac tors, as well as sig ni fi cant ne ga ti ve con se qu en ces in the 
li ves of sur vi vors of VAW, due to the we a ke ning of ava i la ble sup ports 
and ser vi ces.

3. UN JO INT PRO JECT “IN TE GRA TED  
RE SPON SE TO VI O LEN CE AGAINST 

WO MEN IN SER BIA”

The ove rall goal of the pro ject is to cre a te a so cial and in sti-
tu ti o nal en vi ron ment that will con tri bu te to re du cing Vi o len ce aga inst 
Wo men (VaW) in Ser bia. The pro ject  in ter ve nes in two broad are as of 
ac ti vi ti es: pre ven tion and pro tec tion. Wit hin the pre ven tion pil lar the 
pro ject works on ex pan ding and im pro ving the qu a lity of exi sting mec-
ha nisms to pre vent and end VaW (Out co me 1). The fo cus is on ra i sing 
awa re ness of vi o len ce and of fe ring know led ge and skills among key 
po pu la tion gro ups for non-vi o len ce be ha vi o urs (ado le scent boys), re-
jec ting vi o len ce (per pe tra tors) and re por ting vi o len ce, when it hap pens 
(wo men su bjec ted to vi o len ce). Wit hin the pro tec tion pil lar, the pro ject 
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aims to ex pand ac cess, pro vi sion and the ran ge of ser vi ces in re spon se 
to VaW (Out co me 2). The pro ject as sists in im ple men ting stan dards of 
the Is tan bul Con ven tion (Co un cil of Euro pe Con ven tion on Pre ven ting 
and Com ba ting Vi o len ce aga inst Wo men and Do me stic Vi o len ce) and 
in re du cing the in ci den ce of VaW. 

It is ex pec ted that the pro ject will re sult in a su sta i na ble, in te-
gra ted re spon se to VaW in Ser bia. The exi sten ce of firm go vern ment 
com mit ment to VaW, good ca pa ci ti es of key sta ke hol ders to im ple ment 
me a su res to ad dress VaW, strong part ner ships bet we en the UN and re-
spon si ble go vern men tal aut ho ri ti es, as well as ci vil so ci ety, and a pro-
ven track re cord of jo int pro gram mes and pro gram ming wit hin UNCT 
Ser bia con sti tu te so lid pre con di ti ons for the suc cessful im ple men ta tion 
of the pro ject. The re are a num ber of risks stem ming from the cur rent 
in sti tu ti o nal, po li ti cal and eco no mic en vi ron ment in the co un try, but the 
pro ject is well po si ti o ned to ad dress tho se, espe ci ally gi ven the non-
par ti san po si tion of the UN co un try te am, which is not su bject to pos si-
ble ef fects of the po li ti cal chan ges at dif fe rent le vels of the go vern ment.

UNCT Ser bia, mo re spe ci fi cally three UN agen ci es - UNDP (as 
lead agency), UN WO MEN, and UNI CEF are the im ple men ting part-
ners of the Jo int Pro ject. UN agen ci es are part ne ring with the na ti o-
nal in sti tu ti ons: the Mi ni stry of La bo ur, Em ployment and So cial Po-
licy (Mo LESP), the Mi ni stry of Edu ca tion, Sci en ce and Tec hno lo gi cal 
De ve lop ment Mo ESTD) and the Pro vin cial Sec re ta ri at for Eco nomy, 
Em ployment and Gen der Equ a lity of the Auto no mo us Pro vin ce of Voj-
vo di na (PSE E GE). 

UNDP’s ro le is to con tri bu te to set ting the ba se li ne for im ple-
men ta tion of the Is tan bul Con ven tion, to furt her sup port im ple men ta-
tion of the Na ti o nal Stra tegy and Ge ne ral Pro to col of Co o pe ra tion, and 
en co u ra ge mo re ef fec ti ve law en for ce ment in the fi eld of pro tec tion of 
vic tims.

UNI CEF con tri bu tes to im ple men ta tion of the Na ti o nal Stra tegy 
and spe cial pro to col for pro tec tion of chil dren from vi o len ce in edu ca-
tion in sti tu ti ons, pri ma rily ad dres sing so cial norms and be ha vi ors of 
chil dren and youth and wor king on strengthe ning edu ca tion system re-
spon se to GBV and youth mo bi li za tion and par ti ci pa tion for en ding 
GBV in the lo cal com mu ni ti es. 

UN WO MEN sup ports de ve lop ment and im ple men ta tion of the 
pro ject in Voj vo di na, pro vi de tec hni cal as si stan ce to the PSE E GE and 
the ma tic advi ce for ove rall pro ject im ple men ta tion.

A key im ple men ting part ner is the na ti o nal body re spon si ble for 
im ple men ta tion of GBV po li ci es - Mo LESP, as it is aimed at di rectly 
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con tri bu ting to the im ple men ta tion of the Na ti o nal Stra tegy, which re-
pre sents the ove rall fra me work of in ter ven tion. In ad di tion, the pro ject 
part ners with the pro vin cial gen der mec ha nism –PSE E GE. The pro ject 
works with the gen der equ a lity mec ha nisms (GEMs) at the na ti o nal, 
pro vin cial and lo cal le vels, strengthe ning the ir ca pa ci ti es to im ple ment 
the Na ti o nal Stra tegy. At the sa me ti me, in li ne with the ob jec ti ves of the 
Stra tegy, and its im ple men ta tion do cu ments (in par ti cu lar the Ge ne ral 
Pro to col), the pro ject en ga ges a wi de ran ge of in sti tu ti ons and or ga ni za-
ti ons in vol ved in the pro tec tion of sur vi vors of vi o len ce, at the na ti o nal 
(Mo LESP, MoI, MoJ, MoH, Mo ESTD) and the lo cal (CSWs, lo cal ter-
ri to rial units of the Po li ce, lo cal he al thca re cen tres, pri mary and se con-
dary scho ols, co urts and lo cal pro se cu tors of fi ces) le vels. Mo ESTD is 
the key part ner in chan ging gen der per cep tion and ro les. Edu ca tion sys-
tem com po nent is im ple men ted di rectly by the Mo ESTD, Unit for vi o-
len ce pre ven tion, thus en su ring its full in te gra tion and com ple men ta rity 
to the al ready exi sting in sti tu ti o nal fra me work. Ini ti a ti ves and ac ti vi ti es 
to pre vent vi o len ce aga inst wo men and girls are ad dres sing the ge ne ral 
pu blic and the com mu nity at lar ge to edu ca te and ra i se awa re ness on 
VaW. Wor king thro ugh pri mary and se con dary scho ols, and youth-led 
or ga ni sa ti ons the pro ject ad dres ses youth and ado le scents, par ti cu larly 
boys, in or der to ra i se awa re ness on GBV, chan ge ste re otypes lin ked to 
gen der ro les and the ir re la tion to vi o len ce, and strengthen ap pro pri a te 
re spon ses to GBV.

The UN sup ports pu blic pri va te part ner ships to en han ce and 
strengthen po licy im ple men ta tion in or der to re du ce and eli mi na te vi-
o len ce aga inst wo men, espe ci ally in ser vi ce pro vi sion, re cog ni zing the 
ro le of ci vil so ci ety or ga ni za ti ons (CSOs), which are im por tant in pro-
vi ding ser vi ces to the sur vi vors of vi o len ce, thus ca pi ta li zing on the ir 
ex per ti se and ex pe ri en ce in sup por ting sur vi vors of gen der-ba sed vi o-
len ce at the com mu nity le vel. The CSOs SOS hel pli ne ser vi ce pro vi ders 
are sup por ted and en ga ged in the pro ject thro ugh grants as sig nment in 
or der to pro vi de 24/7 SOS re spon se mec ha nism thro ugh co or di na ted 
ac tion. The exi sting SOS wo men’s or ga ni za ti ons led SOS ho tli nes are 
sup por ted and in vol ved in the mi ni mum stan dards set ting for SOS hel-
pli nes, such as SOS from Vra nje, Cul tu ral Cen ter Da mad from No vi 
Pa zar, Pe šča nik from Kru še vac, SOS wo men cen ter from No vi Sad, 
Fe no me na from Kra lje vo, Wo men for Pe a ce from Le sko vac, “...Out of 
cir cle” from Bel gra de and No vi Sad (tar get gro up: wo men with di sa bi-
li ti es), Ro ma As so ci a tion - SOS for mi no rity gro ups wo men from No vi 
Be čej and Osvit from Niš (tar get gro up: Ro ma wo men), Auto no mo us 
Wo men’s Cen tre etc. The pro ject en ga ges with the wo men’s or ga ni za ti-
ons net work, such as Wo men aga inst Vi o len ce net work.
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The outre ach com po nent of the JP is strengthe ned by the part ner-
ship with the me dia ho u se Fund B92, part ner or ga ni za tion in the ra i sing 
awa re ness com po nent and in cre a ting ze ro to le ran ce to VaW so cial en-
vi ron ment. The first web-one-stop-shop-in fo-cen ter on VaW has been 
esta blis hed thro ugh this part ner ship and be ca me a re fe ren ce po int for 
the is sue: www.si gur na ku ca.net 

4. RE SULTS/AC HI E VE MENTS

The pro ject bu ilt upon and ex pan ded on mec ha nisms and fra me-
works that ha ve been set thro ugh the three UN-led in ter ven ti ons, men ti-
o ned in the pre vi o us sec ti ons. The pro ject con so li da ted the re sults of the 
pre vi o us ac ti ons and en su red that suf fi ci ent ca pa city is in pla ce for an 
in te gra ted ap pro ach in ser vi ce de li very at the lo cal le vel in or der to en-
su re im ple men ta tion of the exi sting po li ci es and me a su res aga inst VaW.

Key stra te gi es for ac hi e ving the re sults we re pur sued as fol lows:
•  Cle ar di vi sion of ro les in the pro ject im ple men ta tion; 
•  Stra te gic part ner ships with key sta ke hol ders, in clu ding go-

vern ment at the na ti o nal, pro vin cial and lo cal le vels, as well 
as lo cal wo men’s NGOs and pri va te sec tor (e.g. Fund B92);

•  En su ring full go vern ment ow ner ship over the pro ject ac ti vi-
ti es thro ugh con ti nu o us co or di na tion and in part na ti o nal im-
ple men ta tion mo da lity;

•  Strong outre ach com po nent ba sed on jo int pro ject iden tity 
and com mon goal in cre a ting so cial en vi ron ment that con-
demns VaW.

The pro ject bu ilt lo cal le vel ser vi ce pro vi ders ca pa ci ti es in Cen-
tral Ser bia and in Voj vo di na to bet ter de li ver “in te gra ted ser vi ce de li-
very mo del” thro ugh fol lo wing ac ti ons: 

•  by pro vi ding spe ci a li zed tra i nings at the lo cal le vel and de-
ve lo ping ca pa ci ti es of ac tors wor king on dif fe rent aspects of 
vi o len ce aga inst wo men (po li ce, he al thca re, ju di ci ary, so cial 
wor kers, CSOs) on mul ti sec to ral co o pe ra tion to ols and mo-
da li ti es and by advo ca ting for the com mit ment of lo cal aut-
ho ri ti es to ad dress gen der ba sed vi o len ce in a com pre hen si ve 
man ner and in ac cor dan ce with the na ti o nal stra tegy and to 
en su re the ne ces sary fra me work for the suc cessful im ple men-
ta tion of the set of pro to cols. Only in 2013 the jo int pro ject 
wor ked in 15 towns in Cen tral Ser bia and AP Voj vo di na and 
tra i ned mo re than 500 pro fes si o nal ser vi ce pro vi ders;
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•  by sup por ting spe ci a list ser vi ce pro vi ders (wo men NGOs) in 
a pro cess of in sti tu ti o nal re cog ni tion of the ir ex per ti se (thro-
ugh the pro ject Mo LESP in vol ved 10 wo men NGOs in draf-
ting the mi ni mum stan dards for SOS hel pli ne ser vi ce to wo-
men sur vi vors of vi o len ce) and by sup por ting the pro cess of 
esta blis hing a uni que SOS ho tli ne as a 24/7 ser vi ce for vic-
tims of vi o len ce. The pro ject sup ports 11 SOS hel pli ne ser vi-
ce pro vi ders for wo men sur vi vors of vi o len ce.

In ad di tion, thro ugh co o pe ra tion with Po li ce Aca demy and Ju-
di cial Aca demy, over 600 po li ce of fi cers, jud ges and pro se cu tors we re 
tra i ned to be co me bet ter able to ad dress the sur vi vor’s ne eds and use 
mo re ef fi ci ently and ef fec ti vely the exi sting po licy and le gi sla ti ve fra-
me work.

Voj vo di na’s go vern ment ini ti a ted the new po licy draf ting cycle 
in pre ven ting and com ba ting VaW, which will in te gra te the les sons le-
arnt from this jo int ini ti a ti ve and will bu ild on the re sults of the pre vi o-
us Stra tegy for Pro tec tion aga inst Do me stic Vi o len ce and Ot her Forms 
of Gen der Ba sed Vi o len ce in the Auto no mo us Pro vin ce of Voj vo di na 
(2008-2012) .

All com po nents re la ted to the edu ca tion system ha ve been in-
te gra ted in the system. Ba se li ne study has been con duc ted in vol ving 
chil dren and youth from ele men tary to high scho ols in map ping the-
ir per cep tion of gen der norms, gen der ba sed vi o len ce and per cep tion 
of se cu rity re la ted to gen der spe ci fic pa ra me ters. Re gi o nal units of the 
MoE (edu ca tion advi sors, fo cal po ints from vi o len ce pre ven tion) and 
60 ex perts from the net work of pro fes si o nals ac ti ve in vi o len ce pre-
ven tion in the edu ca tion system ha ve been in vol ved in the pro cess of 
set ting mec ha nisms for mo ni to ring and pro vi sion of re le vant sup port 
to scho ols re GBV, thus pro vi ding re gu lar sup port thro ugh al ready exi-
sting mec ha nisms of sup port. Edu ca tion pac ka ges for pro fes si o nal de-
ve lop ment of te ac hers are ac cre di ted and ma nu als for the ir im ple men-
ta tion will be wi dely ava i la ble. Scho ols are re qu i red to an nu ally pre pa re 
plans for vi o len ce pre ven tion and an nual re ports, and pro ject is wor king 
on en su ring that re du cing GBV be co mes a con ti nu o us part of the school 
plans. Lo cal youth com mu nity part ners ha ve been se lec ted to ena ble 
the ir con ti nu o us work on the se is su es in the fu tu re. As edu ca tion on 
GBV be ca me in te gral part of the “School wit ho ut vi o len ce” pro gram me 
its in te gra tion wit hin the system will be as su red thro ugh it.  The su sta i-
na bi lity is de pen dent on the funds from lo cal do na ti ons. 

The in ter ven ti ons in the area of pre ven ting and com ba ting vi o-
len ce aga inst wo men imply in vol ve ment of a wi de ran ge of sta ke hol-
ders from the pu blic, pri va te and ci vil so ci ety sec tor. As for the pu blic 



Ire na Vojáčková-Sol lo ra no UN in Ser bia: Con tri bu tion to pre ven ting and...

21

sec tor the cru cial aspect of suc cess li es in ac ti ve in vol ve ment of dif-
fe rent sec tors: so cial pro tec tion, he al thca re, edu ca tion, ju di ci ary, po-
li ce for ces and ci vil so ci ety. For this re a son the pro ject is part ne ring 
with nu me ro us li ne mi ni stri es in the pro ject im ple men ta tion: Mi ni stry 
of La bor, Em ployment and So cial Po licy (Mo LESP) as the main na ti-
o nal part ner with the le a ding ro le in this fi eld in the Go vern ment, but 
al so the Mi ni stry of In ter i or (MoI), the Mi ni stry of He alth (MoH), the 
Mi ni stry of Ju sti ce (MoJ) and the Mi ni stry of Edu ca tion, Sci en ce and 
Tec hno lo gi cal De ve lop ment (Mo ESTD). In the sa me ti me, in or der to 
as su re the ver ti cal co or di na tion wit hin the sec tors, the pro ject is part ne-
ring with the key gen der equ a lity mec ha nism at the pro vin cial le vel – 
Pro vin cial Sec re ta ri at for Eco nomy, Em ployment and Gen der Equ a lity 
(PSE E GE), as well as with the nu me ro us lo cal le vel gen der equ a lity 
mec ha nisms (GEMs). The ci vil so ci ety sec tor plays an im por tant ro le 
in this fi eld, gi ving that the only spe ci a list ser vi ce pro vi ders in the co-
un try are wo men NGOs ac ti ve in this fi eld over past two de ca des. Thus, 
the CSOs are in te gral part of the pro tec tion system, as re cog ni zed by 
the re cently ra ti fied Is tan bul con ven tion. Over the past three years the re 
is the evi den ce of in cre a sed me dia at ten tion, as de mon stra ted by re gu-
lar UN qu an ti ta ti ve the ma tic me dia analysis and the re cent qu a li ta ti ve 
me dia analysis pu blis hed wit hin the pro ject. The pri va te sec tor is al so 
in cre a singly ex pres sing the in te rest in the to pic wit hin the ir cor po ra te 
so cial re spon si bi lity pro gram mes. Thus, all of the se sta ke hol ders ha ve 
been mo bi li zed and in clu ded in the pro ject im ple men ta tion which re-
qu i red ex ten si ve co or di na tion and me di a tion of dif fe rent sta ke hol ders’ 
in te rests. UNCT is in a uni que po si tion for pro vi ding the ne u tral gro und 
for co o pe ra tion and co or di na tion with such a wi de ran ge of in te re sted 
par ti es and gu a ran tee the im par ti a lity, in te grity and cle arly spe ci fied vi-
sion of the com mon goal in pre ven ting and eli mi na ting vi o len ce aga inst 
wo men in the co un try.
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УЈЕДИЊЕНЕНАЦИЈЕУСРБИЈИ: 
ДОПРИНОСПРЕВЕНЦИЈИИБОРБИПРОТИВ

НАСИЉАНАДЖЕНАМАУСРБИЈИ

Резиме
Ује ди ње не на ци је у Ср би ји уче ству ју у из град њи ин сти ту-

ци о нал ног окви ра за род ну рав но прав ност у зе мљи ду же од јед не 
де це ни је. У по след њих шест го ди на зна ча јан фо кус је ста вљен на 
бор бу про тив на си ља над же на ма ко је је у исто вре ме пре пре ка раз-
во ју и нај дра стич ни ји об лик ма ни фе ста ци је род них не јед на ко сти. 
На си ље над же на ма у по ро ди ци и у ин тим ним парт нер ским од но-
си ма је је дан од нај ра спро стра ње ни јих об ли ка род не дис кри ми на-
ци је про тив же на, а ком плек сност за у ста вља ња по чи ни о ца и обез-
бе ђи ва ње си гур но сти за же ну ко ја је из ло же на на си љу огле да се у 
нео п ход но сти ин тер вен ци је ин сти ту ци ја из раз ли чи тих над ле жно-
сти. Обез бе ђи ва ње фи зич ке си гур но сти жр тве, ње но осна жи ва ње, 
пру жа ње пси хо со ци јал не по др шке, обез бе ђи ва ње ми ни мал них со-
цио-еко ном ских усло ва за жр тву и де цу, ефи ка сно про це су и ра ње 
слу ча ја и санк ци о ни са ње по чи ни о ца и дру ги по ступ ци су не за о би-
ла зне ин тер вен ци је за за у ста вља ње на си ља. По ста је очи глед но да 
без ко ор ди ни са не ак ци је слу жби са раз ли чи тим над ле жно сти ма у 
за јед ни ци, ко је по ста вља ју за шти ту жр тве као основ ни циљ, ни је 
мо гу ће од го во ри ти на по тре бе жр тве. У по гле ду пре вен ци је, ни је 
мо гу ће за ми сли ти да јав не кам па ње има ју ика квог ефек та ако у 
исто вре ме не ра ди мо на ге не ра ци ја ма ко је до ла зе кроз школ ске 
про гра ме, уну тар ку ри ку лар не и ван ку ри ку лар не ак тив но сти ко је 
де кон стру и шу ди на ми ке на си ља и род не нор ме у ко ји ма је на си ље 
при хва тљив об лик по на ша ња. Ства ра ње дру штва нул те то ле ран ци-
је за на си ље над же на ма зах те ва ак ти ви ра ње це ло куп не дру штве не 
за јед ни це и из ме ну ин сти ту ци о нал не кул ту ре пре ма род но за сно-
ва ном на си љу. Ује ди ње не на ци је у Ср би ји, као не у трал на стра-
на по све ће на уна пре ђи ва њу кул ту ре људ ских пра ва и пра вич ном 
раз во ју, сво јом по др шком су у овом про це су по ка за ле пре да ност и 
спрем ност да гра де и ши ре парт нер ство са свим за ин те ре со ва ним 
со ци јал ним и ин сти ту ци о нал ним ак те ри ма.
Кључ не ре чи: Ује ди ње не на ци је у Ср би ји, зе мље За пад ног Бал ка на, на-

си ље над же на ма, по ро дич но на си ље

* Овај рад је примљен 26. јануара 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 23. маја 2014. године.
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РОДНЕРАЗЛИКЕУМЕНТАЛНОМ
ЗДРАВЉУ-ОСВРТНАФЕМИНИЗАЦИЈУ

МЕНТАЛНИХПОРЕМЕЋАЈА**

Сажетак
Мно ги по ре ме ћа ји мен тал ног здра вља, иако за јед нич ки за 

оба по ла, има ју раз ли чит ток, ма ни фе ста ци ју и рас про стра ње ност 
код му шка ра ца и же на. Же не су из ло же не спе ци фич ним фак то ри ма 
ри зи ка ко ји по ве ћа ва ју ри зик од ја вља ња мен тал них по ре ме ћа ја, а 
при су ство ви ше ових фак то ра исто вре ме но по ве ћа ва и ко мор би-
ди тет бо ле сти. Фак то ри као што су си ро ма штво, не до ста так или 
не до вољ ни при хо ди, ни зак дру штве ни ста тус, ис ку ство на си ља, 
при пад ност мар ги на ли зо ва ним гру па ма и тра ди ци о нал не уло ге су 
оки дач за по ја ву од ре ђе них мен тал них по ре ме ћа ја и њи хо ву ве ћу 
уче ста лост не го код му шка ра ца. Ка ко је род у ин тер ак ци ји са дру-
гим дру штве ним фак то ри ма, ве ћа из ло же ност же на стре сним жи-
вот ним до га ђа ји ма и раз ли чи тим уло га ма их чи ни вул не ра бил ни-
јим и има за по сле ди цу ло ше ис хо де по њи хо во мен тал но здра вље. 
Осим то га, исти симп то ми су че сто пред мет раз ли чи тих ди јаг но за 
од стра не про фе си о на ла ца у здрав стве ном си сте му, као и трет ма на 
са ме бо ле сти или бар до жи вља ја же на са мог трет ма на услед раз-
ли чи тих по тре ба. 
Кључне речи: мен тал но здра вље, род не раз ли ке, мен тал ни по ре ме ћа ји, 

пре ва лен ца, же не, фак то ри ри зи ка

*  Асистент
*  Текст је настао у оквиру пројекта „Политички идентитет Србије у регионалном и 

глобалном контексту“ (број  179076), које финансира Министарство науке и просвете 
Републике Србије.
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1.РОДНАДИМЕНЗИЈАМЕНТАЛНОГЗДРАВЉА

Мен тал но здра вље се де фи ни ше као „ста ње до бро би ти у ко-
јем по је ди нац оства ру је сво је по тен ци ја ле, мо же се но си ти се са 
нор мал ним жи вот ним стре сом, ра ди ти про дук тив но и плод но, те 
је спо со бан при до но си ти за јед ни ци“.1)

Мен тал но здра вље, као део оп штег здра вља, је под јед на ко 
ва жно баш као и те ле сно за све у куп но бла го ста ње по је дин ца. Де-
тер ми нан те мен тал ног здра вља ни су са мо ин ди ви ду ал не ка рак-
те ри сти ке осо бе (спо соб ност упра вља ња емо ци ја ма, по на ша њем 
и ин тер ак ци ја ма са дру гим љу ди ма) већ и со ци јал ни, по ли тич ки, 
кул тур ни, еко ном ски, сре дин ски и дру ги фак то ри као што су на-
ци о нал не по ли ти ке, со ци јал на за шти та, жи вот ни стан дард, усло ви 
ра да и со ци јал на по др шка за јед ни це.2) 

Упр кос то ме што су про бле ми мен тал ног здра вља ге не рал но 
ве о ма за сту пље ни у оп штој по пу ла ци ји, њи хо во ди јаг но сти фи ко-
ва ње је и да ље ве о ма рет ко. Тек ма ње од по ло ви не ко ји за до во-
ља ва ју кри те ри ју ме ди јаг но зе ових по ре ме ћа ја су иден ти фи ко ва ни 
у при мар ној здрав стве ној за шти ти3), док па ци јен ти из бе га ва ју да 
за тра же по моћ због су о ча ва ња са стиг мом и по сле дич ном дис кри-
ми на ци јом. 

У за ви сно сти од ло кал ног кон тек ста, од ре ђе ни по је дин ци 
или гру пе мо гу би ти у ве ћем ри зи ку од ја вља ња мен тал них по ре-
ме ћа ја. У ве ћи ни дру шта ва су то при пад ни ци мар ги на ли зо ва них, 
вул не ра бил них гру па – си ро ма шни, ста ри, при пад ни ци ма њи на, 
же не са ис ку ством на си ља и за не ма ре на и зло ста вља на де ца. 

Мен тал но здра вље же на има по себ не спе ци фич но сти у од-
но су на оста так по пу ла ци је има ју ћи у ви ду све уло ге и про ме не 
у жи вот ном ци клу су сва ке же не. То ком исто ри је, же не су че сто 
по сма тра не као „сла би ји“ пол скло ни ји пси хи ја триј ским по ре ме-
ћа ји ма. Још пре не ко ли ко ве ко ва је бе ле жен ве ћи број же на не го 
му шка ра ца у ази ли ма или дру гим уста но ва ма за сме штај и ле че ње 
пси хи ја триј ских бо ле сни ка, али се ни је мо гло са си гур но шћу твр-
ди ти да ли је то зна чи ло да мен тал ни по ре ме ћа ји пре о вла да ва ју 
код жен ског по ла или су же не че шће упу ћи ва не, од но сно до во ђе не 

1) WHO. 2001. Basic documents. 43rd Edition. Geneva: WHO. p.1. http://www.who.int/
whr/2001/en/whr01_en.pdf

2) WHO. 2013. Mental Health Action Plan, 2013-2020, http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/89966/1/9789241506021_eng.pdf

3) T. Bedirhan Üstün, Norman Sartorius, MentalIllness inGeneralHealthCare:AnInterna-
tionalStudy, John Wiley & Sons Inc., 1995.
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на ле че ње. Раз не ин сти ту ци је у ко ји ма на ла зи мо же не по чев ши од 
16. ве ка (у до мо ви ма за не у да те же не, до мо ви ма за не срећ но уда те 
же не, ази ли ма за бив ше про сти тут ке и ко рек ци ју по на ша ња же на) 
по чи ва ле су на иде ји за шти те или над зо ра.4) 

У по ку ша ји ма да се на пра ви раз ли ка из ме ђу му шка ра ца и 
же на у по гле ду мен тал ног здра вља, обич но се де фи ни шу (ма да не 
ис кљу чи во) ста ња, усло ви, по ре ме ћа ји или бо ле сти ко је се ја вља ју 
са мо, или че шће, код же на, има ју раз ли чи те фак то ре ри зи ка или 
раз ли чит ток у од но су на ток код му шка ра ца. 

Ве ћи број про бле ма у ду шев ном здра вљу же на у од но су на 
му шкар це, фе ми ни стич ке те о ре ти чар ке раз ли чи то ин тер пре ти ра ју. 
Не ка од об ја шње ња су би ла за сно ва на на про це су ин тер на ци о на-
ли за ци је до ми нант них дис кур са о по ло ви ма, ма ни фе ста ци је огра-
ни че ног от по ра услед не мо гућ но сти де ла ња или на пи та њу су бјек-
тив ног по зи ци о ни ра ња у раз ли чи тим пол ним дис кур си ма.5)  

Са ис пи ти ва њем уло га по ла у пре ва лен ци, узро ци ма, то ку и 
трет ма ну мен тал них по ре ме ћа ја и раз ли ка ма у мен тал ном здра вљу 
му шка ра ца и же на от кри ве не су не ке за ни мљи ве раз ли ке, иако је 
ге не рал но укуп на сто па ових по ре ме ћа ја го то во иста за же не и му-
шкар це.6) 

Пол је зна чај на де тер ми нан та мен тал ног здра вља јер ути че 
на моћ и кон тро лу ко ју има ју му шкар ци и же не над со цио-еко ном-
ским при ли ка ма, ста ту сом и уло га ма у дру штву, при сту пу ре сур-
си ма и сл. Ово пи та ње, ина че ве о ма зна чај но у те о риј ској фе ми-
ни стич кој пси хо ло ги ји и фе ми ни стич кој со ци јал ној ак ци ји, отва ра 
пи та ња дру штве не струк ту ре и од но са не јед на ко сти.7) Иако де-
фи ни ци ја мен тал ног здра вља не укљу чу је род ну ком по нен ту, род 
зна чај но ути че на мен тал но здра вље на ни воу по је дин ца, гру пе и 
сре ди не и им пли ци ра на оства ри ва ње прав де и јед на ко сти из раз-
ло га што он кон фи гу ри ше ка ко ма те ри јал ни, та ко и сим бо лич ки 

4) Sherill Cohen, TheEvolutionofWomen’sAsylumsSince1500. Oxford University Press, New 
York, 1992.

5) Darja Zaviršek, “Žene, duševno zdravlje i politika isključivanja”, Ženske studije, br. 5/6. 
1996. http://www.zenskestudie.edu.rs/izdavastvo/elektronska-izdanja/casopis-zenske-studije/
zenske-studije-br-5-6/233-zene-dusevno-zdravlje-i-politika-iskljucivanja

6) Ronald C. Kessler, Katherine A. McGonagle, Shanyang Zhao,  Christopher B. Nelson, Mi-
chael Hughes, Suzann Eshleman, Hans-Ulrich Wittchen, Kenneth S. Kendler, „Lifetime and 
12 month prevalence of DSM-111-R psychiatric disorders in the United States“, Archivesof
General Psychiatry,51, 1994, pp.  8-19.

 WHO. 2001b. WorldHealthReport2001, Mental Health: New Understanding, New Hope,  
http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_en.pdf

7) Darja Zaviršek, Ibid.
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по ло жај же не у дру штве ној хи је рар хи ји и ис ку ства ко ја ути чу на 
усло ве жи во та, али и на сам жи вот же не. Сто га се род у ана ли за ма 
род них раз ли ка у мен тал ном здра вљу по сма тра као ва жан струк ту-
рал ни фак тор, ко ји у ком би на ци ји са дру гим струк ту рал ним фак-
то ри ма као што су уз раст, од но сно го ди не жи во та, со ци јал на по др-
шка, обра зо ва ње, при хо ди, струк ту ра по ро ди це, од ре ђу је мен тал но 
здра вље. Род схва ћен као дру штве ни кон структ мо же до при не ти 
об ја шње њу раз ли чи тих здрав стве них ис хо да за же не и му шкар це. 

Род не раз ли ке и са њи ма по ве за ни ри зи ци про из и ла зе пр вен-
стве но из ве ће из ло же но сти же на си ро ма штву, дис кри ми на ци ји, 
ан га жо ва њу на ма ње пла ће ним по сло ви ма и на си љу. Ова со ци јал-
на ком по нен та је ве о ма из ра же на ка да је мен тал но здра вље же на у 
пи та њу јер пре ма про це на ма УН-а оне чи не чак 70% свих си ро ма-
шних у све ту. 

Род не раз ли ке се мо ра ју по сма тра ти у окви ру кон цеп та људ-
ских пра ва ка ко би се иден ти фи ко ва ле не јед на ко сти ко је по сле-
дич но до во де до раз ли ка у мен тал ном здра вљу. Мно ги не га тив ни 
до га ђа ји ко ји пред ста вља ју ри зи ке по мен тал но здра вље же на су 
за пра во по сле ди ца не по што ва ња не ких пра ва – ре про дук тив них, 
сек су ал них, рад них и сл.

У ис пи ти ва њу уло ге ро да у мен тал ном здра вљу, нео п ход но 
је на пра ви ти раз ли ку из ме ђу озбиљ ни јих мен тал них по ре ме ћа ја 
са ни ском пре ва лен цом, као што су ши зо фре ни ја и би по лар ни по-
ре ме ћај, код ко јих не ма зна чај ни јих род них раз ли ка у сто пи уче-
ста ло сти и ви со ко уче ста лих по ре ме ћа ја као што је де пре си ја или 
анк си о зност, где се ве ли ке раз ли ке до след но из ра жа ва ју. Род не раз-
ли ке се не ја вља ју са мо у сто па ма пре ва лен ци већ и сто па ма ри зи ка 
и осе тљи во сти, вре ме ну ја вља ња и са мом то ку по ре ме ћа ја, ди јаг-
но зи, ле че њу и при ла го ђа ва њу, од но сно ре а го ва њу осо бе и лич но-
сти на са му бо лест.

Мо же се ре ћи да се ве о ма слич ни ква ли те ти ко ји ка рак те ри-
шу де пре си ју и ни зак дру штве ни по ло жај, по сма тра ју уоби ча је ним 
или по жељ ним атри бу ти ма жен стве но сти и осна жу ју то ком со ци-
ја ли за ци је, и „тра ди ци је“. То нам ука зу је на дру штве ни кон структ 
о до де ље ним уло га ма же на ма (осе тљи ве, по вла че се, де пре сив не, 
итд.). Од му шка ра ца оче ку је мо да бу ду агре сив ни ји, па не иден-
ти фи ку је мо њи хо ву де пре си ју и анк си о зност, јер их не оче ку је мо.
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2.МЕНТАЛНОЗДРАВЉЕЖЕНАКРОЗИСТОРИЈУ

Же не су кроз исто ри ју увек по сма тра не као сла бе и под ло-
жне мен тал ним по ре ме ћа ји ма. Пр ви пси хи ја триј ски по ре ме ћај ко-
ји се ве зу је ис кљу чи во за жен ски пол је хи сте ри ја. Хи сте ри ји се 
обич но при ла зи ло са два раз ли чи та при сту па - ма гиј ско-де мон ског 
и на уч ног, прем да је че сто би ла по гре шно ин тер пре ти ра на ге не ри-
шу ћи на уч ну и/или мо рал ну при стра сност де фи ни са ну као псе у до-
на уч не пред ра су де.8) 

Пр ви опи си хи сте ри је да ти ра ју још из 2. ми ле ни ју ма пре но-
ве ере и од но си ли су се на Егип ћа не ко ји узрок хи сте рич них по ре-
ме ћа ја про на ла зе у спон та ном кре та њу ма те ри це уну тар жен ског 
те ла. У ан тич кој Грч кој и ста ром Ри му хи сте ри ја је та ко ђе би ла ло-
ци ра на у ма те ри ци и по ве зи ва на ка ко са по кре ти ма ма те ри це (Хи-
по крат) та ко и са не до стат ком сек су ал ног жи во та (Пла тон, нпр). 

Сред њи век је ока рак те ри сан да љим ши ре њем Хи по кра то ве 
иде је о хи сте ри ји (и ме лан хо ни ји), пре по зна ва њем же на као вул-
не ра бил ни јих у од но су на му шкар це и пр вим же на ма док то ри ма. 
Основ но гле ди ште у овом пе ри о ду је би ло да су же не фи зич ки и 
те о ло шки ин фе ри ор на би ћа, ко ја сво је ко ре не има ју у Ари сто те-
ло вом кон цеп ту му шке су пер и ор но сти. По чев ши од 13. ве ка па на 
да ље бор ба са је ре си ма по при ма и по ли тич ку ко но та ци ју, а на мно-
ге ма ни фе ста ци је мен тал них бо ле сти се гле да као на оп сце не ве зе 
из ме ђу же на и ђа во ла та ко да „хи сте рич не“ же не би ва ју под вр га-
ва не ег зо р ци зму. Хи сте ри ја и ме лан хо ли ја се сма тра ју ис кљу чи во 
жен ским бо ле сти ма што је за по сле ди цу има ло смрт хи ља де же на. 
Ре не сан сни  док то ри су у ма те ри ци ви де ли узрок ра њи ве фи зи-
о ло ги је и фи зи о но ми је же на, а кон цепт ин фе ри ор но сти у од но су 
на му шкар це још увек ни је на пу штен јер је хи сте ри ја и да ље би ла 
„сим бол“ жен стве но сти.9) 

У 16. ве ку, под ути ца јем ме ди цин ских до стиг ну ћа, узрок 
хи сте ри је се од уте ру са по ме ра на мо зак и нер вни си стем. То ком 
про све ти тељ ства ра сте по бу на про тив ми зо ги ни је. Мен тал ни по-
ре ме ћа ји се по чи њу по сма тра ти са на уч ни јег аспек та та ко да се 
хи сте ри ја опи су је као јед на од нај ком пли ко ва ни јих бо ле сти. Од 18. 
ве ка хи сте ри ја по чи ње све ви ше да се по ве зу је са мо згом не го са 

8) Matthias C. Angermeyer, Anita Holzinger, Mauro G. Carta, Georg Schomerus, „Biogenetic 
explanations and public acceptance of mental illness: systematic review of population stud-
ies”, TheBritishJournalofPsychiatry, 2011, 199, pp. 367-72.

9) Cecilia Tasca, Mariangela Rapetti, Giovanni Carta Mauro, Bianca Fadda, “Women and Hys-
teria in the History of Mental Health”, ClinicalPractice&EpidemiologyinMentalHealth,8, 
2012, pp.110-119.
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уте ру сом што је отва ра ло пут не у ро ло шкој ети о ло ги ји. То је би-
ло по год но тле за рас кид са до та да шњим при пи си ва њем хи сте ри-
је са мо жен ском по лу, јер је по ве за ност са мо згом упу ћи ва ла на 
мо гућ ност по ја ве код оба по ла.10) У 19. ве ку хи сте ри ја је по ста ла 
„нер во за мо зга, тј. бо лест ко ја на па да же не због мно штва не ра ва 
рас по ре ђе них  по сла бом, ла бил ном те лу“11)и опи су је се мно штвом  
те ле сних симп то ма. Упра во су сту ди је о симп то ми ма хи сте ри је 
обе ле жи ле 20. век: „гу би так или по ре ме ћај функ ци је ко ја ни је у 
скла ду са оним што је по зна то о ана то ми ји и фи зи о ло ги ји те ла, као 
што је гу би так го во ра, али не и пе ва ња“12). 

По је ди ни ауто ри от кри ће жен ске хи сте ри је сма тра ју кон-
струк ци јом пол ног иден ти те та на по љу ду шев ног здра вља, а дис-
курс о хи сте рич ним же на ма по кри ва њем, од но сно ве лом за пол но 
спе ци фич не по ли ти ке и ле ги ти ми са њем над зо ра над њи ма13).

3.МЕНТАЛНИПОРЕМЕЋАЈИЖЕНА

3.1.Депресија

Де пре си ја је нај че шћи по ре ме ћај мен тал ног здра вља же на14), 
али се че сто ис ти че и као нај ва жни ји про блем укуп ног здра вља 
же на. Уни по лар на де пре си ја  се ја вља око два пу та че шће код же на 
не го код му шка ра ца. 

Ра ни ји по ку ша ји об ја шње ња ве ће за сту пље но сти де пре си је 
код же на у од но су на му шкар це би ли су за сно ва ни на би о ло шким 
пол ним раз ли ка ма у скло но сти или осе тљи во сти же на. Род на раз-
ли ка код де пре си је је јед на од нај ва жни јих на ла за у пси хи ја триј-
ској епи де ми о ло ги ји. Ве ћи на  све о бу хват них сту ди ја ко је су до 
да на шњих да на спро ве де не на оп штој по пу ла ци ји у раз ли чи тим 
зе мља ма све та (Не мач ка, Ка на да, САД, Фран цу ска, итд.) по ка зу ју 
да же не до ми ни ра ју над му шкар ци ма у сто па ма пре ва лен це де пре-
си је то ком жи вот ног ве ка.15) 

10) Ибид. 

11) Дарја Завришек, Ибид: 3.

12) Cecilia Tasca и др, Ибид: 6.

13) Дарја Завришек, Ибид.

14) Marco Piccinelli, Greg Wilkinson, “Gender differences in depression. Critical review”, Brit-
ishJournalofPsychiatry, 200, 177, pp. 486-492.

15) Marco Piccinelli, Francesca Gomez Homen, Genderdifferencesintheepidemiologyofaffec-
tivedisordersandschizophrenia, World Health Organization, Geneva, 1997.
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Сто пе де пре си је и род не раз ли ке су по ве за не и са ста ро сном 
до би. Род не раз ли ке у сто па ма де пре си је не по сто је то ком де тињ-
ства, ве о ма су ма ле у ста ром до бу, а нај ве ће у од ра слој, од но сно ре-
про дук тив ној до би16). На и ме, у том пе ри о ду же не се мо гу на ћи под 
тро стру ким оп те ре ће њем – про дук тив ним, ре про дук тив ним и ста-
ра њем о дру гим осо ба ма у до ма ћин ству. То ком жи вот ног ци клу-
са же не, по сто је фа зе у ко ји ма је ри зик од по ја вљи ва ња де пре си је 
по ве ћан, као што је труд но ћа или ма те рин ство. Та ко је де пре си ја 
то ком пр вих 6 не де ља на кон по ро ђа ја код же на, ко је ина че ни су па-
ти ле од де пре си је пре по ро ђа ја, опи са на још пре 40 го ди на. Ис тра-
жи ва ња ко ја су усле ди ла су оспо ра ва ла кон цепт по ко ме су сто пе 
де пре си је на кон по ро ђа ја ве ће у од но су на мај ке са ма лом де цом у 
пост на тал ном пе ри о ду. Ис тра жи ва ња у зе мља ма у раз во ју по ка зу ју 
да по ро ђај на де пре си ја мо же би ти фак тор ри зи ка за слаб раз вој ма-
лог де те та17)што ука зу је на по тен ци јал ни зна ча јан ути цај на раз вој 
то ком це лог де тињ ства, од но сно пре но ше ње ефе ка та на сле де ћу 
ге не ра ци ју (по том ство).18)

Иако је де пре си ја во де ћи узрок ин ва лид но сти/не спо соб но-
сти код оба по ла, те рет де пре си је је за 50% ви ши код же на и то ка ко 
у ви со ко та ко и у сред ње и ни ско до хо дов ним зе мља ма.19)  

Та ко ђе, по сто је и род не раз ли ке у обра сци ма тра же ња по-
мо ћи, као и род ни сте ре о ти пи у ди јаг но зи. Чак и ка да има ју исте 
симп то ме, код же на се че шће иден ти фи ку је де пре си ја. Де пре си ја 
и анк си о зност су нај че шћи ко мор бид ни по ре ме ћа ји, али они исто-
вре ме но укљу чу ју и мно ге дру ге по ре ме ћа је где до ми ни ра ју же-
не као што су ага ро фо би је, па нич ни по ре ме ћа ји и пост тра у мат ске 
стре сне по ре ме ћа је (ПТС). Ско ро по ло ви на па ци јен та са нај ма ње 
јед ним пси хи ја триј ским по ре ме ћа јем има по ре ме ћај из бар још јед-
ног кла сте ра пси хи ја триј ских по ре ме ћа ја ко ји укљу чу ју ве ћи ну по-
ре ме ћа ја у ко ји ма до ми ни ра ју же не (осим ал ко хол не за ви сно сти)20).

Же не та ко ђе има ју ви ше сто пе пост тра у мат ског стре сног по-
ре ме ћа ја. Ис тра жи ва ња оп штих по пу ла ци ја по ка зу ју да јед на од 
12 осо ба до жи вља ва ПТСД у не ком тре нут ку жи во та, а да је ри зик 

16) WHO, Women’s Mental Health: AnEvidenceBasedReview.Mental Health Determinants and 
Populations Department of Mental Health and Substance Dependence World Health Organi-
zation Geneva, 2000.

17) WHO, Mental Health Action Plan, 2013-2020, http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/89966/1/9789241506021_eng.pdf

18) WHO, 2013, Ibid.

19) WHO, 2008, Ibid.

20) WHO, 2000, Ibid.
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од раз ви ја ња ПТСД-а на кон тра у ме при бли жно дво стру ко ве ћи код 
же на не го код му шкар ца21). 

3.2.Шизофрени,биполарниианксиозни
поремећајименталногздравља

Љу ди са озбиљ ним мен тал ним по ре ме ћа ји ма као што су ши-
зо фре ни ја и би по лар ни по ре ме ћај че сто на во де да је је дан од нај те-
жих и нај де ху ма ни зо ва ни јих аспе ка та жи вље ња са ди јаг но зом за-
пра во гу би так лич ног иден ти те та ка да су озна че ни као „мен тал но 
бо ле сни“.22) Јед ном ка да је ди јаг но за по ста вље на, че сто се гу би из 
ви да лич ност, сна ге, ка рак те ри сти ке, по тре бе са ме осо бе, већ се 
вр ши ети ке ти ра ње це ло куп не лич но сти.

Ка да су у пи та њу ови озбиљ ни мен тал ни по ре ме ћа ји, иако 
не по сто је раз ли ке у њи хо вим сто па ма уче ста ло сти из ме ђу же на и 
му шка ра ца, обим на ана ли за је по ка за ла да по сто је раз ли ке у са мом 
то ку бо ле сти. По је ди ни ауто ри23) род ним раз ли ка ма об ја шња ва ју 
ма ни фе ста ци ју и ток ши зо фре ни је и при пи су ју их раз ли ка ма у ети-
о ло ги ји па је та ко ве ћа ве ро ват но ћа да ће му шкар ци  има ти не у ро-
раз вој ни мо дел бо ле сти док је код же на ја ча ге нет ска ком по нен та. 
По чет ни симп то ми ши зо фре ни је се ја вља ју код му шка ра ца ра ни је 
не го код же на, али су код же на ка сни је че шће ха лу ци на ци је24).

По сто је и раз ли ке у ре ак ци ји на трет ман ле ко ви ма због хор-
мо нал них раз ли ка (нпр, естро ген мо же по тен ци ра ти не у ро леп тич-
ке ефек те ан тип си хо ти ка што зна чи да је же на ма по треб на ма ња 
до за не го му шкар ци ма.25)По је ди не сту ди је су по ка за ле да же не са 
ши зо фре ни јом оства ру ју бо ље со ци јал не од но се у по ре ђе њу са му-
шкар ци ма прем да су ови ре зул та ти са мо де ли мич но по твр ђе ни.

Слич но је и са би по лар ним по ре ме ћа јем – ко мор бид ност  је 
ве ћа код же на, као и ве ро ват но ћа хо спи та ли за ци је то ком ма нич не 
фа зе26). Не же ље не ис хо де по ве за не са овим озбиљ ним мен тал ним 
по ре ме ћа ји ма се до дат но ком пли ку ју и усло жња ва ју са спе ци фич-
ном из ло же но шћу род ним фак то ри ма ри зи ка.    

21)  Ibid. 

22) Anna M. Scheyett, Erin McCarthy, “Women and Men With Mental Illnesses: Voicing Differ-
ent Service Needs”, Affilia 2, 2006, pp. 407. http://aff.sagepub.com/content/21/4/407 

23) Rosalind Ramsay, Sarah Welch, Elizabeth Youard, “Needs of women patients with mental 
illness”, AdvancesinPsychiatricTreatment 7, 2001, pp. 85-92. http://apt.rcpsych.org

24) Marco Piccinelli, Francesca Gomez Homen, 1997, Ibid.
25) Rosalind Ramsay, Sarah Welch, Elizabeth Youard, 2001, Ibid.

26) WHO, 2000, Ibid.
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4.ФАКТОРИРИЗИКА

Ве о ма ду го су се мен тал ни по ре ме ћа ји код же на по ве зи ва-
ли са ре про дук тив ном функ ци јом, што је пред ста вља ло ре дук ци ју 
фак то ра ко ји ути чу на мен тал но здра вље. На гла сак на ре про дук-
тив ној би о ло ги ји же на про из и ла зи из ста но ви шта по ко ме се здра-
вље же на мо же ре ду ко ва ти, од но сно све сти са мо на оне бо ле сти 
или ста ња ко ја се од но се на ре про дук тив но здра вље. Ова кво сво-
ђе ње здра вља же не ис кљу чи во на ре про дук тив ну функ ци ју до ве ло 
је до за по ста вља ња мен тал ног здра вља же на и дру штве но-струк ту-
рал них де тер ми нан ти. 

Пре ма ми шље њу мно гих ауто ра ова ква ре дук ци ја је има-
ла број не не га тив не по сле ди це на ста тус на уч ног зна ња, што се 
огле да ло у: не а де кват ном раз у ме ва њу и ис тра жи ва њи ма о род ним 
раз ли ка ма у здра вљу, не до вољ ним ин фор ма ци ја ма о осно ва ма фи-
зи о ло ги је и фар ма ко ки не ти ке  код же на, одр жи вим род ним пред-
ра су да ма у ис тра жи ва њи ма (нпр. прет по став ка да се бо лест тре ба 
исто ле чи ти код му шка ра ца и же на), ка шње њу у до ка зи ва њу или 
раз ви ја ју од го ва ра ју ћих ин ди ка то ра за ме ре ње раз ли ка у дру штве-
ном по ло жа ју же на и му шка ра ца и ис хо да по здра вље, за не ма ри ва-
њу со ци јал них фак то ра, дис кри ми на ци је и род но спе ци фич них не-
га тив них жи вот них до га ђа ја и стре со ра у ко рист ре про дук тив них 
и ен до кри но ло шких об ја шње ња и на гла ску на (мен тал но) здра вље 
же на као мај ки уз ре ла тив но за не ма ри ва ње дру гих аспе ка та жен-
ског здра вља и жи вот ног ци клу са.27)

Ен до кри но ло шки и би о ло шки фак то ри не мо гу да об ја сне 
не сра змер ни те рет ре про дук тив них здрав стве них про бле ма са ко-
ји ма се же не су о ча ва ју ши ром све та28) јер су ови про бле ми по ве за ни 
са со ци јал ним, обра зов ним, еко ном ским и по ли тич ким по те шко-
ћа ма ко је же не до жи вља ва ју и зна чај них пси хо ло шких по сле ди ца. 
Ни зак ни во обра зо ва ња, ра ни бра ко ви, труд но ћа у адо ле сцен ци ји, 
ви ше труд но ћа у крат ком вре мен ском ин тер ва лу услед од су ства 
пла ни ра ња по ро ди це и кул ту ро ло шке не при хва тљи во сти и мно ги 
дру ги фак то ри по ве ћа ва ју ве ро ват но ћу ја вља ња ре про дук тив них 
про бле ма ко ји су под ути ца јем или чак усло вље ни овим со ци јал-
ним и кул тур ним фак то ри ма, а не би о ло шким си ла ма.29)

Упра во је из ових раз ло га ва жно (мен тал но) здра вље же не 
ис пи ти ва ти у окви ру со ци јал ног мо де ла ко ји да је сли ку ефе ка та 

27) Ibid. 

28) Marco Piccinelli, Francesca Gomez Homen, 1997, Ibid.

29)  WHO, 2000, Ibid.
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жи вот них до га ђа ја и стре со ра ко ји не сра змер но ви ше по га ђа ју 
же не. Ови до га ђа ји и стре со ри ни су огра ни че ни са мо на ре про-
дук тив ну функ ци ју, већ укљу чу ју и дру ге фак то ре по пут ути ца ја 
си ро ма штва, са мо хра ног ро ди тељ ства, рад ног ста ту са, пре ко вре-
ме ног и не пла ће ног ра да, ни ских при хо да, фи зич ког, пси хич ког и 
сек су ал ног на си ља, и пси хо ло шког те ре та не пла ће ног ра да ко ји се 
од но си на не гу и бри гу о дру ги ма. Ове со ци јал не, за јед но са ин ди-
ви ду ал ним ка рак те ри сти ка ма лич но сти, пред ста вља ју фак то ре ри-
зи ка по мен тал но здра вље же на, а број оних ко ји ди рект но или по-
сред но до при но се по ја ви симп то ма раз ли чи тих мен тал них смет њи 
је ве о ма ве лик. 

4.1.Социо-економскифакториризика

Пр во ду бин ско ис тра жи ва ње о со ци јал ним фак то ри ма де-
пре си је код же на спро ве де но је 1978. го ди не и пред ста вља ло је ис-
ко рак у од но су на прет ход но те о ре ти са ње ко је је мен тал но здра вље 
же на за сни ва ло на би о ло шким, хор мо нал ним и ен до кри но ло шким 
фак то ри ма. Ово ис тра жи ва ње о мен тал ном здра вљу же на, при-
пад ни ца бри тан ске рад нич ке кла се, под ву кло је зна чај со ци јал них 
фак то ра и озбиљ них стре сних жи вот них до га ђа ја и хро нич них жи-
вот них те шко ћа као оки да ча де пре си је.

Со ци јал на ком по нен та у мен тал ном здра вљу, под ко јом се 
под ра зу ме ва пре све га по ло жај у дру штву, има ве о ма зна чај ну уло-
гу. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да љу ди ко ји су у нај не по вољ ни јем по-
ло жа ју има ју 2 до 2 и по пу та ви ше не по вољ не ис хо де по мен тал-
но здра вље у по ре ђе њу са гру пом ко ја је у нај ма ње не по вољ ном 
по ло жа ју.30) Ана ли зе ове со ци јал не ком по нен те фи зич ког и мен-
тал ног здра вља су углав ном усме ре не на ма те ри јал не по ка за те ље 
не јед на ко сти и не по вољ ног по ло жа ја у дру штву. Ме ђу тим, тре ба 
има ти у ви ду и су бјек тив ни, као и сим бо лич ки ни во ис по ља ва ња 
ове ком по нен те. Дру штве ни по ло жај са со бом но си и су бјек тив ну 
свест о по зи ци о ни ра њу у дру штву. У скла ду са тим, де пре си ја је 
уско по ве за на са не ко ли ко ме ђу по ве за них фак то ра: пер цеп ци је се-
бе као ма ње вред не, ин фе ри ор не осо бе у не же ље ном, под ре ђе ном 
по ло жа ју, са ни ским са мо по у зда њем; суб ми сив ним по на ша њем и 
до жи вље ним осе ћа јем по ра за у ва жним жи вот ним бит ка ма, осе ћај 
да је осо ба у зам ци из ко је не мо же да по бег не.31)  

30)  Ronald C. Kessler i dr. 1994. Ibid. 
 Anton E. Kunst, Jose M. Geurts, Berg van den Berg, “International variation in socioeco-

nomic inequalities in self reported health”, JournalofEpidemiologyandCommunityHealth,
1995,49, pp.117-123.

31)  WHO, 2000, Ibid.
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По ло жај же не у дру штву ди рект но је по ве зан са ис хо ди ма 
по мен тал но здра вље же не, од но сно „здра вље же на је не рас ки ди-
во по ве за но са њи хо вим ста ту сом у дру штву“32). Има ју ћи у ви ду 
да же не чи не 6 од 10 нај си ро ма шни јих љу ди и да чак 75% же на не 
мо же да до би је кре дит од бан ке јер ра де на не си гур ним или сла бо 
пла ће ним по сло ви ма и не ма ју вла сни штво над имо ви ном33), раз-
ме ру не га тив них ефе ка та ова квог по ло жа ја ни је те шко про це ни ти. 
Из ових раз ло га се пи та ње јед на ко сти из ме ђу же на и му шка ра ца 
не по ста вља са мо у кон тек сту со ци јал не прав де већ пр вен стве-
но основ них људ ских пра ва. По сти за ње ове јед на ко сти је ујед но 
кључ но и за оства ри ва ње Ми ле ни јум ских ци ље ва раз во ја. При-
су ство не прав де и не јед на ко сти, ко је су ве о ма ду го ка рак те ри сти-
ке жи во та же на, ве о ма ду го је иг но ри са но у сту ди ја ма мен тал ног 
здра вља же на.  

Сто га је за опе ра ци о на ли за ци ју род ног раз во ја и дис па ри-
те та из ме ђу же на и му шка ра ца УНДП од 1995. го ди не раз вио две 
ме ре – ин декс раз во ја ко ји се од но си на род (genderrelateddevelop-
mentindex-GDI)  и ме ру род ног осна жи ва ња (genderempowerment
measure-GEM). GDI за пра во узи ма у об зир исте ства ри као и ин-
декс људ ског раз во ја (humandevelopmentindex–HDI), али и раз-
ли ке из ме ђу му шка ра ца и же на, док GEM ин декс ис пи ту је у ко јој 
ме ри је по стиг нут про грес у уна пре ђи ва њу по ло жа ја же на у еко-
ном ској и по ли тич кој сфе ри.34) 

Ови ин ди ка то ри су би ли до ста ди ску та бил ни и чак из ло же-
ни кри ти ци због сво је ре ла тив но сти јер род ни раз вој и не јед на кост 
по сма тра ју са мо у функ ци ји људ ског раз во ја што за по сле ди цу има 
не мо гућ ност утвр ђи ва ња спе ци фич них усло ва или трет ма на ко ји 
по га ђа ју са мо же не.35) Ме ђу тим, и по ред не са вр ше но сти ових ин-
стру ме на та, они су и да ље ко ри сни ин стру мен ти ко ји пру жа ју ком-
па ра тив ни пре глед раз ли ка из ме ђу зе ма ља у раз во ју за сно ва ном на 
ро ду и осна жи ва њу. Упа дљи ва раз ли ка из ме ђу ху ма ног и раз во ја 
за сно ва ног на ро ду у ве ћи ни зе ма ља, го во ри о упор ном одр жа ва њу 
род не не рав но прав но сти и не прав де  у ве зи са обра зо ва њем, при-
хо ди ма и оче ки ва ним тра ја њем жи во та. 

32)  Who, 1998, Ibid: 6.

33) UNDP, Basic facts: Gender and Poverty Reduction, 2014, http://www.undp.org/content/undp/
en/home/ourwork/povertyreduction/focus_areas/focus_gender_and_poverty.html 

34) Marina Blagojević Hjuson, RodnibarometeruSrbiji:razvojisvakodnevniživot. UN WOM-
EN Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, 2013.

35) Geske A. Dijkstra, Hanmer C. Lucia, “Measuring Socio-economic Gender Inequality: To-
wards an Alternative to the UNDP Gender-Related Development Indexí”, FeministEconom-
ics 6(2), 2000, pp: 41-75.
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И по ред не сум њи вих по бољ ша ња у по ло жа ја же на, го то во 
сви до ступ ни по да ци и да ље по ка зу ју њи хов ин фе ри ор ни по ло жај 
у мно гим сфе ра ма. Та ко на при мер, пре ма по да ци ма УНДП-а, чак 
60% свих хро нич но глад них љу ди чи не же не, 3 од 10 же на је жр тва 
фи зич ког и/или сек су ал ног на си ља од стра не свог ин тим ног парт-
не ра, а сва ког да на уми ре око 800 же на то ком труд но ће или по ро-
ђа ја услед узро ка ко ји се мо гу спре чи ти36).

