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УВОДНИК
Поштоване колегинице и колеге, задовољство ми је да Вам у
име редакције представим последњи овогодишњи број нашег часо
писа. Захваљујући Вашем интересовању успели смо да успоставимо
континуитет објављивања. На измаку је трећа година од како смо
обновили часопис Социјална политика. Не сумњамо да ће у година
ма које следе Ваше интересовање бити још интензивније, што ће до
принети квалитету објављених радова, развоју и препознатљивости
часописа. Тема овог броја је насиље над женама.
У уводном чланку мр Тања Игњатовић испитује сложени фе
номен насиља према женама злоупот ребом или злостављањем деце,
чији ризик расте у периодима раздвајања и развода партнера. При
казани су кључни налази ист раживања о повезаности насиља према
женама и злостављања деце, с посебним нагласком на период раздва
јања и развода, као и на поверавање деце и одржавање личних односа
са родитељем којем деца нису поверена.
Данијела Пешић, мастер социјалне политике, приказује ре
зултате ист раживања чији се основни циљ састојао у стицању бли
жег увида у постојећи систем услуга подршке женама са искуством
насиља у Републици Србији. Налази ист раживања упућују на недо
статке система за подршку и заштиту жена од насиља, како у погледу
одрживости, тако и у односу на могућности да правовремено и ефи
касно одговори на пот ребе жена.
Ведрана Лацмановић, у раду Фемицид – Ко нас убија, хроно
лошки анализира историјат настанка овог појма и значења која му
се придају, те прави дистинкцију између фемицида и других обли
ка убистава како жена, тако и мушкараца. Надаље, у раду се износе
типологије и класификације фемицида које илустративно показују у
којим културолошко – историјским облицима се појављује.
Ауторке Јаца Недељков и Марија Банаух-Брусин упозна
ју нас са прог рамима поступања према насилницима у цент рима
за социјални рад. Наглашавају да је за ефикасну заштиту жртве/ава
неопходно да се развијају прог рами третмана за насилнике у складу
са овлашћењима органа старатељства. Предуслов за то је да се по
знају карактеристике насилника и разлози због којих бира насилно
7

понашање. Да би спровели све расположиве социјалне интервенције
према насилнику стручни радници треба да препознају тактике на
силника према њима, које су у основи исте, као оне које користе у
односу на жртве.
У раду Стевана Вељовића, мастера социјалне политике, ана
лизиране су могућности и ограничења систематске примене антипот
чињавајуће праксе социјалног рада у оквиру институција социјалне
заштите у третирању проблема сиромаштва и социјалне иск ључено
сти. За разлику од традиционалних приступа у социјалном раду који
се фокусирају на саветодавни рад са корисником и радикалних, који
узроке обесправљености објашњавају ширим друштвеним и економ
ским неједнакостима, антипотчињавајућа пракса повезује структур
не узроке социјалних проблема и лични положај корисника, настоје
ћи да мења друштвене односе на свим нивоима – од личног и поро
дичног, преко институционалног, до законодавног и политичког.
Зоран Весић, доктор медицинских наука, и Марта Сјенчић,
докторка правних наука, приказују стандарде квалитета за услуге
менталног здравља одраслих у Великој Британији, Аустралији, Че
шкој и Србији. Посебну пажњу посвећују Добровољном европском
оквиру за квалитет услуга социјалне заштите. На основу компара
тивног приказа, зак ључују да и поред несумњивих разлика, постоје и
одређене сличности, које се огледају у захтевима за партиципацијом
корисника, индивидуа лизованом приступу, перманентном унапређе
њу квалитета услуга.
Проф. др Милорад Миловановић приказује моног рафију др
Александра Југовића Записи из аномије (Институт за социолошка и
криминолошка ист раживања, Беог рад, 2014, 348 стр.). Зак ључује да
је је у питању оригинално нау чно дело, засновано на интердисци
плинарном критичком приступу, те да се допринос аутора огледа у
превазилажењу класичног оквире социјалне патологије и њеном за
снивању као науке о друштвеним девијацијама.
Поштоване колегинице и колеге, у име редакције часописа Со
цијална политика још једном Вам се захваљујем на подршци коју нам
пружате. У уверењу да ће она бити још плодоноснија, честитамо вам
новогодишње и божићне празнике и желимо вам пуно здравља, сме
ха и успеха на сваком плану.
Рок за предају радове за следећи број је 10. март 2016.
У Беог раду,
21. децембра 2015. године

Уредник часописа,
проф. др Мирослав Бркић

								
8

УДК 343.54/.55+364.63-055.2-053.2
Оригинални
научни рад

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
број 3/2015.
год. 50.
стр. 9-32

Тања Игњатовић*

Аутономни женски центар, Београд

РАЗУМЕВАЊЕ НАСИЉА ПРЕМА
ЖЕНАМА ЗЛОУПОТРЕБОМ ДЕЦЕ
Сажетак
Текст фокусира пажњу на сложени феномен насиља према
женама злоупотребом или злостављањем деце, чији ризик од по
јаве расте у периоду раздвајања и развода партнера, укључујући и
период постразводног родитељства. Приказани су кључни налази
истраживања о повезаности насиља према женама и злостављања
деце, укључујући и истраживања у нашем контексту. Наведене су
кључне последице насиља у партнерском односу за децу и за ро
дитељство, с посебним нагласком на период раздвајања и развода,
као и на поверавање деце и одржавање личних односа са родите
љем којем деца нису поверена. Ове ситуације увећавају безбед
носне ризике за жене и за децу, али нису праћене одговарајућим
институционалним реакцијама – стручним проценама, судским
одлукама, мерама и услугама центра за социјални рад. Сложеност
проблема, фрагментарни приступ у концептуализацији кључних
феномена, њихова међусобна противречност, али и системске род
не пристрасности, уз недостатак знања и ресурса, наводе се као
узрок проблема које имају стручњаци. То захтева нове концепту
ализације родитељства у контексту насиља у партнерском односу,
повезивање проблема са родним улогама, јасно именовање мушког
насиља према женама и примарно усмерење интервенција на без
бедност и подршку женама, као услов за заштиту деце, што је у
складу и са циљевима који су прокламовани у Србији.
Кључне речи: насиље у партнерском односу, раздвајање и развод, зло
употреба деце, родитељство у контексту насиља, безбед
ност жене и деце, одговорност стручњака.
*

Психолог, магистар политичких наука
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1. ПОВЕЋАЊЕ НАСИЉА ПРЕМА ЖЕНАМА
У ПРОЦЕСУ И НАКОН РАЗВОДА
Мало је истраживања која се баве изазовима са којима се су
очавају жене у периоду напуштања насилног партнера и након раз
двајања, односно развода. Одлука жене да напусти насилног парт
нера није лака, а може бити отежана чињеницом да је она мајка.
Окончање односа, супротно очекиваном, не мора да значи заврше
так насиља, а период раздвајања може бити праћен бројним ризи
цима од повећања или појаве нових облика насиља. Иако се раз
двајање партнера не заврши увек насиљем, напуштање насилног
партнера се сматра потенцијално опаснијим од остајања у вези,
што делује парадоксално, чак и за стручњаке. Одвајање од парт
нера, уз поседовање оружја и тактике контроле, девет пута чешће
доводи до смртног исхода1).
Жене извештавају о вербалним претњама, физичком и пси
хичком насиљу, „клими страха“, узнемиравању на радном месту
или узнемиравању и нападу на људе који им пружају подршку.
Институционални поступци се користе за одржавање контакта и
малтретирање бивше партнерке, укључујући и исцрпљујућа пар
ничења. Повећава се ризик од осиромашења, као и ризик да жена
постане бескућница. На различите начине се избегава давање из
државања за децу, а жене имају повећан страх од немогућности да
остваре, или од могућности да изгуби новчану социјалну помоћ.
Злоупотреба деце, претње да ће она бити повређена или отета, до
вођење у питање одлука о поверавању деце, спречавање контакта
мајке са децом, уз захтев да се жена врати у насилну релацију, та
кође су честе. Све наведено условљава процес преговарања и пра
вљења компромиса на штету жртве насиља.
Наводи се да је примарни мотив насиља у периоду раздваја
ња и након развода тежња партнера да одржи контролу над парт
нерком, која потиче из доживљаја „власништва“ над њом, али и
над заједничком децом2). Стога је процена постојања контроле при
нудом од критичког значаја у ситуац
 ији одвајања и развода парт
нера3). Поред узнемиравања, честа је појава прогањања, које се та
кође може разумети као напор насилника да обнови контролу и
1) Galass et al, 2004, u: Stark, Evan, “Rethinking Custody Evaluation in Cases Involving Domestic Violence”, Journal of Child Custody, Routledge, 6/2009, p. 300.
2) Bancroft, R. Lundy, “The batterer as a parent”, Synergy, Newsletter of the National Council of
Juvenile and Family Court Judges, 1/2002, pp. 6-8.
3) Evan Stark, 2009, Ibid.
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доминацију према партнерки која га је напустила4). Истраживање
у нашем контексту5) потврђује учестало присуство (18,6% ) ове
врсте насиља. Узнемиравања, праћења и претње дешавају се у же
нином новом дому, на радном месту, јавном простору, а изложени
су му и сви који жени пружају подршку. Насилници који су боље
социо-економски и образовно позиционирани користе суптилније
методе манипулације. То су на изглед “безазлене радње” и “пре
тећи симболи”, без физичких напада, те је женама тешко да убе
де друге, укључујући и стручњаке, да та понашања представљају
претњу6).
Ситуац
 ију отежава чињеница да је опис понашања код про
гањања и „развода са високом конфликтом“ веома слични, мада
ове две појаве имају сасвим различите узроке и последице. Због
чињенице да стручњаци претходно насиље често сматрају пробле
мом односа који је завршен, а да актуелно насиље не опажају или
га дефинишу као „ситуац
 ионо изазван сукоб“, мало је вероватно да
ће жена добити одговарајућу, или икакву подршку и заштиту. Неки
сматрају да жене наводе насиље, чак га прецењују, јер су повређе
не или желе да остваре предност на суду. Насиље се проглашава
изолованим или пролазним „инцидентом“, јер се погрешно разу
ме његов узрок (као одговор на стресну ситуац
 ију развода услед
повређености, беса и ускраћености мушкарца због раздвајања).
Такође, оно се види и као „међусобно насиље“партнера, јер се кри
тички гледа и на најмањи наговештај да жена реаг ује, односно уз
вратити насиљем. Претпоставља се да насилна реакција може да
се ублажи ако се “изађе у сусрет” учиниоцу насиља, а његово при
хватање психосоцијалног третмана може да створи лажну слику о
позитвним променама7).

4) Michael S. Kimmel, “’Gender Symmetry’ in Domestic Violence, A Substantive and Methodological Research Review”, Violence Against Women, SAGA Publication, 1/2002.
5) Никола М. Петровић, „Распрострањеност насиља у породици у Војводини“, у: Насиље
у породици у Војводини, (приредила: Весна Николић-Ристановић), Покрајински
секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, Нови Сад, 2010, ст. 25-54.
6) Sutherland, T.J, „High Conflict Divorce or Stalking by Way of Family Court? The Empowerment of a Wealthy Abuser in Family Court Litigation: Linda v. Lyle - A Case Study“, Massachusetts Family Law Journal, Butterworth Legal Publishers, Boston, 1&2/2004.
7)

Richard M. Tolman, Jeffrey L. Edleson, Intervention for Men Who Batter: A Review of Research, Minnesota Center Against Violence and Abuse, 1995.
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2. ПОВЕЗАНОСТ НАСИЉА
ПРЕМА ЖЕНАМА И ДЕЦИ
О насиљу према женама и насиљу према деци у последње
две деценије говори се као о заједничком дешавању. Подаци истра
живања показују да у 30–60% породица у којима је насилан један
или оба родитеља постоји и злостављање деце8). У породицама где
је насиље било таквог интензитета и учесталости да је жена морала
да тражи помоћ полиције или да напусти дом, чак у 75–100% слу
чајева деца су била жртве насиља9). Насиље према женама повеза
но је са различитим формама директног и индиректног, намерног
или ненамерног насиља према деци. Ипак, многе студије говоре о
томе да највише насиља према деци учине жене (мајке), потпуно
занемарујући чињеницу да оне проведу више времена са децом и
да у већој мери учествују у непосредној бризи о њима. Истовреме
но, потврђује се да су мушкарци чешће брутални према свим чла
новима породице, да учине неупоредиво теже насиље према деци,
укључујући и највећи проценат убистава деце10).
И у нашој средини је насиље према деци најчешће сагледа
вано и анализирано као одвојена појава од насиља према женама
у породици11). С временом, расте свест о повезаности ових појава,
али се наводи да нема података о преклапању, о последицама све
дочења деце насиљу према мајкама, о насиљу које се дешава по
раздвајању родитеља или у контексту одржавања личних односа
деце са родитељем којем нису поверена12). Подаци из евиденција
центара за социјални рад потврђују да је насилно понашање усме
рено према партнерки паралелно са насиљем према деци у 40–50%
8) Anne E. Appel and George W. Holden, „The Co-Occurrence of Spouse and Physical Child
Abuse: A Review and Appraisal“, Journal of Family Psychology, American Psychological
Association, 12/1998.
9) Robert E. Emery and L. Laumann-Billings, “An overview of the nature, causes, and consequences of abusive family relationships: Toward differentiating maltreatment and violence”,
American Psychologist, American Psychological Association, 2/1998; Howard A. Davidson,
„Child Abuse and Domestic Violence Legal Connection and Controversies“, Family Law
Quarterly, American Bar Association, 2/1995.
10) Howard A. Davidson, 1995 , Ibid.
11) Невенка Жегарац и Мирослав Бркић, „Насиље у породици – могућности заштите и
превенције“, у зборнику: Насиље над децом (приредио: Милисав Милисављевић),
Факултет политичких наука, Београд, 1998.
12) Биљана Михић, „Породично насиље над децом“, Темида – Часопис о виктимизацији,
људским правима и роду, Виктимолошко друштво Србије и Прометеј, Београд, 2/2002,
стр. 51–58; Љиљана Стевковић, „Карактеристике насиља над децом у породици и
његове последице на здравље“, Темида – Часопис о виктимизацији, људским правима и
роду, Виктимолошко друштво Србије и Прометеј, Београд, 3/2006, стр. 23–31.
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случајева, као и обрнуто, када су деца идентификоване жртве наси
ља у породици, у 50–60% случајева насиље трпе и њихове мајке13).
Синтетизовани извештаји о раду центара за социјални рад у Срби
ји такође наводе податке о деци која „сведоче“ насиљу у породи
ци14), али не омогућавају да се установи обим преклапања између
ова два феномена. Појава постаје именована у Општем протоколу
о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуац
 и
јама насиља над женама у породици и у партнерским односима15).
Наше истраживање, које је укључило извештаје 170 жена са иску
ством насиља, говори да је 76,5% деце сведочило насиљу према
мајкама, а чак 46% је било изложено директном (намерном или
ненамерном) насиљу оца16).

2.1. Дечје сведочење насиљу према мајци
Дете може да присуствује ситуацији насиља према мајци,
али не нужно, да би се то сматрало „сведочењем“ насиљу. Оно мо
же да чује (из друге просторије), да види последице (повреде или
осећања мајке), може бити присиљавано да чини насиље према
мајци, саслушавано или коришћено да “шпијунира” мајку, изло
жено оптужбама да је мајка крива за насиље, или за хапшење оца,
може присуствовати интрвенцијама служби, учествовати у проце
нама и судским процесима или сведочити покушају самоубиства
или убиства мајке17).
13) Тања Игњатовић, „Из евиденције о насиљу у породици“, у зборнику: Од добрих намера
до добре праксе, (приредиле: Тања Игњатовић и Бобана Мацановић), Аутономни
женски центар, Београд, 2004, стр. 17–32; Тања, Игњатовић, „О насиљу у породици
из евиденције центра за социјални рад у 2005“, у зборнику: За живот без страха,
(приредила: Тања Игњатовић), Аутономни женски центар, Београд, 2006, стр. 14–20.
14) Извештај о раду центара за социјални рад за 2011. годину, Републички завод за
социјалну заштиту, Београд, 2012, ст. 70; Синтетизовани извештај о раду центара за
социјални рад за 2012. годину, Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2013,
стр. 73–74; Синтетизовани извештај о раду центара за социјални рад за 2014. годину,
Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2015, стр. 39–43.
15) Влада Републике Србије, Општи протокол о поступању и сарадњи установа, органа и
организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима, Београд, 2011.
16) Тања Игњатовић, Последице које има насиље према женама у партнерском односу на
децу и одговор јавних служби на овај проблем, Аутономни женски центар и УНИЦЕФ,
Београд, 2013, стр. 76.
17) Jeffrey L. Edleson, „The Overlap Between Child Maltreatment and Woman Abuse“, VAWnet.
org, National Resource Centre on Domestic Vilence, 1999; Kaufman Kantor, Glenda, Liza
Little, “Defining the Boundaries of Child Neglect - When Does Domestic Violence Equate
With Parental Failure to Protect?”, Journal of Interpersonal Violence, SAGA Publication,
4/2003
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Истраживања показују да више од 80% деце сведочи наси
љу према мајкама, а то потврђују и изјаве три четвртине жена које
имају искуство насиља18). У полицијској евиденцији Велике Бри
таније о насиљу у породици забележено је да су деца присуство
вала насиљу у 55% случајева, најчешће (30%) у вези са виђањем
деце након раздвајања партнера19). У студији о пријавама насиља
у породици полицији на Новом Зеланду утврђено је да су у две
трећине случајева жене-жртве насиља имале малолетну децу, а да
су у 58% случајева она била присутна у кући када је пријављен на
силни догађај. Том приликом 84% деце је видело и чуло физичко
насиље које њихов отац врши деловима тела, коришћењем пред
мета (10%), оруђа (4%) или оружја (1%). Најчешћи одговори деце
у тим ситуацијама биле су реакције узнемирености и страха. Нека
деца су покушала да позову помоћ (6%), да активно заштите мај
ку (10%), нека су била случајно повређена (16%), а нека су била
примарне жртве насиља (3%). Такође, ова су деца присуствовала
полицијском испитивању родитеља, хапшењу и одвођењу насил
ника у полицијску станицу (93%), одласку жртве код лекара (30%)
и одласку у склониште (10%)20).
Наше истраживање, засновано на изјавама жена са иску
ством насиља, потврђује да су многа деца (76,5%) присуствовала
насиљу оца према мајци, или да су могла имати сазнања о њему и
када нису директно присуствовала догађајима (39%). Многа деца
су у дугом временском периоду (половина дуже од десет година)
одрастала у околностима у којима су њихове мајке (и она) биле
изложене насиљу. Нека од њих су се активно укључивала (43%),
што је представљало висок ризик да и сама (случајно или намерно)
буду повређена (26%), док су се друга деца склањала (39%). Ситу
ације насиља су на различите начине угрожавале децу, укључујући
и изложеност очевим претњама да ће убити њихове мајке ако их
оне напусте, или спречавању контакта са мајкама које су изашле
из насилне везе. Деца су напуштала дом са мајком (42%), или су у
18) Lapierre, Simon, “Mothering in the context of domestic violence: the pervasiveness of a deficit model of mothering”, Child and Family Social Work, Blackwell Publishing Ltd. 4/2008,
pp. 454–463.
19) Marianne Hester, „The contradictory legal worlds faced by domestic violence victims“, in:
Violence against women in families and relationships: making and breaking connections (Eds.
Evan Stark & E. Buzawa), Praeger Publishers, New York, 2009.
20) Gabrielle M. Maxwell, Children and Family Violence: The Unnoticed Victims, Office of the
Commissioner for Children, New Zealand, 1994
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њему остајала без ње, гледала су долазак полиције (32%) или одво
ђење мајке због пружања хитне медицинске помоћи (19%)21).
Такође, центри за социјални рад у Србији извештавају о из
мештању деце из породице (привременим закључком о обезбеђи
вању смештаја), ради заштите њихове безбедности, из разлога који
је дефинисан као „родитељ није у могућности да заштити дете од
злостављања другог родитеља“. Наша анализа показује да се ради
о очевима (98%) који су злостављали партнерке и децу (директно
или индиректно), која су због тога у 60,5% случајева смештана у
хранитељске и сродничке породице, а у 31,4% случајева с мајкама
у „сигурне куће“22).
И Заштитник права грађана је у већем броју поступака23) у
вези са насиљем у породици истакао препоруке о заштити деце ко
ја сведоче насиљу, упозоравајући да се непризнавањем детету ста
туса жртве пропушта хитна заштита и примена свих расположивих
мера ради његовог опоравка од претрпљеног насиља.

2.2. Злоупотреба и злостављање деце као
тактика контроле партнерке
Злоупотреба деце која се дешава док партнери живе зајед
но или у периоду раздвајања и након развода, иако јој примарни
мотив није злостављање деце, представља чест начин да се парт
нерка контролише, примора да одустане од намера, повреди или
злоставља. Наводи се да је честа последица овог начина контроле
„избор“ који жена мора да направи између властите безбедности
и безбедности детета: да напусти породицу и децу, да не заштити
децу од насиља, да занемари или повреди децу.
Злоупотреба деце као тактика принуде партнерке се у систе
му ретко региструје, погрешно тумачи или јој се не поклања до
вољна пажња. Она се јавља или појачава када насилник примети
да контролисање партнерке више није тако ефикасно, када жена
прети или позове полицију, покуша да побегне од куће или да по
крене поступак за развод.
21) Тања Игњатовић, 2013, Ibid.
22) Тања Игњатовић, „Родитељ није у могућности да заштити дете од злостављања другог
родитеља – о чему се ради и шта је рађено“, Годишњи извештај Опсерваторије за
праћење насиља према женама 2013, Мрежа Жене против насиља и Мрежа за европски
женски лоби, Београд, 2014, стр. 41–63.
23) Препоруке Заштитника грађана: 17120 (31. 8. 2011); 1289 (21. 1. 2013); 6520 (7. 3. 2013);
7751 (19. 3. 2013); 9237 (1. 4. 2013); 11284 (16. 4. 2013); 29383 (10. 10. 2013); 30805 (24.
10. 2013)
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3. ПОСЛЕДИЦЕ НАСИЉА
У ПАРТНЕРСКОМ ОДНОСУ
3.1. Последице насиља у партнерском односу на децу
Оштећујући утицај насиља у интимном партнерском односу
на децу добро је документован у литератури, иако налази нису јед
нозначни. Деца могу имати бројне и различите тешкоће: соматске
тегобе и поремећаје навика, лошу рану социјализацију и социјал
не вештине, емотивне тешкоће, ниско самовредновање и самопо
уздање, тешкоће са пажњом и у академском постигнућу, проблеме
у понашању, злоупотребу алкохола и наркотика, различите симп
томе посттрауматског стресног поремећаја, анксиозности, депре
сије, фобије, нарушено физичко здравље, ризик од запуштања и
злостављања (повреда), као и ризик да и сама постану насилна24).
Угрожен је њихов осећај основног поверења, развој осећајних веза
са другим људима, зато што нису примила довољно емоционалне
и психолошке бриге. Она имају мањак позитивних модела разво
ја и мањак респекта према ауторитетима25). Код ове деце се јавља
већи ризик од збуњујућих генерацијских граница и обртања улога,
а доводи се у питање и остваривање аутономије26). Потврђује се и
блиска веза између насиља у породици и у заједници (делинквент
на понашања деце) и доживљај света као несигурног и непријатељ
ског места за живот27).
Неколико мета-анализа28) о последицама насиља за децу по
тврђује сличне налазе. Конзистентно се добијају различити изве
штаји о утицају сведочења насиљу на дечаке, који генерално по
24) Alicia Summers, Children’s Exposure to Domestic Violence, A Guide to Research and Resources, Permanency Planning for Children Department, National Council of Juvenile and
Family Court Judges, 2006; Krug, Etienne G., Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony
B. Zwi and Rafael Lozano, World report on violence and health, World Health Organization,
Geneva, 2002
25) Sieglinde A. Saenger, „Family Violence: A Review of the Dysfunctional Behavior Patterns“,
presented at the 19th Annual BPD Conference, Minnesota Center Against Violence and
Abuse, 2000
26) Kathryn Conroy, „Child Witness to Domestic Violence“, (brief paper), 1994
27) Marina Ajduković i Nina Pečnik, „Međugeneracijski prenos nasilja u obitelji“, у зборнику:
Nasilje nad ženama u obitelji, (priredile: Marina Ajduković i Gordana Pavleković), Društvo
za psihološku pomoć, Zagreb, 2000, стр. 69–80.
28) Jeffrey L. Edleson, „Children’s Witnessing of Adult Domestic Violence”, 1997; Kitzmann,
Katherine M., Noni K. Gaylord, Aimee R. Holt, and Erin D. Kenny, “Child Witnesses to Domestic Violence: A Meta-Analytic Review”, Journal of Consulting and Clinical Psychology,
American Psychological Association, 2/2003, pp. 339-352; Alicia Summers, 2006, Ibid.
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казују учесталије и екстернализоване проблеме (непријатељство
и агресивност), и девојчице, које имају више интернализованих
проблема (депресија и соматске жалбе). Већи негативни ефекти ја
вљају се код деце млађег узраста, због немогућности да разумеју
ситуацију и мање развијених стратегија превладавања. Налази до
следно потврђују и да дуже трајање насиља више погађа дечје ис
куство. Више проблема имају деца која су због насиља напуштала
дом (боравила у “склоништу”), а посебно ако су то морала да раде
више пута.
Помињано истраживање у нашем контексту29) указало је да
мајке региструју низ штетних последица код деце која сведоче
насиљу које чине њихови очеви. То укључује промене у исхрани
(29%), сметње код спавања (28%), ноћно мокрење (20%) и честе
главобоље (11%). Најучесталије присутна осећања била су страх
(63%), напетост и нервоза (56%). Један број деце је имао слабији
школски учинак (37%) и слабу концентрацију (36%), док је један
број њих показивао бољи школски успех (11%). Промене су уочене
и у односу детета са оцем, а огледале су се у страху (66%), избе
гавању контакта (43%) и беспоговорној послушности (33%). Код
појединих су примећене смањене социјалне релације са вршњаци
ма (17%), нека су показивала агресивно понашање (13%), односно
били су жртве насиља својих вршњака (7%). Млађа деца су покази
вала више повученог и мирног понашања, туге и нерасположења,
док су се старија деца више физички и вербално укључивала, пока
зивала више напетости, нервозе и промена у социјалним релација
ма. Супротно очекивањима, у нашем узорку није било повезаности
између последица насиља и пола детета.
Такође, наша анализа појаве измештања деце из породице
због тога што “родитељ није (био) у могућности да заштити де
те од злостављања другог родитеља” показала је да трећина деце
(31,6%) буде смештена изван дома без мајке, а да је за више од
петине тај боравак био дужи од годину дана, без одговарајућих ин
ституционалних поступака предузетих по службеној дужности30).

3.2. Последице насиља на родитељство
и однос дете–родитељ
Истраживања утицаја насиља у партнерском односу на роди
тељство и на однос родитељ-дете нису једноставна и једнозначна,
због преклапања различитих неповољних фактора.
29) Тања Игњатовић, 2013, Ibid.
30) Тања Игњатовић, 2014. Ibid.
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Несумњиво да последице насиља на здравље мајке могу да
утичу на њен однос са дететом, родитељске вештине, могућност
успостављања ауторитета и надзор детета. Мајке-жртве насиља у
психолошком смислу су „мање на располагању“ детету и имају не
доследнији стил родитељства31). Оне могу имати озбиљне емоцио
налне и психичке стресове и проблеме (акутне или трајније приро
де), могу развити зависности од супстанци (као начин да се смањи
напетост од стреса или носи са проблемима), што може погађати
њихову улогу “доброг родитеља” и условити тешкоће да се дете
заштити, или водити занемаривању и злостављању детета32).
Међутим, ниво родитељске топлине, изражен као повећана
брига, емпатија и заштитничко понашање према деци, може бити и
повећан, као резултат позитивне родитељске стратегије ради сма
њења последица насиља на децу33). Наводи се да су многе злоста
вљане жене интернализовале моделе бриге о деци пре негативног
искуства са насиљем, што им пружа могућност да на одговарајући
начин брину. То не значи да ће оне увек успети да заштите децу
или да умање негативне ефекте изложености насиљу. Међутим, то
не зависи само од њихових индивидуалних ресурса, већ и од подр
шке коју добијају од неформалне и формалне социјалне мреже34).
Тешко је разумети, да неке жене са искуством насиља оправ
давају насиље и поричу штетне последице злостављања деце, или
криве дете због понашања насилног партнера, или третирају дете
као “лошег себе”, или га убацују у обрнуте улоге, или верују да на
силник воли децу, или и саме занемарују и злостављају децу. Све
наведено представља последице различитих механизама одбране
(преживљавања), што често резултира осудом мајки и одузимањем
деце од жртава насиља, без претходне одговарајуће заштите и по
дршке35).
Истовремено, однос мајка-дете може бити проблематизован
дечјим разумевањем ситуац
 ије и активном улогом оца. Позитиван
однос деце према мајци може да повећава њихову изложеност на
сиљу или да услови веће насиље оца према мајци. Деца могу да
31) Marina Ajduković i Nina Pečnik, 2000, Ibid.
32) Jeffrey L. Edleson, 1997. Ibid.
33) Lynette M. Renner, „Intimate Partner Violence Victimization and Parenting Stress: Assessing
the Mediating Role of Depressive Symptoms“, Violence Against Women, SAGE Publications,
11/2009, pp. 1380–1401.
34) Alicia Summers, 2006. Ibid.
35) Evan Stark, „The Response of Health Systems to Violence against Women: Lessons Learned
and Models of Good Practice“, Conference Papers, Casualities of Violence – Violence Against
Women: An Issue of Health, Women’s Aid with suport from Department of Healt and Children, 2004.
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криве мајку што (дуго) трпи насиље, али и због раздвајања породи
це. Понекада имитирају насилног родитеља, јер то смањује њихов
страх и штити их од директног насиља36). Малендер наводи да није
случајно што злостављајући мушкарац напада мајчинство, јер он
зна да је то важан извор позитивног идентитета за жену, зна да је
њој важна релација са децом и да ће покушати да је очува, иако то
истовремено може бити извор опасности и за њу и за децу37). Ме
ђутим, налази потврђују да се понашање мајке и однос са децом
мења када се заустави насиље38).
Комуникација између мајке и деце може бити врло компли
кована, а некада је карактерише тишина: не разговара се о насиљу,
јер је то најбоље и најсигурније. То може да значи да ће се погре
шно разумети потребе и мотивација обе стране39).
Истовремено, родитељске компетенције мушкарца–оца који
је насилан према супрузи, мајци деце, и његова улога у релацији
са децом, минимизују се на различите начине. И поред потврда о
непримереном поступању са децом и недостатку квалитетне ро
дитељске релације, као и ризика да се насиље настави пред децом
или да се пренесе на децу, постоји широко распрострањена прет
поставка како насилни мушкарац може да буде „довољно добар
отац“40).
Женино налажење новог партнера представља претњу, која
покреће различите реакције, укључујући неосновано оптуживање
за злостављање деце, прекид давања издржавања, покретање по
ступка за измену одлуке о поверавању деце. Сваки сусрет са децом
може се користити за вербално и невербално застрашивање и жене
и деце. Али, отац може чинити и посебне услуге деци или их пот
купљивати, да би их придобио на своју страну. Он им може говори
да их мајка не воли, да их је оставила, или може чинити да се деца
осећају кривом због привржености мајци41).
36) McGee, 2000, in Simon Lapierre, 2008, Ibid, pp. 459.
37) Mullender & Morley, 1994, in Simon Lapierre, 2008, Ibid, pp. 456.
38) Kaufman and Little, 2003, Ibid.
39) Mullender et al. 2002, in Simon Lapierre, 2008, Ibid. p. 459.
40) Lundy R. Bancroft and Jay G. Silverman, „Assessing Risk to Children from Batterers“, Quarterly E-Newsletter, ABA Commission on Domestic Violence – Justice and Safety for Victim
of Domestic Violence, 2006; Hester, Marianne, “Future Trends and Developments, Violence
Against Women in Europe and East Asia”, Violence Against Women, SAGE Publications,
12/2004, pp. 1431–1448; Eriksson, Maria and Hester, Marianne, „Violent Men as Goodenough Fathers? : A Look at England and Sweden“, Violence Against Women, Sage Publications, 7/2001, pp. 779–798.
41) Lundy R. Bancroft & Jay G. Silverman, 2002, Ibid.; Lundy R. Bancroft, Understanding the
Batterer in Custody and Visitations Disputes, 1998.
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Хамфриз42) сматра да насиље према партнерки представља
напад на однос мајка-дете, који може бити директан или индирек
тан. Истовремено, “родно слепи” термини “родитељ“ и „родитељ
ство”, занемарују разлике у насиљу мушкараца и жена, наглаша
вају проблем мајчинства (због друштвеног очекивања од жениног
родитељства), сводећи насиље на “брачни сукоб”. То може да води
очекивању да жена мора да заштити дете, најчешће напуштањем
насилног партнера. Уколико се то не деси, она може да буде окри
вљена за “пропуст да се заштити”, што код жена условљава страх
од пријаве насиља, због страха од одузимања деце43).

3.3. Утицај насиља у периоду и након развода
на децу и родитељство
Раздвајање и развод партнера када у њиховом односу посто
ји насиље, иако се виде као решење за заштиту деце, нужно не
значи престанак насиља. Деца могу на различите начине да буду
“увучена” у насиље и да развију различите стратегије да би у том
периоду заштитила и себе и мајку.
Она могу да остану са насилним оцем након раздвајања и
развода родитеља, као последица очевог притиска или претње, или
као његов начин да присили жену да остане у браку, или да је казни
због одласка. Нека су деца изложена насиљу за време сусрета са
оцем, што укључује и њихово одвођење и задржавање изван вре
менског периода одређеног пресудом, и против воље деце. Очеви
користе децу за добијање података о мајци или да се пренесу прет
ње и насилне поруке.
Очеве тактике злоупотребе деце непосредно утичу на из
ражавање “жеље” детета у вези поверавања родитељу на бригу и
старање, али их стручњаци не препознају и не разумеју увек, што
резултира неодговарајућим проценама, препорукама и интервен
цијама44). И када их препознају као манипулацију, неки извешта
вају да не знају како да утврде и документују таква понашања, на
довољно ваљан начин, како би се судским одлукама спречила ма
нипулација децом45).
42) Cathy Humphreys, “Crossing the Great Divide: Response to Douglas and Walsh”, Violence
Against Women, SAGE Publications, 5/2010, pp. 509–513.
43) Magen, 1999, in Simon Lapierre, 2008, Ibid, p. 458.
44) Marianne Hester and Lorraine Radford, Domestic violence and child contact arrangements in
England and Denmark, The Policy Press & University of Bristol, Bristol, 1996.
45) Марија Петровић и сар., Како до правосуђа по мери детета, Положај детета у
грађанским судским поступцима у Републици Србији – поштовање и остваривање пра-
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Наводи се да чак и када дете жели контакт са насилним оцем,
он носи ризик од злоупотребе, јер се мали број насилних партнера
промени после развода. Аутори сматрају да је једини начин да се
спречи штета овог “подмуклог вида злостављања”, као и да се дете
опорави од трауматског искуства насиља којем је сведочило, да се
привремено забрани (суспендује) контакт, јер нису регистроване
штетне последице уколико се деца у овим околностима не виђају
са очевима. После одређеног времена дете би лакше могло да изра
зи своје жеље, укључујући и одлуку да не жели контакт са оцем46).
Подаци говоре да су жене, када је у партнерској релацији би
ло насиља, преферирале формализоване моделе контакта деце са
оцем: одређено место, време и избегавање контакта код преузима
ња детета. Истовремено, очеви су предлагали флескибилне и ad
hoc моделе, што им је давало више простора за контакте с партнер
ком и омогућавало веће разлике у тумачењу договора. У случају
да су деца избегавала контакте са оцем, од мајки се очекивало да
их увере у њихову обавезност. Дечје избегавање односа са оцем је
тумачено као мајчина нетрпељивост и освета, без разматрања пи
тања сигурности за децу и за мајку47).
Иако подаци говоре о малом броју намерно лажних оптужби
за насиље, распрострањене су тврдње да се оне користе као такти
ке жена у бракоразводном поступку. Утисак о распрострањености
ове злоупотребе, према неким ауторима, настаје због тежине и тра
јања ових поступака, или зато што су подаци добијени на малим
и специфичним (клиничким) узорцима. Иако мајке подносе више
пријава за злостављање деце против очева (две трећине свих), са
мо око (1,3%) је намерно лажних. Истиче се да је значајно већа
вероватноћа да очеви поднесу лажне пријаве против мајки о зло
стављању деце (чак 21% су биле намерно лажне)48).
Истраживања у нашем контексту потврђују широко распро
страњену претпоставку о постојању “лажног пријављивања” и
злоупотреба од стране жена, када се ради о насиљу у породици и
злостављању деце. Она упућују на исти проблем неразликовања
ва на партиципацију и најбоље интересе детета у судским поступцима, Центар за права детета, Београд, 2015, стр. 32–33.
46) Jack C. Straton, “What is Fair for Children of Abusive Men?” Journal of the Task Group on
Child Custody Issues, The National Organization for Men Against Sexism (NOMAS), Portland State University, Portland, 1/1993; Lundy, R. Bancroft & Jay G. Silverman, 2006, Ibid.
47) Marianne Hester and Lorraine Radford, 1996, Ibid.
48) Nicholas Bala & John Schuman, “Allegations of Sexual Abuse when Parents have Separated”,
Canadian Family Law Quarterly, Carswll, Toronto, 1999
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пријава које нису основане и доказане од намерно лажних прија
ва49).

4. ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ РЕАКЦИЈЕ
НА ПОТРЕБЕ ЖЕНА И ДЕЦЕ
СА ИСКУСТВОМ НАСИЉА
Познавање и разумевање повезаности насиља према женама
и злостављања деце директно утиче на резултате стручних проце
на, судске одлуке и све интервенције које друштво и заједница нуде
актерима. Поставља се питање да ли су надлежне службе способ
не да сагледају овако сложене феномене, уважавајући истовремено
обе перспективе, и жена и деце, без њиховог фрагментирања50).
Жене наводе да су питања њиховог родитељства више исти
цана него чињеница да су оне и деца злостављани51). И наше ис
траживање52) је показало да жене које су изложене насиљу у парт
нерској релацији имају мало информација о надлежностима јавних
служби и њиховим могућностима у пружању заштите. Посебно је
било неодговарајуће саветовање женама да се „помире са мужем“,
„да нађу начине да се боље слажу са њим“ и „да му се врате“, а све
ради „добробити деце“. Неодговарајуће су и све реакције струч
њака којима се осуђује жена за ситуацију у којој се нашла, или
се њен проблем, према сведочењу жена, „само евидентира“, без
одговарајуће интервенције. Забележено је игнорисање проблема
насиља, чак и када је о њему постојала документација. Некада су
интервенције фокусиране на „менталне проблеме“ жена или на
њихове „слабе родитељске капацитете“, издвојено из контекста на
сиља којем су биле изложене, што је појачавало страх код њих да
ће остати без старатељства над децом (што се у неким ситуацијама
и дешавало).
Такође, наше је истраживање показало да су мало коришће
ни ресурси заједнице у пружању подршке жртвама насиља, жена
49) Taња Игњатовић, Драгица Павловић-Бабић, Марија Лукић, Делотворност системских
механизама за спречавање насиља према женама и насиља у породици, Аутономни
женски центар и Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Београд, 2015,
стр. 143.
50) Rachel Venier, “Parental Rights and the Best Interests of the Child: Implications of the Adoption and Safe Families Act of 1997 on Domestic Violence Victims’ Rights”, American University Journal of Gender, Social Policy & Law, American University Washington College of
Law, 2/2000; Howard A Davidson, 1995. Ibid.
51) Marianne Hester and Lorraine Radford, 1996. Ibid.
52) Тања Игњатовић, 2013. Ibid.
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ма и деци. Установе примарне здравствене заштите недовољно су
препознате као ресурс за саветодавни рад и за превентивне актив
ности. Предшколске и школске установе, иако погодне за превен
тивни рад и рану интервенцију, имале су изненађујуће мали број
индивидуалних васпитно-образовних планова за децу са иску
ством насиља, која су се самоиницијативно ретко обраћала школ
ском особљу за помоћ, иако је школско окружење значајан део деч
јег свакодневног живота. То доводи у питање координишућу улогу
центра за социјални рад у планирању услуга у заједници.
Анализа измештања деце из породице показала је да се нео
правдано мало користе друге мере у надлежности центра за со
цијални рад, како би деца и ненасилни родитељ били враћени и
безбедни у свом дому. Само у 7% случајева поднете су тужбе за
мере заштите од насиља по службеној дужности, од којих је мање
од половине усвојено. У четири окончана поступка, само у једном
случају је изречена мера исељења учиниоца насиља из стана/куће.
Поступци делимичног и потпуног лишења родитељског права су
покретани чешће, али у пет случајева према оба родитеља, што је
у околностима насиља према женама неоправдано53). Тек сваки де
сети поступак је био окончан годину дана и дуже након покретања
поступка54).
Случајно или не, у Посебном протоколу о поступању цен
тара за социјални рад у случајевима насиља у породици и према
женама у партнерским односима55), међу наведеним општим прин
ципима заштите, изостала су два (од осам које експлицира Општи
протокол), од кључне важности за разумевање феномена и за орга
низовање интервенција ове службе: „безбедност и добробит дете
та кроз осигурање безбедности и подршке аутономији ненасилном
родитељу“ и „све интервенције треба да узму у обзир неједнакост
моћи између жртве насиља у породици и насилника“.

4.1. Стручне процене и одлуке
о родитељству у контексту насиља
Од 80-их година прошлог века, дошло је до фаворизова
ња концепта заједничког родитељства, што изједначава обавезе и
права оба родитеља, иако то не одговара фактичким разликама у
њиховим родитељским праксама. Овај концепт почива на претпо
53) ...осим ако се не ради о грешци у класификацији података, што је такође честа појава;
54) Тања Игњатовић, 2014, Ibid.
55) Посебни протокол о поступању центара за социјални рад-органа старатељства у
случајевима насиља у породици и женама у партнерским односима, Министарство
рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, 2013.
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ставци да су за правилан развој детета потребна оба родитеља и
стабилност контакта. Базира се на очекивањима да бивши парт
нери направе диференцијацију између партнерског односа (који је
престао) и родитељског односа (који се наставља), да сарађују и да
подстичу децу на контакте са другим родитељем. Иако се у основи
ради о позитивним променама, њих није лако остварити, јер је раз
вод по својој суштини одраз проблематичног и нефункционалног
партнерства. Када у партнерском односу постоји насиље, ово се
очекивање показују још више противречним, због кумулације не
гативних утицаја (насиља и развода)56).
Претпоставка о могућој диференцијацији између партнерске
и родитељске улога занемарује постојање дисбаланса моћи, прису
ство контроле и доминације у партнерском односу у којем постоји
насиље. Иако многе жене извештавају о злостављању приликом
остваривања контакта оца са децом, од њих се очекује да воде стал
не преговоре са бившим партнером, што повећава безбедносне ри
зике и може да има бројне штетне последице57). Истовремено, то
омогућава насилном партнеру, оцу деце, да настави контролу бив
ше партнерке преко остваривања “родитељских права”.
Иако је насиље у интимном партнерском односу (у породи
ци) постало фактор који је обавезно проверити код процене најбо
љег интереса детета, снажан утицај парадигме о заједничком ро
дитељству (једнаком праву оба родитеља) и о важности одржавања
личних односа детета са оба родитеља, често онемогућава инте
грисано сагледавање ситуације, посебно ако деца нису директне
жртве очевог насиља. Последично, то условљава фаворизовање
договора између родитеља, давање предности родитељу који пока
зује спремност на „пријатељске односе“, или спремност на учешће
у посредовању и саветовању, иако то може бити манипулативни
маневар насилника.
С друге стране, због друштвене конструкције која намеће ве
ћа очекивања од улоге мајке, она се сматра одговорном за заштиту
дете од насиља, али ће истовремено њено родитељско бити ограни
чено, чак и угрожено, ако она ограничава или не посдстиче однос
детета са оцем, чак и када он наставља насиље и манипулацију
према њој у контексту остваривања контакта са дететом. И када
56) Maria Eriksson and Marianne Hester, 2001, Ibid.; Daniel Saunders, “Child custody and visitation decisions in domestic violence cases: Legal trends, risk factors, and safety concerns”,
VAWnet.org, National Resource Center on Domestic Violence, Harrisburg, 2007; Mary Connell, “Parenting Plan Evaluation Standards and Guidelines for Psychologists: Setting the
Frame”, Behavioral Sciences and the Law, John Wiley & Sons Ltd., 4/2010, pp. 492–510
57) Kathryn Conroy, 1994, Ibid.; Marianne Hester and Lorraine Radford, 1996, Ibid.
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дететово избегавање контакта са оцем може бити реакција на реал
не догађаје, често ће мајка бити оптужена за отуђење детета, или
приморавана да обазбеди контакт. Са друге стране, манипулатив
ни утицај на децу (инструирање) релативно је лако утврдити, ако
стручњаци имају експертска знања за процену и специјализована
знања о злостављању и сексуалној злоупотреби деце58).
Истовремено, наводи се да деца често нису питана, или њи
хов исказ (жеља да живи са насилним оцем или одбијање контакта
са мајком) није преиспитиван59). Иако није спорно да деца могу да
воле очеве, чак и када су они насилни, то носи ризике од злоупо
требе, чак и када дете жели контакт са оцем60). Дететова жеља не
мора да значи да је то у његовом/њеном најбољем интересу.
Такође, сагледавање проблема као комуникацијског и „брач
ног сукоба“ и фокусирање на одговорност мајке за бригу и заштиту
деце, доводе до тога да се губи улога примарног насилника. Наво
ди се да су неки насилници врло вешти у контроли својих реакција,
али и реакција представника система, тако да жена нема начина да
избегне манипулацију61). Многе жене са искуством насиља у пери
оду развода изгледају нестабилно, нервозно, хостилно, или емо
тивно равнодушно и отупљено, услед психолошких тактика које
користе насилници. Иако су ове тешкоће пролазног карактера, оне
могу бити погрешно процењене, што се рефлектује на оцену роди
тељске функционалности. Истовремено, успешан завршетак про
грама за насилнике неће значити престанак злостављања партнер
ке62). Међутим, некада мајчина перцепција ситуације није довољно
добра, или она и деца имају мултипле проблем за које стручњаци
или немају или не знају решење63). Такође, недостају програми по
дршке који омогућавају мајкама да се изборе са својим траумат
ским искуством, како би на најбољи начин заштитиле своју децу.
58) Carolyn Quadrio, Parental Alienation Syndrome in Family Court Disputs, paper presented
at the Child Sexual Abuse: Justice Response or Alternative Resolution Conference convened
by the Australian Institute of Criminology and held in Adelaide, 2003; Dallam, Stephanie J.,
“The Parental Alienation Syndrome: Is It Scientific?”, in: The failure of family courts to protect children from abuse in custody disputes, (Eds. E. St. Charles & L. Crook), Our Children
Charitable Foundation, Los Gatos, 1999
59) Marianne Hester and Lorraine Radford, 1996, Ibid.
60) Lundy R. Bancroft, 1998, Ibid.
61) Исто.
62) Robert E., Emery, Randy K. Otto, William T. O’Donohue, “A Critical Assessment of Child
Custody Evaluations: Limited Science and a Flawed System”, Psychological Science in the
Public Interest, SAGE Publication, 1/2005, pp. 1–29.
63) David Mandel, “Child Welfare and Domestic Violence: Tackling the Themes and Thorny
Questions That Stand in the Way of Collaboration and Improvement of Child Welfare Practice”, Violence Against Women, SAGE Publications, 5/2010, p. 530.
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Наводи се и да су стручњаци под великим оптерећењем
поверених овлашћења, за шта је потребна добра квалификаци
ја и искуство, али и довољно ресурса, што није случај у социјал
ним службама64). И вишеструка улога социјалних радникa/ca, која
укључује идентификовање потреба и проблема, пружање инфор
мација, успостављање поверења, идентификовање снага, усмере
ни рад према циљевима и оснаживање клијенткиња да постигну
аутономију, али и обавезу процена за потребе суда или покретања
судских поступака, представља проблем65), а по нашем мишљењу
и потенцијални сукоб интереса. Истиче се и да стручне процене у
овим околностима немају задовољавајућу поузданост, што праксу
чини проблематичном.
Све наведено потврђује значај усмеравања професионалне
пажње, у теоријском и практичном смислу на питања повезано
сти насиља према женама и злостављања и злоупотребе деце. Нису
довољно истражени напори жена да се на дневној основи одупру
насиљу и одговоре друштвеној дефиницији мајчинства, која пред
њих ставља изразито високе захтеве. Феминистички оријентисане
ауторке наглашавају да перспектива која укључује одсуство окри
вљавања жене, више практичне подршке и стављање фокуса на од
говорност насилног мушкарца, показује да је најбољи начин да се
заштити дете деловањем кроз заштиту и подршку његовој/њеној
мајци66). Због тога, иако се интереси жена и деце могу сукобити,
осим када је то очигледно и представља нерешив случај, најефика
снији и најекономичнији начин да се помогне деци је да се схвати
шта се дешава њиховој мајци и да се ради у савезу са њом67). То
захтева нову концептуализацију материнства у контексту насиља
у партнерском односу, повезивање проблема са родним улогама и
дистрибуцијом моћи, јасно именовање мушког насиља према же
нама, уз укључивање вишеструких жениних идентитета, различи
тих у различитим околностима68).

64) Heather Douglas and Tamara Walsh, “Mothers, Domestic Violence, and Child Protection”,
Violence Against Women, SAGE Publications, 5/2010, p. 489.
65) Sieglinde A. Saenger, 2000. Ibid.
66) Redford & Hester, 2001, in Simon Lapierre, 2008. Ibid., pp. 454
67) Mullender & Morley, 1994, in Simon Lapierre, 2008. Ibid., pp. 456
68) Simon Lapierre, 2008. Ibid.
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Tanja Ignjatovic
UNDERSTANDING VIOLENCE
AGAINST WOMEN BY MANIPULATING
RELATIONSHIP WITH THE CHILDREN
Resume
This paper addresses the difficulties that women with children
confront when making the decision to leave their violent partner and
break out of the violent relationship. Contrary to expectations, this period can be fraught with numerous risks of increased violence against
women, or with newly emerging forms of violence. Some women report verbal threats, physical or mental violence, harassment, stalking,
attacks directed at persons who support them, manipulation with institutional procedures and impoverishment. There is increased risk of
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child abuse, decisions on child custody being challenged and children
manipulated during visitation time, intimidation or violence against the
mother, threats that the children will be harmed or abducted, or preventing contact between the mother and her children. This is the reason
why even those women who were capable of breaking out of the situation of violence and able to cope with it, rarely put their needs above
the needs of their children, which necessitates a negotiating process and
accepting compromises at their detriment.
The research data confirms that violence against women and and
child abuse often go hand in hand. Awareness of the existing link between these two phenomena is rising in Serbia as well, and consequently, it is being named and researched. Our research, based on the reports
of 170 women who have experienced violence, found that two thirds of
the children (76,5%) have witnessed violence against their mothersand
that as many as 46% of them have been exposed to direct (intentional
or unintentional) violence by their fathers.
The harmful effect of violence on the children in their parents’
intimate partner relationship is also well documented, although the
findings are not unequivocal. Our research also indicates that mothers
observe a series of harmful consequences with the children who have
witnessed violence. They are manifested in the alteration of their habits, emotional reactions, social relations, including relations with their
father, in weaker educational achievements, aggressive behavior, and
also in the risk of becoming victims of peer violence. The period of
exposure to violence and its current presence posed a risk for a higher
incidence of the consequences entailed. Differences depending onthe
child’s age have also been confirmed. However, no significant differences have been recorded in the girls’ and boys’ reactions to paternal
violence. At the same time, institutional response was inappropriate or
non-existent. The moving of children from their home for the protection
of their security, even in situations when they were not separated from
their mothers, lasted for an intolerably long time and was not duly complemented with an intervention concerning the perpetrator of violence.
Furthermore, the research of the effects of violence on parenthood and the parent-child relations within the intimate partner relationship is neither simple nor unequivocal. It is beyond any doubt that the
consequences of violence on the mother’s health and circumstances can
affect her parenting competence and relations with the child. However,
the numerous difficulties disappear within a relatively short period once
violence has been stopped, whereas concrete support and therapeutic
activities with the mother and children show positive effects. At the
same time, parenting competences of the violent man-father towards
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his wife-mother of the children, and his role concerning the children are
pushed to the margins. This means that, often, there will be no restrictions (whatsoever) imposed to him, which will enable him to continue
controlling the partner relationship by abusing his parental rights. Inclusion in the program for perpetrators of violence does not necessarily
guarantee the ending of violence, especially of its manipulative forms.
This allows for“drawing in” of children into the situation of violence in
various ways, in which they develop diverse strategies to protect themselves and their mothers. The father’s manipulative tactics can directly
influence the children expressing their “wish” concerning custody and
the visiting patterns with the other parent.
The complexity of the problem and the fragmented approach to
conceptualizing the key phenomena are considered to be at the root of
the difficulties posed to experts in proceeding with assessments, decisions and interventions. Part of the problem also lies in the situation
being regarded as a communication and marital conflict (and not violence), favoring the concept of shared parenthood (equal rights of both
parents), a broadly and imprecisely set standard of the child’s best interest, problems in interpreting the child’s “preference”, and social constructs imposing higher expectations on mothers, including systemic
and gender bias. Furthermore, the pressure felt by the experts because
of the competences they have been entrusted with, coupled with a lack
of knowledge and resources, partly account for the problem as well.
All the above confirms the importance of directing professional
attention (in the theoretical and practical sense) to issues concerning
the link between violence against women and manipulation of children.
Discontinuing the practice of blaming women and boosting practical
support, while focusing on the accountability of the violent man, proves
to be the way of protecting children by providing protection and support to their mothers, in accordance withthe principles that have been
proclaimed in Serbia.
Key words: violence in intimate partner relationship, separation and divorce,
child abuse, parenthood in the context of violence, the woman’s
and children’s security, experts’ responsibility.
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УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА ЖЕНЕ СА
ИСКУСТВОМ НАСИЉА У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ – ДОСТИГНУТИ СТАНДАРДИ
И (НЕ)ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИЦА**