Број не сту ди је ба зи ра не на оп штим по пу ла ци ја ма до след но 
по ка зу ју да су си ро ма шни и мар ги на ли зо ва ни у ве ћем ри зи ку од 
уоби ча је них мен тал них по ре ме ћа ја – де пре сив них и анк си о зних 
по ре ме ћа ја.37)Ве за из ме ђу ни ског со цио-еко ном ског ста ту са и ви-
со ке пре ва лен це пси хи ја триј ских по ре ме ћа ја се дво стру ко об ја-
шња ва. Пре ма пр вом об ја шње њу, сто пе мен тал них по ре ме ћа ја су 
ви ше код љу ди ни ског ста ту са јер су ови љу ди са по ре ме ћа ји ма или 
пре ди спо зи ци ја ма за по ре ме ћа је “гур ну ти“ у ове гру пе из ко јих се 
не мо гу из ву ћи. Дру го об ја шње ње, ко је је пот кре пље ни је на ла зи ма 
сту ди ја, ову ве зу об ја шња ва пси хо ло шким и сре дин ским не да ћа ма 
ко је пра те љу де ко ји за у зи ма ју ни ске со цио-еко ном ске по ло жа је и 
на тај на чин ства ра ју ви со ке ни вое стре са и де пре си је. Ова кво гле-
ди ште је у бли же со ци јал ном мо де лу здра вља.

Пре ма Вил кин со ну38), оно што за пра во пра ви раз ли ку у здра-
вљу љу ди је „ви ше пи та ње ре ла тив них при хо да и ста ту са у дру-
штву не го њи хов ап со лут ни ма те ри јал ни жи вот ни стан дард“. Же не 
има ју ни же при хо де у од но су на му шкар це и чи не нај ве ћи део оних 
ко ји жи ве у ап со лут ном си ро ма штву. Си ро ма штво и не јед на кост 
су ве о ма род но обо је ни и по ве за ни. Сва ко по ве ћа ње не јед на ко сти 
кроз ре зо ве у со ци јал ној за шти ти, за ра да ма и дру ги об ли ци не ин-
ве сти ра ња у со ци јал ни ка пи тал ну жно па да ју нај ви ше на те рет же-
на39). 

Ак ту ел на еко ном ска кри за до дат но по гор ша ва по ло жај же на 
јер у усло ви ма рас ту ће не за по сле но сти, же не нај че шће пр ве оста ју 
без по сла што их чи ни још ви ше вул не ра бил ни јим и „гу ра“ у си ро-
ма штво, фе но мен по знат као фе ми ни за ци ја си ро ма штва. Та ко ђе, у 
по ре ђе њу са оп штом по пу ла ци јом, си ро ма шне же не су че шће из-
ло же не угро жа ва ју ћим и не кон тро ли са ним жи вот ним до га ђа ји ма 
као што су бо лест и смрт де те та, му жа и мно гим дру гим жи вот ним 

36) UNDP, 2014, Ibid.

37) Vikram Patel, Arthur Kleinman, ”Poverty and common mental disorders in developing coun-
tries”, BulletinoftheWorldHealthOrganization, 8, 2003, pp. 609-615.

38) Richard G. Wilkinson, “Socioeconomic determinants of health. Health inequalities: relative or 
absolute material standards?”, BritishMedicalJournal,314, 1997, pp. 591- 595.

39)  WHO, 2000, Ibid.
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те шко ћа ма, по себ но уко ли ко су при пад ни це ма њин ских гру па што 
има до дат не им пли ка ци је на њи хо во мен тал но здра вље.

Че сто се и ефек ти ре фор ми еко ном ских по ли ти ка у прав цу 
еко ном ске де ре гу ла ци је ве о ма не по вољ но од ра жа ва ју на ег зи стен-
ци ју же на и њи хо во пси хо-фи зич ко ста ње. Са сва ким еко ном ским 
при ла го ђа ва њем, оче ку је се да ће те рет ко ји је по ве зан са ви ше-
стру ким уло га ма, за да ци ма и од го вор но сти по ра сти као и не га тив-
не им пли ка ци је по њи хо во здра вље.40)

У та квим ма кро е ко ном ским усло ви ма, ве ли ку прет њу за 
мен тал но и фи зич ко здра вље же на пред ста вља њи хо ва ве ли ка за-
сту пље ност, од но сно до ми на ци ја у те шким и сла бо пла ће ним по-
сло ви ма, не по сто ја ње или не до ста ци за ко на о за шти ти рад ни ка и 
за по шља ва њу же на и де во ја ка, као и дру ги ви до ви кр ше ња пра ва 
же на и дис кри ми на ци је. 

Рад но ме сто је та ко ђе још јед на од обла сти где је по ло жај 
по ве зан са ро дом и пре дик тор је де пре си је. Нај ви ше бла го ста ње 
и нај ма њи ни во де пре си је је код осо ба чи ја су рад на ме ста на вр-
ху ле стви це за ни ма ња. С об зи ром да же не обич но за у зи ма ју ни же 
по ло жа је, има ју ма њу моћ од лу чи ва ња и ни ске при хо де, пре све га 
са мо хра не мај ке и до ма ћи це, то их свр ста ва на са мо дно дру штве-
не ле стви це, што је ујед но и по сле ди ца не јед на ко сти ху ма ног и на 
ро ду за сно ва ног раз во ја.

Род на со ци ја ли за ци ја ко ја на гла ша ва па сив ност, суб ми-
сив ност, ни жи ранг, ни је ис по ље на код же на са мо услед њи хо вог 
струк ту рал ног по ло жа ја у пла ће ном за по сле њу већ до дат но и  у 
не пла ће ном кућ ном ра ду. Упра во је то по кор но, за ви сно и не а сер-
тив но по на ша ње, че сто по сма тра но као сте ре о тип но по на ша ње 
же на ко је је и да ље по жељ но у по је ди ним зе мља ма, по ве за но са 
де пре си јом.41) 

Те о ри ја со ци јал ног по зи ци о ни ра ња (social rank theory) ис-
ти че не ко ли ко кључ них ва ри ја бли у раз во ју де пре си је – пер цеп ци-
ју се бе као ин фе ри ор не осо бе или осо бе на не же ље ном по ло жа ју, 
ни ско са мо по у зда ње и суб ми сив но по на ша ње, осе ћа ње по ра за у 
си ту а ци ја ма жи вот них би та ка и осе ћај за ро бље но сти. Ова осе ћа ња 
со ци јал ног ран га се нај че шће ве зу ју за за по сле ње, у од но су на рад-
но ме сто, за ра ду, мо гућ ност од лу чи ва ња.

Осим то га, са дру штве но не по вољ ним по ло жа јем ком плек-
сно су по ве за ни и број ни фак то ри ри зи ка као што су бо ле сти за-

40)  Ibid. 

41) Steven Allan, Paul Gilbert, “Psychopathology and submissive behavior”, BritishJournalof
ClinicalPsychology,36, 1997, pp. 467-488.
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ви сно сти, а пре све га пу ше ње. На и ме, же не ко је се  на ла зе у нај-
не по вољ ни јем со цио-еко ном ском по ло жа ју има ју и нај ви ше сто пе 
пу ше ња што по врат но оне мо гу ћа ва да по пра ве, од но сно про ме не 
свој по ло жај или здрав стве но ста ње. Са дру ге стра не, пу ше ње је 
ве о ма че сто код де пре сив них же на или же на ко је има ју исто ри ју 
на сил не вик ти ми за ци је42) и че сто се ја вља са дру гим фак то ри ма 
ри зи ка као што су зло у по тре ба дро ге и ал ко хо ла.

4.2.Искуствонасиља

Има ју ћи у ви ду све прет ход но на ве де не ка рак те ри сти ке не-
по вољ ни јег по ло жа ја же на, уче ста лост на си ља над же на ма се пер-
ма нент но одр жа ва на алар мант но ви со ком ни воу. Ис ку ство на си ља 
то ком жи во та код же на оста вља број не по сле ди це: по ви ше не сто пе 
де пре си је и анк си о зно сти, син дро ме по ве за не са стре сом, фо би-
је, зло у по тре бе пси хо ак тив них суп стан ци, су и ци дал но по на ша ње, 
ме ди цин ске и со мат ске син дро ме, сла бо су бјек тив но здра вље, про-
ме не у ко ри шће њу здрав стве них услу га.43) 

Же не су нај че шће жр тве у парт нер ском на си љу, ко је се при-
том че сто и по на вља, што до во ди до свих оних чи ни о ца ко ји су у 
ди рект ној ве зи за де пре си јом – осе ћа ње по ни же но сти, осе ћај за-
ро бље но сти, без из ла за и под ре ђе но сти. Сту ди је по ка зу ју зна чај но 
ви ше сто пе де пре си је и анк си о зно сти код же на ко је су пре тр пе ле 
је дан или ви ше об ли ка на си ља у од но су на оне ко је ни су има ле то 
ис ку ство. Те жи на на си ља као стре сор је пре дик тор те жи не ис хо да 
по здра вље, што зна чи да озбиљ ност на си ља ути че на озбиљ ност 
ка сни јих пси хо ло шких по ре ме ћа ја. 

По ве за ност на си ља са де пре си јом и анк си о зно шћу је са да 
већ до бро по твр ђе на на ла зи ма број них ис тра жи ва ња. Оно што 
су за јед нич ке ка рак те ри сти ке на си ља и ових по ре ме ћа ја су упра-
во осе ћа ња по ни же ња и за ро бље но сти, ко ја су је дан од узроч ни ка 
де пре си је, а исто вре ме но и ка рак те ри сти ка парт нер ског на си ља. 
Кон стант но по ни жа ва ње са мо до дат но учвр шћу је већ ин фе ри о ран 
по ло жај же не. Осим то га, пој мо ви прет ње и гу бит ка ко ји су по ве-
за ни са раз во јем де пре си је, мо гу се схва ти ти и као пси хо ло шке ре-

42) Ron A. Acierno et al., “Violent assault, posttraumatic stress disorder, and depression. Risk 
factors for cigarette use among adult women”, BehaviorModification,20,1996, pp. 363-384.

43) Joseph H. Beitchman, Kenneth J. Zucker, Jane E. Hood, Granville A. DaCosta, Donna Ak-
man, Erika Cassavia, “A review of the long-term effects of child sexual abuse”, ChildAbuse
and Neglect,16, 1992, pp. 101-118.

 Gwenneth L. Roberts, Joan M. Lawrence, Gail M. Williams, Beverley Raphael, “The impact 
of domestic violence on women’s mental health”,  AustralianandNewZealandJournal of
PublicHealth,22, 1998, pp. 796-801.
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ак ци је на на си ље јер на си ље под ра зу ме ва (укљу чу је) гу би так или 
прет њу на ви ше ни воа – гу би так осе ћа ја се бе и дру гих, си гур не ве-
зе/од но са и иде је о љу ба ви и не по вре ђи ва њу. Пси хо ло шке ре ак ци је 
су по ве за не са на чи ном и про ме на ма опа жа ја на сил ни ка, по себ но 
ве ро ва њем у ње го ву све моћ та ко да се че сто ја вља окри вља ва ње и 
гу би так се бе. 

Осим што је на си ље у ди рект ној ве зи са ви со ким сто па ма 
де пре си је, оно је по ве за но и са ко мор бид ном пси хо па то ло ги јом, 
укљу чу ју ћи пост тра у мат ски стре сни по ре ме ћај (ПТСД), ди со ци-
ја тив не по ре ме ћа је, за ви сност од пси хо ак тив них суп стан ци и су-
и цид.44) Осим то га, пси хо ло шки по ре ме ћа ји су пра ће ни број ним 
со мат ским про бле ми ма, из ме ње ним здрав стве ним на ви ка ма и 
обра сци ма ко ри шће ња здрав стве не за шти те, као и здрав стве ним 
те го ба ма ко је на па да ју број не си сте ме у те лу.45) 

По себ но не га тив не по сле ди це по мен тал но здра вље же на 
оста вља ис ку ство сек су ал ног на си ља и ре вик ти ми за ци ја што по-
твр ђу ју број не сту ди је. Ви со ка уче ста лост сек су ал ног на си ља над 
же на ма и де вој чи ца ма је на ве ла ис тра жи ва че да ука жу на то да же-
не чи не нај ве ћу гру пу ме ђу они ма ко је па те од ПТСД-а46). Ве ли ка 
на ци о нал на сту ди ја о си ло ва њу у САД-у је по ка за ла да се ПТСД у 
не ком тре нут ку то ком жи во та ја вио код чак 31% си ло ва них же на у 
по ре ђе њу са 5% оних ко је ни су жр тве47). Ри зик од раз ви ја ња ПТСД 
код же на на кон тра у ме је дво стру ко ве ћи  не го код му шка ра ца и 
ду же тра је, а на си ље као што је си ло ва ње и сек су ал ни на пад но се 
нај ве ћи ри зик од ја вља ња ПТСД48).

Број хо спи та ли зо ва них же на ко је су у де тињ ству би ле сек-
су ал но зло ста вља не (укљу чу ју ћи сно шај) је 16 пу та ве ћи у од но су 
на же не ко је су би ле из ло же не бла жим об ли ци ма на си ља, а од свих 
же на ко је су при ја ви ле исто ри ју зло ста вља ња, чак 85% је у не ком 
тре нут ку свог жи во та хо спи та ли зо ва но на пси хи ја триј ским оде ље-
њи ма или у бол ни ца ма49). 

По је ди не сту ди је о на си љу у по ро ди ци и зло ста вља њу де-
це су по ка за ле да озбиљ ност и ду жи на тра ја ња на си ља упу ћу ју на 

44) Roberts et al., 1998, Ibid.

45) Ibid 

46) Karen S. Calhoun, Patricia A., Resick, “Post Traumatic Stress Disorder”, u zborniku: Clini-
calHandbookofPsychologicalDisorders (priredio: David H. Barlow), Guilford Press, New 
York, London,  1993, pp. 48-98.

47) WHO, 2000, Ibid.

48) Ibid.

49) Ibid.
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ис хо де по мен тал но здра вље же на у сми слу њи хо ве озбиљ но сти и 
бро ја по ре ме ћа ја, чак и он да ка да су дру ги ста ти стич ко зна чај ни 
фак то ри ри зи ка кон тро ли са ни у ана ли зи по да та ка.50) До сма ње ња 
ни воа де пре си је и анк си о зно сти до ла зи он да ка да же на пре ста не 
да тр пи на си ље51), и по но во се по ве ћа ва он да ка да се на си ље на-
ста ви.52)

Јед на од ме ра озбиљ но сти на си ља је сва ка ко ре вик ти ми за ци-
ја. Же не ко је су би ле жр тве на си ља у де тињ ству и ка сни је у од ра-
слом до бу, има ју озбиљ ни је по ре ме ћа је од оних же на ко је су би ле 
жр тве са мо јед ном (или ни јед ном)53). На кон сва ког по но вље ног на-
си ља са мо по у зда ње же не се до дат но сма њу је.

Про бле ми мен тал ног здра вља ко ји су ди рект но по ве за ни са 
на си љем ко је је осо ба пре тр пе ла (или тр пи) су сла бо пре по зна-
ти. Раз лог де ли мич но ле жи у чи ње ни ци да же не не ра до от кри ва ју 
исто ри ју на сил не вик ти ми за ци је. На сил на вик ти ми за ци ја и по себ-
но сек су ал но зло ста вља ње у де тињ ству су зна ча јан пре дик тор бол-
нич ког трет ма на у пси хи ја триј ској уста но ви у од ра слој до би.

5.СУИЦИДАЛНОПОНАШАЊЕКАО
ПОСЛЕДИЦАМЕНТАЛНИХПОРЕМЕЋАЈА

ИРОДНОЗАСНОВАНОГНАСИЉА

Про бле ми мен тал ног здра вља су по ве за ни и са су и цид ним 
по на ша њем. Нај ек стрем ни ји об лик пси хо ло шког дис тре са ко ји 
пра ти на си ље је су и ци дал но по на ша ње. Иако је сто па са мо у би ства 
ве ћа код му шка ра ца, код же на се бе ле же ви ше сто пе по ку ша ја уби-
ства54).

Род но за сно ва но на си ље је зна ча јан пре дик тор су и ци дал но-
сти же на па та ко чак 20% же на ко је су жр тве овог на си ља по ку ша ва 
са мо у би ство55). Пре ма ис тра жи ва њи ма, фи зич ко на си ље је прет хо-
ди ло у ¼ свих су ци да же на, а код Афро Аме ри кан ки чак у по ло-

50) Ibid. 

51) Jacquelyn Campbell, Joan E. Kub, Linda Rose, “Depression in battered women”, 
JournalofAmericanWomen’sAssociation,1996,51, pp. 106-10.

52) Cheryl Sutherland, Deborah, Bybee, Cris Sullivan, “The long-term effects of battering on 
women’s health”, Women’sHealth,1998, 4, pp.41-70.

53) WHO, 2000, Ibid.

54) Keith Hawton, “Sex and suicide Gender differences in suicidal behavior”, TheBritishJournal
ofPsychiatry 177, 2000, pp. 484-485. http://bjp.rcpsych.org/content/177/6/484.full
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ви ни свих слу ча је ва по ку ша ја самоубиствa56). По ку ша је са мо у би-
ства и са мо у би ства су ини ци ра ни осе ћа њи ма кри ви це, по ја ча ним 
осе ћа њем угро же но сти, изо ла ци је и не по ве ре ња у дру ге. Су и цид 
же на че сто ви ди као је ди но мо гу ће бек ство из си ту а ци је на си ља, 
од но сно за ро бље но сти ка да су све дру ге оп ци је већ не до ступ не, 
„ме та фи зич ки и бу квал но бло ки ра не“57).

6.РОДНЕРАЗЛИКЕУТРЕТМАНУ
МЕНТАЛНИХПОРЕМЕЋАЈА

Род не раз ли ке и сте ре о ти пи у ди јаг но зи и трет ма ну же на са 
мен тал ним по ре ме ћа ји ма су при мет ни још од се дам де се тих го ди-
на про шлог ве ка, прем да су ре зул та ти но ви јих ис тра жи ва ња ма ње 
до след ни. Као што је већ ре че но, на ла зи по је ди них ауто ра по ка зу-
ју да су пси хи ја три скло ни ји ди јаг но сти фи ко ва њу де пре си је код 
же на не го код му шка ра ца чак и он да ка да су при сут ни исти симп-
то ми58), иако не ке дру ге сту ди је не по твр ђу ју ове род не раз ли ке у 
ди јаг но зи.

Род не раз ли ке су ви дљи ве и у обра сци ма тра же ња по мо ћи. 
Же не че шће не го му шкар ци от кри ва ју сво је про бле ме мен тал ног 
здра вља ле ка ру у при мар ној здрав стве ној за шти ти, док се му шкар-
ци че шће обра ћа ју спе ци ја ли сти. Ме ђу тим, оно што је ге не рал ни 
про блем је да мно ги љу ди са пси хи ја триј ским про бле ми ма че сто 
не за тра же по моћ ле ка ра, чак ни у раз ви је ним зе мља ма, што ука-
зу је да је ста ње и алар мант ни је у зе мља ма у раз во ју или не раз ви-
је ним зе мља ма.

Има ју ћи у ви ду род не раз ли ке из ме ђу му шка ра ца и же на 
у ис ку ству са ме бо ле сти, по је ди на ис тра жи ва ња су по ку ша ла да 
евен ту ал но иден ти фи ку ју ове раз ли ке и у пер ци пи ра њу услу га 
мен тал ног здра вља (и си сте ма ге не рал но) од стра не ко ри сни ка са 
озбиљ ним мен тал ним по ре ме ћа ји ма. Си ро ма штво, од но сно по тре-
ба за фи нан сиј ском по др шком, нај че шће се иден ти фи ку је као за-
јед нич ка по тре ба му шка ра ца и же на што ука зу је на нео п ход ност 
раз ви ја ња услу га по др шке за по шља ва њу за ове вул не ра бил не гру-
пе.59) Та ко ђе, и му шкар ци  же не пре по зна ју ва жност услу га у кри-

56) Ibid.

57) Ibid.
 WHO, 2000, Ibid.

58) Ibid.

59)  Anna M. Scheyett, Erin McCarthy, 2006, Ibid. 
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зним си ту а ци ја ма (кри зне ин тер вен ци је), као и обу ку за сти ца ње 
жи вот них ве шти на. Род не раз ли ке не по сто је и у до ме ну зва нич не 
(фор мал не) вр шњач ке по др шке од стра не ко ри сни ка ко ји су има ли 
исти или сли чан про блем, а ко ји би би ли ан га жо ва ни као про фе-
си о нал ци у си сте му као не ко ко би мо гао да при ча свом лич ном 
ис ку ству у ре ша ва њу про бле ма.60) 

Му шкар ци и же не по ђед на ко пре по зна ју ва жност и по тре бу 
за по што ва њем њи хо ве лич но сти, по себ но од стра не про фе си о на-
ла ца у обла сти мен тал ног здра вља и оп хо ђе њем као пре ма оста лим 
љу ди ма са соп стве ним пра ви ма, оба ве за ма и спе ци фич но сти ма. 
Ме ђу тим, раз ли ка по сто ји у кон цеп ту а ли за ци ји тог по што ва ња. За 
же не се по што ва ње де мон стри ра кроз спрем ност про фе си о на ла ца 
да се ан га жу ју у од нос са раз у ме ва њем и бри гом што би зна чи ло 
ин те ре со ва ње и за не ке дру ге аспек те жи во та са мих па ци јент ки ња, 
осим за са му бо лест. Оне су на гла ша ва ле да су пру жа о ци услу га, 
као и пси хи ја три и дру ги ан га жо ва ни струч ни рад ни ци у не по сред-
ном ра ду, углав ном фо ку си ра ни на њи хо ву бо лест док  оне по ста ју 
не ви дљи ве као же не.61) 

Са дру ге стра не, му шкар ци на гла ша ва ју раз ли чи те аспек те 
по што ва ња – слу ша ње и ин фор ми са ње, као и омо гу ћа ва ње са мо-
стал но сти и мо гућ но сти из бо ра, што под ра зу ме ва је дан рав но пра-
ван од нос из ме ђу две од ра сле осо бе – док то ра и кли јен та. Ова кви 
ста во ви су по ду дар ни са за па жа њи ма о род ним раз ли ка ма у ре ша-
ва њу про бле ма – же не на гла ша ва ју по ве за ност и бри гу, а му шкар-
ци не за ви сност и прав ду62). 

Мно га ис тра жи ва ња по ка зу ју да упра во фак то ри ко ји ни-
су уско ве за ни за са му те ра пи ју, као сто су то пли на, по што ва ње 
и осна жи ва ње мо гу би ти нај ва жни ји чи ни о ци ефи ка сне те ра пи је.
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DraganaStankovic

GENDERDISPARITIESINMENTAL
HEALTH–OVERLOOKONFEMINIZATION

OFMENTALHEALTHDISORDERS

Resume
Gender model of mental health is used to analyze the critical 

determinants of women mental health and those factors arising from 
their vulnerability due to their social status and exposure to various 
risk factors that are conected or lead to poor mental health outcomes 
for women. Biology itself can not be a sufficient explanation of gender 
disparities in mental health between men and women but the social de-
terminants, including gender, together enhance biological differences.

Although the overall rates of mental disorders are nearly equal 
for men and women, some mental health problems are more common in 
one of the sexes. Thus, for example, depression and anxiety occur more 
frequently in women, while the addictions are being usually connected 
to the male sex.

The social status of women has a profound effect on the occur-
rence of mental disorders, especially depression. Subordinate social 
status, which is reflected in the precarious and poorly paid jobs and 
lower positions as well as the uncapability of decision-making, is the 
result of more negative life events, chronic stressors, what is often ac-
companied by less social support. In addition, traditional gender roles 
further increase the sensitivity emphasizing passivity, submissiveness, 
dependence and imposes the obligation for many women of accepting 
paid and unpaid work and care in many areas of daily life. Correlation 
between gender, social status, mental health and sustainable income, 
regardless of the level of country development, is confirmed by numer-
ous studies .

Gendered approach to mental health provides directives for the 
development of appropriate health care and public policy. Ignoring gen-
der differences can have enormous consequences. Gender stereotyping 
only strengthens and reinforces stigma and limit asking for the help 
just on the patterns that are consistent with these stereotypes. Health 
services for women tend to focus only on their reproductive function by 
denying the needs of women beyond reproductive age. Psychosocial in-
stitutions also reproduct gender stereotypes because for the same symp-
toms women more often get psychiatric diagnosis than men, the same 
behaviors are assessed differently because women are often attributed 
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to “labile and emotionaln nature”. In addition, some specific gender-
related needs of women with mental disorders during treatment are 
identified: the need for support and services for overcoming the trauma 
and experiences of violence, issues of sexuality and sexual health, the 
need for social networks and relationships.

Observation mental health through gender is an essential step in 
improving the accessibility, availability and adequacy of health services 
and systems in general. Effective strategies to reduce risk factors can 
not be gender neutral because these risks are gender specific and social 
status of women worldwide is disadvantaged. The experience of self-
valuation, competence, autonomy, adequate income and security, which 
are essential for good mental health are still systematically denied. 

Analysis of the impact of social factors and mental health status 
of the woman, her physical and emotional well-being would contribute 
to the development of a functional model of mental health promotion 
and primary prevention, especially due to the fact that large variations 
between countries show that these factors can be changed and modified. 
Therefore, it is necessary to develop interdisciplinary set of measures 
and policies with the aim to promote the autonomy and rights of wom-
en, which are crucial for mental health.
Keywords: mental health, gender disparities, mental disorders, prevalence, 

women, risk factors, treatment.

* Овај рад је примљен 05. фебруара 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 23.маја 2014. године.
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РОДНЕ РАЗЛИКЕ У МЕНТАЛНОМ 
ЗДРАВЉУ- ОСВРТ  

НА ФЕМИНИЗАЦИЈУ 
МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА

Сажетак
Рад кон тек сту а ли зу је питањe род не рав но прав но сти као до-

мен со ци јал не по ли ти ке, обра зла же ви ђе ње род но рав но прав ног 
дру штва као ци ља, али ујед но и пред у сло ва и сред ства за оства ри-
ва ње со ци јал ног раз во ја. У ци љу при ка зи ва ња ста ња у ло кла ном/
на ци о нал ном кон тек сту опи су је се по ло жај же на и му шка ра ца у 
Ср би ји, ука зу ју ћи на мо гу ће со ци јал не ин ди ка то ре за ме ре ње род-
не рав но прав но сти у окви ру дру штве ног раз во ја у Ср би ји. По-
след њи део ра да при ка зу је на ко ји на чин се со ци јал но пла ни ра ње у 
Ср би ји ба ви „ко ри го ва њем“ по сто је ћих род них не јед на ко сти, кроз 
де фи ни са ње стра те шког окви ра за уна пре ђи ва ње род не рав но прав-
но сти у Ср би ји.
Кључ не ре чи: род на рав но прав ност, со ци јал на по ли ти ка, со ци јал ни раз-

вој, со ци јал но пла ни ра ње.

1. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ КАО 
ПИТАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

Род на не рав но прав ност пред ста вља ши ро ко рас про стра ње ну 
не прав ду и кр ше ње људ ских пра ва ви ше од по ло ви не чо ве чан ства. 
Це на ко ју дру штво пла ћа због не јед на ког по ло жа ја му шка ра ца и 

* Координаторка за област борбе против насиља над женама и докторанткиња на 
Факултету политичких наука у Београду
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же на је пре ви со ка у сва ком дру штву, би ло да се ра ди о раз ви је ном 
„Се ве ру“ или о зе мља ма у раз во ју. Она се огле да, пре све га, у не-
ис ко ри шћа ва њу и за не ма ри ва њу људ ских ре сур са и по тен ци ја ла, 
ства ра ју ћи дру штва ко ја ми мо и ла зе прин цип ме ри то кра ти је и кон-
ку рент но сти, ко ји су осно ва здра вог еко ном ског раз во ја, те у те сној 
ве зи са со ци јал ним раз во јем.

За по тре бе овог ра да ис та ћи ће мо два аспек та со ци јал не по-
ли ти ке ко ји су од кључ ног зна ча ја за раз у ме ва ње пи та ња род не 
рав но прав но сти као пи та ња у до ме ну со ци јал не по ли ти ке. Пр ви 
ва жан аспект је сте да со ци јал на по ли ти ка пред ста вља „син те зу 
са знај них, мо рал них, прав них, оби чај них и дру гих нор ми ко је су 
кре до ор га ни зо ва ња, пла ни ра ња и по на ша ња у дру штву“1), али у 
исто вре ме она је „ин стру мент про ме на у оној ме ри у ко јој се тран-
сфор ми ше у ху ма ни стич ку прак су и по ста је мо рал но по на ша ње 
ко је се ис по ља ва у плу ра ли зму вред но сти“2). Дру ги аспект је сте да 
со ци јал на по ли ти ка „мо ра да бу де ор га ни зо ва на де лат ност, у чи јем 
сре ди шту су са др жа ји ко ји чи не су шти ну жи во та чо ве ка и усло ви у 
ко ји ма се жи вот ни са др жа ји ре а ли зу ју на сто је ћи да их уна пре ди“3).

Ако по сма тра мо по ло жај же не кроз исто ри ју уоча ва мо да 
су увре же на ве ро ва ња, мо рал ни стан дар ди и род не нор ме, као и 
оби чај не прак се че сто има ле за циљ огра ни ча ва ње мо гућ но сти де-
ло ва ња при пад ни ца жен ског по ла на сфе ру при ват ног, ства ра ју ћи 
уску дру штве но кон стру и са ну ве зу из ме ђу осо ба жен ског по ла и 
оба ве за ве за них за до мен бри ге (о дру ги ма, не моћ ни ма, би ло да 
се ра ди о де ци, ста ри ји ма или осо ба ма са ин ва ли ди те том) на тај 
на чи ни изо лу ју ћи их си сте мат ски из сфе ре јав ног. Осам де се тих 
го ди на два де се тог ве ка фе ми ни стич ка те о ри ја4) је из не дри ла кон-
цепт „ро да“, ко ји се не мо же под ве сти под ка те го ри ју би о ло шког 
по ла. На и ме, род у том сми слу пред ста вља скуп нор ми ко је де фи-
ни шу окви ре по жељ ног по на ша ња при пад ни ка му шког и жен ског 
по ла, те упи су ју у би о ло шку ка те го ри ју дру штве но кон стру и са на 
зна че ња. Ра ди се, да кле, о ску пу кул тур них, дру штве них, ре ли ги-
о зних схва та ња ко ја кон стру и шу дру штве но при хва тљи ве мо де ле 
„му шко сти“ и „жен ско сти“. За чет ке те ми сли мо же мо про на ћи још 
код Си мон де Бо во ар ко ја у књи зи „Дру ги пол“ са жи ма ову ка сни је 
те о рет ски раз ви је ну ми сао у ре че ни ци „Же ном се не ра ђа, же ном 

1) Дра го слав Ко чо вић, Со ци јал на по ли ти ка, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2007, 
стр. 37.

2) Ibi dem.

3) Ibi dem.

4) Joan W. Scott, „Gen der: A use ful Ca te gory of Hi sto ri cal Analysis“, The Amer cian Hi sto ri cal 
Re vi ew, Vol 91, No. 5, 1986, pp. 1053-1075.
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се по ста је“. У том кон тек сту по ли ти ка род не рав но прав но сти на-
ла зи сво је уте ме ље ње у со ци јал ној по ли ти ци ко ја по ста вља се би у 
за да так из ме ну по сто је ћег ста ња ко је де фа во ри зу је јед ну од ре ђе ну 
дру штве ну гру пу, ко лек ти ви тет у од но су на дру гу.

Спе ци фич ност по ли ти ке род не рав но прав но сти је сте да се 
она не ба ви за шти том или уна пре ђи ва њем пра ва јед не ма њин ске 
за јед ни це, већ ко ри гу је исто риј ску не прав ду по чи ње ну пре ма ве-
ћи ни, од но сно чи та вој по ло ви ни дру штве не за јед ни це, од но сно 
чо ве чан ства. Та ве ћи на да ка ко ни је хо мо ге на це ли на, већ исто оно-
ли ко хе те ро ге на као и укуп но дру штво, бу ду ћи да је је ди ни за јед-
нич ки име ни тељ пол на при пад ност. На у ка о со ци јал ној пол ти ци 
се ба ви из у ча ва њем „ре во лу ци је по тре ба чо ве ка и од но са ко ји се 
ус по ста вља ју у на сто ја њу да се по тре бе за до во ље“5). За са мо ар ти-
ку ли са ње зах те ва за еман ци па ци јом же на би ли су по треб ни ве ко-
ви ка ко би се ство ри ла кри тич на ма са же на ко ја је на ор га ни зо ван 
на чин јав но зах те ва ла из ме ну по ло жа ја же на и по што ва ње пра ва 
же на као гра ђан ки и људ ских би ћа. По че так ор га ни зо ва не бор бе 
за жен ска људ ска пра ва кроз ар ти ку ли са ње по ли тич ких зах те ва у 
до ме ну со ци јал но-еко ном ских пра ва обе ле жио је марш „Хлеб и ру-
же“ одр жан у Њу јор ку 1908. го ди не. Од та да до да нас по ло жај же-
на на ра зним тач ка ма на пла не ти се про гре сив но ме њао у од ре ђе-
ним исто риј ским пе ри о ди ма у ко рист же на, а у дру гим на њи хо ву 
ште ту, у за ви сно сти од исто риј ских и дру штве них окол но сти да тог 
вре ме на, про сто ра, по ли тич ког и со цио-кул тур ног кон тек ста. У 
ско ри је вре ме, ско ро све раз ви је не и сред ње раз ви је не зе мље има-
ју ин сти ту ци о нал не ме ха ни зме ко ји се ба ве де фи ни са њем и уна-
пре ђи ва њем по ли ти ке род не рав но прав но сти, као са став не гра не 
со ци јал не по ли ти ке. У ус по ста вља њу ин сти ту ци о нал ног окви ра 
за род ну рав но прав ност у мно го ме су до при не ле ме ђу на род не ин-
сти ту ци је ко је су ка ко на гло бал ном та ко и на ре ги о нал ном ни воу 
де фи ни са ле оба ве зу ју ће ме ђу на род но-прав не и ме ке ин стру мен те 
по ли ти ка де ло ва ња као пре но си ве мо де ле на ни вое је ди ни ца, тј. 
др жа ва чла ни ца. У ра ду се ба ви мо аспек ти ма урод ња ва ња (gen der 
ma in stre a ming) по ли ти ка ве за них за со ци јал ни раз вој и со ци јал ну 
по ли ти ку. 

5) Op. cit. Ко чо вић, 2007.
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2. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ КАО ЦИЉ И 
ПРЕДУСЛОВ СОЦИЈАЛНОГ РАЗВОЈА

Же не пред ста вља ју по ло ви ну чо ве чан ства ко ја је у дру штве-
ним струк ту ра ма мо ћи од у век има ла зна чај но ма њи удео и би ла 
ве ћин ски из ло же на дру штве ној изо ла ци ји/ис кљу че но сти. Ако са-
гле да мо дру штве ну изо ла ци ју кроз че ти ри ин те гра тив на си сте ма: 
гра ђан ска ин те гра ци ја, еко ном ска ин те гра ци ја, со ци јал на и ин тер-
пер со нал на ин те гра ци ја у дру штву6), уви ђа мо да же не тра ди ци-
о нал но ни су оства ри ва ле сво ја пра ва у овим си сте ми ма док ни је 
по че ла ор га ни зо ва на дру штве на еман ци па ци ја нај ве ће мар ги на ли-
зо ва не гру пе ко ја је ика да кре ну ла да се еман ци пу је, же на по чет ком 
два де се тог ве ка. По ло жај же на је у мно го ме уна пре ђен у да на шње 
вре ме, по себ но у се вер ној хе мис фе ри тзв. раз ви је ног све та и то 
за хва љу ју ћи на по ри ма на раз ли чи тим ни во и ма: ме ђу на род ном, на-
ци о нал ном, ло кал ном, али и за хва љу ју ћи ин тер ак ци ји ан га жма на 
др жав ног и при ват ног сек то ра у за го ва ра њу жен ских људ ских пра-
ва. Под при ват ним сек то ром у овом кон тек сту под ра зу ме ва мо пре 
све га жен ски по крет у ши рем сми слу, ко ји је са чи њен ка ко од не-
про фит них и не вла ди них ор га ни за ци ја, та ко и од мре жа екс пе ра та, 
по је ди на ца и дру гих со ци јал них ак те ра, од но сно ак те ра ци вил ног 
дру штва (нпр. син ди ка ти, удру же ња гра ђа на, ме ди ји итд.). Је дан 
од окви ра за уна пре ђи ва ње по ло жа ја же на на ла зи се у сма њи ва њу 
со ци јал не ис кљу че но сти и про мо ви са њу пра вич ног раз во ја, ко ји 
по ста вља циљ да оси гу ра да и сви чла но ви дру штва осе те јед на-
ке ко ри сти од оства ре ног раз во ја. Тај оквир по сма тра род ну рав-
но прав ност као пред у слов за ин клу зи ван, де мо крат ски и одр жи ви 
раз вој и за сно ван је на схва та њи ма да род на рав но прав ност пред-
ста вља исто вре ме но ме ђу на род ни стан дард, раз вој ни циљ и јед но 
од основ них људ ских пра ва. 

За по тре бе ра да де фи ни са ће мо род ну рав но прав ност као из-
раз по тре бе дру штва да у пот пу но сти ко ри сти све сво је ре сур се 
и ка па ци те те у ци љу раз во ја на еко ном ском, со ци јал ном, кул тур-
ном, по ли тич ком пла ну. То под ра зу ме ва јед на ку за сту пље ност, моћ 
и уче шће оба по ла у свим сфе ра ма јав ног и при ват ног жи во та и 
до при но си ус по ста вља њу рав но те же ме ђу по ло ви ма и из град њи 
хар мо нич них од но са на до бро бит свих. Ова де фи ни ци ја ком би ну је 
еле мен те ин те грал ног еко ном ског и со ци јал ног раз во ја, одр жи вог 
и ху ма ног раз во ја. Из кон цеп та ин те грал ног еко ном ског и со ци јал-
ног раз во ја се осла ња на на гла ша ва ње по тре бе рав но прав но сти, ме-
ђу за ви сно сти и из ба лан си ра но сти еко ном ског и со ци јал ног раз во ја 

6) Ми ра Ла ки ће вић и Ана Га ври ло вић, Со ци јал ни раз вој и пла ни ра ње, Чи го ја, Бе о град, 
2008, стр. 43.
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ка ко би се оства рио скла дан и урав но те жен дру штве но-еко ном ски 
и со ци јал ни раз вој. Ме ђу тим, овај кон цепт не пру жа об ја шње ње 
ка ко се мо гу пре ва зи ћи про тив реч но сти у ин те ре си ма ко је на ста ју 
ка да гру па ко ја се еман ци пу је, у овом слу ча ју же не, ор га ни зо ва но 
зах те ва ба лан си ра ну рас по де лу мо ћи ко ја се на ла зи тра ди ци о нал-
но у ру ка ма му шка ра ца. Та ко ђе, не об ја шња ва на ко ји на чин је мо-
гу ће на пра ви ти рав но прав ну и рав но мер ну рас по де лу ре сур са ка да 
зах тев до ла зи из гру пе ко ја не по се ду је моћ, да кле ко ји су то ме ха-
ни зми за пре ра спо де љи ва ње мо ћи у дру штву. Кон цепт „одр жи вог 
раз во ја“ (su sta i na ble de ve lop ment), пр ви пут де фи ни сан у Ре зо лу-
ци ји о пред у зи ма њу ини ци ја ти ве за фор ми ра ње Свет ске ко ми си је 
за жи вот ни стан дард и раз вој Ује ди ње них на ци ја из 1983. го ди не, 
ста вља ак це нат на „ин те грал ни еко ном ски, тех но ло шки, со ци јал ни 
и кул тур ни раз вој ускла ђен са по тре ба ма за шти те и уна пре ђе ња 
жи вот не сре ди не, ко ји омо гу ћа ва са да шњим и бу ду ћим ге не ра ци ја-
ма за до во ља ва ње њи хо вих по тре ба и по бољ ша ње ква ли те та жи во-
та. Још од Дру ге кон фе рен ци је УН-а о жи вот ној сре ди ни и раз во ју 
ко је је одр жа на у Рио де Же не и ру 1992. го ди не, где је на ста ла Аген-
да 217), жен ски по крет је сна жно за го ва рао пре по зна ва ње зна чај не 
уло ге ко ју игра ју же не у одр жи вом раз во ју, по себ но у зе мља ма тзв. 
„тре ћег све та“. На и ме, дру штве но кон стру и са ни обра сци по жељ-
ног по на ша ња и род них уло га оста вља ју у нај ве ћем бро ју слу ча је-
ва же на ма сек тор бри ге. Про гра ми еко ном ског осна жи ва ња же на, 
као што је про грам ми кро кре ди ти ра ња8) ко ји је за по чео Но бе ло вац 
Му ха мед Ју нус9) у Бан гла де шу, ука за ли су ја сно на чи ње ни цу да 
та мо где је же на еко ном ски осна же на бе не фит осе ћа ју и дру ги чла-
но ви по ро ди це, а по себ но де ца, чи ме се омо гу ћа ва стра те шко ин-
ве сти ра ње у на ред не ге не ра ци је. Фак то ри од ко јих за ви си при ме на 
кон цеп та одр жи вог раз во ја су: по ли тич ки си стем, еко ном ски си-
стем, дру штве ни/со ци јал ни си стем, обра зов ни си стем и си стем ин-
фор ми са ња. Из тог раз ло га, у де лу ра да ко ји сле ди ће мо про ма тра-
ти по ло жај же на у Ср би ји кроз ове кључ не си сте ме по ста вља ју ћи 
низ спе ци фич них со ци јал них ин ди ка то ра ко ји ће нам омо гу ћи ти 
по сма тра ње ста ња по ло жа ја же на у на шем дру штву. Тре ћи кон цепт 
раз во ја на ко ји се осла ња мо је сте ху ма ни раз вој ко ји из ра жа ва став 
да еко ном ски раз вој и бла го ста ње не до но се ауто мат ски и ква ли-
тет ни ји жи вот ста нов ни штва, већ да се мо ра во ди ти и ра чу на о ква-
ли те ту, ди стри бу ци ји и ка рак те ру раз во ја ко ји су јед на ко ва жни као 

7) http://su sta i na ble de ve lop ment.un.org/con tent/do cu ments/Agen da21.pdf 

8) No wak Ma ria, Non si pre sta so lo ai ric chi. La ri vo lu zi o ne del mic roc re di to, Eina u di, To ri no, 
2005.

9) Mu ham mad Yunus: http://www.mu ham madyunus.org/ and Gra meen Bank: www.gra meen-
in fo.org 
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и сам раз вој. Овај ди на мич ки при ступ фи ло зо фи ји раз во ја ука зу је 
на ва жност че ти ри ком по нен те: јед на ке мо гућ но сти за све гра ђан-
ке и гра ђа не, од го вор ност пре ма до ла зе ћим на ра шта ји ма, ула га ње 
у људ ске ре сур се и оства ри ва ње људ ских по тен ци ја ла и, ко нач но, 
осна жи ва ње љу ди ра ди сло бод ног би ра ња раз во ја. У по след њем 
де лу ра да, опи са ће мо по ли ти ке Вла де Ре пу бли ке Ср би је, уз осврт 
на пи та ње да ли ува жа ва ју кон цепт ху ма ног раз во ја у стра те шким 
до ку мен ти ма пу тем ко јих се чи ни со ци јал но пла ни ра ње ме ра на 
пу ту ка ус по ста вља њу род но рав но прав ног дру штва.

3. СТАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У СРБИЈИ

Ин сти ту ци о на ли за ци ја род не рав но прав но сти ула зи у фо кус 
со ци јал не по ли ти ке у Ср би ји на кон по ли тич ких про ме на ко је су се 
де си ле до ла ском на власт ко а ли ци је де мо крат ских пар ти ја на из бо-
ри ма 24. сеп тем бра 2000. го ди не. Од 2002. го ди не по чи ње ус по ста-
вља ње ин сти ту ци о нал них ме ха ни за ма10). Пр ви је ус по ста вљен ме-
ха ни зам за ко но дав не гра не вла сти, Од бор за рав но прав ност по ло ва 
На род не скуп шти не Ср би је. Усле ди ло је осни ва ње Са ве та за рав-
но прав ност по ло ва Вла де Ре пу бли ке Ср би је 2004. го ди не, те осни-
ва ње Сек то ра за род ну рав но прав ност при Ми ни стар ству ра да, за-
по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке 2007. го ди не као из вр шног те ла 
Вла де, ко је је већ на ред не го ди не до би ло ста тус Упра ве за род ну 
рав но прав ност. До да нас ус по ста вље ни су и сви дру ги ме ха ни зми 
за за шти ту и про мо ци ју рав но прав но сти же на и му шка ра ца, као и 
над зор на те ла као што су За ме ни ца Ом буд сма на за род ну рав но-
прав ност и По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти. Ус по ста вље но 
је, та ко ђе, и ви ше од 90 ло кал них ме ха ни за ма11) за род ну рав но-
прав ност. Усва ја њем се та ан тид скри ми на ци о них за ко на, ме ђу ко-
ји ма и За кон о рав но прав но сти по ло ва12), по ста вљен је и прав ни 
оквир за за шти ту рав но прав но сти за за бра ну дис кри ми на ци је по 
осно ву по ла. По ста вљен је и оп шти оквир за по ли тич ко де ло ва ње у 
овој обла сти усва ја њем На ци о нал не стра те ги је за по бољ ша ње по-
ло жа ја же на и уна пре ђи ва ње род не рав но прав но сти13).

10) За пре глед по сто је ћих ин сти ту ци о нал них ме ха ни за ма и њи хо вих за кон ских над ле жно-
сти: Ве сна Ја рић и На де жда Ра до вић, Реч ник род не рав но прав но сти. Дру го из ме ње но и 
до пу ње но из да ње, Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке, Бе о град, 2011.

11) www.gen der net.rs 

12) За кон о рав но прав но сти по ло ва, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 104/2009.

13) На ци о нал на стра те ги ја за по бољ ша ње по ло жа ја же на и уна пре ђи ва ње род не рав но прав-
но сти, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 15/09 
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По ста вља ње ин сти ту ци о нал ног окви ра за по ли ти ку род не 
рав но прав но сти сва ка ко до при но си из ме ни ин сти ту ци о нал не ат-
мос фе ре и се тин га у по гле ду отва ра ња про сто ра за кон ци пи ра ње 
же ље них про ме на род ног ре жи ма у од ре ђе ном дру штву, али оста је 
отво ре но пи та ње ко ли ко de iure има ди рект ног ути ца ја на de fac-
to по ло жај же на и уна пре ђи ва ње род не рав но прав но сти у на шем 
дру штву. За ме ре ње на прет ка у по сти за њу de fac to рав но прав но-
сти мо ра ју по сто ја ти ја сно де фи ни са ни ин ди ка то ри на прет ка, као 
и по да ци о старт ној по зи ци ји у од но су на ко ју се ме ри на пре дак, тј. 
пре сек ста ња по ло жа ја же на у да том вре мен ском тре нут ку на осно-
ву ког ће би ти мо гу ће пра ти ти по ма ке и ме ри ти на пре дак. У де лу 
ко ји сле ди из не ће мо пре глед ста ња у не ко ли ко обла сти дру штве-
ног, при ват ног и јав ног жи во та за ко је сма тра мо да су од кључ не 
ва жно сти за ме ре ње ста ња род не рав но прав но сти у Ср би ји. О по-
ста вља њу со ци о е ко ном ских по ка за те ља/ин ди ка то ра по сто је вр ло 
раз ли чи та ми шље ња и при сту пи, као и по ле ми ке о свр сис ход но сти 
и мо гућ но сти ма при ме не ових ин ди ка то ра. Циљ овог ра да је да 
се на пра ви пре глед мо гу ћих по ка за те ља ста ња, тј. су мар них се ри-
ја по да та ка то ка и ста ња, са ци љем да се пу тем ана ли зе ука же на 
раз ли чи те аспек те еко ном ских и дру штве них усло ва ко ји су ва жни 
за ана ли зу и до но ше ње од лу ка у обла сти род не рав но прав но сти. 
Ди мен зи је кроз ко је ће мо у овом ра ду по сма тра ти ста ње род не рав-
но прав но сти у Ср би ји су сле де ће:

–– –Уче шће же на у про це си ма од лу чи ва ња, јав ном и по ли-
тич ком жи во ту,

–– –По ка за те љи еко ном ског ста ту са же на у дру штву,
–– –Со ци јал не не јед на ко сти.

По да ци ко ји ма ће мо илу стро ва ти ста ње род не рав но прав но-
сти у Ср би ји су пре у зе ти из пу бли ка ци ја ин сти ту ци је за ду же не за 
зва нич ну ста ти сти ку “Же не и му шкар ци у Ср би ји” Ре пу блич ког 
за во да за ста ти сти ку Ср би је из 2005, 2008. и 2011. го ди не. У од ре-
ђе ним слу ча је ви ма по да ци су укр шта ни и упо ре ђи ва ни са дру гим 
из во ри ма. Та мо где се ко ри сти дру ги из вор по да та ка, то је ја сно 
на зна че но.

3.1. Учешће жена у процесима одлучивања, 
јавном и политичком животу

Пре ма по пи су ста нов ни штва у Ср би ји из 2011. го ди не, же не 
чи не 51% по пу ла ци је у Ср би ји, и пре ко 50% би рач ког те ла14). 

14) http://we brzs.stat.gov.rs/Web Si te/Pu blic/Re por tRe sul tVi ew 
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На кон пр вих пар ла мен тар них из бо ра у Ре пу бли ци Ср би ји 
1990. го ди не у На род ној скуп шти ни се на шло у по сла нич ким клу-
па ма тек 1% же на. Тај про це нат је про гре сив но ра стао упо ре до са 
ста са ва њем де мо крат ског дру штва. На пар ла мен тар ним из бо ри ма 
2007. го ди не у На род ну скуп шти ну је ушла 51 по сла ни ца, тј. 20,4% 
од укуп ног бро ја по сла ни ка. Од то га јед на је би ла иза бра на за пот-
пред сед ни цу На род не скуп шти не. У Вла ди тог са зи ва би ле су по-
ста вље не 4 ми ни стар ке од 25 ми ни стар ста ва и то за сле де ће ре со-
ре: спорт и омла ди на, на у ка, ди ја спо ра и те ле ко му ни ка ци је. То је 
чи ни ло све га 16% же на у вла ди и пред ста вља ло Ср би ју као зе мљу 
у ре ги о ну у ко јој се нај ма ње по шту је рав но прав ност по ло ва на ме-
сти ма од лу чи ва ња. Као што се ви ди из при ло же них гра фи ко на, ре-
кон струк ци јом Вла де 2008. и на на ред ним из бо ри ма 2009. го ди не, 
си ту а ци ја се ни је зна чај но про ме ни ла на ни воу из вр шне вла сти. 
Је ди на зна чај на про ме на у из вр шној вла сти од и гра ла се у до де ли 
ре со ра за прав ду и фи нан си је ми ни стар ка ма. Да кле, мо же мо при-
ме ти ти зна чај ну про ме ну ста ња у од но су по ло ва у по сла нич ким 
клу па ма у пе ри о ду из ме ђу 2004. и 2007. го ди не, као и на из бо ри ма 
2012. го ди не. Ове про ме не су усло вље не из ме ње ним ин сти ту ци о-
нал ним окви ром за спро во ђе ње из бо ра. На и ме, из ме ном из бор ног 
за ко на из 2005. го ди не уве де на је ме ра за оба ве зно при су ство нај-
ма ње 30% кан ди да та „ма ње за сту пље ног по ла“ на свим из бор ним 
ли ста ма, тзв. си стем кво та. За кон о из бо ру на род них по сла ни ка15) 
де фи ни ше да „....на из бор ној ли сти мо ра би ти нај ма ње 30% кан-
ди да та ма ње за сту пље ног по ла на ли сти.“ Док За кон о из бо ри ма 
за је ди ни це ло кал не са мо у пра ве16) на во ди у чла ну 20 да “На из бор-
ној ли сти укуп но мо ра би ти нај ма ње 30% кан ди да та ма ње за сту-
пље ног по ла“. У исто вре ме, ни је по сто ја ла за кон ски ре гу ли са на 
оба ве зност по што ва ња про пор ци о нал но сти од 30-70% у ко нач ном 
ода би ру пред став ни ка на кон из бо ра и при име но ва њу на функ ци је. 
На из бо ри ма 2007. и 2009. го ди не све по ли тич ке стран ке су по што-
ва ле за кон ски про пи са не кво те на кан ди дат ским ли ста ма, али се то 
ни је од ра зи ло на ре ал но ста ње и на по де лу по сла нич ких ман да та, 
као ни ман да та у Вла ди. Нај зна чај ни ја про ме на у За ко ну за из бор 
на род них по сла ни ка де си ла се 2011. го ди не ка да је уве де на оба-
ве зност по што ва ња ре до сле да ли сте при име но ва њу на функ ци је, 
при че му је уве де на и оба ве за да се на сва ком тре ћем ме сту на ђе 
при пад ник ма ње за сту пље ног по ла на ли сти. Та из ме на за кон ске 
ре гу ла ти ве ре зул ти ра ла је зна чај ним уве ћа њем број по сла ни ца, чак 
84 од укуп ног бро ја 250 по сла ни ка На род не скуп шти не РС, од но-
сно 34% же на у нај ви шем пред став нич ком те лу.

15)  За кон о из бо ру на род них по сла ни ка, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 35/2000.

16)  За кон о из бо ри ма за је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 29/2007.
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Гра фи кон бр. 1  
По сла ни ци На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би-

је, струк ту ра и број пре ма по лу, 2002 – 2012.17)

Графикон бр. 1 Посланици Народне скупштине Републике Србије, структура и број 

према полу, 2002 – 2012.
18
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Графикон бр. 2 Министри Владе Републике Србије, структура и број према полу, 

2002. – 2013. 
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У скупштинама општина на нивоу јединица локалне самоуправе жене су заступље-

не са нешто више од 30% међу одборницима. Међутим, ако упоредимо са бројем председ-

ница општина увидећемо драматичан пад у броју жена које су заступљене на тој функцији 

са тек 10%. 

Графикон бр. 3 Председници општина/градоначелници и одборници скупштина оп-

штина, према полу, април 2012. – узорак на 65 од 168 општина и градова
19
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 Извор за 2009 и 2012: Народна скупштина РС, Одељење за информативно-истраживачке и библиотечке 

послове, Одсек за информативно-истраживачке послове, Тема: Равноправност полова 
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 Извор за 2009 и 2012: Народна скупштина РС, Одељење за информативно-истраживачке и библиотечке 

послове, Одсек за информативно-истраживачке послове, Тема: Равноправност полова 

У скуп шти на ма оп шти на на ни воу је ди ни ца ло кал не са мо-
у пра ве же не су за сту пље не са не што ви ше од 30% ме ђу од бор ни-
ци ма. Ме ђу тим, ако упо ре ди мо са бро јем пред сед ни ца оп шти на 

17)  Из вор за 2009 и 2012: На род на скуп шти на РС, Оде ље ње за ин фор ма тив но-ис тра жи вач-
ке и би бли о теч ке по сло ве, Од сек за ин фор ма тив но-ис тра жи вач ке по сло ве, Те ма: Рав но-
прав ност по ло ва
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уви де ће мо дра ма ти чан пад у бро ју же на ко је су за сту пље не на тој 
функ ци ји са тек 10%.

Гра фи кон бр. 3  
Пред сед ни ци оп шти на/гра до на чел ни ци и од бор ни-

ци скуп шти на оп шти на, пре ма по лу, април 2012. 
– узо рак на 65 од 168 оп шти на и гра до ва18)

Број председника општина и одборника

Жене Мушкарци Број жена на 100 
мушкараца

Председници општина 
и градоначелници 6 59 10

Одборници 687 2 184 31

То ком 2010. го ди не из вр шен је по пис ак тив них по ли тич ких 
стра на ка у Ср би ји. Од укуп но по пи са них 75 по ли тич ких стра на ка, 
са мо на че лу 2 су се на шле же не. Сли ка ко ја до дат но ука зу је на 
не рав но пра ван по ло жај же на у де ља њу по зи ци ја мо ћи са му шкар-
ци ма је сте при каз пред сед ни ка пар ла мен тар них по ли тич ких стра-
на ка, где же не у пот пу но сти од су ству ју из уче шћа на овим функ-
ци ја ма.

3.2. Показатељи економског статуса жена у друштву
Со ци јал ни раз вој је у не рас ки ди вој ве зи са еко ном ским раз-

во јем. Без еко ном ског раз во ја ни је мо гу ће за ми сли ти со ци јал ни 
раз вој, али и еко ном ски раз вој би вр ло бр зо мо гао ући у стаг на-
ци ју и ре гре си ју та мо где не иде упо ре до са со ци јал ним раз во јем. 
Европ ска уни ја ко ја је на ста ла као еко ном ска за јед ни ца је вр ло 
бр зо уви де ла да ни је мо гу ће го во ри ти о еко ном ском раз во ју без 
озбиљ не ко ор ди на ци је у до ме ну со ци јал не по ли ти ке, ко ја је упр кос 
де ле ги ра њу од ре ђе них над ле жно сти на ни во ЕУ, и да ље до ми нант-
но де фи ни са на на на ци о нал ном ни воу. 

Ка да го во ри мо о еко ном ским не јед на ко сти ма мо ра мо на по-
ме ну ти да је ду го до ми ни рао при ступ ко ји је по сма трао ис кљу чи во 
при ступ ре сур си ма, тј. аспект не рав но прав не и не рав но мер не рас-
по де ле ре сур са или до хот ка, бо гат ства. Но бе ло вац Ар ма тје Се на 
(Amartya Sen) је пре ба цио фо кус на мо гућ ност/спо соб ност де ло ва-

18) „Жене и одлучивање на локалном нивоу“ - април 2012: http://www.gendernet.rs/rrpage.
php?chapter=35&id=35
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ња19). У ње го вом по сма тра њу еко ном ских не јед на ко сти ви ди мо да 
је ко рен про бле ма у по чет ној пре ми си, од но сно у при сту пу мо гућ-
но сти да људ ски ка па ци те ти бу ду ис ко ри шће ни и да се раз ви ја ју. 
Он се за ла же за иде ју о људ ском раз во ју ко ја уна пре ђу је и про-
ши ру је оп сег де ло ва ња ин ди ви дуа и ко лек ти ви те та. У том сми слу, 
еко ном ски раст пред ста вља са мо на чин, ин стру мент, али не и циљ 
сам по се би. 