Сажетак
Циљ истраживања је стицање ближег увида у постојећи си
стем услуга подршке женама са искуством насиља у Републици
Србији, његове карактеристике, циљне групе и пружаоце услуга,
као и предности и недостатке у односу на постављене међународ
не стандарде за пружање услуга подршке. Истраживачка пажња
је усмерена и на задовољство жена са искуством насиља поступа
њем и услугама центра за социјални рад, услугама сигурних кућа
и услугама СОС телефона при женским невладиним организаци
јама. Налази истраживања упућују на недостатке система за по
дршку и заштиту жена од насиља у Србији, како у погледу његове
одрживости, тако и у односу на његове могућности да правовре
мено и ефикасно одговори на потребе ових жена. Анализа локал
них политика за заштиту жена од насиља у градовима обухваћеним
истраживањем показала је да женама са искуством насиља нису у
довољној мери доступне специјализоване услуге подршке, нити су
оне препознате као корисничка група права и услуга у локалним
одлукама социјалне заштите.
Кључне речи: услуге подршке за жене са искуством насиља, специјали
зоване услуге подршке, доступност услуга, систем услуга
подршке, женске невладине организације.
*
**

Мастер политиколог социјалне политике.
Текст представља приказ кључних налаза истраживања реализованог у оквиру израде
мастер рада Доступност и квалитет услуга подршке за жене са искуством насиља у
Републици Србији, који је одбрањен на Факултету политичких наука у Београду.
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1. ОДРЕЂЕЊЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА
УСЛУГА ПОДРШКЕ ЗА ЖЕНЕ
СА ИСКУСТВОМ НАСИЉА
Појам сервис за подршку или услуге подршке (eнгл. support
service) користи се да означи организације које пружају широк
спектар опција/могућности женама, како би могле да осигурају
своју безбедност, траже правду и пониште неправду/последице
насиља.1) Доступност услуга се одређује као могућност да кори
сници добију одговарајућу услугу у односу на локацију службе и
организацију која пружа услуге, радно време, приступачне цене и
отклањање физичких и социјалних препрека за коришћење услуга
у вези са инвалидитетом, узрастом, полом, културном или другом
припадношћу.2) Студија Савета Европе3) доступност услуга доводи
у везу са географском распрострањеношћу услуга подршке, при
лагођавањем пружања услуга потребама корисница и развијањем
специјализованих услуга, као што су услуге за жене са инвали
дитетом, мигранткиње или припаднице етничких мањина. У том
смислу, истиче се да коришћење услуга треба да буде бесплатно,
као и да је нужно осигурати да пружање услуге неће бити ускраће
но корисници услед немогућности да је плати у случајевима када
је неопходно плаћање.4)
Услуге подршке за жене са искуством насиља могуће је раз
ликовати као опште и специјализоване услуге. Имајући у виду
варијетете у категорисању ових група услуга, у овом раду ће се
користити класификација садржана у Конвенцији Савета Европе
о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у по
родици (тзв. Истанбулска конвенција).5) У складу са тим, анали
за општих услуга подршке подразумева услуге у оквиру система
1) Liz Kelly, Lorna Dubois, Combating violence against women: minimum standards for sup
port services, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe,
Strasbourg, 2008, р. 10.
2) Невенка Жегарац, Мирослав Бркић, Развој локалних услуга социјалне заштите – ка
стандардима квалитета, Фонд за социјалне иновације и Програм Уједињених нација
за развој, Београд, 2007, стр. 188.
3) Liz Kelly, Lorna Dubois, Combating violence against women: minimum standards for sup
port services, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe,
Strasbourg, 2008, р. 17.
4) Ibidem, 2008, р. 40.
5) Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против наси
ља над женама и насиља у породици, Службени гласник РС – Међународни уговори,
12/2013.
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здравствене и социјалне заштите, финансијску помоћ, становање,
образовање, обуке и помоћ приликом запошљавања. У специјали
зоване услуге подршке убрајају се сигурне куће, СОС телефони;
кризни центри за случајеве силовања, односно центри за жртве
сексуалног насиља и заштита и подршка за децу сведоке насиља.

1.1. Карактеристике специјализованих услуга подршке
Зачеци специјализованог пружања услуга потичу из цивил
ног сектора и резултат су првих активистичких напора за заштиту
жена у ситуацијама силовања и насиља у породици седамдесетих
година,6) када су различите услуге пружане углавном на волонтер
ској бази. Вишедеценијско деловање женских организација у овој
области резултовало је стварањем различитих контекста у којима
се жене осећају способно (и слободно) да именују и разматрају
искуства насиља, као и иновативних облика пружања услуга, који
се данас сматрају суштинским за решавање широког спектра дру
штвених проблема.7)
Специјализовани сервиси подршке обухватају родно специ
фичне услуге успостављене за заштиту и оснаживање жена које су
преживеле насиље у интимном партнерском односу и насиље у по
родици. Циљ такве подршке јесте да се обави комплексан задатак
оснаживања жртава кроз одговарајућу подршку и помоћ прилаго
ђену њиховим специфичним потребама. Потребно је да организа
ције имају особље које поседује специјализована знања и вештине,
да поседују довољно средстава, као и да раде у оквирима поста
вљених феминистичких принципа и приступа заснованог на људ
ским правима, при чему се наглашава одговорност државе у обез
беђивању средстава неопходних за одрживост ових организација
и успостављање одговарајуће инфраструктуре сервиса подршке.8)
Препорука да специјализоване услуге треба да пружају жен
ске невладине организације утемељена је на резултатима рада ових
организација, с обзиром на то да се показало да њихов приступ
пружању услуга може најефикасније да одговори на потребе жена
и омогући им остваривање права на живот без насиља и превази
лажење његових озбиљних консеквенци. Мада постоје и другачија
6) Liz Kelly, Lorna Dubois, Combating violence against women: minimum standards for sup
port services, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe,
Strasbourg, 2008, p. 8-10.
7) Ibidem, 2008, p. 10.
8) Report of the Secretary-General, In-depth Study on all Forms of Violence against Wo
men, United Nations, New York, 2006, доступно на: http://daccess-ods.un.org/
TMP/3015587.62788773.html.
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мишљења, према којима би специјализоване услуге требало инкор
порирати у опште службе, већина међународних инструмената и
експерата у овој области истиче да је потребно да ове услуге пру
жају независне организације, које се специјализовано баве зашти
том жена од насиља. Указује се на њихову бољу позиционираност
у промовисању права одређене групе жртава у односу на опште
службе, при чему се истиче да то није (само) питање експертизе,
већ се тиче и препознатљивости пружаоца услуге, односно његове
специјализованости за одређену област.9)

1.2. Улога општих услуга подршке
у заштити жена од насиља
У опште сервисе убрајају се службе које пружају подршку,
али нису намењене искључиво женама са искуством насиља у ин
тимном партнерском односу и стога не морају адекватно и у пот
пуности одговарати на њихову трауму. Иако жене жртве насиља у
партнерском односу и насиља у породици имају приступ услугама
опште намене, њихове потребе на овај начин нису систематично
задовољене или подржане, односно службе опште намене не узи
мају у обзир у довољној мери њихову посебно тешку ситуац
 ију и
трауму. На пример, облици подршке за жртве насиља у породици,
који нису родно специфични, не могу да одговоре на дискримина
торну димензију насиља у породици или обезбеде женама родно
специфично окружење које им је потребно.10)
Насиље, у интеракцији са другим факторима, условљава
маргинализацију и искључење жена у различитим областима: уче
шћу на тржишту рада, примањима, едукацији, породичној и со
цијалној „мрежи“, поседовању властитог места живљења, слобод
ним активностима.11) Женама које су изложене насиљу потребна је
финансијска помоћ и подршка уколико немају сопствене приходе
и зависе од насилника. Студије показују да су ове жене далеко че
шће кориснице социјалне и материјалне помоћи и под знатно су
већим ризиком од сиромаштва и социјалне искључености у односу
9) Violence against women: an EU-wide survey, European Union Agency for Fundamental
Rights, 2014, р. 78.
10) Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: Vi
olence against Women – Victim Support, European Institute for Gender Equality, Publications
Office of the European Union, Luxembourg, 2012, р. 7.
11) Vibeke Lybecker Jensen, Sissel Lea Nielsen, When violence happens every day – a study of
male violence against women in intimate relationships, The Danish Centre for Research on
Social Vulnerability and LOKK, Denmark, 2005, p. 12-14.
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на општу популацију жена.12) У том смислу, услуге опште намене
(могу да) представљају значајан део интегралног одговора на по
требе жена које су изложене насиљу, посебно у погледу смањења
ризика од сиромаштва жена и њихове деце.13) С обзиром на то да
незапосленост и финансијска зависност од партнера представљају
основне разлоге због којих жене дуго остају у насилном партнер
ском односу, нужно је увођење и примена посебних мера за под
стицање запошљавања жена жртава насиља, те њихово повезивање
са другим програмима помоћи и подршке.14)

1.3. Опште обавезе у пружању услуга
и принципи добре праксе
У бројним студијама истиче се да подршка и заштита жртава
могу бити достигнути једино комбинацијом легислативних мера и
социјалних услуга.15) У погледу општих обавеза у пружању услу
га, наглашава се одговорност држава за успостављање одговара
јуће мреже услуга подршке и њихову доступност свим жртвама
насиља, укључујући оне из (вишеструко) маргинализованих група.
Свеобухватна мрежа сервиса за подршку, која је распрострањена
и доступна на целој територији државе, располаже адекватним ре
сурсима и може брзо и ефикасно да пружи подршку жртвама на
сиља и њиховој деци, представља суштински чинилац за заштиту
жртава насиља и чини кључни део принципа дужне пажње (енгл.
due diligence), који обавезује државе да спрече насиље.16) Захтев да
обезбеде одговарајуће услуге подршке не подразумева истовреме
но и обавезу држава да их пружају и управљају њима; напротив,
као препоручене добре праксе третирају се услуге подршке чији
су пружаоци аутономне женске организације, које делују незави
12) Taња Игњатовић, Данијела Пешић, Ризици од сиромаштва за жене са искуством на
сиља – иницијативе за унапређење политике социјалне инклузије, Аутономни женски
центар, Београд, 2012, стр. 20.
13) Ibidem, 2012, стр. 14.
14) Адриана Бего, Сања Безбрадица-Јелавић, Нева Tоле, Нела Памуковић, Ђурђица Кола
рец, Извештај – Могућности запошљавања за жене које су преживеле насиље, Ауто
номна женска кућа, Загреб, 2011, стр. 15-16.
15) Carol Hagemann-White, Combating violence against women – Stocktaking study on the mea
sures and actions taken in Council of Europe member States, Council of Europe, Directorate
General of Human Right, Strasbourg, 2006, p.16.
16) Gender Equality and Anti-Trafficking Division, Directorate General of Human Rights and
Legal Affairs, Council of Europe, Strasbourg, Task Force to Combat Violence against Women,
including Domestic Violence(EG-TFV) – Final Activity Report: Proposals for future action of
the Council of Europe and its member States to prevent and combat violence against women,
Strasbourg, 2008, p. 11.
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сно од државе и других донатора.17) Од држава се, у том смислу,
очекује да на регуларној бази издвајају буџетска средства за спе
цијализоване службе и невладине организације на националном,
регионалном и локалном нивоу, као и да осигурају да је део буџета
надлежних јавних институција (као што су здравствене и социјал
не службе) намењен заштити жена од насиља. Нужно је и да др
жава препозна и подржи специјализоване невладине организације
као централне пружаоце услуга и кључне партнере у развоју ефи
каснијих интервенција државних служби у овој области.18)
Препоручује се да све државе треба да уведу опште (мини
малне) стандарде за све услуге подршке, који омогућавају да фи
нансијски стабилне и аутономне женске организације имају цен
тралну улогу у њиховом развоју и пружању.19) Мада међународне
норме обезбеђују основу за стандарде, базиране на женским људ
ским правима, договор и имплементација стандарда на национал
ном нивоу мора да буде процес преговора између владе, специја
лизованог сектора за област заштите од насиља према женама и
других кључних заинтересованих страна, при чему се наглашава
да је од огромне важности аутономија невладиних организација,
њихова способност и капацитет за иновације.20) Студија Савета
Европе минималне стандарде дефинише као најмањи заједнички
именитељ (енгл. lowest common denominator) или основне стандар
де, којима све државе или сервиси подршке треба да теже.21) Исти
че се да добре праксе треба да обухватају минимум стандарда, али
и да иду даље од њих, тежећи максималном приступу, квалитету и
позитивним исходима. Одговарајући на приговоре у вези са преце
њивањем потреба за услугама подршке за жене са искуством наси
ља, ауторке наводе да би ове замерке биле прихватљиве само ако
минимум две узастопне студије о преваленцији насиља, изведене
17) Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States:
Violence against Women – Victim Support. Publications Office of the European Union, Euro
pean Institute for Gender Equality, Luxembourg, 2012, p. 29.
18) Liz Kelly, Lorna Dubois, Combating violence against women: minimum standards for sup
port services, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe,
Strasbourg, 2008, p. 10.
19) Gender Equality and Anti-Trafficking Division, Directorate General of Human Rights and
Legal Affairs, Council of Europe, Task Force to Combat Violence against Women, including
Domestic Violence(EG-TFV) – Final Activity Report: Proposals for future action of the Council of Europe and its member States to prevent and combat violence against women, 2008, p.
11–12.
20) Лиз Кели, Лорна Дубоис, Постављање стандарда: Студија и предлог за минимум
стандарда за сервисе за подршку женама које су преживеле насиље, финални изве
штај, Аутономни женски центар (превод), Београд, 2008, стр. 37.
21) Ibidem, 2008, стр. 10.
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по међународно признатим академским стандардима, покажу да су
стопе насиља према женама у последњих дванаест месеци ниже од
просечне стопе у Европи, или да су у опадању.
Критеријум који се односи на интегрисани приступ у пру
жању услуга22) подразумева да треба узети у обзир однос између
жртава, учинилаца, деце и њиховог ширег друштвеног окружења,
како би се избегао ризик од парцијалног одговора на њихове потре
бе, без уважавања друштвене реалности. Услуге би требало да бу
ду усмерене на оснаживање и економску независност жена жртава
насиља, што подразумева да су жртве у својству корисница услуга
упознате са својим правима и на тај начин могу да донесу одлуке у
подржавајућем окружењу које се према њима опходи са достојан
ством, поштовањем и сензибилисано. Препоручује се и да, тамо
где је то прикладно, службе за заштиту и подршку жртвама буду
смештене у истим просторијама/згради, с обзиром на позитивну
корелацију између задовољства жртава услугама, односно њихове
воље да поднесу пријаву и истрају током поступка, и степена са
радљивости различитих служби и њихове просторне близине – на
пример, као тзв. „јединствени шалтери“ (енгл. оne-stop-shops).
Студија УН23) издваја водеће принципе у пружању услуга,
које представљају пример добре праксе, под чиме се подразумева
да сервиси треба да: (1) промовишу добробит, физичку безбедност
и економску сигурност жртава и омогуће женама да превазиђу ви
шеструке последице насиља како би поново изградиле свој живот;
(2) гарантују жртвама приступ одговарајућим услугама и омогућа
вају да низ доступних услуга подршке узимају у обзир специфичне
потребе жена које се суочавају са вишеструком маргинализацијом;
(3) осигурају да су пружатељке/пружаоци услуга обучени, родно
сензибилисани, да имају континуиране едукације и обављају свој
посао у складу са јасним смерницама, протоколима и етичким ко
дексима и, где је могуће, обезбеде особље женског пола; (4) са
чувају/одрже поверљивост и приватност жртве; (5) координисано
сарађују са свим другим сервисима/службама намењеним жртвама
насиља; (6) мониторишу и евалуирају пружене услуге; (7) одбаце
идеологије које подржавају или оправдавају мушко насиље према
женама и/или окривљују жртве; (8) оснажују жене да преузму кон
тролу над својим животом.
22) Термин „интегрисани приступ“ односи се на интегрисани приступ заснован на људским
правима који се помиње као „три слова П“, са циљем спајања превенције (prevention),
заштите (protection) и процесуирања (prosecution).
23) United Nations, Report of the Secretary-General, In-depth Study on all Forms of Violence
against Women, New York, 2006, р. 115.
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2. ОКВИР ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ УСЛУГА
ПОДРШКЕ У СРБИЈИ
2.1. Преглед стања у области услуга подршке
у Србији
Уопштено говорећи, број услуга подршке у Србији је недо
вољан, што се поготово односи на специјализоване услуге; карак
терише их углавном неодоговарајућа географска дистрибуираност
и недовољна доступност.24) Постојеће услуге немогуће је свеобу
хватно сагледати услед недостатка јавно доступних података, а до
датни проблем представља неусаглашеност података из цивилног
и државног сектора. Иако није обезбеђена њихова специјализаци
ја, државне институције још увек представљају главне носиоце
активности заштите од насиља у породици због добре „мрежне“
покривености целе територије државе, с једне стране, као и нере
гулисаног статуса других пружалаца услуга, пре свега, женских
невладиних организација које су специјализоване за ову област, с
друге стране.25) Поред тога, систем набавке услуга није добро ре
гулисан, што доводи у неповољну позицију пружаоце услуга из
невладиног и приватног сектора у односу на оне из јавног. Поло
жај специјализованих женских организација, пружатељки услуга,
додатно је отежан због недовољног и нередовног финансирања
услуга из државних фондова, а и услед растућег тренда повлачења
донаторских средстава из сектора услуга, због става да је обавеза
државе да обезбеди ресурсе за неометано пружање услуга разли
читим корисничким групама. Организације су стога принуђене да
пружају услуге на волонтерској бази или да изналазе друга (при
времена) решења за покривање трошкова, што последично утиче
на одрживост, доступност и квалитет ових услуга.
Програме заштите и подршке за жене жртве насиља у раз
личитим областима, које би спадале у домен опште подршке, као
што су психосоцијална подршка, социјално становање, запошља
вање, брига о деци, карактерише једнодимензионалност, међусоб
24) Тања Игњатовић, Тања Дробњак, Анализа усклађености законодавног и стратешког
оквира Републике Србије са Конвенцијом Савета Европе о спречавању и борби против
насиља над женама и насиља у породици – основна студијa, Аутономни женски центар,
Београд, 2014, стр. 51–61.
Marion Lesur, Barbara Stelmaszek, Iris Golden, Country report 2013 – Reality check on Euro
pean services for women and children survivors of violence: A Right for Protection ans Sup
port?, WAVE Network, Vienna, 2014, p. 174–176.
25) Тања Игњатовић, Насиље према женама у интимном партнерском односу: модел коор
динираног одговора заједнице, Реконструкција Женски фонд, Београд, 2011, стр. 11.
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на неусклађеност и неповезаност. Истовремено, не спроводи се
систематско праћење и евалуац
 ија ових програма, па не постоје
ни подаци о ефектима предузетих мера. Изражено је одсуство ин
тегрисаних услуга и недостатак међуинституционалне сарадње у
планирању и имплементацији мера. Општи програми подршке не
узимају у довољној мери у обзир специфичне потребе жена жр
тава насиља, а подаци показују да ове жене чине јако мали удео у
укупном броју корисника мера и услуга опште намене. Нису обез
беђени програми подршке за жене након изласка из насиља, нити
постоје планови интегралне подршке у области социјалне и здрав
ствене заштите, запошљавања, становања и бриге о деци.26) Налази
независних тела, такође, упућују на то да услуге рехабилитације
за жене жртве насиља у породици и у партнерским односима ни
су плански успостављене, нити се развијају, као и да се ресурси
локалних заједница недовољно користе. Истиче се да се жртвама
углавном нуди измештање из сопственог дома, на кратак рок, уз
ретке (пилот) програме економског, социјалног и психолошког оса
мостаљивања жена и њиховог оснаживања за самосталан живот.27)
Након доношења Закона o социјалној заштити 2011. годи
не, започео је процес израде и усвајања подзаконских аката, који
се односе на услуге подршке различитим корисничким групама,
укључујући жене са искуством насиља. Међутим, како овај процес
још није завршен, углавном не постоје ближи стандарди за пру
жање различитих услуга подршке, односно стандарди за поједине
услуге нису довољно развијени. Процеси акредитације и лиценци
рања услуга у области социјалне заштите, без којих није могуће
очекивати веће и транспарентније укључивање приватног и невла
диног сектора у процес пружања услуга,28) тек су у повоју, што се
посебно односи на услуге подршке за жене жртве насиља и њихове
пружаоце. Ови процеси су значајни за женске организације које
раде са женама жртвама насиља, пре свега, у вредносном смислу и
у погледу очувања њихове политичности и аутономије у односу на
државу, јер носе ризик од потпуног преласка деловања организа
ција у подручје социјалних услуга, што последично може довести
до ишчезавања напред поменутих феминистичких принципа у ра
ду за женама жртвама насиља и (невољног) одустајања од реторике
људских права.
26) Taња Игњатовић, Данијела Пешић, Ризици од сиромаштва за жене са искуством на
сиља – иницијативе за унапређење политике социјалне инклузије, Аутономни женски
центар, Београд, 2012, стр. 120–121.
27) Посебан извештај Заштитника грађана о примени Општег и посебних протокола за
заштиту жена од насиља, Заштитник грађана Републике Србије, 2014, дел. бр. 33738.
28) Гордана Матковић, Децентрализација социјалне заштите у Србији, Центар за либерал
но-демократске студије, Београд, 2006, стр. 50.
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2.2. Анализа локалних политика
као оквира за успостављање услуга подршке
У циљу сагледања политика за заштиту жена жртава насиља
у локалним заједницама обухваћеним емпиријским истраживањем
о задовољству жена услугама подршке, затражени су подаци од се
дам локалних самоуправа о финансирању услуга и права у области
социјалне заштите која су намењена женама жртвама насиља, али
и других права и услуга које су доступне женама жртвама насиља
на локалном нивоу.29) Упућени захтеви су се односили на податке
о карактеристикама доступних права и услуга, циљним групама,
односно предвиђеним корисницима услуга/права, критеријумима
за остваривање права/коришћење услуга, реалном броју корисника
услуге, изворима финансирања и висини износа, износу издвоје
них средстава за конкретно право/услугу на годишњем нивоу у пе
риоду 2012. и 2013. године и планираним издвајањима из локалног
буџета за 2014. годину. Податке су доставили представници шест
локалних самоуправа (Врање, Кикинда, Крушевац, Нови Сад, Ниш
и Ужице), док их представници Градске управе Града Београда ни
су доставили. Поред анализе података добијених од локалних са
моуправа, прегледaне су и локалне одлуке о правима и услугама
социјалне заштите у градовима обухваћеним истраживањем.Ана
лизом добијених података утврђено је да на територији града Вра
ња у посматраном периоду из градског буџета није финансирана
ниједна специјализована услуга намењена женама са искуством
насиља. Одлука о правима из области социјалне заштите и со
цијалне сигурности грађана која се финансирају из буџета Гра
да Врања30) предвиђа једино услугу смештаја у Прихватилиште за
жртве породичног насиља, али ни она није специфично намењена
женама жртвама насиља. Према подацима Центра за развој локал
них услуга социјалне заштите,31) у току 2013. године „збрињаване
су жртве насиља по утврђеном протоколу и то од стране полиције,
центара за социјални рад или здравствене установе, чиме је омо
гућен ургентни прекид насиља над лицем.“ Наведени подаци нису
родно сензитивни, већ се закључује да је у току 2013. године укуп
но збринуто 90 лица која су била у насиљу.
29) Информације су затражене од 7 локалних самоуправа у складу са Законом о слободном
приступу информацијама од јавног значаја (Службени гласник РС, 120/2004, 54/2007,
104/2009 и 36/2010).
30) Одлука о правима из области социјалне заштите и социјалне сигурности грађана која се
финансирају из буџета Града Врања, Службени гласник Града Врања, 39/2013 – пречи
шћен текст.
31) Допис је доставила директорка Дејана Богдановић 18. 03. 2014. године.
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Анализа стања у Кикинди је показала да се из локалног бу
џета општине Кикинда континуирано не финансира ниједна услу
га специфично намењена женама са искуством насиља у породици
и у партнерском односу, нити су услуге специфично намењене овој
циљној групи предвиђене кикиндском Одлуком о социјалној за
штити. Одлуком о социјалној заштити општине Кикинда32) пред
виђена је једино услуга смештаја у прихватилиште за жртве
насиља у породици – Сигурну кућу, која није родно специфична,
већ подразумева привремени смештај лицима у случајевима акут
ног стања насиља у породици, којима су по сопственој процени
или по процени надлежних државних органа угрожени безбедност,
здравље и живот (чл. 17 Одлуке). Смештај у Сигурну кућу реали
зује се издавањем упута од стране Центра за социјални рад или
довођењем од стране службеног лица Полицијске управе (чл. 18),
што значи да жене без обраћања овим институцијама не могу бити
смештене у Сигурну кућу. Према доступним подацима, специјали
зоване услуге у виду психосоцијалне подршке и бесплатне правне
помоћи и заступања на суду женама жртвама насиља у Кикинди
пружа једино организација Центар за подршку женама.
Добијени подаци о стању у Крушевцу показали су да не по
стоје права нити услуге у области социјалне заштите које су на
мењене женама жртвама насиља и које су финансиране из буџета
града. Одлуком о буџету града за услуге социјалне заштите у прет
ходном периоду финансиране су услуге и права из ове области,
али тиме није обухваћено финансирање услуга подршке женама
жртвама насиља. У посматраном периоду из градског буџета није
финансиран рад ниједне женске организације која пружа подршку
женама и деци жртвама насиља. Одлуком о правима и услугама у
социјалној заштити Града Крушевца33) предвиђене су услуге сме
штаја у прихватилиште за жртве насиља у породици (чл. 5), које
нису специфично намењене женама са искуством насиља. При
хватилиште обезбеђује привремени смештај лицима у случајевима
акутног насиља у породици, којима су по процени Центра за соци
јални рад и других надлежних институција угрожени безбедност,
здравље и живот (чл. 48). Смештај у Прихватилиште реализује се
издавањем упута од стране Центра за социјални рад, односно до
вођењем од стране службеног лица Полицијске управе, што упућу
је на то да жене жртве насиља без обраћања овим институцијама
немају приступ услугама овог Прихватилишта.
32) Одлука о социјалној заштити општине Кикинда, Службени лист општине Кикинда,
25/2011.
33) Одлука о правима и услугама у социјалној заштити Града Крушевца, Службени лист
града Крушевца, 4/2013 и 11/2013.
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Резултати анализе доступних услуга и права из области со
цијалне заштите за жене са искуством насиља у Новом Саду пока
зали су да се из градског буџета као пружалац услуге континуира
но финансира једино Сигурна женска кућа. Друге специјализоване
услуге намењене женама са искуством насиља, које пружају жен
ске невладине организације у Новом Саду, углавном зависе од про
јектног финансирања и донаторских средстава, а спорадично и у
знатно нижим износима њихови трошкови покривају се из покра
јинских и градских буџета. Одлуком о социјалној заштити Града
Новог Сада34) као корисници услуга социјалне заштите и матери
јалне подршке препознају се жене и деца угрожени породичним
насиљем. За ове циљне групе Одлуком су предвиђене саветодав
но-терапијске и социјално-едукативне услуге и смештај у прихва
тилиште и прихватну станицу. Саветодавно-терапијске и социјал
но-едукативне услуге пружа Саветовалиште за брак и породицу
појединцима, паровима и породицама из домена брачног и поро
дичног живота, као и женама и деци угроженим породичним наси
љем (чл. 18 Одлуке). Сигурна женска кућа представља врсту спе
цијализованог прихватилишта за жене и децу угрожене насиљем
у породици која функционише у оквиру Центра за социјални рад.
Анализом стања у области заштите жена од насиља у Нишу
уочени су кључни проблеми: недостатак специјализованих права
и услуга намењених женама са искуством насиља, нетранспарент
но финансирање социјалних услуга из градског буџета и проблеми
у вези са функционисањем Сигурне куће. Осим Сигурне куће, у
Нишу не постоји ниједна специјализована услуга за жене са ис
куством насиља, која је финансирана из буџета локалне самоупра
ве. Нетранспарентност финансирања социјалних услуга из буџета
града огледа се у томе што се не објављују јавни конкурси за фи
нансирање ових услуга, као и у томе што се буџетски финансира
не услуге и програми реализују без спровођења евалуације про
грама и контроле квалитета пружених услуга. Одлуком о правима
из области социјалне заштите на територији Града Ниша35) као
једина услуга специфично намењена женама (и деци) жртвама на
сиља предвиђен је смештај у прихватилиште и/или прихватну ста
ницу. Стручни радници центра за социјални рад утврђују потребу
за смештајем, врше смештај, уз упут и решење, и на месечном ни
воу обављају проверу степена угрожености жена за време њиховог
боравка у Сигурној кући (чл. 19).
34) Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада, Службени лист Града Новог Сада,
38/2011 и 10/2012.
35) Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша, Службени
лист Града Ниша, 510/12.
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На територији града Ужица ниједно право, нити услуга со
цијалне заштите није специфично намењена женама са искуством
насиља. Позитиван помак представља чињеница да су у буџету
града за 2014. годину издвојена средства у износу од 500.000,00
динара за почетно финансирање услуге СОС телефона. Иако пред
виђа услугу привременог смештаја у Прихватилиште за жртве на
сиља у породици, Одлука о социјалној заштити Града Ужица36)
није родно сензибилна јер не препознаје жене жртве насиља. У том
смислу, ниједно право нити услуга предвиђена овом Одлуком ни
је специјализована за жене изложене насиљу. Услугу смештаја у
прихватилиште могу користити лица која су, по процени Центра
за социјални рад, изложена насиљу, злостављању или занемари
вању у породици и којима је неопходно неодложно обезбедити си
гурност и спречити даље насиље, злостављање или занемаривање
(чл. 25 Одлуке). У Одлуци се даље наводи да се пружање услуга
смештаја у прихватилиште за највише 5 корисника уговором пове
рава Служби за децу и породицу у оквиру ЦСР, а да ће се смештај
већег броја жртава обезбедити путем јавне набавке услуге социјал
не заштите. Имајући у виду величину града Ужица, број становни
ка, као и број идентификованих и евидентираних жртава насиља у
извештајима ЦСР у Ужицу, јасно је да наведени капацитети нису
довољни, а према подацима Градске управе до сада није организо
вана ниједна јавна набавка за ову услугу.

3. МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ
ЕМПИРИЈСКОГ ИСТРАЖИВАЊА
3.1. Циљеви истраживања
Општи циљ истраживања је стицање ближег увида у посто
јећи систем услуга подршке женама са искуством насиља у Ср
бији, његове карактеристике, циљне групе и пружаоце услуга, као
и предности и недостатке у односу на постављене међународне
стандарде за пружање услуга подршке. Посебни циљеви истражи
вања обухватају анализу прилагођености постојећих услуга подр
шке специфичним потребама жена са искуством насиља и сагле
давање њиховог положаја и задовољства у погледу доступности
одговарајућих и благовремених информација о услугама подршке,
те доступности специјализованих услуга подршке.
36) Одлука о социјалној заштити Града Ужица, Службени лист града Ужица, 19/2011.

45

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 3/2015, година 50.

стр. 33-.59

3.2. Узорак
Прикупљени су одговори од укупно 95 жена из седам градо
ва у Србији (Београд, Кикинда, Крушевац, Ниш, Нови Сад, Врање,
Ужице) у периоду од марта до јула 2014. године. Узорак је обухва
тио само жене са искуством насиља које су се у последњих 12 ме
сеци обраћале центру за социјални рад, а које су користиле услуге
подршке женских организација и/или сигурних кућа из наведених
градова. Специфичност овог узорка, која може утицати на резулта
те, могуће је сагледати на више начина. С обзиром на то да испи
танице имају информације о постојању женске организације могло
би се закључити да су боље информисане од других жена, док се
на основу њиховог обраћања невладиној организацији може изве
сти закључак да су мање задовољне или незадовољне радом јавних
служби, те да имају дуготрајни или сложени проблем, због чега је
нужна подршка женске организације.

3.3. Методе и технике истраживања
Емпиријски део рада заснива се на резултатима методоло
гије, која је укључила примену структурираног интервјуа са же
нама, које имају искуство насиља у партнерском односу, у вези са
њиховим задовољством добијеним услугама у оквиру центара за
социјални рад, сигурних кућа и СОС телефона при женским невла
диним организацијама. Упитник је обухватио питања отвореног и
затвореног типа разврстана у неколико група ради прикупљања ин
формација о:
• Партнерском насиљу којем је жена била изложена у по
следњих 12 месеци;
• Искуству са институцијама и пружаоцима услуга код по
следње пријаве насиља;
• Мишљењу жена шта би им највише помогло у решавању
проблема у вези са насиљем.
У циљу квантитативне обраде података примењене су де
скриптивна анализа и рачунање фреквенције, коришћењем SPSS19 статистичког програма.
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4. ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
4.1. Карактеристике насиља према женама
Готово све испитанице (97,6%) имале су искуство психичког
насиља у партнерском односу у последњих 12 месеци, њих 69,8%
било је изложено физичком насиљу, 61,2% испитаница економском
насиљу, прогањање и ухођење је доживело њих 43,1%, док је њих
18,2% известило о изложености сексуалном насиљу.
Графикон 1. Врсте насиља којима је жена изложена
у партнерском односу

психичко
насиље

физичко
насиље

економско
насиље

сексуално ухођење и
насиље прогањање

4.2. Покренути судски поступци у вези са при
јавама насиља у последњих 12 месеци
Испитанице су питане који поступак је покренут због при
јаве насиља у последњих 12 месеци и набројани су им неки од
поступака, уз понуђене опције за одговор „ниједан поступак“ и
могућност да додају свој одговор. Понуђене су им три различите
опције/могућа образложења уз одговор „ниједан поступак“: тужи
лаштво је сматрало да нема елемената кривичног дела, полиција га
је усмено упозорила и ЦСР није идентификовао и утврдио посто
јање насиља. Према њиховим изјавама, кривични поступак је по
кренут у 38,2% случајева, поступак за изрицање мера заштите од
насиља у породици у 30,9%, док је прекршајни поступак покренут
у 20,6% случајева. У 35,3% случајева покренути су поступци за
развод брака/поверање деце женама које су (биле) у браку и имају
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малолетну децу, у 10,3% случајева покренут је поступак за лише
ње или делимично лишење родитељских права и у 14,7% случаје
ва поступци које су испитанице сврстале у „нешто друго“ (поде
ла имовине, ниједан, смештај у сигурну кућу, лечење у болници).
Поступци нису покретани у следећим случајевима: тужилаштво је
сматрало да нема елемената кривичног дела (8,8%), полиција га је
усмено упозорила (26,5%), ЦСР није идентификовао и утврдио по
стојање насиља (16,2%).

4.3. Задовољство испитаница поступањем
и услугама центра за социјални рад
У погледу задовољства испитаница поступањем центра за
социјални рад у конкретном случају насиља код последње прија
ве, више је оних које су незадовољне (44,1%), задовољно је њих
26,5%, док је 17,6% жена делимично задовољно (за 11,8% испита
ница нема податка). Забележени одговори испитаница говоре да се
њихово задовољство углавном односило на третман и разумевање
које су показали стручни радници, брзом реакцијом и предузетим
мерама, а један део њих је изразио сатисфакцију чињеницом да
су им поверена деца на бригу и старање. С друге стране, незадо
вољство испитаница се у највећој мери, такође, односило на (не)
поступање стручних радника и њихов однос према женама, који
је, према изјавама испитаница, у једном броју случајева одражава
ло окривљавање жене, непрофесионалност и пристрасност према
учиниоцу насиља. Испитанице које су (биле) делимично задовољ
не поступањем центра за социјални рад наводиле су да су стручни
радници углавном били љубазни, али да су изостале конкретне ме
ре за заштиту њих и њихове деце од насиља, као и да нису добиле
довољно информација о својим правима и процедурама за заштиту
од насиља.
Највећи број жена је изјавио да су са стручним радницима
у ЦСР разговарале неометано и без страха (70,6%), да су стручни
радници показали разумевање за оно што им се догодило (63,2%),
разговарали љубазно са њима и саслушали их до краја. Ипак, врло
је забрињавајуће то што су се у више од петине случајева струч
ни радници према женама понашали нељубазно (20,6%) и непро
фесионално (22,4%). Истоветан постотак жена (20,6%) је изјавио
да су службеници центра за социјални рад инсистирали на мире
њу/посредовању или су их упућивали на заједничко саветовање
са учиниоцем насиља, што је озбиљан пропуст у раду, имајући у
виду да је у ситуацијама насиља забрањено и контраиндиковано
алтернативно решавање спорова, укључујући медијацију и поми
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рење. Иако у нешто мањем проценту, ипак забрињавају изјаве жена
о поступцима у ЦСР, који укључују игнорисање пријаве насиља и
наговарање да одустану од ње (14,7%), те предузимање поступ
ка развода и поверавање детета без обзира на пријављено насиље
у породици (20,6%). План заштите у сарадњи са представницима
других релевантних служби донет је за свега 19,1% жена (и њихове
деце), док је изостао у чак 66,2% случајева.
Значајног простора за унапређење рада у ЦСР-у са женама
жртвама насиља има и у погледу искуства испитаница са добија
њем релевантних информација од стручних радника. Уопштено
говорећи, више од трећине испитаница нису добиле одговарајуће
информације, што се посебно односи на информације о поступању
других служби и доступним услугама. Чак 30,9% испитаница није
информисано о овлашћењима и поступцима који стоје на распола
гању ЦСР у заштити жртава насиља у породици, њих 35,3% нису
обавештене о мерама заштите од насиља у породици и надлежно
стима ЦСР у овим поступцима, док њих 39,7% није добило инфор
мацију о надлежностима ЦСР у односу на заштиту деце од насиља
у породици. Када је у питању поступање полиције и правосудних
органа на заштити од насиља у породици, нешто је више оних ис
питаница којима су ускраћене такве информације (42,6%) од оних
којих су их добиле (41,2%). Исти је случај са информисањем кори
сница о доступним услугама правне помоћи, медицинске помоћи,
социјалним услугама, смештају и другим услугама, где чак 44,1%
жена није било информисано у односу на 39,7% оних које јесу.
Испитанице су питане шта би, према њиховом мишљењу,
центар за социјални рад могао да уради како би побољшао посту
пање према женама са искуством насиља. Више од половине жена
(58,9%) изјавило је да би ЦСР могао да предузима поступке зашти
те и помоћи, укључујући пружање правне помоћи, а готово поло
вина (49,5%) њих да би могли да буду сарадљивији, да дају више
информација о поступцима (48,4%) и да покажу разумевање и са
осећање (46,3%). Значајан удео испитаница, њих 44,2%, сматра да
би ЦСР требало да проведе/прати жене кроз процедуру. О другим
могућностима за побољшање поступања центра за социјални рад
испитанице су изјавиле:
Да дају податке о правној помоћи и помоћ установе за за
штиту деце; да буду проактивни и ажурни; да имају адвоката; да
не дају нетачне информације; Без замерања, све су урадили како
треба. Да савесно обављају свој посао; да чешће дају једнократну
помоћ.
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4.4. Задовољство испитаница услугама
сигурне куће
У поређењу са исказаним задовољством испитаница посту
пањем центра за социјални рад, испитанице су исказале значајно
виши ниво сатисфакције услугама сигурне куће. Највећи удео ис
питаница (78,5%) је изразио задовољство услугама добијеним од
особља у сигурној кући, али је и петина (20,1%) оних које су (би
ле) делимично задовољне, док је незадовољних испитаница било
свега 1,4%. Изражено задовољство испитаница се углавном тиче
сигурног смештаја и предузимања мера безбедности у вези са кре
тањем корисница услуга сигурне куће, као и односа запослених у
кући према испитаницама. Забележена су два одговора незадовољ
них испитаница у погледу добијене подршке током боравка у си
гурној кући, која се односе на недостатак (правне) подршке, што је
уједно био и један од суштинских разлога за делимично задовољ
ство испитаница услугама сигурне куће. Поред тога, неке од жена
се нису осећале пријатно или су замерале временско ограничава
ње боравка у сигурној кући, незадовољне су изостанком конкретне
(психолошке) подршке женама током боравка у склоништу, као и
подршке у вези са њиховим осамостаљивањем по изласку ван си
гурне куће. Делимично задовољство, односно незадовољство ис
питаница услугама сигурне куће се углавном огледа у следећем:
Нисам се осећала пријатно. Примили су ме, али нема адекватног
правника и психолога. Нису лепо разговарали са мном и говорили
су да после одређеног периода морам да одем. Добро је што су ме
примили, али могли су да ми пруже правну помоћ, продуже бора
вак и помогну да се осамосталим. Врло су љубазни, а требало би
мало више да се посвете жени после доласка у сигурну кућу. Неза
интересованост запослених за мој проблем.
Највећи број испитаница није имао никакав проблем у по
гледу увремењеног пријема у сигурну кућу: према њиховој проце
ни, убрзо након пријаве насиља у сигурну кућу је примљено 67,2%
испитаница, док је 86,1% њих изјавило да није морало дуго да чека
на пријем. Питање безбедности унутар сигурне куће, али и безбед
носне аспекте кретања ван склоништа, испитанице су оцениле до
ста добро. Све време боравка у сигурној кући 73,6% испитаница се
осећало безбедно, а њих 66,3% је разговарало са особљем без стра
ха. Поред тога, већини жена (63,1%) било је омогућено да се нео
метано крећу до места до којих је било неопходно током боравка у
сигурној кући. С друге стране, преко 60% испитаница је изјавило
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да особље у сигурној кући није радило са њима на развоју безбед
носног плана; заправо, свега 14,6% њих је навело да им је особље
помогло да направе безбедносни план за себе и своју децу. Испита
нице су висок ниво задовољства изразиле и у односу на понашање
особља према њима; 71,9% њих навело је да је особље у сигурној
кући било љубазно, пријатно и да су их саслушали до краја.
Поступање особља у сигурној кући у погледу обезбеђивања
релевантних информација корисницама, према проценама испита
ница, значајно варира у односу на садржај информација. Највише
жена (63,1%) добило је информације о овлашћењима и поступци
ма који стоје на располагању сигурној кући у заштити жртава на
сиља у породици. Више од половине испитаница (53,4%) инфор
мисано је о овлашћењима других институција у овој области, а
готово половина њих (49,3%) добила је информације о законским
поступцима за заштиту од насиља жена, и исто толико о поступ
ку за изрицање мера заштите по Породичном закону (47,8%). Зна
чајно мањи удео жена (39,7%) добио је информације о доступним
услугама у локалној заједници. Ови налази указују на то да велике
групе жена, које су смештене у сигурним кућама, нису (адекватно)
информисане о законским мерама и овлашћењима државних слу
жби у области заштите од насиља у породици, нити о доступним
услугама у локалној заједници. Забрињавајуће је то да до више
од половине испитаница нису стигле информације од постојећим
услугама у заједници (59,4%), нити о мерама заштите које су регу
лисане Породичним законом (51,3%). Готово половина испитаница
у току боравка у сигурној кући није информисана о законским по
ступцима и процедурама за заштиту од насиља у породици (48,7%)
и исто толико њих о законским овлашћењима других институција
(42,2%). Поред тога, више од трећине жена не добије информације
о овлашћењима самих сигурних кућа (32,7%).
Иако су присутне у мањем постотку, забрињавају изјаве ис
питаница у вези са немогућношћу да продуже боравак у сигурној у
кући (када им је било нужно) и притиском да плате услуге сигурне
куће. Готово четвртини жена смештених у сигурној кући није по
нуђено да продуже боравак у сигурној кући иако је, према изјави
испитаница, то било неопходно у њиховом случају. У 14,7% случа
јева особље је инсистирало на томе да кориснице напусте сигурну
кућу зато што је истекло време предвиђено за боравак, што је за
брињавајуће с обзиром на то да не постоје други облици подршке
који би омогућили женама дугорочнији смештај и решавање стам
беног питања. У супротности са напред дискутованим принципи
ма добре праксе су и изјаве испитаница о томе да је особље инси
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стирало на обавези корисница да плате услугу боравка у сигурној
кући у готово 10% случајева.
Један од важних аспеката рада са женама смештеним у си
гурној кући (требало би да) представља оснаживање и помоћ при
осамостаљивању након изласка из склоништа. Међутим, чак 74,5%
испитаница је изјавило да им особље није помогло да направе план
за будућност, док је њих 65,3% навело да се није осећало спремним
да наставе самостално свој живот након боравка у сигурној кући.
Више од половине жена, у чијем случају је то било релевантно,
није добило никакву подршку у вези са запошљавањем, што је, та
кође, од великог значаја за осамостаљивање жена жртава насиља и,
у крајњем исходу, за излазак из насиља.
Испитаницама је дата могућност да наведу шта би, према
њиховом мишљењу, сигурна кућа могла да уради како би се по
бољшали услови за боравак жена жртава насиља у њима, односно
унапредиле могућности за заштиту од насиља. Највећи број испи
таница (64,2%) је изјавио да би особље сигурне куће требало да
припрема жене за судске поступке, што потврђује све претходне
изјаве о потреби за добијањем правне подршке. У готово истом
постотку (60%), испитанице су се определиле за пружање више
информација о поступцима, док је нешто мањи удео ових жена
(55,8%) сматрао да би сигурна кућа требало да прати жене жртве
насиља кроз процедуру. Готово половина испитаница (48,4%) изја
вила је да је потребно да сигурна кућа предузима поступке заштите
и помоћи за жене за искуством насиља, као и да треба да покажу
разумевање и саосећање према корисницама. У друге могућности
за унапређење рада сигурне куће, испитанице су уврстиле следеће:
Да подржи жртву, а не да склапа договор са насилником. Да
упути жртве на релевантне институције и да пружи сву подршку
у границама своје моћи. Да имају адвоката и да имају пратиоца за
жене. Да продужи боравак кад је то потребно. Да даје правну по
моћ.

4.5. Задовољство испитаница услугама
СОС телефона женских невладиних организација
Иако их због специфичности узорка треба узети за резервом,
налази истраживања показали су да је готово 90% испитаница за
довољно услугама женских организација, при којима раде СОС те
лефони за жене са искуством насиља, док је 9,1% њих изјавило
да је делимично задовољно добијеном подршком. Испитанице су
у највећој мери задовољне поступањем консултанткиња при СОС
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телефонима због подршке коју пружају у виду „правих“ информа
ција, показаног разумевања и љубазности, као и професионалног
односа према корисницама услуга. С друге стране, делимично за
довољство испитаница услугама женских организација везано је
за недостатак правне подршке. Између осталог, забележени су сле
дећи одговори испитаница у вези са задовољством, односно дели
мичним задовољством добијеним услугама:
Због њихове професионалности и љубазности. Знале су шта
причам и о чему, тако да су знале да ме подрже. Рекле су ми коме
заиста да се обратим и на шта све имам право. Дале су ми инфор
мацију шта све могу и сигурно сам се осећала кад њих чујем. Што
су ме саслушале у том тренутку и дале ми праве информације. За
довољна сам њиховим радом. Имале су разумевање за мој случај.
Одмах су реаговале. Добила сам подршку, али не пружају правну
помоћ. Немају адвоката и правну помоћ. Све су ми објасниле и по
држале, али немају адвоката.
Изјаве испитаница о подршци коју су добиле од консултант
киња у женским организацијама у највећој мери показују да оне у
раду поштују основне принципе, који се тичу безбедности кори
сница (96,4%) и могућности да остану анонимне при коришћењу
услуге (71,5%). Поред тога, скоро све испитанице (98,2%) су изја
виле да су консултанткиње са њима разговарале љубазно и гото
во исти постотак њих (96,4%) је навео да су СОС консултанткиње
показале разумевање за њихов случај. Иако је већина жена (69,6%)
изјавила да су им консултанткиње пружиле подршку при изради
безбедносног плана за њих и њихову децу, није јасно зашто је ње
гова израда изостала у готово петини случајева (17,6%).
Узимајући у обзир изјаве испитаница, подршка СОС кон
султанткиња је недовољна у погледу информисања жена. Мада
је већина жена добила релевантне информације о законским про
цедурама и овлашћењима надлежних институција, о свим овим
аспектима заштите није информисано нешто мање, односно нешто
више од трећине жена. Наиме, 34,6% жена нису добиле информа
ције о надлежностима центра за социјални рад, њих 25,6% није ин
формисано о овлашћењима полиције у вези са заштитом од насиља
у породици, док 30,1% жена није обавештено о мерама заштите од
насиља у породици. Изненађујуће је и да је 21,3% жена остало ус
краћено за информације о доступним услугама у заједници. Готово
истоветни налази су добијени у погледу посредовања и упућивања
жена на друге институције у заједници: 60,5% жена није добило
подршку посредовања код других служби.
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На питање шта би, по њиховом мишљењу, СОС телефон мо
гао да уради ради унапређења поступања према женама са иску
ством насиља, највећи број испитаница (66,3%) одговорио је да је
то директно праћење жена у друге институције и приближно толи
ко њих (62,1%) да би требало да проведе/прати жене жртве насиља
кроз процедуру. Више од половине жена (53,7%) навело је да СОС
телефон треба да унапреди подршку женама кроз директно пове
зивање са другим институцијама и исто толико њих (51,6%) иза
брало је опцију „нешто друго“, додајући сопствене предлоге који
се углавном односе на пружање правне помоћи. Готово половина
испитаница (45,3%) навело је да би женске организације треба
ло да предузимају поступке заштите и помоћи и нешто мање њих
(37,9%) да би требало да даје више информација о поступцима.
Одговори испитаница у оквиру опције „нешто друго“ обухватају:
Да уведу бесплатну правну помоћ; да повежу жене директно
са институцијама; да прати жене кроз процедуру; да даје бесплатне
правне савете и бесплатне адвокате; бесплатна правна помоћ, да
обезбеди правног заступника.

5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Налази истраживања су показали да велики постотак ис
питаница није задовољан поступањем надлежних институција и
добијеним услугама у службама и организацијама обухваћеним
истраживањем, као и да је значајан удео оних које не добију одго
варајуће и благовремене информације о постојећим услугама по
дршке. Између трећине и половине испитаница нису добиле одго
варајуће информације од центра за социјални рад и сигурне куће,
што се посебно односи на информације о поступању других слу
жби, законским мерама и доступним услугама у области заштите
од насиља у породици. Према изјавама испитаница, убедљиво нај
веће незадовољство се односи на недостатак конкретне подршке,
пре свега, (бесплатне) правне помоћи и (не)пружање релевантних
информација. Ниједна од служби/организација обухваћених истра
живањем није у потпуности испунила очекивања жена у погледу
обезбеђивања правне подршке, што може бити последица нерегу
лисаности система (бесплатне) правне помоћи. С тим у вези, за
брињавајуће је мали број поступака и мера за заштиту од насиља
које центри за социјални рад покрећу по службеној дужности у од
носу на број регистрованих жртава насиља. Поступци су у просеку
покренути у трећини случајева: кривични поступак у 38,2% слу
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чајева, у 30,9% случајева покренут је поступак за изрицање мера
заштите од насиља у породици, док је прекршајни поступак покре
нут у петини случајева. Налази других истраживања упућују чак и
на мањи постотак покренутих поступака (свега 9,9%), као и на то
да у готово две трећине случајева који су пријављени полицији не
дође до покретања судског поступка.37) Оваква ситуација утиче на
(не)задовољство жена које се одлуче да пријаве насиље државним
службама, а свакако утиче на поверење свих жртава насиља у цело
купни систем државног реаг овања на насиље у породици.
Подаци из анализе о поступању надлежних институција и
пруженим услугама подршке указују на недостатак интегралног и
координисаног одговора различитих служби на насиље, подршка
је углавном фрагментарна и не узима у обзир специфичне потребе
жена жртава насиља, из чега се може извући закључак да постојеће
услуге подршке нису прилагођене специфичним потребама жена
са искуством насиља. Процена задовољства испитаница поступа
њем релевантних институција и добијеним услугама показала је
да је значајан број оних које су незадовољне предузетим интер
венцијама након пријављивања насиља. Иако се препознају пози
тивне тенденције у раду ових служби, испитанице су известиле о
низу недостатака у раду државних институција у области заштите
жена од насиља, па и о примерима грубог кршења професионал
ног кодекса рада. И поред тога што је институцијама дат мандат
да зауставе насиље, и даље одређена група професионалаца инси
стира на мирењу/посредовању или заједничком саветовању жртве
са учиниоцем насиља. Такву праксу је нужно изменити, посебно
имајући у виду да је према међународним стандардима у овој обла
сти у ситуацијама насиља према женама забрањено алтернативно
решавање спорова, укључујући медијацију и помирење. План за
штите за жене и њихову децу центри за социјални рад донели су,
у сарадњи са представницима других релевантних служби, у свега
19,1% случајева. Налази су показали и да у већини случајева из
остаје подршка женама у вези са запошљавањем и њиховим оса
мостаљивањем након изласка из сигурне куће, укључујући и ме
ре у вези са дугорочним облицима смештаја и становања. Чак две
трећине испитаница је изјавило да им особље сигурне куће није
помогло да направе план за будућност, а више од половине њих
није добило подршку у вези са запошљавањем. Због свега наведе
ног нужно је интегрисати и међусобно повезати услуге (социјалне
са програмима запошљавања, здравствене и социјалне) како би се
37) Весна Николић-Ристановић, Насиље у породици у Војводини, Покрајински секретаријат
за привреду, запошљавање и равноправност полова, Нови Сад, 2010, стр. 95–96.
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одговорило на комплексне потребе жена са искуством насиља и
њихове деце.
Анализа локалних политика за заштиту жена од насиља у
градовима обухваћеним истраживањем показала је да женама са
искуством насиља нису у довољној мери доступне специјализо
ване услуге подршке. Резултати анализе доступних услуга и пра
ва из области социјалне заштите за жене са искуством насиља у
овим градовима показали су да се из буџета локалних самоуправа
издвајају минимална средства за финансирање права и услуга на
мењених женама жртвама насиља, чиме се не омогућава њихова
одрживост, доступност и квалитет. Утврђено је и да се из локалних
буџета у већини градова не издвајају средства за специјализоване
услуге подршке за жене жртве насиља, већ се најчешће и једино
финансирају услуге смештаја у сигурне куће или прихватилишта,
која су у неким случајевима намењена различитим категоријама
корисника. Налази су указали на нетранспарентност финансирања
социјалних услуга из градских буџета, које се огледа у недостатку
јавних конкурса за финансирање ових услуга, као и у томе што се
буџетски финансиране услуге и програми реализују без спрово
ђења евалуац
 ије програма и контроле квалитета пружених услуга.
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Pesic Danijela
SUPPORT SERVICES FOR WOMEN WHO HAVE
EXPERIENCED VIOL
 ENCE – ACHIEV
 ED STANDARDS
AND (DIS) SATISFACTION OF BENEFICIARIES
Resume
As far as direct support and protection from violence are concer
ned, it is necessary that states ensure that all women victims of violence
have access to services, which enable their long-term reintegration into
society. Comprehensive network of support services, that is widespre
ad and available throughout the country, adequately resourced and can
quickly and effic iently provide support to women survivors of violence
and their children, presents a key part of the principle of due diligence,
which obliges states to prevent violence and protect victims. The re
quirement to provide appropriate support services does not mean that
governments are obliged to run and operate them, but it is considered
good practice that services are delivered by independent women’s orga
nizations. The main aim of this research is to gain a closer insight into
the existing system of support services for women who have experien
ced violence in the Republic of Serbia, its features, target groups and
service providers, as well as the advantages and disadvantages in com
parison to the international standards for the provision of support ser
vices. Research attention is also focused on the satisfaction of women
victims of violence with the treatment and services provided by centers
for social work, shelters and telephone helplines run by women’s orga
nizations. Research findings point out system’s shortcomings to support
and protect women from violence in Serbia, both in terms of its susta
inability, as well as with respect to its ability to respond promptly and
effectively to the needs of these women. Results of the empirical rese
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arch show that a large percentage of the respondents are not satisfied
with the conduct of the relevant institutions and provided services, as
well as that a significant proportion of them are not informed in an ap
propriate and timely manner about existing support services. According
to the respondents, by far the greatest dissatisfaction is connected with
the lack of concrete support, primarily (free) legal aid and not providing
relevant information. Analysis of the local policies for protection of
women against gender-based violence has shown that women victims
of violence are not suffic iently provided with the specialist support ser
vices, nor are they recognized as subjects of rights and/or beneficiar ies
of services in the local decisions on social protection. Budgetary allo
cations from the local level for the financing of rights and services for
women victims of violence in the field of social protection are minimal,
insufficient and unstable, which impacts their sustainability, quality and
availability.
Key words: support services for women victims of violence, specialist sup
port services, general support services, availability of services,
women’s organizations.