У Ср би ји 54.3% свих на за по сле них чи не же не. Же не, та ко ђе, 
ду же че ка ју на за по сле ње од му шка ра ца. При сут на је и не јед на кост 
у за ра да ма, ко ја на ме сеч ном ни воу из но си у про се ку 16% ма ње 
за ра де же на од му шка ра ца. На упра вљач ким по зи ци ја ма у при вре-
ди же не чи не 30,5%, а од то га на ди рек тор ским по зи ци ја ма их је 
20,8%, на че лу управ них од бо ра све га 14,3%. Тек 26.8 % ме на џе-
ра и ру ко во ди о ца у при вре ди су же не, док 46.9% струч ња ка чи не 
же не. Же не су ис кљу че не из на сле ђи ва ња имо ви не у го то во 85% 
по ро ди ца, нај че шће због тра ди ци о нал них прак си ко је фа во ри зу ју 
на сле ђи ва ње по му шкој ли ни ји. Му шкар ци су но си о ци до ма ћин-
ста ва и вла сни штва не по крет но сти у 73% слу ча је ва, а же не тек у 
27% слу ча је ва, што ума њу је мо гућ ност при сту па фор ма ма кре ди-
ти ра ња за за по чи ња ње ма лог и сред њег би зни са, тј. фор ма ма са мо-
за по шља ва ња. Тај по да так, пот кре пљен је чи ње ни цом да ма ње од 
јед не тре ћи не са мо стал них пред у зет ни ка чи не же не. 

Гра фи кон бр. 4  
Са мо за по сле ни, пре ма ста ту су у за по сле но сти, 2010.20)

 Жене Мушкарци Структура 
по полу

Статус у запослености Број % Број % Ж М

Укупно 161182 100 422094 100 28 72

Формално самозапослени 107648 67 270328 64 28 72

Неформално самозапослени 53535 33 151766 34 26 74

Дру штве но усло вље ни обра сци по на ша ња ви дљи ви су и у 
по дат ку да су од ли ца ко ја су до бро вољ но на пу сти ла по сао из по ро-
дич них раз ло га чак 88% же не. Исте на ла зе пот кре пљу је и по да так 
су у 98% слу ча је ва же не  те ко ји ма је је ди ни рад, рад у до ма ћин-
ству.

19)  Ма ри ја Ба бо вић, Род не еко ном ске не јед на ко сти у ком па ра тив ној пер спек ти ви: Европ-
ска уни ја и Ср би ја, Се цонс, Бе о град, 2010, стр. 38.

20)   Же не и му шкар ци у Ср би ји, 2011, стр. 58.
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Гра фи кон бр. 5  
Не ак тив на ли ца, пре ма раз ло гу не тра жења 

посла и по лу, 2010. (у хи ља да ма и %)21) 

Разлог нетражења посла
Жене Мушкарци   

Број % Број % Ж М
Укупно 1617 100 1092 100 60 40

Очекивање повратка на претходни 
посао(привремено отпуштен/а) 6 0 9 1 40 60

Болест или неспособност 176 11 115 10 61 39
Брига о деци или о одраслим 
неспособним лицима 78 5 2 0 97 3
Други лични или породични разлог 212 13 29 3 88 12
Школовање или обука 316 20 294 27 52 48
Примање пензије 615 38 490 45 56 44
Изгубљена нада у налажење посла 114 7 79 7 59 41

Служење војног рока 0 0 9 1 0 100

Остали разлози 101 6 66 6 61 39

Ови по да ци не дво сми сле но ука зу ју на чи ње ни цу да си ро-
ма штво има из ра же ну род ну ди мен зи ју, те по ли ти ке за сма ње ње 
си ро ма штва и раз вој не по ли ти ке ко је има ју за циљ сма ње ње си ро-
ма штва не мо гу из у зе ти род ну ана ли зу ста ња у ци љу фор му ли са ња 
ме ра за сма ње ње си ро ма штва. 

Про грам Ује ди ње них на ци ја за раз вој сва ке го ди не од 1990. 
до да нас об ја вљу је из ве шта је за сно ва не на Ин дек су људ ског раз во-
ја 22), ко ји ко ри сти Се нов кон цеп ту ал ни оквир за сно ван на спо соб-
но сти ма за де ло ва ње (енг. ca pa bi lity ap pro ach). Овај оквир је по ка-
зао флек си бил ност за про ми шља ње раз ли чи тих аспе ка та људ ског 
раз во ја и спо соб ност за при ла го ђа ва ње раз ли чи тим кон тек сти ма. 
Од са мог по чет ка при ме не ИЉР (енг. HDI), по сто ја ли су по ку ша ји 
при ла го ђа ва ња овог ин стру мен та за ме ре ње род не не рав но прав но-
сти. Та ко је раз ви јен Род ни ин декс раз во ја (енг. Gen der-Re la ted De-
ve lop ment In dex - GDI)23) ко ји је ука зао да у оним зе мља ма где по-
сто је зна чај не род не не јед на ко сти ви сок је и сте пен не рав но прав не 
рас по де ле људ ског раз во ја што пред ста вља ди рект ну пре пре ку 
урав но те же ном раз во ју.

21) Ibi dem, стр. 63.

22) Hu man De ve lop ment In dex (HDI): http://hdr.undp.org/en/sta ti stics/hdi 

23) Gen der Ine qu a lity In dex: http://hdr.undp.org/en/sta ti stics/gii 
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Је дан од три ин ди ка то ра ко ји се при ме њу је у Ин дек су ху ма-
ног раз во ја је сте обра зов ни ни во ста нов ни штва, тј. ни во пи сме но-
сти. У Ср би ји од укуп ног бро ја не пи сме ног ста нов ни штва же не 
чи не чак 86,8%. Же не у про се ку ко ри сте 20% ма ње ра чу на ре и ин-
фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је од му шка ра ца. Ови по да-
ци ука зу ју на род но обо је ну (не)до ступ ност обра зо ва ног си сте ма. 
У укуп ној сли ци жен ског ста нов ни штва у Ср би ји чак 40% же на 
су не ква ли фи ко ва не пре ма сте пе ну обра зо ва ња. Же на са ви со ком 
струч ном спре мом, тј са фа кул тет ском ди пло мом има 4,6%. Иако се 
у ви со ко школ ске ин сти ту ци је упи ше про цен ту ал но ви ше же на од 
му шка ра ца (60-40%), број же на ра пид но па да у вер ти кал ном про-
фе си о нал ном ус пи ња њу у ака дем ској за јед ни ци. На и ме број же на 
на про фе сор ским по зи ци ја ма је дра стич но ма њи од бро ја му шка-
ра ца, а на по зи ци ја ма де ка на уче ству ју са ма ње од 5%. Да кле, на 
по зи ци ја ма ко је са со бом но се пре стиж и моћ број же на се сма њу је 
без фор мал но-прав них пре пре ка за на пре до ва ње же на. То го во ри 
о по сто ја њу та ко зва ног „ста кле ног пла фо на“, тј. не ви дљи вих пре-
пре ка ко је се ис пре ча ва ју на пу ту про фе си о нал ног раз во ја же на.

3.3. Социјалне неједнакости
У осно ви род не не рав но прав но сти на ла зе се ви зи је о род-

ним нор ма ма и вред но сти ма ко је про из и ла зе из дру штве ног кон-
струк та му шко сти и жен ско сти. Род не нор ме и вред но сти об ли ку ју 
на ше пер цеп ци је о по жељ ним и не по жељ ним дру штве ним уло га-
ма на ме ње ним за же не и му шкар це, и на тај на чин се си сте мат ски 
осна жу је јед на гру па на уштрб дру ге. По сма тра ју ћи ши ру сли ку и 
по дат ке о за сту пље но сти же на и му шка ра ца у ра зним сег мен ти ма 
дру штве ног и при ват ног жи во та уоч љи во је на ко ји на чин род ни 
ре жи ми об ли ку ју ре ал ност.

Со ци јал не не јед на ко сти по ста ле су све за па же ни је у Ср би-
ји ко ја про ла зи кроз про цес тран зи ци је од со ци ја ли стич ког дру-
штве ног устрој ства ка ка пи та ли стич ким фор ма ма ор га ни зо ва ња 
тр жи шне при вре де. Из пер спек ти ве ху ма ног раз во ја, зна чај не су 
не јед на ко сти из ме ђу по ло ва ко је смо при ка за ли у до ме ну по ли тич-
ког од лу чи ва ња, еко ном ских не јед на ко сти и у обра зо ва њу. Пре ма 
Ин дек су род ног раз во ја Ср би ја је 2007. за у зи ма ла 51, а 2012. го ди-
не 64. ме сто.

Број на ис тра жи ва ња о рас про стра ње но сти на си ља над же-
на ма ука зу ју на на си ље као ва жан аспект род них не јед на ко сти ко је 
су пре пре ка род но урав но те же ном раз во ју. Пре ма ис тра жи ва њу24) 

24) Ма ри ја Ба бо вић, Ка та ри на Ги нић и Оли ве ра Ву ко вић, Ма пи ра ње по ро дич ног на си ља 
пре ма же на ма у Цен трал ној Ср би ји, Про је кат „Бор ба про тив сек су ал ног и род но за сно-
ва ног на си ља“ Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке, Бе о град, 2010.
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спро ве де ном у Ср би ји 2010. го ди не на ре пре зен та тив ном узор ку 
од 2500 хи ља де же на у Цен трал ној Ср би ји уста но вље но је да је 
чак 54% же на би ло у жи во ту из ло же но не кој од фор ми по ро дич ног 
на си ља, би ло да се ра ди о пси хич ком, фи зич ком, еко ном ском, сек-
су ал ном или ком би на ци ји ових фор ми на си ља. Ис тра жи ва ња нам 
омо гу ћу ју да от кри је мо тзв. „там ну број ку“ же на ко је су пре жи ве ле 
на си ље, ко ја у мно го ме оста је не ви дљи ва ин сти ту ци ја ма си сте ма. 
Раз лог ле жи у ши ро ко рас про стра ње ној иде ји да је по ро дич но на-
си ље „при ват на ствар“ ко ја се мо ра ре ша ва ти у окви ру че ти ри зи да 
по ро дич ног до ма. Фе ми ни стич ка те о ри ја је до при не ла раз би ја њу 
овог та буа и учи ни ла на си ље над же на ма ви дљи вим дру штве ним 
про бле мом ука зу ју ћи на ње го ву дру штве ну ди мен зи ју. Зва нич на 
ста ти сти ка ин сти ту ци ја си сте ма ука зу је да су у ви ше од 90% слу-
ча је ва по ро дич ног на си ља жр тве жен ског по ла, док су по чи ни о ци 
у нај ве ћој ме ри му шкар ци и то у 78% слу ча је ва са да шњи или бив-
ши брач ни или ван брач ни парт не ри. Жи вот без на си ља пред ста вља 
основ за лич ни, про фе си о нал ни и дру штве ни раз вој.

4. СОЦИЈАЛНО ПЛАНИРАЊЕ У СРБИЈИ У 
ОБЛАСТИ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Ме ђу на род ни стан дар ди за за шти ту жен ских људ ских пра-
ва ко ји су про из и шли из ра да ор га ни за ци је Ује ди ње них на ци ја и 
Европ ске уни је у сфе ри род не рав но прав но сти по ста ви ли су раз-
вој не ци ље ве за уна пре ђе ње по ло жа ја же на, на ко ји ма се за сни ва ју 
до ма ћи до ку мен ти ко ји ма је у осно ви иде ја со ци јал ног раз во ја у 
ци љу оства ри ва ња род но рав но прав ног дру штва. По сто је раз ли-
чи ти при сту пи пла ни ра њу ин стру мен та за усме ра ва ње со ци јал ног 
раз во ја ко ји су раз ви ја ли од сре ди не XX ве ка до да нас. За по тре-
бе ра да смо се опре де ли ли за де фи ни ци ју ко ју пру жа Ла ки ће вић 
(2001)25) ко ја „под со ци јал ним пла ни ра њем или пла ни ра њем со-
ци јал ног раз во ја, под ра зу ме ва све сну дру штве ну ак тив ност ко јом 
се усме ра ва ју ква ли та тив не про ме не у дру штву и кван ти та тив ни 
раст у сфе ри жи вот них, рад них и дру штве них усло ва љу ди, у ци-
љу ра ци о нал ни јег и аде кват ни јег за до во ља ва ња њи хо вих по тре ба 
у скла ду са објек тив ним мо гућ но сти ма др жа ве“. Да кле, у со ци јал-
ном пла ни ра њу тре ба на гла си ти при сут ност раз вој не ди мен зи је, 
за до во ља ва ње људ ских по тре ба као циљ, уна пре ђе ње рад них, жи-
вот них и дру штве них усло ва гра ђа на и ин те грал ност еко ном ских 

25)  Ми ра Ла ки ће вић и и Ана Га ври ло вић, Со ци јал ни раз вој и пла ни ра ње, Чи го ја, Бе о град, 
2008, стр. 195.
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и со ци јал них обла сти дру штве ног жи во та као прет по став ку све у-
куп ног раз во ја дру штва. Функ ци је пла ни ра ња су ин фор ма тив на, 
ко ор ди на ци о на, ко рек тив на и усме ра ва ју ћа. 

Ако по сма тра мо пи та ње род не рав но прав но сти кроз исто-
риј ску пер спек ти ву уоча ва мо да су же не ис ку си ле ду го трај ну не-
јед на кост, уси дре ну у кул тур ним и дру штве но кон стру и са ним 
обра сци ма по на ша ња ко ји се за сни ва ју на па три јар хал ним вред-
но сти ма. Сто га, со ци јал но пла ни ра ње у обла сти жен ских људ ских 
пра ва мо ра, пре све га, има ти ко рек тив ну функ ци ју, од но сно функ-
ци ју ис пра вља ња со ци јал них не јед на ко сти у при сту пу ре сур си ма, 
али и у оства ри ва њу пра ва на мо гућ ност де ло ва ња.

Стра те шко пла ни ра ње на ста је ше зде се тих го ди на XX ве ка 
у САД-у у кон тек сту раз во ја при ват них ком па ни ја. Ме ђу тим, вр ло 
бр зо на ла зи сво ју при ме ну и у до ме ну јав ног у кон тек сту со ци-
јал ног пла ни ра ња. Стра те шко пла ни ра ње пру жа оквир за сни ма ње 
са да шњег ста ња и про ми шља ње ме ра и ак тив но сти ко је би мо гле 
уве сти у то ста ње про ме не ка ко би се оства ри ли ја сно де фи ни са ни 
ци ље ви, ми си ја и ви зи ја. На и ме, стра те шко пла ни ра ње об је ди њу је 
не ко ли ко сег ме на та као што су: ана ли за по сто је ћег ста ња, де фи-
ни са ње оства ри вих крат ко роч них ци ље ва и при о ри те та, из град ња 
ка па ци те та и ор га ни за ци је за им пле мен та ци ју при хва тљи вих про-
гра ма, по ста вља ње ин ди ка то ра и ме ха ни за ма за пра ће ње про гре са 
на сред њо роч ном и ду го роч ном пла ну. Овај тип пла ни ра ња про ши-
рио се на све сфе ре дру штве ног жи во та и по стао је вр ло при су тан 
на чин пла ни ра ња у свим до ме ни ма ра да Вла де Ре пу бли ке Ср би је, 
ко ја је до са да раз ви ла чак ви ше од 100 стра те шких до ку ме на та26) 
у нај ра зли чи ти јим обла сти ма дру штве ног жи во та. У на став ку ра да 
ће мо при ка за ти два стра те шка до ку мен та ко ја има ју по се бан фо-
кус на уна пре ђи ва ње род не рав но прав но сти (енг. gen der spe ci fic), 
а ини ци ја ти ва за из ра ду истих је по те кла из сек то ра со ци јал не по-
ли ти ке. Оба стра те шка до ку мен та су раз ви је на као пла ни ра ње на 
сред њо роч ном пла ну. По сто ји и тре ћи стра те шки до ку мент Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је ко ји се по себ но ба ви пи та њи ма у ве зи са род ном 
рав но прав но шћу ко ји је ге не ри сан под окри љем сек то ра од бра не, 
а на ини ци ја ти ву сек то ра ци вил ног дру штва: На ци о нал ни ак ци о ни 
план за при ме ну Ре зо лу ци је Са ве та без бед но сти Ује ди ње них на-
ци ја 1325- же не, мир и без бед ност у Ре пу бли ци Ср би ји (2010-2015) 

27). У овом ра ду фо кус је на стра те шким до ку мен ти ма ко ји су по-
те кли из сек то ра со ци јал не по ли ти ке, те је НАП 1325 из о ста вљен.

26)  web si te Вла де Ре пу бли ке Ср би је: www.sr bi ja.gov.rs 

27)  На ци о нал ни ак ци о ни план за при ме ну Ре зо лу ци је Са ве та без бед но сти Ује ди ње них на-
ци ја 1325 - же не, мир и без бед ност у Ре пу бли ци Ср би ји (2010-2015), Слу жбе ни гла сник 
РС, 102/2010.
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4.1. Национална стратегија за побољшање положаја 
жена и унапређивање родне равноправности28)

На ци о нал на стра те ги ја за по бољ ша ње по ло жа ја же на и уна-
пре ђи ва ње род не рав но прав но сти усво је на је од стра не Вла де Ре-
пу бли ке Ср би је 13. фе бру а ра 2009. го ди не и пред ста вља пр ви и 
„кров ни“ стра те шки до ку мент на ше зе мље у обла сти род не рав-
но прав но сти. На ци о нал ном стра те ги јом су утвр ђе ни ци ље ви, ме ре 
и ак тив но сти ко је ће Вла да пред у зи ма ти у пе ри о ду од 2009-2015. 
го ди не у ци љу уна пре ђи ва ња по ло жа ја же на у свим сфе ра ма јав ног 
и при ват ног жи во та, а за сно ва ни су на са вре ме ним ме ђу на род ним 
и европ ским стан дар ди ма о рав но прав но сти же на и му шка ра ца. У 
том сми слу Стра те ги ја пред ста вља ко рак ка уса гла ша ва њу на ци-
о нал ног за ко но дав ства са ме ђу на род ним нор ма тив ним окви ром у 
ис пу ња ва њу на ци о нал них оба ве за у про це су европ ских ин те гра-
ци ја. Стра те ги ја, та ко ђе, по ка зу је ја сно опре де ље ње на ше зе мље за 
уна пре ђи ва њем жен ских људ ских пра ва, по ли ти ке јед на ких мо гућ-
но сти у скла ду са но вим Уста вом Ре пу бли ке Ср би је, ко ји са др жи 
др жав не га ран ци је за рав но прав ност же на и му шка ра ца и раз вој 
по ли ти ке јед на ких мо гућ но сти (члан 15); мо гућ ност уво ђе ња по-
себ них ме ра за по сти за ње пу не рав но прав но сти (члан 21). Стра-
те ги јом се иден ти фи ку је шест кључ них обла сти у ко ји ма се нај-
ја сни је од ра жа ва не рав но пра ван од нос и за сту пље ност по ло ва и у 
ко ји ма је по треб но пред у зе ти ме ре:

1. Јав ни и по ли тич ки жи вот је област у ко јој се мо ра ра ди-
ти на по ве ћа њу уче шћа же на у про це си ма од лу чи ва ња 
и оства ри ва њу рав но прав не за сту пље но сти оба по ла на 
свим ни во и ма и у свим обла сти ма.

2. У усло ви ма не рав но прав не рас по де ле ре сур са, пре сти-
жних за ни ма ња и ру ко во де ћих по зи ци ја, по треб но је 
ра ди ти на еко ном ском осна жи ва њу же на и по бољ ша њу 
њи хо вог еко ном ског по ло жа ја.

3. Ра ди оства ри ва ња род не рав но прав но сти у обра зо ва њу 
нео п ход но је уно си ти род но осе тљи ве са др жа је и је зик 
на свим ни во и ма обра зо ва ња и ин кор по ри ра ти на че ло 
род не рав но прав но сти као вред ност де мо крат ског и про-
е вроп ски ори јен ти са ног дру штва.

4. По бољ ша ње здра вља же на и уна пре ђи ва ње род не рав но-
прав но сти у здрав стве ној по ли ти ци пред ста вља при о ри-
тет од го вор не др жав не по ли ти ке.

28) Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне 
равноправности, Службени гласник РС, 15/2009.
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5. На си ље над же на ма је озби љан дру штве ни про блем, чи-
јем се ре ша ва њу мо ра при сту пи ти на си стем ски на чин, 
кроз дру штве но од го вор ни си стем пре вен ци је, су зби ја-
њем на си ља над же на ма и уна пре ђе њем си сте ма за шти-
те жр та ва.

6. Укла ња њем род них сте ре о ти па у ме ди ји ма, про мо ци-
јом по зи тив них са др жа ја и објек тив ним не сен за ци о на-
ли стич ким из ве шта ва њем о на си љу над же на ма, ме ди ји 
по ста ју ва жан ак тер про мо ци је на че ла род не рав но прав-
но сти и де мо крат ских од но са у дру штву.

Стра те ги ја је про из вод са рад ње, де мо крат ске ди ску си је и 
раз ме не у ко јој су уче ство ва ли ме ха ни зми за род ну рав но прав ност 
др жав них ор га на, ме ђу на род них ор га ни за ци ја и не вла ди ног сек то-
ра: Са вет за рав но прав ност по ло ва, UNI FEM (UN Wo men), UNDP, 
ак ти вист ки ње АЖИН-а, као и број не жен ске НВО (пре ко три де-
сет). Сто га, мо же мо твр ди ти да је овај стра те шки до ку мент до нет у 
скла ду са прин ци пом пар ти ци па тив но сти, кроз уче шће свих за ин-
те ре со ва них стра на. За им пле мен та ци ју Стра те ги је ав гу ста 2010. 
го ди не до нет је и по се бан На ци о нал ни ак ци о ни план. Бу ду ћи да 
ва же ње Стра те ги је и ре фе рент ног НАП-а ис ти че на ред не го ди не, 
мо же се оче ки ва ти да ће пре сле де ћег ци клу са стра те шког пла ни-
ра ња би ти пре до чен јав но сти из ве штај о спро во ђе њу овог ва жног 
стра те шког окви ра.

4.2. Национална стратегија за спречавање и сузбијање 
насиља над женама у породици и у партнерским односима29)

Ова стра те ги ја на ла зи сво је уте ме ље ње у пе тој стра те шкој 
обла сти кров не Стра те ги је, прет ход но при ка за не. Она по ка зу је 
став да је по треб но за у зе ти про ак ти ван при ступ пре ма уна пре ђи ва-
њу за ко но дав ног и стра те шког окви ра зе мље у обла сти су зби ја ња 
на си ља над же на ма и то са по себ ним на гла ском на нај ра спро стра-
ње ни ји вид род но за сно ва ног на си ља, а то је по ро дич но на си ље 
и на си ље у парт нер ским од но си ма. На и ме, сам на зив стра те ги је 
пред ста вља по зи ва ње на Кон вен ци ју Са ве та Евро пе о су зби ја њу 
и спре ча ва њу на си ља над же на ма и на си ља у по ро ди ци30) на чи јој 
из ра ди је ра дио Ad hoc Ко ми тет за из ра ду Кон вен ци је31). Усва ја-

29) Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у 
партнерским односима је усвојена на седници Владе Републике Србије 1. априла 2011. 
одлуком број: 56-2461/2011 и објављена је у Сл. гласнику бр. 27/2011 од 20.4.2011.

30) Co un cil of Euro pe Con ven tion on pre ven ting and com ba ting vi o len ce aga inst wo men and do-
me stic vi o len ce, CK (2011) 49fi nal, usvo je na u apri lu 2011, CETS n. 210.

31) CA HVIO – Аd Hoc Com mit tee on Pre ven ting and Com ba ting Vi o len ce aga inst Wo men and 
Do me stic Vi o len ce - Ре пу бли ку Ср би ју је пред ста вља ла проф. др Гор да на Га сми
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ње На ци о нал не стра те ги је за спре ча ва ње и су зби ја ње на си ља над 
же на ма у по ро ди ци и у парт нер ским од но си ма пред ста вља ло зна-
ча јан ко рак у ин сти ту ци о на ли за ци ји род но осе тљи вог при сту па у 
бор би про тив на си ља над же на ма. То ће ре ћи да се пра ви ис ко рак у 
до та да шњем по и ма њу на си ља у по ро ди ци као при ват ног про бле ма 
по је ди на ца и со ци јал но де ви јант ног об ли ка по на ша ња у по и ма ње 
тог ви да на си ља као усло вље ног од но си ма мо ћи ко ји до ми ни ра ју 
у кон тек сту од ре ђе ног дру штва. На ци о нал на стра те ги ја је у ускла-
ђе на са ме ђу на род ним стан дар ди ма за за шти ту же на од на си ља и 
пред ви ђа уво ђе ње ме ра и за ко но дав них из ме на у ци љу ја ча ња си-
сте ма за шти те же на од на си ља, као и у ци љу оства ри ва ња ко ор-
ди ни са ног де ло ва ња ин сти ту ци ја си сте ма ко је има ју над ле жно сти 
за рад са жр тва ма, као што су цен три за со ци јал ни рад, по ли ци ја, 
ту жи ла штво, су до ви, али и оних ин сти ту ци ја ко је по тен ци јал но до-
ла зе у кон такт са жр тва ма на си ља као што су обра зов не ин сти ту-
ци је, здрав стве не ин сти ту ци је и ко је мо гу има ти зна чај ну уло гу у 
бор би про тив на си ља. Стра те ги ја је по себ но узе ла у об зир ме ре 
ко је се пред ви ђа ју пр вим ре ги о нал ним ме ђу на род но оба ве зу ју ћим 
ин стру мен том за бор бу про тив на си ља над же на ма - Кон вен ци јом 
Са ве та Евро пе о спре ча ва њу и су зби ја њу на си ља над же на ма и на-
си ља у по ро ди ци (у да љем тек сту Кон вен ци ја). Ре пу бли ка Ср би ја 
је Кон вен ци ју пот пи са ла 2011. го ди не, а На род на скуп шти на РС 
ју је ра ти фи ко ва ла у ок то бру 2013. Кон вен ци ја де фи ни ше при ступ 
фор му ли сан као 3П + 1П (енг. Pre ven tion, Pro se cu tion, Pro tec tion + 
Po licy). У пре во ду на срп ски је зик де фи ни са ни при ступ за бор бу 
про тив на си ља над же на ма у по ро ди ци мо ра се ар ти ку ли са но спро-
во ди ти кроз пре вен ци ју, го ње ње по чи ни ла ца и за шти ту жр та ва на-
си ља, а др жа ве мо ра ју при сту пи ти про бле му с ду жном па жњом 
(енг. due di li gen ce)32) и кроз ја сне по ли тич ке смер ни це. Стра те ги ја 
об у хва та че ти ри стра те шке обла сти. 

Пр ва област „Пре вен ци ја“ по све ће на је пре вен тив ним про-
гра ми ма у над ле жним сек то ри ма, као што су сек тор со ци јал не за-
шти те, здрав стве не за шти те, у обра зо ва њу. Пред ви ђа се под сти-
ца ње ак тив не уло ге сред ста ва јав ног ин фор ми са ња, и раз ма тра ње 
мо гућ но сти да јав ни сер вис под но си ре дов не из ве шта је над ле жним 
ор га ни ма о то ме на ко ји на чин про мо ви ше род но рав но прав не од-
но се ме ђу му шкар ци ма и же на ма ко ји пред ста вља ју осно ву за рад 
на су зби ја њу род но за сно ва ног на си ља. Кључ ну уло гу у про ме ни 
сте ре о ти па у схва та њу род них уло га, пре ма Стра те ги ји, има ју вас-
пит не и обра зов не ин сти ту ци је ко је до би ја ју за да так да раз ви ја ју 
пре вен тив не про гра ме ра да са де цом и мла ди ма на свим ни во и ма 

32) Би ља на Бран ко вић, Ве сти из бу дућ но сти: Ис тан бул ска кон вен ци ја и од го вор ност др-
жа ве за бор бу про тив на си ља над же на ма?, Про грам Ује ди ње них на ци ја за раз вој, 
Бе о град, 2013.
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обра зо ва ња пу тем ко јих ће се про мо ви са ти не на сил но по на ша ње, 
учи ти о људ ским пра ви ма, пра ви ма де це и о род ној рав но прав но-
сти. Ло кал ни ме ха ни зми за род ну рав но прав ност, пред ви ђе ни чла-
ном 39. За ко на о рав но прав но сти по ло ва (Сл. гла сник, број 104/09), 
тре ба да пру же оп шти на ма екс пер ти зу и по др шку у ре а ли за ци ји 
ак тив но сти. Као об лик се кун дар не пре вен ци је, од но сно у ци љу ја-
ча ња ин тер вен ци је од мах по по чи ње ном на си љу, Стра те ги ја пред-
ви ђа уво ђе ње про гра ма обу ке и спе ци ја ли зо ва них, акре ди то ва них 
про гра ма за над ле жне ор га не и слу жбе. Под тер ци јар ном пре вен-
ци јом се пред ви ђа ју ме ре ко је ће на ду го роч ном пла ну оне мо гу-
ћи ти по вра так на сил ном по на ша њу, али и по сла ти ја сне по ру ке 
дру штву да је на сил но по на ша ње не при хва тљи во. За жр тве се 
пред ви ђа ју про гра ми осна жи ва ња, као фи нан си ра ње про гра ма еко-
ном ског осна жи ва ња кроз бу џет ло кал не са мо у пра ве, На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње и уз по др шку Ми ни стар ства еко но ми је и 
ре ги о нал ног раз во ја. На по слет ку, пред ви ђа се и рад са по чи ни о ци-
ма на си ља, као об лик тер ци јар не пре вен ци је и сма ње ња ре ци ди-
ви зма. Дру га област „Нор ма тив ни оквир” ба ви се уна пре ђи ва њем 
за ко но дав ног окви ра за за шти ту жр та ва и санк ци о ни са ње по чи ни-
ла ца. Пре све га, пред ви ђа се кон со ли до ва ње по сто је ћих за кон ских 
ре ше ња у ци љу бо ље и ши ре за шти те жр та ва на си ља и у скла ду 
са ме ђу на род ним пре по ру ка ма33). За су до ве и ту жи ла штво пред ви-
ђа се пре по ру ка за про пи си ва ње по себ них пра ви ла за са слу ша ње 
(аудио и ви део за пи си) по себ но осе тљи вих оште ће них и све до ка 
има ју ћи у ви ду при ро ду де ла ка ко би се за шти ти ле жр тве од из ла-
га ња се кун дар ној вик ти ми за ци ји и до дат ној тра у ма ти за ци ји. Тре ћа 
и че твр та област се фо ку си ра ју на за шти ту жр та ва на си ља и уна-
пре ђи ва ње ин сти ту ци о нал ног од го во ра кроз про фе си о на ли зо ва не 
и спе ци ја ли зо ва не услу ге за жр тве на си ља. „Мул ти сек тор ска са-
рад ња и по ди за ње ка па ци те та ор га на и спе ци ја ли зо ва них слу жби” 
пред ви ђа ус по ста вља ње ме ха ни за ма ко ор ди на ци је за шти те жр та ва 
на си ља и то пу тем усва ја ња Оп штег и По себ них про то ко ла34) о по-
сту па њу и са рад њи уста но ва, ор га на и ор га ни за ци ја у си ту а ци ја ма 
на си ља над же на ма и у парт нер ским од но си ма, што је ре а ли зо ва но 
у пе ри о ду од 2010. до ја ну а ра 2014. го ди не. „Си стем ме ра за шти те 
и по др шке жр тва ма” је че твр та и по след ња стра те шка област ко ја 
ука зу је на не ке зна чај не про пу сте у са да шњем си сте му за шти те и 

33) За кључ ни ко мен та ри о спро во ђе њу Кон вен ци је CE DAW у Ре пу бли ци Ср би ји из 2007. 
го ди не. У ме ђу вре ме ну, у ју лу 2013. го ди не Ре пу бли ка Ср би ја је под не ла дру ги и тре ћи 
об је ди ње ни из ве штај Ко ми те ту УН-а и при ми ла но ве За кључ не ко мен та ре о спро во ђе-
њу Кон вен ци је CE DAW у Ре пу бли ци Ср би ји ко ји по зи ва ју на бо љу и ефи ка сни ју при-
ме ну по сто је ћих за кон ских ре ше ња (CE DAW/C/SRB/CO/2-3).

34) Пу бли ка ци ја ко ја об је ди њу је сет про то ко ла до ступ на је на: http://www.rs.undp.org/con-
tent/ser bia/en/ho me/li brary/po verty/mul ti sec to ral-co o pe ra tion--in sti tu ti o nal-re spon se-to-vi o-
len ce-ag/ 



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 1/2014, година 49. стр. 47-69.

66

апе лу је на њи хо во пре ва зи ла же ње. На и ме, по ред пред ви ђа ња стан-
дар ди за ци је ра да си гур них ку ћа и про це не по треб них ка па ци те та 
за Ре пу бли ку Ср би ју, ука зу је на нео п ход ност умре жа ва ња ових ку-
ћа са дру гим ор га ни ма, слу жба ма и ор га ни за ци ја ма ко је пру жа ју 
услу ге жр тва ма на си ља. Та ко ђе, пред ви ђа се од ре ђи ва ње и ор га-
ни зо ва ње је дин стве ног СОС те ле фон ског бро ја за те ри то ри ју Ре-
пу бли ке Ср би је на ко ји би се при ја вљи ва ли слу ча је ви на си ља и 
усме ра ва ле жр тве на слу жбе по мо ћи у ло кал ној са мо у пра ви. Та ак-
тив ност под ра зу ме ва ак ти ван при ступ на ни воу цен трал не вла сти 
у ци љу ус по ста вља ња је дин стве ног бро ја, али и ко ор ди на ци ју са 
по сто је ћим сер ви си ма на ло кал ном ни воу.

Упр кос до бро раз ви је ним и раз ра ђе ним стра те шким обла-
сти ма, за ову стра те ги ју ни је до нет пра те ћи на ци о нал ни ак ци о ни 
план ко јим би би ли де фи ни са ни кон крет ни ин ди ка то ри за ме ре ње 
на прет ка обла сти бор бе про тив на си ља над же на ма, ко ја је основ ни 
пред у слов за ства ра ње род но рав но прав ног дру штва.

Прем да су два при ка за на до ку мен та за стра те шко пла ни ра ње 
у обла сти род не рав но прав но сти по те кла из сек то ра со ци јал не по-
ли ти ке, они ука зу ју на нео п ход ност ко ор ди ни са ног де ло ва ња раз-
ли чи тих сек то ра, јер из ме на род них ре жи ма зах те ва ин тер вен ци је 
из раз ли чи тих над ле жно сти де ло ва ња. Ка ко би по сти гло ефек те, 
со ци јал но пла ни ра ње у обла сти род не рав но прав но сти мо ра би ти 
за сно ва но на род ној ана ли зи кон тек ста, на ме ђу на род ним стан дар-
ди ма и про пра ће но ало ци ра њем аде кват них фи нан сиј ских сред ста-
ва за ре а ли за ци ју де фи ни са них при о ри те та. 
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Ve sna Ja ric

GEN DER EQU A LITY IN SO CIAL PO LICY,  
SO CAL DE VE LOP MENT AND SO CIAL PLAN NING

Re su me
The ini ti a ti ve for draf ting two out of three gen der spe ci fic po licy 

do cu ments in Ser bia has been ge ne ra ted from the so cial po licy sec tor. 
Ne vert he less, both of the po licy do cu ments stres sed the need of mu li-
tec to ral ap pro ach in ad dres sing such a com plex gen der ine qu a lity is su es 
which are re flec ted in an une ven di stri bu tion of po wer and re so ur ces 
bet we en the two wi dest so cial gro ups – men and wo men. Na mely, the 
syste mic ne glect of po ten ti als and ca pa ci ti es of a wi de so cial gro up – 
wo men – re pre sents one of the ma jor ob stac les to de ve lop ment. A bri ef 
gen der analysis pre sen ted in the pa per ex po sed so me of the con se qu-
en ces of the gen der re gi mes that put wo men in less fa vo ra ble po si tion. 
The con tri bu ting fac tors may be tra ced in en gen de red sec tor of ca re 
which dis pro por ti o nally im po ses on wo men du ti es in the sphe re of un-
paid work, then in high pre va len ce ra tes of vi o len ce aga inst wo men, as 
well as in pre va i ling tra di ti o nal and pa tri ar chal gen der norms which are 
re pro du ced thro ugh me dia ima ges and con tents. So cial plan ning in the 
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fi eld of gen der equ a lity must be ba sed on gen der analysis in or der to 
ful fill its ba sic in for ma ti ve fun ction, i.e. to pro vi de ba sis for in for med 
po licy ma king on which de ci sion ma kers will be able to stra te gi ze on 
cre a ting co or di na ted, cle arly de fi ned cor rec ti ve ac tion in or der to ba-
lan ce the po si tion of wo men and men on a be ne fit of the en ti re so ci ety.
Key words: gen der equ a lity, so cial po licy, so cial de ve lop ment, so cial plan ning
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НАСИЉЕУИНТИМНОМ
ПАРТНЕРСКОМОДНОСУ:
РОДНААСИМЕТРИЈАИЛИ

РОДНАСИМЕТРИЈА

Сажетак
На си ље пре ма же на ма по след њих пет на ест го ди на у Ср би-

ји до би ја све ве ћу па жњу оп ште и струч не јав но сти. И по ред то га 
по сто ји до ста не ра зу ме ва ња основ них ка рак те ри сти ка фе но ме на, 
чак и код про фе си о на ла ца, што ума њу је ефек те по сто је ћих ме-
ра и по ли ти ка, укљу чу ју ћи и за шти ту же на. У ра ду су при ка за ни 
глав ни иза зо ви у ве зи са раз у ме ва њем род не ди мен зи је на си ља у 
ин тим ном парт нер ском од но су. На су прот тен ден ци ји да се же не 
у парт нер ској ре ла ци ји при ка жу јед на ко фи зич ки агре сив не као 
и му шкар ци, број на ис тра жи ва ња рас про стра ње но сти, уче ста ло-
сти и по сле ди ца по твр ђу ју да је на си ље му шка ра ца пре ма же на ма 
озбиљ ни је, да га чи не те жа и уче ста ли ја де ла, ве ћег ра спо на ма ни-
фе ста ци ја и са те жим по сле ди ца ма. Му шкар ци и же не мо гу под-
јед на ко да из ра зе агре си ју то ком су ко ба, али ка да се ра ди о на си-
љу ко је је мо ти ви са но кон тро лом, ко је не за ви си од си ту а ци је, већ 
је ви ше си стем ске при ро де, род на аси ме три ја је ја сна. Ре зул та ти 
ана ли зе не дво сми сле но по твр ђу ју да је нео прав да но пред ста вља ти 
на си ље у ин тим ном парт нер ском од но су род но не у трал ним пој мо-
ви ма. Род на пер спек ти ва тре ба да је у осно ви свих ме ра за за шти ту 
и по др шку жр та ва на си ља у ин тим ном парт нер ском од но су. 
Кључнеречи: на си ље у ин тим ном парт нер ском од но су, род но за сно ва но 

на си ље, род на аси ме три ја, род на си ме три ја, су коб, кон-
тро ла пу тем при ну де

* Пси хо лог, ма ги стар по ли тич ких на у ка
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На си ље пре ма же на ма че сто се од ре ђу је као „род но за сно ва-
но на си ље“ ко је је усме ре но про тив же не, за то што је же на, и ко је 
не сра змер но по га ђа и ути че на же не. Оно се раз ли ку је од дру гих 
вр ста на си ља за то што је пол/род1) при мар ни мо тив на си ља, а на-
ста је (исто вре ме но и као узрок и као по сле ди ца) због не јед на ких 
од но са мо ћи из ме ђу же на и му шка ра ца, ко ји во де под ре ђе ном по-
ло жа ју же на у при ват ној и јав ној сфе ри. Оно је ду бо ко уко ре ње но 
у дру штве ним и кул ту рал ним струк ту ра ма, нор ма ма и вред но сти-
ма, а оп ста је због по ри ца ња, не ги ра ња и ума њи ва ња ви дљи во сти 
фе но ме на2). Сви ре ле вант ни ме ђу на род ни до ку мен ти3) по зи ва ју на 
раз у ме ва ње на си ља пре ма же на ма из род не пер спек ти ве, ко ја тре ба 
да је у осно ви свих ме ра за за шти ту и по др шку жр тва ма, ка ко би 
од го вор на овај сло жен фе но мен био од го ва ра ју ћи. 

Род на ди мен зи ја на си ља мо же из гле да ти са свим раз ли чи то 
у за ви сно сти од на чи на ис пи ти ва ња, ка рак те ри сти ка и ве ли чи не 
узор ка, да ли су укљу че ни или ис кљу че ни од ре ђе ни ак ти на си ља 
(на при мер, сек су ал но на си ље, изо ла ци ја, кон тро ла, про га ња ње и 
слич но), од из во ра по да та ка (кли нич ка за па жа ња, ис ку ства за ступ-
ни ца же на, ква ли та тив ни по да ци из по ли ци је или здрав стве них 
уста но ва, ан ке те ра ђе не на ве ли ким узор ци ма или по пу ла циј ска 
ис тра жи ва ња, сту ди је о вик ти ми за ци ји или сту ди је о кон флик ту у 
ин тим ном парт нер ском од но су). Раз ли ке на ста ју за то што се „ме-
ре“ раз ли чи те по ја ве, што оне мо гу ћа ва да се са гле да уку пан об у-
хват на си ља од ре ђе не вр сте. 

На си ље пре ма же на ма по след њих пет на ест го ди на у Ср би-
ји до би ја све ве ћу па жњу оп ште и струч не јав но сти. И по ред то га 
по сто ји до ста не ра зу ме ва ња основ них ка рак те ри сти ка фе но ме на4), 
чак и код про фе си о на ла ца, што ума њу је ефек те по сто је ћих ме ра 

1) По јам “род” под ра зу ме ва дру штве но из гра ђе не уло ге, по на ша ња, ак тив но сти и свој ства 
му шкар ца и же не, ко је под ути ца јем оби ча ја, тра ди ци је, пред ра су да и дру гих прак си, 
за сно ва них на ин фе ри ор но сти же на, од но сно на сте ре о тип ним род ним уло га ма, во де 
дис кри ми на ци ји и на си љу про тив же на: Са вет Евро пе, Конвенцијаоспречавањуибор-
бипротивнасиљапремаженамаинасиљаупородици–Образложења, 2011, чл. 3/43 

2) Ibi dem, чл. 3/43

3) Из ме ђу оста лих: Општапрепорукабр.19CEDAWКомитетаонасиљупремаженама 
(1992), ДекларацијаГенералне скупштинеУједињенихнацијао елиминисањунасиља
премаженама (1993), ПрепорукеRec(2002)5КомитетаминистараСаветаЕвропедр-
жавамачланицамаозаштитиженаоднасиља (2002) и Конвенцијаоспречавањуи
борби против насиљапремаженамаи насиља у породици (2011), ко ју је Ре пу бли ка 
Ср би ја по твр ди ла ок то бра 2013. го ди не (Сл. гла сник РС – Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 
12/2013). 

4) Иг ња то вић, Та ња: Насиљепремаженамауинтимномпартнерскомодносу:моделко-
ординираногодговоразаједнице, Ре кон струк ци ја жен ски фонд, Бе о град, 2011, стр. 75-
82.
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и по ли ти ка, као и за шти ту же на. Сто га ће у на став ку тек ста би ти 
при ка за ни глав ни иза зо ви и на ла зи у ве зи са раз у ме ва њем род не 
ди мен зи је на си ља у ин тим ном парт нер ском од но су.

1.РОДНААСИМЕТРИЈАНАСИЉА
УИНТИМНОМПАРТНЕРСКОМОДНОСУ

Иако по сто је тен ден ци је да се же не у парт нер ској ре ла ци ји 
при ка жу јед на ко фи зич ки агре сив не као и му шкар ци5), да ини ци ра-
ју на си ље, све те се и да ко ри сте смр то но сну си лу го то во исто као 
и му шкар ци6), број на ис тра жи ва ња рас про стра ње но сти, уче ста ло-
сти и по сле ди ца по твр ђу ју да је на си ље му шка ра ца пре ма же на-
ма озбиљ ни је, да га чи не те жа и уче ста ли ја де ла, ве ћег ра спо на 
ма ни фе ста ци ја и са те жим по сле ди ца ма. Због то га је нео прав да но 
го во ри ти о по сто ја њу род не си ме три је и на си ље у ин тим ном парт-
нер ском од но су пред ста вља ти род но не у трал ним пој мо ви ма. 

Ис тра жи ва ња агре си је и на си ља још су не до вољ на и де-
скрип тив на, рет ко ду бин ска. Ипак, ука зу ју на раз ли ке, у екс пре-
си ји и по сле ди ци, али и у мо ти ва ци ји и на ме ри, из ме ђу „му шке“ 
и „жен ске“ агре си је и на си ља. „Ин стру мен тал ни тип“ агре си је и 
на си ља че шће се ве зу је за по на ша ње му шка ра ца и слу жи ин стру-
мен тал ној ин тер пер со нал ној свр си7), де мон стра ци ји кон тро ле над 
дру ги ма, на ко јој се за сни ва моћ и са мо по што ва ње. „Екс пре сив-
ни тип“ агре си је, за сно ван на ве ро ва њу да је агре си ја со ци јал но 
и лич но дис функ ци о нал на и на за ин те ре со ва но сти за уну тра шњу 
ди на ми ку и екс пре си ју бе са, пре не го на ме ђу људ ску до ми на ци ју, 
че шће је при су тан код же на8). На си ље же на мо ти ви са но је же љом 
да се „оства ри кон такт са парт не ром“ (да он обра ти па жњу на њу), 
или је „спон та на ре ак ци ја на фру стра ци ју“, и не ства ра страх код 
му шкар ца. Тра ди ци о нал не нор ме по др жа ва ју му шкар це у уве ре њу 
да је њи хов дом „њи хо ва твр ђа ва“ и да они по ста вља ју пра ви ла. 
Му шкар ци сма тра ју да има ју пра во на кон тро ли са ње ис ку ства же-

5) Ar cher, John, „Sex dif fe ren ces in ag gres sion bet we en he te ro se xu al part ners: A me ta-analyic 
re viw“, AggressionandViolentBehavior, El se vi er Ltd., 2002, Vol. 7, Is sue 4, 313-351.

6) Das gup ta, Sha mi ta Das, „Just Li ke Men? A Cri ti cal Vi ew of Vi o len ce by Wo men”, in: Coordi-
natingCommunityResponsestoDomesticViolence–LessonsfromDuluthandBeyond (edi-
tors: She pard, Me la nie, F. and El len L. Pen ce), SVAW, Sa ge Pu bi ca ti ons, 1999, p. 195-197.

7) Иако се не би мо гло ре ћи да по сто ји оба ве зна ве за из ме ђу му шко сти и „ин стру мен-
тал но сти“, јер суб кул ту ра, кла са, ста рост, дру штве не уло ге и дру ги со ци јал ни фак то ри 
по ста ју по сре ди ни ци у ори јен та ци ји агре си је.

8) Kam bel, En i Stven Man ser, „Mu škar ci i zna če nje na si lja“, Femnističkesveske, Auto nom ni 
žen ski cen tar, Be o grad, 1998, br. 11-12, 372-375. 
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на и по ста ју на сил ни ка да не осе ћа ју ту кон тро лу. Раз ли ка из ме ђу 
„ин стру мен тал ног“ и „екс пре сив ног“ ти па агре си је и на си ља ни је 
са мо у свр си, већ и у уче ста ло сти, тен ден ци ји да еска ли ра, по сле-
ди ца ма и ве ро ват но ћи да оно бу де уза јам но. Му шкар ци и же не мо-
гу под јед на ко да из ра зе фру стра ци је и бес то ком сва ђе/су ко ба, али 
ка да се ра ди о на си љу ко је је мо ти ви са но кон тро лом, ко је не за ви си 
од спе ци фич не си ту а ци је, већ је ви ше си сте мат ске при ро де, род на 
аси ме три ја је ја сна9). 

Му шкар ци и же не на раз ли чи те на чи не раз у ме ју и има ју раз-
ли чи те ста во ве пре ма на си љу у парт нер ском од но су. Му шкар ци 
не ги ра ју на си ље, опи су ју га као „оби чан“, не дра ма ти чан до га ђај, 
ума њу ју ћи сво ју моћ и ути цај, од но сно нор ма ли зу ју ћи на си ље. 
Они га ви де одво је но од „остат ка жи во та“, опи су ју ћи га углав ном 
као спе ци фи чан до га ђај (у од ре ђе но вре ме, на од ре ђе ном ме сту), 
као ин ци дент, а не као про цес ко ји пре пла вљу је же нин сва ко днев-
ни жи вот и ко ји је оне мо гу ћа ва да иза ђе из си сте ма зло у по тре ба10). 
Раз ли ка се уоча ва и у пер цеп ци ји соп стве ног зло ста вља ју ћег по на-
ша ња. Же не су скло не да та кво по на ша ње ви де као кр ше ње дру-
штве но про пи са них род них уло га и да ла ко при зна ју де ла, док му-
шкар ци по ка зу ју тен ден ци ју да ми ни ми зи ра ју сво је на си ље и да 
окри вљу ју жр тву11). 

Број на ис тра жи ва ња до след но по твр ђу ју раз ли ку у од но су 
на при ро ду на сил них ин ци де на та и озбиљ ност по сле ди ца. Ин тен-
зи тет и же сти на на си ља ко је чи не му шкар ци су ве ћи. Они мно го 
че шће ко ри сте фор ме ко је иза зи ва ју страх и кон тро лу жр тве, што 
пред ста вља „кри тич ну ком по нен ту“ на си ља у ин тим ном парт нер-
ском од но су. Же не знат но че шће из ве шта ва ју о при су ству сек су ал-
ног и фи зич ког на си ља, као и про га ња ња, о стра ху од и о при су ству 
по вре да, гу бит ку по сла, ве ћој упо тре би ме ди ка ме на та, о про бле-
ми ма мен тал ног здра вља и о че шћем укљу чи ва њу пра во суд ног си-
сте ма. Же не су ви ше за пла ше не, ви ше су кон тро ли са не и лак ше 
их је кон тро ли са ти због стра ха, а по вре де су че шће и озбиљ ни је, 

9) Kim mel, Mic hael S., „“Gen der Symme try” in Do me stic Vi o len ce, A Sub stan ti ve and Met ho-
do lo gi cal Re se arch Re vi ew”, ViolenceAgainstWomen, Sa ge Pu bli ca ti ons, 2002, Vol. 8 No. 
11, p. 1336.

10) He arn, Jeff,  Men as Per pe tra tors of Vi o len ce: Per spec ti ves, Po li ci es, Prac ti ces, in: Violence
intheEUexamined–PoliciesonViolenceagainstWomen,ChildrenandYouthin2004EU
AccessionCountries, (edi tor: Mi li ca An tić Ga ber), Uni ver sity of Lju blja na, Fa culty of Arts, 
2009, p. 127-128.

11) Das gup ta, Sha mi ta Das, „A Fra me work for Un der stan ding Wo men’s Use of Non let hal Vi o-
len ce in In ti ma te He te ro se xu al Re la ti on ships”, ViolenceAgainstWomen, Sa ge Pu bli ca ti ons, 
2002, Vol. 8 No. 11, p. 1372-73. 
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укљу чу ју ћи ту и смрт не ис хо де, ве ће је при су ство пат ње, тра у мат-
ског ис ку ства и гу бит ка сло бо де12). 

По на вља ње на си ља, од но сно уче ста лост ин ци де на та, знат но 
је ве ће ка да на си ље чи не му шкар ци. У јед ном ис тра жи ва њу се на-
во ди да они учи не укуп но 83% ре ги стро ва них ин ци де на та на си ља 
(у про се ку од 1 до 52), док две тре ћи не же на (62%) учи ни са мо 
је дан ин ци дент, а и ка да га по на вља, то је нај ви ше до осам пу та13). 
Дру го ис тра жи ва ње истог про бле ма на во ди слич не на ла зе. Же не у 
про се ку го ди шње пре тр пе 20 до га ђа ја на си ља, а му шкар ци у про-
се ку се дам, што чи ни да је на си ље пре ма же на ма 5,2 пу та уче ста-
ли је и што не дво сми сле но по твр ђу је род ну аси ме три ју на си ља у 
ин тим ном парт нер ском од но су14).

Аутор ке фе ми ни стич ке ори јен та ци је ука зу ју да, не са мо да 
су же не нај че шће жр тве на си ља у по ро ди ци, већ је оно и усме ре но 
на њих за то што су же не. С тим у ве зи, на си ље ко је чи не му шкар ци 
не ту ма чи се као не до ста так спо соб но сти но ше ња са про бле ми-
ма, не до ста так ве шти на ре ша ва ња кон фли ка та, ко му ни ка циј ских 
ве шти на или ни ске са мо кон тро ле. Оно, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, 
ни је ни ре зул тат бо ле сти и пси хич ког по ре ме ћа ја, већ со ци јал но 
при ла го ђе но по на ша ње ко је до во ди до же ље них ефе ка та, а ти ме и 
све сно иза бра но по на ша ње. На си ље му шка ра ца пре ма же на ма ни је 
по сле ди ца не мо гућ но сти кон тро ле бе са, јер се кон тро ла по ка зу је 
у дру гим фру стри ра ју ћим и кон фликт ним си ту а ци ја ма, а по себ но 
у од но су пре ма над ре ђе ни ма на рад ном ме сту или у кон так ти ма 
са по ли ци јом и пра во суд ним ор га ни ма. Бес је по сле ди ца не мо гућ-
но сти ус по ста вља ња за до во ља ва ју ће кон тро ле же не, те се ин тер-
вен ци ја ма мо ра од у чи ти по на ша ње ду бо ко уко ре ње но у ста во ви ма 
му шка ра ца и по др жа но вред но сти ма кул ту ре и па три јар хал ног мо-
де ла дру штве них од но са15). 

У об ја шње њи ма род не аси ме три је на си ља на во ди се да му-
шкар ци ма по ма же чи тав низ мул ти плих ве за из ме ђу му шка ра ца, 

12) Tja den, Pa tri cia and Nancy Tho en nes, FullReporteofthePrevalence,incidence,andConse-
quencesofViolenveAgainstWomen, U.S. De part ment of Ju sti ce, Of fi ce of Ju sti ce Pro grams, 
Na ti o nal In sti tu te of Ju sti ce, Was hing ton, 2000, p. 25-30.

13) He ster, Ma ri an ne, „Who Do es What to Whom? Gen der and Do me stic Vi o len ce Per pe tra tors”, 
Uni ver sity of Bri stol in as so ci a tion with the Nort hern Rock Fo un da tion, Bri stol, 2009. p. 7-10.

14) Walby Sylvia and Jo nat han Al len, Domesticviolence,sexualassaultandstalking:Findings
fromtheBritishCrimeSurvey, Ho me Of fi ce Re se arch, De ve lop ment and Sta ti stics Di rec to ra-
te, Lon don, 2004, p. 11-26.

15) Pen ce, El len, TheDomesticAbuseInterventionProject:AModel forCommunityInterven-
tion,in: CoordinatedCommunityResponsetoDomesticAssaultCases:AGuideforPolicy
DevelopmentDo me stic Abu se In ter ven tion Pro ject, Min ne so ta Pro gram De ve lop ment, Inc., 
Du luth, 1996, p. 1-8.
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по и ма ња му шко сти и на си ља. Му шкар ци су чла но ви со ци јал них 
гру па ко је има ју моћ; мо гу се по сма тра ти као „екс пер ти“ за на си ље 
(пре ма же на ма, де ци, јед ни пре ма дру ги ма, пре ма жи во ти ња ма или 
се би); иако на си ље ни је увек при хва тљи во, оно мо же би ти при хва-
ће но као на чин да се по ста не или бу де му шка рац (без број при ме ра 
у спор ту, сек су ал но сти...); му шкар ци до ми ни ра ју у ин сти ту ци ја ма 
спе ци ја ли зо ва ним за на си ље (укљу чу ју ћи вој ску, по ли ци ју, кри-
вич но пра во су ђе); на си ље се мо же раз у ме ти као цен тар па три јар-
ха та и па три јар хал них од но са; на си ље и му шкост има ју за јед нич ке 
им пли ка ци је у мас-ме ди ји ма, на фил му, у има ги на ци ји, сим бо ли-
ма, фан та зи ји...16). Твр ди се да дру штве не де фи ни ци је ма ску ли но-
сти има ју ве ли ког ути ца ја на му шку скло ност ка на си љу. У дру-
штву у ко јем је му шкар ци ма до зво ље но да пре по зна ју страх ни во 
на си ља је ма њи. Исто вре ме но, у дру штви ма у ко ји ма се му шкар ци 
„раз ме ћу хра бро шћу“, где су по ти ски ва ње и по ри ца ње стра ха ка-
рак те ри сти ке му шко сти и где су му шкост и жен скост ви со ко ди фе-
рен ци ра не, ве ћа је ве ро ват но ћа да му шкар ци бу ду на сил ни17). 

Дру штво ле ги ти ми зу је на си ље му шка ра ца пре ма же на ма на 
ви ше на чи на: исто риј ски, на си ље је ко ри шће но за ре ша ва ње кон-
фли ка та (на свим ни во и ма) и по ста ло је „те сти ра ни“ на чин за до-
се за ње ци ља; ин ди ви ду ал но ан га жо ва ње у кон флик ту не мо ра да 
под ра зу ме ва исту моћ у пре го ва ра њу, јер род не уло ге, пер цеп ци ја 
ауто ри те та, лич на ауто но ми ја, при пи са ни ста ту си, со ци јал не при-
ви ле ги је и со ци јал на по др шка де тер ми ни шу (не)јед на кост мо ћи, а 
раз ли ка у мо ћи ма је и ин сти ту ци о нал но по др жа на; ин тер вен ци је 
ин сти ту ци ја су ди зај ни ра не да по др же ин ди ви дуе са ма ње мо ћи, 
али ак ту ел но, оне мо гу да по ве ћа ју ра њи вост жр та ва. На при мер, 
сту ди је по ка зу ју да ка да же на од лу чи да на пу сти парт не ра ко ји је 
на си лан, она по ста је осе тљи ви ја на на пад, а ка да му шка рац на пу-
сти сво ју на сил ну парт нер ку, на си ље обич но пре ста је, или, ка да се 
же на раз ве де, ње ни при хо ди по ста ју ма њи, док се при хо ди ње ног 
парт не ра уве ћа ва ју, али су пра ва, про це ду ре, а че сто и услу ге, јед-
на ки за све18). 

16) He arn, Jeff,  Men as Per pe tra tors of Vi o len ce: Per spec ti ves, Po li ci es, Prac ti ces, in: Violence
intheEUexamined–PoliciesonViolenceagainstWomen,ChildrenandYouthin2004EU
AccessionCountries, (edi tor: Mi li ca An tić Ga ber), Uni ver sity of Lju blja na, Fa culty of Arts, 
2009, p. 126.