*

Овај рад је примљен 23. новембра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 18. децембра 2015. године.
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ФЕМИЦИД – КО НАС УБИЈА?

Сажетак
Сваке године у свету 60 000 жена буде насилно убијено, а
мизогина пракса убијања жена само зато што су жене, постојала је
много пре него што је за њих скован израз фемицид. У раду се хро
нолошки анализира историјат настанка овог појма и значења која
му се придају, те се прави дистинкција између фемицида и других
облика убистава како жена, тако и мушкараца. Надаље, у раду се
износе типологије и класификације фемицида које илустративно
показују у којим облицима се он појављује како кроз историју тако
и културолошки. На крају, разматра се фемицид у интимном парт
нерском односу као један од најраспрострањенијих и свеприсут
них облика фемицида, од настанка човечанства па до данас.
Кључне речи: фемицид, убиства жена, мушко насиље према женама, фе
мицид у интимном односу, насиље у породици, мизогини
ја, патријархат.

1. УВОД
Мушко насиље према женама је глобални проблем који се
јавља у свим друштвима и свим временима, а о његовој распро
страњености довољно говори чињеница из истраживања Светске
здравствене организације, која показује да је више од трећине жена
у свету (35%) преживело физичко и/или сексуално насиље од стра
не интимног партнера или сексуално насиље од стране мушкарца.1)
*
Мастер политиколог социјалне политике
1) WHO, Department of Reproductive Health and Research, London School of Hygiene and
Tropical Medicine, South African Medical Research Council, Global and regional estimates
of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and nonpartner sexual violence, World Health Organization, Geneva, 2013, стр. 20. Доступно на:
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Иако, се насиљу према женама посвећује доста пажње као водећем
проблему у области кршења људских права, фемицид као његова
најекстремнија и најбруталнија манифестација, још увек није до
вољно истражен. Разлоге томе можемо тражити пре свега у непо
стојању званичних података и статистике о овом феномену, али и
у размимоилажењима која се тичу самог дефинисања појма, као и
методолошким разликама у прикупљању и тумачењу податка о фе
мициду. У различитим државама користе се различити начини да
се прикупе подаци о фемициду: негде су то популационе студије,
негде статистички подаци полиције, статистички подаци болница,
статистички подаци судова, а негде праћење и анализа новинских
чланака. Оквирну слику о распрострањености и карактеристика
ма овог феномена могу дати истраживања. Једно истраживање по
казује да је 60 000 жена и девојака насилно убијено широм света
сваке године,2) да је број фемицида знатно већи у земљама које су
захваћене конфликтима и ратовима,3) док у земљама у којима су
стопе фемицида ниже, жене најчешће страдају од стране интимног
партнера.4)

2. ФЕМИЦИД – ИСТОРИЈА НАСТАНКА
И ЗНАЧЕЊЕ ТЕРМИНА
Реч фемицид етимолошки води порекло од латинских речи
femina, feminae што значи „жена“ и речи cide што у преводу значи
„убица“ односно cidium што значи „чин убијања“, те би оригинал
ни превод термина био „убиство жене“. Tермин фемицид предло
жен је као алтернатива за родно неутралан термин хомицид5) како
би се истакло да убијање жена има корен у мизогинији и патријар
хату, да се убиства жена разликују од других убиства по томе што
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf
10.12.2015.

Приступљено:

2) Mihaela Racovita, „Lethal Violence against Women and Girls“ у: Global Burden of Armed
Violence 2015: Every Body Counts (ed.: Anna Alvazzi del Frate, Keith Krause, Matthias
Nowak), Geneva Declaration Secretariat, Geneva, 2015, p. 87. Доступно на: http://www.
genevadeclaration.org/fileadmin/docs/GBAV3/GBAV3_Ch3_pp87-120.pdf Приступљено:
03.12.2015
3) Racovita, M. Opus citatum, p. 94. Више од половине, од укупно 60 000 убијених жена
годишње, изгубило је живот у једној од 25 земаља са највишом стопом фемицида, а на
врху листе налазе се Ел Салвадор, Хондурас и Јужна Африка.
4) Racovita, M. Opus citatum, p. 109. У неким од земаља са ниском или врло ниском стопом
фемицида, интимни партнери чине више од 60% починилаца.
5) Хомицид (лат. homicid; homo - човек и cide – убица, секач) представља убиство једног
човека од стране другог човека. Детаљније: http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/
homicide Приступљено: 05.12.2015.
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су она најчешће исход насиља у породици и да су оне најчешће
убијане од стране познатих лица, док су убиства мушкараца углав
ном везана за насиље на улицама и организовани криминал које
врше други (непознати) мушкарци.
Иако, нема прецизне информације када је термин настао
и ко га је први употребио, у литератури се он први пут помиње
1801. године у Великој Британији6) како би се означило „убиство
жене“. Термин је такође употребљен 1827. године у наслову књиге
„Признавање неучињеног фемицида“7) аутора Вилијама Мекниша
(William MacNish) који је писао о завођењу, оплодњи, напуштању
и убиству младе жене. Ипак, концептуализација и популаризација
термина фемицид и значење које му се данас придаје повезује се
са феминистичким покретом двадесетог века у Америци, а највећи
допринос његовом дефинисању несумњиво је дала Дајана Расел
(Diana Russell) која се најчешће и наводи као његова ауторка.
Дајана Расел је први пут употребила термин фемцид како би
означила убиства жена, током презентације на Међународном суду
за злочине према женама у Бриселу 1976. године. Ипак, Расел ис
тиче да она није створила овај термин, већ његов настанак повезује
са америчком списатељицом Керол Орлок (Carol Orlock).8) Расел се
није детаљније бавила самим настанком термина, већ је њен фокус
био на његовом дефинисању. Она је први пут фемицид дефини
сала као „убиства жена само због тога што су жене“ 1982. године
у књизи Силовање у браку.9) Користећи термин фемицид Расел је
покушала да укаже да се фемицид разликује од других убистава јер
је овде починиоцу/починиоцима за убиство релевантан пол жртве.
Истичући да се ради о родно заснованом убиству, Расел је настоја
ла да дефиниција фемицида обухвати овај сексистички/мизогини
аспект који је кључан за разумевање самог феномена.
Разрађујући дефиницију фемицида надаље, Расел заједно са
професорком Џејн Капути (Jane Caputi) 1990. године дефинише
6) John Corry, A Satirical Review of London at the Commencement of the Nineteenth Century,
London: Printed for G. Kearsley, Fleet-Street; T. Hurst, Paternoster- Row; Ogilvy and Son,
Holborn; R. Ogle, Turnstile; and Ogle and Aikman, Edinburgh, 1801.
7) William MacNish, The Confessions of an Unexcueted Femicide, M’Phun, 1827.
8) Како Расел наводи у предговору књиге Фемицид: политика убијања жена, Керол Орлок је америчка списатељица која је желела да напише књигу под називом Антологија
фемицида, али то никада није учинила. Извор: Jill Radford, Diana E.H. Russel (ed.):
Femicide: the politics of woman killing, Twayne Publishers, New York, 1992. Доступно на:
http://www.dianarussell.com/f/femicde(small).pdf Приступљено: 01.12.2015.
9) Diana E. H. Russell, Rape in marriage, New York: Macmillan, 1982, p. 286. Ревидирано/
проширено издање: Diana E. H. Russell, Rape in marriage, Bloomington, Indiana: Indiana
University Press, 1990.
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фемицид као „убиство жене од стране мушкарца мотивисано мр
жњом, презиром, задовољством или осећајем власништва/поседо
вања жене“.10) Стављајући нагласак на мотив починиоца, Капути
и Расел су покушале да разграниче фемицид као родно заснова
на убиства жена од других убистава жена као што су на пример
убиства жена у саобраћајним несрећама, убиства у пљачкама (нпр.
уколико мушкарац убије и мушкарца и жену који су власници зла
таре) или убиства из нехата (нпр. метак залута и убије жену), јер
код ових убистава починиоцу/починиоцима није релевантан пол
жртве. И сама Расел признаје да је понекад тешко разграничити
шта су били мотиви починиоца, али инсистира на томе да се фе
мицид као родно засновано убиство мора разграничити од других
убистава жена, јер да би се случај убиства жене сматрао фемици
дом мора постојати намера да се изврши злочин, као и веза/рела
ција између почињеног убиства и пола жртве.
Дугогодишњи рад на дефинисању овог феномена навео је
Расел да 2001. године заједно са Робертом Хармс (Robertа Har
mes) дефинише фемицид као „убијање женских особа од стране
мушкараца управо због тога што су женског пола“.11) Ову дефини
цију задржала је до данас, а измене које су унете у ову дефиницију
односиле су се пре свега на то да у дефиницији уместо речи woman
користе реч females, јер реч females има шире значење и обухвата
и девојчице и бебе, те je овом дефиницијом фемицида обух ваћено
и убијање девојчица, као и абортуси и убиства женских беба.
Осим Дајане Расел, бројне ауторке и аутори су се бавили де
финисањем термина фемицид, а до размимоилажења су највише
довела два питања:
1) Да ли се свако убиство жене може сматрати фемицидом,
или је за означавање неког убиства жене као фемицид
неопходно размотрити релацију/однос између починио
ца и жртве?
2) Да ли се убиства која су починиле жене могу сматрати
фемицидом?
Размтрајући однос између учиниоца и жртве осамдесетих
година прошлог века, феминистичке теоретичарке фокусирале су
се на фемицид као „фемицид у интимном односу“. Овај термин ко
ришћен је пре свега због тога што је највећи број жена убијен од
10) Jane Caputi, Diana E. H. Russel, „Femicide: Speaking the unspeakable” in: Ms. Magazine Vol
I, No 2/1990 September/October, pр. 34–37, Feminist Majority Foundation, New York, 1990.
11) Diana E.H. Russell, Roberta A. Harmes, Femicide in Global Perspective, Teachers College
Press, New York, 2001, р. 36.
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стране особа са којима су биле у интимном партнерском или поро
дичном односу, а највећи број њих од стране партнера као крајњи
исход насиља у породици. С једне стране неке феминистичке тео
ретичарке као што је Карен Стаут (Caren Stout) дефинишу феми
цид као „убиство жене од стране мушког интимног партнера“,12)
с друге стране теоретичарке као што су Камила Матурана Рестен
(Camila Maturana Resten), Глорија Маира Варгас (Gloria Maira Var
gas) и Соледад Рохас Браво (Soledad Rojas Bravo) наводе да су то
не само убиства жена од стране садашњих или бивших партнера,
већ и убиства од стране чланова породице.13) Најширу дефиницију
фемицида дале су Џеклин Кембел (Jacquelyn Campbell) и Керол
Ранјан (Carol Runyan) које су дефинисале фемицид као „сва уби
ства жена, без обзира на мотив или релацију учиниоца“.14) Међу
тим, мањкавост овако широко постављене дефиниције је у томе
што уколико не разматрамо мотиве починиоца или релацију са жр
твом, не можемо разликовати фемицид од других убистава жена
као што су убиства током пљачке или саобраћајних несрећа, која
не морају нужно бити родно заснована убиства, на шта су указале
Расел и Капути.15) Без обзира на ова концептуална размимоилаже
ња у дефинисању тога која убиства жена и од стране кога се могу
сматрати фемицидом, од осамдесетих година па до данас велики
број студија, истраживања и чланака16) посвећен је истраживању и
анализирању фемицида почињених у интимном односу, због чега
12) Caren D. Stout, „Intimate femicide: a national demographic overview“, Journal of Interpersonal Violence. 11/1991; 6(4):476-485, SAGE Publications, 1991.
13) Camila Maturana Resten, Gloria Maira Vargas и Soledad Rojas Bravo, Femicidio en Chile,
Corporación La Morada, Santiago, Chile, 2004, p. 18. Осим ових теоретичара, на исти
начин фемицид дефиннишу и Ana Carcedo, Monserrat Sagot, Femicide in Costa Rica
1990–1999, Pan American Health Organization, Washington DC, 2000.
14) Jacquelyn Campbell, Carol Runyan, „Femicide: guest editors’ introduction“, Homicide Studies2(4), рр. 347–352, SAGE Publications, 1998, 347–352. Према: Monique Widyono, „Conceptualizing Femicide“, у: Strengthening Understanding of Femicide: Using Research to Galvanize Action and Accountability, PATH, InterCambios, MRC, WHO, Washington DC, April
14–16, 2008, p. 11.
15) Jane Caputi, Diana E. H. Russel, „Femicide: Speaking the unspeakable”, in: Ms. Magazine Vol
I, No 2/ 1990 September/October, p. 34–37.
16) Темом фемицида у интимном односу бавили су се бројни теоретичари са различитих
аспеката у континуитету од осамдесетих година до данас, а неки од њих су:
1990. година: Diana E.H. Russell, „Femicide: The Murder of Wives. Chapter 21“ у : Diana
E. H. Russell, Rape in marriage, Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1990;
1993. година: Karen D. Stout, „ Intimate Femicide: A Study of Men Who Have Killed Their
Mates“, Journal of Offender Rehabilitation, Volume 19, Issue 3-4, 1993.
1998. година: Myrna Dawson, Rosemary Gartner, „Differences in the Characteristics of Intimate Femicides The Role of Relationship State and Relationship Status“ Homicide Studies
2(4), 378-399, November 1998.
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се понекад о овој дефиницији фемицида говори као о фемициду у
ужем смислу.
Друго питање које је довело до размимоилажења у дефини
сању, а самим тим и евидентирању, праћењу и анализирању феми
цида, је питање да ли се убиства почињена од стране жена такође
могу сматрати фемицидом. Истражујући интимни фемицид Мари
ја Крафорд (Maria Crawford), Розмери Гартнер (Rosemary Gartner),
и Мирна Досон (Myrna Dawson) нису искључиле жене као учини
оце фемицида и анализирале су на који начин се разликују убиства
жена и убиства мушкараца од стране партнера/партнерки.17) Шаназ
Метјуз (Shanaaz Mathews) и њени сарадници укључили су и феми
циде почињене од стране истополних партнера/партнерки.18) Осим
тога, неки теоретичари тврде да би се и жене могле третирати као
починиоци фемицида онда када убијају жене из родно заснованих
разлога, на пример у контексту „убиства због мираза“ или „уби
ства из части“. Разматрајући ове могућности Расел убиства жена
од стране жена дефинише као „женско-женска убиства“19) уверена
2001. година: Gregory P. Kerry, Understanding and Predicting Intimate Femicide an Ayalysis of Men Who Kill Their Intimate Female Partners, Thesis (Ph. D.) Carleton Univeristy,
2001.
2004. година: Shanaaz Mathews et al., “Every Six Hours a Woman is Killed by Her Intimate
Partner: A National Study of Female Homicide in South Africa“ MRC Policy brief, No. 5,
June 2004, Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR), Johannesburg, South
Africa, 2004.
2005. година: Myrna Dawson „Intimate Femicide Followed by Suicide: Examining the Role
of Premeditation“, Suicide Life-Threat. Behav. (Journal), Vol. 35, No. 1, pp. 76–90., 2005.
2008. година: Kelly Watt, „Understanding Risk Factors for Intimate Partner Femicide: the
Role of Domestic Violence Fatality Review Teams”, у: Intimate partner violence Prevention
and Intervention (уредили: Anna C. Baldry, Frans Willem Winkel), Nova Science Publishers, New York 2008.
2013. година: Naeemah Abrahams et al, „Intimate Partner Femicide in South Africa in 1999
and 2009“, PLOS Med 10(4), April 2013, San Francisco, 2013.
2015. година: Messing JT et all, „The Lethality Screen: The Predictive Validity of an Intimate
Partner Violence Risk Assessment for Use by First Responders“, Journal of Interpersonal
Violence May 2015, SAGE Publications, 2015.
У Србији се овом темом међу првима бавила Биљана Симеуновћ Патић која је
објавила чланак „Убиства хетеросексуалних партнера: криминолошке и виктимолошке
карактеристике“ у часопису Темида 2002. године. Доступно на: http://www.vds.org.rs/
File/Tem0210ID.pdf Приступљено: 05.12.2015.
17) Maria Crawford, Rosemary Gartner и Myrna Dawson, Women Killing: Intimate Femicide
in Ontario, 1974–1990, Women We Honour Action Committee, Toronto, Ontario, 1992.
Доступно на: http://bit.ly/1NO0LrH Приступљено: 05.12.2015.
18) Shanaaz Mathews et al., „Every Six Hours a Woman is Killed by Her Intimate Partner: A
National Study of Female Homicide in South Africa“ MRC Policy brief, No. 5, June 2004, р.
48.
19) Diana E.H. Russell, Roberta A. Harmes, Femicide in Global Perspective, Teachers College
Press, New York , 2001, р. 52.
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је да је занемарљиво мали број жена које су убијене од стране же
на, само због тога што су жене. Дефинишући „женско-женска уби	
ства“ она сматра да код ових убистава треба разликовати да ли је
убиство учинила: 1) жена као заступница патријархата, 2) жена као
заступница мушкарца насилника или 3) жена која делује у своје
сопствено име.20) Ипак, она наглашава да се њена дефиниција фе
мицида ограничава на убиства жена од стране мушкараца, односно
тврди да је фемицид злочин који чине мушкарци према женама.
У свој концепт термина фемицид Марсела Лагарде (Marcela
Lagarde) укључила је и политички контекст, те је сковала термин
феминицид како би означила и указала на „злочин државе“ која то
лерише односно која пропушта и/или не чини ништа да спречи и
искорени фемициде.21)

3. ФЕМИЦИД – КЛАСИФИКАЦИЈА
И ОБЛИЦИ
Теоретичарке које су се бавиле концептуализацијом термина
фемицид развиле су и његове класификације које се пре свега ти
чу: 1) релације/односа између жртве и учиниоца (познат-непознат;
мушки-женски, један или више); 2) начина на који је смрт порузро
кована (директним чином/актом насиља – убиство; индиректним
чином – смрт која је наступила као последица мизогиних пракси);
3) разлога односно узрока који су довели до фемицида или кон
текста и „сценарија“ по коме се они дешавају (убиство из части,
расистичко убијање жена, убијање лезбејки итд.). Анализирајући
концептуализацију термина фемицид и дискусију која се води ме
ђу теоретичаркама и теоретичарима, Моника Видјоно (Monique
Widyono) је на основу до сада изнетих дефиниција, развила следе
ћу типологију:

20) Ibid.
21) Марцела Лагарде према: Camilo Bernal Sarmiento et all, „Chapter I. Defining ‘femicide’ and
‘feminicide’“, у: Latin American Model Protocol for the investigation of gender-related killings of women (femicide/feminicide) (ed.: Françoise Roth, Alejandro Valencia Villa), United
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women); Office of
the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Diseños e Impresiones
Jeicos, S.A., Panamá, 2015, p. 13. Доступно на: http://www.un.org/en/women/endviolence/
pdf/LatinAmericanProtocolForInvestigationOfFemicide.pdf Приступљено: 07.12.2015.
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Слика број 1 – типологија фемицида22)
СМРТНОСТ ЖЕНА

УБИСТВА

СМРТ ПРОУЗРОКОВАНА МИЗОГИНИМ ПРАКСАМА, ЗАНЕМАРИВАЊЕ,
ИЗГЛАДЊИВАЊЕ, СМРТНОСТ МАЈКИ, ГЕНИТАЛНО САКАЋЕЊЕ, СИДА

ПОЗНАТИ МУШКИ
УЧИНИЛАЦ
ИНТИМНИ
ПАРТНЕР

ЖЕНСКИ УЧИНИЛАЦ

НЕИНТИМНИ
ПАРТНЕР

ОРУЖАНИ
СУКОБ

ДРУГИ
ПОЗНАНИЦИ

САДАШЊИ
ПАРТНЕР

БИВШИ
ПАРТНЕР

НЕПОЗНАТИ УЧИНИЛАЦ

БЕЗ РЕЛАЦИЈЕ
(ПЉАЧКА, БАНДА)

СТРАНЦИ

ДРУГО

ОСТАЛА
ПОРОДИЦА

ОСТАЛА
ПОРОДИЦА

Једна од класификација фемицида која је заснована на одно
су између жртве и учиниоца је она коју су развили Десмонд Елис
(Desmond Ellis) и Валтер Декесерди (Walter DeKeserdy),а касније
прилагодиле Расел и Хармс23) и она изгледа овако:
1) Фемицид у интимном партнерском односу (супруг/бив
ши супруг, љубавник/сексуални партнер, бивши љубав
ник/бивши сексуални партнер, дечко/бивши дечко);
2) Фемцид у породици (отац/очух, брат/полубрат, ујак,
стриц, деда, свекар, зет);
3) Фемицид од стране другог познатог учиниоца (мушки
пријатељи породице, мушки ауторитет (наставник, све
штеник, послодавац), мушки сарадник);
4) Фемицид странца: жртви непознат мушкарац (странац);
22) Типлогија преузета и преведена из: Monique Widyono, „Conceptualizing Femicide“, у:
Strengthening Understanding of Femicide: Using Research to Galvanize Action and Accountability, PATH, InterCambios, MRC, WHO, Washington DC, April 14–16, 2008, p. 11.
Доступно на: http://www.path.org/publications/files/GVR_femicide_rpt.pdf Приступљено:
07.12.2015.
23) Ellis Desmond, Walter DeKeseredy, The Wrong Stuff: An Introduction to the Sociological
Study of Deviance, Allyn & Bacon, Scarborough, Ontario, 1996. Према: Diana E.H. Russell,
Roberta A. Harmes, Femicide in Global Perspective, Teachers College Press, New York ,
2001. у: Strengthening Understanding of Femicide: Using Research to Galvanize Action and
Accountability, PATH, InterCambios, MRC, WHO, Washington DC, April 14–16, 2008, р. 28.
Доступно на: http://www.path.org/publications/files/GVR_femicide_rpt.pdf Приступљено:
07.12.2015.
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Класификација заснована на начину на који је смрт проузро
кована (директно-индиректно) развијена је у Извештају Специјал
не известитељке Уједињених нација за насиље према женама,24) и
по овој класификацији можемо разликовати:
1) Активни или директни фемицид који обухвата:
-		
убиство као резултат насиља интимног партнера;
-		
чаробњаштво/убиства вештица;
-		
убиства из части;
-		
убиства у оружаним сукобима;
-		
убиства због мираза;
-		убиства везана за родни идентитет или сексуалну
оријентацију;
-		етничка и убиства припадница урођеничких зајед
ница;
2) Пасивни или индиректни фемицид који обухвата:
-		смрт као резултат илегалних или лоше спроведених
абортуса;
-		
морталитет мајки;
-		смрт као резултат штетних пракси (на пример гени
тална мутилација);
-		смрт повезана са трговином људима, дрогом, орга
низованим криминалом или деловањем банди;
-		смрт као резултат немара (глади или занемарива
ња);
-		смрт као резултат намерног поступања или пропу
ста од стране државе;
Разматрајући порекло и важност термина фемицид,25) Расел
анализира и разлоге односно узроке који доводе до фемицида или
контекста и „сценарија“ по коме се они дешавају, те у овој класи
фикацији наводи следеће облике фемицида:
-		
Каменовање жена до смрти;
-		
Убиства жена из части;
-		
Убиства као резултат силовања;
24) Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences,
UN Doc. A/HRC/20/16 (May 23, 2012), р. 5. Доступно на: http://www.ohchr.org/Docu
ments/Issues/Women/A.HRC.20.16_En.pdf Приступљено: 07.12.2015.
25) Dian a E. H. Russell, Тhe origin and importance of the term femicide, December, 2011. Доступ
но на: http://www.dianarussell.com/origin_of_femicide.html Приступљено: 07.12.2015.
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-		Убијање жена од стране њихових мужева, момака
и партнера због „афере“, или јер су бунтовне, или
било ког другог разлога;
-		
Убијање жена због мираза;
-		
Убијање и спаљивање вештица;
-		Смрт жена проузрокавану гениталном мутилаци
јом;
-		Убијање жена сексуалних робиња, жена жртви тр
говине људима, жена у проституцији, од стране ма
кроа или корисника;
-		Убијање жена од стране мизогиничних странаца,
познаника или серијских убица;
-		Убијање женских беба и девојчица или њихово за
немаривање до смрти;
-		Смрт жена проузроковану услед забране контра
цепције или абортуса;
-		Смрт жена проузроковану намерним преношењем
Сиде;
Осим ових, Расел26) наводи и:
-		Масовни фемицид;
-		
Расистички фемицид;
-		
Фемицид повезан с дрогом;
-		
Убиства лезбејки/лезбицид;
-		
Инцестуозни фемицид;
Ова листа није ни потпуна ни коначна, а један случај феми
цида може бити сврстан у више категорија нпр. расистички феми
цид, повезан са дрогом и силовањем жене.
Још једна класификација фемицида27) развијена на основу
анализе фемицида у Латинској Америци, по критеријуму узрока
26) Dian a E. H. Russell, „Femicide: Politicizing the Killing of Females“, у: Strengthening Under
standing of Femicide: Using Research to Galvanize Action and Accountability, PATH, Inter
Cambios, MRC, WHO, Washington DC, April 14–16, 2008, рр. 28–29. Доступно на: http://
www.path.org/publications/files/GVR_femicide_rpt.pdf Приступљено: 07.12.2015.
27) Camilo Bernal Sarmiento et all, „Chapter I. Defining ‘femicide’ and ‘feminicide’“, у: Latin
American Model Protocol for the investigation of gender-related killings of women (femicide/
feminicide) (ed.: Françoise Roth, Alejandro Valencia Villa), United Nations Entity for Gender
Equality and the Empowerment of Women (UN Women); Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights (OHCHR), Diseños e Impresiones Jeicos, S.A., Panamá,
2015, р. 15. Доступно на: http://www.un.org/en/women/endviolence/pdf/LatinAmericanPr
otocolForInvestigationOfFemicide.pdf Приступљено: 07.12.2015.
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који доводе до фемицида, односно контекста и „сценарија“ по коме
се дешавају, разликује следеће облике:
1) Фемицид у интимном односу – убиство од стране му
шкарца с којим је била у вези или у интимним односима.
Подразумева бивше и садашње партнере/супружнике,
сексуалне партнере као и мушке пријатеље и познанике
са којима је жена одбијала да буде у емотивном или сек
суалном односу;
2) Фемицид у неинтимном односу – убиство жене од стра
не непознатог мушкарца са којим жена није била ни у
каквој релацији. Нпр. силовање жене од стране странца
које резултира смрћу или убиством жене од стране ком
шије;
3) Фемицид девојчица – убиства девојчица млађих од 14
година од стране одраслог мушкарца у контексту злоу
потребе поверења, одговорности или моћи коју он има у
односу на њу као малолетницу;
4) Фемицид у породици – убиство жене од стране мушкар
ца у контексту породичног односа који може бити засно
ван на крвној, брачној или релацији усвојења;
5) Фемицид због присности/повезаности – убиство жене
која се „нашла на мети“ док је учинилац убијао или по
кушавао да убије другу жену. То може бити пријатељи
ца, рођака, мајка, ћерка или непозната женска особа која
се затекла на месту фемицида;
6) Систематски сексуални фемицид – убиства жена које су
киднаповане, мучене и/или силоване. Овај фемицид има
две манифестације:
-		Неорганизовани систематски сексуални фемицид
– убиство жене праћено отмицом, мучењем и/или
силовањем;
-		Организовани систематски сексуални фемицид – у
овим случајевима убице делују као организована
мрежа људи укључена у сексуални фемицид, као
планирани метод који се примењује током дужег
времена;
7) Фемицид због проституције или „стигматизованих“
занимања – убиство жене у проституцији или жена које
се баве „стигматизованим“ занимањима као што су пле
сачице, масерке и сл;
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8)		Фемицид због трговине људима – убиство жене која је
жртва трговине људима;
9)		Фемицид због кријумчарења – убиство жене које је на
стало у контексту кријумчарења мигранткиња односно
илегалног уласка у неку државу;
10)	Трансфобични фемицид – убиство трансродних или
транссексуалних жена;
11) Лезбофобични фемицид – убиства лезбејки;
12)	Расистичка убиства жена - убиства жене због њеног
етничког или расног порекла;
13) Фемцид као последица гениталне мутилације