17) Ibidem, p. 133.

18) Das gup ta, Sha mi ta Das, „Just Li ke Men? A Cri ti cal Vi ew of Vi o len ce by Wo men”, in: Co-
ordinatingCommunityResponsestoDomesticViolence–LessonsfromDuluthandBeyond 
(edi tors: She pard, Me la nie, F. and El len L. Pen ce), SVAW, Sa ge Pu bi ca ti ons, 1999,  p. 201. 
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Би ло би по гре шно за кљу чи ти да је на си ље му шка ра ца би-
о ло шки де тер ми ни са но (да су му шкар ци „по при ро ди“ на сил ни). 
Оно је “про из ве де но” у за јед ни ци и зах те ва мул ти кул ту рал на и 
мул ти ди сци пли нар на ис тра жи ва ња ком пли ко ва них ре ла ци ја из ме-
ђу му шка ра ца, мо ћи, хи је рар хи је, со ци јал них струк ту ра, опре си је, 
от пор но сти, „до би ти“ од на си ља и „це не ма ску ли но сти“. Исто вре-
ме но, на во ди се и да му шкар ци мо гу има ти ко рист од сма ње ња му-
шког на си ља, кроз сма ње ње ри зич ног здрав стве ног по на ша ња19) и 
сма ње ње ри зи ка од уби ства20). 

2.ИДЕЈАОРОДНОЈСИМЕТРИЈИНАСИЉА
УИНТИМНОМПАРТНЕРСКОМОДНОСУ

Не ко ли ко пре гле да ли те ра ту ре и ме та-ана ли за де мон стри ра 
по сто ја ње род не си ме три је у на си љу у ин тим ном парт нер ском од-
но су. Ме ђу тим, нај ве ћи број ем пи риј ских сту ди ја ко је го во ре о род-
ној си ме три ји (на при мер, 76 од 82 ис тра жи ва ња ко је је пре гле дао 
Ар чер) ко ри сти исти ин стру мент, Ска лу так ти ка су ко ба (Conflict
TacticsScale), ко јој се за ме ра нео се тљи вост на род не и кул ту рал-
не раз ли ке, фо ку си ра ност на уче ста лост и за не ма ри ва ње те жи не 
на си ља, из о ста вља ње пси хич ког на си ља и так ти ка „при сил не кон-
тро ле“, ко је су кључ не за опи си ва ње раз ли ка у на си љу ко је чи не 
же не и му шкар ци. На во ди се да су мно га од ис тра жи ва ња ко ја по-
твр ђу ју род ну си ме три ју спро ве де на на ис пи та ни ци ма мла ђег уз-
ра ста (сту ден ти, сред њо школ ци или па ро ви мла ђи од 30 го ди на)21). 

Исто вре ме но, на си ље же на пре ма парт не ри ма по чи ње да бу-
де ва жна ис тра жи вач ка те ма и отва ра ве ли ки број пи та ња ко ја се 
још не раз у ме ју на нај бо љи на чин. Ана ли за на си ља ко је су учи ни-
ле же не по ка за ла је да су све би ле жр тве на си ља сво јих парт не ра, 
из два ја ју ћи три ти па „жен ског на си ља“: „тип жр тве“ (victimtype) 

19) Сту ди је до кум не ту ју ве ћу уче ста лост ри зич ног здрав стве ног по на ша ња (ри зик од ХИВ 
ин фек ци је, упо тре бе суп стан ци, повредa, смр ти услед са мо у би ства, по вре да и уби ста ва 
из ван парт нер ског од но са) код му шка ра ца ко ји су на сил ни или има ју тра ди ци о нал не 
ста во ве пре ма парт нер ка ма: Reed, Eli za beth, Ani ta Raj, Eli za beth Mil ler and Jay G. Sil ver-
man, „Lo sing the “Gen der” in Gen der-Ba sed Vi o len ce: The Mis steps of Re se arch on Da ting 
and In ti ma te Part ner Vi o len ce”, ViolenceAgainstWomen, Sa ge Pu bli ca ti ons, 2010, Vol. 16, 
No.3, p. 351–352.

20) Про гра ми за шти те зло ста вља них же на у САД у про те клих 25 го ди на ути ца ли су на сма-
ње ње про цен та му шка ра ца уби је них од стра не зло ста вља них парт нер ки за ско ро 70%: 
Kim mel, Mic hael S., „“Gen der Symme try” in Do me stic Vi o len ce, A Sub stan ti ve and Met ho-
do lo gi cal Re se arch Re vi ew”, ViolenceAgainstWomen, Sa ge Pu bli ca ti ons, 2002, Vol. 8 No. 
11, p. 1355.

21)  Ibidem, p. 1335.  
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(34%), где су му шкар ци би ли мно го озбиљ ни је на сил ни и ко ри сти-
ли су кон тро ли шу ћа по на ша ња; „тип агре сор ке“ (aggressor type) 
(12%), где су же не из ве сти ле о уче ста ли јем и озбиљ ни јем на си љу 
пре ма парт не ри ма; и „ком би но ва ни тип“ (mixedtype) (50%),ка да 
је дан парт нер ко ри сти ви ше на си ља, а дру ги ви ше кон тро ли шу ћег 
по на ша ња. У тре ћем ти пу на си ља, и ка да су же не јед на ко или ви ше 
на сил не пре ма парт не ру, они че шће кон тро ли шу њи хо во по на ша-
ње (33 на спрам 17%). Исто вре ме но, у ре ла ци ја ма где же не ко ри сте 
ви ше кон тро ле, а њи хо ви парт не ри јед на ко или ви ше на си ља, на си-
ље ко је су учи ни ли и же на и му шка рац је нај ни жег ни воа22). 

Си ту а ци је ка да су оба парт не ра ре ги стро ва на као на сил на, 
по ка зу је при су ство ве ћег бро ја ин ци де на та ни ског ин тен зи те та, 
али екс трем но уз не ми ру ју ћих, ко је су нај че шће учи ни ли му шки 
парт не ри. По ло ви на ин ци де на та де ша ва се у пе ри о ду по раз два ја-
њу парт не ра, че сто у ве зи са пи та њи ма раз во да и кон так та са де-
цом. Дру ги тип на си ља оба парт не ра ре ги стру је се ка да по сто ји 
за ви сност/ал ко хо ли са ност, ко ја не ка да чи ни не ја сним ко је жр тва, а 
ко на сил ник, од но сно ка ко се по ли ци ја опре де љу је у ве зи са тим23). 
Исто вре ме но, твр ди се да му шкар ци ре ђе при ја вљу ју пре тр пље-
но на си ље из број них раз ло га, из ме ђу оста лог јер оно не ће би ти 
озбиљ но схва ће но и јер се не ра ди о те шким об ли ци ма на си ља. 
При ме ће но је и то да ис ка зи му шка ра ца мо гу де ло ва ти упе ча тљи-
ви је и до би ја ти ве ћу па жњу, упра во због број них сте ре о ти па ве за-
них за род не уло ге24).

Ис тра жи ва чи на гла ша ва ју ва жност са гле да ва ња кон тек ста: 
му шко и жен ско на си ље раз ли ку ју се по то ме шта је би ло ра ни је, 
то ком и по сле на си ља. Же не нај че шће чи не на си ље у кон тек сту 
на си ља ко је тр пе, а му шкар ци лак ше ус по ста вља ју так ти ке при мо-
ра ва ју ће кон тро ле, јер им у то ме по ма жу ус по ста вље не дру штве-
не нор ме. Же на ко ја зло ста вља парт не ра мо же да по ку ша да му 
огра ни чи кре та ње или фи нан сиј ску не за ви сност, али то не успе ва 
у ис тој ме ри као зло ста вља ју ћи му шка рац25). Же не ко ри сте оруж је 

22) Swan, Su zan ne C. and Da vid L. Snow, „A Typo logy of Wo men’s Use of Vi o len ce in In ti ma te 
Re la ti on ships”, ViolenceAgainstWomen, Sa ge Pu bli ca ti ons, Lon don, Vol. 8, No. 3, 2002, p. 
301-303.

23) He ster, Ma ri an ne, “Who Do es What to Whom? Gen der and Do me stic Vi o len ce Per pe tra tors”, 
Uni ver sity of Bri stol in as so ci a tion with the Nort hern Rock Fo un da tion, Bri stol, 2009, p. 13-
17.

24) Аjduković, Ma ri a na, Ma ja Ma mu la, Ni na Peč nik, Ne va Tölle, „Na si lje u part ner skim od no-
si ma“, Nasiljenadženomuobitelji, (ure di le: Ma ri na Aj du ko vić i Gor da na Pa vle ko vić), Dru-
štvo za psi ho lo šku po moć, Za greb, 2000, str. 58.

25) Das gup ta, Sha mi ta Das, „Just Li ke Men? A Cri ti cal Vi ew of Vi o len ce by Wo men”, in: Coordi-
natingCommunityResponsestoDomesticViolence–LessonsfromDuluthandBeyond (edi-
tors: She pard, Me la nie, F. and El len L. Pen ce), SVAW, Sa ge Pu bi ca ti ons, 1999, p. 202-204.
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нај че шће у кон тек сту за шти те, јер пре по зна ју сво је парт не ре као 
фи зич ки ја че и же ле да ус по ста ве „ба ланс у мо ћи ма“, да се ефи ка-
сно за шти те или да спре че еска ла ци ју на си ља пре ма се би. Иако и 
же не мо гу фи зич ки на па сти свог парт не ра, оне има ју ма њу шан су 
да га си сте мат ски те ро ри шу, не успе ва ју да га за стра ше ге сто ви ма 
и из гле дом ко ји сиг на ли зу је прет њу, фи зич ко или сек су ал но зло-
ста вља ње и рет ко мо гу да про из ве ду страх код ње га, јер не ма ју 
исту по др шку па три јар хал них сте ре о ти па26). По ка за те љи при су-
ства емо тив ног зло ста вља ња, и он да ка да се ни су раз ли ко ва ли по 
уче ста ло сти, би ли су раз ли чи ти по ти пич ним фор ма ма27).

Же не ко ри сте на си ље као „из ла зни ин стру мент“. Њи хо ва мо-
ти ва ци ја је ви ше во ђе на за у ста вља њем ак ту ел ног на си ља, уз вра-
ћа њем или осве том, тра же њем по што ва ња, при до би ја њем па жње 
или од го вор ног по на ша ња, или са мо из ра жа ва њем бе са и фру стра-
ци је у ве зи са си ту а ци јом ко ју кон тро ли ше му шка рац. По сле ди це 
на си ља упу ћу ју на дра ма тич не раз ли ке у по вре да ма же на, а не ма 
по да та ка о му шкар ци ма ко ји су има ли тра у му од на си ља ко је су тр-
пе ли од сво јих парт нер ки, на при мер, по ку ша ли да из вр ше са мо у-
би ство, раз ви ли про блем за ви сно сти или по ста ли пси хо тич ни или 
де пре сив ни због на си ља ко је чи не њи хо ве парт нер ке28).

Ја сно је да же не има ју по тен ци јал и да мо гу чи ни ти на си ље, 
и у окви ру за јед ни це и у по ро дич ном кон тек сту, те би би ло нео-
прав да но при ка зи ва ти их као не на сил не „по при ро ди“ и не спо соб-
не за мал тре ти ра ње дру гих. Али, као што на во ди Дас гуп та, пи та ње 
ни је да ли же не има ју ка па ци тет да бу ду на сил не, већ да ли жен ско 
на си ље ис по ље но у хе те ро се ку сал ној парт нер ској ре ла ци ји мо же 
би ти на зва но „пре би ја ње“ или ду го трај но, по на вља но, гру бо мал-
тре ти ра ње, ко је укљу чу је кон тро лу, при ну ду и прет њу и ко је до-
во ди до си сте мат ског стра ха и по ко ра ва ња (што озна ча ва ен гле ска 
реч battering)29). 

Ако се на си ље у ин тим ном парт нер ском од но су са гле да ва 
кроз раз ли чи те фор ме дис крет них је ди ни ца фи зич ког на па да (при-

26)  Ibidem, p.212

27) Swan, Su zan ne C. and Da vid L. Snow, „A Typo logy of Wo men’s Use of Vi o len ce in In ti ma te 
Re la ti on ships”, ViolenceAgainstWomen, Sa ge Pu bli ca ti ons, Lon don, Vol. 8, No. 3, 2002, p. 
303-305.

28) Stark, Evan, “Com men tary on Johnson’s “Con flict and Con trol: Gen der Symme try and 
Asymme try in Do me stic Vi o len ce”, Violence Against Women, Sa ge Pu bi ca ti ons, Lon don, 
2006, Vol. 12, No. 11, p. 1021.

29) Das gup ta, Sha mi ta Das, „Just Li ke Men? A Cri ti cal Vi ew of Vi o len ce by Wo men”, in: Co-
ordinatingCommunityResponsestoDomesticViolence–LessonsfromDuluthandBeyond 
(edi tors: She pard, Me la nie, F. and El len L. Pen ce), SVAW, Sa ge Pu bi ca ti ons, Lon don, 1999, 
p. 212.
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ступ бли жи ис тра жи ва чи ма на си ља у оп штој по пу ла ци ји), он да на-
ла зи ука зу ју на ве ћу род ну си ме три ју. Ако се на си ље у ин тим ном 
парт нер ском од но су са гле да ва као обра зац за стра ши ва ња, кон тро-
ле пу тем при ну де и ре пре си је, у окви ру ко је се фи зич ко на си ље 
ко ри сти са мо да кон со ли ду је обра зац до ми на ци је (при ступ бли-
жи ак ти вист ки ња ма жен ског по кре та), по ка зу је се да оно не мо ра 
по чи ва ти на фи зич ком на си љу, већ на исто риј ским и дру штве ним 
пра ви ма ко ја са др жи уло га му шког по ла. Раз ли ка у при сту пи ма 
пред ста вља и раз ли ку у вред но сти ма и ци ље ви ма. Пр ви пред ла же 
да се учи ни крај сва ком фи зич ком на си љу, без об зи ра на пол учи-
ни о ца или жр тве, док дру ги укљу чу је на сто ја ње да се уки не угње-
та ва ње же на, без об зи ра на вр сту угње та ва ња30). 

При хва та њем „уске“ де фи ни ци је на си ља све раз ли ке из ме ђу 
му шка ра ца и же на ко ји ко ри сте на си ље у парт нер ском од но су по-
ста ју ире ле вант не, али би ова де кон тек сту а ли за ци ја мо гла до ве сти 
до крај ње по гре шног раз у ме ва ња и трет ма на же на. На су прот то ме, 
при хва та ње „ши ре“ де фи ни ци је под ра зу ме ва при зна ва ње кон тек-
ста кул тур них нор ми и дру штве не мо ћи ко ји је раз ли чит за же не 
и за му шкар це. Та раз ли ка, сма тра Дас гуп та, зах те ва од го вор кри-
вич но прав ног си сте ма ко ји би био раз ли чит од од го во ра на на си ље 
ко је чи не му шкар ци пре ма же на ма. Због то га што кри вич но прав-
ни си стем од ра жа ва на чин на ко ји на ше дру штво ин тер пре ти ра 
и де фи ни ше до га ђа је, изо ло ва но од кон тек ста, у окви ру „пол но 
не у трал не“ по ли ти ке, мо же до ћи до по ве ћа ња бро ја же на ко је су 
хап ше не или осу ђе не за на си ље пре ма парт не ри ма. Из ја ва „ми тре-
ти ра мо све исто“ у ствар но сти мо же да зна чи са мо „ми тре ти ра мо 
све као да је он или она му шка рац“31). То зна чи, да же на, не са мо 
да не би тре ба ло да се осве ти парт не ру, већ њој ни је до зво ље но ни 
да уз вра ти на си љем то ком на си ља ко јем је из ло же на (са мо од бра-
на). Прав ни си стем и дру штво же ну ви де као па сив ну и не моћ ну, 
па ра ли зо ва ну стра хом, што јој оне мо гу ћа ва пред у зи ма ње на сил не 
ак ци је, иако бор ба мо же би ти так ти ка от по ра на си љу.

Ана ли зе по твр ђу ју да же не има ју три пу та ве ћу ве ро ват но ћу 
да бу ду ухап ше не за на си ље не го му шкар ци. Му шкар ци су хап ше-
ни (у про се ку) за сва ки де се ти ин ци дент (11% укуп них ин ци де на-
та), а же не за сва ки тре ћи учи ње ни ин ци дент (32% ин ци де на та). 

30) Stra uss, 1999, pre ma: Das gup ta, Sha mi ta Das, „A Fra me work for Un der stan ding Wo men’s 
Use of Non let hal Vi o len ce in In ti ma te He te ro se xu al Re la ti on ships”, ViolenceAgainstWomen, 
Sa ge Pu bli ca ti ons, Lon don, 2002, Vol. 8, No. 11, p. 1367. 

31) Ово за па жа ње се у ори ги на лу од но си ло на ра су: ста ја ло је „као да је он или она бео“:  
Ren zet ti, 1994, pre ma: Das gup ta, Sha mi ta Das, „A Fra me work for Un der stan ding Wo men’s 
Use of Non let hal Vi o len ce in In ti ma te He te ro se xu al Re la ti on ships”, ViolenceAgainstWomen, 
Sa ge Pu bli ca ti ons, 2002, Vol. 8, No. 11, p. 1379.  
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Тек је сва ки тре ћи оп ту же ни му шка рац био и осу ђен, док је сва ка 
оп ту же на же на би ла осу ђе на за на си ље32).

Из у ча ва ње кон тек сту ал них чи ни ла ца мо гло би да до при не су 
бо љем раз у ме ва њу же на ко је чи не на си ља: ка ко фак то ри као што 
су стра те ги је пре жи вља ва ња, де пре си ја или упо тре ба суп стан це, 
ва ри ра ју ћи ме ђу же на ма раз ли чи те ра се, ет нич ке при пад но сти или 
кла се, по ја ча ва ју или ума њу ју вик ти ми за ци ју или чи ње ње на си ља. 
По сто је ћи ре зул та ти на во де на за кљу чак да и ка да по сто је слич но-
сти у ап со лут ним вред но сти ма на си ља ко је чи не му шкар ци и же не, 
ва жну раз ли ку пред ста вља при су ство кон тро ле пу тем при ну де у 
му шком на си љу, чи ње ни ца да је го то во све на си ље же на по чи ње но 
у кон тек сту на си ља ко је чи не њи хо ви парт не ри, да оне ис ку се знат-
но озбиљ ни је фор ме на си ља и да њи хо во на си ље њих са ме до во ди 
до мно го озбиљ ни је опа сно сти да ис ку се од ма зду33). 

3.КЉУЧНАРАЗЛИКА:
СУКОБИКОНТРОЛАПУТЕМПРИНУДЕ

По ку ша ва ју ћи да пре мо сти раз ли ку ко ја на ста је у ис тра жи-
вач ким на ла зи ма о на си љу у ин тим ним парт нер ским од но си ма, 
Џон сон хи по те зи ра о по сто ја њу два ти па овог на си ља: „уза јам но 
на си ље па ра“ и „па три јар хал ни те ро ри зам“. Овај кон цепт ка сни је 
про ши ру је на че ти ри ква ли та тив но раз ли чи та ти па на си ља у парт-
нер ским ре ла ци ја ма: „те ро ри са ње ин тим не парт нер ке“ (intimate
terrorism), нај о збиљ ни ји тип на си ља ко ји ка рак те ри ше же сто ко, 
уче ста ло на си ље ко је има тен ден ци ју да вре ме ном еска ли ра, ко је 
је пра ће но по вре да ма и чи ји су учи ни о ци го то во ис кљу чи во му-
шкар ци; „ме ђу соб но на си ље парт не ра“ (commoncoupleviolence), 
нај у че ста ли је на си ље, при сут но у сва ко днев ном жи во ту и мо ти-
ви са но по тре бом да се кон тро ли ше спе ци фич на си ту а ци ја, али не 
и оп штом по тре бом да се кон тро ли ше ре ла ци ја. Оно је пре те жно 
ба зи ра но на су ко бу, не мо ра да еска ли ра и рет ко про из во ди по вре-
де, а из гле да да по сто ји јед на ка ини ци ја ти ва му шка ра ца и же на; 
„на си ље (у знак) от по ра“ (violentresistance), ко је се од но си на фи-
зич ко на си ље ко је ни је кон тро ли шу ће и го то во увек га чи не же не 
као од го вор на на си ље ко је чи не њи хо ви на сил ни и кон тро ли шу ћи 
парт не ри (као „са мо од бра на“ или „вра ћа ње на па да“); „уза јам на на-

32) He ster, Ma ri an ne, „Who Do es What to Whom? Gen der and Do me stic Vi o len ce Per pe tra tors”, 
Uni ver sity of Bri stol in as so ci a tion with the Nort hern Rock Fo un da tion, Bri stol, 2009, p. 10.

33) Swan, Su zan ne C. and Da vid L. Snow, „A Typo logy of Wo men’s Use of Vi o len ce in In ti ma te 
Re la ti on ships”, ViolenceAgainstWomen, Sa ge Pu bli ca ti ons, Lon don, Vol. 8, No. 3, 2002, p. 
305-308.
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сил на кон тро ла“(mutualviolentcontrol), у ко јој су оба парт не ра и 
на сил на и кон тро ли шу ћа34). Ем пи риј ске ве ри фи ка ци је Џон со но ве 
те зе из гле да да по твр ђу ју да се на си ље у парт нер ском од но су де-
ша ва у „две ди мен зи је“ – ди мен зи ји кон флик та (су ко ба) и ди мен-
зи ји при си ле, као и да је на си ље ко је се де ша ва у кон тек сту при-
си ле мно го штет ни је за же нин жи вот, здра вље и оп шту до бро бит и 
да иза зи ва ин тен зив ни је стра те шке од го во ре (ре ак ци је), ко ји мо гу 
да ље по ве ћа ти ње ну из ло же ност на си љу35). 

Су коб се обич но де фи ни ше као ко ли зи ја или не сла га ње, кон-
тра дик тор ност, не са гла сност, опо зи ци ја или “су дар” раз ли чи тих 
ми шље ња или по на ша ња. Су коб мо же би ти до бар, од но сно мо же 
мо ти ви са ти да се ства ри про ми сле на дру ги на чин, при ли ка за раст 
и раз вој. Али, ако јед на осо ба (ин тен зив но) на сто ји да „по бе ди”, 
пре не го да раз ре ши раз ли чи то сти кроз ди ја лог и ком про мис, кон-
фликт мо же пре ћи од уза јам ног не сла га ња у зло ста вља ње или на-
си ље. Ди на ми ка у си ту а ци ји су ко ба у парт нер ском од но су укљу-
чу је не ко ли ко фа за. По чи ње по сто ја њем раз ли чи тих оче ки ва ња, 
уоча ва њем раз ли ка и „бор бом“ за оства ре ње свог „иде а ла“, због 
че га ће се оба парт не ра осе ћа ти кри ти ко ва ним, а ти пич не ре ак ци-
је ће би ти „на пад“ или „по вла че ње“. На пад ов де не ма зна че ње и 
фор му зло ста вља ња или на си ља. Он мо же да озна ча ва оп ту жи ва-
ње, кри ти ко ва ње, пре ба ци ва ње, по вре ме ну вер бал ну агре си ју или 
агре сив не рад ње, нпр. лу па ње вра ти ма, без фи зич ког на си ља или 
по вре ђи ва ња. По вла че ње озна ча ва ћу та ње, пре ста нак раз го во ра, 
при вре ме но на пу шта ње ста на или слич не рад ње36). 

Оно што су коб раз ли ку је од на си ља је ре ци про ци тет уло га и 
од го вор но сти (до жи вљај оба парт не ра да су од го вор ни за од нос), 
на су прот дис ба лан су мо ћи и од го вор но сти у на сил ном од но су. Не-
си гур ност, страх, не мо гућ ност (сло бод ног) из бо ра и за бри ну тост 
за вла сти ту до бро бит и жи вот, или за бри ну тост за де цу, је су до ми-
нант ни до жи вља ји жр тве на си ља, ко ји ни су свој стве ни од но си ма 
у ко ји ма по сто ји парт нер ски су коб. На си ље ко је се де ша ва у кон-
тек сту су ко ба је че шће при сут но у парт нер ским ре ла ци ја ма, али је 
на си ље у кон тек сту при си ле мно го штет ни је за же ну. При си ла је 
пре не го су коб у ста њу да ре ду ку је мо бил ност, да ре зул ти ра ви шим 

34) Johnson, Mic hael, P. & Kat hleen J. Fer ra ro, „Re se arch on do me stic vi o len ce n the 1990s: 
Ma king dis tin cti ons“,  JournalofMarriageandtheFamily, Na ti o nal Co un cil on Fa mily Re-
la ti ons, Vol. 62, No. 4, 2000, p. 949-950

35) Co ok, Sa rah L. and Li sa A. Go od man, “Bri ef Co er cion and Con flict Sca les Beyond Fre qu ency 
and Se ve rity: De ve lop ment and Va li da tion” ViolenceAgainstWomen,Sa ge Pu bli ca ti ons, Lon-
don, Vol 12,  No 11, 2006, p. 1058-1062.

36) Van La wick i Groen, 1998, pre ma: Van Oosten, Ni co, Ine ke Van der Vlugt: Rodispolupsi-
hosocijalnomradu, Dru štvo za psi ho lo šku po moć, Za greb, 2004, str. 150-165.
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ни во ом не пред ви ди вих на сил них епи зо да и да оште ћу је же нин 
осе ћај за кон тро лу вла сти тог жи во та, што све пред ста вља фак то ре 
кри тич не за ње ну до бро бит. Иако и су ко би мо гу има ти оште ћу ју-
ће деј ство, при си ља ва ње се по ка зу је кон зи стент но у ре ла ци ји са 
симп то ми ма де пре си је и пост тра у мат ског стре сног по ре ме ћа ја37). 
Пре ви ђа ње ове раз ли ке или по ку шај да се на си ље из јед на чи са су-
ко бом ви со ко су ри зич ни, јер иг но ри шу пи та ње без бед но сти жр-
тве, усме ра ва ју на по гре шан тип фор мал не ре ак ци је (на при мер, 
са ве то ва ње, те ра пи ју, по сре до ва ње), те мо гу ре зул ти ра ти те шким 
по сле ди ца ма. 

На гла ша ва ју ћи раз ли ку из ме ђу су ко ба, фи зич ког на па да и 
кон тро ле пу тем при ну де (coercivecontrol), Старк ис ти че да му шко 
на си ље ни је са мо зло чин про тив те ла же не, већ и про тив ње не сло-
бо де и ауто но ми је. Чи ње ни ца да же не ис ку се мно го ви ше кон тро ле 
пу тем при ну де не го фи зич ког на си ља об ја шња ва за што се зло ста-
вља ње на ста вља и по сле одва ја ња од парт не ра, за што на си ље “ни-
ског” ин тен зи те та мо же да про из ве де зна чај не по сле ди це, за што су 
же не у зам ци и за што раз ви ја ју је дин ствен про фил про бле ма/жр тве. 
Страк сма тра да су кри тич ни еле мен ти кон тро ле жр тве изо ла ци ја 
од си сте ма по др шке (при ја те ља, по ро ди це, ко ле га и про фе си о на ла-
ца) и екс пло а та ци ја и ми кро ре гу ла ци ја сва ко днев них ак тив но сти у 
ве зи са род ним уло га ма (чи шће ње, ку ва ње, бри га о чла но ви ма по-
ро ди це, мо бил ност, оде ва ње). При ви ле го ва ни при ступ на сил ни ка 
жр тви је по др жан прет по став ком му шкар ца о екс клу зив ном пра-
ву “по се до ва ња/вла сни штва” же не, што се ма ни фе сту је у чи та вом 
ни зу сва ко днев них кон тро ли шу ћих рад њи, ко је су не за ми сли ве у 
су прот ном сме ру. Кон тро ла пу тем при ну де ства ра код же не осе ћај 
да је парт нер све при су тан и све мо ћан (omnipresentandomnipotent), 
што одва ја ње од ње га чи ни не мо гу ћим. Парт нер шпи ју ни ра, пра ти 
и про га ња, кон тро ли ше и из ван ку ће, што омо гу ћа ва да се обез бе ди 
ни во под чи ње но сти ве ћи не го упо тре бом фи зич ког на си ља38). 

Струк ту рал на ди мен зи ја до ми на ци је и/или изо ла ци је, ко ја 
укљу чу је на ме та ње ри гид них уло га по ла, раз ли ку је се од вер бал-
ног и емо ци о нал ног зло ста вља ња и дру гих фор ми пси хо ло шке ма-
ни пу ла ци је. Так ти ке кон тро ле, као што је за бра на да се ра ди или да 
се шко лу је, осам пу та су че шће у зло ста вља ју ћим не го у не зло ста-
вља ју ћим парт нер ским ре ла ци ја ма. При су ство кон тро ли шу ћег по-

37) Tja den, Pa tri cia, „Com men tary on Co ok and Go od man’s “Beyond Fre qu ency and Se ve rity: 
De ve lop ment and Va li da tion of the Bri ef Co er cion and Con flict Sca les”, ViolenceAgainstWo-
men, Vol 12, No 11, 2006, p. 1074-1075.

38) Stark, Evan, “Com men tary on Johnson’s “Con flict and Con trol: Gen der Symme try and 
Asymme try in Do me stic Vi o len ce”, Violence Against Women, Sa ge Pu bi ca ti ons, Lon don, 
2006, Vol. 12, No. 11, p. 1022. 
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на ша ња бо ље пред ви ђа “ло шу” парт нер ску ве зу, бо ље иден ти фи-
ку је под гру пу же на ко је по ка зу ју про фил зло ста вља на у од су ству 
фи зич ког на си ља, бо ље пред ви ђа мо гућ ност по вре да или ри зик да 
же на бу де уби је на, од ме ра ко је да ју ин стру мен ти по пут Ска ле так-
ти ка су ко ба39).

Старк за кљу чу је да је кон тро ла пу тем при ну де не пра вед на 
због то га што гу ши ауто но ми ју, сло бо ду, јед на кост, а не због то га 
што укљу чу је на си ље, ма ње због то га шта му шка рац чи ни же ни, а 
ви ше због оно га што же ну спре ча ва да ура ди за се бе. Ово си сте-
мат ско кр ше ње пра ва же на оста је не за па же но јер му шкар ци узи ма-
ју „здра во за го то во“ пра во да спу та ва ју же не, а то је си ту а ци ја ко ју 
би тре ба ло ме ња ти40).

4.РАСПРОСТРАЊЕНОСТИУЧЕСТАЛОСТ
РОДНОЗАСНОВАНОГНАСИЉАПРЕМАЖЕНАМА

На си ље у ин тим ном парт нер ском од но су је ши ро ко рас про-
стра ње но. Фи зич ко зло ста вља ње ко је су учи ни ли парт не ри до жи-
ве ло је 13–61% же на у до би из ме ђу 15 и 49 го ди на жи во та, а сек-
су ал но 6–59% же на. Ка да на си ље пре ма же на ма до ве де до смрт ног 
ис хо да, по чи ни о ци на си ља су њи хо ви ин тим ни парт не ри у 40–70% 
слу ча је ва. Пси хич ко и емо тив но на си ље при вла чи ло је ма ње ис-
тра жи вач ке па жње, али се на во ди пре ва лен ци ја 20–75%. То по твр-
ђу је да ће же не нај че шће би ти по вре ђи ва не, си ло ва не или уби је не 
од стра не му шка ра ца ко је зна ју и ко је че сто во ле41). 

Пре глед ни по да ци за Евро пу упу ћу ју на то да је нај ма ње из-
ме ђу 20 и 25% же на то ком жи во та бар јед ном ис ку си ло фи зич ко 
на си ље од стра не парт не ра, а њих ви ше од 10% сек су ал но на си ље 
ко је је укљу чи ва ло упо тре бу си ле. О пси хич ком на си љу го во ри се 
у не ко ли ко сту ди ја, а сто пе се кре ћу од 19 до 42%. Ако би се узе ле у 
об зир све фор ме на си ља (укљу чу ју ћи и про га ња ње), ви ше од 45% 
же на у Евро пи има ло је у свом жи во ту ис ку ство на си ља42). Ис тра-

39) Camp bell et al, 2000: pre ma Stark, Evan, “Com men tary on Johnson’s “Con flict and Con trol: 
Gen der Symme try and Asymme try in Do me stic Vi o len ce”, ViolenceAgainstWomen, 2006, 
Vol. 12, No. 11, p. 1023.

40) Ibidem, str. 1024.

41) Endingviolenceagainstwomen–Fromwordstoaction, Study of the Sec re tary-Ge ne ral, Uni-
ted Na ti ons Pu bli ca tion, 2006, p. 42-45.

42) Ha ge mann-Whi te, Ca rol, Combatingviolenceagainstwomen–Stocktakingstudyontheme-
asuresandactionstakeninCouncilofEuropememberStates, Co un cil of Euro pe, Di rec to ra te 
Ge ne ral of Hu man Right, 2006, p. 7-8.
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жи ва чи об ја шња ва ју по сто ја ње раз ли чи тих сто па у пре ва лен ци-
ји на си ља у европ ским зе мља ма ути ца јем три ши ро ка дру штве на 
фак то ра: сла би еко ном ски усло ви жи во та, тра ди ци о нал ни ста во ви 
пре ма же на ма (и де ци) и оп шта то ле ран ци ја на на сил нич ко по на-
ша ње у дру штву, на гла ша ва ју ћи да се ови фак то ри „пре ла ма ју“ са 
раз ли чи тим на чи ни ма лич ног пре вла да ва ња43). 

Иако ма ло број на и углав ном спро во ђе на од стра не жен ских 
ор га ни за ци ја, ис тра жи ва ња пре ва лен ци је на си ља пре ма же на ма у 
по ро дич ном кон тек сту у Ср би ји та ко ђе по твр ђу ју основ не ка рак-
те ри сти ке фе но ме на. Ис пи ти ва ње ко је је спро ве ло Вик ти мо ло шко 
дру штво Ср би је 2001. го ди не (на узор ку од 700 же на), по ка за ло је 
да је ско ро сва ка дру га же на (46,1%) до жи ве ла не ки об лик пси хич-
ког на си ља, а да је сва ка тре ћа же на до жи ве ла фи зич ки на пад од 
не ког чла на по ро ди це (30,6%). Нај ви ше фи зич ког на си ља пре ма 
же ни у по ро ди ци учи ни њен су пруг или парт нер (45,5%). Он је и 
нај че шћи по чи ни лац свих дру гих об ли ка ре ги стро ва ног на си ља: 
63,5% пси хич ког на си ља, 72,8% прет њи, 74,8% фи зич ког на си ља, 
75% на си ља уз упо тре бу оруж ја и 88,5% сек су ал ног на си ља44). У 
ис тра жи ва њу Ауто ном ног жен ског цен тра45) (на узор ку од 1194 же-
на из ме ђу 15 и 49 го ди на из Бе о гра да), фи зич ко на си ље при ја ви ло 
је 22,8%, а сек су ал но на си ље 6,3% же на, с тим што се у 5,4% слу-
ча је ва ова два об ли ка ја вља ју за јед но46). И но ви ја ис тра жи ва ња по-
твр ђу ју ра ни је до би је не ре зул та те. Пре ма по да ци ма ис тра жи ва ња 
ко је је спро ве ло Вик ти мо ло шко дру штво Ср би је на те ри то ри је АП 
Вој во ди не 2010. го ди не (на узор ку 516 же на), сва ка дру га же на је 
до жи ве ла не ки об лик пси хич ког, а сва ка тре ћа не ки об лик фи зич-
ког на си ља, 27% же на би ло је из ло же но прет ња ма на си љем, 18,6% 
про га ња њу, а 9% сек су ал ном на си љу47). Ис тра жи ва ње спро ве де но 

 Mar ti nez, Ma nu e la, Mo ni ka Schröttle, StateofEuropeanresearchontheprevalenceof in-
terpersonalviolenceanditsimpactonhealthandhumanrights, CA HRV Re port,  Euro pean 
Com mis sion, 2006, p. 6-17. 

43) Kury, Hel mut, Jo ac him Oberg fell-Fuchs and Gun da Wo es sner, “The Ex tent of Fa mily Vi o len-
ce in Euro pe. A Com pa ri son of Na ti o nal Sur veys”, ViolenceagainstWomen, Sa ge Pu bli ca ti-
ons, Lon don,Vol. 10, No. 2004, p. 763-765.

44) Ви да ко вић, Ива на, “Рас про стра ње ност на си ља у по ро ди ци“, у: Породично насиље у
Србији (уред ни ца: Ве сна Ни ко лић-Ри ста но вић), Вик ти мо ло шко дру штво Ср би је, 2002, 
стр. 13-61.

45) По ме то до ло ги ји СЗО, а у окви ру ком па ра тив не Сту ди је о здрав стве ним по сле ди ца ма 
парт нер ског на си ља;  

46) Ота ше вић, Ста ни сла ва: Насиљеупартнерскимодносимаиздравље, Ауто ном ни жен ски 
цен тар, Бе о град, 2005, стр. 21-29.

47) Пе тро вић, М. Ни ко ла, „Рас про стра ње ност на си ља у по ро ди ци у Вој во ди ни“, у: Насиље
упородициуВојводини (уред ни ца: Ве сна Ни ко лић-Ри ста но вић), По кра јин ски се кре та-
ри јат за рад, за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва, Но ви Сад, 2010, стр. 25-51.
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на те ри то ри ји цен трал не Ср би је (на ре пре зен та тив ном узор ку од 
2500 же на) у 2010. го ди ни по ка за ло је да је 37,5% же на у то ку по-
след њих го ди ну да на и 54,2% же на то ком свог жи во та би ло из ло-
же но не ком об ли ку на си ља у по ро дич ном кон тек сту. Ра про стра ње-
ност на си ља се раз ли ко ва ла из ме ђу ре ги о на (сто па је би ла нај ве ћа 
у Бе о гра ду), нај ве ро ват ни је услед раз ли ке у спрем но сти да се ис-
ку ства на си ља обе ло да не48). На ве де ни ре зул та ти по твр ђу ју слич-
ну и до след но ви со ку рас про стра ње ност на си ља пре ма же на ма у 
парт нер ском од но су и у по ро ди ци у Ср би ји, и по ред зна чај них раз-
ли ка у узор ци ма, ко ри шће ним ин стру мен ти ма и вре мен ским пе ри-
о ди ма ка да су ис тра жи ва ња спро во ђе на. 

Еви ден ци ја ко ју во ди по ли ци ја о при ја вље ним слу ча је ви ма 
на си ља у по ро ди ци у Ср би ји та ко ђе по твр ђу је род ни ка рак тер и 
уче ста лост фе но ме на, као и да су му шкар ци че шће по чи ни о ци на-
си ља ко је је ока рак те ри са но као те же де ло. У по кре ну тим пре кр-
шај ним по ступ ци ма у 84% слу ча ја му шка рац је по чи ни лац на си ља, 
а у под не тим кри вич ним при ја ва ма по чи ни лац је у 94,5% слу ча је ва 
му шког по ла49). Ме ђу тим, еви ден ци је не омо гу ћа ва ју да се са гле да 
тип од но са из ме ђу по чи ни о ца и жр тве, као и да ли је, у слу ча је ви ма 
ка да је по сту пак по кре нут про тив обе стра не, на си ље јед не стра-
не би ло од брам бе ног ти па, од но сно ре ак ци ја на при мар но на си ље, 
што би сва ка ко тре ба ло уна пре ди ти, у скла ду са по тре ба ма бо љег 
раз у ме ва ња по ја ве, али и у скла ду са оба ве за ма ко је је др жа ва пре-
у зе ла по твр ђи ва њем од го ва ра ју ћих ме ђу на род них уго во ра50).

И еви ден ци ја ко ју во де цен три за со ци јал ни рад у Ср би ји 
по твр ђу је род ну аси ме три ју на си ља у по ро дич ном кон тек сту, ука-
зу ју ћи да су же не жр тве на си ља у по ро ди ци у две тре ћи не слу ча-
је ва ко ји су ре ги стро ва ни у ста ро сним гру па ма „мла ди“ и „ста ри“ 
(69% и 65,7%) и у 86,7% слу ча је ва у гру пи „од ра сли“ ко ри сни ци, 
док су му шкар ци учи ни о ци на си ља у по ро ди ци у 79,7% слу ча је-
ва. Про блем пред ста вља чи ње ни ца да у еви ден ци ји, ме ђу на бро-
ја ним ти по ви ма ре ла ци ја из ме ђу жр тве и учи ни о ца, не по сто ји ка-

48) Ба бо вић, Ма ри ја, Ка та ри на Ги нић и Оли ве ра Ву ко вић: Мапирањепородичногнасиља
премаженамауцентралнојСрбији, Упра ва за род ну рав но прав ност, Ми ни стар тсво ра-
да и со ци јал не по ли ти ке, Бе о град, 2010, стр. 47-51.

49) Иг ња то вић, Та ња, „Ана ли за по да та ка и про то ко ла о по сту па њу по ли ци је и цен тра за 
со ци јал ни рад у слу ча је ви ма на си ља у по ро ди ци“, у: ГодишњиизвештајОпсервато-
ријезапраћењенасиљапремаженама, Ауто ном ни жен ски цен тар, Бе о град, 2012, стр. 
39-40.    

50) ЗакључназапажањаодругомитрећемизвештајуРепубликеСрбије,Ко ми тет Ује ди ње-
них на ци ја за ели ми на ци ју дис кри ми на ци је же на, јул 2013, пар. 23 (ђ)

 Конвенцијаоспречавањуиборбипротивнасиљапремаженамаинасиљаупородици,
Са вет Евро пе, 2011, чл. 11
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те го ри ја парт нер ског од но са51). Ка да се пол жр тве до ве де у ве зу 
са ста ро сном ка те го ри јом, упа дљи во је да су му шкар ци жр тве у 
48,9% слу ча је ва у ка те го ри ји „де ца“, у 30,1% у ка те го ри ји „ста ри-
је“ осо бе, што упу ћу је на ре ла ци ју ро ди тељ-де те и обр ну то, као и 
на дру ге срод нич ке ве зе, али тек у 14,9% слу ча је ва у ка те го ри ји 
„од ра сли“ ко ри сни ци, што упу ћу је на парт нер ску ре ла ци ју, али не 
мо ра би ти52). Ни у овој еви ден ци ји се пол и ста рост жр тве и учи-
ни о ца на си ља не мо гу до ве сти у ве зу са ти пом ре ла ци је, што мо же 
да усло ви по гре шно раз у ме ва ње и пред ста вља ње род не ди мен зи је 
на си ља у по ро дич ном кон тек сту.  

Ад ми ни стра тив не еви ден ци је по да та ка о по ја ви на си ља пре-
ма же на ма и у по ро ди ци тре ба ло би уна пре ди ти стан дар ди зо ва њем 
бе ле же ња и уво ђе њем је дин стве не и цен трал не ба зе по да та ка, ка ко 
би ста ти стич ки при ка зи до би је ни на осно ву њих би ли по у зда ни. 
Оче ку је се да Ср би ја у на ред ном пе ри о ду пре ду зме нео п ход не ме-
ре за при ку пља ње ре ле вант них ста ти стич ких по да та ка у ре дов ним 
вре мен ским раз ма ци ма и за ор га ни зо ва ње ис тра жи ва ња свим ви-
до ва на си ља об у хва ће них Кон вен ци јом Са ве та Евро пе о спре ча ва-
њу и бор би про тив на си ља над же на ма и на си ља у по ро ди ци, ра ди 
про у ча ва ња основ них узро ка и по сле ди ца по ја ве, утвр ђи ва ња ње-
ног оби ма, рас про стра ње но сти и уче ста ло сти, али и про це не ефи-
ка сно сти пред у зе тих ме ра пре вен ци је и за шти те. 
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TanjaIgnjatovic

INTIMATEPARTNERVIOLENCE:GENDER
ASYMMETRYORGENDERSYMMETRY

Resume
Alt ho ugh the re are ten den ci es to pre sent wo men in a re la ti on-

ship as equ ally physi cally ag gres si ve as men, nu me ro us stu di es on the 
pre va len ce, in ci den ce and con se qu en ces con firm that men’s vi o len ce 
aga inst wo men is mo re se ri o us, in clu des mo re se ri o us and fre qu ent cri-
mi nal of fen ses, of a wi der ran ge of  ma ni fe sta ti ons and with mo re se-
ve re con se qu en ces. The aut hors of fe mi nist ori en ta tion, in ac cor dan ce 
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with con tents of re le vant in ter na ti o nal do cu ments in di ca te that not only 
wo men are most of ten the vic tims of do me stic vi o len ce, but it is di rec-
ted at them be ca u se they are wo men. Men as per pe tra tors of vi o len ce 
are hel ped by a ran ge of mul ti ple con nec ti ons among men, no ti ons of 
ma scu li nity and vi o len ce, in the so ci ety that le gi ti mi ses men’s vi o len-
ce aga inst wo men in nu me ro us ways. The re fo re, it is unju sti fied to talk 
abo ut the exi sten ce of gen der symme try and pre sent in ti ma te part ner 
vi o len ce with gen der- ne u tral terms.

Stu di es on vi o len ce com mit ted by wo men emp ha si se the im por-
tan ce of con text con si de ra tion. The re sults sug gest that even when the re 
are si mi la ri ti es in the ab so lu te va lu es   of vi o len ce com mit ted by men 
and wo men, an im por tant dif fe ren ce is the pre sen ce of co er ci ve con trol 
of ma le vi o len ce, the fact that al most all vi o len ce com mit ted by wo men 
is in the con text of vi o len ce com mit ted by the ir part ners, that they ex-
pe ri en ce much mo re se ri o us forms of vi o len ce, and that the ir vi o len ce 
le ads to mo re se ri o us dan gers of re ta li a tion. De con tex tu a li sa ti on of in-
ti ma te part ner vi o len ce co uld lead to ex tre mely fal se un der stan ding and 
tre at ment of wo men.

Em pi ri cal ve ri fi ca ti ons se em to con firm that in ti ma te part ner vi-
o len ce hap pens in “two di men si ons” - the di men si ons of con flict and 
the di men sion of co er cion. Vi o len ce in the con text of con flict is mo re 
com monly pre sent in re la ti on ships, but the vi o len ce in the con text of 
co er cion is much mo re har mful for wo men. Men and wo men can equ-
ally ex press ag gres sion du ring an ar gu ment/con flict, but when it co mes 
to vi o len ce mo ti va ted by con trol, which do es not de pend on the spe ci-
fic si tu a tion, but is of a mo re syste ma tic na tu re, the gen der asymme try 
is ob vi o us. It is highly risky to over lo ok the se dif fe ren ces, be ca u se by 
do ing that the is sue of sa fety of the vic tim is ig no red and the fo cus is 
pla ced on the wrong type of for mal re ac tion.

Alt ho ugh few in num ber, stu di es on the pre va len ce of vi o len ce 
aga inst wo men in the fa mily con text in Ser bia al so con firm a si mi lar 
and con si stently high in ci den ce of the phe no me non. Ad mi ni stra ti ve re-
cords of re por ted ca ses of do me stic vi o len ce, alt ho ugh fa i ling to per-
ce i ve the type of the re la ti on ship bet we en the of fen der and the vic tim, 
con firm the gen der cha rac ter and fre qu ency of the phe no me non. It is 
ex pec ted that in the up co ming pe riod Ser bia will ta ke the ne ces sary 
me a su res for the col lec tion of re le vant sta ti sti cal da ta and or ga ni se re-
se arch on all forms of vi o len ce aga inst wo men in clu ded in the Co un cil 
of Euro pe Con ven tion on Pre ven ting and Com ba ting Vi o len ce aga inst 
Wo men and Do me stic Vi o len ce. Un der stan ding vi o len ce aga inst wo-
men from the gen der per spec ti ve sho uld be the ba sis of all me a su res for 
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the pro tec tion and sup port of vic tims, in or der for the so cial re spon se to 
this com plex phe no me non to be ap pro pri a te. 
Keywords: in ti ma te part ner vi o len ce, gen der-ba sed vi o len ce, gen der asymme-

try, gen der symme try, con flict, co er ci ve con trol.

* Овај рад је примљен 08. марта 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 23. маја 2014. године.





УДК 305-055.2:364(497.11)

Оригинални  
научни рад

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
број 1/2014.

год. 49.
стр. 93-106.

93

АнитаБургунд*

Факултетполитичкихнаука,Београд


МаринаПантелић*

Факултетполитичкихнаука,Београд

ФЕМИНИСТИЧКИ
СОЦИЈАЛНИРАДУСРБИЈИ

Сажетак
Фе ми ни стич ки со ци јал ни рад пред ста вља ин те гра ци ју фе-

ми ни стич ких иде ја и прак се со ци јал ног ра да са ци љем обо га ће ња 
при сту па кли јен ти ма, ува жа ва ју ћи раз ли ке и до ми нант не дру штве-
не дис кур се. Као та кав раз ви јан је у Аме ри ци, Ка на ди и ан гло сак-
сон ском под руч ју, док у Ср би ји ни ка да ни је био пре по знат као 
фе ми ни стич ки. Рад се ба ви ис тра жи ва њем раз во ја и основ них кон-
це па та фе ми ни зма и со ци јал ног ра да ка ко у свет ским кон тек сти ма, 
та ко и у Ср би ји по ку ша ва ју ћи да иден ти фи ку је раз ло ге за из о ста-
нак ове син таг ме. Циљ ра да је раз ма тра ње иден ти те та обе про фе-
си је, у ци љу ели ми ни са ња со ци јал не опре си је. Про фе си о нал ни 
иден ти тет ни је но во пи та ње, већ све вре ме но ко је је као кон цепт 
флу ид но, сло же но, стал но у из град њи и про мен љи во.
Кључнеречи: фе ми ни зам, со ци јал ни рад, иден ти тет 

Фе ми ни стич ки со ци јал ни рад као пра вац на стао је 80-их го-
ди на XX ве ка у Ка на ди и Аме ри ци. Фе ми ни зам и со ци јал ни рад 
су исто риј ски кон сти ту и са ни и са др же ка ко еман ци па тор ску свр ху, 
та ко и нор ма тив ни са др жај1). Фе ми ни стич ке те о ри је, као и со ци јал-
ни рад су ак ти ви стич ке, ви ше стру ке, из ни јан си ра не, сло же не и че-
сто оспо ра ва не. Оба по сто је као је дин стве не па ра диг ме ко је има ју 

* Аси стент
** Аси стент
1) Mary Di etz, „Cur rent con tro ver si es in fe mi nist the ory“, AnnualReviewofPoliticalScience, 

Uni ver sity of Min ne so ta, 6/2003, str. 399-431.
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соп стве не обла сти зна ња, вред но сти, ве шти на и по сту па ка. По ред 
то га, у зна чај ним и су штин ским сфе ра ма су зна ње, вред но сти, ве-
шти не и ак ци је фе ми ни зма и со ци јал ног ра да ис пре пле та не, че сто 
се на до ве зу ју ћи јед на на дру гу, и сто је у ме ђу за ви сном по ло жа ју. 
Ова ме ђу за ви сност има за циљ да, са јед не стра не, фе ми ни зам обо-
га ти ак тив но сти и прак су со ци јал них рад ни ка, ши ре њем зна ча ја и 
уло ге за шти те и со ци јал не прав де на ми кро, ме зо и ма кро ни во и ма, 
баш као што со ци јал ни рад ни ци бо га те те о риј ски раз вој и ак ти ви-
зам фе ми ни стич ког по кре та. Да кле, фе ми ни стич ки со ци јал ни рад 
је ин те гра ци ја фе ми ни стич ких иде ја у прак су со ци јал ног ра да са 
ци љем обо га ће ња прак се и при сту па кли јен ти ма, ува жа ва ју ћи раз-
ли ке и до ми нант не дру штве не дис кур се.

Ме ђу соб на ис пре пле те ност фе ми ни зма и со ци јал ног ра да је 
зна чај на за кон стру и са ње про фе си о нал ног иден ти те та оба под руч-
ја. Пре по зна те слич но сти и за јед нич ки ци ље ви фе ми ни зма и со ци-
јал ног ра да до при не ли су иден ти те ту фе ми ни стич ких со ци јал них 
рад ни ка. Сто га, овај рад има за циљ да ис тра жи раз вој фе ми ни-
стич ког со ци јал ног ра да у Ср би ји, по ку ша ва ју ћи да од го во ри на 
не ка од на ред них пи та ња:

Ка ква је прак са со ци јал ног ра да у Ср би ји? За што се не зо ве 
фе ми ни стич ком? Шта зна чи би ти фе ми ни стич ки со ци јал ни рад ник 
у пе ри о ду кон зер ва ти ви зма? Ка ко се мо же од ре ди ти про фе си о нал-
ни иден ти тет и да ли је у пи та њу про блем иден ти те та про фе си је 
или је па три јар хал но дру штво обо ји ло про блем на зи ва? Да ли је 
са др жи на/сми сао фе ми ни стич ког со ци јал ног ра да иста у Ср би ји и 
у све ту, без об зи ра што по јам ни је пре по знат у Ср би ји? За што про-
фе си о нал ци, со ци јал ни рад ни ци, окле ва ју фе ми ни стич ким? 

У ра ду ће би ти при ка за не цен трал не од ред ни це исто риј ског 
раз во ја фе ми ни зма и со ци јал ног ра да у све ту и Ср би ји са ци љем 
по ре ђе ња и уоча ва ња раз ли ка ко је до при но се из о стан ку тер ми на 
„фе ми ни стич ки со ци јал ни рад“ у на шој прак си. Циљ ра да је раз ма-
тра ње иден ти те та обе про фе си је, а све у ци љу ели ми ни са ња свих 
фор ми со ци јал не опре си је и ори јен та ци је ка со ци јал ној прав ди. 
Про фе си о нал ни иден ти тет ни је но во пи та ње, већ све вре ме но ко је 
је као кон цепт флу ид но, сло же но, стал но у из град њи и про мен љи-
во.
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1.ИСТОРИЈСКИРАЗВОЈФЕМИНИСТИЧКОГ
СОЦИЈАЛНОГРАДА

Да би смо раз у ме ли про цес на ста ја ња фе ми ни стич ког со ци-
јал ног ра да у све ту, као и ње гов из о ста нак у Ср би ји, на пра ви ће мо 
кра так осврт на раз вој фе ми ни зма и со ци јал ног ра да у све ту и код 
нас. 

Раз вој фе ми ни стич ког со ци јал ног ра да мо же мо пред ста ви ти 
па ра лел но са раз во јем три та ла са фе ми ни зма. Иако се пре те че фе-
ми ни зма ве зу ју за де ло “Књи га о гра ду же на” Кри стен де Пи сан, 
об ја вље ну у Ита ли ји 1405. го ди не, ко ја бе ле жи де ла слав них же на 
из про шло сти и бра ни пра во же на на обра зо ва ње и по ли тич ки ути-
цај, ор га ни зо ван жен ски по крет ја вља се тек у 19. ве ку. Од сре ди-
не 19. ве ка око сни ца жен ског по кре та је по ста ла бор ба за жен ско 
пра во гла са, ко ја је би ла ин спи ри са на про гре сив ним про ши ри ва-
њем пра ва гла са за му шкар це. Овај пе ри од се обич но озна ча ва као 
“пр ви та лас фе ми ни зма”, а ка рак те ри сти чан је по зах те ву да же не 
тре ба да ужи ва ју иста за кон ска и по ли тич ка пра ва као и му шкар ци. 
Жен ско пра во гла са је би ло глав ни циљ фе ми ни зма пр вог та ла са, 
јер се ве ро ва ло да, кад би же не мо гле да гла са ју, бр зо би иш че зли 
сви дру ги об ли ци дис кри ми на ци је или пред ра су да. Пр ви та лас фе-
ми ни зма се за вр шио на кон што су же не до би ле пра во гла са кра јем 
Пр вог свет ског ра та.2)

Не што ка сни је у 19. ве ку, фор ми ра на је пр ва шко ла за со-
ци јал ни рад на ини ци ја ти ву Ме ри Рич монд, а са пр вим та ла сом 
фе ми ни зма ја вља се и со ци јал ни рад ко ји је у по чет ку свог фор ми-
ра ња ус по ста вљен као фи лан троп ска ди сци пли на ко ју су пред во-
ди ле же не.3)

Жен ски по крет је об но вљен тек по ја вом “дру гог та ла са” фе-
ми ни зма 60-тих го ди на XX ве ка. Дру ги та лас фе ми ни зма је при-
знао да оства ре ње по ли тич ких и за кон ских пра ва ни је ре ши ло 
жен ско пи та ње. Ви ше па жње се по све ћу је лич ним, пси хо ло шким 
и пол ним аспек ти ма жен ског угње та ва ња, а по ме ри ле су се и гра-
ни це оно га што се прет ход но сма тра ло “по ли тич ким”. Циљ дру гог 
та ла са фе ми ни зма по ста је “жен ско осло ба ђа ње”, циљ ко ји је до-
шао до из ра жа ја у иде ја ма ра сту ћег По кре та за осло бо ђе ње же на. 

У том пе ри о ду је кре и ран је и пр ви Свет ски во дич за обра зо-
ва ње из со ци јал ног ра да4), ко ји уво ди про ме не у те о риј ској ори јен-

2) Adri a na Za ha ri je vić, Nekojerekaofeminizam,He in rich Böll Stif tung, Ar tprint, No vi Sad,
2008, str. 368-398. 

3) Eli za beth, Ag new, FromCharitytoSocialWork:MaryE.RichmondandtheCreationofan
AmericanProfession, Uni ver sity of Ili no is Press, Ur ba na (Il.), 2004.

4)  IASSW, WorldGuidetoSocialWorkEducation, New York, 1973
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та ци ји и по ма ку те жи шта с не по сред ног ра да на со ци јал ним про-
бле ми ма ка пре вен ци ји и спо зна ва њу њи хо вих узро ка и по сле ди ца. 
Ори јен та ци ја со ци јал ног ра да ка спо зна ји узроч но-по сле дич них 
ве за ме ђу по ја ва ма, би ла је сна жан под сти цај за раз вој ис тра жи ва-
ња и осни ва ње мул ти ди сци пли нар ног при сту па у со ци јал ном ра ду. 
На тај на чин по ље де лат но сти со ци јал ног ра да се по ме ра на осе-
тљи ве дру штве не гру пе и на чи не њи хо ве за шти те, а ка сни је и на 
њи хо во осна жи ва ње и за сту па ње у јав но сти. Из од ре ђе ња пој ма со-
ци јал ног ра да ко је сле ди мо жда се нај бо ље мо же ука за ти на чи ње-
ни цу да са вре ме ни со ци јал ни рад има до ста спо на са фе ми ни змом, 
као и то да је ве ли ки део прак се со ци јал ног ра да фе ми ни стич ки : 

„Со ци јал ни рад под сти че со ци јал ну про ме ну, ре ша ва ње про-
бле ма у ме ђу људ ским од но си ма и осна жи ва ње и осло ба ђа ње љу ди 
да по стиг ну сво ју до бро бит. Ко ри сте ћи се те о ри ја ма људ ског по-
на ша ња и со ци јал них си сте ма, со ци јал ни рад сту па у ак ци ју у тре-
нут ку кад је по је ди нац у не за до во ља ва ју ћој ин тер ак ци ји са сво јим 
окру же њем. На че ла људ ских пра ва и со ци јал не прав де су те мељ на 
за со ци јал ни рад“.5) 

2.ПОЛАЗИШТАФЕМИНИСТИЧКОГ
СОЦИЈАЛНОГРАДА

По след њих де сет го ди на до ла зи до зна чај них про ме на у од-
ре ђе њу пој ма со ци јал ни рад, та ко да је све на гла ше ни ја до бра те-
о риј ска, ем пи риј ска и ври ед но сно-етич ка уте ме ље ност под руч ја. 
Ви ди мо да се и раз вој фе ми ни зма и раз вој со ци јал ног ра да кре ћу, 
ка ко вре мен ски та ко и пој мов но, ка уни вер зал ним људ ским вред-
но сти ма, рав но прав но сти, до бро би ти и сло бо ди људ ских је дин ки. 
Фе ми ни зам и со ци јал ни рад за сту па ју ак тив но за ла га ње за људ ска 
(ка ко му шка, та ко и жен ска) пра ва, за осна жи ва ње по је дин ца чи-
ји је по ло жај у дру штву не за до во ља ва ју ћи (пот чи њен), ко ји је као 
по је ди нац мар ги на ли зо ван и не ма рав но прав не шан се да оства ру је 
сво је по тен ци ја ле. 

По је ди ни ауто ри6) на гла ша ва ју уло гу со ци јал ног ра да ко ја се 
гра ди на ис тра жи ва њу на чи на на ко ји ће пру жа ње услу га со ци јал-
не за шти те функ ци о ни са ти да бу де при ла го ђе но жи во ти ма же на и 
да про це ни да ли се про фе си о нал на уло га со ци јал них рад ни ка кре-
ће у сми слу еман ци па ци је или дру штве не кон тро ле.

5) IASSW, 2000.

6) Mi mi Abra mo vitz, RegulatingtheLivesofWomen, SocialWelfarePolicyfromColonialTimes
tothePresent,So uth End Press, Bo ston, 1996.
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Со ци јал не рад ни це по пут Аме ли је То мас (1977)7), Бар ба ре 
Ко линс (1986)8), и Ја ни це Вет цел (1986)9), обра зло жи ле су за јед-
нич ка по ла зи шта со ци јал ног ра да и фе ми ни зма. То мас је на пра ви-
ла де та љан при каз уса гла ше но сти у вред но сти ма фе ми ни стич ког 
те ра пиј ског ра да са со ци јал ним ра дом. Ко линс је на пра ви ла ве зу 
из ме ђу фе ми ни стич ких тврд њи “лич но је по ли тич ко‘‘ и па ра диг-
ме со ци јал ног ра да “осо бе у окру же њу ”. Вет цел је ис та кла цен-
трал ност жен ских пи та ња као про фе си о нал ну ми си ју со ци јал ног 
ра да. Она је иден ти фи ко ва ла за јед нич ки име ни тељ из ме ђу дру гог 
та ла са фе ми нист ки ња и аме рич ких со ци јал них рад ни ка у кључ ним 
еле мен ти ма њи хо вих по гле да на свет: Оба де ле хо ли стич ку ори-
јен та ци ју ка по је дин ци ма, по ро ди ца ма, и жи вот ној сре ди ни, оба 
по твр ђу ју је дин стве ност сва ког по је дин ца и за сту па ју по што ва ње 
лич ног ра да, мо ћи и од го вор но сти. Сви ис тра жи ва чи су по зи ва-
ли на ве ћу ин те гра ци ју фе ми ни стич ке те о ри је и со ци јал ног ра да 
у кон цеп ту а ли за ци ји и ан га жма ну. У том сми слу, пет кон це па та 
на ста лих у окви ру дру гог та ла са фе ми ни стич ке те о ри је су раз мо-
тре ни кроз њи хо ве до при но се со ци јал ном ра ду у раз у ме ва њу жен-
ских жи во та и дру штве ног окру же ња: род, бри га, сна га, раз ли ка и 
раз ли чи то сти. У на став ку сле ди кра так при каз сва ког од на ве де них 
кон це па та.

Још је са тврд њом Де Бо во ар10) да “не ко ни је ро ђен, већ пре 
по ста је же ном” фе ми ни стич ка те о ри ја раз ви ла ком плек сно и ни-
јан си ра но раз у ме ва ње ро да као јед не оте ло тво ре не и кон стру и са-
не дру штве не ре ал но сти. Џу дит Ба тлер да ље обра зла же опа сно сти 
кон стру и са ња ре ал но сти кроз де тер ми ни стич ко схва та ње ро да и 
по ста вља пи та ње пол ног “ ди мор фи зма” као иде а ла. Ба тлер, на и-
ме, под сти че пре и спи ти ва ње на ста ја ња ка ко же на, та ко и му шка ра-
ца и пи та да ли су то је ди не мо гућ но сти ко је по сто је.11) Ове те о риј-
ске осно ве по ка зу ју со ци јал ним рад ни ци ма да су сна ге и пре пре ке 
са ко ји ма се су о ча ва ју у ин тер ак ци ја ма из при сту па осо ба у окру-
же њу, као по сле ди це род них обра за ца, оче ки ва ња, и струк ту ре об-
у хва ће ни у кре и ра њу трет ма на на ме ње ног кли јен ту. Раз у ме ва ње 
ро да со ци јал ном ра ду да је про стор за ин ди ви ду ал ни при ступ же-

7) Ame lia Tho mas,  „The ory and prac ti ce in fe mi nist the rapy“, SocialWork, 22/1977, str. 447-
454.

8) Bar ba ra G. Col lins, „De fi ning fe mi nist so cial work“, SocialWork, 31/1986, str. 214-219.

9) Ja ni ce Wet zel, „A fe mi nist world vi ew con cep tual fra me work“, SocialCasework, 67/1986, 
str. 166-173.

10)  Si mo ne de Be a u vo ir, DrugipolI-II, prev. Z. Mi lo sa vlje vić i M. Vuk mi ro vić, BIGZ, Be o grad,
1982. [1949.]

11) Džu dit Ba tler, Nevoljasrodom, Kar pos, Lo zni ca, 2010.
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на ма и му шкар ци ма, ко ји би био на ме њен њи хо вим по тре ба ма и 
ре ал но сти ма, без учи та ва ња му шко-жен ских кон стру ка та.

Дру ги та лас фе ми ни зма је до при нео раз у ме ва њу да је род 
дру штве на кон струк ци ја ко ја је флу ид на и ра зно вр сна. Ма ни фе-
сту је се раз ли чи то у раз ли чи тим дру штве ним струк ту ра ма, као 
што су кла са, ра са и сек су ал ност, због свог ре ла ци о ног ка рак те ра. 
Као дру штве на кон струк ци ја, род се ана ли зи ра као ин сти ту ци ја, 
као струк ту ра, и као учи нак12), а као та кав, род се по сма тра као ди-
на ми чан, ком плек сан, стал но пре го ва ран, и сна жно огра ни чен.13) 
Род ни је не што што љу ди има ју (са чи ме се ра ђа ју) већ, на про тив, 
не што што љу ди ра де, док оба вља ју ру тин ске, по на вља не за дат ке 
из сва ко днев ног жи во та, ак тив но сти ко је се на ла зе уну тар и об ли-
ку ју дру штве не струк ту ре и ин сти ту ци је. До во де ћи у пи та ње уста-
но вље ни па три јар хал ни си стем, Ка трин Ми лет14) ука зу је на ду бо ко 
учи та не му шке иде а ле и до ми на ци је ка ко у ли те ра ту ри и умет но-
сти, та ко и у дру штву уоп ште. На ве де не аутор ке, кон ци пи ра ју ћи 
схва та ње ро да кроз ње го ву де кон струк ци ју, пру жа ју ни јан си ра но и 
за мр ше но осве тље ње на чи на на ко ји су лич но и по ли тич ко, осо ба 
и окру же ње ин те гри са ни и по ве за ни. Овај при ступ ја ча кон цеп ту-
а ли за ци ју осо ба у окру же њу на на чин на ко ји кон текст по ста је би-
тан.

Те о ре ти ча ри дру гог та ла са фе ми ни зма за ла жу се за рав но-
прав ност, (на на чин ко ји ће укљу чи ва ти раз ли ке из ме ђу же на и 
му шка ра ца), обра зла жу схва та ња бри ге и по ка зу ју зна чај бри ге за 
људ ски раст и раз вој, ка ко ме ђу људ ских та ко и со ци о кул тур них и 
ин сти ту ци о нал них аран жма на, ста вља ју ћи бри гу у кон текст: лич-
но је по ли тич ко.15) Ана ли зи ра ју ћи бри гу, фе ми ни сти дру гог та ла са 
иза зи ва ју при мат ауто но ми је и не за ви сно сти као је ди них прин ци па 
и по ка за те ља људ ског раз во ја, пред ла жу ћи ре кон цеп ту а ли за ци ју 
бри ге кроз ре де фи ни са но раз у ме ва ње лич них и ме ђу људ ских од-
но са. Ети ка бри ге се раз ма тра као ак ти ви стич ка ети ка, као ду жност 
сва ког гра ђа ни на да бри ну за оне у ста њу по тре бе, осла ња ју ћи се 
на чи ње ни цу да је сва ка људ ска је дин ка осе тљи ва и да ће јој, пре 
или ка сни је, би ти по треб на не ка вр ста по мо ћи и по др шке дру гих.

12) Mar ga ret L. An der sen, „Thin king abo ut wo men: A qu ar ter cen tury’s vi ew“, Gender&Society, 
19/2005, str. 437-455.

13) Mеryl Kenny, „Gen der, in sti tu ti ons and po wer: A cri ti cal re vi ew“, Politics, 27/2007, str. 91-
100.

14)  Kat he ri ne Mil let, TheoryofSexualPolitics, Do u ble day, New York,1969.

15) Ro se ma rie Tong, „The Et hics of Ca re: A Fe mi nist Vir tue of Ca re for He al thca re Prac ti ti o-
ners“,  JournalofMedicineandPhilosophy, vol. 23, no. 2/1998, str. 131-152.
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Ар ти ку ла ци ја фор ме, функ ци је и обра за ца мо ћи ис пу ња ва 
од но се и дру штве не ин сти ту ци је и ути че на то ка ко со ци јал ни рад-
ни ци раз у ме ју жи вот же на и со ци јал ног окру же ња и ин тер ак ци је 
осо бе у окру же њу. Основ на пи та ња ко ја се на ме ћу со ци јал ним рад-
ни ци ма у осна жи ва њу кли је на та и ана ли зи и про це ни до ступ них 
по тен ци ја ла и сна га кли је на та об у хва та ју сле де ће: Ка ко се пер ци-
пи ра ју сна ге кли је на та? Под ко јим усло ви ма кли јен ти има ју моћ 
да до но се од лу ке о свом жи во ту? Са ко јим ре сур си ма (лич ним, 
по ро дич ним, со ци о кул тур ним) рас по ла жу? Да ли пер цеп ци ја кли-
је на та као моћ них(осна же них/омо ћа них) до при но си њи хо вом пре-
у зи ма њу од го вор но сти за соп стве ни жи вот? И ко ји је ефе кат? Ка ко 
по сти ћи да се ве ру је у кли јен то ве сна ге и по тен ци ја ле је стал но 
пи та ње за све со ци јал не рад ни ке.

Те о ри је дру штве них раз ли ка ко ри сте кон цепт же не као уни-
вер за лан, по зи ва ју ћи се на кри ти ку ис кљу че ња16), зах те ва ју фи ни је 
струк ту ре за ана ли зу раз ли чи то сти уну тар и из ме ђу гру па, твр де ћи 
да иден ти тет отва ра вра та тврд ња ма вла сти и пра ва да се укљу че 
у по ли тич ке ак ци је на из град њи тог иден ти те та. Про блем са по ли-
ти ком иден ти те та ни је да ни је ус пе ла да пре ва зи ђе раз ли ке, већ да 
она че сто спа ја или иг но ри ше уну тар груп не раз ли ке или раз ли чи-
то сти Уво ђе њем кон це па та ин ди ви ду ал не са мо од го вор но сти17) фе-
ми ни зам те о риј ски ус по ста вља је дан од фун да мен тал них на че ла 
со ци јал ног ра да. Иг но ри са ње уну тар груп них раз ли ка отва ра про-
стор за дис кри ми на ци ју, а пре по зна ва ње дис кри ми на ци је и при-
ступ дис кри ми ни са ним је је дан од кључ них за да та ка со ци јал ног 
ра да. По све ће ност со ци јал ног ра да је дин стве но сти сва ког кли јен-
та на гла ша ва зна чај кон цеп ту а ли за ци је раз ли ке и раз ли чи то сти и 
струч ног раз у ме ва ња осо ба у сво јим сре ди на ма. 

3.РАЗВОЈФЕМИНИЗМА
ИСОЦИЈАЛНОГРАДАУСРБИЈИ

С об зи ром да је по јам фе ми ни стич ки со ци јал ни рад у Ср би ји 
остао не пре по знат, по ста вља се пи та ње да ли је то због дру га чи-
јег раз во ја и прак ти ко ва ња и фе ми ни зма и со ци јал ног ра да, њи хо-
вог ме ђу соб ног раз ми мо и ла же ња или ја вља ња не ког пред ра суд ног 
кон тек ста код јед ног или оба тер ми на, а ко ји је ути цао на из о ста нак 

16) Mary Di etz, „Cur rent con tro ver si es in fe mi nist the ory“, AnnualReviewofPoliticalScience, 
Uni ver sity of Min ne so ta, 6/2003, str. 399-431.

17) Da ša Du ha ček, Bremenašegdoba:OdgovornostirasuđivanjeudeluHaneArent, Be o grad-
ski krug i Cen tar za žen ske stu di je i is tra ži va nje ro da, Be o grad, 2010.
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ве зе из ме ђу фе ми ни зма и со ци јал ног ра да у Ср би ји. Гле ди шта ко-
ја упу ћу ју на став да је со ци јал ни рад про фе си ја за оне ко ји ни су 
би ли до вољ но спо соб ни да по ста ну пси хо ло зи, а фе ми ни зам те о-
риј ско по кри ће за не за до вољ не же не, ра ни ла су иден ти тет фе ми-
ни стич ког со ци јал ног ра да. У на став ку дат је кра так при каз раз во ја 
фе ми ни зма и со ци јал ног ра да у Ср би ји ко ји упу ћу је на њи хо ва за-
јед нич ка ху ма ни стич ка по ла зи шта.

Фе ми ни стич ке ини ци ја ти ве и гру пе по кре ну те су кра јем 70-
тих го ди на XX ве ка на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је. На уч ни ра-
до ви и ме ђу на род ни се ми на ри су би ли ме ста оку пља ња на уч ни ца 
ко је су из у ча ва ле ди мен зи је дис кри ми на ци је же на, а ме ђу њи ма су 
би ле со ци о ло зи, ан тро по ло зи, по ли ти ко ло зи и дру ге ко је се мо гу 
сма тра ти, с об зи ром на по ље ин те ре со ва ња (спре ча ва ње мар ги на-
ли за ци је, на си ља, из у ча ва ње не рав но прав ног по ло жа ја же на), за-
чет ни ца ма фе ми ни стич ког со ци јал ног ра да.18)

Пр ви Ме ђу на род ни фе ми ни стич ки скуп же на одр жан је 
1978. го ди не у Бе о гра ду и оку пљао је пред став ни це из Бе о гра да, 
За гре ба и Љу бља не. Скуп је био пре крет ни ца за фе ми нист ки ње и 
исто ри ју ци вил ног дру штва у та да шњој Ју го сла ви ји. Мо же се ре ћи 
да је дру га пре крет ни ца за раз вој фе ми ни зма и жен ског по кре та 
осни ва ње СОС те ле фо на за же не и де цу жр тве на си ља.19) Де ка ду 
на кон раз ма тра ња по ло жа ја же на у дру штву и њи хо вог пот чи ња-
ва ња, ја вља се ак ти ви стич ка по тре ба за ди рект ним ра дом са же-
на ма. Пр ви СОС те ле фон је на стао у За гре бу 1988. го ди не, дру ги 
у Љу бља ни 1989. и у Бе о гра ду 1990. го ди не. Мо же мо сма тра ти да 
је кре и ра ње СОС те ле фо на за де цу и же не жр тве на си ља за пра во 
по че так фе ми ни стич ког со ци јал ног ра да у Ср би ји, ко ји је по ве зао 
фе ми ни стич ки по крет и по ли ти ку са ак ти ви стич ким ра дом ко ји се 
ба вио осна жи ва њем и за шти том од на си ља. Тај ак ти ви стич ки рад 
је био за пра во пра ви до бро вољ ни со ци јал ни рад. По чет ком гра-
ђан ског ра та до ла зи до раз во ја но вих фе ми ни стич ких гру па по пут 
по кре та “Же не у цр ном про тив ра та” 1991. го ди не, ко ји је имао за 
циљ су прот ста вља ње срп ском ре жи му и ње го вој од го вор но сти за 
ра то ве у др жа ва ма бив ше Ју го сла ви је. 20)

По че ци со ци јал ног ра да у Ср би ји ве зу ју се за 18. и 19. век, 
ка да се др жа ва пр ви пут ја вља као но си лац со ци јал но-за штит них 

18) Ma ri ja na Stoj čić, Li di ja Va si lje vić, Adri a na Za ha ri je vić, „Se strin stvo i je din stvo? Fe mi ni zam 
u Ju go sla vi ji“, u NovijidruštvenipokretiuJugoslavijiod1968.dodanas, Ro sa Lu xem burg 
Sti fung, Zo la štam pa, No vi Sad, 2009, str.108-141.

19) Ne da Bo ži no vić, ŽenskopitanjeuSrbijiuXIXiXXveku, Be o grad, 1994.

20) Je le na Vi šnjić,Uzonipolitičkog:FeminističkiodgovoriiinicijativeusavremenojSrbiji,Žen-
ski in for ma ci o no-do ku men ta ci o ni cen tar (ŽIN DOK), Be o grad, 2001.
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функ ци ја. У то вре ме по чи ње и ин те ре со ва ње за ва нин сти ту ци о-
нал не об ли ке за шти те де це без ро ди тељ ског ста ра ња као што су: 
срод нич ка бри га и по ро дич ни сме штај. Као ре зул тат ова квих ини-
ци ја ти ва у Ср би ји се ја вља по тре ба за обу ком во лон те ра за до бро-
вољ ни со ци јал ни рад ко ји су сво ју ак тив ност ши ро ко раз ви ја ли 
на угро же ним под руч ји ма би ло да се ра ди о ре ша ва њу здрав стве-
них или со ци јал них про бле ма. Ви ди мо да су и у под руч ју раз во ја 
со ци јал ног ра да пр ве гру пе би ле ор га ни зо ва не кроз до бро вољ ни 
со ци јал ни рад. Про це њу је се да је у пе ри о ду 1920 – 1939. го ди не 
у Ср би ји по сто ја ло око 180 до бро твор них ор га ни за ци ја. Пр ве со-
цио-ху ма ни тар не ор га ни за ци је ука зу ју на ши рок ди ја па зон њи хо-
вог де ло ва ња: Ко ло срп ских се ста ра, Жен ски по крет, Дру штво за 
про све ћи ва ње же на и за шти ту ње них пра ва, Ка ри тас, Дру штво за 
по ма га ње си ро ти ње, Дру штво Цр ве ног кр ста Ср би је и сл. Ис тра-
жи ва чи21) че сто као по чет ке со ци јал ног ра да на во де пре те че со цио-
ху ма ни тар ног спон та ног ор га ни зо ва ња љу ди за по моћ угро же ни ма 
и они ма у ста њу по тре бе. Пр ве со цио-ху ма ни тар не ор га ни за ци је 
оку пља ле су углав ном же не и за ла га ле се за жен ска пра ва, па и ту 
ви ди мо ве зу и про стор за кре и ра ње фе ми ни стич ког со ци јал ног ра-
да у Ср би ји. 

Из на ве де ног при ка за мо же мо за кљу чи ти да су и пре те че со-
ци јал ног ра да у Ср би ји, као што смо ви де ли и код раз во ја фе ми ни-
стич ког по кре та, по чи ва ле на не ким зна чај ним од ред ни ца ма фе ми-
ни зма као што су би ле жен ске гру пе за са мо по моћ.

Пр ва зва нич на ин сти ту ци ја со ци јал не за шти те осно ва на је 
1957. го ди не (За вод за со ци јал на пи та ња) чи ји је основ ни са др жај 
ра да био усме рен ка ши ре њу иде је о нео п ход но сти про фе си о на ли-
за ци је со ци јал ног ра да у два прав ца – пр ви, осни ва њем уста но ва 
со ци јал не за шти те на ло кал ном ни воу и дру го, шко ло ва њем од го-
ва ра ју ћих струч ња ка ко ји су би ли ква ли фи ко ва ни за ре а ли за ци ју 
на ве де них за да та ка. За вод за со ци јал на пи та ња је кре и ра њем спе-
ци фич них еду ка тив них про гра ма за за ин те ре со ва не по ла зни ке био 
пре те ча Ви ше шко ле за со ци јал не рад ни ке ко ја је фор ми ра на 1957. 
го ди не. При том су ко ри шће на ис ку ства већ фор ми ра них шко ла у 
За гре бу (1953. год.) и Љу бља ни (1955. год.). Пр ви ди плом ски ра до-
ви би ли из обла сти кла сич не за шти те мар ги нал них гру па укљу чу-
ју ћи и же не као мар ги на ли зо ва не. Со ци јал ни рад се раз ви јао, као и 
фе ми ни зам у го то во исто вре ме и у са рад њи са су сед ним гра до ви-
ма бив ше Ју го сла ви је.

У пе ри о ду од 1965. до 1970. го ди не у ско ро свим оп шти на ма 
у Ср би ји фор ми ра ни су Цен три за со ци јал ни рад (ЦСР) као основ не 

21) Ivan Vi da no vić, Isto ri jat raz vo ja pro fe si je so ci jal nog ra da u Sr bi ji, 2005. http://www.dru stvo-
sr.org.rs, po se će no 30.01.2013.
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ин сти ту ци је ло кал не за јед ни це за ре а ли за ци ју про гра ма со ци јал не 
за шти те. Да нас де ло круг ЦСР об у хва та за шти ту свих осе тљи вих 
и угро же них гру па. По ред ЦСР, осно ва на су и са ве то ва ли шта као 
и број не дру ге вла ди не и не вла ди не ор га ни за ци је ко је про мо ви шу 
со ли дар ност рав но прав ност свих гра ђа на као и омо ћа ва ње угро же-
них по је ди на ца и мар ги на ли зо ва них гру па. Иако ви ди мо да су се 
раз вој и фе ми ни зма и со ци јал ног ра да до ста ме ђу соб но пре кла па-
ли, фе ми ни стич ки со ци јал ни рад остао је не пре по знат у Ср би ји. 
Раз лог за то мо же мо по тра жи ти у не га тив ним пред ра су да ма ве за-
ним за фе ми ни зам или со ци јал ни рад ко је би евен ту ал но ути ца ле 
да из о ста не фе ми ни стич ки со ци јал ни рад не са мо као по јам, већ и 
као прак са. 

4.ИСТРАЖИВАЊЕПЕРСПЕКТИВА
ФЕМИНИСТИЧКОГСОЦИЈАЛНОГРАДА

МЕЂУСОЦИЈАЛНИМРАДНИЦИМА

У на став ку сле ди при каз ис тра жи ва ња пер спек ти ва фе ми ни-
стич ког со ци јал ног ра да у све ту и кра так при каз ста во ва ве за них за 
фе ми ни стич ки со ци јал ни рад у Ср би ји. 

То мас (1977) је у свом ис тра жи ва њу у ком је уче ство ва ло 120 
со ци јал них рад ни ка на пра ви ла про фил ти пич ног фе ми ни стич ког 
со ци јал ног рад ни ка/рад ни це у Сје ди ње ним Др жа ва ма. То је би ла 
же на МСР, са нај ма ње 5 го ди на ис ку ства (у при ват ној прак си или 
у јав ном сек то ру), пре све га у ра ду са же на ма, са ко ји ма су ра ди ле 
или ли цем у ли це или у гру па ма. Ови струч ња ци за со ци јал ни рад 
на зи ва ју се бе фе ми ни стич ким са вет ни ца ма или фе ми ни стич ким 
те ра пе ут ки ња ма. То ком 1980-тих и ра них 1990-тих, фе ми ни стич ки 
со ци јал ни рад је по стао глав ни ен ти тет22) и са фе ми ни стич ким те о-
ри ја ма ути цао на мно ге обла сти прак се, укљу чу ју ћи ис тра жи ва ње, 
обра зо ва ње и ад ми ни стра ци ју. Фе ми ни стич ки ори јен ти са не слу-
жбе23) и ор га ни за ци је у ко ји ма ра де со ци јал ни рад ни ци ис ти ца ле 
су ори јен та ци ју ка ко лек тив ном вођ ству, пар ти ци па ци ји, тран спа-
рент но сти и по рав на њу хи је рар хи је. 

22) Mary Va len tich, „Fe mi nism and so cial work prac ti ce“, in: F. J. Tur ner (Ed.), Socialworktre-
atment(3rd ed., pp. 564-589). Free Press,  New York, 1986.

 Mary Va len tich, „Fe mi nist the ory and so cial work prac ti ce“, in: F. J. Tur ner (Ed.), Socialwork
treatment,(4th ed),Free Press,  New York. 1996,  pp. 282-318.

 Mary Va len tich & Ja mes Grip ton, „Ide o lo gi cal per spec ti ves on the se xu al as sa ult of wo men“, 
SocialServiceReview, 58/1984, 448-461.

23) Ivan Vidanović, Istorijat razvoja profesije socijalnog rada u Srbiji, 2005. http://www.drust-
vosr.org.rs, posećeno 30. 01. 2013.
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У овом пе ри о ду са зре ва ња фе ми ни стич ке прак се со ци јал ног 
ра да ни је би ло нео бич но за не ке же не со ци јал не рад ни це да бу ду 
по но сне да се бе на зи ва ју фе ми нист ки ња ма, да у ме ди ји ма пред-
ста вља ју жен ска пи та ња, као и да под сти чу дру штве ну ак ци ју да 
от кло ни мно штво со ци јал них усло ва ко ји ути чу на дис кри ми на ци-
ју и да по зо ву на дру штве не про ме не.24) Ме ђу њи ма ни су све би ле 
са гла сне о то ме шта је по треб но да се ура ди и ни су све де ли ле исте 
иде о ло шке пер спек ти ве, иако су ра ди кал не и со ци ја ли стич ке иде о-
ло ги је би ле ис так ну те, со ци јал ни рад је обич но усва јао ли бе рал не 
иде о ло ги је.25) Ме ђу тим, као што је Ај зен штајн 26) при ме ти ла, чак и 
уну тар ли бе рал ног фе ми ни зма, би ло је ра ди кал них еле ме на та, чи-
ме се ну ди фе ми нист ки ња ма ра зних при сту па иде о ло шка осно ва за 
је дин стве ну ак ци ју.

Пре глед ових ис тра жи ва ња и кре и ра ње про фи ла фе ми ни-
стич ке со ци јал не рад ни це/рад ни ка слу жи ло је као под сти цај за 
кре и ра ње крат ке ан ке те на ме ње не со ци јал ним рад ни ца ма у Ср-
би ји. Ан ке та је са др жа ла не ко ли ко пи та ња ве за них за ис пи ти ва ње 
ста во ва о фе ми ни стич ком со ци јал ном ра ду, а по ла зна прет по став-
ка је би ла да се услед не га тив них пред ра су да со ци јал не рад ни це 
углав ном не ће де кла ри са ти као фе ми ни стич ке.

Ан ке ти ра но је укуп но 20 со ци јал них рад ни ца (ни је дан со-
ци јал ни рад ник) раз ли чи тог уз ра ста, за по сле них у раз ли чи тим ор-
га ни за ци ја ма и у ра ду са раз ли чи тим гру па ма кли је на та. Ни јед на 
од ан ке ти ра них ни је се бе пре по зна ла као фе ми ни стич ку со ци јал ну 
рад ни цу, иако су, ка да су упи та не да ли су чу ле за тај по јам и да ли 
по зна ју од ред ни цу, из ја ви ле да не зна ју шта то за пра во под ра зу-
ме ва. Ни су же ле ле да се де кла ри шу фе ми ни стич ким из не ко ли ко 
раз ло га: 

1) за то што су сма тра ле да је на тај на чин су же но по ље со-
ци јал ног ра да са мо на рад са же на ма;

2) за то што су има ле не га тив ну сли ку о фе ми ни зму и за сту-
па њу фе ми ни стич ких ста во ва;

24) Mary Va len tich, „The early 1990s: A spe cial ti me for fe mi nists on cam pus“,in: P. K. Coc kett, 
E. Loh ka, & K. Ben tley (Eds.),Goldenthreads,(pp. 193-196), Det se lig En ter pri ses, Cal gary, 
Al ber ta, Ca na da, 2009b

25) Mary Va len tich & Jim Grip ton, „In tro duc tion“, in: M. Va len tich & J. Grip ton (Eds.), Feminist
perspectivesonsocialworkandhumansexuality,Ha worth Press, New York, 1985,  str 1-5.

 Em ma Gross,„Re con struc ting the li be ral con sen sus on what is fe mi nist“, Affilia,13/1998b , 
стр. 389-392.

26) Zil lah Eisen stein, Theradicalfutureofliberalfeminism, Long man, New York,1981, str. 216-
222.
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3) за то што сма тра ју да фе ми ни зам и со ци јал ни рад не ма ју 
до дир них та ча ка.

Ови до би је ни ста во ви пот кре пљу ју по ла зну прет по став ку о 
не га тив ним пред ра су да ма ко је су у Ср би ји ути ца ле на то да фе ми-
ни стич ки со ци јал ни рад оста не у сен ци. Ви ди мо да се со ци јал не 
рад ни це дис кри ми на тив но од но се пре ма фе ми ни зму. Уко ли ко оне 
сма тра ју да је тер мин фе ми ни стич ки со ци јал ни рад не а де ква тан и 
огра ни ча ва ју ћи, њи хо ва прак са не мо же да бу де род но осе тљи ва. 
Оне он да де ла ју као про ду же на ру ка па три јар хал ног си сте ма опре-
си је ко ји одр жа ва же не пот чи ње ни ма.

Сва ка ко, да би се за кљу чак мо гао до не ти са по у зда но шћу, 
по треб но је ин тер вју и са ти знат но ве ћи број, ка ко со ци јал них рад-
ни ца та ко и со ци јал них рад ни ка, што оста је као пре по ру ка за на-
ред на ис тра жи ва ња. По ред то га, би ло би ин те ре сант но за бу ду ћа 
ис тра жи ва ња да се упо ре де ста во ви о фе ми ни стич ком со ци јал ном 
ра ду код сту де на та и код ис ку сних со ци јал них рад ни ка, ка ко би се 
утвр ди ло да ли ис ку ство прак се ути че на по ја ву дис кри ми на ци је 
или обра зов ни си стем тре ба ме ња ти у прав ци ма род но осе тљи вих 
прак си.

ЛИТЕРАТУРА

Abra mo vitz Mi mi,  „Re gu la ting the Li ves of Wo men“, SocialWelfarePolicyfrom
ColonialTimestothePresent, So uth End Press, Bo ston, 1996.

Ag new Eli za beth, FromCharitytoSocialWork:MaryE.RichmondandtheCrea-
tionofanAmericanProfession, Uni ver sity of Ili no is press, Ur ba na (Ill.),  2004.

An der sen Mar ga ret L., „Thin king abo ut wo men: A qu ar ter cen tury’s vi ew“, Gen-
der&Society, 19/2005, str 437-455.

Ba tler Džu dit, Nevoljasrodom, Kar pos, Lo zni ca, 2010.
Bo ži no vić Ne da, ŽenskopitanjeuSrbijiuXIXiXXveku, Be o grad, 1994.
Col lins, Bar ba ra G., „De fi ning fe mi nist so cial work“, SocialWork, 31/1986, str. 

214-219.
Col lins H. Pa tri cia, Bleck feminist thought:Knowledge,Consciousness and the

politicofempowerment,se cond edi tion, Ro u tled ge, New York,1991.
De Be a u vo ir Si mo ne, Drugi pol I-II, prev. Z. Mi lo sa vlje vić i M. Vuk mi ro vić, 

BIGZ, Be o grad, 1982. [1949.]
Di etz Mary, “Cur rent con tro ver si es in fe mi nist the ory“, AnnualReviewofPolitical

Science, Uni ver sity of Min ne so ta, 6/2003, str. 399-431.
Do mi ne li La na, Feministsocialwork:theoryandpractice, Pal gra ve-Mac mil lan, 

Ba sing sto ke,2002.
Du ha ček Da ša, Bremenašegdoba:OdgovornostirasuđivanjeudeluHaneArent, 

Be o grad ski krug i Cen tar za žen ske stu di je i is tra ži va nje ro da, Be o grad, 2010.
Eisen stein Zil lah, TheradicalfutureofLiberalFeminism, Long man, New York,

1981, str. 216-222.



АнитаБургунд,МаринаПантелић Феминистичкисоцијалнираду...

105

Gross Em ma,„Re con struc ting the li be ral con sen sus on what is fe mi nist“, Affilia,
13/1998b, 389-392.

IASSW, WorldGuidetoSocialWorkEducation, New York, 1973.
Kenny Mеryl, „Gen der, in sti tu ti ons and po wer: A cri ti cal re vi ew“, Politics, 

27/2007, 91-100.
Mary Va len tich, „Fe mi nist the ory and so cial work prac ti ce“, in: F. J. Tur ner (Ed.), 

Socialworktreatment,(4th ed), Free Press, New York,1996, pp. 282-318.
Mil let Kat he ri ne, TheoryofSexualPolitics, Do u ble day, New York, 1969.
Mla đe no vić Le pa, „Po če ci fe mi ni zma - Žen ski po kret u Be o gra du, Za gre bu, Lju-

blja ni“, 2013 http://www.wo men ngo.org.rs/zen ski-po kret/isto ri ja-zen skog-
po kre ta/217-po ce ci-fe mi ni zma-zen ski-po kret-u-be o gra du-za gre bu-lju blja ni, 
po se će no 15.01.2013.

Stoj čić Ma ri ja na, Va si lje vić Li di ja, Za ha ri je vić Adri a na, „Se strin stvo i je din stvo? 
Fe mi ni zam u Ju go sla vi ji“, u NovijidruštvenipokretiuJugoslavijiod1968.do
danas, RosaLuxemburgStifung,Zo la, No vi Sad, 2009,  str. 108-141.

Tho mas Ame lia,  „The ory and prac ti ce in fe mi nist the rapy“, SocialWork, 22/1977, 
str. 447-454.

Tong Ro se ma rie, „The Et hics of Ca re: A Fe mi nist Vir tue of Ca re for He al thca re 
Prac ti ti o ners“,  JournalofMedicineandPhilosophy, vol. 23, no. 2/1998, 131-
152.

Va len tich Mary, „Fe mi nism and so cial work prac ti ce“. In F. J. Tur ner (Ed.), Social
worktreatment,(3rd ed.,pp. 564-589), Free Press, New York, 1986.

Va len tich Mary, Grip ton Ja mes, „Ide o lo gi cal per spec ti ves on the se xu al as sa ult of 
wo men“, SocialServiceReview, 58/1984, str.  448-461.

Va len tich Mary, Grip ton Jim, „In tro duc tion“, in: M. Va len tich & J. Grip ton (Eds.), 
Feminist perspectives on social work and human sexuality, Ha worth Press, 
New York, 1985, str 1-5.

Va len tich Mary, „The early 1990s: A spe cial ti me for fe mi nists on cam pus“. In P. 
K. Coc kett, E. Loh ka, & K. Ben tley (Eds.),Golden threads, (pp. 193-196), 
Det se lig En ter pri ses, Cal gary, Al ber ta, Ca na da, 2009b.

Vi da no vić Ivan, Isto ri jat raz vo ja pro fe si je so ci jal nog ra da u Sr bi ji, 2005 http://
www.dru stvo sr.org.rs, po se će no 30.01.2013.

Vi šnjić Je le na,Uzonipolitičkog:Feminističkiodgovori i inicijativeusavreme-
nojSrbiji, Žen ski in for ma ci o no-do ku men ta ci o ni cen tar (ŽIN DOK), Be o grad, 
2001.

Wet zel Ja ni ce, „A fe mi nist world vi ew con cep tual fra me work“, SocialCasework, 
67/1986, str. 166-173.

Za ha ri je vić Adri a na, Neko je rekao feminizam,He in rich Böll Stif tung, Ar tprint, 
No vi Sad,2008, str. 368-398.

AnitaBurgund,MarinaPantelic

FEMINISTSOCIALWORKINSERBIA

Resume
Con si de ring the hi sto ri cal de ve lop ment of fe mi nism and so cial 

work, we co uld no te that they ha ve been de ve lo ping in pa ral lel, had 
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com mon po ints of over lap ping, but al so that the term fe mi nist so cial 
work did not ap pe ar as such in Ser bia. Ter mi no logy fa i lu re to re cog ni ze 
this term can be sig ni fi cant lack for fe mi nism, and espe ci ally for so-
cial work be ca u se our lan gu a ge as usa ge and ide o lo gi cal va lue marks, 
struc turs wor ldvi ew, as well as con cep tual co or di na tes to which one 
com mu nity will be ori en ted and will gi ve to so met hing seen, ima gi ned 
or sen sed a na me and lo ca tion at the axi o lo gi cal and et hi cal sca le that 
was con struc ted and used by that par ti cu lar com mu nity. If the con cept 
of fe mi nist so cial work is not re cog ni zed, it co uld mean that we do not 
re spect gen der per spec ti ve in our prac ti cal work, which is then not sen-
si ti ve for the do mi nant pa tri ar chal so ci ety, and may advo ca te for and 
em po wer mar gi na li zed to stay in sub or di na te sta tus,  ac ting in fa vor of 
the ru ling system rat her than sub or di na te in di vi du als.

The con cept of fe mi nist so cial work sho uld be ba sed on in clu-
sion, and not on the op pres sion. The re fo re, fe mi nism and so cial work 
ne eds to be su bjec ted to a con stant pro cess of de con struc tion, be ca u se 
everything po ints to pa tri archy, who se fa ith ful per pe tors are mostly wo-
men in every so ci ety, ma in ta i ning the esta blis hed po wer re la ti on ships 
that un der mi ne equ a lity.

This pa per hig hlights the im por tan ce of cre a ting a pro fes si o nal 
iden tity of fe mi nist so cial work which is the way for pro fi ling the the-
ory and prac ti ce of so cial work as an en vi ron men tal, a per son-cen tred 
ap pro ach. Fe mi nist so cial work sho uld be con si der in the so cio-cul tu ral 
con text of the co un try and tra di tion wit hin we li ve and act, whi le thin-
king and ac ting sho uld be glo bally ori en ted as exa mi ning the con cepts 
of ot her co un tri es in or der to ena ble re pe a tedly con struc tion of fe mi nist 
re a lity in or der to help and advo ca te ot hers.
Keywords: fe mi nism, so cial work iden tity

* Овај рад је примљен 12. марта 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 23. маја 2014. године.
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Сажетак
Трет ман по чи ни ла ца на си ља у парт нер ским од но си ма је но-

ва услу га у со ци јал ној за шти ти, на ме ње на за у ста вља њу и спре-
ча ва њу на си ља. Ње го ва основ на функ ци ја је за шти та и до бро бит 
жр тве. Те о риј ске по став ке трет ма на су за сно ва не на са гле да ва њу 
на си ља као нај ек стрем ни је по сле ди це род не не рав но прав но сти. 
Циљ ис тра жи ва ња је ис пи ти ва ње од но са струч ња ка из свих ре ле-
вант них си сте ма пре ма по чи ни о ци ма на си ља, ка ко би се пре по зна-
ле сна ге и евен ту ал не те шко ће у им пле мен та ци ји трет ма на по чи-
ни ла ца на си ља. Трет ман по чи ни ла ца на си ља се у Кра гу јев цу, пр вој 
ло кал ној сре ди ни ко ја си стем ски раз ви ја ову услу гу, спро во ди од 
2010. го ди не. Ак ту ел но се ова услу га раз ви ја и у дру гим сре ди на-
ма. Спрем ност свих си сте ма ко ји се ба ве на си љем у по ро ди ци да 
по др же рад са по чи ни о ци ма је ну жна за ефи ка сну и кон ти ну и ра ну 
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при ме ну трет ма на. Ис тра жи ва њем су об у хва ће ни про фе си о нал ци 
из си сте ма со ци јал не за шти те, по ли ци је, ту жи ла шта ва, су до ва и 
ме ди ја. Од нос је ис пи ти ван у од но су на три до ме на: ка рак те ри сти-
ке по чи ни ла ца на си ља и узро ци на сил ног по на ша ња, мо гућ но сти и 
фак то ри про ме не и иден ти фи ка ци ја си сте ма по др шке.

Ре зул та ти по ка зу ју да су у свим си сте ми ма при сут ни сте-
ре о ти пи о по чи ни о ци ма на си ља, као и по гре шне ин тер пре та ци је 
узро ка на си ља, а да су нај и зра же ни је у си сте ми ма суд ства и по-
ли ци је. Ис тра жи ва ње им пли ци ра ва жност еду ка ци је струч ња ка и 
мул ти сек тор ског при сту па у уво ђе њу услу ге трет ма на по чи ни ла ца 
на си ља у парт нер ским од но си ма. 
Кључнеречи: трет ман по чи ни ла ца на си ља у парт нер ским од но си ма, од-

нос про фе си о на ла ца, фак то ри им пле мен та ци је трет ма на.

1.ТРЕТМАНПОЧИНИЛАЦАНАСИЉА
УПАРТНЕРСКИМОДНОСИМА

1.1Програмирадасапочиниоциманасиља:
међународно-правниаспект

На си ље му шка ра ца над же на ма је за сту пље но у свим др жа-
ва ма и за јед ни ца ма ши ром све та и је дан је од нај ра спро стра ње-
ни јих дру штве них про бле ма. Жен ски по кре ти по чи њу да се ба ве 
про бле ми ма на си ља му шка ра ца над же на ма се дам де се тих го ди на 
два де се тог ве ка, јер се тај про блем до та да нор ма ли зо вао и био не-
ви дљив у па три јар хар ном кон тек сту. Од та да се раз ви ја ју број ни 
те о риј ски кон цеп ти у раз у ме ва њу на си ља и ме ђу на род но је пре по-
зна то да је на си ље над же на ма кр ше ње основ них људ ских пра ва. 

Про гра ми за по чи ни о це на си ља у по ро ди ци и парт нер ским 
од но си ма раз ви ја ју се ви ше од три де сет го ди на у мно гим зе мља ма 
и пред ста вља ју оба ве зан аспект во де ћих ме ђу на род них стра те ги ја 
у бор би про тив сек су ал ног и род но за сно ва ног на си ља. Кон вен ци ја 
о ели ми на ци ји свих об ли ка дис кри ми на ци је же на усво је на 18. сеп-
тем бра 1979. го ди не је нај све о бу хват ни ји ме ђу на род ни до ку мент 
за за шти ту же на. У де лу нео п ход них ме ра за су зби ја ње на си ља у 
по ро ди ци ко је су усво је не као Оп шта пре по ру ка број 19. - На си ље 
над же на ма на 11. за се да њу УН Ко ми те та (CE DAW) 1992. го ди не 
на ла зе се про гра ми ре ха би ли та ци је за по чи ни о це. Пе кин шка де-
кла ра ци ја и плат фор ма за де ло ва ње (1995.) у по себ ном стра те шком 
ци љу D.1. где су ис так ну те ме ре ко је тре ба да пре ду зму Вла де ка-
ко би ути ца ле на спре ча ва ње на си ља у ста ву 125 на во де се ме ре 
упу ће не на про гра ме за по чи ни о це на си ља: ,,Обез бе ди ти, фи нан-
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си ра ти и под сти ца ти про гра ме за са ве то ва ње и ре ха би ли та ци ју за 
по чи ни о це на си ља, и уна пре ђи ва ти ис тра жи ва ња ка ко би се по-
ве ћа ли на по ри ве за ни за та кво са ве то ва ње и ре ха би ли та ци ју ра ди 
спре ча ва ња ре ци ди ва.“1)

Нај но ви ји ме ђу на род но-прав ни до ку мент Кон вен ци је Са-
ве та Евро пе о спре ча ва њу и бор би про тив на си ља над же на ма и 
на си ља у по ро ди ци (Ис тан бул,  мај 2011. го ди не) ко ју  је на ша др-
жа ва пот пи са ла и ра ти фи ко ва ла (За кон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је 
Са ве та Евро пе о спре ча ва њу и бор би про тив на си ља на да же на ма и 
на си ља у по ро ди ци, 31. ок то бар 2013.) у  По гла вљу 3 - Пре вен ци ја 
у чла ну 16. од ре ђу је да др жа ве чла ни це по кре ну и по др же по кре-
та ње про гра ма али и да по др же по сто је ће про гра ме на ме ње не по-
чи ни о ци ма на си ља у по ро ди ци2). Др жа ва ма је пре пу ште но да са ме 
од ре де на чин во ђе ња ове вр сте про гра ма. Пре вен тив ни про гра ми 
ин тер вен ци је и про гра ми ра да са по чи ни о ци ма на си ља у по ро ди ци 
са јед не стра не има ју за циљ да по мог ну по чи ни о ци ма да про ме не 
сво је ста во ве и по на ша ње, а са дру ге стра не да спре че по на вља ње 
на си ља у по ро ди ци. По себ но се мо ра во ди ти ра чу на о си гур но сти 
и по тре ба ма жр та ва и њи хо вим људ ским пра ви ма, а крај њи циљ 
про гра ма је да се спре чи по на вља ње кри вич ног де ла и успе шна 
ре ин те гра ци ја по чи ни ла ца у за јед ни ци, без об зи ра на то да ли жр-
тва оста је у за јед ни ци са по чи ни о цем или не. Ва жна пре по ру ка је 
да пре вен тив ни про гра ми за по чи ни о це бу ду у бли ској са рад њи са 
слу жба ма за по моћ и по др шку жр тва ма по ро дич ног на си ља. 

1.2.Програмирадасапочиниоцима
насиљаиосновнипринципирада

Је дан од пр вих про гра ма за по чи ни о це је Emer ge осно ван у 
Бо сто ну 1977. го ди не. Да нас по сто је број ни про гра ми у САД-у, Ка-
на ди, Аустра ли ји и Евро пи. У Евро пи ови про гра ми по чи њу да се 
ре а ли зу ју кра јем 80-тих го ди на про шлог ве ка и у Швед ској има 16 
раз ли чи тих про гра ма, док у Ве ли кој Бри та ни ји по сто ји раз ви је на 
мре жа од пре ко 200 ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја ко је спро во де про-
гра ме за по чи ни о це.3) 

1) Јелена Грујић, „Програми за починиоце насиља у породици: истраживања добрих 
пракси и предлога модела рада са починиоцима за Србију“, Прилози за унапређење
стратешкогиправногоквирауобластинасиљаупородици, (ур. Весна Јарић, Данијела 
Ранковић), Пројекат Борба против сексуалног и родно заснованог насиља, Управа за 
родну равноправност, Министарство рада и социјалне политике, Београд, 2010, стр. 
173.

2) За кон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је Са ве та Евро пе о спре ча ва њу и бор би про тив на си ља 
над же на ма и на си ља у по ро ди ци МУ 12-13,  http://www.par la ment.gov.rs/upload/ar chi ve/
fi les/lat/pdf/za ko ni/2013/2246-13Lat.pdf

3) Је ле на Гру јић, „Про гра ми за по чи ни о це на си ља у по ро ди ци: ис тра жи ва ња до брих прак-
си и пред ло га мо де ла ра да са по чи ни о ци ма за Ср би ју“, Прилозизаунапређењестрате-
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Ге не рал но по сто је две до ми нант не вр сте трет ма на: ба зи ра-
ни на фе ми ни стич ком мо де лу на си ља и ба зи ра ни на ког ни тив но 
би хеј ви о рал ном при сту пу/те о ри ја ма уче ња. Нај ве ћи број трет ма на 
ком би ну је пси хо е ду ка тив ни са фе ми ни стич ким при сту пом4).

Основ ни прин ци пи ра да са по чи ни о ци ма на си ља су5): нео п-
хо дан је кон такт са парт нер ком и по др шка парт нер ки, де ца су увек 
жр тве, би ла она не по сред не или по сред не жр тве на си ља у по ро ди-
ци и њи хо ва без бед ност мо ра би ти при о ри тет у ра ду са по чи ни о ци-
ма, про гра ми  ра да са по чи ни о ци ма по ла зе од уве ре ња да  је про ме-
на мо гу ћа, а да по чи ни о ци мо ра ју да пре у зму од го вор ност за сво је 
по на ша ње, нео п ход на је про це на ри зи ка ра ди по кре та ња од го ва-
ра ју ћих ме ра за за шти ту жр та ва, те ра пе у ти ко ји оба вља ју трет ман 
по ред спе ци ја ли зо ва них зна ња по треб но је да има ју и од го ва ра ју-
ће раз у ме ва ње соп стве них ста во ва и ис ку ста ва на си ља, раз ре ше не 
етич ке ди ле ме као и по све ће ност род ној рав но прав но сти, оси гу ра-
ње ква ли те та кроз до ку мен та ци ју, су пер ви зи ју и ева лу а ци ју. 

1.3.Развојпрограмарадасапочиниоциманасиља
уСрбији,законскиосновитешкоћеууспостављањууслуге

Рад са по чи ни о ци ма на си ља у парт нер ским од но си ма у Ср-
би ји је пр ви пут ор га ни зо ван кроз про јект ну ак тив ност Град ског 
Цен тра за со ци јал ни рад у Бе о гра ду, од но сно Са ве то ва ли шта за 
брак и по ро ди цу 2004. го ди не6). 

У Са ве то ва ли шту за брак и по ро ди цу у Кра гу јев цу 2010. 
го ди не за по чи ње рад са по чи ни о ци ма на си ља у по ро ди ци и парт-
нер ским од но си ма,  као ре зул тат ме ђу сек тор ске са рад ње ин сти ту-
ци ја и раз ви ја ња Про то ко ла о ме ђу сек тор ској са рад њи у про це су 
за шти те жр та ва на си ља у по ро ди ци (2008) и од та да се кон ти ну и-
ра но ре а ли зу је до да нас. 

шкогиправногоквирауобластинасиљаупородици, (ур. Ве сна Ја рић, Да ни је ла Ран-
ко вић), Про је кат Бор ба про тив сек су ал ног и род но за сно ва ног на си ља, Упра ва за род ну 
рав но прав ност, Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке, Бе о град, 2010, стр. 189.

4) Ju lia C. Bab coc ka, Char les E. Gre e na, Chet Ro bie, „Do es bat te rers’ tre at ment work? A me-
ta-analytic re vi ew of do me stic vi o len ce tre at ment“, Clinicalpsychologyreview,El se vi er Ltd., 
23/ 2004, p. 1026.

5) Је ле на Се ку лић, „Оправ да ност про гра ма за по чи ни о це на си ља у по ро ди ци и парт нер-
ским од но си ма“, Породицаулавиринтупородичногнасиља(при ре ди ли: проф. др Ми о-
ми ра Ко стић, доц. др Дар ко Ди мов ски), Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу, Цен тар 
за со ци јал ни рад „Све ти Са ва“, Ниш, 2013, стр. 182-183.

6) Је ле на Гру јић, „Про гра ми за по чи ни о це на си ља у по ро ди ци: ис тра жи ва ња до брих прак-
си и пред ло га мо де ла ра да са по чи ни о ци ма за Ср би ју“,Прилозизаунапређењестрате-
шкогиправногоквирауобластинасиљаупородици, (ур. Ве сна Ја рић, Да ни је ла Ран-
ко вић), Про је кат Бор ба про тив сек су ал ног и род но за сно ва ног на си ља, Упра ва за род ну 
рав но прав ност, Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке, Бе о град, 2010, стр. 187.
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На на ци о нал ном ни воу рад са по чи ни о ци ма на си ља по чи-
ње да се ре а ли зу је кроз про је кат Упра ве за род ну рав но прав ност  
,,Бор ба про тив сек су ал ног и род но за сно ва ног на си ља’’ 2011. го ди-
не у Са ве то ва ли шти ма у Бе о гра ду, Ни шу и Кра гу јев цу кроз про-
јект ну ак тив ност  “Трет ман по чи ни ла ца на си ља у парт нер ским од-
но си ма”.

Прав ни основ за спро во ђе ње трет ма на по чи ни ла ца на си ља у 
парт нер ским од но си ма да је За ко ник о кри вич ном по ступ ку Ре пу-
бли ке Ср би је и За кон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је о спре ча ва њу и 
бор би про тив на си ља над же на ма и на си ља у по ро ди ци. У Ср би ји 
се трет ман по чи ни ла ца нај че шће раз ви ја на осно ву чла на 283. За-
ко ни ка о кри вич ном по ступ ку РС став 1 тач ка 6: ,,Јав ни ту жи лац 
мо же од ло жи ти кри вич но го ње ње за кри вич на де ла за ко ја је пред-
ви ђе на нов ча на ка зна или ка зна за тво ра до пет го ди на, ако осум њи-
че ни при хва ти јед ну или ви ше од сле де ћих оба ве за: ... у тач ки 6.'' 
да се под врг не пси хо со ци јал ном трет ма ну ра ди от кла ња ња узро ка 
на сил нич ког по на ша ња. ''7) 

Ме ђу на род но-прав ни усло ви и оба ве зе раз во ја про гра ма ра-
да са по чи ни о ци ма на си ља по сто је. Ипак, у Ср би ји су ак тив но-
сти усме ре не на ор га ни зо ва ње трет ма на по чи ни ла ца спо ра дич не, 
углав ном про јект но за сно ва не и са мим тим те шко одр жи ве. Осно ве 
за раз вој услу ге ко је се ти чу еду ка ци је струч ња ка за спро во ђе ње 
трет ма на су де ли мич но обез бе ђе не, акре ди та ци јом про гра ма обу-
ке про фе си о на ла ца за трет ман по чи ни ла ца на си ља у парт нер ским 
од но си ма у Ре пу блич ком за во ду за со ци јал ну за шти ту. Пре пре ку 
да љем раз во ју пред ста вља не де фи ни са но фи нан си ра ње ка ко од 
стра не Ми ни стар ства прав де, та ко и од ло кал не са мо у пра ве. За ко-
ном ни је  де фи ни са но ко трет ман спро во ди, где се он спро во ди и 
ко ли ко ко шта, услед че га  је нео п ход но ини ци ра ти до но ше ње Пра-
вил ни ка  ко јим ће се та пи та ња де фи ни са ти.

Ак ту ел но се трет ман, у окви ру про јек та ,,Ин те гри са ни од го-
вор на на си ље над же на ма’’ - ,,Трет ман по чи ни ла ца на си ља у прат-
нер ским од но си ма као но ва услу га у со ци јал ној за шти ти’’- раз ви ја 
у Кру шев цу, Ле сков цу, Чач ку, Кра ље ву, Но вом Са ду  и Су бо ти ци. 
У ци љу уна пре ђе ња трет ма на, стан дар ди зо ва ња услу ге и олак ша-
ва ња ње ног уво ђе ња у но ве сре ди не, пре по зна ли смо као ва жно и 
ис пи ти ва ње од но са струч ња ка ко ји се ба ве на си љем у по ро ди ци и 
парт нер ским од но си ма пре ма по чи ни о ци ма на си ља.

7) За ко ник о кри вич ном по ступ ку РС, Службени гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 
121/2012, 32/2013 и 45/2013, члан 283 став 1 тач ка 6
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2.МЕТОД

2.1.Циљевиистраживања

Основ ни ци ље ви ис тра жи ва ња су:
 – ис пи ти ва ње од но са струч ња ка из си сте ма пра во су ђа, цен-

та ра за со ци јал ни рад, по ли ци је, НВО, ме ди ја и адво ка та 
пре ма по чи ни о ци ма на си ља;

 – де фи ни са ње пре по ру ка за уво ђе ње и раз ви ја ње услу ге 
трет ма на по чи ни ла ца на си ља у парт нер ским од но си ма;

2.2.Узорак

Ис тра жи ва њем је об у хва ће но укуп но 213 ис пи та ни ка. Узо-
рак чи не пред став ни ци свих ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја ко је су 
пре по зна те као ва жне за им пле мен та ци ју трет ма на по чи ни ла ца, а 
у скла ду са ин тер сек тор ским при сту пом про бле му на си ља: цен три 
за со ци јал ни рад, по ли ци ја, пра во су ђе, ме ди ји, адво ка ти и НВО ко-
је се ба ве на си љем. Број ис пи та ни ка из не вла ди ног сек то ра и адво-
ка та је ма ли, та ко да су они из у зе ти из да ље ана ли зе. Ана ли за је 
вр ше на на узор ку од 202 ис пи та ни ка. 

Та бе ла бр. 1.  
Струк ту ра узор ка

ЦСР По ли ци ја Пра во су ђе Ме ди ји

% у од но су на 
уку пан узо рак 47.02 21.79 20.79 10.40

Пред став ни ци цен та ра за со ци јал ни рад чи не нај ве ћи део 
узор ка. Нај за сту пље ни ји су струч ња ци из ЦСР у Кра гу јев цу и 
окол них цен та ра (Ба то чи на, Ла по во, Ра ча, То по ла, Аран ђе ло вац и 
Кнић), 23.76%. Ис тра жи ва њем су об у хва ће ни и струч ња ци ЦСР 
Кра ље во (12.87%) и ЦСР Ча чак (10.39%). Узо рак је на овај на чин 
струк ту и ран са ци љем да се про ве ре евен ту ал не раз ли ке из ме ђу 
сре ди на где је услу га трет ма на већ раз ви је на (Кра гу је вац) и ло кал-
них сре ди на у ко ји ма се тек раз ви ја (Ча чак и Кра ље во).

У окви ру си сте ма пра во су ђа ис пи та ни су струч ња ци Основ-
ног јав ног ту жи ла штва, Основ ног и Пре кр шај ног су да у Кра гу јев-
цу. У окви ру си сте ма по ли ци је ис пи та ни су пред став ни ци ПУ Кра-
гу је вац и СМ Кнић. 
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2.3.Инструменти
За по тре бе ис тра жи ва ња кре и ран је упит ник ко ји се са сто ји 

из 18 ај те ма ка те го ри јал ног ти па. Упит ник је струк ту и ран та ко да 
об у хва та три суб ска ле ко је су про це ње не као зна чај не у од но су на 
ци ље ве ис тра жи ва ња: 

• карактеристике починилаца насиља и узроци насилног
понашања; од но си се на ти пич не пред ра су де ко је су ве за-
не за по чи ни о це на си ља, као и на иден ти фи ко ва ње ти пич-
них гре ша ка у са гле да ва њу узро ка на си ља. Не ки од ај те ма 
су: „На сил ни му шкар ци су мен тал но бо ле сни“, „На сил-
ни ци по ти чу из ни жих дру штве них сло је ва, нео бра зо ва ни 
су и не за по сле ни“, „Основ ни про блем код на сил ни ка је 
што су бе сни и не мо гу да се кон тро ли шу“...