4. ФЕМИЦИД У ИНТИМНОМ
ПАРТНЕРСКОМ ОДНОСУ
У овом одељку биће више речи о фемициду у интимном
партнерском односу као облику који је највише истражен и најпри
сутнији у свим културама, временима и државама, а који се најче
шће јавља као исход насиља од стране интимног партнера. Прича
о дефинисању фемицида коју је започела Дајана Расел води управо
од фемицида у интимном партнерском односу, који ју је лично по
такнуо да се детаљније посвети овом проблему. Наиме, њена бли
ска пријатељица и сарадница Мери Бристоу (Mary Bristow) убијена
је 29. октобра 1981. године од стране бившег дечка Питера Вуда
(Peter Wood). 28)
Фемицид у интимном партнерском односу – односи се на
убиства жена од стране мушкарца са којим су биле у сексуалној
или емотивној вези. На основу досадашњих дефиниција у ову ка
тегорију убрајају се: бивши/садашњи партнер, бивши/садашњи су
пруг, бивши/садашњи ванбрачни супруг, сексуални партнер, а неки
теоретичари у ову категорију убрајају и мушке пријатеље и позна
нике са којима је жена одбијала да буде у емотивној или сексуалној
вези, као и убиства жена од стране партнерки.
Прва разматрања фемицида у интимном партнерском од
носу, указала су на посматрање и третирање жене као приватног
власништва мушкарца, са којим он има право да уради шта год
28) У предговору књиге Расел наводи да ју је убиство блиске пријатељице и сараднице Ме
ри Бристов лично подстакло да се посвети проблему анализе и дефинисања фемицида.
Jill Radford, Diana E.H. Russel (edited): Femicide: the politics of woman killing, Twayne Pu
blishers, New York, 1992. Доступно на: http://www.dianarussell.com/f/femicde(small).pdf
Приступљено: 01.12.2015

72

Ведрана Ж. Лацмановић

Фемицид – ко нас убија?

жели.29) Међутим, на зачетке уверења о „жени као власништву му
шкарца“ феминисткиње су указивале деценијама пре тога. Оне су,
разматрајући брачни уговор, поредиле позицију жена и робова и
истицале да је све до пред крај XIX века правно и грађански жена
била слична робу јер је била стопљена са личношћу мужа. Жене
су могле постати „грађанке“ тек кад им је господар/мушкарац дао
име, а заостаци ове праксе видљиви су и данас јер већина жена
узима презиме мушкарца за кога се удаје. Како наводи Керол Пејт
мен (Carole Pateman): „Кад жена постане супруга, њен статус је
био и још увек је означаван титулом Мrs. Супруга се укључује у
име свога мужа, и још и данас се може чути Мrs John Smith, госпо
ђа Џона Смита.“30) Још сликовитију илустрацију „жене као вла
сништва мушкарца“ дао је Семјуел Менефи (Samuel Manefee) који
наводи да је продаја супруга постојала одвојено од продаје робова
све од 1553. године па до XIX века. Он истиче: „Супруге су, међу
тим, биле много јефтиније од робова – јефтиније чак и од лешева.
Супруга је обично на аукцију извођена с уларом око врата (чини
се да је постојало популарно веровање да је продаја ваљана само
ако је улар на врату).“31) Продаја супруге чак је омогућавала мужу
да тужи другог за надокнаду штете „због оштећења имовине“ ако
је његова жена („имовина“) учинила прељубу, а један такав случај
решен је позитивно по мужа 1979. године у Даблину.32)
Уверење да супруг има право да физички кажњава своју же
ну, под условом да не користи штап дебљи од мушког палца влада
ло је у Британији у XIX веку, а Џон Стјуарт Мил је 1878. године у
британском парламенту рекао: „Желео бих да се овом дому подне
се извештај о броју жена које њихови мушки заштитници претуку
до смрти, пребију до смрти или изгазе до смрти.“33) Нажалост, ова
29) Frances Power Cobbe, „Wife torture in England“ У: Femicide: the politics of woman killing
Jill Radford, Diana E.H. Russel (edited), Twayne Publishers, New York, 1992, р. 47. Доступ
но на: http://www.dianarussell.com/f/femicde(small).pdf Приступљено: 01.12.2015
30) Керол Пејтмен, Полни уговор, Феминистичка 94, Београд 2001, стр. 130.
31) Према: S.P.Menefee, Wives for Sale: An Ethnographic Study of British Popular Divorce, Ox
ford: Basil Blackwell, 1981. p. 160, табела 3; i p. 167, табела 5; случајеви продаје супруга
наведени су у додатку. Цитирано у: Керол Пејтмен, Полни уговор, Феминистичка 94,
Београд 2001, стр. 130.
32) Према: S.P.Menefee, Wives for Sale: An Ethnographic Study of British Popular Divorce, Ox
ford: Basil Blackwell, 1981. p. 160, табела 3; i p. 167, табела 5; случајеви продаје супруга
наведени су у додатку. Цитирано у: Керол Пејтмен, Полни уговор, Феминистичка 94,
Београд 2001, стр. 131.
33) Прештампано у S.G. Bell i K. Offen (eds.), Women, the Family and Freedom: The debate in
documents, Stanford: Stanford University Press, 1983, tom. I, p. 487; v. Mill, „Subjection of
Women”, p. 163. Чланак F. P. Cobbe у: The Contemporary Review, 1878. Цитирано у: Керол
Пејтмен, Полни уговор, Феминистичка 94, Београд 2001, стр. 132.
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пракса владала је не само у Британији тог доба, већ је патријархал
но уверење да муж у браку има право физички да кажњава жену,
као и да жена нема право да одбије сексуални однос са њим при
сутно и данас у свим државама света и на свим континентима, иако
је велики број земаља увео кривична дела насиља у породици и
силовања у браку.
Корене ове мизогине праксе можемо тражити и у „тежњи му
шкараца да успоставе и одрже доминацију и контролу сексуалног
понашања својих партнерки“34) како то објашњавају културолошке
теорије које овај феномен везују за концепт „мушкости“ и тради
ционалне родне социјализације. Сексуално понашање партнерки
је у овом концепту подређено мушким стандардима „женствено
сти“ и „женског понашања“, а сваки искорак ван ових стандарда
даје мушкарцу „право“ да дисциплинује/кажњава жену. Убиство
партнерке у том смислу није циљ по себи, већ је оно последица
насиља које мушкарац користи у циљу успостављања контроле и
моћи над женом и њеном сексуалношћу.35) У традиционалним кул
турама контрола сексуалног понашања жене везује се за питање
„мушке части“, те је мушкарац у тим друштвима дужан да због
„части/срамоте“ убије жену над чијом сексуалношћу је изгубио
контролу. У неким друштвима то је обавеза мушких биолошких
чланова породице жене, а у модерном друштву та обавеза је пре
шла на њеног брачног/сексуалног партнера.36)
Истраживање Светске здравствене организације, објављено
2012. године, показује да су више од 35% свих убистава жена гло
бално, починили интимни партнери,37) друго истраживање спро
ведено у Јужној Африци показује да је тамо на сваких осам сати
једна жена убијена од стране интимног партнера,38) треће истра
живање показује да је у земљама које бележе нижу стопу фемици
34) Биљана Симеуновић Патић, „Убиства хетеросексуалних партнера: криминолошке и
виктимолошке карактеристике“, у: Темида, Вол. 5, бр. 1 (2002), стр. 3–13, Виктимоло
шко друштво Србије, Београд, 2002, стр. 4.
35) Margo Wilson et. al., „Familicide: The Kiling of spouse and children“, у: Aggressive Behavi
or, volume 21, Issue 4, 1995, р. 287.
36) Sharon K. Araji, Crimes of Honor and Shame: Violence against Women in Non-Western and
Western Societies, University of Alaska Anchorag, 2000. Доступно: http://www.critcrim.org/
redfeather/journal-pomocrim/vol-8-shaming/araji.html Приступљено: 09.12.2015.
37) Pan American Health Organisation, World Health Organization, Understanding and ad
dressing violence against women, 2012, р. 1. Доступно на: http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/77421/1/WHO_RHR_12.38_eng.pdf Приступљено: 10.12.2015.
38) Abrahams et al., EVERY EIGHT HOURS: Intimate femicide in South Africa 10 years la
ter!, Gender and Health Research Unit, Medical Research Council, Tygerberg, South Africa,
2012. Доступно на: http://www.mrc.ac.za/policybriefs/everyeighthours.pdf Приступљено:
10.12.2015.
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да, 60% њих учињено од стране интимног партнера.39) Осим тога,
значајан број жена које су убијене од стране интимних партнера,
имало је претходно искуство насиља у породици или прогањања,
укључујући и физичко злостављање од стране истог починиоца.40)
Фемицид у интимном партнерском односу и досадашња статисти
ка о њему руше патријархални мит о (приватном) дому као најбе
збеднијем месту за жене.

5. ЗАКЉУЧАК
Степен интензитета, озбиљности и сложености фемицида
захтева да он буде препознат као кључно друштвено и политич
ко питање у спречавању и сузбијању мушког насиља према жена
ма. У том смислу, неопходно је развити међународне стандарде и
механизме за његово праћење и евидентирање, како би се анали
зом и поређењем дошло до најбољих пракси у спречавању овог
злочина према женама. Интензивирање анализе и истраживања о
овом феномену започето је тек у претходних неколико година, а
истраживања су још увек парцијална, некомплементарна и неком
паративна, пре свега због тога што истраживачи у различитим зе
мљама користе различите дефиниције фемицида као и различите
методологије за прикупљање података о њему. Бројни су изазови у
истраживању и спречавању овог феномена, али нас то не сме обес
храбрити да му се супротставимо.

39) Mihaela Racovita, Global Burden of Armed Violence 2015: Every Body Counts (Chapter
three), Geneva Declaration Secretariat, Geneva, 2015., p. 109. Доступно на: http://www.
genevadeclaration.org/fileadmin/docs/GBAV3/GBAV3_Ch3_pp87-120.pdf Приступљено:
03.12.2015
40) Према: Jacquelyn Campbell et al, „Risk Factors for Femicide in Abusive Relationships: Re
sults From a Multisite Case Control Study“ American Journal of Public Health, Vol. 93, No.
7. July, pp. 1089-97, 2003. Цитирано у: Anna Alvazzi del Frate, Global Burden of Armed
Violence 2011: When the Victm is a Women (Chapter four), Geneva Declaration Secretari
at, Geneva, 2011, р. 130. Доступно нa: http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/
GBAV2/GBAV2011_CH4_rev.pdf Приступљено: 10.12.2015
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Vedrana Z. Lacmanovic
FEMICIDE – WHO KILLS US?
Resume
The simplest defin ition of femicide defines it as a murders of wo
men simply because they are women. Regardless of conceptual diffe
rences, feminist theorists have uncovered and condemned femicide as a
practice by which men endeavor to discipline and physically eliminate
the woman’s body, which is treated as the main target - a ground for
measurement and demonstration of male power. Cases of femicide are
not random and sporadic killings; they represent continuity of male vi
olence against women which is a consequence of the subordination and
marginalization of women in a patriarchal society. Analysis of this phe
nomenon suggests that femicide is a “war” against women which has
been lasting for centuries and in which hundreds of thousands of wo
men have been subjected to and killed in the cruelest ways by men. This
crime is even more terrifying because of the social context that allows
and tolerates it. In such a society, each woman must fear for her life.
Key words: femicide, killings of women, male violence against woman, inti
mate partner femicide, domestic violence, misogyny, patriarchy.
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ПОСТУПАЊЕ ПРЕМА НАСИЛНИЦИМА
У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД***
Сажетак
Радећи на заустављању насиља над женама у партнерским
односима и децом у породици, ауторке су закључиле да се ефикасна
заштита жртава у центру за социјални рад у складу са овлашћењи
ма органа старатељства, може остварити једино уколико се исто
времено спроводе и социјалне интервенције према насилницима.
Предуслов за то је да се познају карактеристике насилника и разло
зи због којих бира насилно понашање. Прикупљање информација
о насиљу од насилника спроводи се кроз структуирани интервју, уз
инсистирање на преузимању одговорности за своје насилно пона
шање. Осим мера заштите за жртве насиља у породици, центар за
социјални рад има на располагању низ социјалних интервенција
према насилнику које доприносе заустављању насиља и превенци
ји будућих насилних инцидената. Да би спровели све расположиве
социјалне интервенције према насилнику стручни радници/е треба
да препознају тактике насилника према њима. Те тактике су исте
као оне које насилник користи у односу на своје жртве.
Кључне речи: центар за социјални рад, орган старатељства, насиље у по
родици, насилник, жртва, моћ и контрола, социјалне ин
тервенције, третман насилника.
*
**
***

Дипломирани психолог
Дипломирани социјални радник
Текст је настао кроз реализацију акредитованог програма обуке код Републичког завода за социјалну заштиту Рад са насилницима у центру за социјални рад.
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1. ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО ДА СЕ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БАВИ НАСИЛНИЦИМА?
Сензибилисани професионалци запослени у центрима за со
цијални рад у Србији, бавећи се насиљем у породици у протеклом
периоду, уочили су да је много ефикаснија заштита жена и деце
као жртава насиља када се у процес заустављања насиља активно
укључи насилник.

1.1. Процена степена угрожености
жртве/ава и планирање мера заштите
Када процењујемо степен угрожености од насиља у породи
ци у обзир се узима:
• Стање жртве
• Стање и понашање насилника
• Карактеристике окружења у коме живе жртва и насилник
Информације о понашању насилника могу се добити од жр
тве/ава, деце, сродника, других особа или од других институција
(полиција, суд, друге организације), као и увидом у расположиву
документацију о насилном понашању. Међутим, једино у контакту
са насилником може се у потпуности сагледати степен опасности
по жртву/е и ниво контроле коју насилник има над жртвом/ама, као
и капацитете да преузме одговорност за своје насилно понашање.
Укрштањем ових процена са проценама стања у коме се налази
жртва и проценама окружења може се прецизно одредити који је
степен угрожености за конкретну жртву и у складу са тим плани
рати мере заштите (стандардне, појачане и хитне).

1.2. Планирање третмана за насилника као саставни део
мера за заустављање насиља и заштиту од насиља
Жене које преживљавају насиље морају да се баве избега
вањем насиља кроз стратегије преживљавања. Оне треба да буду
охрабрене да обелодане насиље, да га пријаве надлежним институ
цијама, да покрећу различите поступке и истрајавају у замршеним
процедурама институција. И када све институције предузму мере
из своје надлежности, жртве сносе велики део терета да управљају
променама код насилника. Оне су „криве“ ако је насилник ухап
шен, осуђен, изречене му мере заштите од насиља, или је упућен
на специјализован третман за насилнике. Ако насилник мора да
плати казну, она мора наћи начин како ће се породица издржавати,
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поготово ако има деце. Ако он мора да се исели, или буде суспен
дован са дужности које обавља на послу, она мора да брине шта ће
с њим даље бити и како ће се то одразити на његово будуће насил
но понашање према њој и деци. По Рози Логарr жртва има и улогу
„менаџера насиља“.1)
Насилни мушкарци скоро никада сами не потраже помоћ, јер
не увиђају да је проблем у њима. За њихове проблеме са партнер
ком, децом, полицијом, судом крив је увек неко други. Притисак
мора бити велики да би насилник уопште пристао да ради на себи
(претња разводом, одузимање деце, контролисано виђање или за
брана виђења деце, затвор, губитак посла).

1.3. Превенеција будућег насилног понашања насилника
Поред заустављања актуелног насилног понашања, поступа
ње према насилнику у центру за социјални рад истовремено има и
превентивну улогу.

1.3.1. Са истом партнерком
Од тренутка откривања насиља и предузетих мера заштите
зависи да ли ће жртва прекинути насилан однос или ће наставити
да живи у њему. Многобројни разлози који су везани за социалноекономске, психолошке и културолошке услове знатно доприносе
враћању жртве у насилан однос. Како је знање професионалаца о
феномену насиља још увек недовољно, а институције не користе
своја овлашћења, нити су међусобно повезане, веома велики број
жена се враћа насилнику и поред предузетих мера заштите. Не
треба занемарити ни улогу љубави, многе жртве желе да живе са
својим партнером, воле га, али не желе и не воле његову насилну
страну.2)

1.3.1 Са будућим партнеркама
Када се актуелна партнерска веза заврши, насилник обич
но поново улази у партнерски однос у коме наставља са насилним
обрасцем понашања. Верује да је проблем био у погрешном избору
партнерке или у њеном понашању, јер се није суочио са својом од
говорношћу за насилно понашање у претходној партнерској вези.
1) Роса Логар, Исељење насилника – и шта онда?, Стручни самит, Интервенције у случаје
вима насиља у порoдици II – Интервентни центри на тлу Европе, Сенатска организација
за економију, рад и жене Берлинa & Феминистички институт фондације Heinrich Böll,
2003. Берлин, Аутономни женски центар, Београд, 2008, стр. 22
2) Игњатовић Тања, Насиље у породици и институционална заштита: приручник за ба
зични семинар у оквиру пројекта Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над
женама у Војводини Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност
полова, Аутономни женски центар, Београд, 2009, стр. 51.
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1.3.3. У родитељској улози
Професионалци у центрима за социјални рад најчешће се
сусрећу са насилницима који су родитељи. Наше искуство је да
мушкарци који су насилни према својим партнеркама, уједно су
насилни и према деци. Када су насилни према мајкама, чине психо
лошко насиље према деци, чак и када је изостало физичко насиље
према деци. „У већини случајева, карактерисање жртве као некога
ко није заштитио децу ставља читаво бреме одговорности за штету
која је учињена деци на њена рамена. У стварности, насиље спре
чава оба родитеља у испуњавању својих родитељских улога. Ње
гово насиље директно и индиректно спречава способност жртве
да буде адекватан родитељ. Ставише, његова преокупација да њу
контролише одвлачи њену пажњу са обавезе да осигура испуњење
физичких и емотивних потреба деце.“3)
И поред предузетих мера заштите у односу на жртву и ин
тервенција у односу на насилника, неке жене остају са својим
партнерима, или им се враћају након раздвајања. Ако имају зајед
ничку децу, они настављају да воде заједно бригу о деци. Чак и у
случајевима када мајка-жртва изађе из насилног односа и не живи
са насилним партнером-оцем своје деце, насилник остаје важан
део у животима деце. „Насилни родитељи једноставно не неста
ју. Морамо се бавити проблемима које он има као родитељ, као и
узроцима тих проблема.“4) Поред рада са насилником на преузима
њу одговорности за учињено насиље потребно је радити са њим на
побољшању његовог родитељства.

2. КАРАКТЕРИСТИКЕ НАСИЛНИКА
У ситуацијама конфликта учесници бирају начин на који ће
покушати да разреше конфликт. Постоје бројни ненасилни начини
решавања конфликта. Насиље је увек намерни избор, дозвола за
насилно понашање мушкараца долази из уверења, која појачава и
подржава патријархално друштво и мушка култура.
Постоји пет кључних елемената који су карактеристични за
насилнике:5)
1. уверења о мушким привилегијама;
3) Mandel David, John Went: Issues in Family Violence, Volume 4, Issue 1 Fall 2001. The NonViolence Alliance, www.endingviolence.com
4) Goodmark Leigh, „Achieving Batterer Accountability in the Child Protection System“, Ken
tucky Law Journal, vol. 93, 2004-2005.
5) Mandel David, Went John, „Training, Program Development and Direct Interventions Retated
to Domestic Violence Perpetrators“, Non - Violence Alliance, 2002, https://endingviolence.
com/news/winter-2002/
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2. избегавање осећања беспомоћности, страха и немоћи;
3. порицање последица насилног понашања по себе и дру
ге;
4. добит од институционалних и културолошких облика
неједнакости;
5. сметње у менталном здрављу насилника које подстичу
насиље: болести зависности и душевне болести;

2.1. Уверења о мушким привилегијама
У основи сваког обрасца моћи и контроле је насилников став
да су његова осећања, став и понашања приоритет, како у односу
на себе, тако и у односу према другима. Овај систем веровања се
зове уверења о мушким привилегијама који може да егзистира го
динама, па и цео живот. Те вредности су историјиски подржаване,
кроз стотине генерација и могу се пронаћи у свим односима: по
словним, породичним, пријатељским па чак и племенским.
Понашање у којем се користе мушке привилегије код насил
них мушкараца је повезано са ширим социјалним веровањима и
обичајима. Размишљања и понашања ових особа се морају ставља
ти у контекст институционалних и културних обичаја који увећа
вају њихову моћ.
У оквиру термина уверења о мушким привилегијама, могу се
идентификовати четири врсте уверења о мушким привилегијама:
мизогинична, логичка, уверења везана за част и уверења везана за
представљање себе као жртве.

2.1.1. Мизогинична уверења
Мизогинична уверења се своде на то да су жене опасне и
зле. „Кучке, курве, дроље, манипуланткиње, лажови, желе да сре
де мушкарце.“ На основу оваквог мишљења насилник веома лако
оправдава своје понашање, јер су по њему жене безвредне и може
се према њима понашати како он жели. Мушкарци који се чврсто
држе ових уверења веома су тешки за рад. Мишљење им је чврсто
укорењено, а њихово насиље ће бити трајно и присутно у многим
односима у различитим облицима.

2.1.2. Логичка уверења
Логичка уверења су везана за родне улоге. Стереотипи и род
не улоге говоре о томе да су мушкарци логични, а жене емотивне.
На основу овога, мушкарци сматрају да имају права да доносе ва
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жне одлуке, зато што су они ти који једини виде проблем јасно.
Жене које се не слажу са његовим „исправним, логичним“ погле
дом на свет су описане као „глупе, претерано емотивне или само
ирационалне, па чак и опасне“. Успешна интервенција код овог ти
па мишљења често подразумева константно подсећање на оправда
ност различитих начина интерпретације истог догађаја.

2.1.3. Уверења везана за част
Уверења која су везана за част укључују привилегије мушка
раца да контролишу и одређују животе других. Они сматрају да
имају права на посебне привилегије, или да их нико не критикује,
посебно уколико су успешни у својим осталим улогама. Насилна
страна овог уверења укључује потчињавање и кажњавање, када се
не цени великодушност насилног мушкарца. Они који користе овај
облик мушких привилегија веома често се сусрећу са тешкоћом
прихватања пуне одговорности за своје насиље. Често желе да бу
ду посматрани као „добри момци“ и могу испољавати велики от
пор када се од њих очекује да напусте ту слику о себи. „Ја ћу много
радити и издржавати породицу, али ти никада не смеш да доведеш
у питање моје мишљење, или да покажеш да си несрећна.“ Неки од
ових мушкараца су у стању да прошире своју дефиницију „ја сам
добар момак» и да у њу укључе одустајање од насиља. Опасност
у овом случају је настанак новог „тајног договора“ у вези са овом
променом. На пример, „Ја ћу престати да будем насилан, али ти
мораш да останеш самном.“

2.1.4. Представљање себе као жртве
Ова врста уверења је веома моћна и чест облик коришћења
мушких привилегија за оправдавање насилног понашања. Насил
ник може да уђе у улогу жртве у вези са било којим од три претход
на уверења, када његова партнерка одбија послушност. Иако сна
жно подржан од стране патријархалне културе и обичаја, насилник
се може ослањати на своја осећања виктимизације од стране света,
државе, друге расне или етничке групе, прошлих партнерки, сво
јих родитеља, послодавца, деце, како би оправдао своје насилно
понашање.