На чин на ко ји струч ња ци са гле да ва ју по чи ни о це на си ља и 
узро ке њи хо вог по на ша ња по ве зан је са на чи ном на ко ји ће се пре-
ма њи ма од но си ти у то ку ра да и њи хо ву про це ну ме ра ко је тре ба 
пред у зе ти. У од но су на то ће про це њи ва ти и по тре бу за спро во ђе-
њем трет ма на.

• могућности и фактори промене; од но си се на раз ми-
шља ња струч ња ка о мо гућ но сти ма про ме не на сил них 
обра за ца по на ша ња и на чи на на ко ји се те про ме не мо гу 
оства ри ти (са гле да ва ње зна ча ја ре пре сив них ме ра и ме ра 
пси хо со ци јал не по др шке). Не ки од ај те ма су: „Стро же ка-
зне  и њи хо во ефи ка сно спро во ђе ње су је ди но што мо же 
мо ти ви са ти на сил ни ке да се про ме не“, „На сил ни ци ма је 
по треб на не ка вр ста пси хо со ци јал ног трет ма на да би на-
пра ви ли трај ну про ме ну“...

• идентификација система подршке; кроз ову ди мен зи ју 
са гле да ва ју се ста во ви струч ња ка о то ме ко је ин сти ту ци-
је тре ба да се ба ве по чи ни о ци ма на си ља, од но сно да ли 
ту уло гу мо же има ти и си стем со ци јал не за шти те. Не ки 
од ај те ма су: „Ин сти ту ци је ко је тре ба да се ба ве на сил-
ни ци ма су са мо по ли ци ја, ту жи ла штво, ка зне но по прав не 
ин сти ту ци је“, „Ба вље ње на сил ни ци ма кроз си стем со ци-
јал не за шти те ума њу је ре сур се за по др шку жр тва ма на-
си ља“...
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3.РЕЗУЛТАТИ

По да ци су об ра ђе ни у про гра му SPSS 17. Раз ли ке на по је ди-
нач ним ај те ми ма у од но су на ва ри ја бле по ла, уста но ве из ко је ис-
пи та ник до ла зи и го ди на ста жа, про ве ра ва не су при ме ном хи-ква-
драт те ста, а раз ли ке на ни воу ди мен зи ја у од но су на ове ва ри ја бле 
уни ва ри јат ном ана ли зом ва ри јан се (ANO VA). Ка ко све суб ска ле 
не ма ју јед нак број ај те ма при ли ком ана ли зе ва ри јан се ко ри шће ни 
су про сеч ни ско ро ви.

За по тре бе овог ра да ре зул та ти у од но су на пред став ни ке 
цен та ра за со ци јал ни рад, не ће би ти при ка зи ва ни по себ но (Кра гу-
је вац, Кра ље во, Ча чак), већ збир но.

3.1.АнализасубскалеКарактеристикепочинилаца
насиљаиузроцинасилногпонашања

У од но су на ову ди мен зи ју ни су до би је не ста ти стич ки зна-
чај не раз ли ке у по лу, F (1,193) =.24, p=.62, ни го ди на ма ста жа, F 
(3,190) =.24, p=.62. Раз ли ке по сто је у од но су на уста но ву из ко-
је ис пи та ни ци до ла зе, F (3,198) =17.56, p< .001, η2=.12. На осно ву 
Bon fer ro ni те ста мо же да се за кљу чи да нај ма ње из ра же не сте ре о-
ти пе има ју за по сле ни у ЦСР (М=2.26, SD=1.50), нај ви ше за по сле-
ни у су до ви ма (М=3.50, SD=1.46) и по ли ци ји (М=3.14, SD=1.76), 
док се при пад ни ци ме ди ја на ла зе из ме ђу ове две гру пе (М=2.76, 
SD=1.44)

Ана ли зом ај те ма уоча ва се да су у свим си сте ми ма су при-
сут на сте ре о тип на раз ми шља ња о ка рак те ри сти ка ма по чи ни ла ца 
на си ља и узро ци ма на сил ног по на ша ња. 

Сле ди де таљ ни ји при каз не ких од до би је них ре зул та та по ај-
те ми ма.

• Ај тем број 1: „На сил ни му шкар ци су мен тал но бо ле сни“; 
по ве зи ва ње узро ка на си ља са мен тал ном бо ле шћу нај и-
зра же ни је је код при пад ни ка ме ди ја (33.3%), за тим по-
ли ци је (29.5%) и пра во су ђа (23.8%), а нај ма ње из ра же-
но, али ипак при сут но код рад ни ка цен та ра за со ци јал ни 
рад (12.8%). Ни су до би је не ста ти стич ки зна чај не раз ли-
ке у од но су на уста но ву из ко је ис пи та ни ци до ла зе, χ2 (5, 
N=202)= 8.657, p=.124. Раз ли ка не ма ни у од но су на ва ри-
ја блу по ла, χ2 (1, N=195) = .026, p=.873, као ни ста жа χ2 (3, 
N=194) = 4.867, p=.182.  

• Ај тем број 2: „Ал ко хол је глав ни узрок ис по ља ва ња на си-
ља“; ви ше од по ло ви не пред став ни ка пра во су ђа као узрок 
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на си ља пре по зна је ал ко хол (54.8%). Ово по гре шно уве ре-
ње при сут но је и код ве ли ког бро ја при пад ни ка по ли ци је 
(40.9%) и ско ро че твр ти не ис пи та них пред став ни ка ме-
ди ја (23.8%). У нај ма њем про цен ту је из ра же но код пред-
став ни ка ЦСР (15.8%). Раз ли ке из ме ђу уста но ва у од но су 
на ово уве ре ње су ста ти стич ки зна чај не, χ2 (5, N=202) = 
24.626, p<.001. 

•	 	Ај тем број 3: „На сил ни ци по ти чу из ни жих дру штве них 
сло је ва, нео бра зо ва ни су и че сто не за по сле ни“; ви ше од 
по ло ви не пред став ни ка пра во су ђа (59.5%) и по ли ци је 
(59.1%) не пре по зна ју да је на си ље за сту пље но у свим 
дру штве ним, обра зов ним и еко ном ским сло је ви ма дру-
штва. Знат но ма њи, али опет зна ча јан број пред став ни ка 
ЦСР (18.9%) раз ми шља на овај на чин. Овај сте ре о тип је 
нај ма ње из ра жен код пред став ни ка ме ди ја (9.5%). Раз-
ли ке ме ђу ис пи та ни ци ма из раз ли чи тих уста но ва су ста-
ти стич ки зна чај не на овом ај те му χ2 (5, N=202) = 42.997, 
p<.001. 

У од но су на овај сте ре о тип по сто је ста ти стич ки зна чај не 
раз ли ке у по лу χ2 (1, N=195) = 3.920, p<.05, при че му је из ра же ни ји 
код му шка ра ца не го код же на.

•	 	Ај тем број 4: „Основ ни про блем код на сил ни ка је што су 
бе сни и не мо гу да се кон тро ли шу“; по гре шно уве ре ње да 
је на си ље по ве за но са не мо гућ но шћу кон тро ле бе са је у 
ве ли кој ме ри при сут но код ис пи та ни ка из свих си сте ма. 
У од но су на овај ај тем од го во ри су нај у јед на че ни ји, χ2(5, 
N=202)= 8.423, p=.134; пра во су ђе 57.1%, ме ди ји 52.4%, 
по ли ци ја 45.5% и ЦСР 40,0%. 

•	 	Ај тем број 5: „На сил ни ци су ге нет ски пред о дре ђе ни за 
на сил но ре а го ва ње“; ге нет ску ети о ло ги ју на си ља пре по-
зна је 27.2% пред став ни ка по ли ци је, 23.8% ис пи та ни ка 
ко ји су за по сле ни у ме ди ји ма, 11.9% пред став ни ка пра во-
су ђа и 8.4% за по сле них у ЦСР. Не ма ста ти стич ки зна чај-
них раз ли ка из ме ђу пред став ни ка раз ли чи тих уста но ва, χ2 
(5, N=202) = 10.127, p=.072. Ни су про на ђе не раз ли ке ни у 
од но су на ва ри ја блу по ла χ2 (1, N=195) = 1.543, p=.214, ни 
ста жа χ2 (3, N=194) = 2.628, p=.453.

•	 	Ај тем број 6: “Сви на сил ни ци су исти“; сте ре о тип но са-
гле да ва ње по чи ни ла ца на си ља као хо мо ге не ка те го ри је 
из ра же но је код го то во по ло ви не пред став ни ка ме ди ја 
(47.6%). Код ис пи та ни ка из по ли ци је ово раз ми шља ње 
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при сут но у 15.9% слу ча је ва. Пред став ни ци пра во су ђа и 
ЦСР ге не рал но са гле да ва ју по чи ни о це на си ља као хе те-
ро ге ну ка те го ри ју (ма ње од 7% од го во ри ло по тврд но на 
тврд њу). Ни су про на ђе не ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у 
од но су на ва ри ја бле: уста но ве χ2(5, N=202)= 9.189, p=.102, 
пол χ2(1, N=195)= 1.495, p=.221 и стаж χ2(3, N=194)= 
2.664, p=.446.

•	 	Ај тем број 7; „На сил ни ци има ју и до брих стра на“; са гле-
да ва ње по чи ни ла ца на си ља не са мо кроз пер спек ти ву на-
сил ног по на ша ња нај при сут ни је је код пред став ни ка ЦСР 
(90.5%) и пра во су ђа (81.0%). До бре стра не по чи ни ла ца 
на си ља пре по зна је 52.4% пред став ни ка ме ди ја и 47.7% 
при пад ни ка по ли ци је. Раз ли ке ме ђу ис пи та ни ка из раз ли-
чи тих ка те го ри ја су ста ти стич ки зна чај не, χ2 (5, N=202) 
= 37.106, p<.001. У од но су на ову тврд њу по сто је ста ти-
стич ки зна чај не раз ли ке и из ме ђу му шка ра ца и же на, χ2 
(1, N=195) = 13.431, p<.001, му шкар ци су скло ни ји да 
пре по зна ју и до бре стра не код по чи ни ла ца на си ља. 

3.2.АнализасубскалеМогућностиифакторипромене

На суб ска ли Мо гућ но сти и фак то ри про ме не ни су до би је-
не ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у од но су на пол, F (1,193) =1.56, 
p=.08, го ди не ста жа, F (3,190) =.24, p=.36, ни уста но ву из ко је ис-
пи та ни ци до ла зе, F (3,198) =.24, p=.11. Пред став ни ци по ли ци је, 
пра во су ђа, ме ди ја и ЦСР на сли чан на чин раз ми шља ју о то ме да 
ли је про ме на на сил них обра за ца по на ша ња мо гу ћа и на ко ји на чин 
се она мо же оства ри ти. 

Иако ни су до би је не раз ли ке ка да се ана ли зи ра скор на це лој 
суб ска ли, раз ли ке мо же мо уочи ти на ни воу са мих ај те ма:

•	 	Ај тем број 1: „На сил ни ци мо гу пре ста ти са ко ри шће њем 
на си ља уз од го ва ра ју ћу по моћ“; од го во ри ис пи та ни ка 
из свих си сте ма су ге не рал но ујед на че ни, χ2(5,N=202)= 
5.754, p=.331   Мо гућ ност про ме не на сил них обра за ца 
пре по зна је 95,8% ис пи та них рад ни ка ЦСР, 92.9% ис пи-
та ни ка у пра во су ђу, 86.4% при пад ни ка по ли ци је и 85.7% 
пред став ни ка ме ди ја. У од но су на ову тврд њу ујед на че ни 
су му шкар ци и же не, χ2 (1, N=195) = 1.241, p=.265. Бла га 
раз ли ка уоче на је у од но су на го ди не рад ног ста жа, χ2 (3, 
N=194) = 8.088, p<.05. Ис пи та ни ци ко ји има ју до 5 го ди-
на рад ног ста жа су нај скло ни ји да пре по зна ју мо гућ ност 
про ме не на сил них обра за ца по на ша ња, док је тај став нај-
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ма ње из ра жен код оних ко ји има ју из ме ђу 5 и 10 го ди на 
рад ног ста жа. 

•	 	Ај тем број 2: „Стро же ка зне и њи хо во ефи ка сно спро-
во ђе ње су је ди но што мо же мо ти ви са ти на сил ни ке да се 
про ме не“; у од но су на став пре ма при ме ни ре пре сив них 
ме ра ис пи та ни ци из раз ли чи тих уста но ва се зна чај но раз-
ли ку ју, χ2 (5, N=202) = 28.072, p<.001, иако је код свих 
при су тан у ве ли кој ме ри. Нај и зра же ни ји је код при пад ни-
ка по ли ци је (93.2%), за тим ме ди ја (76.2%), ЦСР (56.8%), 
а нај ма ње из ра жен код пред став ни ка пра во су ђа (47.6%). 
Не ма зна чај них раз ли ка у од но су на пол (χ2 (1, N=195) 
=1.388, p=.239) ни го ди не ста жа, χ2 (3, N=194) = 2.824, 
p=.420.  

•	 	Ај тем број 3: „На си ље ће пре ста ти ако се му шка рац за-
пла ши по сле ди ца ма ко ри шће ња на си ља“; у од но су на 
про це ну ефе ка та ре пре сив них ме ра на за у ста вља ње на си-
ља ста во ви свих ис пи та ни ка су ујед на че ни, χ2 (5, N=202) 
=8.713, p=.121. Ге не рал но ма ли број ис пи та ни ка пре по-
зна је „за стра ши ва ње“ као ефи ка сну ме ру, ма ње од 30,0%. 
Овај став је нај за сту пље ни ји код пред став ни ка пра во су ђа 
(30.5%) и по ли ци је (25.0%) а нај ма ње код пред став ни ка 
ЦСР (16.8%) и ме ди ја (14.3%).

•	 	Ај тем број 4: „На сил ни ци ма је по треб на и не ка вр ста 
пси хо-со ци јал ног трет ма на ка ко би на пра ви ли трај ну 
про ме ну“; пред став ни ци свих ис пи та них гру па пре по-
зна ју ва жност пси хо-со ци јал них про гра ма на ме ње них 
за у ста вља њу на си ља, и у то ме су ве о ма ујед на че ни (код 
свих пре ла зи 95,0%), χ2 (5, N=202) = 6.423, p=.267. Овај 
став ни је по ве зан са по лом, χ2 (1, N=195) = 1.607, p=.302, 
као ни са го ди на ма рад ног ста жа, χ2 (3, N=194) = 2.460, 
p=.483.  

3.3.Анализасубскале
Идентификацијасистемаподршке

У од но су на про це ну ко је ин сти ту ци је тре ба да се ба ве по-
чи ни о ци ма на си ља, од но сно да ли је то уло га и си сте ма со ци јал не 
за шти те, по сто је ста ти стич ки зна чај не раз ли ке из ме ђу при пад ни ка 
раз ли чи тих уста но ва, F (3,198) =11.34, p< .001, η2=.15. При пад ни ци 
по ли ци је има ју нај и зра же ни је ста во ве да је ба вље ње по чи ни о ци ма 
на си ља ис кљу чи во у над ле жно сти ин сти ту ци ја ре пре сив ног ка рак-
те ра (М=2.95, SD=1.51), док је код за по сле них у ЦСР овај став нај-
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ма ње из ра жен (М=1.73, SD=1.00). За по сле ни у ме ди ји ма (М=2.38, 
SD=1.12) и за по сле ни у пра во су ђу (М=2.00, SD=1.19), има ју став 
ко ји се по ин тен зи те ту на ла зи из ме ђу ове две гру пе. Ста ти стич ки 
зна чај на раз ли ка по сто ји и у од но су на пол ис пи та ни ка,F (1,193) 
=9.44, p< .01, η2=.05, при че му су му шкар ци скло ни ји да пре по зна-
ју ис кљу чи ву над ле жност су да, по ли ци је (М=2.47, SD=1.45), док 
же не у ве ћој ме ри са гле да ва ју и уло гу си сте ма со ци јал не за шти те 
у про це су ра да са по чи ни о ци ма на си ља (М=1.90, SD=1.09). Го ди не 
рад ног ста жа не до при но се фор ми ра њу ста во ва у овој ди мен зи ји, 
F (3,190) =1.94, p=.12.

Из вр ше на је и ана ли за по је ди нач них ај те ма, не ки од њих су 
при ка за ни:

•	 	Ај тем број 1: „Ин сти ту ци је ко је тре ба да се ба ве на сил-
ни ци ма су са мо по ли ци ја, ту жи ла штво, ка зне но по прав не 
ин сти ту ци је“; у од но су на ову тврд њу при сут не су зна чај-
не раз ли ке из ме ђу ис пи та ни ка из раз ли чи тих гру па, χ2 (5, 
N=202) = 40.129, p<.001, при че му су нај и зра же ни је код 
пред став ни ка по ли ци је (47.7%), а нај ма ње код пред став-
ни ка пра во су ђа (2.38%). Овај став има 9.5% пред став ни ка 
ЦСР. Раз ли ке су уоч љи ве и у од но су на пол, χ2 (1, N=195) 
= 8.660, p<.01, му шкар ци су скло ни ји да пре по зна ју ову 
тврд њу као тач ну у од но су на же не.

•	 	Ај тем број 2: „Си стем со ци јал не за шти те мо же да по ну-
ди по др шку у ре ха би ли та ци ји на сил ни ка“; ис пи та ни ци из 
раз ли чи тих гру па су ге не рал но ујед на че ни у пре по зна ва-
њу со ци јал не за шти те као ре ле вант ног ре сур са за рад са 
по чи ни о ци ма, χ2 (5, N=202) = 8.556, p=.128. У свим ка те-
го ри ја ма број ис пи та ни ка ко ји на овај на чин раз ми шља ју 
пре ла зи 70,0%., а нај и зра же ни ји је у си сте му пра во су ђа 
(95,0%).

•	 	Ај тем број 3: „На сил ни ци тре ба да бу ду изо ло ва ни, са 
њи ма се мо же ра ди ти је ди но у за тво ре ној сре ди ни“; ис-
пи та ни ци се у од но су на ову тврд њу зна чај но раз ли ку ју 
у од но су на уста но ву у ко јој ра де χ2 (5, N=202) = 33.844, 
p<.001. Овај став је нај и зра же ни ји код при пад ни ка по ли-
ци је (54.5%) и у ме ди ји ма (52.4%), а нај ма ње из ра жен код 
пред став ни ка пра во су ђа (21.4%) и ЦСР (12.6%). Раз ли ке 
су уоче не и у од но су на пол χ2 (1, N=195) = 15.819, p<.001, 
при че му је та кво раз ми шља ње при сут ни је код му шка ра-
ца. 
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•	 	Ај тем број 4; „Ба вље ње на сил ни ци ма кроз си стем со ци-
јал не за шти те ума њу је ре сур се за пру жа ње по др шке жр-
тва ма“; ис пи та ни ци из раз ли чи тих уста но ва се у од но су 
на ову тврд њу зна чај но раз ли ку ју χ2 (5, N=202) = 20.791, 
p<.001. Став је нај и зра же ни ји код при пад ни ка по ли ци-
је (47.7%), а нај ма ње из ра жен код пред став ни ка ЦСР 
(13.7%).

4.ДИСКУСИЈА

Ре зул та ти по ка зу ју да су у свим ис пи та ним си сте ми ма при-
сут на сте ре о тип на раз ми шља ња о ка рак те ри сти ка ма по чи ни ла ца 
на си ља и узро ци ма на си ља. Раз ли ке из ме ђу ин сти ту ци ја по сто је 
и зна чај не су, ука зу ју на ве ћу за сту пље ност сте ре о тип них раз ми-
шља ња код при пад ни ка по ли ци је и су до ва. Ипак, не тач на са гле да-
ва ња су при сут на и код струч ња ка из си сте ма со ци јал не за шти те. 

Као узро ци на си ља нај че шће се пре по зна ју мен тал на бо лест, 
ал ко хо ли зам и не мо гућ ност кон тро ле бе са. Сви су нај и зра же ни ји 
код пред став ни ка по ли ци је и пра во су ђа, осим пер цеп ци је гу бит ка 
кон тро ле ко ја је ујед на че на код пред став ни ка свих ин сти ту ци ја, и 
као ва лид ну је про це њу је ско ро по ло ви на ис пи та ни ка из свих гру-
па. Ис тра жи ва ња не ги ра ју ове прет по став ке. По ка за но је да се са-
мо ма ли број по чи ни ла ца на си ља мо же свр ста ти у ка те го ри ју осо ба 
са мен тал ним по ре ме ћа ји ма8), као и да ал ко хо ли зам ни је узрок на-
си ља, иако из ме ђу ова два фе но ме на по сто ји по ве за ност9). Те о ри ја 
бе са, као јед на од те о ри ја ко ја об ја шња ва на си ље не мо гућ но шћу 
кон тро ле бе са је пре ва зи ђе на те о ри ја ко ја ни је на шла пот кре пље ње 
у ис тра жи ва њи ма и прак си10).

За ни мљи во је да и са ми по чи ни о ци на си ља на сли чан на чин 
об ја шња ва ју сво је на си ље, што се пре по зна је као је дан од ме ха ни-
за ма про јек ци је од го вор но сти11). Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња по-

8) Ed ward W. Gon dolf, „MCMI-III Re sults for Bat te rer Pro gram Par ti ci pants in Fo ur Ci ti es: 
Less”Pat ho lo gi cal”Than Ex pec ted“,Journaloffamilyviolencе,Ple num Pu blis hing Cor po ra-
tion, Vol. 14, No. 1,1999, p. 1. 

9) Da vid Hir schel, Ira W. Hutchi son, Me ag han Shaw, „The In ter re la ti on ship bet we en Sub stan ce 
Abu se and the Li ke li hood of Ar rest, Con vic tion, and Re-of fen ding in Ca ses of In ti ma te Part-
ner Vi o len ce“,Journaloffamilyviolence,Sprin ger Sci en ce, Vol. 25/2010, p. 81-90.

10) Ми ле на Сто шић, Трансакционаанализаиженежртвенасиљаупородици, Про је кат 
Бор ба про тив сек су ал ног и род но за сно ва ног на си ља,Упра ва за род ну рав но прав ност, 
Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке, Бе о град, 2012, стр. 19.

11) Гру па ауто ра, ур. Је ле на Се ку лић, Ду шан Ма ле ше вић, Приручник за обуку професи-
оналацаипрофесионалки затретманпочинилацанасиља у партнерскимодносима,
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ка зу ју да је про јек ци ја од го вор но сти осим на лич ном, при сут на и 
на дру штве ном ни воу и то код струч ња ка ко ји се ба ве фе но ме ном 
на си ља. Мо гу ће је да по сто ји по ве за ност из ме ђу ова два ни воа, од-
но сно да се са дру штве ног ре флек ту је на лич ни. Ва жно је на гла си-
ти да по сто ја ње ових про јек ци ја оне мо гу ћа ва по сти за ње про ме не 
на сил них обра за ца по на ша ња. 

По сто ја ње опи са них сте ре о тип них са гле да ва ња мо же ути-
ца ти на на чин на ко ји струч ња ци из сво јих над ле жно сти при ла зе 
про бле му на си ља у сми слу пре по зна ва ња на си ља, по ру ка ко је упу-
ћу ју по чи ни о цу и жр тви на си ља, као и про це ну ка зне них ме ра или 
по др шке на ко је ће их упу ти ти. Спро ве де но ис тра жи ва ње је по ка-
за ло да ви ше од по ло ви не пред став ни ка по ли ци је и пра во су ђа не 
пре по зна је да је на си ље при сут но у свим дру штве ним, кул тур ним 
и со цио-еко ном ским сло је ви ма. Мо гу ће је да то ути че на те шко ће 
у иден ти фи ко ва њу на си ља у ви шим со цио-еко ном ским ни во и ма 
дру штва. Про це на узро ка је ди рект но по ве за на са про це ном ме ра и 
по др шке на ко ју ће по чи ни лац на си ља би ти упу ћен. Уко ли ко се као 
узрок пре по зна је ал ко хо ли зам, из ри ца њем оба ве зне ме ре ле че ња 
ути ца ће се на про блем пре ко мер ног кон зу ми ра ња ал ко хо ла, али не 
и на про блем на си ља. Из тих раз ло га је де ло ва ње на про ме ну иден-
ти фи ко ва них сте ре о ти па од из у зет не ва жно сти. 

У кон тек сту уво ђе ња и раз во ја трет ма на по чи ни ла ца на си ља 
у парт нер ским од но си ма, про ме на ових сте ре о тип них уве ре ња је 
та ко ђе зна чај на, јер њи хо ва при сут ност ути че на по гре шну про-
це ну за укљу чи ва ње у трет ман као и оче ки ва ња ко је ре ле вант ни 
ак те ри од трет ма на има ју. Као и за раз вој сва ке услу ге, а у кон тек-
сту ин тер сек тор ске са рад ње у аспек ту за шти те од на си ља, ва жна је 
уса гла ше ност свих си сте ма. 

Иден ти фи ко ва на раз ли ка из ме ђу пред став ни ка ЦСР и по ли-
ци је и су до ва у од но су на при сут ност сте ре о тип них раз ми шља ња 
о узро ци ма на си ља и ка рак те ри сти ка ма по чи ни ла ца се ве ро ват но 
мо же об ја сни ти ве ћом и усме ре ни јом еду ко ва но шћу пред став ни ка 
ЦСР у обла сти парт нер ског на си ља. Ипак, ре зул та ти по ка зу ју да су 
ови сте ре о ти пи при сут ни у свим си сте ми ма, од но сно да по сто ји 
по тре ба за де ло ва њем и у си сте ми ма ЦСР, као и по ли ци је, пра во-
су ђа и ме ди ја.  

У од но су на при ро ду пре по зна тих сте ре о ти па, као нај е фи-
ка сни ји на чин њи хо ве про ме не пре по зна је се еду ка ци ја. По да ци 

Про је кат Бор ба про тив сек су ал ног и род но за сно ва ног на си ља, Упра ва за род ну рав но-
прав ност, Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке, Бе о град, 2012, стр. 
86.
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до би је ни ис тра жи ва њем усме ра ва ју и де фи ни са ње са др жа ја еду-
ка ци је у од но су на уста но ву у ко јој се ор га ни зу је. У од но су на са-
гле да ва ња узро ка на си ља и ка рак те ри сти ка по чи ни ла ца, са пред-
став ни ци ма по ли ци је и пра во су ђа ва жно је ак це нат ста ви ти на: 
по дат ке ко ји ука зу ју на рас про стра ње ност на си ља у свим дру штве-
ним сло је ви ма и ука за ти на спе ци фич но сти у ис по ља ва њу и при-
ја вљи ва њу на си ља у од но су на дру штве ни ни во на ко ме се на си ље 
до га ђа; на ис тра жи ва ња ко ја го во ре о од но су ге не ти ке, мен тал не 
бо ле сти, ал ко хо ла и на си ља, од но сно усме ри ти их ка раз ли ко ва њу 
по ве за но сти и узроч но сти. Еду ка ци ја струч них рад ни ка ЦСР мо же 
об у хва та ти и на ве де не са др жа је, али је по се бан ак це нат по треб но 
ста ви ти на раз у ме ва ње те о ри је бе са и по дат ке ко ји го во ре о ње ној 
не ре ле вант но сти за раз у ме ва ње фе но ме на на си ља. 

Пре по ру ка је да се еду ка ци ја струч ња ка у си сте ми ма со ци-
јал не за шти те, по ли ци је и пра во су ђа спро во ди као јед на од оба ве-
зних ак тив но сти то ком им пле мен та ци је услу ге трет ма на по чи ни ла-
ца на си ља у но вим сре ди на ма, јер зна чај но ути че на ус по ста вља ње 
ове услу ге. У сре ди на ма у ко ји ма је ова услу га већ ус по ста вље на, 
по вре ме на еду ка ци ја је ва жан пред у слов ње ног да љег раз во ја. 

Ис тра жи ва њем су ис пи ти ва ни и ста во ви струч ња ка у од но су 
на мо гућ ност про ме не на сил них обра за ца по на ша ња и фак то ри-
ма ко је пре по зна ју као аген се те про ме не. У овим ста во ви ма пред-
став ни ци пра во су ђа, по ли ци је, ЦСР и ме ди ја су ге не рал но уса гла-
ше ни. Ре зул та ти по ка зу ју да струч ња ци у ве ли кој ме ри пре по зна ју 
мо гућ ност про ме не на сил них обра за ца по на ша ња уз од го ва ра ју ћу 
по моћ, нај ви ше 15% ис пи та ни ка то до во ди у сум њу. Ово се мо же 
са гле да ти као по ве ре ње у мо гућ ност про ме не, об зи ром на то да је 
на си ље на у че но по на ша ње, али и као скло ност пред став ни ка свих 
си сте ма ка иде а ли за ци ји и пре це њи ва њу ре ал них мо гућ но сти за 
про ме ном.

У кон тек сту при ме не пси хо-со ци јал ног трет ма на опи са ни 
ста во ви мо жда мо гу во ди ти ка не ре ал ним оче ки ва њи ма од са мог 
трет ма на, по го то во у од но су на ре зул тат ко ји по ка зу је да пре ко 95% 
ис пи та ни ка из свих гру па пре по зна је пси хо-со ци јал ни трет ман као 
по тре бан за по сти за ње про ме не. Ис ку ства зе ма ља ко ја ре а ли зу-
ју трет ман по чи ни ла ца на си ља по ка зу ју да се њи хо ва успе шност 
про це њу је из ме ђу 50% и 80%.12) Слич на ис ку ства су пре по зна та 

12) Пол Кри сти јан Мо лин, Пјер Еј стејн Стејн свог, „Трет ман по чи ни ла ца на си ља у по ро ди-
ци и раз у ме ва ње фе но ме на“, Опочиниоциманасиљаупородициипартнерскимодно-
сима(ур. Сне жа на Ла ки ће вић), Про је кат Бор ба про тив сек су ал ног и род но за сно ва ног 
на си ља, Упра ва за род ну рав но прав ност, Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња и со ци јал не 
по ли ти ке, Бе о град, 2011, стр. 37.
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и у на шој зе мљи13). Ис тра жи ва ња по ка зу ју да је про ме на на сил-
них обра за ца по на ша ња мо гу ћа, да пси хо-со ци јал ни трет ман мо же 
во ди ти до те про ме не, али и да се та про ме на не де ша ва код свих 
по чи ни ла ца. 

Ре зул та ти до би је ни овим ис тра жи ва њем, у од но су на ка-
рак те ри сти ке ис пи та ног узор ка, го во ре пре све га о раз ми шља њи-
ма струч ња ка у Кра гу јев цу, од но сно оних ко ји су у над ле жно сти 
пра во суд них и по ли циј ских ор га на у Кра гу јев цу. Об зи ром да се 
пси хо-со ци јал ни трет ман ов де си стем ски раз ви ја од 2010. го ди-
не, од но сно да је ин тер сек тор ска са рад ња у ње го вом спро во ђе њу 
де ли мич но ус по ста вље на и струч ња ци де ли мич но ин фор ми са ни, 
мо гу ће је да би у дру гим ло кал ним сре ди на ма ре зул та ти би ли дру-
га чи ји. 

За ни мљи во је да ве ли ки број струч ња ка у свим ис пи та ним 
си сте ми ма пре по зна је зна чај и ре пре сив них ме ра за про ме ну на-
сил них обра за ца по на ша ња (нај ма ње око 50%), при че му пред став-
ни ци по ли ци је има ју нај ве ће по ве ре ње у ка зне и њи хо во ефи ка сно 
спро во ђе ње, а пред став ни ци пра во су ђа нај ма ње. Мо гу ће је да је то 
по ве за но са по зи ци јом пред став ни ка пра во су ђа, ко ја им омо гу ћа ва 
увид у ре ци див у од но су на кри вич но де ло на си ља у по ро ди ци, од-
но сно ефи ка сност при ме ње них ме ра.

Ре зул та ти сва ка ко го во ре у при лог отво ре но сти си сте ма со-
ци јал не за шти те, пра во су ђа и по ли ци је ка ус по ста вља њу и раз во ју 
услу ге пси хо со ци јал ног трет ма на по чи ни ла ца на си ља у парт нер-
ским од но си ма. Исто вре ме но ис пи та ни ци на гла ша ва ју и ва жност 
ефи ка сне и до след не при ме не ка зне них ме ра и као и по ве ћа ња ка-
зни. Ова кви ста во ви се по ду да ра ју са основ ном свр хом пси хо со ци-
јал ног трет ма на, ко ја га де фи ни ше као услу гу ко јом се про ши ру је 
дру штве ни спек тар од го во ра на на си ље. Он не тре ба би ти за ме на 
за ка зну, већ до пу на свих по сто је ћих ме ра ко је у од но су на за у ста-
вља ње на си ља по сто је, на ме њен од ре ђе ним по чи ни о ци ма на си ља, 
у тач но де фи ни са ним усло ви ма.14)

По ред то га, ре зул та ти нам ука зу ју и на ва жност спро во ђе-
ња ак тив но сти на из град њи ре ал них оче ки ва ња од трет ма на и мо-

13) Гор да на Пе тро ни је вић, Сан дра Јо ва но вић, „Ис ку ство у при ме ни трет ма на по чи ни ла ца 
на си ља у парт нер ским од но си ма“, Породицаулавиринтупородичногнасиља,(при ре-
ди ли: проф. др Ми о ми ра Ко стић, доц.  др Дар ко Ди мов ски), Прав ни фа кул тет Уни вер зи-
те та у Ни шу, Цен тар за со ци јал ни рад „Све ти Са ва“, Ниш, 2013, стр. 171.

14) Гру па ауто ра, ур. Је ле на Се ку лић, Ду шан Ма ле ше вић, Приручник за обуку професи-
оналацаипрофесионалки затретманпочинилацанасиља у партнерскимодносима,
Про је кат Бор ба про тив сек су ал ног и род но за сно ва ног на си ља, Упра ва за род ну рав но-
прав ност, Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке, Бе о град, 2012, стр. 
7.
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гућ но сти ма про ме не на сил них обра за ца по на ша ња. Јед на од тих 
ак тив но сти је сва ка ко кон ти ну и ра на ева лу а ци ја ефе ка та трет ма на 
по чи ни ла ца и ње но пред ста вља ње свим ре ле вант ним ак те ри ма. 

Раз ми шља ња о то ме ко је уста но ве тре ба да се ба ве по чи ни-
о ци ма на си ља је сва ка ко по ве за но са раз ми шља њи ма о узро ци ма 
на си ља и на чи ни ма на ко је се про ме на по сти же. При пад ни ци по-
ли ци је има ју нај и зра же ни је ста во ве да је ба вље ње по чи ни о ци ма 
на си ља ис кљу чи во у над ле жно сти ин сти ту ци ја ре пре сив ног ка рак-
те ра. За ни мљи во је да уло гу си сте ма со ци јал не за шти те у ра ду са 
по чи ни о ци ма на си ља нај ви ше пре по зна ју пред став ни ци пра во су-
ђа, чак у ве ћем про цен ту не го са ми струч ња ци у Цен три ма за со-
ци јал ни рад. 

Ова тен ден ци ја је ве ро ват но по ве за на са не до вољ ном де-
фи ни са но шћу на чи на на ко ји се услу га трет ма на по чи ни ла ца на-
си ља у парт нер ским од но си ма спро во ди. До са да шња ис ку ства у 
ре а ли за ци ји трет ма на су од ре ђе на и не ким ло кал ним спе ци фич-
но сти ма, али у свим сре ди на ма за са да под ра зу ме ва до да ва ње још 
јед не ак тив но сти на све оста ле над ле жно сти ЦСР, без кон ти ну и-
ра не и де фи ни са не фи нан сиј ске по др шке. У том кон тек сту ва жно 
би би ло до не ти Пра вил ник o ме сту и на чи ну спро во ђе ња пси хо со-
ци јал ног трет ма на по чи ни ла ца на си ља у парт нер ским од но си ма.  
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EXPLORETHERELATIONSHIP
OFPROFESSIONALSINVARIOUSSYSTEMS

ACCORDINGTOPERPETRATORSOFPARTNER
VIOLENCEASAPRECONDITIONFORTHE

ESTABLISHMENTSERVICESFOR
TREATMENTABUSERS

Resume
Exa mi na ti on of pro fes si o nals’s at ti tu des in so cial wel fa re sys-

tem, po li ce, ju di ci ary and me dia to ward per pe tra tors of vi o len ce is an 
im por tant pre re qu i si te for the im ple men ta tion and de ve lop ment of bat-
te rer tre at ment pro grams. The study pro vi des gu i dan ce for the as ses-
sment of dif fi cul ti es in the pro cess, and the ba sis for plan ning ac ti vi ti es.

Ste re otypi cal thin king abo ut the cha rac te ri stics of the per pe tra-
tors of vi o len ce and the ca u ses of vi o len ce is pre sent in all exa mi ned 
systems, what may af fect the pro fes si o nal’s at ti tu des to ward per pe-
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tra tors and the vi o len ce it self, as well as the pro cess of esta blis hing 
a bat te rer tre at ment pro grams. It has been shown that the ten dency of 
re spon si bi lity pro jec ti ons for vi o lent be ha vi or, which are pre sent with 
per pe tra tors thin king, are pre sent at the so cial le vel as well, and with 
pro fes si o nals who deal with vi o len ce.

Ste re otypi cal thin king is the most ex pres sed in the po li ce and ju-
sti ce systems, but it is pre sent in the system of so cial pro tec tion as well. 
At po li ce and ju di ci ary re pre sen ta ti ves it is re la ted to the as ses sment of 
men tal il lness, al co hol or ina bi lity for an ger con trol as the ca u se of vi o-
len ce, and the fa i lu re to re cog ni ze the pre sen ce of vi o len ce in all stra ta 
of so ci ety. In the area of   so cial pro tec tion, the do mi nant be li ef is in ac-
cor dan ce with the out of da te the ory of an ger in ex pla i ning the vi o len ce 
phe no me non.

Re sults in di ca te the im por tan ce of or ga ni zing spe ci a li zed edu-
ca ti o nal tra i nings for po li ce, ju di ci ary, so cial wel fa re cen ters and the 
me dia, and this study of fers gu i de li nes for plan ning the con tent of tho se 
tra i nings for each tar get gro up se pa ra tely, ba sed on iden ti fied ne eds. 
This will re mo ve so me of the bar ri ers to esta blis hing bat te rer tre at ment 
and en su re com pli an ce of all systems in this re gard. It is re com men ded 
that this ser vi ce sho uld be in tro du ced in new lo cal com mu ni ti es and 
sup por ted in tho se com mu ni ti es whe re this pro gram me is al redy de ve-
lo ped.

Pro fes si o nals in all exa mi ned systems lar gely re cog ni ze the pos-
si bi lity of chan ging the pat terns of vi o lent be ha vi or. In this mat ter they 
are mostly har mo ni zed, and they per ce i ve the im por tan ce of the si mul-
ta ne o us ap pli ca tion of re pres si ve me a su res and the irs ef fi ci ency im pro-
ving, but al so the im por tan ce of psycho so cial pro grams at the sa me 
ti me. In re la tion to the re cog ni zed pos si bi lity of ove re sti ma tion of the 
pro ba bi lity of chan ges in vi o lent be ha vi or and un re a li stic ex pec ta ti ons 
of psycho so cial tre at ment, it is im por tant to con duct a con ti nu o us eva-
lu a tion of the ef fects of per pe tra tor tre at ment and pre sent the re sults to 
all re le vant sta ke hol ders.

The ro le of so cial pro tec tion in de a ling with the per pe tra tors of 
vi o len ce is the le ast re cog ni zed by po li ce, but the most re cog ni zed by 
ju di ci ary system, even mo re than by pro fes si o nals in so cial wel fa re. The 
re sults spe ak in fa vor of or ga ni zing ac ti vi ti es for po li ce re pre sen ta ti ves 
with aim to pre sent the ob jec ti ves, pur po se and ef fects of psycho so cial 
tre at ment of per pe tra tors of vi o len ce.  Lack of syste ma ti cal de fi ni tion 
of pro vi ding bat te rer tre at ment pro cess, and the lack of con ti nu in ged 
fi nan cial sup port are one of the ma jor ob stac les for furt her de ve lop ment 
of the tre at ment. In this con text, it is ne ces sary to adopt the Ru le bo ok 
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АКТЕРАУДРУШТВУ

Сажетак
Мо дел за шти те де це, у ве ћи ни зе ма ља Европ ске Уни је и 

Евро пе, пра ти прин ци пе Кон вен ци је о пра ви ма де те та ко ја не ва жи 
као за кон али се сле де ње не пре по ру ке. Та ко ђе, за шти та де це ре гу-
ли са на је уста вом као и ни зом за кон ских про пи са којимa се шти те 
пра ва и ин те ре си де це. Од нос пре ма де ци и схва та њу де тињ ства 
као не што што се под ра зу ме ва тј. да је де тињ ство би о ло шка чи-
ње ни ца жи во та љу ди, пре о вла да ва и да ље код ве ћи не од ра слих а 
са мим тим и у де фи ни са њу дру штве не по ли ти ке ка да су де ца у пи-
та њу, што до во ди до то га да се гу би со ци јал но и кул тур но зна че ње 
де тињ ства. 

У овом ра ду се ана ли зи ра од нос дру штва и раз ли чи тих на уч-
них ди сци пли на пре ма де тињ ству и при ка зу ју раз ли чи ти мо де ли 
за шти те де це у Швед ској, Хр ват ској и Ср би ји. 
Кључнеречи: де ца, де тињ ство, по ро ди ца, за шти та пра ва и ин те ре са,  

мо де ли за шти те де це.
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1.ПРИЗНАВАЊЕДЕТИЊСТВА

Схва та ју ћи де тињ ство као би о ло шку ка те го ри ју, дру штве не 
ин сти ту ци је су окре ну те ка вас пи та њу, об ли ко ва њу де це као „не-
до ра слих би ћа ко ја тре ба про у ча ва ти“. Тра ди ци о нал на пси хо ло ги ја 
је ис ти ца ла да су пси хо ло шка објaшњења де чи јег раз во ја, а ко ја 
и да нас до ми ни ра ју, окре ну та ка  пра ви ли ма по ди за ња/вас пи та ња 
де це, чи ме се пре мо шћа вао јаз из ме ђу те о ри је и прак се, ро ди те ља 
и де те та, учи те ља и уче ни ка. Сто га је пре вас ход но раз вој на пси хо-
ло ги ја обез бе ди ла оквир за об ја шње ње де чи је при ро де и сва ка ко 
оправ да ла кон цепт при род но сти са мог де тињ ства.1) 

Исто ри ја и со ци о ло ги ја де тињ ства су ди сци пли не ко је су 
де ци „да ле глас“ та ко што су их по че ле „про у ча ва ти по њи хо вом 
вла сти том пра ву, а не са мо као скла ди шта про у ча ва ња од ра слих“ 
(Хард ман). Од ра сли о се би има ју пред ста ву као о свом со ци јал ном, 
кул тур ном и исто риј ском иден ти те ту. Сли ку о се би они не гра де на 
осно ву би о ло шких чи ње ни ца ста ро сти. Та ква сли ка је ре зер ви са-
на за де цу и же не. С дру ге стра не, же не и де ца свој иден ти тет не 
оства ру ју на осно ву или на на чин на ко ји га гра де од ра сли му шкар-
ци. У од но су на од ра слог де ца су дру го. Дру гост је на ту ра ли зо ва-
на дру штве на кон струк ци ја. Као та ква она из гле да као при род на, 
тј. под ра зу ме ва се а не об ја шња ва. Уз раст је со ци ја ли зи ра на би о-
ло шка ствар ност, а пред ста ве о њој су би о ло ги зи ра на дру штве на 
ствар ност2). 

Же не и де ца још увек пред ста вља ју дру штве не ка те го ри је 
ко је се узи ма ју као да су при род не. Ка да о же ни и де ци го во ри мо, 
го во ри мо сло бод но, на би за ран на чин, нео ба ве зу ју ће, а то зна чи 
на ду го и на ши ро ко и оба ве зно без об ја шња ва ња. Ни је дан со ци-
јал ни фе но мен ни је за тр пан ба га жом јед но став но сти као ове две 
дру штве не гру пе (Га стон Ба ше лар).  Де тињ ство се као дру штве на 
ка те го ри ја не мо же об ја сни ти на осно ву би о ло шких чи ње ни ца (жи-
во та, фи зич ких про ме на), али ни на осно ву иде о ло шких пред ста ва 
о ин сти ту ци о на ли зо ва ном де тињ ству ко је из гле да као при род но. 
Исти се ло гич ки код мо же про ме ни ти и на пол ни ха би тус: „Би о ло-
шка очи глед ност и вр ло ре ал не по сле ди це ко је је про из вео у те ли-
ма и мо зго ви ма ду ги ко лек тив ни рад со ци ја ли за ци је би о ло шког и 
би о ло ги за ци је дру штве ног ује ди њу ју се у за ве ри да пре о кре ну од-
нос из ме ђу узро ка и по сле ди це и чи не да на ту ра ли зо ва на дру штве-

1) Alan Pra ut, Ali son Džejms,“Но ва па ра диг ма за со ци о ло ги ју де тињ ства – По ре кло, обе ћа-
ње и про бле ми“ у: То ма но вић, С., Социологијадетињства–социолошкахрестоманија, 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 2004.

2) Ми ле Не на дић, „Пој мов но и исто риј ска ди мен зи ја де тињ ства“, Социологија детињ-
ства–хрестоматија, Пе да го шки фа кул тет, Сом бор, 2011, стр. 28.
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на кон струк ци ја (ро до ви, као пол ни ха би тус) из гле да као при род на 
осно ва про из вољ не по де ле ко ја је у осно ви и ствар но сти и пред ста-
ве о ствар но сти и ко ја се на ме ће по не кад и са мом ис тра жи ва чу.“3)  

Од нос пре ма де ци то ком це ло куп не људ ске исто ри је, за ви-
сио је пре све га од схва та ња де те та, те је и бри га о де ци и њи хо ва 
за шти та за ви си ла од тог схва та ња. 

То ком це ло куп не људ ске исто ри је о де ци се ис кљу чи во го-
во ри ло у кон тек сту од но са ро ди тељ – де те, де ца су би ла у ин фе-
ри ор ном дру штве ном ста ту су, а до ми на ци ја ро ди те ља се под ра-
зу ме ва ла. У пр вом пла ну су се из у ча ва ла по на ша ња и вред но сти 
ро ди те ља, њи хо ве со ци ја ли за тор ске прак се, док би се о де те ту го-
во ри ло као о за ви сној ва ри ја бли или по сле ди ци4).  Пре ма Де Ма у су 
ве ћи део исто ри је де тињ ства обе ле жи ло је на си ље и зло ста вља ње 
де це. „Исто ри ја де тињ ства је ко шмар ни сан из ког смо тек не дав-
но по че ли да се бу ди мо. Што ду бље идеш у исто ри ју, све је ни жи 
ни во бри ге о де ци, све че шће де цу уби ја ју, ба ца ју, те ро ри шу, ту ку 
и си лу ју.”

Све до сред њег ве ка, де тињ ство је по сма тра но као при род на 
ствар, као би о ло шка за ко ни тост, као при вре ме но и про ла зно ста ње 
у људ ском жи во ту, те је то раз лог што је оста ло из ван на уч не па-
жње. То је до ве ло до мар ги на ли за ци је де те та и де тињ ства, јер за-
пра во оно сто ји на иви ци из ме ђу при ро де и дру штва. Ка ко је са зре-
ва ла иде ја о де тињ ству, „от кри ће де тињ ства”, до ве ло је до про ме не 
у од но су пре ма де ци. Ај рес твр ди да је рас ту ће ин те ре со ва ње за 
де цу до ве ло до рас ту ће стро го сти, ди сци пли не и стал ног над зо ра. 
„Свест о је дин стве но сти де тињ ства, спо зна ја да је оно раз ли чи то 
од све та од ра слих, на ста је кроз еле мен тар ни до жи вљај о њи хо вој 
не јед на ко сти, ко ја се спу шта на ни во нај ни жих дру штве них сло је-
ва.5)” 

Ве ћи на исто ри ча ра, ко ји су се ба ви ли пи та њем де тињ ства, 
сла жу се да но ви по глед на де те по чи ње да про ди ре у са зна ње и 
свест љу ди од кра ја XV ве ка. По ја вљу ју се пр ви зна ци пре по зна ва-
ња и бри ге за оно што би се мо гло на зва ти „по себ на де чи ја при ро-
да”, да би то ком XVI II ве ка та ква ор јен та ци ја са свим пре ваг ну ла, 
те је та ко де те по ста ло цен тар па жње у све ту од ра слих.

Те зе о со ци јал ном кон струк ту де тињ ства као изум но ви је 
исто ри је има све ма ње при ста ли ца. О де те ту се го во ри као о за ви-

3) Ibi dem, 2011.

4) Ан ђел ка Ми лић, Социологијапородице, Чи го ја штам па, Бе о град, 2001, стр. 153-170.

5)  Смиљ ка То ма но вић, “Де тињ ство у исто ри ји – из ме ђу иде је и прак се”, Социологија, 
XXXVI II, Бе о град, 1996, стр. 47.
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сном би ћу ко је сук це сив но про ла зи кроз кри зне фа зе, ри зич не жи-
вот не ци клу се, све док не по ста не од ра сла осо ба, а на „де тињ ство” 
се гле да као на оп шту исто ри ју со ци ја ли за ци је. Со ци ја ли за ци ја се 
не са гле да ва као про цес уза јам но сти и иден ти фи ка ци је од ра сли и 
де це, не го као на про цес у ко ме се јед на вр ста пре о бра жа ва у дру гу 
вр сту: „не дру штве но” де те у „дру штве ног” чо ве ка. Де ца су тре ти-
ра на као си ро ви ма те ри јал про це са со ци ја ли за ци је, а де тињ ство 
као тран зит но до ба у слу жби ре про ду ко ва ња дру штве ног по рет ка. 
Да је кон цепт де тињ ства уну тар те о ри је со ци ја ли за ци је по гре шан 
на ме ће се са мо по се би.6)  

Ни јед на од тра ди ци о нал них те о ри ја ни је упу ћи ва ла на чи-
ње ни цу да је де те пот пу но људ ско би ће, од но сно да је де тињ ство 
дру штве на ка те го ри ја. Де ца су ети ке ти ра на као „би ћа у по сто ја њу” 
или „објек ти не са вр ше не дру штве но сти” и при хва ће на као пред-
мет со ци јал ног ста ра ња, да кле као за ви сне и под ло жне осо бе.

Но ви је те о ри је де тињ ства упу ћу ју да де цу тре ба про у ча ва ти 
по њи хо вом вла сти том пра ву, не за ви сно од пер спек ти ве и ин те ре-
со ва ња од ра слих, да су де ца ак те ри ко је тре ба до жи вља ва ти као 
та кве – као ак те ре у кон стру и са њу и од ре ђи ва њу њи хо вог вла сти-
тог дру штве ног жи во та, жи во та љу ди око њих и дру штва у ко ме 
жи ве.7)   

Не на дић го во ри о де тињ ству као дру штве но и кул тур но уте-
ме ље ној и вр ло про мен љи вој и сто га ди на мич ној и не ста бил ној 
дру штве ној ка те го ри ји, а не као при род но за да тој, ста тич ној и уни-
вер зал но би о ло шкој ка те го ри ји. Он ка же да као што су род на ис-
тра жи ва ња усме ре на на раз ли ке из ме ђу по ла као би о ло шке ка те-
го ри је и ро да као дру штве не ка те го ри је, та ко су и ста ро сна доб на 
ис тра жи ва ња усме ре на на раз ли ке из ме ђу „уз ра ста” као би о ло шке 
ка те го ри је и „до ба”  као дру штве не ка те го ри је.8)  

Исти аутор го во ри да се де тињ ство не за сни ва на „би о ло шкој 
чи ње ни ци” као спо ља шњем уз ра сном рит му, већ се за сни ва на „чи-
ње ни ци кул ту ре”. Иде ја де тињ ства се ге не ри ше из ну тра, из со ци-
јал ног и кул тур ног скло па. То је ап страк ци ја до ко је се ре ал но и 
исто риј ски до ла зи кроз про цес со ци ја ли за ци је и кул тур ног раз во ја. 

6) Alan Pro ut  and Ali son Ja mes,“A New Pa ra digm for the So ci o logy of Child hood? Pro ve nan ce, 
Pro mi se and Pro blems“ in Jenks, C. (ed.), ChildhoodCriticalConceptsinSociology, Ro u tled-
ge, New York, 2005, стр. 63-64.

7) Alan Pro ut and Ali son Ja mes, (eds.), „A New Pa ra digm for the So ci o logy of Child hood – Pro-
mi se and Pro blems“, in: ConstructingandReconstractingChildhood:ContemporaryIssues
intheSociologyofChildhood, The Fal mer Press, Lon don,1990, стр. 8.

8) Ми ле Не на дић, „Пој мов но и исто риј ска ди мен зи ја де тињ ства“, Социологија детињ-
ства–хрестоматија, Пе да го шки фа кул тет, Сом бор, 2011, стр. 29.
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Но ва па ра диг ма за со ци о ло ги ју де тињ ства од ба цу је сва ку 
иде ју о при род но сти, ира ци о нал но сти и не ком пе тент но сти де це. 
Она из на ла зи све до чан ство о то ме да су и де ца „ком плет ни уче сни-
ци у дру штве ном жи во ту”9) . Јед на од нај ве ћих вред но сти пост мо-
дер ног до ба је ње го ва по тре ба за род ном и доб ном јед на ко шћу, од-
но сно за „је дин ством људ ског жи во та дуж це лог ње го вог тра ја ња”. 
Иде ал је да се не „рас це пљу је” и не „скра ћу је лич ност”, већ да се 
људ ски жи вот „ис ку пљу је” у це ло сти. 10)

Мул ти кул ту ра ли зам и фе ми ни зам ве о ма су зна чај ни и до-
при не ли су по ли ти ци јед на ког при зна ња де це. При зна ња доб не 
јед на ко сти омо гу ћа ва да на свет ви ше не гле да мо као на свет од ра-
слих. То је исто као што при зна ње род не јед на ко сти по ма же да на 
свет ви ше не гле да мо као на „вла да ви ну му шка ра ца”.11)

Као што се из из ло же ног мо же ви де ти, про цес при зна ва ња 
де тињ ства био је спор и тра јао је не ко ли ко ве ко ва. Ме ђу тим, то ком 
про шлог ве ка до шло је до фун да мен тал них про ме на у ста во ви ма 
ве за ним за про ши ри ва њем по себ не бри ге за де цу. Ка да по гле да мо 
ста тус де це у дру штву, ви де ће мо да тај од нос и бри га, и да нас за ви-
се од тра ди ци је и кул ту ре од ре ђе ног про сто ра. Од нос из ме ђу др жа-
ве и по ро ди це раз ли ку је се од јед не зе мље до дру ге. Ак тив ну уло-
гу ко ју игра др жа ва у Швед ској, Хр ват ској или Ре пу бли ци Ср би ји 
уко ре ње на је у раз ли чи тим исто риј ским и кул тур ним тра ди ци ја ма. 
У иде о ло ги ји дру штве ног де мо крат ског бла го ста ња Швед ске де ца 
су овла шће на од ре ђе ним пра ви ма – уче шћа као рав но прав них ак-
те ра и на за шти ту. 

2.МОДЕЛЗАШТИТЕДЕЦЕУШВЕДСКОЈ

Швед ска ва жи за јед ну од со ци јал но нај ор га ни зо ва ни јих др-
жа ва у све ту и у ко јој се од у век по себ на па жња по кла ња ла со ци-
јал ном збри ња ва њу на ро чи то угро же них гру па, укљу чу ју ћи и де цу 
и омла ди ну. Со ци јал на за шти та се схва та ве о ма ши ро ко, об у хва та 
све др жав не и дру ге ме ре и ме ха ни зме ко ји ма је циљ за шти та со-
ци јал но ра њи вих гру па, као што су ста ри, бо ле сни, ин ва ли ди, си-
ро ма шни, по ро ди це са де цом. 

Швед ска је пр ва зе мља ко ја је 1979. го ди не за ко ном за бра-
ни ла би ло ко ји об лик фи зич ког ка жња ва ња де це од стра не ро ди-

9) Ibi dem, 1990, стр. 8.

10) Чарлс Теј лор, „По ли ти ка при зна ња“, у:  Гат ман, Е. и др., Мултикултурализам–Испи-
тивањеПолитикепризнања, Цен тар за мул ти кул ту рал ност, Но ви Сад, 2003.

11) Пјер Бур ди је, Владавинамушкараца, ЦИД, Уни вер зи тет Цр не Го ре, Под го ри ца, 2001.
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те ља или дру ге од ра сле осо бе. Ка ко је то ком де ве де се тих го ди на 
уочен стал ни по раст по ли циј ских при ја ва зло ста вља ња де це, кра-
јем 1998. го ди не швед ска вла да је осно ва ла Ко ми си ју за пре вен-
ци ју зло ста вља ња де це са за дат ком да ана ли зи ра си ту а ци ју на кон 
уво ђе ња за ко на про тив фи зич ког ка жња ва ња де це. Ре зул та ти су 
по ка за ли да је фи зич ко ка жња ва ње де це то ком ше зде се тих го ди-
на би ло по све уоби ча је но, али се с вре ме ном сма њи ло. Из нет је 
по да так да је то ком де ве де се тих ма ње од 20% де це код ку ће би ло 
фи зич ки ка жња ва но, док је са мо 8% ро ди те ља из ја ви ло да су то ком 
2000. го ди не фи зич ки ка зни ли де те. Па ра лел но са па дом фи зич ког 
ка жња ва ња де це, ста во ви про тив ње га по ста ју чвр шћи и код де це 
и код од ра слих. Спо ме ну ти по раст по ли циј ских при ја ва ни је од-
ра жа вао по раст на си ља пре ма де ци, већ ве ћу осве шће ност про тив 
ка жња ва ња де це.12) 

Прак са со ци јал не слу жбе пра ти прин ци пе Кон вен ци је о пра-
ви ма де те та, ко ја не ва жи као за кон у Швед ској али се сле де ње не 
пре по ру ке. Основ ра да со ци јал не слу жбе је За кон о од но си ма ро-
ди те ља и де це, са др жи од ред бе о то ме ко је су оба ве зе ро ди те ља 
пре ма де ци и на ко ју бри гу де ца има ју пра во. Те од ред бе, а пре све-
га За кон о со ци јал ној слу жби пред ста вља ју основ за рад. 