2.2. Избегавање осећања беспомоћности,
страха и немоћи
Да бисмо разумели насилника, важно је да разумемо његов
начин излажења на крај са искуством беспомоћности. Државне ин
ституције, друштво и хијерархијске структуре у којима доминирају
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мушкарци очекују од људи да реагују и размишљају праволиниј
ски и да проблеме решавају на брз, логичан и сврсисходан начин.
Ове вредности су историјски подржаване, кроз стотине генерација
у пословним, породичним, и пријатељским односима.
Мушка култура обезбеђује мушкарцима ефикасно, али кон
традикторно решење за проблем страха, који је у вези са беспомоћ
ношћу – игнорисање страха. Човеков емотивни свет је променио
искустава страха и беспомоћности у логичку мисао о перципира
ној претњи коју треба контролисати. Већина људи је неспремна
и неспособна да примети беспомоћност као људско искуство, и
улаже напор да га склони из своје представе о свету. Како поједи
ни мушкарци нису научени емоционалној одговорности, основно
осећање које је дозвољено у овакој ситуац
 ији је бес, а не страх.
Веома често насилни мушкарац уствари није љут. Он једноставно
показује своју моћ да контролише понашања, мисли или осећања
других, доказујући себи да није ни беспомоћан, ни неуспешан као
породичан човек.
Тражити од насилног мушкарца да одустане од свог контро
лишућег понашања је у ствари захтев да открије своју рањивост
и слабост, да је и он у ствари по некада уплашен и беспомоћан.
Међутим, он ће та осећања успешно пренети на своју партнерку
или децу која ће осетити страх и беспомоћност као одговор на ње
гово насиље. У својој глави он мора да користи императиве мушке
културе да би контролисао и доминирао другим људима, како би
разрешио своју сопствену беспомоћност, јер у противном у својим
очима „он неће бити мушкарац“.
Историјски гледано, културни обрасци постављају пред му
шкарца захтев да реагује на начин који успешно разрешава унутра
шњи сукоб, али води до губитка интимности, блиских и складних
породичних односа и веза. Успешна решења ове дилеме захтевају
развој позитивних норми, које већ постоје у култури, или подсти
цање развоја нових облика прихватљивог понашања. Да би мушка
рац могао да разуме, прихвати и остане у контакту са беспомоћно
шћу, потребна му је лична снага, стрпљење, саосећање и мир, уз
одлуку да не повређује друге.

2.3. Порицање последица насилног понашања
по себе и друге
Насиље даје мушкарцу привремену моћ и контролу над
партнерком, он је тај који завршава свађу, испољава бес или ка
жњава, он добија што жели. Мушкарац који врши насиље труди
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се да оправда своје понашање, али страх у партнеркиним очима
је увек присутан подсетник да је он, и само он, учинио нешто по
вређујуће и насилно. У покушају да избегну одговорност, они дају
разне изговоре, труде се да не осећају и да се не сећају. Да би могли
да живе у миру са самим собом они себе психички отупљују. „Ка
да се насилник погледа у огледало и види да му је лице прљаво, он
обрише огледало да би га очистио.“6)
Свима који раде са насилницима је познато да се насилници
не мењају без суочавања са санкцијама или негативним последи
цама њиховог понашања по њих саме, било да су оне унутрашње
или спољашње. Примери спољашњих последица укључују хапше
ње, затвор, губитак деце, развод, раздвајање или друге наметнуте
цене насилног понашања. Унутрашње последице су у вези са на
силниковом сликом о себи, са његовим животним циљевима, који
су испреплетани са друштвом и културом. На пример, он се неће
променити док не буде суочен са чињеницом да понавља образац
насилног понашања свог оца, који је себи обећао да ће прекинути.
Или, промениће се тек кад се суочи са страхом са којим га деца
гледају кад је насилан.
Може изгледати да се насилник суочио са последицама свог
насилног понашања када каже: „Молим те, заборави шта сам ура
дио и пружи ми још једну шансу. Прошлост је прошлост. Нећу то
више никада урадити.“ Овакве изјаве су суптилни начини да се на
жртву пребаци одговорност за сопствену промену. Он уствари ка
же да се насиље неће поновити, уколико жртва престане да се пла
ши и да буде љута.
Када радимо на преузимању одговорности насилника, није
довољно да он призна да је био насилан. Потребно је укључити и
рад на последицама, јер је то саставни део преузимања одговорно
сти. На пример, када насилникова љубомора, праћење и узнемира
вање партнерке њу онемогућавају да се запосли, професионалци
то могу интерпретирати и као економско и емоционално злоста
вљање деце.

2.4. Добит од институционалних и кул
туролошких облика неједнакости
Насилно понашање и контрола коју насилник има у одно
су на жртву, не треба да се процењује преко изолованим насил
них инцидената, већ преко последица које један образац понашања
6)
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има на жртву. У основи ове процене је разумевање способности и
спремности насилника да злоупотреби своју културолошку и ин
ституционалну околину, у циљу контроле мишљења, осећања и по
нашања жртве.
Верске и породичне норме појачавају и увећавају моћ му
шкарца. Многе верске заједнице подстичу неједнакост мушкарца
и жене, при том дају мушкарцима моћ да пребаце одговорност за
своје насилно понашање на жртву.
Насилник може користити веру тако што ће се позивати на
њу да би контролисао породични живот. Може претити партнерки
да ће да ода њену тајну о ранијем сексуалном понашању или абор
тусу њеним конзервативним родитељима, а да је при том сасвим
сигуран да ће они казнити ћерку или ће је се одрећи. Нека рели
гијска тумачења, наглашавају женину одговорност да одржи поро
дицу на окупу. Да ли жена са оваквим уверењима може да рачуна
на подршку породице и заједнице уколико одлучи да напусти свог
супруга?
С друге стране, мушкарци су прихватили позитивне култу
ролошке стереотипе и предрасуде о мужевности како би оправ
дали своје насиље пред жртвом, самим собом и другима. Они се
често позивају на универзално историјско схватање мушкарца као
„хранитеља породице и заштитника“. Често је ово веома успешна
стратегија зато што су ови стереотипи веома снажно укорењени
у нашој култури.Насилници врло ефикасно користе економске не
једнакости како би стекли и одржали контролу над партнеркама.
Разлике у платама између жена и мушкараца, високи трошкови из
државања деце и остале економске препреке често чине жену ра
њивијом и зависнијом од насилног партнера.
У процењивању насилне контроле у партнерским односи
ма, од великог је значаја да процењујемо шири контекст насиља
и претње насиљем. Добрим процењивањем контекста у коме живе
насилник и жртва, добићемо одговор на који начин је он спреман
и у стању да користи институционалне неједнакости и културоло
шка уверења како би задобио моћ над жртвом.

2.5. Фактори који подстичу насиље:
болести зависности и душевне болести
Креирање безбедносног плана за жртве постаје знатно ком
пликованије уколико су ови фактори присутни, а насилнику је теже
да промени своје понашање. Истраживања су показала да насил
ни мушкарци немају дијагностиковане душевне болести у већем
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проценту од мушкараца уопште. У истраживању Еда Гондолфа са
насилним мушкарцима, само 25% их је испољило озбиљније пси
холошке проблеме. Код просечног насилника, упућивање у инсти
туцију за ментално здравље, најчешће неће ни на који начин про
менити његово насилно понашање.
Са друге стране, код психотичних понашања и клиничке па
раноје стандардни третмани насиља су неефикасни, чак потенци
јално опасни по друге са којима насилник ступа у контакт, укључу
јући и професионалце. Уколико психотичан човек заиста погрешно
перципира људе и догађаје који га окружују у тој мери да није у
стању да раздвоји шта је стварност, а шта не. Један такав мушка
рац, када је видео фотографије у боји на којима је било приказано
крваво лице његове жене после насилног инцидента рекао је без
емоција: „Вероватно је пала и повредила се.“
Код других, блажих поремећаја, корисно је да насилник прво
прође третман за заустављање насиља, да се фокусира на проблеме
контроле и беспомоћности, а касније да иде на терапију свог поре
мећаја менталног здравља.
У корену већине анксиозних поремећаја је страх од губитка
контроле услед болести, смрти, личног напада или неког магло
витог, недефинисаног страха. Људи који су анксиозни спремни су
да ураде много тога како би или повратили контролу или избегли
узрочник страха. Они очекују од своје породице да им у томе по
могну. Насилни мушкарци раде исто то, али из уверења да имају на
то право, и зато користе насиље.
Тако ће ненасилни мушкарац са опсесивно-компулзивним
поремећајем очекивати од своје жене и деце да нпр. држе кутије
у орману посебно поређане, или да врата од ормана буду стално
отворена. Биће љут ако се породица не понаша у складу са ње
говим потребама. Насилни мушкарац са опсесивно-компулзивним
поремећајем ће отићи даље од осећања беса, верујући да је његово
право нпр. да одређује како треба ређати кутије у орману и примо
раваће друге да живе по његовим правилима, не бирајући средства.
Насилници са Посттрауматским стресним поремећајем
(ПТСП) често имају повећано осећање виктимизације и потребу
да себе заштите од најмањег знака напада. У третману брзо препо
знају контрадикторности између својих убеђења и понашања. По
што су сами искусили терор и страх, они лако препознају терор и
страх који наносе својим жртвама. Међутим, они теже успевају да
„спусте гард“, искусе беспомоћност и не одреаг ују. Ако прибега
вају алкохолу или дроги, како би отупели осећања страха и беспо
моћности, треба прво да се лече од болести зависности, па онда да
започну третман за заустављање насиља у породици.
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Анксиозност, ПТСП или депресија нису разлози за насилно
понашање. Уколико тако разумемо и третирамо насилно понаша
ње, повећаћемо ризик по жртву, а насилнику нећемо дати прилику
да престане са својим насилним понашањем.

3. ПРИКУПЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА
О НАСИЉУ ОД НАСИЛНИКА
Жртва је главни извор података када идентификујемо наси
ље. Подаци које прикупљамо од насилника су у функцији поста
вљања граница насилнику и стављања до знања да његово насилно
понашање није више тајна и ствар унутар породице. Ово радимо
кроз постављање различитих питања о насиљу без присуства жр
тве, осим ако изричито жели да присуствује разговору.
Постављањем различитих типова питања насилнику саку
пљамо податке и о насилниковој перцепцији сопственог понаша
ња. Ови подаци ће допринети бољој процени степена угрожености
жртве/ава, као и насилникове спремности и способности да проме
ни своје насилно понашање. Питања се крећу од испитивања пер
цепције о породици и односима у њој, преко питања о контроли, до
питања која се односе на различите врсте/облике насиља.
Заједнички образац у понашању сваког насилника је повреда
граница. Насилник повређује физичке, емотивне, сексуалне и ду
ховне границе друге особе. Важно је да детаљно истражимо које
границе насилник повређује, на који начин, са којим интензитетом
и учесталошћу, ради потпуније процене степена угрожености жр
тве.
Детаљно испитивање насилника приликом идентификовања
и утврђивања насиља, а посебно знање и вештине за откривање
повреда граница представљају један од начина којим се насилнику
постављају границе. Он тада схвата да се налази пред професио
налцима који су разоткрили његову насилну природу, постаје отво
ренији за будуће интервенције, али може развити и насилничко по
нашање према професионалцима.

4. СТРУКТУРИРАНИ ИНТЕРВЈУ
Када насилник повређује границе оних према којима је наси
лан, он није свестан да то чини, нити размишља на тај начин. Ка
да долази у институцију која може обелоданити и идентификовати
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његово насиље, покушаће да води комуникацију, утврђује правила,
преузима контролу над ситуацијом, јер то је његов уобичајен на
чин да избегне своју збуњеност, страх и рањивост, или да наметне
контролу и прикрије своју одговорност за насилно понашање. За
датак професионалаца је да му на његовом примеру „овде и сада“
демонстрирају шта су то границе и начин на који он покушава да
их крши. Структурираним интервјуом уводи се у ситуац
 ију која му
се унапред објасни као оквир у којем се може кретати. Увек проко
ментаришемо када изађе из тог оквира. Насилник се тада суочава
са својим понашањем које повређује неке границе и последицама
по себе. Некима је то прилика да се први пут нађу у таквој ситуа
цији. Код неких ће то изазвати још већу узнемиреност. Неки неће
моћи да прихвате унапред постављене границе. Од тога како ће
насилник изаћи на крај са том ситуацијом, зависиће наше плани
рање будућих интервенција према њему и мерама заштите према
жртви/ама.

5. ПРЕУЗИМАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ
ЗА НАСИЛНО ПОНАШАЊЕ
Насилника и жртву најснажније повезује страх. Интензитет
страха одређује шта жртва ради, какве изборе прави и како реаг ује
на насилника и на професионалце. Уколико не разумемо овај страх
и моћ коју он има на жртву, нећемо бити у стању да понудимо било
какву безбедну или ефикасну интервенцију. Било каква интервен
ција која улива наду жртви, а при том не позива насилника на апсо
лутну одговорност, довешће до нове виктимизације жртве. Насил
ници често покушавају да убеде своје жртве да покушавају да се
промене и да им треба помоћ жртве. То је један од најсуптилнијих
начина да се задржи контрола над њом. Жеља за моћи и контролом
одређује све изборе које насилник прави. Он присиљава, манипу
лише и поништава жртву, како би наставио да из односа са њом
добије оно што му је потребно. Једино оне интервенције које га
позивају на одговорност и испред њега стављају јасне последице
његовог насилног понашања, могу променити његово уверење да
има права да контролише и поседује своју партнерку.
Када нам изгледа да је насилник мотивисан да преузме од
говорност, важно је да знамо да постоје разни нивои мотиваци
је.7) Индикатори површне мотивације су: признање да је неопходна
промена и негативна слика насилника о себи. Индикатори дубље
7) Went John, „Training, Program Development and Direct Interventions Related to Domestic
Violence Perpetrators“, Non - Violence Alliance, http:/ /www endingviolence.com/news/win
ter-2002/.
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мотивације су: преузимање одговорности за сопствено понашање
и способност разумевања последица насиља.

6. СОЦИЈАЛНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
ПРЕМА НАСИЛНИКУ
Центар за социјални рад као орган старатељства, у складу са
својим законским овлашћењима спроводи мере заштите које имају
за циљ заштиту жртава, али истовремено представљају и социјал
не интервенције према насилнику.

6.1. Усмено упозорење
У току разговора га усмено (сваки пут) упозоримо на кри
вично дело, без обзира да ли је насиље актуелно сада или се оди
грало у ближој или даљој прошлости.

6.2. Изјава на записник
Узима се након разговора у којем је идентификовано и утвр
ђено насиље у породици. Она треба да садржи потврду да је ин
формисан о кривичном делу, кратак опис шта је радио, ако је било
санкција које су, и обавезу да неће више бити насилан.

6.3. Превентивни надзор над вршењем
родитељског права
Кроз превентивни надзор насилника спречавамо да намеће
име детету, отуђи дечију имовину, одведе дете у иностранство, по
троши дететов новац.

6.4. Корективни надзор над вршењем
родитељског права
Насилнику се може изрећи Писмено упозорење, са детаљним
описима насилног понашања која не сме вршити. Насилник се мо
же упутити на специајлизован третман за насилнике или лечење.
Орган старатељства води третман, са планом заштите за жртву/е,
уколико нису изречене мере заштите од стране суда, а поготово
уколико јесу.
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6.5. Пријава насилника полицији
Упућује се допис полицији у коме се документује насиље
и тражи се приоритетно реаговање у случају позива са назначене
адресе.

6.6. Кривична пријава против насилника
Допис тужилаштву у коме се документује насиље са детаљ
ним описом последњег насилног инцидента.

6.7. Налаз и мишљење о самостал
ном вршењу родитељског права
Доставља се налаз и мишљење суду у коме се документује
насиље и доводи у везу са насилниковом неподобношћу за вршење
родитељског права. Наглашава се де је најбољи интерес деце да
живе без насиља, са ненасилним родитељем.

6.8. Тужба суду за делимично лишавање
родитељског права
Доставља се Суду налаз и мишљење у коме се документо
вано насиље и доводи у везу са несавесним вршењем родитељ
ског права (чување, подизање, васпитање, заступање, образовање,
управљање и располагање имовином и одржавање личних односа
са дететом – у контролисаним условима, или забрана виђења).

6.9. Тужба суду за потпуно лишавање
родитељског права
Доставља се налаз и мишљење суду у коме је документовано
са посебним освртом на злоупотребу или грубо занемаривање ро
дитељског права.

6.10. Тужба или Предлог суду
за изрицање мера заштите од насиља у породици
На захтев суда доставља се налаз и стручно мишљење у коме
се документује насиље са мишљењем о сврсисходности појединих
тражених мера заштите од насиља у породици. У оквиру судског
поступка по Породичном закону може се доставити по службеној
дужности предлог за одређивање мера заштите од насиља у поро
дици. Центар за социјални рад као орган старатељства може сам
покренути тужбом поступак за одређивање мера заштите од на
сиља у породици. Посебно је важно да се образложи како ће која
мера заштитити жртву/е.
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7. МОЋ И КОНТРОЛА НАСИЛНИКА
У ОДНОСУ НА СТРУЧНЕ РАДНИКЕ
Насилник користи исте тактике према професионалцима у
центру за социјални рад, као и према жртви, када је насиље обе
лодањено и када су му постављене границе. Разумевање насилни
кових тактика према професионалцима, његових изговора и начи
на порицања одговорности, омогућава да професионалци изађу из
немоћи, која је последица његове моћи и контроле коју жели да
успостави. Тактике насилника у одржању моћи и контроле према
стручним радницима су:
–– застрашивање (виче, колачи очи, показује физичку снагу,
пропитује, не прихвата терминологију и именовање наси
ља);
–– психолошко и емотивно злостављање (вређање, омалова
жавање, критиковање);
–– изолација (контрола поступка, намеће своја правила);
–– умањивање, порицање и окривљавање (лаже, представља
себе као жртву, окривљује алкохол за насиље, на питање
одговара питањима, окривљује стручне раднике за про
блеме које има, он или деца, или ће их имати у будућно
сти);
–– користи децу (наводи да их воли, не може да живи без
њих, има родитељско право, био је бољи родитељ од мај
ке);
–– користи мушке привилегије (шармира, заводи, потцењује
стручност, мушки шовиниста);
–– економско злостављање (оптужује стручне раднике да су
потплаћени);
–– претња и принуда (прети да ће се жалити, позива се на
различите ауторитете из различитих институција, не при
знаје институције, манипулише институцијама, не долази
на заказане термине, а писмено подноси разне захтеве);

8. КАКО ПОСТУПАТИ СА НАСИЛНИКОМ?
Професионалци у центру за социјални рад треба да откри
вају и разумеју насилникове изговоре и порицања као начине да
избегне одговорност за своје насилно понашање. Циљ изговарања
и порицања одговорности је да насилник не прихвати своју одго
ворност. Сматра да он није тај који доноси одлуку да буде насилан
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или не. Ако он не доноси одлуку, тада не може ни да поступи дру
гачије. Да би се променио и престао да буде насилан, мора прво
прихватити и преузети одговорност за своје понашање. То је кључ
ни фактор за промену.
Препоруке за адекватно поступање у раду са насилницима
су сликовито приказане у табели која следи:8)
ДА
Све време истицати његову
одговорност за властите избо
ре. Преузимање одговорности
је кључ процеса промене;
Многи насилници су угледни и
поштовани у јавности, једино су
у властитој породици насилни;
Користити извештаје полици
је и лекарска уверења да би
га конфронтирали са пори
цањем, али не очекивати да
ће он то престати да ради;
Схватити да је за њега на
сиље прихватљиво као на
чин решавања проблема;
Истраживати тактику контроле
у његовим поступцима и од
говорима (нпр. љубомора);
Разумети да су многи насилници
током одрастања учени да мора
ју да контролишу своја осећања,
околину или породицу. Пошто
је то немогуће, насилници мо
рају да скривају осећања која не
умеју да препознају или испоље;
Очекивати да ће насилник по
стајати све несарадљивији и
пружаће све већи отпор када
му се постављају границе;
Истражити како је у детињ
ству васпитаван, каква је била
динамика односа у породици,
улоге, начин решавања кон
фликата, комуникација;

НЕ
Не прихватити да насилник
окривљује било кога за сво
је насиље, нарочито не жртву;
Не подлећи његовом изгледу,
лепом опхођењу, сарадљивости
и другим знацима подршке;
Не бити изненађен/а када на
силник пориче и даље, чак и
кад постоје необориви докази;
Не очекивати да он отворе
но заступа насиље, али ће увек
правдати и минимизовати га;
Не прихватати његов изговор да он
има проблем са бесом. Он уства
ри користи свој бес да би запла
шивао или контролисао жртву;

Не очекивати од њега да је у ста
њу да испољи своја осећања;

Не заплашити се када насил
ник „притиснут уза зид“ ма
нипулише судом, адвокатима
или претпостављенима;
Не пропустити да се упозори да
је он узор својој деци и да се на
сиље преноси на следећу гене
рацију као образац понашања;

8) Governor’s commission on domestic violence protocol committee: Domestic violence policy
and procedures, The State of New Hampshire, 2010, http:// www.docplayer.net/1967254
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Очекивати да ће себе пред
стављати као жртву;

Играти активну улогу у дефи
нисању циљева третмана;
Прво се договарати са жр
твом да ли ће се и када су
срести са насилником;
Очекивати да ће партнери ући
у „медени месец“ за време тра
јања поступка. Тада могу обоје
минимизовати насиље, а насил
ник се може понашати покај
нички и предузеће кораке који
ће убедити жртву да се то ви
ше неће поновити (престаће да
пије, отићи на саветовање);
Користити директна питања;
Препознати знаке на
силног односа;
Истицати да је насиље кривично
дело са конкретним последица
ма. Наставак даљег процеса и
будућих одлука не зависи више
само од воље жртве да наста
ви са гоњењем. Већ од овла
шћења органа старатељства.
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Не прихватити његову улогу жр
тве. Разјашњавати му стално да
и поред тога што је можда раније
био нечија жртва, сада је одго
воран за насиље које сам чини;
Наметнути му такав третман
у којем ће основа бити пре
узимање одговорности;
Не дозволити да насилник
контролише свој третман;
Не бити разочаран/а због успона и
падова у њиховом односу. Преки
дање круга насиља захтева одго
варајући третман, време и жељу
за променом. Не заборавити никад
у којој фази спирале насиља се
налази пар. Од тога зависи пред
узимање даљих мера заштите;
Не прихватати уопште
на и епска објашњења;
Не прихватати да неки однос
није насилан јер није дошло до
ескалације насиља. Стално има
ти у виду тактике насилника;
Не прихватати да је насиље
приватна ствар неке породице

9. ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПНИ
ТРЕТМАН НАСИЛНИКА
Већ смо раније нагласили да је за ефикасну заштиту жртве/
ава (садашњих и потенцијалних) неопходно да се развијају про
грами третмана за насилнике. Савет Европе је донео препоруке
државама чланицама како да организују заштиту жена од насиља.
Саставни део тих препорука је везан за програме интервенција за
починиоце.9)
9) Савет Европе, Препорука Рец(2002)5 Комитета министара државама чланицама о за
штити жена од насиља и Меморандум са објашњењима, Аутономни женски центар,
Београд, 2005.
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Ови програми нису замена за кривичне санкције, али пред
стављају саставни део правосудног система. Насилника упућује
суд на третман, суд прати његово напредовање и доноси одлуке
које су везане за кривичне санкције. Третман је организован у спе
цијализованим агенцијама, примењује се индивидуални и групни
рад, а спроводе га едуковани професионалци по принципима фе
министичко-когнитивно-бихејвиоралног приступа. Програми тра
ју од најмање четири месеца па до неколико година. Најпознати
ји је програм по Дулут моделу. Он представља полазну основу за
многе варијације.
У Србији је започет третман насилника 2010. године на про
јекту Министарства и УНДП-а Интегрисани одговор на насиље
над женама у Србији када је акредитован програм Обука профе
сионалаца за третман починилаца насиља у партнерским одно
сима. Норвешки терапеути су едуковали професионалци из Саве
товалишта при Градском центру за социјални рад Београда, Ниша
и Крагујевца, да спроводе третман насилника. Они даље обучава
ју професионалце који раде у саветовалиштима при центрима за
социјални рад у Србији. Клијенти долазе добровољно, по упуту
центра за социјални рад или решењу Основног јавног тужилаштва.
Тужилаштво користи институт опортунитета - одложено кривично
гоњење, чл. 236 ЗКП (уместо новчане казне или казне затвора до
три године, или 3-5 година, тужилац неће гонити насилника, ако он
испуни неку од обавеза: отклањање штете, уплата новчаног износа
у хуманитарне сврхе, обављање друштвено корисног рада или под
вргавање психосоцијалној терапији). Обавезна је сагласност жр
тве, а третман траје до шест месеци. Основана је НВО Кризни цен
тар за мушкарце, који се бави превенцијом и терапеутским радом.
У случајевима када центар за социјални рад упућује насил
ника на третман улога професионалаца је да процене да ли насил
ник испуњава неопходне критеријуме за похађање третмана и да
га мотивишу за третман. Техникама мотивисања насилник се при
према да прихвати третман (индивидуални или групни). Његова
мотивација није никад искрена, јака, дуготрајна, поуздана, већ је
манипулативна (он жели да се помири са женом, да се не разведе,
да има олакшавајуће околности код стручних радника у центру за
социјални рад, суду, да докаже да је он у праву, а да партнерка тре
ба да се мења). Он креће на третман са очекивањем да ће измани
пулисати терапеуте. Насилно понашање је увек свестан и намеран
избор. Насилник може одлучити да не користи насилно понашање
једино кроз специјализован третман за насилнике. Центар за со
цијални рад, као орган старатељства, не бави се третманом насил
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ника, већ учествује у избору и мотивисању насилника за третман
у саветовалиштима за брак и породицу или у специјализованим
НВО.
Приоритет поступања центра за социјални рад према насил
ницима је заштита жртве/ава, обезбеђење њихове сигурности и
заустављање насиља кроз примену различитих социјалних интер
венција према насилницима. Третман насилника се може планира
ти тек када је насиље заустављено.
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THE TREATMENT OF PERPETRATORS IN
THE CENTER FOR SOCIAL SERVICES
Resume
As a guardianship authority, centers for social services are able to
provide the necessary protection to victims of domestic abuse. In order
to do so, it is crucial that the level of danger the victim is in is assessed
thoroughly, which includes a comprehensive assessment of the perpe
trator, his characteristics and attitudes towards violent behaviors. Along
with stopping the abuse that is already occurring, the role of centers
for social services is to also prevent future incidents of abuse towards
the current partner (if she returns to the perpetrator), any future part
ners (the perpetrator is highly likely to repeat abusive behaviors unless
he accepts the responsibility for his violent behaviors in the previous
relationship), as well as towards his children (domestic abuse always
implies child abuse). Understanding the characteristics of abusive men
enables professionals to better understand their choice of violence as a
behavioral pattern in relationships. David Mandel and John Went have
identified five characteristics of abusive men: the belief in male privile
ges; avoidance of helplessness, fear and weakness; denial of the effect
the abuse has on self and others; profiting from institutional and cultu
ral forms of gender inequality; substance abuse and mental illness as
risk factors for violence. It is especially important that professionals are
able to distinguish between mental health difficulties and the perpetra
tor’s ability to consciously and intentionally choose abusive behaviors.
Certain psychological disorders (anxiety, PTSD, depression) are not the
reason for abusive behaviors. It is of the utmost importance that profes
sionals are aware of this; otherwise, the treat to the victim will increase,
and the perpetrator will have no incentive to stop the abusive beha
viors. When it comes to identifying domestic abuse, the victim is the
main source of data. The information collected from the perpetrator is a
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means of establishing boundaries, and the technique that is used is the
structured interview. The goal of the structured interview is for the per
petrator to be given clear boundaries and to demonstrate how he crosses
them during the course of the interview at the center for social services.
The professional’s main objective is to insist that the perpetrator take
responsibility for his actions. A mere confession is not a sufficient indi
cator that he is motivated to take responsibility for his actions – a neces
sary condition for a behavioral change to take place. The best indicator
that he is willing to take full responsibility is his ability to understand
the effects that the abuse has on him, his partner and their children. Ten
social interventions that centers for social services can readily applied
have been shared. The purpose of each one of them is to stop the abuse
and protect the victim(s). In order to apply all available social inter
ventions, professionals will need to learn to recognize the tactics that
perpetrators may use on them, which are intended to allow the perpe
trator to establish control and power over the protocol. These are some
of the same tactics that the perpetrator uses on his victims (intimida
tion, psychological and emotional abuse, isolation, minimizing, denial,
and blaming, using children, using male privileges, economic abuse,
threats and coercion). It is very important that professionals understand
the difference between effective and ineffective ways to deal with the
perpetrator. Examples are provided in the table “YES-NO”. Abusive
behavior is always a conscious and deliberate choice. The perpetrator
can decide not to engage in abusive behaviors only if he participates
in a program specifically designed for perpetrators. As a guardianship
authority, centers for social services do not deliver programs for per
petrators, but they do play an important role in making the perpetrator
motivated to seek treatment in marriage and family counseling centers
or specialized NGOs.
Key words: center for social services; guardianship authority; domestic abuse;
perpetrator; victim; power and control; social interventions; treat
ment for perpetrators.