За кон о со ци јал ној слу жби оба ве зу је слу жбе да по сту па ју од-
го вор но и ства ра ју усло ве да де ца ко ја жи ве на те ри то ри ји оп шти-
не, ра сту у си гур ним при ли ка ма. За кон сма тра да по себ ну па жњу 
со ци јал на слу жба тре ба да обра ти де ци, за ко ју по сто ји опа сност 
да ће се раз ви ја ти на на чин ко ји мо же би ти ште тан за њих. Ин те рес 
де те та је увек у жи жи. Со ци јал на слу жба је у бли ској са рад њи са 
по ро ди ца ма, бри не о то ме да се де ци ко ја ни су до бро, пру жа за-
шти та и по др шка ко ја им је по треб на. Уко ли ко је нај бо ље за де те 
да жи ви и има не гу из ван по ро ди це, ду жност со ци јал не слу жбе је 
да се по бри не да де те до би је та кву не гу. Уко ли ко по сто ји опа сност 
да се пре ма де те ту на би ло ко ји на чин ло ше по сту па, за да так со ци-
јал не слу жбе је да пру жа по моћ де те ту и ро ди те љи ма пу тем са ве та, 
по др шке, ле че ња, не ге. Ин те рес де те та мо ра увек би ти у цен тру 
па жње при ли ком про це не да ли и ко је ме ре по др шке су по треб не. 
То зна чи да је оба ве за со ци јал не слу жбе да ис пи та по тре бе де те та 
за по др шком и за шти том (гла ва 11. члан 1. SOL).

Јед но од основ них на че ла ра да и пра ви ла уну тар со ци јал не 
слу жбе је да вла да тај ност тј. по вер љи вост. То зна чи да онај ко је 
кон так ти рао со ци јал ну слу жбу не мо ра да стра ху је да ће се по да ци 
пре но си ти нео вла шће ним ли ци ма. По да ци ко ји се од но се на лич не 

12) Унапређењеполитикеипраксезаштитедеце–Европскаконференцијаозлостављању
изанемаривањудеце, Ис тан бул, 25-27 ко ло воз 2001.
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при ли ке по је ди на ца ни су јав ни. До ку мен ти ко ји са др же та кве по-
дат ке се увек чу ва ју на на чин да нео вла шће на ли ца не мо гу да их 
про чи та ју. Ме ђу тим, у ве ћи ни слу ча је ва по је ди нац има пра во да 
ви ди све по дат ке у до ку мен ти ма ко ји се од но се лич но на ње га. По-
сто ји ду жност при ја вљи ва ња дру гих слу жби (пред школ ске, школ-
ске, здрав стве не) со ци јал ној слу жби ка да по сум ња ју да је раз вој 
де те та у  по ро ди ци угро жен. Та ко ђе су при сут ни и стал ни апе ли 
јав но сти да кон так ти ра со ци јал ну слу жбу уко ли ко по сум ња да је 
не ком де те ту по треб на по моћ. 

По при ја ви, со ци јал на слу жба ус по ста вља кон такт са по ро-
ди цом, ко ји се са сто ји пре све га од раз го во ра из ме ђу осо бља со ци-
јал не слу жбе, де те та и ро ди те ља. Обич но већ при ли ком пр вог кон-
так та мо гу ће је до го во ри ти се о  вр сти по др шке ко ја је по треб на. 
Да би се сте кла пот пу ни ја сли ка, че сто се кон так ти ра ју и дру ги у 
не по сред ној око ли ни де те та нпр. де чи ји дис пан зер, вр ти ћи, шко ла. 
У из у зет ним слу ча је ви ма ови кон так ти се мо гу оба ви ти и про тив 
во ље вр ши о ца ро ди тељ ског пра ва. Ис пи ти ва ње мо ра да се за вр ши 
у ро ку од че ти ри ме се ца, уко ли ко не по сто је по себ ни раз ло зи да 
се рок ис пи ти ва ња про ду жи. Ли це ко га се од лу ка ти че (вр ши лац 
ро ди тељ ског пра ва де те та и де те уко ли ко је на пу ни ло 15 го ди на) 
мо ра до би ти пи сме ну од лу ку ко ја тре ба да са др жи и обра зло же-
ње со ци јал не слу жбе. По пра ви лу со ци јал на слу жба и по ро ди ца 
су сло жне о вр сти по мо ћи ко ја је по треб на де те ту и по ро ди ци. По-
моћ мо же би ти са ве то дав на, по ро дич до-пе да го шка по моћ у ку ћи, 
по моћ у ку ћи, или бри зи и ле че њу у по ро ди ци. Уко ли ко со ци јал на 
слу жба про це ни да је де те тј. мла да осо ба не по сред но угро же на у 
сво јој сре ди ни, из два ја ње је мо гу ће и ка да се вр ши лац ро ди тељ-
ског пра ва или де те са мо (уко ли ко је на пу ни ло 15 го ди на) про ти ви 
то ме, Сре ски управ ни суд мо же до не ти од лу ку о та квој вр сти бри ге 
по зах те ву Оп штин ског са ве та за со ци јал ну за шти ту. Та ко ђе, ка да 
је си ту а ци ја из у зет но ри зич на по здра вље и раз вој де те та, по сто ји 
за кон ска мо гућ ност до но ше ња од лу ке о хит ном (нео д ло жном) из-
два ја њу. Ова мо гућ ност пре ци зно је раз ра ђе на у чл. 6 и 7 За ко на 
са по себ ним од ред ба ма о бри зи о мла ди ма. У хит ним си ту а ци ја ма 
због угро же но сти де те та не ма вре ме на да се са че ка од лу ка над ле-
жног сре ског су да, оп штин ски са вет за со ци јал ну за шти ту или чак 
ње гов ру ко во ди лац као по је ди нац, мо гу до не ти од лу ку о нео д ло-
жном из два ја њу де те та из угро жа ва ју ће сре ди не. Од лу ка се спро-
во ди од мах, с тим што је ли це ко је је до не ло та кву од лу ку ду жно да 
о то ме под не се из ве штај, та ко да ис прав ност од лу ке у да љем то ку 
пре и спи ту је оп штин ски са вет за со ци јал ну за шти ту, од но сно над-
ле жни сре ски суд. 
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Ефи ка сност у за шти ти де це огле да се пре све га у за кон ским 
ре ше њи ма, ко ја за бра њу ју фи зич ко ка жња ва ње де це као и оба ве зу 
при ја вљи ва ња и емо ци о нал ног зло ста вља ња као и сум ње на зло-
ста вља ње, свих про фе си о на ла ца. Ка зне не ме ре за не при ја вљи ва-
ње зло ста вља ња и за не ма ри ва ња мо гу ићи и до за бра не оба вља ња 
прак се, оно спа да у део про фе си о нал них оба ве за и про ис ти че из 
пра ва слу жбе и про фе си о нал не ети ке. Ја ка кам па ња, ши ре ње све-
сти ме ђу гра ђа ни ма и про фе си о нал ци ма о штет ним по сле ди ца ма 
зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, до при но се да је дру штво по ста ло 
сен зи би ли са ни је на по ро дич но на си ље. Схва та ње по ро ди це и де це 
као парт не ра ко ји ак тив но уче ству ју у ода би ру услу га ко је су им 
по треб не, као и ши рок спек тар услу га, омо гу ћа ва за шти ту при ме-
ре ну сва ком по је дин цу у од но су на ње го ве по тре бе. 

3.МОДЕЛЗАШТИТЕДЕЦЕУЗЕМЉАМА
БИВШЕЈУГОСЛАВИЈЕ

3.1.РепубликаХрватска

Мо дел за шти те де це у Хр ват ској, нај слич ни ји је мо де лу за-
шти те у Ср би ји, што не чу ди с об зи ром да су обе зе мље до ско ро 
би ле у јед ној и има ле исту со ци јал ну по ли ти ку. Као и Ср би ја, и 
Хр ват ска је пот пи сни ца Кон вен ци је о пра ви ма де те та и рад у со ци-
јал ној слу жби ба зи ран је на ње ним осно ва ма. У Ре пу бли ци Хр ват-
ској де ца ужи ва ју по себ ну за шти ту про пи са ну Уста вом Ре пу бли ке 
Хр ват ске, те ни зом за кон ских про пи са, по себ но Оби тељ ским за-
ко ном, За ко ном о за шти ти од на си ља у оби те љи, За ко ном о со ци-
јал ној скр би. Од 2001. до не те су мно ге На ци о нал не стра те ги је као 
и про то ко ли о на чи ни ма по сту па ња у слу ча ју на си ља. Исто та ко, 
Ре пу бли ка Хр ват ска је ме ђу 14 зе ма ља Ве ћа Евро пе ко је су за бра-
ни ле те ле сно ка жња ва ње де це у вас пит не свр хе.

Др жа ва се по себ но за ла же, да де ца и по ро ди ца бу ду под ње-
ном по себ ном за шти том. То се огле да у ни зу ме ра до не тих као по-
моћ ро ди те љи ма, без об зи ра да ли су у пи та њу труд ни це или са мо-
хра ни ро ди те љи. 

По ве ћа ње бро ја за бе ле же них слу ча је ва зло ста вља ња и за не-
ма ри ва ња де це упо зо ра ва ју да је за за шти ту де це од та квих по на-
ша ња по треб но по све ти ти да ле ко ви ше ре сур са и на по ра на ни воу 
др жав не по ли ти ке. По да ци по ка зу ју да број от кри ве них и при ја-
вље них слу ча је ва зло ста вља ња стал но ра сту. Та ко је у 1995. го ди ни 
от кри ве но и при ја вље но 86 та квих ка зне них де ла, у 2004. от кри ве-
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но је и при ја вље но 2 107, што је 24,5% ви ше не го у 1995. го ди ни. У 
раз до бљу од 2000. до 2004. го ди не от кри ве но је и при ја вље но 1745 
ка зне них де ла про тив пол не сло бо де и пол ног по на ша ња на ште ту 
де це и ма ло лет ни ка, те 9983 де ла про тив бра ка, оби те љи и мла де-
жи по чи ње на на ште ту де це и мла дих. 13) 

По да ци Ми ни стар ства здрав ства и со ци јал не скр би о пред у-
зе тим ме ра ма у ци љу за шти те де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва-
ња упу ћу ју на тренд ра ста бро ја из ре че них ме ра оби тељ ско-прав не 
за шти те у раз до бљу од 2000. до 2004. го ди не (по раст бро ја ме ра 
упо зо ре ња ро ди те љи ма на по гре шке и про пу сте у скр би и од го ју 
де те та за 39,2%, по раст бро ја ме ра над зо ра над ро ди тељ ском скр-
би за 48,1%, те по раст бро ја пред ло га су ду за ли ше ње ро ди тељ ске 
скр би за 61,7%).14)  Пред у зе те ме ре за шти те де це у Хр ват ској исте 
су као и ме ре за шти те де це у Ср би ји. 

Ка да је зло ста вља ње и за не ма ри ва ње де це у пи та њу, над ле-
жна ин сти ту ци ја за спро во ђе ње ме ра за шти те је цен тар за со ци јал-
ну скрб. Слу ча је ви се при ја вљу ју ње му, струч ња ци про це њу ју ста-
ње и по тре бе де це и по ро ди це. Ка да је сек су ал но зло ста вља ње де це 
у пи та њу за по сле ни су ду жни да ра де по Про то ко лу за по сту па ње 
код сек су ал ног на си ља, ко ји је Вла да Ре пу бли ке Хр ват ске усво ји ла 
2012. го ди не. Овај про то кол омо гу ћа ва да се де ца по хит ном по-
ступ ку из два ја ју из по ро ди ца уко ли ко се сек су ал но на си ље де ша ва 
у са мој по ро ди ци. Усме но се до но си ре ше ње о за шти ти из ван вла-
сти те по ро ди це и на ре ди ти ње го во из вр ше ње, без од го де. Пи са но 
ре ше ње цен тра за со ци јал ну скрб ду жан је до не то у ро ку од осам 
да на од да на до но ше ња усме ног ре ше ња. Ре ше ње је по треб но до-
ста ви ти по ли ци ји. На да ље цен тар је ду жан, без од го де да пред ло-
жи су ду до но ше ње ме ра ко ји ма се ре ша ва да љи ста тус де те та и 
спро во ди ти да ље рад ње у ци љу за шти те де те та жр тве сек су ал ног 
зло ста вља ња. Де ца мо гу би ти из дво је на у хра ни тељ ске по ро ди це 
или у уста но ве за со ци јал ну за шти ту де це. Уку пан број де це у до-
мо ви ма за де цу без од го ва ра ју ће ро ди тељ ске за шти те до 2004. био 
је 1558 де це (у 14 до мо ва ко ји ма је осни вач Ре пу бли ка Хр ват ска и 4 
до ма при ват них осни ва ча). У хра ни тељ ским по ро ди ца ма сме ште-
но је 2331 де те. Ако је ма ло лет ној жр тви осим пси хо ло шке по мо-
ћи по треб на за шти та из ван вла сти те по ро ди це, ма те ри јал на по моћ 
или прав но са ве то ва ње, пси хо лог цен тра ће по сре до ва ти из ме ђу 
жр тве и струч ног рад ни ка у чи јем је де ло кру гу оства ре ње пра ва из 
со ци јал не за шти те. 

13) Националнипланактивностизаправаиинтереседеце2006-2012, Вла да Ре пу бли ке 
Хр ват ске, Хр ват ска, стр. 71.

14) Ibi dem, стр. 72.
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Овај Про то кол за по сту па ње код сек су ал ног на си ља не од-
но си се са мо на ма ло лет не жр тве, већ су њи ме ре гу ли са не оба ве зе 
цен тра за со ци јал ну скрб и ка да су пу но лет не осо бе у пи та њу. Цен-
тар је ду жан од мах по са зна њу да при ја ви по ли ци ји ин фор ма ци ју о 
сек су ал ном на си љу, да пру жи жр тви ин фор ма ци је о ње ним за кон-
ским пра ви ма, омо гу ћи ти жр тви бес плат ну прав ну по моћ и бес-
плат ну здрав стве ну за шти ту у скло пу по сто је ћих прав них про пи са 
и упу ти ти је на са рад њу са ци вил ним сек то ром. 

Про бле ми са ко ји ма се др жа ва сре ће, по ка зу ју да по раст бро-
ја слу ча је ва зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де це и пред у зе тих ме ра 
за њи хо во ре ша ва ње, ни је пра ти ло и пред у зи ма ло ме ре у ко ји ма би 
се си стем и број струч ња ка, ко ји оба вља ју по сло ве за шти те де це од 
зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, ускла дио  с оп се гом и обе леж ји ма 
по ја ве, ни ти је истим струч ња ци ма оси гу ра но трај но струч но уса-
вр ша ва ње ра ди оси гу ра ња зна ња, ве шти на и спо соб но сти по треб-
них за ме ђу ре сор но по сту па ње на пре вен ци ји по ја ве и ре ша ва ња 
слу ча је ва зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де це. Због та квог ста ња 
ства ри от кри ве не и при ја вље не слу ча је ве че сто не пра ти пра во-
вре ме но пред у зи ма ње ме ра ко ји ма би се де ци жр тва ма на си ља 
пра во вре ме но оси гу ра ла за шти та, фи зич ки и пси хич ки опо ра вак 
те по но во укљу чи ва ње у дру штво. Та ко ђе, је по треб но по ве ћа ти 
сен зи би ли за ци ју јав но сти и јав ну свест о ва жно сти пре вен ци је за-
шти те де це од свих об ли ка зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, има ју ћи 
у ви ду да без истог од ре ђе ња и де ло ва ња дру штва ни је мо гу ће по-
сти ћи по треб ну за шти ту де це од та квих ра зор них по сту па ка.

3.2.МоделзаштитедецеуРепублициСрбији

Као и оста ле Европ ске зе мље, и Ср би ја је пре шла дуг пут 
ка да је у пи та њу при зна ва ње де тињ ства и ор га ни зо ва ње за шти те 
де це. Осам де се тих го ди на про шлог ве ка за шти та је би ла усме ре на 
на по себ не ка те го ри је де це, са ори јен та ци јом др жав них слу жби ка 
„спа са ва њу де те та“. Вре ме ном ове ме ре ни су да ва ле ефек та већ су 
до во ди ле до но вих об ли ка зло у по тре ба и за не ма ри ва ња де це.

У пр вој де це ни ји 21. ве ка Ср би ја је пре у зе ла ме ђу на род не 
оба ве зе, ка да је у пи та њу за шти та де це, та ко да се пра ве стра те шки 
до ку мен ти ко ји ути чу на по бољ ша ње по ло жа ја де це.  Спро во ди се 
Ак ци о ни план На ци о нал не стра те ги је за пре вен ци ју и за шти ту де-
це од на си ља у ко ме се де фи ни ше оп шта по ли ти ка до 2015. го ди не, 
из ра ђен је и усво јен Оп шти про то кол за за шти ту де це 2005, Стра-
те ги ја раз во ја си сте ма со ци јал не за шти те, усво јен је но ви по ро дич-
ни за кон као и На ци о нал на стра те ги ја за мла де. У сво јим стра те-
шким до ку мен ти ма Ср би ја по тен ци ра по што ва ње људ ских пра ва, 
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по себ но де чи јих пра ва. То под ра зу ме ва по сто ја ње др жав них си сте-
ма, ко ји ће пре по зна ти де цу ко јој је по треб на за шти та и обез бе ди ти 
бр зу и ефи ка сну ин тер вен ци ју у слу ча је ви ма ка да по сто ји сум ња 
да је де те из ло же но ри зи ку или је пре тр пе ло на си ље и обез бе ди ти 
ме ре по др шке за фи зич ки и пси хич ки опо ра вак де те та и ње го ву 
ре ин те гра ци ју.

Глав ну уло гу у про це су за шти те де це од зло ста вља ња и за-
не ма ри ва ња има цен тар за со ци јал ни рад, као ор ган ко ји тре ба да 
ко ор ди ни ра у свим фа за ма по ступ ка за шти те и ка сни је опо рав ка 
де те та. Цен тар за со ци јал ни рад као основ на слу жба со ци јал не за-
шти те, ко ја ујед но вр ши по сло ве ор га на ста ра тељ ства има кључ-
ну по зи ци ју и нај ве ћи ди ја па зон уло га и за да та ка у пре вен ци ји и 
за шти ти де це од на си ља. Пре вен тив на уло га под ра зу ме ва за дат ке 
на раз ли чи тим ни во и ма пре вен ци је по ро дич них по ре ме ћа ја и по-
моћ по ро ди ци у ре ха би ли та ци ји ње них функ ци ја. Као ор ган ста-
ра тељ ства и као основ на слу жба со ци јал не за шти те у ло кал ној за-
јед ни ци, цен тар за со ци јал ни рад је овла шћен да обез бе ди по моћ 
и по др шку свој де ци ко јој је, услед зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, 
угро жен жи вот, здра вље и раз вој. Цен тар обез бе ђу је по треб не ме ре 
со ци јал не и по ро дич но прав не за шти те.

Сва ко ко по сум ња да је де те угро же но, да је при сут но од су-
ство бри ге и не ге, ко је до во ди у пи та ње де те то ву без бед ност, да 
су при сут не по вре де код де те та, има пра во и оба ве зу да при ја ви 
цен тру за со ци јал ни рад. Оба ве за се од но си на све здрав стве не, 
обра зов не, со ци јал не и дру ге уста но ве и ор га ни за ци је као и гра ђа-
не. При ја вљи ва ње мо же би ти усме но или пи сме но, укљу чу ју ћи и 
раз го вор те ле фо ном. При јем ни рад ник про ве ра ва да ли се по ро ди-
ца и де те од ра ни је на ла зи на еви ден ци ји ЦСР. При јем, раз ма тра ње 
при хва тљи во сти при ја ве и про ве ра по сто је ћих ин фор ма ци ја у ЦСР 
тра ју нај ду же 1 рад ни дан. 

У свим слу ча је ви ма ка да ЦСР  до ђе до са зна ња да по сто ји 
сум ња да је пре ма де те ту учи ње но кри вич но де ло, по треб но је да о 
то ме што ра ни је оба ве сти јав но ту жи ла штво и по ли ци ју. 

По отва ра њу слу ча ја у ЦСР по сту пак по чет не про це не во-
ди во ди тељ слу ча ја уз по моћ струч ног ти ма цен тра. Ова про це на 
тре ба ло би да тра је нај ду же се дам рад них да на и она пред ста вља 
основ за од ре ђи ва ње сме ра ра да са де те том и по ро ди цом. Про цес 
по чет не про це не об у хва та:

•  Ус по ста вља ње кон так та са де те том и по ро ди цом, оп сер-
ва ци ја и раз го вор са де те том и по ро ди цом, при ку пља ње и 
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ана ли зи ра ње при сту пач них ин фор ма ци ја и при ба вља ње 
ре ле вант них по да та ка од струч ња ка дру гих слу жби.

•  Про це на без бед но сти и ри зи ка у ко ме се де те на ла зи (опис 
ста ња и по тре ба де те та, про це на по ро дич ног функ ци о ни-
са ња, опис и про це на сре дин ских фак то ра и су мар на про-
це на ко ја се од но си на про це ну сна га, лич не, по ро дич не 
и сре дин ске ре сур се.) У окви ру ове про це не бит но је де-
фи ни са ти да ли је де те угро же но, ко ји се ри зи ци по де те 
мо гу иден ти фи ко ва ти, ко ји се ре сур си мо гу упо тре би ти 
да се де те за шти ти у по ро ди ци, да ли има ра зум ног осно-
ва за сум њу да по сто ји озбиљ на опа сност за оште ће ње 
здра вља и раз во ја де те та и ко је се услу ге и ме ре за шти те 
мо гу пру жи ти де те ту и по ро ди ци.

• Без бед ност де те та то ком по чет не про це не, а и ка сни је то-
ком по но вље не про це не, про це њу је се по мо ћу Ска ле без-
бед но сти де це  ко јом се про ве ра ва ју фак то ри ко ји угро-
жа ва ју без бед ност де те та и ка да по сто ји сум ња да је де те 
угро же но услед зло ста вља ња и за не ма ри ва ња. По го дан 
ин стру мент по чет не про це не у ЦСР је и ска ла Про це не 
ри зи ка од за не ма ри ва ња и зло ста вља ња код де це, овај ин-
стру мент се ко ри сти то ком по чет не про це не ка да по сто ји 
при ја ва, од но сно сум ња да је де те из ло же но зло ста вља њу 
или за не ма ри ва њу. Про це на се вр ши за до ма ћин ство у ко-
ме де те жи ви, а ако де те бо ра ви у ви ше до ма ћин ства за 
сва ко по себ но се вр ши про це на. (Же га рац, Џа мо ња – Иг-
ња то вић, 2010).

• То ком по чет не про це не пред у зи ма ју се ин тер вен ци је за 
оси гу ра ње без бед но сти де те та. Оне има ју за циљ да оси-
гу ра ју без бед ност де те та и мо же се ко ри сти ти јед на или 
ви ше ин тер вен ци ја. То су: ин тер вен ци је струч ног рад ни-
ка; ко ри шће ње по ро ди це, су сед ства или дру гих осо ба из 
за јед ни це за оси гу ра ње без бед но сти; ко ри шће ње ло кал не 
за јед ни це као ре сур са; ро ди тељ или дру га осо ба ко ја се 
ста ра о де те ту пред у зе ла је ме ре на од го ва ра ју ћи на чин; 
по тен ци јал ни на сил ник је на пу стио ку ћу; не на сил ни ро-
ди тељ се пре се лио у без бед но окру же ње са де те том; пла-
ни ра но по кре та ње за кон ског по ступ ка, док де те оста је 
ку ћи; дру ге ин тер вен ци је; осо ба ко ја се ста ра о де те ту  је 
са гла сна за сме шта јем де те та ван ку ће; де те из дво је но из 
по ро ди це без са гла сно сти ро ди те ља, јер дру ге ин тер вен-
ци је не мо гу да оси гу ра ју без бед ност.
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Во ди тељ по чет не про це не раз мо три ће са чла но ви ма струч-
ног ти ма ин фор ма ци је при ку пље не то ком по чет не про це не, на кон 
че га ће до не ти од лу ку, ко ја мо же би ти:

а) по сто ји по тре ба за за шти том де те та од зло ста вља ња и 
за не ма ри ва ња

б) не по сто ји по тре ба за за шти том де те та од зло ста вља ња 
и за не ма ри ва ња, али де те и по ро ди ца има ју по тре бе за 
дру гим ви до ви ма по др шке и по мо ћи

ц) не по сто ји по тре ба за за шти том де те та ни ти за дру гим 
услу га ма. Слу чај се за тва ра. 

На кон за вр ше не по чет не про це не цен тар је ду жан да обез бе-
ди по врат ну ин фор ма ци ју под но си о цу при ја ве, ко ји не би тре ба ло 
да бу де ду жи од 10 да на од да на под но ше ња при ја ве.

По сле по чет не про це не, ра ди се усме ре на про це на оба ве зно 
у сле де ћи слу ча је ви ма:

•  ка да је де те из дво је но из по ро ди це да би му се оси гу ра ла 
без бед ност

•  ка да се пла ни ра сме штај де те та ван по ро ди це, уз са гла-
сност или без са гла сно сти ро ди те ља

•  ка да слу чај уђе у суд ску про це ду ру, а при сут на је сло же-
ност еле ме на та ко ји ути чу на од лу ку.

Да би се про це на из вр ши ла мо гу се ко ри сти ти сле де ћи ин-
стру мен ти: Упит ник на ве де них до га ђа ја, Ска ла кућ них усло ва, 
Ска ла по ро дич них ре сур са, Упит ник сна га и те шко ћа.15) 

ЦСР пре у зи ма да љу ко ор ди на ци ју пла ни ра ња, спро во ђе ња 
ме ра за шти те и услу га пра ће ња де те та и по ро ди це, али уз са рад њу 
са свим дру гим слу жба ма. ЦСР мо же да ор га ни зу је кон фе рен ци-
ју слу ча ја на ко јој се до но се од лу ке о стра те ги ја ма и ме ра ма ко је 
је по треб но пред у зе ти ка ко би се обез бе ди ла за шти та де те та. На 
кон фе рен ци ју се по зи ва ју: струч ња ци из дру гих уста но ва (обра-
зов них, здрав стве них, де чи јих, по ли ци је), ро ди те љи (са мо не на си-
лан), де те и дру га ли ца из по ро ди це, струч ња ци ко ји ће би ти укљу-
че ни у да љи рад са де те том. Кон фе рен ци ја слу ча ја са зи ва се ка да 
је по треб на по др шка ши рег со ци јал ног си сте ма за де те и по ро ди цу. 
Пра ви се план за за шти ту де те та (утвр ђу је се ко ће да ра ди, шта 
и до ка да); име ну је се од го вор ни струч њак за ре а ли за ци ју пла на 
(обич но из ЦСР), вр ши се иден ти фи ка ци ја да љих по тре ба за про-
це ном; утвр ђу је се да тум за но ву кон фе рен ци ју од но сно ре ви зи ју 

15) Заштитадететаодзлостављањаизанемаривања,ПрименаОпштегпротолола, Бе о-
град, 2011, стр. 112-133.
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пла на и пра ви се ре зер вни план уко ли ко се до го во ре не ме ре не мо-
гу спро ве сти. 

Цен тар за со ци јал ни рад мо же пред у зе ти сле де ће ме ре из по-
ро дич но-прав не за шти те:

•  Упо зо ра ва ње ро ди те ља на не до стат ке у вр ше њу ро ди тељ-
ског пра ва

•  Упу ћи ва ње ро ди те ља на раз го вор у по ро дич но са ве то ва-
ли ште или дру гу уста но ву спе ци ја ли зо ва ну за по сре до ва-
ње у по ро дич ним од но си ма

•  При вре ме на ста ра тељ ска за шти та де те та, укљу чу ју ћи и 
нео д ло жно из ме шта ње из по ро ди це и обез бе ђи ва ње сме-
шта ја у дру гу по ро ди цу или уста но ву со ци јал не за шти те

•  По кре та ње суд ских по сту па ка ра ди за шти те де те та.
У си ту а ци ја ма ка да је жи вот де те та угро жен или му пре ти 

не по сред на опа сност од озбиљ них оште ће ња здра вља и раз во ја, 
ЦСР тре ба да у што кра ћем ро ку оси гу ра без бед ност де те та. Ова 
ме ра се зо ве нео д ло жна ин тер вен ци ја. Основ за ова кву ме ру со ци-
јал не ин тер вен ци је пред ста вља по сто ја ње „озбиљ не опа сно сти за 
пра вил но по ди за ње де те та“ што под ра зу ме ва ви сок сте пен ри зи ка 
за де те тов фи зич ки и пси хич ки ин те гри тет, од но сно со ци јал ни раз-
вој, а што оправ да ва при нуд ну ин тер вен ци ју у по ро дич ни жи вот. 
Пре ма чл. 136 ЗБПО, де те мо же би ти од у зе то од ро ди те ља са мо у 
слу ча је ви ма ко је пред ви ђа за кон и то ка да по сто ји озбиљ на опа-
сност за ње го во пра вил но по ди за ње.16) 

Ме ра нео д ло жне ин тер вен ци је при ме њу је се  уко ли ко се за-
шти та де те та не мо же обез бе ди ти на дру ги на чин. Ор ган ста ра тељ-
ства је овла шћен да у сва ком тре нут ку, у би ло ко јој фа зи за штит ног 
про це са, пре ду зме ова кву ин тер вен ци ју, што у не ким слу ча је ви-
ма мо же би ти нео п ход но већ по сле пр ве при ја ве о зло ста вља њу. У 
слу ча ју при нуд ног из два ја ња де те та ор ган ста ра тељ ства је у оба ве-
зи да у ро ку од 72 са та од тре нут ка ка да је де те сме ште но у од го ва-
ра ју ћу уста но ву или дру гу по ро ди цу до не се ре ше ње са кла у зу лом 
из вр шно сти. Сле де ће си ту а ци је сма тра ју се оправ да ним ин ди ка ци-
ја ма за до но ше ње та кве од лу ке:

•  де те је пре тр пе ло те жак на пад: пре ту че но је, опе че но, 
отро ва но, до те ме ре да је до шло до те шких по вре да или 
је мо гло до ћи до те шких по вре да,

16)  Мир ја на Об рет ко вић,  „Стан дар ди по ро дич но прав не за шти те“, у Об рет ко вић, М., Пе-
ја ко вић Љ. (ур.) Заштитадететаодзлостављања–приручникзацентрезасоцијални
радидругеслужбеулокалнојзаједници, Ју го сло вен ски цен тар за пра ва де те та, Бе о град, 
2001, стр. 44.
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•  де те је си сте мат ски му че но или ка жња ва но на не ху ман 
на чин,

•  ро ди те љев не мар за без бед ност де те та до вео је до те шких 
по вре да или је мо гао до ве сти до њих,

•  стан/ку ћа су у та квом ста њу да пред ста вља ју ди рект ну 
прет њу за на ста ја ње те шких по вре да,

•  де те је сек су ал но зло ста вља но или зло у по тре бља ва но,
•  ро ди те љи на мер но и си сте мат ски не обез бе ђу ју де те ту 

основ ну хра ну
•  ро ди тељ од би ја да обез бе ди здрав стве ну или пси хи ја триј-

ску по моћ де те ту
•  ро ди те љи су на пу сти ли де те или су ухап ше ни.
Пред у зи ма њем нео д ло жне ин тер вен ци је де те та и ње го вим 

из два ја њем из по ро ди це, ор ган ста ра тељ ства у оба ве зи је да пред у-
зи ма ме ре по ро дич но-прав не или кри вич но-прав не за шти те де те та 
у од но су на ро ди те ље или ста ра те ље, као и у од но су на дру ге од га-
ја те ље код ко јих се де те на ла зи. 
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IvanaMilosavljevicDjukic

THECHILDRENPROTECTIONMODELS–FROM
THERECOGNITIONOFCHILDHOOD

TO(UN)EQUALPARTICIPANTSINTHESOCIETY

Resume
Chil dren pro tec tion mo dels are ba sed on the Con ven tion on the 

Rights of the Chil dren in con tem po rary so ci ety. It to ok ne arly a cen tury, 
from the Ge ne va Dec la ra tion in 1924, for  re cog ni tion the ne ces sity of 
its adop tion. The Con ven tion pro vi des a com pre hen si ve fra me work for 
the re cog ni tion of the rights re la ting not only to the chil dren’s ne eds 
for ca re, pro tec tion and ade qu a te pro vi sion but al so the need for par ti-
ci pa tion. It is this right on par ti ci pa tion what re pre ents the sig ni fi cant 
chan ge, as it re cog ni zes chil dren as par ti ci pants in so ci ety and thus po-
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ses a thre at to the tra di ti o nal bo un da ri es bet we en adults and chil dren. 
The Con ven tion chan ges the con cep tion of chil dren as de pen dent on the 
ca re of adults and una bled to ta ke re spon si bi lity for the ir own de ci si ons, 
in clu ding the right to par ti ci pa te fully in de ci si ons that af fect the ir li ves. 
Ac cor ding to the ar tic le 12 of the Con ven tion, sta tes par ti es are re qu i red 
to en su re that the child, who is ca pa ble of for ming the ir own opi nion, 
has the right to ex press this opi nion freely in all mat ters af fec ting the 
child be ing gi ven the at ten tion in ac cor dan ce with the age and ma tu rity 
of the child. This ar tic le, to get her with Ar tic le 3, re qu i res that in all ac-
ti vi ti es per for med by pu blic so cial wel fa re in sti tu ti ons, law co urts, ad-
mi ni stra ti ve or le gi sla ti ve bo di es, the best in te rest of a child shall be of 
pri mary con si de ra tion. Ho we ver, the prin ci ple of best in te rest of a child 
is not al ways gu i ded by the real ne eds of chil dren but „ef fi ci ency” and 
„ef fec ti ve ness” of ten pre vail. The wel fa re of the child is the most im-
por tant in de ci sion-ma king pro ces ses thro ug ho ut the so ci ety. The dif-
fe ren ce bet we en chil dren pro tec tion in Euro pean Union and Euro pean 
co un tri es is exactly in fa ci li ta tion of the im ple men ta tion of the se ar tic-
les of the Con ven tion. As chil dren do not ha ve the sta tus of ci ti zens, 
they them sel ves are not able to en su re that the ir in te rests are re spec ted, 
and wit ho ut the prin ci pal le gal system that wo uld sup port it, the re is no 
gu a ran tee that the ir in te rests will be ta ken in to con si de ra tion. It is sig ni-
fi cant that chil dren ha ve ba sic ci vil rights, be ca u se wit ho ut the se rights 
they may be su bjec ted to the per so nal pre ju di ces, lack of un der stan ding 
of the child’s per spec ti ve, the ab sen ce of will for re sol ving the con flict 
or simply a po wer bat tle, in which the adults are al ways stron ger.

The pre scri bed stan dards of tre at ment and ca re are of ten qu e sti-
o na ble in Ser bia be ca u se of the inef fi ci ency of the ju ri di cal system and 
lack of ef fec ti ve en for ce ment mec ha nisms. Par ti cu larly inef fi ci ent so-
lu tion exists in the re pre sen ta tion of the child in the pro ce e dings due to 
un der de ve lo ped in de pen dent le gal re pre sen ta tion and im pre ci se de fi ni-
tion of ju ris dic tion of the gu ar di an ship, star ting from advo cacy, thro ugh 
the de ci sion-ma king aut ho rity, advi sory work with the fa mily and sup-
port co urt bo di es in ci vil and en for ce ment pro ce e ding. Such de fi ni tion 
of the ju ris dic tion of the gu ar di an ship can be as ses sed as the we a kest 
link in the cur rent system of child pro tec tion.
Keywords:  chil dren, child hood, fa mily, pro tec tion of the rights and in te rests, 

mo dels of chil dren pro tec tion.

* Овај рад је примљен 21. марта 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 23. маја 2014. године.
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СОЦИЈАЛНИ СТАТУС РАТНИХ ВЕТЕРАНА 
КОСОВСКЕ МИТРОВИЦЕ, ЛЕПОСАВИЋА, 

ЗУБИНОГ ПОТОКА, ЗВЕЧАНА И ГОРЕ

Сажетак
Овај ори ги нал ни на уч ни рад ра ђен је као те рен ско, со ци о ме-

триј ско ис тра жи ва ње. На ру чи лац про јек та је Кан це ла ри ја за Ко-
со во и Ме то хи ју Вла де Ре пу бли ке Ср би је. Аси стен ци ју у про јек ту 
оба ви ло је Удру же ње рат них ве те ра на гра да Бе о гра да, као по ди-
зво ђач про јек та. Пред мет ис тра жи ва ња је со ци јал ни ста тус рат них 
ве те ра на са под руч ја Ко со ва и Ме то хи је из че ти ри оп шти не на Ко-
со ву (Ко сов ска Ми тро ви ца, Ле по са вић, Зу бин по ток и Зве чан), и 
јед не са под руч ја Ме то хи је (Го ра). Те рен ско ис тра жи ва ње је ра-
ђе но у пе ри о ду ја ну ар-март 2014. го ди не, а чи та во ис тра жи ва ње 
до вр ше но до сре ди не апри ла 2014. го ди не. Ме то ди у ис тра жи ва њу 
су: ан ке та (упит ник), ме тод де дук ци је и ге не ра ли за ци је.
Кључ не ре чи: со ци о ло шко ис тра жи ва ње, со ци јал ни ста тус, Ко со во и 

Ме то хи ја, рат ни ве те ра ни, со ци јал на по ли ти ка 

УВОД НА НА ПО МЕ НА 

До са да ни је ра ђе но ни ти јед но ис тра жи ва ње са под руч ја со-
ци јал не по ли ти ке за по пу ла ци ју рат них ве те ра на и уче сни ка ра то ва 
од 1990. го ди не до да нас. Ово је пр ви, пи о нир ски по сао ко ји је об-
у хва тио те рен ске од го во ре ис пи та ни ка. Без ак тив но сти (и агил но-
сти) при пад ни ка Удру же ња рат них ве те ра на гра да Бе о гра да, ко ји 
има ју не пре ста ну ко му ни ка ци ју са удру же њи ма бо ра ца на Ко со ву 
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и Ме то хи ји, ово ис тра жи ва ње не би би ло мо гу ће. Ре зул та ти до би-
је ни ис тра жи ва њем су све жи и ука зу ју на сву мо гу ћу ак ту ел ност 
го ру ћег про бле ма.

АГЕНДА

1. Пред мет ис тра жи ва ња: Со ци јал ни ста тус рат них ве те-
ра на Ко сов ске Ми тро ви це, Ле по са ви ћа, Зу би ног по то ка, 
Зве ча на и Го ре;

2. По бу де: по тре ба да се са ни ра те жак ма те ри јал ни по ло-
жај по пу ла ци је ко ја је нај ви ше пре тр пе ла у рат ним де-
ша ва њи ма за очу ва ње те ри то ри јал ног ин те гри те та зе-
мље;

3. Про стор ни оквир ис тра жи ва ња: пет оп шти на на Ко-
со ву и Ме то хи ји (Ко сов ска Ми тро ви ца, Ле по са вић, Зу-
бин по ток, Зве чан и Го ра)

4. Вре мен ски оквир: ја ну ар-април 2014.
5. Ме тод: со ци о ме триј ски (упит ник/ан ке та отво ре них и за-

тво ре них од го во ра), ме тод уоп шта ва ња/ге не ра ли за ци је, 
де дук ци је

6. Циљ: ске ни ра ње ста ња на те ре ну о со ци јал но-еко ном-
ском по ло жа ју по ро ди ца рат них ве те ра на у ра то ви ма 
1990-тих;

7. Дру штве на оправ да ност: по бољ ша ње ма те ри јал ног 
по ло жа ја по ро ди ца рат них ве те ра на; 

НА ЛАЗ СТА ЊА

У ис тра жи ва њу је уче ство ва ло 340 пу но лет них ис пи та ни ка.
1. Од 340 ис пи та них чак 332 ис пи та ни ка су му шког по ла 

(или 97,65%), а све га 8 жен ског (2,35%). Ме ђу жен ским ис пи та ни-
ци ма 6 се из ја сни ло да су при пад ни це по ро ди ца по ги ну лог, а све га 
две ис пи та ни це су ак тив но уче ство ва ле у од бра ни зе мље (што је 
ма ње од 0,6%).

2. Пи та ње о про ве де ној ду жи ни на ра ти шту по ну ђе но је кроз 
мо дел отво ре ног од го во ра, па је ска ла од го во ра из гле да ла ова ко: 
ни је дан или 0 ме се ци 10 ис пи та ни ка (2,94%), 1 ме сец 1 ис пи та ник 
(0,29%), 2 ме се ца 37 ис пи та ни ка (10,88%), 3 ме се ца 254 ис пи та ни-
ка (74,71%), 4 ме се ца 18 ис пи та ни ка (5,29%), 5 ме се ци 4 ис пи та-
ни ка (1,18%), 6 ме се ци 4 ис пи та ни ка (1,18%), 7 ме се ци 1 ис пи та-



Владан Станковић Социјални статус ратних ветерана ...

147

ник (0,29%), 8 ме се ци 1 ис пи та ник (0,29%), 9 ме се ци 2 ис пи та ни ка 
(0,59%), 10 ме се ци 1 ис пи та ник (0,29%), 12 ме се ци 2 ис пи та ни ка 
(0,59%), 15 ме се ци 3 ис пи та ни ка (0,88%), 16 ме се ци 1 ис пи та ник 
(0,29%) и 30 ме се ци 1 ис пи та ник (0,29%). Ви ше од 6 ме се ци на 
ра ти шту је про ве ло све га 12 ис пи та ни ка или 3,53%. (Ви де ти ис под 
гра фи кон):

погинулог, а свега две испитанице су активно учествовале у одбрани земље (што је ма-

ње од 0,6%). 

2. Питање о проведеној дужини на ратишту понуђено је кроз модел отвореног одгово-

ра, па је скала одговора изгледала овако: ниједан или 0 месеци 10 испитаника (2,94%), 

1 месец 1 испитаник (0,29%), 2 месеца 37 испитаника (10,88%), 3 месеца 254 испитани-

ка (74,71%), 4 месеца 18 испитаника (5,29%), 5 месеци 4 испитаника (1,18%), 6 месеци 

4 испитаника (1,18%), 7 месеци 1 испитаник (0,29%), 8 месеци 1 испитаник (0,29%), 9 

месеци 2 испитаника (0,59%), 10 месеци 1 испитаник (0,29%), 12 месеци 2 испитаника 

(0,59%), 15 месеци 3 испитаника (0,88%), 16 месеци 1 испитаник (0,29%) и 30 месеци 1 

испитаник (0,29%). Више од 6 месеци на ратишту је провело свега 12 испитаника или 

3,53%. (Видети испод графикон): 

 

 

 

3. Када је у питању радни статус испитаника пребројано је: 184 запослена лица, што 

чини 54,12%, и 150 неактивних или 44,12%, уз 6 неважећих одговора што чини 1,76%. 

Овде ваља нагласити су пензионери сврстани у радно неактивна лица, или особе које 

су незапослене. 

3. Ка да је у пи та њу рад ни ста тус ис пи та ни ка пре бро ја но 
је: 184 за по сле на ли ца, што чи ни 54,12%, и 150 не ак тив них или 
44,12%, уз 6 не ва же ћих од го во ра што чи ни 1,76%. Ов де ва ља на-
гла си ти су пен зи о не ри свр ста ни у рад но не ак тив на ли ца, или осо бе 
ко је су не за по сле не.

 

 

4. У погледу живота у неком облику заједнице живота и рада, ванбрачни и брачни ста-

тус има 259 испитаника (76,18%), а ван било какве заједнице живи 76 испитаника 

(22,35%), уз 5 који су одбили да се изјасне (што је 1,47%). 

 

 

5. Број издржаваних лица унутар породице испитаника је дефинисан системом отворе-

них одговора  па се нижу следећи резултати: нема издржаваних у 11 породица (3,23%), 

1 издржавани у 25 породица (7,35%), 2 издржавана у 36 породица (10,59%), 3 издржа-

вана у 66 породица (19,41%), 4 издржавана у 89 породица (26,18%), 5 издржаваних у 65 

породица (19,12%), 6 издржаваних у 41 породици (12,06%), 7 и више издржаваних у 7 

породица (2,06%) 
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4. У по гле ду жи во та у не ком об ли ку за јед ни це жи во та и ра-
да, ван брач ни и брач ни ста тус има 259 ис пи та ни ка (76,18%), а ван 
би ло ка кве за јед ни це жи ви 76 ис пи та ни ка (22,35%), уз 5 ко ји су 
од би ли да се из ја сне (што је 1,47%).

 

 

4. У погледу живота у неком облику заједнице живота и рада, ванбрачни и брачни ста-

тус има 259 испитаника (76,18%), а ван било какве заједнице живи 76 испитаника 

(22,35%), уз 5 који су одбили да се изјасне (што је 1,47%). 

 

 

5. Број издржаваних лица унутар породице испитаника је дефинисан системом отворе-

них одговора  па се нижу следећи резултати: нема издржаваних у 11 породица (3,23%), 

1 издржавани у 25 породица (7,35%), 2 издржавана у 36 породица (10,59%), 3 издржа-

вана у 66 породица (19,41%), 4 издржавана у 89 породица (26,18%), 5 издржаваних у 65 

породица (19,12%), 6 издржаваних у 41 породици (12,06%), 7 и више издржаваних у 7 

породица (2,06%) 

5. Број из др жа ва них ли ца уну тар по ро ди це ис пи та ни ка је 
де фи ни сан си сте мом отво ре них од го во ра  па се ни жу сле де ћи ре-
зул та ти: не ма из др жа ва них у 11 по ро ди ца (3,23%), 1 из др жа ва ни 
у 25 по ро ди ца (7,35%), 2 из др жа ва на у 36 по ро ди ца (10,59%), 3 
из др жа ва на у 66 по ро ди ца (19,41%), 4 из др жа ва на у 89 по ро ди ца 
(26,18%), 5 из др жа ва них у 65 по ро ди ца (19,12%), 6 из др жа ва них у 
41 по ро ди ци (12,06%), 7 и ви ше из др жа ва них у 7 по ро ди ца (2,06%)

 

6. Када је реч о инвалидитету, по том питању није се изјаснило 7 испитаника, што је 

2,06%. Да поседује неки облик инвалидитета изјаснило се 47 испитаника или  13,82%. 

Да нема никакав облик инвалидитета изјаснило се 286 испитаника или 84,12%. 

 

 

7. Решавање нагомиланих социјалних проблема унутар Косова и Метохије кроз Зајед-

ницу српских општина види 234 испитаника (или 68,82%). У општинској управи носи-

оце социјалних програма и помоћи види 89 испитаника или 26,18%. И једне и друге ор-

гане власти као носиоце социјалних надлежности препознаје 13 испитаника или 3,82%. 

Коначно, Приштину као гаранта решавања ових проблема препознаје свега 2 испитани-

ка или 0,59%, уз исто толико процената без икаквог одговора (2 испитаника није попу-

нило ниједну опцију). 

6. Ка да је реч о ин ва ли ди те ту, по том пи та њу ни је се из ја-
сни ло 7 ис пи та ни ка, што је 2,06%. Да по се ду је не ки об лик ин ва ли-
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ди те та из ја сни ло се 47 ис пи та ни ка или  13,82%. Да не ма ни ка кав 
об лик ин ва ли ди те та из ја сни ло се 286 ис пи та ни ка или 84,12%.

 

6. Када је реч о инвалидитету, по том питању није се изјаснило 7 испитаника, што је 

2,06%. Да поседује неки облик инвалидитета изјаснило се 47 испитаника или  13,82%. 

Да нема никакав облик инвалидитета изјаснило се 286 испитаника или 84,12%. 

 

 

7. Решавање нагомиланих социјалних проблема унутар Косова и Метохије кроз Зајед-

ницу српских општина види 234 испитаника (или 68,82%). У општинској управи носи-

оце социјалних програма и помоћи види 89 испитаника или 26,18%. И једне и друге ор-

гане власти као носиоце социјалних надлежности препознаје 13 испитаника или 3,82%. 

Коначно, Приштину као гаранта решавања ових проблема препознаје свега 2 испитани-

ка или 0,59%, уз исто толико процената без икаквог одговора (2 испитаника није попу-

нило ниједну опцију). 

7. Ре ша ва ње на го ми ла них со ци јал них про бле ма уну тар Ко-
со ва и Ме то хи је кроз За јед ни цу срп ских оп шти на ви ди 234 ис пи та-
ни ка (или 68,82%). У оп штин ској упра ви но си о це со ци јал них про-
гра ма и по мо ћи ви ди 89 ис пи та ни ка или 26,18%. И јед не и дру ге 
ор га не вла сти као но си о це со ци јал них над ле жно сти пре по зна је 13 
ис пи та ни ка или 3,82%. Ко нач но, При шти ну као га ран та ре ша ва ња 
ових про бле ма пре по зна је све га 2 ис пи та ни ка или 0,59%, уз исто 
то ли ко про це на та без ика квог од го во ра (2 ис пи та ни ка ни је по пу ни-
ло ни јед ну оп ци ју).

 

 

8. Ван Косова и Метохије највећа помоћ се очекује од Републике Србије. Ту помоћ оче-

кује 317 испитаника или 93,24%. У међународну заједницу као потенцијални фактор 

пружања социјалне помоћи верује 22 испитаника или 6,47%. Одговор није понудио 1 

испитаник (0,29%). 

 

 

9. На питање: "Која је врста социјалне помоћи за вас, лично, најнеопходнија?" одговор 

није дало 13 испитаника, што је 3,82%. Запослење као вид социјалне помоћи исчекује 

чак 137 испитаника или 40,29% свих испитаних. Да је то пензија изјаснило се 47 испи-

таника, што је 13,82% од испитаних. Стамбено збрињавање као облик социјалне помо-

ћи сагледава чак 93 испитаника, што је 27,35% свих испитаних. Коначно, подстицај за 

бизнис као облик социјалне помоћи и личног материјалног бољитка сагледава 50 испи-

таника или 14,71%. 

8. Ван Ко со ва и Ме то хи је нај ве ћа по моћ се оче ку је од Ре пу-
бли ке Ср би је. Ту по моћ оче ку је 317 ис пи та ни ка или 93,24%. У ме-
ђу на род ну за јед ни цу као по тен ци јал ни фак тор пру жа ња со ци јал не 
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по мо ћи ве ру је 22 ис пи та ни ка или 6,47%. Од го вор ни је по ну дио 1 
ис пи та ник (0,29%).

 

 

8. Ван Косова и Метохије највећа помоћ се очекује од Републике Србије. Ту помоћ оче-

кује 317 испитаника или 93,24%. У међународну заједницу као потенцијални фактор 

пружања социјалне помоћи верује 22 испитаника или 6,47%. Одговор није понудио 1 

испитаник (0,29%). 

 

 

9. На питање: "Која је врста социјалне помоћи за вас, лично, најнеопходнија?" одговор 

није дало 13 испитаника, што је 3,82%. Запослење као вид социјалне помоћи исчекује 

чак 137 испитаника или 40,29% свих испитаних. Да је то пензија изјаснило се 47 испи-

таника, што је 13,82% од испитаних. Стамбено збрињавање као облик социјалне помо-

ћи сагледава чак 93 испитаника, што је 27,35% свих испитаних. Коначно, подстицај за 

бизнис као облик социјалне помоћи и личног материјалног бољитка сагледава 50 испи-

таника или 14,71%. 

9. На пи та ње: “Ко ја је вр ста со ци јал не по мо ћи за вас, лич но, 
нај не оп ход ни ја?” од го вор ни је да ло 13 ис пи та ни ка, што је 3,82%. 
За по сле ње као вид со ци јал не по мо ћи ис че ку је чак 137 ис пи та ни ка 
или 40,29% свих ис пи та них. Да је то пен зи ја из ја сни ло се 47 ис пи-
та ни ка, што је 13,82% од ис пи та них. Стам бе но збри ња ва ње као об-
лик со ци јал не по мо ћи са гле да ва чак 93 ис пи та ни ка, што је 27,35% 
свих ис пи та них. Ко нач но, под сти цај за би знис као об лик со ци јал не 
по мо ћи и лич ног ма те ри јал ног бо љит ка са гле да ва 50 ис пи та ни ка 
или 14,71%.

 

10. На питање: "Каква врста социјалне помоћи Вам је најнеопходнија за Вашу децу?", 

из укупне масе испитаника издвојени су следећи одговори. За дечји додатак као форму 

социјалне бриге за своју децу изјаснило се 68 испитаника или 20%. Школовање деце 

као облик социјалне помоћи затражило је 76 испитаника или 22,36%. За најосновније 

потребе (одеће, обуће, огрева, хране) изјаснило се 109 испитаника, што у укупној маси 

испитаника чини 32,06%. Коначно ниједан од одговора није понудило чак 87 испитани-

ка што је у маси испитаних 25,59%. 

 

 

11. Кроз питање: "Да ли имате потребу за неком врстом посебне здравствене зашти-

те?", добили смо следеће исходе. Потребу за неким видом здравствене заштите (одго-

вор: "Да") дало је 98 испитаника или 28,82%. Одговор да нема потребу за неким обли-

ком здравствене заштите (одговор: "Не") пружило је чак 235 испитаника или 69,12%. 

Коначно, по овом питању није се изјаснило 7 испитаника, што у укупној маси испита-

них сачињава 2,06%. 

10. На пи та ње: “Ка ква вр ста со ци јал не по мо ћи Вам је нај не-
оп ход ни ја за Ва шу де цу?”, из укуп не ма се ис пи та ни ка из дво је ни 
су сле де ћи од го во ри. За деч ји до да так као фор му со ци јал не бри ге 
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за сво ју де цу из ја сни ло се 68 ис пи та ни ка или 20%. Шко ло ва ње де-
це као об лик со ци јал не по мо ћи за тра жи ло је 76 ис пи та ни ка или 
22,36%. За нај о снов ни је по тре бе (оде ће, обу ће, огре ва, хра не) из-
ја сни ло се 109 ис пи та ни ка, што у укуп ној ма си ис пи та ни ка чи ни 
32,06%. Ко нач но ни је дан од од го во ра ни је по ну ди ло чак 87 ис пи-
та ни ка што је у ма си ис пи та них 25,59%.

 

 

10. На питање: "Каква врста социјалне помоћи Вам је најнеопходнија за Вашу децу?", 

из укупне масе испитаника издвојени су следећи одговори. За дечји додатак као форму 

социјалне бриге за своју децу изјаснило се 68 испитаника или 20%. Школовање деце 

као облик социјалне помоћи затражило је 76 испитаника или 22,36%. За најосновније 

потребе (одеће, обуће, огрева, хране) изјаснило се 109 испитаника, што у укупној маси 

испитаника чини 32,06%. Коначно ниједан од одговора није понудило чак 87 испитани-

ка што је у маси испитаних 25,59%. 

 

 

11. Кроз питање: "Да ли имате потребу за неком врстом посебне здравствене зашти-

те?", добили смо следеће исходе. Потребу за неким видом здравствене заштите (одго-

вор: "Да") дало је 98 испитаника или 28,82%. Одговор да нема потребу за неким обли-

ком здравствене заштите (одговор: "Не") пружило је чак 235 испитаника или 69,12%. 

Коначно, по овом питању није се изјаснило 7 испитаника, што у укупној маси испита-

них сачињава 2,06%. 

11. Кроз пи та ње: “Да ли има те по тре бу за не ком вр стом по-
себ не здрав стве не за шти те?”, до би ли смо сле де ће ис хо де. По тре бу 
за не ким ви дом здрав стве не за шти те (од го вор: “Да”) да ло је 98 ис-
пи та ни ка или 28,82%. Од го вор да не ма по тре бу за не ким об ли ком 
здрав стве не за шти те (од го вор: “Не”) пру жи ло је чак 235 ис пи та ни-
ка или 69,12%. Ко нач но, по овом пи та њу ни је се из ја сни ло 7 ис пи-
та ни ка, што у укуп ној ма си ис пи та них са чи ња ва 2,06%.

 

 

 

12. У питању: "Ако имате потребе за здравственом заштитом, о којој врсти здравстве-

ног проблема је реч?" дати су следећи одговори. Здравствене проблеме настале као по-

следица рањавања назначило је свега 16 испитаника, што је 4,71%. Здравствене про-

блеме као последице старења навело је 64 испитаника или 18,82%. Здравствени про-

блеми који су код испитаника настали као последица психичке исцрпљености навело је 

107 испитаника, што у испитаничкој популацији чини 31,47%. И коначно, на ово пита-

ње одговор није пружило 153 испитаника што је читавих 45% од укупне масе одговора. 

 

 

13. На питање: "Да ли сте у последњих 10 година активно користили годишњи од-

мор?", пружени су следећи одговори. Одговор: "Да" истакло је 99 испитаника, што чи-

ни 29,18%. Одговор: "Не" дало је 240 испитаника, што је чак 70,59% свих испитаних. 

Коначно, одговор није дао само 1 испитаник (0,29%). 

14. На молбу да се наведе: која врста рекреативног одмора је коришћена, пружени су 

следећи одговори. За бањски туризам изјаснило се 44 испитаника или 12,94%. Планин-

ски туризам као облик рекреативног одмора назначило је 20 испитаника или 5,88%. 

Морски туризам као облик одмора, рекреације и забаве истакло је 46 испитаника или 

12. У пи та њу: “Ако има те по тре бе за здрав стве ном за шти-
том, о ко јој вр сти здрав стве ног про бле ма је реч?” да ти су сле де ћи 
од го во ри. Здрав стве не про бле ме на ста ле као по сле ди ца ра ња ва ња 
на зна чи ло је све га 16 ис пи та ни ка, што је 4,71%. Здрав стве не про-
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бле ме као по сле ди це ста ре ња на ве ло је 64 ис пи та ни ка или 18,82%. 
Здрав стве ни про бле ми ко ји су код ис пи та ни ка на ста ли као по сле-
ди ца пси хич ке ис цр пље но сти на ве ло је 107 ис пи та ни ка, што у ис-
пи та нич кој по пу ла ци ји чи ни 31,47%. И ко нач но, на ово пи та ње од-
го вор ни је пру жи ло 153 ис пи та ни ка што је чи та вих 45% од укуп не 
ма се од го во ра.

 

 

12. У питању: "Ако имате потребе за здравственом заштитом, о којој врсти здравстве-

ног проблема је реч?" дати су следећи одговори. Здравствене проблеме настале као по-

следица рањавања назначило је свега 16 испитаника, што је 4,71%. Здравствене про-

блеме као последице старења навело је 64 испитаника или 18,82%. Здравствени про-

блеми који су код испитаника настали као последица психичке исцрпљености навело је 

107 испитаника, што у испитаничкој популацији чини 31,47%. И коначно, на ово пита-

ње одговор није пружило 153 испитаника што је читавих 45% од укупне масе одговора. 

 

 

13. На питање: "Да ли сте у последњих 10 година активно користили годишњи од-

мор?", пружени су следећи одговори. Одговор: "Да" истакло је 99 испитаника, што чи-

ни 29,18%. Одговор: "Не" дало је 240 испитаника, што је чак 70,59% свих испитаних. 

Коначно, одговор није дао само 1 испитаник (0,29%). 

14. На молбу да се наведе: која врста рекреативног одмора је коришћена, пружени су 

следећи одговори. За бањски туризам изјаснило се 44 испитаника или 12,94%. Планин-

ски туризам као облик рекреативног одмора назначило је 20 испитаника или 5,88%. 

Морски туризам као облик одмора, рекреације и забаве истакло је 46 испитаника или 

13. На пи та ње: «Да ли сте у по след њих 10 го ди на ак тив но 
ко ри сти ли го ди шњи од мор?», пру же ни су сле де ћи од го во ри. Од-
го вор: «Да» ис та кло је 99 ис пи та ни ка, што чи ни 29,18%. Од го вор: 
«Не» да ло је 240 ис пи та ни ка, што је чак 70,59% свих ис пи та них. 
Ко нач но, од го вор ни је дао са мо 1 ис пи та ник (0,29%).

14. На мол бу да се на ве де: ко ја вр ста ре кре а тив ног од мо ра 
је ко ри шће на, пру же ни су сле де ћи од го во ри. За бањ ски ту ри зам 
из ја сни ло се 44 ис пи та ни ка или 12,94%. Пла нин ски ту ри зам као 
об лик ре кре а тив ног од мо ра на зна чи ло је 20 ис пи та ни ка или 5,88%. 
Мор ски ту ри зам као об лик од мо ра, ре кре а ци је и за ба ве ис та кло је 
46 ис пи та ни ка или 13,53%. На ово пи та ње од го вор ни је да ло чак 
230 ис пи та ни ка, што је 67,65% или ви ше од 2/3 свих ис пи та ни ка.

15. На пи та ње: “Да ли ван ре дов них при хо да сти че те још не-
ки, до дат ни при ход?”, од го вор “Да” (да по се ду је још не ки до дат ни 
из вор при хо да) на зна чио је 22 ис пи та ник или 6,47% од укуп но ис-
пи та них, а од го вор “Не” (да не по се ду је ни ка кав до дат ни при ход) 
чак 317 ис пи та ни ка, што је 93,24%. Од го вор ни је дао је дан ис пи та-
ник или 0,29% ис пи та ни ка.
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13,53%. На ово питање одговор није дало чак 230 испитаника, што је 67,65% или више 

од 2/3 свих испитаника. 

 

 

 

15. На питање: "Да ли ван редовних прихода стичете још неки, додатни приход?", одго-

вор "Да" (да поседује још неки додатни извор прихода) назначио је 22 испитаник или 

6,47% од укупно испитаних, а одговор "Не" (да не поседује никакав додатни приход) 

чак 317 испитаника, што је 93,24%. Одговор није дао један испитаник или 0,29% испи-

таника. 

ОБРАДА ПОДАТАКА: 

На основу горе изнетих података дају се изнети следећи чињенични склопови:  

1. Огроман број испитаника је мушког пола. Број женских испитаника је маргиналан, а 

број учесница рата на нивоу статистичке грешке. 

2. Највећи број испитаника на ратишту је провео 3 месеца (74,71%), колико је и трајало 

ратно стање агресије на СР Југославију и Републику Србију. Један значајнији број ис-

питаника је на ратишту провео 2 месеца (10,88%), и још један мањи удео испитаних ви-

ше од времена колико је трајало ратно стање – 4 месеца, или 5,29%.  Преко 6 месеци на 

ратишту је учествовало свега 4,96%. Нити један месец на ратишту није имало 2,90% 

испитаних. 

3. Од свих испитаних радно активно је свега 54,12%, а неактивних 44,12%. У радно не-

активна лица укључили смо и пензионерску популацију. Места за изналажење просто-

ра за програме запошљавања и самозапошљавања има у готово половинској популаци-

ји, а сасвим сигурно изнад 1/3 свих испитаника. 

4. Највећи број испитаника живи у неком од облика породичне заједнице 76,18% (било 

да се ради о брачној или ванбрачној заједници). 

5. Највећи број издржаваних лица је у домаћинствима са 4 издржава члана – 26,18%, 

потом следе домаћинства у којима је број издржаваних 3 – 19,41%, а одмах потом по-

родице у којима је 5 издржаваних лица – 19,12%. Чак 12,06% испитаника је назначило 

да је у њиховим домаћинствима 6 издржаваних чланова, а 10,59% испитаника да је у 

њиховим домаћинствима 2 издржава члана домаћинства. 

ОБРАДА ПОДАТАКА

На осно ву го ре из не тих по да та ка да ју се из не ти сле де ћи чи-
ње нич ни скло по ви: 

1. Огро ман број ис пи та ни ка је му шког по ла. Број жен ских 
ис пи та ни ка је мар ги на лан, а број уче сни ца ра та на ни воу ста ти-
стич ке гре шке.

2. Нај ве ћи број ис пи та ни ка на ра ти шту је про вео 3 ме се ца 
(74,71%), ко ли ко је и тра ја ло рат но ста ње агре си је на СР Ју го сла-
ви ју и Ре пу бли ку Ср би ју. Је дан зна чај ни ји број ис пи та ни ка је на 
ра ти шту про вео 2 ме се ца (10,88%), и још је дан ма њи удео ис пи-
та них ви ше од вре ме на ко ли ко је тра ја ло рат но ста ње – 4 ме се ца, 
или 5,29%.  Пре ко 6 ме се ци на ра ти шту је уче ство ва ло све га 4,96%. 
Ни ти је дан ме сец на ра ти шту ни је има ло 2,90% ис пи та них.

3. Од свих ис пи та них рад но ак тив но је све га 54,12%, а не-
ак тив них 44,12%. У рад но не ак тив на ли ца укљу чи ли смо и пен зи-
о нер ску по пу ла ци ју. Ме ста за из на ла же ње про сто ра за про гра ме 
за по шља ва ња и са мо за по шља ва ња има у го то во по ло вин ској по пу-
ла ци ји, а са свим си гур но из над 1/3 свих ис пи та ни ка.

4. Нај ве ћи број ис пи та ни ка жи ви у не ком од об ли ка по ро-
дич не за јед ни це 76,18% (би ло да се ра ди о брач ној или ван брач ној 
за јед ни ци).

5. Нај ве ћи број из др жа ва них ли ца је у до ма ћин стви ма са 4 
из др жа ва чла на – 26,18%, по том сле де до ма ћин ства у ко ји ма је број 
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из др жа ва них 3 – 19,41%, а од мах по том по ро ди це у ко ји ма је 5 
из др жа ва них ли ца – 19,12%. Чак 12,06% ис пи та ни ка је на зна чи ло 
да је у њи хо вим до ма ћин стви ма 6 из др жа ва них чла но ва, а 10,59% 
ис пи та ни ка да је у њи хо вим до ма ћин стви ма 2 из др жа ва чла на до-
ма ћин ства.

6. За ни мљи во да ме ђу ис пи та ни ци ма је не ки об лик трај ног 
ин ва ли ди те та ис та кло 13,82%.

7. Адре су за ре ша ва ње на го ми ла них со ци јал них про бле ма 
ис пи та ни ци по нај ви ше ви де у За јед ни ци срп ских оп шти на (ЗСО) 
– 68,82%, у ло кал ној, оп штин ској упра ви 26,18%. И у ЗСО и у оп-
штин ској упра ви, на те ре ну 3,82%, а ад ми ни стра ци ју тзв. Ко со-
ва као ин сти ту ци ју за ре ша ва ње сво јих про бле ма пре по зна је све га 
0,59% ис пи та ни ка.

8. Ван Ко со ва и Ме то хи је адре су за оства ри ва ње сво јих со-
ци јал них пра ва ис пи та ни ци ви де пре све га у ин сти ту ци ја ма Ре пу-
бли ке Ср би је – 93,24%, и тек 6,47% ис пи та ни ка ве ру је да је по моћ 
мо гу ће тра жи ти на адре си ме ђу на род не за јед ни це.

9. Нај ве ћи број ис пи та ни ка ви ди нај е фи ка сни ји об лик со-
ци јал не по мо ћи за се бе и соп стве не по ро ди це у не ком об ли ку за-
по сле ња у др жав ној или ло кал ној си не ку ри – 40,29%. Дру ги нај-
број ни ји вид со ци јал ног збри ња ва ња ис пи та ни ци пре по зна ју у  
стам бе ном збри ња ва њу, и то у оби му од 27,35% ис пи та них. Да би 
пен зи о ни са њем нај бо ље био ре шен њи хов со ци јал ни ста тус са гле-
да ва 13,82% ис пи та ни ка. Ко нач но, под сти цај за ула га ња у соп стве-
ни би знис, као об лик ре ша ва ња на го ми ла них со ци јал них про бле ма 
пре по зна је 14,71% ис пи та ни ка.

10. Ка да је реч о со ци јал ној по мо ћи за сво ју де цу, ис пи та ни-
ци ис ти чу сле де ће афи ни те те. Деч ји до да так тра жи 20% ис пи та ни-
ка. Не што ма ло ве ћи број има по тре бу за шко ло ва њем сво је де це 
ван Ко со ва и Ме то хи је – 22,36%. Ипак нај ве ћи број ис пи та ни ка, 
за рад за шти те сво је де це, има зах те ве ко ји се ти чу Основ них ма те-
ри јал них по тре ба за шти те ег зи стен ци је и фи зич ке си гур но сти по-
ро ди ца (хра на, огрев, оде ћа и обу ћа) и ту у укуп ној ис пи ти вач кој 
ма си од 32,06%. За ни мљи во је да од го вор на ово пи та ње ни је да ло 
чак 25,59% ис пи та ни ка.

11. Ни ка кву по тре бу за да љом здрав стве ном за шти том, у 
сми слу ле че ња, ре ко ва ле сцен ци је и сл, не ма 69,12% ис пи та ни ка. 
За не ким да љим об ли ком здрав стве не за шти те и не ге по тре бу има 
28,82%.

12. Ис пи та ни ци су пи та ни и ка кву вр сту здрав стве них про-
бле ма би на зна чи ли као при мар ну ка да је у пи та њу њи хо ва здрав-
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стве на хи ги је на. Про бле ме ко ји су по сле ди ца ра ња ва ња ис та кло 
је све га 4,71%. Здрав стве не про бле ме ко ји на ста ју као по сле ди ца 
ста ре ња ис та кло је 18,82%. Про бле ме у ве зи са пси хич ким за мо-
ром и ис цр пље но шћу на зна чи ло је чак 31,47%. Ипак ма са од го во ра 
оста ла је не по пу ње на, и она из но си 45% свих ис пи та ни ка.

13. Го ди шњи од мор не ко ри сти ви ше од 2/3 ис пи та них или 
чак 70,59% ис пи та ни ка. У по след њих 10 го ди на го ди шњи од мор 
је ко ри сти ло све га 29,18% ис пи та ни ка, што је ма ње од 1/3 ис пи та-
ни ка.

14. У укуп ној ма си ис пи та ни ка где су по ну ђе не оп ци је да 
ода бе ру об ли ке ре кре а тив ног од мо ра, оче ки ва но, нај по пу ње ни-
ја ру бри ка је оних ко ји ни су по ну ди ли ни ка кав од го вор – 67,65%, 
што је не што ма ло из над 2/3 ис пи та ни ка. Мор ске оба ле као ме сто 
од мо ра и ре кре а ци је се би је при у шти ло 13,53% ис пи та них. Од мах 
иза то га сле де по се те бањ ским ле чи ли шти ма и од ма ра ли шти ма – 
12,94%. Ко нач но, не што је ма њи про це нат оних ко ји су свој од мор 
опре де ли ли у пла нин ским лет њим или зим ским цен три ма – 5,88%.

15. И ка да је о до дат ним при хо ди ма реч та да до ми ни ра ис каз 
да ис пи та ни ци не по се ду ју још не ки, до дат ни, из вор при хо да, јер 
93,24% твр ди да не по се ду је ни ка кав до да тан при ход при ба вљен 
до дат ним, по моћ ним по слом за по пу ну кућ ног бу џе та. На спрам то-
га, све га 6,47% из ја сни ло се да има не ки об лик до пун ског при хо да.

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Из све га го ре на ве де ног да ју се из ве сти од го ва ра ју ћи све оп-
шти за кључ ци у ве зи са овим те рен ским ис тра жи ва њем.

Ис тра жи ва ње је ра ђе но на узор ку од 340 ис пи та ни ка, што је 
до во љан и ре ле ван тан узо рак по пу ла ци је рат них ве те ра на са про-
сто ра Ко со ва и Ме то хи је. Ис тра жи ва ње је об у хва ти ло пет ло кал-
них сре ди на на Ко со ву и Ме то хи ји, од ко јих 4 на про сто ру Ко со ва 
(Ко сов ска Ми тро ви ца, Ле по са вић, Зу бин По ток и Зве чан), и 1 на 
те ри то ри ји Ме то хи је (Го ру). Ис тра жи ва ње је оба вље но у пе ри о ду 
од ја ну а ра до апри ла 2014. го ди не. Упит ник је ра ђен као ано ни ман, 
а кон ци пи ран у 15 пи та ња са ма хом за тво ре ним од го во ри ма (и не-
што отво ре них од го во ра). Где год је би ло по тре бе за тим по ну ђе но 
је ви ше од два од го во ра.

Пред мет ис тра жи ва ња је био со ци јал ни ста тус рат них ве те-
ра на и њи хо вих по ро ди ца. Ме тод ко ји је ко ри шћен је со ци о ме триј-
ски, уз ло гич ки при ступ ге не ра ли за ци је (уоп шта ва ња или де дук-
ци је). 
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Ме ђу ис пи та ни ци ма до ми ни ра му шка по пу ла ци ја, па се мо-
же ис та ћи, да ка да је о род ној ва ри ја бли реч, ово се ис тра жи ва ње 
за сни ва на му шкој по пу ла ци ји (чи ме се не ума њу је зна чај же на). 
Нај ве ћи број ис пи та ни ка је на ра ти шту про вео за кон ски оквир 
рат ног ста ња, ка да је био мо би ли сан у сво је је ди ни це. Не што из-
над по ло ви не ис пи та ни ка је у не ком об ли ку рад ног од но са. Дру гу 
по ло ви ну не за по сле них чи не рад но не ак тив на ли ца (ствар но не-
за по сле ни по слов но спо соб ни ис пи та ни ци и пен зи о нер ска по пу-
ла ци ја). Нај ве ћи број ис пи та ни ка жи ви у не ком об ли ку за јед ни це 
(до ма ћин ству). Пре о вла ђу је ве ли ки број из др жа ва них ли ца: нај ви-
ше из др жа ва них ли ца у окви ру јед ног до ма ћин ства је 4, али од мах 
иза то га сле де са по 5 и 3 из др жа ва на ли ца. Не ма ли број је и 6 из-
др жа ва них. Ово ука зу је да се пре те жно ра ди о ви ше ге не ра циј ским 
до ма ћин стви ма. Број ли ца ко ја ни су за хва ће на ин ва ли ди те том је 
ви ше од 6 пу та у од но су на ли ца ко ја по се ду ју не ки об лик ин ва-
ли ди те та. Нај ве ћи број ис пи та ни ка ве ру је да је За јед ни ца срп ских 
оп шти на адре са на ко јој тре ба (и на ко јој ће се) ре ша ва ти њи хо ви 
на го ми ла ни со ци јал ни про бле ми. Не ма ли је број оних ко ји адре су 
ви де у ло кал ним срп ским оп шти на ма на Ко со ву и Ме то хи ји. Ве о ма 
ма ли број ис пи та ни ка ве ру је да би вла сти у При шти ни тре ба ло да 
ре ша ва ју њи хов про блем. Ван Ко со ва и Ме то хи је, Ре пу бли ка Ср би-
ја, и ње не ин сти ту ци је, су пре по зна те као адре са за по моћ и по др-
шку по пи та њу со ци јал не по мо ћи и со ци јал не за шти те ис пи ти ва не 
по пу ла ци је. Ка да је реч о кон крет ном па ке ту по др шке оп стан ку ове 
по пу ла ци је на про сто ру Ко со ва и Ме то хи је, као нај бо љу по др шку 
њи хо вом со ци јал ном ста ту су ис пи та ни ци ви де у ак тив ни јем ра ду 
ор га на вла сти на за по шља ва њу по пу ни ла ца овог упит ни ка. Чак 
пре ко 2/5 ис пи та них се опре де ли ло за овај об лик ак тив не со ци-
јал не по ли ти ке пре ма њи ма и њи хо вим по ро ди ца ма. За раз ли ку од 
то га тек не што ис под 1/7 ис пи та ни ка као об лик по др шке оја ча ва-
њу ма те ри јал ног и ег зи стен ци јал ног ста ту са ис пи та ни ка и њи хо-
вих по ро ди ца ви ди у под сти ца ји ма за ства ра ње соп стве ног би зни са 
кроз про гра ме са мо за по шља ва ња у ин ди ви ду ал ним ма лим и сред-
њим пред у зе ћи ма. Број стам бе но не збри ну тих и да ље је за бри ња-
ва ју ће ви сок и из но си пре ко 1/4 ис пи та ни ка. Оту да је и број зах те ва 
за ре ша ва ње стам бе них при ли ка при лич но ве лик. Ка да је о по тре-
би со ци јал не и ма тер јал не по мо ћи де ци реч, чак 1/3 ис пи та ни ка 
је зах те ва ло по моћ у нај о снов ни јим по тре ба ма ег зи стен ци јал ног 
пре жи вља ва ња: хра на, огрев, оде ћа, обу ћа. (На ово пи та ње од го-
вор ни је же ле ло да пру жи пре ко 1/4 ис пи та ни ка). За би ло ка квим 
об ли ком по себ не здрав стве не за шти те по тре бу не ма ви ше од 2/3 
ис пи та ни ка, а тек не што ви ше од 1/4 ис пи та ни ка има по тре бу за 
не ким об ли ком по себ не здрав стве не за шти те. Ме ђу здрав стве ним 
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про бле ми ма на ко је тре ба обра ти ти по себ ну па жњу до ми ни ра ју 
они ко ји су на ста ли услед пси хич ке ис цр пље но сти, тек на дру гом 
ме сту су они про бле ми ко ји су на ста ли са по сле ди цом ста ре ња, а 
знат но ма њи број је оних ко ји су на ста ли као по сле ди ца ра ња ва ња 
у рат ним де ша ва њи ма. Ипак нај ве ћи број је не по пуњ них од го во ра. 
Ак тив но ко ри шће ње го ди шњег од мо ра је сла бо, и оно из но си тек 
3/10 ис пи та ни ка, а не што ви ше од 7/10 је на ве ло да ни је у по след-
њих де сет го ди на ко ри сти ло го ди шњи од мор у фор ми ре кре а ци је, 
ак тив ног од мо ра и за ба ве. Ме ђу они ма ко ји је су ко ри сти ли од мор 
(а та квих је не што ис под 1/3) нај ви ше је ко ри сти ло мор ски ту ри зам 
као об лик од мо ра, ре кре а ци је и за ба ве, и не што ма ло ма ње бањ ска 
ле чи ли шта и од ма ра ли шта. Ко нач но, до да тан при ход при мар ној 
за ра ди, за са да, оства ру је тек не што ма ло ви ше од 1/20 ис пи та ни ка.

ПРЕД ЛОГ МЕ РА

На осно ву све га мо же се при пи са ти из ве стан Пред лог ме-
ра ка ко би се ста ње со ци јал не па то ло ги је пре ва зи шло, а у свр ху 
по бољ ша ња ма те ри јал ног ста ња и мен тал ног здра вља по пу ла ци је 
ко ја је би ла пред мет овог ис тра жи ва ња:

–– –по треб но је ве ћу со ци јал ну по моћ усме ри ти на по ро ди це 
рат них ве те ра на (на пра ви ти по пис чла но ва до ма ћин ста ва, 
сни ми ти њи хо ве еле мен тар не по тре бе, омо гу ћи ти про јек-
те и про гра ме за ре а ли за ци ју кон крет них ре ше ња);

–– –со ци јал ну по ли ти ку пре ма овој по пу ла ци ји пре у сме ра ва-
ти пре ко За јед ни це срп ских оп шти на и ло кал них ор га на 
вла сти у тим оп шти на ма;

–– –Ре пу бли ка Ср би ја, кроз ми ни стар ство за со ци јал на и бо-
рач ка пи та ња, тре ба ло би да ко ор ди ни ра ове по тре бе и 
над зи ре рад на тро ше њу сред ста ва (јер то од ње оче ку ју и 
при пад ни ци ове по пу ла ци је);

–– –ак тив ни ја по ли ти ка за по шља ва ња при пад ни ка ове по пу-
ла ци је, као и ре ша ва ње стам бе но не збри ну тих тре ба да је 
у жи жи пре о ку па ци је;

–– –по себ но тре ба за ин те ре со ва на ли ца упу ти ти на под сти-
ца је за соп стве ни би знис кроз ор га ни зо ва ње кур се ва за 
осни ва ње, во ђе ње и при хо до ва ње ма лим и сред њим пред-
у зе ћи ма на про сто ру Ко со ва и Ме то хи је;

–– –ак це нат ста ви ти на обез бе ђи ва ње основ них ма те ри јал них 
по тре ба нај у гро же ни јих и де це (хра на, огрев, оде ћа и обу-
ћа), ко јих ни је ма ли број;
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–– –по ве ћа ти број струч них слу жби: пси хо ло шких и не у роп-
си хи ја триј ских са ве то ва ли шта, по себ ну бри гу ис ка за ти 
пре ма ли ци ма за ко је се утвр ди да мо гу има ти по сле ди це 
од тзв. «ви јет нам ског син дро ма» и сл. 

–– –ра ди ти на обез бе ђи ва њу ре кре а тив не за шти те кроз об ли-
ке ту ри стич ких услу га у мор ским, пла нин ским и бањ ским 
де сти на ци ја ма (ле чи ли шта, од ма ра ли шта, спорт ско-ре-
кре а тив ни цен три и сл);

–– –омо гу ћи ти при пад ни ци ма ове по пу ла ци је да оства ру ју и 
об ли ке до дат не или по моћ не за ра де на рад ним ме сти ма и 
у по сло ви ма ко ји има ју не стал ни, се зон ски или при вре-
ме ни ка рак тер, фор ми ра ти тр жи ште ра да за ову вр сту по-
сло ва.
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Resume
This original scientific journal was done like a sociometric re-

search. Commissioned by the project of Office for Kosovo and Metohi-
ja – government the Republic Serbia. Assisted in the project conducted 
by the “Association of War Veterans of Belgrade”, as a subcontractor of 
the project. We analyzed the social status of war veterans from Kosovo 
and Metohija from four municipalities in Kosovo (Kosovska Mitrovica, 
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Leposavić, Zubin Potok and Zvečan), and one from the area of Meto-
hija (Gora). Field research was conducted in January-March of 2014, 
and the entire survey was completed by mid-April of 2014. Research 
methods are survey (questionnaire), the method of deduction and gen-
eralization.
Key words: social research, social status, Kosovo and Metohija, social policy, 

veterans  
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Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су ју се бли жи усло ви и ми ни мал-

ни стан дар ди за услу гу СОС те ле фо на за де вој ке и же не са ис ку-
ством род но за сно ва ног на си ља, из гру пе са ве то дав но-та пиј ских и 
со ци јал но-еду ка тив них услу га пред ви ђе них  За ко ном о со ци јал ној 
за шти ти.

Значењепојмова
Члан 2.

По јам ''де вој ка'' озна ча ва осо бу од 15 до 26 го ди на ста ро сти; 
Ал тер на тив но: 15-18 год.
Ал тер на тив но: По јам ''же на'' озна ча ва осо бу жен ског по ла 

ста ри ју  од 26 го ди на; У да љем тек сту ко ри сти ће се по јам ''же на'' 
са ис ку ством род но за сно ва ног на си ља.

Насиљенадженама озна ча ва кр ше ње људ ских пра ва и об-
лик дис кри ми на ци је же на и пред ста вља сва де ла род но за сно ва ног 
на си ља ко ја до во де, од но сно мо гу да до ве ду до, фи зич ке, сек су ал-
не, пси хич ке или еко ном ске по вре де или пат ње же на, об у хва та ју ћи 
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и прет ње та квим де ли ма, при ну ду од но сно сво је вољ но ус кра ћи-
ва ње сло бо де, би ло да се то до га ђа у јав ној или при ват ној сфе ри 
жи во та.

Род озна ча ва дру штве но од ре ђе не уло ге, по на ша ња, ак тив-
но сти и атри бу те ко је да то дру штво сма тра при клад ним за же не и 
му шкар це.

Роднозаснованонасиљенадженама озна ча ва на си ље ко је 
је усме ре но про тив же не за то што је же на, од но сно оно ко је не сра-
змер но по га ђа же не.

Облицироднозаснованогнасиљанадженама укљу чу ју: 
на си ље над же на ма у  по ро ди ци/парт нер ском од но су (сва ко де ло 
фи зич ког, сек су ал ног, пси хич ког, од но сно еко ном ског на си ља до 
ко јег до ла зи у окви ру по ро ди це или до ма ћин ства, од но сно из ме ђу 
бив ших или са да шњих су пру жни ка или парт не ра, не за ви сно од то-
га да ли по чи ни лац де ли или је де лио исто бо ра ви ште са жр твом), 
про га ња ње, сек су ал но на си ље, укљу чу ју ћи си ло ва ње, при нуд ни 
брак, ге ни тал но са ка ће ње же на, при нуд ни абор тус и при нуд ну сте-
ри ли за ци ју, сек су ал но уз не ми ра ва ње, де ла по чи ње на у име тзв. 
„ча сти“, тр го ви ну же на ма и ко мер ци јал ну сек су ал ну екс пло а та ци-
ју, не за ви сно од то га да ли је по чи ни лац по знат или не по знат жр-
тви.

СОСтелефонзажртвероднозаснованогнасиља озна ча-
ва услу гу ко ја омо гу ћа ва ди рект но по ве зи ва ње ра ди обез бе ђи ва-
ња по треб не по мо ћи и по др шке же на ма-жр тва ма род но за сно ва ног 
на си ља, а услу га се ре а ли зу је по зи ва њем  по себ ног те ле фон ског 
бро ја пу тем ко јег об у че не кон сул тант ки ње пру жа ју ин фор ма ци је 
о пра ви ма, ано ним не кон сул та ци је, по моћ и по др шку у кри зи од-
но сно хит ним/акут ним си ту а ци ја ма же на ма са ис ку ством род но 
за сно ва ног на си ља, као и усме ра ва ње на дру ге слу жбе и из во ре 
по др шке од но сно по ве зи ва ње са тим слу жба ма. Услу га се мо же 
пру жа ти и пу тем дру гих те ле ко му ни ка ци о них или ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја („Скајп“, елек трон ска по шта, он ли не кон сул та ци је и 
слич но); у да љем тек сту, из раз СОС те ле фон об у хва та и те ко му-
ни ка циј ске оп ци је. 

НационалнаСОСлинија зажене-жртверодно заснова-
ногнасиљаозна ча ва је дин стве ну бес плат ну те ле фон ску СОС ли-
ни ју ко ја по кри ва те ри то ри ју це ле зе мље и опе ра тив на је 24 ча са 
днев но, 365 да на у го ди ни а ко јој је пре вас ход на свр ха да пру жа по-
моћ, кон сул та ци је и по др шку у по вер љи вој фор ми и уз по што ва ње 
ано ним но сти же на ма-жр тва ма свих об ли ка род но за сно ва ног на си-
ља (или - мо же би ти про грам ски усме ре на ка од ре ђе ним об ли ци ма 
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на си ља над же на ма, као што су нпр. сек су ал но на си ље или на си ље 
над же на ма у по ро ди ци/парт нер ским од но си ма), а функ ци о ни ше 
у спре зи и са рад њи са мре жа ма ло кал них СОС те ле фо на и дру гих 
услу га за жр тве род но за сно ва ног на си ља.

Принципиуслуге
Члан 3.

Пру жа ње услу га СОС те ле фо на за сни ва се на сле де ћим  
прин ци пи ма:

–– –Рад из пер спек ти ве род ног раз у ме ва ња на си ља над же на-
ма: СОС те ле фон је уте ме љен на од го ва ра ју ћем са знај ном 
при сту пу ко ји са гле да ва и пре по зна је род ну ди на ми ку, 
ефек те и по сле ди це на си ља над же на ма у оп штем окви-
ру људ ских пра ва. То под ра зу ме ва схва та ње на си ља над 
же на ма и као узро ка и као по сле ди це не рав но прав но сти 
из ме ђу му шка ра ца и же на, као и раз у ме ва ње по тре бе да 
код пру жа ла ца ове со ци јал не  услу ге ис кљу чи во жен ско 
осо бље тре ба бу де ан га жо ва но у ди рект ном кон так ту са 
ко ри сни ца ма, од но сно да „же не тре ба да по др жа ва ју же-
не“.

–– –Си гур ност, без бед ност и људ ско до сто јан ство: пру жа лац 
услу ге СОС те ле фо на га ран ту је да, при ли ком ин тер вен-
ци ја / пру жа ња услу га, си гур ност, без бед ност и до сто јан-
ство ко ри сни ца услу га, ра њи вих Чла но ва ње не по ро ди це 
као и осо бља, пред ста вља ју при о ри тет. Од нос кон сул-
тант ки ње пре ма ко ри сни ци је по др жа ва ју ћи, а пру жа лац 
услу ге га ран ту је не ди скри ми на ци ју и то ле ран ци ју то ком 
обез бе ђи ва ња по др шке;

–– –По вер љи вост: СОС те ле фон по шту је и при др жа ва се пра-
ва ко ри сни ца услу га на по вер љи вост и све ко ри сни це су 
уна пред оба ве ште не о си ту а ци ја ма у ко ји ма та по вер љи-
вост мо же би ти огра ни че на.

–– –Ве ро ва ње жр тви и за у зи ма ње ста ва да су по чи ни о ци од го-
вор ни: Пру жа ње услу га СОС те ле фо на за сни ва се на два 
те ме ља: 

 –  по што ва њу пре ма жр тва ма;
 –  ве ро ва њу њи хо вом ис ку ству.

 –  Оснаживање: СОС те ле фон обез бе ђу је ко ри сни ца ма 
услу га при ли ку да име ну ју соп стве на ис ку ства, да бу ду 
упо зна те са сво јим пра ви ма и за кон ским мо гућ но сти ма и 
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да има ју мо гућ ност до но ше ња од лу ка у окру же њу ко је им 
пру жа по др шку и тре ти ра их са по што ва њем, уз ува жа ва-
ње њи хо вог до сто јан ства и уз од го ва ра ју ћу сен зи тив ност. 

 –  Посебна знањаи вештине: Зна ње, ком пе тен ци је и ве-
шти не осо бља, као и об ли ци услу га СОС те ле фо на, су 
при ла го ђе ни спе ци фич ним по тре ба ма ко ри сни ца (жр та ва 
род но за сно ва ног на си ља), ко је мо гу би ти ве о ма ком плек-
сне;

 –  Поштовањеразликаиравноправанприступ: Пру жа-
о ци услу ге СОС те ле фо на, пре по зна ју и по шту ју раз ли ке 
из ме ђу сво јих ко ри сни ца и на по зи ти ван на чин се ан га жу-
ју у ан ти-дис кри ми на тив ној прак си. 

 –  Заступањеиподршка: СОС те ле фон се ба ви за сту па њем 
ин те ре са и пра ва ко ри сни ца на раз ли чи тим ни во и ма;

 –  Партиципацијаиконсултације: СОС те ле фон про мо-
ви ше и ре а ли зу је уче шће ко ри сни ца у раз во ју и ева лу а ци-
ји услу га;

 –  Координисан одговор на феномен насиља: Пру жа ње 
услу га СОС те ле фо на од ви ја се у кон тек сту ме ђу сек тор-
ске и ме ђу ин сти ту ци о нал не са рад ње, раз ме не са дру гим 
ре ле вант ним ак те ри ма и слу жба ма и ко ор ди ни са ног пру-
жа ња услу га;

 –  Управљање и одговорност: СОС те ле фо ном се де ло-
твор но упра вља, што га ран ту је ква ли тет услу га и обез-
бе ђу је да осо бље има од го ва ра ју ће ве шти не, као и ор га-
ни за циј ску по др шку (струч ну и тех нич ку по моћ уну тар 
ор га ни за ци је); 

 –  Промоцијатолеранције: СОС те ле фон се за сни ва на мо-
де лу про мо ви са ња не на си ља ко рис род ну ана ли зу да раз-
ви је свест, еду ку је и спро ве де пре вен тив не ме ре на со ци-
јал ном пла ну и ме ђу по је дин ци ма/по је дин ка ма. 

 –  Принцип безусловне подршке: Ко ри шће ње услу ге не 
сме се усло вља ва ти под но ше њем  при ја ве ин сти ту ци ја ма,  
ко ри шће њем би ло ко јег про гра ма или услу ге или на би ло 
ко ји дру ги на чин.

СврхауслугеСОСтелефона
Члан 4.

Свр ха со ци јал не услу ге  СОС те ле фо на је осна жи ва ње   же на  
са ис ку ством род но за сно ва ног на си ља да оства ре пра во на жи вот 
без на си ља. 
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Услу ге СОС те ле фо на о бе збе ђу ју се ано ним но и уз по што ва-
ње стан дар да по вер љи во сти.

ЦиљнагрупауслугаСОСтелефона
Члан 5.

Циљ на гру па за услу ге СОС те ле фо на су же не  са ис ку ством 
род но за сно ва ног на си ља.

Активностиуслуге
Члан 6.

Услу га СОС те ле фо на се пру жа пу тем кон сул та тив ног те ле-
фон ског раз го во ра ко ји укљу чу је сле де ће ак тив но сти у ра ду са ко-
ри сни цом: 

1. при јем по зи ва и ин фор ми са ње о услу зи;
2. иден ти фи ко ва ње по тре ба ко ри сни ца и пре ли ми нар но 

са гле да ва ње си ту а ци је у ко јој се ко ри сни ца на ла зи;
3. основ на про це на без бед но сног ри зи ка;
4. по др шка у кри зи
5. ин фор ми са ње о на чи ни ма за сма ње ње ри зи ка и мо гу-

ћим ак тив но сти ма за ре а го ва ње у кри зним си ту а ци ја ма / 
акут ној си ту а ци ји на си ља;

6. по моћ у раз у ме ва њу ди на ми ке на си ља, име но ва ње на си-
ља;

7. по моћ у раз у ме ва њу соп стве них осе ћа ња и уна пре ђе њу 
са мо по што ва ња и ве ре у се бе

8. ис тра жи ва ње оп ци ја, ма пи ра ње ре сур са ко ри сни це;
9. по моћ и осна жи ва ње у из град њи и одр жа њу лич не со ци-

јал не мре же и ко му ни ка ци је са окру же њем;
10. по моћ и охра бри ва ње за са мо стал но до но ше ње од лу ка, 

без са ве то ва ња;
11. по моћ у сти ца њу прак тич них жи вот них ве шти на у оба-

вља њу сва ко днев них по сло ва;
12. ин фор ми са ње о уста но ва ма, услу га ма и слу жба ма ко је 

мо гу обез бе ди ти аде кват ну по моћ и по др шку;
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13. ин фор ми са ње о за кон ским и ин сти ту ци о нал ним пра-
ви ма и мо гућ но сти ма, као и про це ду ра ма у си ту а ци ја ма 
род но за сно ва ног на си ља;

14. омо гу ћа ва ње при сту па ре сур си ма за јед ни це кроз усме-
ра ва ње на дру ге услу ге од но сно слу жбе/ин сти ту ци је/
ор га ни за ци је и по ве зи ва ње ко ри сни це са тим слу жба ма 
од но сно ин сти ту ци ја ма/ор га ни за ци ја ма

15. по сре до ва ње и за сту па ње код тих слу жби, ин сти ту ци ја 
или ор га ни за ци ја 

16. по ве зи ва ње са ин сти ту ци ја ма ра ди обез бе ђи ва ња за-
шти те и по др шке у кри зној си ту а ци ји / си ту а ци ји акут-
ног на си ља или по до го во ру са ко ри сни цом;

17. ор га ни за ци ја-пру жа лац услу ге мо же да обез бе ђу је и 
дру ге про грам ске ак тив но сти, пре ма по тре ба ма ко ри-
сни ца, у скла ду са про грам ском ори јен та ци јом пру жа о-
ца услу ге.

Основ не ин фор ма ци је о мо гу ћим услу га ма, слу жба ма, ин-
сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма у ло кал ној за јед ни ци се не ће ус кра-
ти ти и дру гим по зи ва о ци ма ко ји се ја ве на СОС те ле фон, ми мо 
циљ не гру пе де фи ни са не овим пра вил ни ком.

Применамедијације
Члан 7.

Услу га СОС те ле фо на ис кљу чу је при ме ну ме ди ја ци је у ра ду 
са ко ри сни ца ма, као и упу ћи ва ње ко ри сни це на дру ге ор га ни за ци је 
ко је се ба ве ме ди ја ци јом, ал тер на тив ним раз ре ша ва њем спо ро ва, 
по ми ре њем, по ро дич ном те ра пи јом/са ве то ва њем и слич ним те ра-
пиј ским и са ве то дав ним по ступ ци ма у си ту а ци ја ма род но за сно ва-
ног на си ља.

Радновремеидоступност
Члан 8.

Пру жа лац услу ге де фи ни ше рад но вре ме у за ви сно сти од 
рас по ло жи вих људ ских, тех нич ких и фи нан сиј ских ре сур са и  про-
грам ског усме ре ња услу ге, а ми ни мал но три са та днев но, нај ма ње 
пет да на у не де љи (не ну жно у окви ру рад не не де ље).

Услу гу СОС те ле фо на ко ри сни ца услу ге оства ру је без на кна-
де за рад кон сул тант ки ње и дру гог осо бља. 
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Политикеипроцедуре
Члан 9.

Пру жа лац услу ге СОС те ле фо на има де фи ни са на пра ви ла и 
про це ду ре  ор га ни за ци је у по гле ду по што ва ња стан дар да ано ним-
но сти, по вер љи во сти и без бед но сти и ду жан је да обез бе ди њи хо ву 
при ме ну у сва ко днев ној прак си. 

Пру жа лац услу ге има де фи ни са не про це ду ре за пру жа ње 
услу ге, ко ји ма су уре ђе ни нај ма ње сле де ћи по ступ ци: 

1) на чин утвр ђи ва ња ри зи ка по без бед ност ко ри сни це;
2) на чин по ве зи ва ња ко ри сни це са дру гим слу жба ма, ин-

сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма;
3) на чин раз ме не по да та ка са дру гим ин сти ту ци ја ма/слу-

жба ма/ор га ни за ци ја ма у скла ду са стан дар дом по вер љи-
во сти и смер ни ца ма за ме ђу сек тор ску са рад њу.

4) ин тер ни жал бе ни ме ха ни зам.

Анонимностиповерљивост
Члан 10.

Пру жа лац услу ге ја сно об ја шња ва ко ри сни ци по ли ти ке у ве-
зи ано ним но сти и по вер љи во сти пре пру жа ња би ло ко је услу ге.

По вер љи вост по да та ка мо же би ти огра ни че на ис кљу чи во:
a) уко ли ко је по треб но за шти ти ти ко ри сни цу - ка да по сто ји 

раз лог да се ве ру је да су њен жи вот, здра вље или сло бо-
да угро же ни или 

b) ка да је по треб но за шти ти ти дру ге (де цу, осо бље СОС 
те ле фо на) ка да по сто ји раз лог да се ве ру је да они мо гу 
би ти угро же ни.

У си ту а ци ја ма огра ни че не по вер љи во сти кон сул тант ки ња је 
ду жна да при ја ви слу чај над ле жним ор га ни ма без са гла сно сти ко-
ри сни це, о че му мо ра да је уна пред ин фор ми ше

Издавањеизвештаја
Члан 11.

На свој зах тев, од СОС те ле фо на као пру жа о ца со ци јал не 
услу ге ко ри сни ца мо же да до би је из ве штај
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Сигурностибезбедност
Члан 12.

Си гур ност и без бед ност ко ри сни це и ра њи вих осо ба по ве за-
них са слу ча јем, као и осо бља СОС те ле фо на, пред ста вља ју при о-
ри тет услу ге.

Услу га СОС те ле фо на обез бе ђу је се на на чин ко ји не угро жа-
ва си гур ност и без бед ност  ко ри сни це и  ра њи вих осо ба по ве за них 
са слу ча јем, као и  осо бља СОС те ле фо на.

Просториопрема
Члан 13.

Про стор у ко ме се пру жа услу га  омо гу ћа ва при ват ност ко ри-
сни ца и усло ве за не сме тан рад кон сул тант ки ње.

Услу га СОС те ле фо на се мо же пру жа ти и пу тем мо бил ног 
те ле фо на уко ли ко је обез бе ђе на при ват ност ко ри сни ца и не сме та-
ни усло ви за рад.

Организацијауслуге
Члан 14.

Пру жа лац услу ге мо же услу гу обез бе ђи ва ти за по је ди не вр-
сте род но за сно ва ног на си ља или од ре ђе не гру пе ко ри сни ца, што  
се ре гу ли ше про грам ским усме ре њем пру жа о ца услу ге.

Уко ли ко услу гу СОС те ле фо на обез бе ђу је ви ше ор га ни за ци-
ја, ме ђу соб ни од но си, рад но вре ме и тех нич ка рас по де ла по сло ва 
се де фи ни шу  уго во ром из ме ђу  укљу че них пру жа ла ца услу ге, од-
но сно уго во ри ма из ме ђу на ру чи о ца услу ге и пру жа ла ца услу ге.

Услу гу СОС те ле фо на је мо гу ће ор га ни зо ва ти као на ци о нал-
ну СОС ли ни ју. 

Пру жа лац услу ге обез бе ђу је да се услу га СОС те ле фо на пру-
жа у кон тек сту ме ђу сек тор ске и ме ђу ин сти ту ци о нал не са рад ње и 
ко ор ди ни са ног пру жа ња услу га.

Особље
Члан 15

Пру жа лац услу ге има де фи ни са не кри те ри ју ме за из бор ан-
га жо ва ног осо бља, у скла ду са сво јом циљ ном гру пом и основ ним 
про гра мом ра да ор га ни за ци је
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Пру жа лац услу ге има ан га жо ва ну нај ма ње јед ну  кон сул-
тант ки њу за оба вља ње основ них струч них по сло ва у со ци јал ној 
за шти ти у скла ду са Пра вил ни ком о струч ним по сло ви ма у со ци-
јал ној за шти ти. 

Пру жа лац услу ге ан га жу је кон сул тант ки њу/е за оба вља ње 
по сло ва са рад ни ка на СОС те ле фо ну, ко ја има за вр шен од го во ра-
ју ћи акре ди то ва ни основ ни про грам обу ке за оба вља ње по сло ва 
кон сул тант ки ње на СОС те ле фо ну за рад са жр тва ма свих об ли ка 
на си ља над же на ма.

По сло ви са рад ни це на СОС те ле фо ну за же не и де вој ке са 
ис ку ством род но за сно ва ног на си ља об у хва та ју по сло ве из Чла на 
6. став 1, тач ке 1, 5, 7, 9, 10,11,12,13,

Руковођење
Члан 16.

Пру жа лац услу ге има ко ор ди на тор ку- ли це не по сред но за ду-
же но за ру ко во ђе ње услу гом.

Ко ор ди на тор ку име ну је од го вор но ли це пру жа о ца услу га.

ОбуказараднаСОСтелефону
Члан 17.

Обу ка кон сул тант ки ња од ви ја се у скла ду са за кон ским про-
пи си ма у со ци јал ној за шти ти и са вре ме ним струч ним при сту пи ма 
на си љу и ра ду са жр тва ма на си ља, та ко да за до во ља ва зах те ве за 
спе ци фич ним зна њи ма и ве шти на ма за рад са свим вр ста ма род но 
за сно ва ног на си ља

Обу ка са др жи ми ни мум сле де ће те ме: род но за сно ва но на си-
ље, спе ци фич ни прин ци пи ра да са же на ма жр тва ма род но за сно ва-
ног на си ља, обра сци при ну де и кон тро ле ко је при ме њу је учи ни лац 
на си ља, род но усло вље на ди на ми ка ме ха ни зми род но за сно ва ног 
на си ља, дис кри ми на ци ја, прав на за шти та и со ци јал на пра ва, ме то-
де ра да на СОС те ле фо ну (ак тив но слу ша ње, ре флек то ва ње, пла-
ни ра ње, су ми ра ње). 

Обу ка за кон сул тант ки ње на СОС те ле фо ну ко ји ра ди са од-
ре ђе ним циљ ним гру па ма ко ри сни ца ( у скла ду са основ ним про-
гра мом ра да ор га ни за ци је), ко је су при пад ни ци на ци о нал них ма-
њи на  тре ба да са др же: кул ту ро ло шка, ре ли гиј ска и тра ди ци о нал на 
обе леж ја циљ не гру пе, сте ре о ти пи и пред ра су де у ве зи са циљ ном 
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гру пом,   про бле ми са ко ји ма се при пад ни ци гру пе су о ча ва ју и по-
сле ди ца на си ља ко је су пре жи ве ле у со ци јал ном кон тек сту. 

Обукеипробнирад
Члан 18.

Пру жа лац услу ге обез бе ђу је обу ку но во за по сле них струч-
них рад ни ка у скла ду са про пи си ма.

Пру жа лац услу ге обез бе ђу је проб ни рад пре за кљу че ња уго-
во ра о ан га жо ва њу кон сул тант ки ње-са рад ни це, а у тра ја њу од 4 
ме се ца ра да, под над зо ром и уз при су ство  кон сул тан ки ње-са рад-
ни це,са нај ма ње 2 го ди не прак тич ног ис ку ства на СОС те ле фо ну

Континуиранаобука
Члан 19.

Пру жа лац услу ге обез бе ђу је кон ти ну и ра ну обу ку ко ја  об у-
хва та нај ма ње 10 са ти го ди шње.

Информисање
Члан 20.

Пру жа лац услу ге огла ша ва број СОС те ле фо на у јав но сти, 
да би про ши рио до ступ ност услу ге и учи нио је по зна том по тен ци-
јал ним ко ри сни ца ма. 

Пру жа лац услу ге је ду жан да обез бе ди ажу ри ра не ин фор ма-
ци је о дру гим слу жба ма, ин сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма за за-
шти ту, по моћ и по др шку жр тва ма род но за сно ва ног на си ља, као и 
њи хо вим уло га ма и над ле жно сти ма. 

Евидентирањепозиваидокументација
Члан 21.

Еви ден ти ра ње по зи ва и спро ве де них ак тив но сти и еви ден-
ци ја о по зи ви ма и ко ри сни ца ма се оба вља ано ни ми зи ра но. 

Ми ни мум по да та ка ко је еви ден ци ја СОС те ле фо на са др жи 
об у хва та: 

 –  по дат ке о бро ју по зи ва;
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 –  об ли ци ма и ка рак те ри сти ка ма на си ља;
 –  бро ју и вр сти пру же них услу га.

Пру жа лац услу ге има ми ни мум сле де ћу еви ден ци ју и до ку-
мен та ци ју:

1. ано ни ми зи ра ну ба зу о ко ри сни ца ма;
2. еви ден ци ју по зи ва са крат ким опи сом си ту а ци је ко ри-

сни це и ин тер вен ци ја кон сул тант ки ње;
3. лист пра ће ња ра да са ко ри сни цом.

По да ци из ано ни ми зи ра не  еви ден ци је мо гу се ко ри сти ти у 
свр хе по ди за ња све сти јав но сти,као и мо ни то рин га, ана ли зе и  ева-
лу а ци је успе шно сти пру жа о ца услу га.

Обезбеђењеподатака
Члан 22.

Сви по да ци мо ра ју би ти од го ва ра ју ће за шти ће ни од зло у по-
тре бе, уни ште ња, гу бит ка, нео вла шће них про ме на или при сту па.

Сви по да ци и ин фор ма ци је у штам па ном об ли ку мо ра ју да се 
чу ва ју за кљу ча ни и на та кав на чин да при ступ има са мо овла шће но 
осо бље СОС те ле фо на.

Уко ли ко  пру жа лац услу ге во ди елек трон ску ба зу по да та ка, 
он обез бе ђу је да по сто је ши фре за при ступ по да ци ма и/или мо гућ-
ност за кљу ча ва ња тих по да та ка, да се ба за во ди на ра чу на ру ко ји 
ни је по ве зан са Ин тер не том и да се не а у то ри зо ва ним осо ба ма оне-
мо гу ћи при ступ по да ци ма из ба зе.

Извештавање
Члан 23.

Ор га ни за ци ја-пру жа лац услу ге под но си из ве штај на ру чи о цу 
услу ге у вре мен ским ин тер ва ли ма де фи ни са ним уго во ром из ме ђу 
ор га ни за ци је-пру жа о ца услу ге и на ру чи о ца услу ге, а нај ма ње јед-
ном го ди шње. 

Из ве штај се са чи ња ва уз огра ни че ња ве за на за по што ва ње 
пра ва ко ри сни ца на по вер љи вост и на за шти ту по да та ка о лич но-
сти, а ми ни мум са др жи сле де ће: по дат ке о бро ју по зи ва, об ли ци ма 
и ка рак те ри сти ка ма на си ља, бро ју и вр сти пру же них услу га.

Пру жа лац услу ге обез бе ђу је да пе ри о дич ни из ве шта ји бу ду 
до ступ ни јав но сти, уз по што ва ње на ве де них огра ни че ња ве за них 
за по што ва ње пра ва ко ри сни ца на по вер љи вост и  за шти ту по да та-
ка о лич но сти.
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IIМИНИМАЛНИФУНКЦИОНАЛНИ
СТАНДАРДИУСЛУГЕСОСТЕЛЕФОНА


Пријемпозиваиинформисање

Члан 24.
Ин фор ми са ње ко ри сни це се вр ши од по чет ка до кра ја ра да 

са ко ри сни цом, за ви сно од ње них по тре ба.
Ко ри сни це се ин фор ми шу о пра ви ма и услу га ма, ак тив но 

уче ству ју у про на ла же њу ре ше ња и обез бе ђу је им се до вољ но вре-
ме на да раз мо тре ин фор ма ци је и мо гућ но сти и да  до не су од лу ку. 

Ко ри сни це се ин фор ми шу на на чин ко ји им омо гу ћа ва да ин-
фор ма ци ју раз у ме ју, а у скла ду са њи хо вим по тре ба ма у по гле ду 
је зи ка, иден ти те та, пи сме но сти, ин ва ли ди те та.  

Процена
Члан 25.

Про це на на СОС те ле фо ну од но си се на утвр ђи ва ње по тре-
ба, сна га и ри зи ка по ко ри сни цу  у ње ној ак ту ел ној жи вот ној си ту-
а ци ји, узи ма ју ћи у об зир обе леж ја на си ља ко ме је из ло же на.

Про це на се од ви ја кон ти ну и ра но од мо мен та при ја ве/ре ги-
стро ва ња по зи ва па до за вр шет ка ра да са ко ри сни цом. 

Про це на се пре све га од но си на про це ну: без бед но сти тј. фи-
зич ке си гур но сти (про це на ри зи ка од по на вља ња на си ља),  пси хо-
ло шких и емо тив них по тре ба, здра вља, со ци јал них од но са (мре жа 
по др шке за из ла зак из си ту а ци је на си ља и опо ра вак, ус по ста вља ње 
по зи тив них од но са), ро ди тељ ства (бри га о де ци – не на сил на ди-
сци пли на, за шти та од на си ља), ег зи стен ци јал них усло ва (ста но ва-
ње, рад ни од нос…)  и угро же но сти људ ских пра ва, укљу чу ју ћи и 
угро же ност од дис кри ми на ци је и/или на си ља од стра не дру штве не 
сре ди не. 

Планирање
Члан 26.

При ла го ђа ва ње ак тив но сти вр ши се у сва ком те ле фон ском 
раз го во ру, уко ли ко је то по треб но ра ди за шти те ин те гри те та и пра-
ва ко ри сни це, за ви сно од ње них по тре ба.

Ови до го во ри  об у хва та ју и пла ни ра ње и при пре му за из ла-
зак из на си ља.
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Са ко ри сни цом се на кра ју раз го во ра  пра ви до го вор о на ред-
ном по зи ву.

Развојособља
Члан 27.

Пру жа лац услу ге обез бе ђу је од го ва ра ју ћу струч ну по др шку 
свим кон сул тант ки ња ма ан га жо ва ним на пру жа њу услу ге, у скла ду 
са сво јим пла ном струч ног уса вр ша ва ња и ме ђу на род ним стан дар-
ди ма

Ми ни мал на струч на по др шка об у хва та кон сул то ва ње са ис-
ку сни јом ко ле ги ни цом,  ин тер ви зи ју и мо гућ ност ре лак са ци је, од-
но сно сма ње ња стре са.

Развојуслуге
Члан 28.

Пру жа лац услу ге СОС те ле фо на нај ма ње јед ном го ди шње 
спро во ди ин тер ну ева лу а ци ју ква ли те та пру же них услу га.

Пру жа лац услу га ак тив но тра жи и ува жа ва ми шље ње ко ри-
сни ца у раз во ју и ева лу а ци ји услу га.

Жалбенимеханизам
Члан 29.

Ко ри сни ца услу ге има пра во на при ту жбу на рад кон сул тант-
ки ње на СОС те ле фо ну пру жа о цу услу ге, у скла ду са ин тер ним 
про пи си ма пру жа о ца услу ге.

Ко ри сни ца услу ге има пра во на жал бу над ле жним др жав ним 
ор га ни ма у скла ду са ва же ћим про пи си ма Ре пу бли ке Ср би је.

ПРЕЛАЗНЕИЗАВРШНЕОДРЕДБЕ

Од ред бе из Чла но ва 13 (Осо бље), 14 (Основ на обу ка за рад 
на СОС те ле фо ну), 15 (Кон ти ну и ра на обу ка), 16 (Ру ко во ђе ње), 18 
(Еви ден ти ра ње и до ку мен та ци ја), 19 (Из ве шта ва ње), 25 (Раз вој 
осо бља), 26 (Раз вој услу ге) по чи њу да се при ме њу ју три (или: че-
ти ри) го ди не на кон сту па ња на сна гу овог Пра вил ни ка.

Ал тер на ти ва: са мо Члан ко ји се од но си на основ ну обу ку ко ја 
мо ра да бу де акре ди то ва на и на струч ног рад ни ка





УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра
да ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се 
пи шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма  Bold (фонт 12) и ну ме ри шу се арап
ским бро је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе 
озна ча ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold 
(фонт 12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. 
У тек сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим 
ра да не сме би ти ве ћи од 1 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 стра ни ца или 
36300 ка рак те ра са раз ма ком). Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro
man, ве ли чи на сло ва 12, са уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5.

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 250 
ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, док 
њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба да сто ји 
пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни те о риј скоме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли те
ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме на ен гле ском је зи ку чи ја ду жи на мо ра би ти 
око 1/10 ду жи не члан ка, на кон ко га тре ба да сто је пре ве де не кључ не ре чи.  
Та ко ђе, пре ре зи меа тре ба ло би да сто ји на слов на ен гле ском је зи ку. 
Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не нај ва
жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом ра ду 
знат но ши ре не го у са жет ку. Текст за ча со пис не са др жи по се бан увод и 
за кљу чак. Ако је рад на ен гле ском или не ком дру гом је зи ку, са же так и ре
зи ме мо ра ју би ти на срп ском је зи ку.

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 
ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти



туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же име ауто ра, на слов члан ка у ита
ли ку, пу ну ин тер нет адре су и да тум при сту па. (на при мер: Ka ren 
De vi ne, StretchingtheIRtheoreticalspectrumofdebateonIrishneu
trality:argumentsandevidenceinfavorofacriticalsocialconstruc
tivist frameworkofunderstanding, In ter net, http://do ras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју да се за сни ва ју на но
ви јој ли те ра ту ри, а по себ но на из во ри ма, тј. ра до ви ма ко ји су об ја вље ни 
у на уч ним ча со пи си ма.   

Ауто ри су у оба ве зи да при ли ком сла ња ра до ва до ста ве и из ја ву да тај 
рад ни је ра ни је об ја вљи ван, тј. да рад ни је ауто пла ги јат или пла ги јат. Тек
сто ве сла ти у елек трон ском об ли ку на адре су smi lja na.pa u no vic @ipsbgd.
edu.rs или на ipsbgd@e u net.rs  



УПУТ СТВО РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ МА
Глав ни за да так ре цен зен та је да до при но се очу ва њу ви со ког ква ли

те та ко ји ина че ужи ва наш ча со пис. На пр вом ме сту тре ба на гла си ти да 
ре цен зент не сме би ти упо знат са иден ти те том ауто ра ра да и обр ну то, 
аутор не сме зна ти иден ти тет ре цен зен та. При ли ком до би ја ња ра да сва ки 
ре цен зент има рок од 20 да на да ре дак ци ји до ста ви ура ђе ну ре цен зи ју. 
Ве о ма је ва жно да ре цен зент бу де све стан да је по сту пак ре цен зи је по
вер љив, при че му се са др жај ре цен зи је не сме от кри ва ти тре ћој стра ни. 
Уко ли ко ре цен зент у би ло ком тре нут ку схва ти да по сто ји би ло ко ји вид 
кон флик та ин те ре са у ве зи са ра дом ко ји тре ба да ре цен зи ра по треб но је 
да о то ме што пре оба ве сти ре дак ци ју.  При ли ком ре цен зи је ру ко пи са 
ре цен зент тре ба да по пу ни ре цен зент ски лист у при ло гу.

Име, пре зи ме и зва ње ауто ра тек ста: 
На зив ра да:
Ак ту ел ност, дру штве ни и на уч ни зна чај раз ма тра не те ме:
У ко јој ме ри је аутор ја сно на зна чио те о риј ски, ме то до ло шки при ступ 

у ра ду: 
Да ли је рад за сно ван на са вре ме ној и ре ле вант ној ли те ра ту ри, по себ

но у ко јој ме ри је аутор ко ри стио нај но ви је ре зул та те об ја вље не у на уч
ним ча со пи си ма, збор ни ци ма и дру гим из во ри ма.

Оп шти ко мен тар о ква ли те ту ра да:
Ва ша су ге сти ја ауто ру за по бољ ша ње ква ли те та рада, ако је по треб но :
Мо ли мо Вас да ода бе ре те јед ну од пре по ру ка о пу бли ко ва њу овог ра

да:
1. Об ја ви ти без из ме на
2. Об ја ви ти уз ма ле из ме не
3. На кон ко рек ци је, рад по сла ти на но ви круг ре цен зи је
4. Од би ти
До дат ни ко мен та ри за уред ни ка ко ји се ти чу етич ких (пла ги ја ри зам, 

пре ва ра, итд.) или не ких дру гих аспе ка та ра да, а ко ји ће уред ни ку по мо ћи 
у до но ше њу ко нач не од лу ке о да љем ста ту су ра да.

Да тум оце не ра да                  Име, пре зи ме и на уч но зва ње ре цен зен та:
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