*

Овај рад је примљен 27. новембра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 18. децембра 2015. године.
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СОЦИЈАЛНОГ РАДА

Сажетак
У раду су анализиране могућности и ограничења системат
ске примене антипотчињавајуће праксе социјалног рада у оквиру
институција социјалне заштите у третирању проблема сиромаштва
и социјалне искључености. Антипотчињавајућа пракса зачета је
крајем шездесетих година у оквиру радикалне теорије социјалног
рада и подстакнута је деловањем социјалних покрета за оствари
вање права жена, расних и етничких мањина. За разлику од тра
диционалних приступа у социјалном раду који се фокусирају на
саветодавни рад са корисником и радикалних, који узроке обеспра
вљености објашњавају ширим друштвеним и економским нејед
накостима, антипотчињавајућа пракса повезује структурне узро
ке социјалних проблема и лични положај корисника, настојећи да
мења друштвене односе на свим нивоима – од личног и породич
ног, преко интитуционалног, до законодавног и политичког. У раду
се тврди да институционални оквир који карактеришу резидуал
ни циљеви социјалне заштите, бирократизација и фрагментација
услуга, као и унутрашње противречности самог приступа у вези
са употребом ауторитета и принципом професионалне неутрално
*

Мастер социјалне политике
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сти, спутавају иновативни потенцијал професије социјалног рада и
ограничавају могућност примене антипотчињавајуће праксе.
Кључне речи: антипотчињавајућа пракса, социјалнa заштитa, оснажи
вање, критичка рефлексивност, партнерство социјалних
радника и клијената, организација социјалних служби,
социјални режими, сиромаштво, социјална искљученост.

1. НАСТАНАК И РАЗВОЈ
АНТИПОТЧИЊАВАЈУЋЕ ПРАКСЕ
Антипотчињавајућа пракса уобличава се као нови приступ
пракси социјалног рада крајем шездесетих и почетком седамде
сетих година 20. века, у оквирима радикалне теорије социјалног
рада. На обликовање антипотчињавајућих перспектива највише
су утицале маркисистичке и феминистичке теорије, те критичке
теорије и мулитикултурални приступ. Друштвени контекст у ко
јем настаје овај приступ обележен је јачањем социјалних покрета
(за остваривање права расних и етничких мањина, феминистич
ки покрет и др.), који су такође подстицали уобличавање нових
приступа пракси. Антипотчињавајућа перспектива настала је као
реакцијa на традиционалне методе социјалног рада, засноване на
раду са случајевима, тежећи да праксу социјалног рада усклади са
циљевима социјалне правде.1) Интересовање заступника анитпот
чињавајуће перспективе седамдесетих се померило ка питањима
неједнакости и потчињености жена и расних мањина, да би касније
обухватило и проблеме који се тичу старења, инвалидитета и сек
суалног идентитета.
У овом раду усмерићемо се на могућности примене антипот
чињавајуће праксе у решавању проблема сиромаштва и социјалне
искључености. Антипотчињавајућа пракса није експлицитно пре
познала сиромашне као посебну циљну групу, што не значи да сам
проблем није обухваћен кроз заступање интереса група којима се
приступ претежно бавио (нпр. припадници етничких и расних ма
њина често су натпросечно изложени ризику сиромаштва). Осим
тога, појам социјалне искључености као концептуални оквир об
једињује различите теме којима се социјални рад као професија
традиционално бави, као што су финансијско сиромаштво, неза
1) Dominelli, Lena, „Anti-opressive practive: the challenges of the twenty-first century.“ Social
work: Themes, Issues and Critical Debates (Adams, Robert et al.), Palgrave Macmillan, Ba
singstoke, 2009, стр. 50.
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посленост, неад
 екватно образовање, лоши услови становања. Сви
ови проблеми у својој основи изражавају неприступачност услуга
и ресурса појединцима, који за последицу има њихову маргинали
зацију, немогућност задовољења основних потреба и осећај беспо
моћности – проблеме којима се антипотчињавајућа пракса превас
ходно бави.
У савременој литератури у области социјалне политике и
социјалног рада, наглашава се да сиромаштво поред недовољних
прихода за задовољење животних потреба, подразумева и немогућ
ност запошљавања, неодговарајуће стамбене услове и неадекватан
приступ социјалној заштити, здравственим, образовним и култур
ним добрима и услугама. Производ вишеструке депривације је со
цијално искључивање појединаца и група, односно њихово поти
скивање на маргину друштва и спречавање њиховог пуног учешћа
због сиромаштва или недостатка основних знања или као резултат
дискриминације. Тај процес их удаљава од посла, дохотка и мо
гућности за образовање, као и од социјалних мрежа и активности
заједнице.2)
Из наведених одређења очигледно је да се ради о бројној и
хетерогеној категорији клијената и потенцијалних корисника со
цијалног рада, која пресеца расне, родне и друге поделе у друштву.
Будући да се различити видови дискриминације, обесправљености
и маргинализације којима су сиромашни изложени међусобно пре
плићу, очигледно је да и решење ових проблема захтева деловање
усмерено ка промени односа на свим нивоима, од индивидуал
ног, преко институционалног до структурног (политичког), што је
управо карактеристика антипотчињавајуће праксе.
Антипотчињавајућа пракса представља више практичан,
а мање теоријски приступ у социјалном раду, по чему је слична
другим приступима насталим у истом периоду, који су усмерени
на разоткривање узрока неравноправног положаја одређених дру
штвених група и налажење путева за њихово превладавање. Ту
спадају феминистички социјални рад, социјални рад са расним ма
њинама, социјални рад са особама другачије сексуалне оријента
ције и социјални рад са особама са инвалидитетом. Различитост
циљних група отежава успостављање конзистентног приступа, па
поједини теоретичари говоре о антипотчињавајућим перспектива
ма као кровном концепту.3)
2) Дренка Вуковић, Системи социјалне сигурности, Факултет политичких наука, Београд,
2005, стр. 311.
3) Sakamoto, Izumi, Pitner, Ronald, „Use of Critical Consciousness in Anti-Oppressive Social
Work Practice: Disentangling Power Dynamics at Personal and Structural Levels,“ British

103

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 3/2015, година 50.

стр. 101-121.

Проблем који третира антипотчињавајућа пракса је да су
појединцима и групама због њихових расних, економских, физич
ких и других карактеристика које их разликују од већине, одно
сно од носилаца моћи у друштву, ускраћени приступ ресурсима
и правима. Потчињавање Томпсон дефинише као „нехуман или
деградирајући третман појединаца и група; тешкоћу и неправду
изазвану доминацијом једне групе над другом; употребу моћи ко
ја има негативан и понижавајући карактер” и додаје да „потчиња
вање често укључује и занемаривање права појединаца или група
оспоравајући им статус равноправних чланова друштва”.4) Немоћ
појединаца и друштвених група Барбара Соломон дефинише као
„немогућност да се управља емоцијама, вештинама, знањем и/ли
материјалним изворима, на начин на који би ефективно извођење
цењених друштвених улига довело до личног задовољства.”5) У
сфери социјалног рада моћ се опажа као „карактеристика личних и
друштвених односа заснована на претпоставци неједнакости моћи,
тако да људи интернализују прихватање одсуства сопствене моћи у
њиховим животима.”6)
Појам дискриминације блиско је повезан са појмом потчи
њавања и подразумева да се одређене друштвене групе и поједин
ци означавају као „мање вредни” у односу на друге, што је раз
лог њиховог неравноправног положаја. Највише су јој изложени
психички и физички хендикепиране особе, етничке и националне
мањине, жене и деца, као и сексуалне мањине.7) Неспорно је да су
дискриминација и потчињеност узајамно повезани, као и да по
стоје одређене заједничке претпоставке на којима почивају анти
дискриминативна и антипотчињавајућа пракса. Ипак, без обзира
на одређене сличности, реч је о две школе мишљења, при чему
је специфичност антидискриминаторне праксе је у томе да тежи
промени кроз унапређења у законским прописима и политикама.8)
Доминели9) указује да је анти-потчињавајућа пракса усмере
на на разумевање и бављење структуралним узроцима социјалних
Journal of Social Work, Oxford University Press, Oxford, 35/2005, стр. 436.
4) Neil Thompson, Anti-discriminatory practice, Palgrave, Hampshire, 2001, стр. 34.
5) Malcolm Payne Савремена теорија социјалног рада, Филозофски факултет Универзите
та у Бања Луци, Бања Лука, 2001, стр. 211.
6) Ibid, стр. 198.
7) Милосав Милосављевић, Мирослав Бркић, Социјални рад у заједници, Републички за
вод за социјалну заштиту, Београд, 2010, стр. 77.
8) Jane Dalrymple, Beverly Burke, Anti-Opressive Practice: Social Care and the Law, Open
University Press, Maidenhead, New York, 2006, стр. 21.
9) Lena Dominelli, „Anti-opressive practive: the challenges of the twenty-first century“ Social
work: Themes, Issues and Critical Debates (Adams, Robert et al.), Palgrave Macmillan, Ba
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проблема и настојањем да се њихове последице ублаже променом
друштвених односа од макро до микро нивоа. Таква пракса обу
хвата све аспекте друштвеног живота, укљујучујући међуљудске
односе, институције, политички систем, социоек ономску инфра
структуру и друго, како би унапредила услове живота појединаца,
група и заједница. У том смислу, ова ауторка сматра да се анти-пот
чињавајућа пракса може дефинисати као „вид социјалног рада ко
ји се бави социјалним поделама и структуралним неједнакостима,
који тежи стварању услуга које ће бити прилагођеније и сензитив
није на потребе људи без обзира на њихов социјалних статус.”10)
Далримплова и Буркова дефинишу антипотчињавајућу праксу као
„приступ у оквиру радикалног социјалног рада инспирисан вред
ностима хуманизма и социјалне правде који узима у обзир иску
ства и ставове потчињених. Овај приступ заснива се на разумевању
начина на који концепти моћи, потчињавања и неједнакости одре
ђују личне и структурне односе.”11)
Циљеви антипотчињавајуће праксе захтевају преиспитива
ње професионалне улоге социјалних радника, начина на који про
цењују снаге и ресурсе клијената, као и преиспитивање односа
моћи на различитим нивоима. Без обзира да ли је усмерена више
ка критици друштвених околности које ометају кориснике у задо
вољавању потреба и личном развоју, или пак ка тражењу снага и
капацитета за њихово превазилажење, антипотчињавајући пракса
је увек вредносно утемељена, посвећена остваривању социјалне
правде и, самим тим, не може бити политички неутрална. Ипак,
за разлику од радикалних теорија социјалног рада, које нагласак
стављају на промену структуре друштва, кроз борбу за нови еко
номски поредак и прерасподелу моћи, антипотчињавајући приступ
тежи да подједнако захвати све нивое моћи – лични, колективни и
структурни. Антипотчињавајуће перпсективе, у том смислу, садр
же елементе и радикалног хуманизма и радикалног структурали
зма, којима је заједнички критички однос према постојећој пракси
социјалног рада.12)

singstoke, 2009, стр. 53.
10) Ibid, стр. 53.
11) Jane Dalrymple, Beverly Burke, Anti-Opressive Practice: Social Care and the Law, Open
University Press, Maidenhead, New York, 2006, стр. 20.
12) Хау, Дејвид, Увод у теорију социјалног рада, Факултет политичких наука, Београд,
2003, стр 187-212.
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2. AНТИПОТЧИЊАВАЈУЋA ПРАКСА,
СИРОМАШТВО И СОЦИЈАЛНА
ИСКЉУЧЕНОСТ
Могућности и препреке за примену антипотчињавајуће
праксе у социјалном раду са сиромашнима испитаћемо кроз анали
зу три међусобно повезана аспекта овог приступа: индивидуални,
организациони и системски (политички).

2.1. Однос социјалног радника и корисника
у антипотчињавајућој пракси
Без обзира на посебности које потичу из различитих циљних
група и специфичности проблема са којима се суочавају, могуће је
утврдити кључне принципе на којима почива антипотчињавајућа
пракса социјалног рада. Далримплова и Буркова13) у својој анализи
фокусирају се на начине примене законских и професионалних од
говорности социјалних радника на потчињавајући или оснажујући
начин, констатујући да антипотчињавајућа пракса захтева оснажу
јући приступ, партнерство, минималну интервенцију и критичку
рефлексивност.
Социјални радници се у пракси често сусрећу са сирома
шним клијентима који имају вишеструка негативна искуства у
сусрету са социјалним службама, службама за запошљавање, по
слодавцима. Дуготрајна подвргнутост различитим облицима осу
јећења, потцењивања и неуспелих иницијатива доводи особу у
стање беспомоћности и пасивности, чије праве узроке не може
да увиди нити контролише, већ их тумачи као „судбину”. Као по
тенцијалне изворе беспомоћности Соломон14) идентификује сли
ку коју појединци имају о себи; искуства у сусрету са спољним
службама; системе који константно блокирају и ускраћују групама
беспомоћних могућности да предузму ефективну акцију. Чак и ру
тински, свакодневни контакти социјалних радника са клијентима
нису лишени ових елемената. Кратки и формализовани контакти,
инсистирање на испуњавању процедура и незаинтересованост за
суштинске проблеме клијената су само неке од ситуација које до
приносе учвршћивању негативне слике клијената о себи, али и о
“помагачким професијама” на које су упућени.
13) Ibid, стр. 20.
14) Ibid, стр. 36–37.
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Далримплова и Буркова15) анализирају оснажујући приступ
фокусирајући се на три нивоа – осећања, идеје и акцију. Први ни
во, ниво осећања, подразумева смањивање дејства личних искуста
ва која су довела до клијентовог осећања беспомоћности. Други
ниво, ниво идеја, тежи промени свести клијента, оснаживању да
контролишу сопствене животе, осећања и јачању способности да
делују. Важна компонента овог приступа је ослобађање осећања
кривице, померање фокуса ка решавању проблема кроз промену
постојећих односа моћи. Коначно, ниво акције усмерен је ка оства
ривању промена у установи, систему социјалне заштите и ширим
системима који утичу на клијенте. На овом нивоу, професионалци
покушавају да подстакну промену на нивоу социјалних, економ
ских или политичких структура како би успоставили правичнију
дистрибуцију материјалних ресурса и друштвене моћи.
Предуслов оснажујућег приступа је одбацивање гледишта о
социјалном раднику као једино мериторном да просуђује узроке
проблема и начин њиховог решавања. Професионалац мора бити
отворен да чује искуство маргинализованих, да би могао да разуме
начин на који виде свој положај. Вештина слушања је од посеб
ног значаја. Сакамото и Питнер16) истичу да у антипотчињавајућој
пракси, професионалац своје претпоставке и импресије мора да
остави по страни и допусти клијенту да изложи своје виђење про
блема, како би полазиште у решавању билo утврђено из перспек
тиве клијента, а не (искључиво) социјалног радника. У том смислу,
професионалац у извесној мери преузима улозу фацилитатора, док
дефинисање проблема има карактер преговарања, а не постављања
дијагнозе.
Разумевање оснаживања као комплексног и динамичног про
цеса је значајно јер се оснаживање у социјалном раду не може по
стићи слепим придржавањем одређеном начину рада, нити свести
на технику.17) Шепард указује да постоје најмање четири различита
начина на које се оснаживање употребљава: 1) концепт „активних
вољних избора”, према којим професионалац има улогу фацили
татора који помаже клијенту, као равноправном саговорнику, ко
ристећи сугестије, па и убеђивање, с тим да је коначна одлука увек
препуштена самом кориснику; 2) индивидуализовани саветодавни
приступи, који тежиште стављају на „лични раст” - дубље разуме
15) Ibid, стр. 116–120.
16) Ibid, стр. 446.
17) Judith Lee, The Empowerment Approach to Social Work Practice, Columbia University Press,
New York, 2001, стр. 57.
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вање сопствене личности и овладавање сопственим осећањима; 3)
феминистички приступи, који наглашавају потребу за оснажива
њем жена у породици и друштву, 4) маркисисти, који потенцирају
утицај капиталистичког система на обликовање свести клијената.18)
Оснаживање у антипотчињавајућој пракси није лишено
етичких дилема и противречности. Подсећајући на мисао Паула
Фреиреа, бразилског теоретичара и активисте, да „помагање које
полази од егоистичних интереса оних који доминирају, претварају
ћи потчињене у објекте свог хуманитаризма, само по себи одржава
и одражава потчињавање”, Сакамото и Питнер постављају питање
ко више зна о потчињености – они који говоре о томе или они који
су је искусили?19)
Промена положаја маргинализованих појединаца и њихо
во оснаживање незамисливо је уколико нису укључени у процес
доношења одлука које се тичу њиховог живота, односно ако са
клијентима није успостављен партнерски однос. Генерално, под
партнерством се подразумева формални споразум између две
или више особа, група или организација на остварењу заједничких
циљева. У социјалном раду, најчешће се говори о партнерству из
међу професионалаца и клијената, између самих професионалаца,
као и о партнерству више институција.20)
У односу професионалац-корисник партнерство не подразу
мева нужно потпуну једнакост партнера; важније је настојање да
се пронађе јединствен приступ и консензус о томе шта је циљ и
како га остварити. Партнерство доприноси оснаживању јер креира
атмосферу сарадње, поштовања, поверења, искрености, показује
клијенту да се његовови ставови и акције вреднују, подижући му
самопоуздање и јачајући свест о сопственим моћима. Партнерство
у антипотчињавајућој пракси треба да је засновано на сагласности
и споразуму са корисником, а не на основу препоставки о његовим
или њеним потребама и жељама, које води стварању патернали
стичког односа. Положај клијента може се ојачати, на пример, ко
ришћењем писаних уговора, постојањем независних заступника и
инсистирању на пристанку клијента на основу пуне информисано
сти о правима које има. Такође, принцип партнертства може да се
18) Michael Sheppard, Social work and social exclusion: the idea of practice,Ashgate, Hampshi
re, 2006, стр.116-131.
19) Ibid, стр. 439.
20) Bеverly Burke, Jane Darlymple, „Critical intervention and empowerment“ Social work: The
es, Issues and Critical Debates (Adams, Robert et al.), Palgrave Macmillan, Basingstoke,
2009, стр. 261.
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примени и на сарадњу између више институција у смислу плани
рања услуга на начин да клијенти имају највећу могућност избора
и минимум препрека у избору између њих.21)
Принцип минималне интервенције захтева од социјалних
радника да буду свесни потенцијалне моћи у односу на клијенте
и последица интервенција по њихове животе. Социјални радници
могу интервенисати на примарном нивоу – да предупреде настанак
проблема; секундарном – да се баве проблемом у раној фази, пре
него што постану озбиљни и терцијарном – настојећи да смање
последице по људе кад је нешто већ кренуло лоше или је установа
била присиљена на акцију. Код антипотчињавајуће праксе важно је
да се за интервенцију не чека до последњег тренутка, јер ће про
фесионалац тада бити присиљен на ексцесивну и потчињавајућу
акцију.22)
Важна компонента антипотчињавајуће праксе је и принцип
рефлексивности или критичке рефлексије. Критичко освешћива
ње различитих улога, положаја и моћи професионалца и клијента,
као претпоставка оснаживања у социјалном раду, има корене у ра
дикалној педагогији Паула Фреиреа – образовању за сиромашне
које им поред стицања знања, помаже да развију свест о себи и
свом положају у друштву и на тај начин подстакну промене у свом
окружењу.23) Далримплова и Буркова24) под рефлексивношћу под
разумевају континуирано преиспитивање начина на који се личне
вредности и лична историја испољавају у социјалним релацијама.
Сакамото и Питнер25), пак, тежиште стављају на односе моћи, од
ређујући рефлексивност као „процес континуираног промишљања
и преис питивања начина на који пристрасности, претпоставке и
светоназор утичу на начин на који перципирамо разлике и дина
мику моћи.”
Социјални радници увек припадају одређеним друштвеним
слојевима са којима деле заједничке вредности и ставове, који
утичу на њихово разумевање социјалних ситуација. Принцип ре
флексивности подсећа професионалце на потребу да стално преи
спитују начине на који њихова припадност одређеним сегментима
21) Malcolm Payne, Савремена теорија социјалног рада, Филозофски факултет Универзите
та у Бања Луци, Бања Лука, 2001, стр. 200.
22) Ibid, стр. 200.
23) Judith Lee, The Empowerment Approach to Social Work Practice, Columbia University Press,
New York, 2001, стр. 86–90.
24) Ibid, стр. 20.
25) Ibid, стр. 441.
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друштвене структуре и систем вредности, утичу на њихову спо
собност да прихвате и разумеју искуства клијената. Познавање се
бе једна је од кључних вештина неопходних за рад на оснаживању
других особа, јер омогућава професионалцу да трансформише со
цијалне релације на начин да доприноси смањењу неједнакости.26)
Сакамото и Питнер27) наводе три практичне активности које
помажу у развоју критичке свесности. Прва је анализа улога приви
легованих група и циљних група - којима је приступ моћи и ресур
сима ограничен. Предмет анализе је однос моћи између две групе,
као и проналажење сличности и евентуалних заједничких циљева
(нпр. потпуно укидање односа доминације у друштву). Друга је
интергрупни дијалог који је примењен у настави студентима со
цијалног рада на Универзитету Вашингтон, где групе састављене
од припадника различитих етничких и расних заједница користе
дискусију у малим групама и експерименталне методе учења да би
развили критичку свесност. Трећа активност је оснаживање које
помаже социјалним радницима да сагледају себе из перспективе
другог и проналажење подршке за саме социјалне раднике, како би
повратили професионалну моћ и могли да помогну другима.

2.2. Институционални оквир
антипотчињавајуће праксе
социјалног рада
Под институционалним оквиром у овом раду подразумева
се, пре свега, начин на који организација социјалних служби утиче
на начин на који професионалци делују, кроз формирање образаца
поступања у односу са клијентима. Критичка анализа антипотчи
њавајуће праксе социјалног рада требало би да укључи овај аспект
и понуди предлоге за развој социјалних услуга прилагођених по
требама маргинализованих и искључених делова популације. Ра
дикални критичари социјалног рада указују да социјалне службе,
поред својих манифестних функција, као што је сузбијање соци
јалних проблема и помоћ појединцима у превазилажењу животних
тешкоћа, такође имају и латентну функцију социјалне контроле и
одржавања постојеће друштвене структуре. Оваква улога социјал
них служби и социјалних радника не помаже појединцима да по
врате самопоуздање и моћ да управљају сопственим животом, нити
може да допринесе остварењу социјалне правде у ширем смислу.
26) Lena Dominelli, „Anti-opressive practive: the challenges of the twenty-first century.“ Social
work: Themes, Issues and Critical Debates (Adams, Robert et al.), Palgrave Macmillan, Ba
singstoke, 2009, стр. 55.
27) Ibid, стр. 443–447.

110

Стеван Д. Вељовић

Могућности и ограничења антипотчињавајуће ...

Ово гледиште најбоље илуструје став Џејмса Ифеа који сматра да
„институционално окружење у којим социјални радници пружају
услуге не подржава етички карактер њихове мисије.28)
Иако социјални радници током школовања уче о сиромаштву
као мултидимензионалном проблему, у пракси социјалног рада
проблему сиромаштва често се приступа на правно-администра
тивни начин, сводећи однос са клијентом на проверу испуњености
услова за остваривања права из области социјалне заштите (у вези
са поседовањем имовине, спремношћу за тражење запослења, по
хађањем обука и сл.). Оваквим приступом клијенти се стављају у
позицију пасивних прималаца давања (чији је ниво примања при
том често недовољан за покривање чак и основних потреба), док
их заједница због тог статуса обележава као зависне, непродуктив
не, мање вредне и самим тим, неравноправне чланове друштва.
Креирање социјалних услуга увек укључује одређено схва
тање узрока сиромаштва, чак и кад оно није експлицитно исказа
но. То схватање засновано је на претпоставкама о људској приро
ди, друштвеним односима и обавезама заједнице према социјално
угроженим појединцима, и утиче на начин на који социјалне слу
жбе одређују приоритете и алоцирају ресурсе. Стриер и Бинјамин
групишу различите теорије о сиромаштву у три главна приступа
– индивидуални, културно-бихевиорални и структурални.29) Со
цијални рад са појединцем као доминатан методолошки приступ
усмерава социјалне раднике ка тражењу узрока сиромаштва у осо
бинама клијента и његовој способности да се интегрише у дру
штво кроз продуктивно укључивање на тржиште рада. Културнобихевиор алне теорије проблеме појединца посматрају у контексту
заједнице у којој живи (породица, суседство, етничка група) и со
цијалних интеракција које доприносе усвајању ставова и образаца
понашања који спречавају њихову интеграцију у ширу заједницу.
Структурална објашњења, пак, сиромаштво објашњавају као по
следицу друштвених неједнакости које доводе до стварања систем
ских баријера приступу образовању, здравственим услугама и за
пошљавању.
Разумевање структурних узрока неједнакости и потчињено
сти није потпуно ако се сагледава само утицај политичког и еко
номског система на законодавни оквир, а занемаре процеси унутар
институција које раде са сиромашнима и начин на који ти процеси
доприносе ублажавању или појачавању односа потчињености. Ка
ко запажа Пол Спикер, „уобичајени пропуст у анализама политике
28) Roni Strier, Sharon Binyamin, „Developing Anti-Oppressive Services for the Poor: A Theore
tical and Organisational Rationale.“ British Journal of Social Work 40/2010, Oxford Univer
sity Press, стр. 1911.
29) Ibid, стр. 1912–1913.
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је претпоставка да се идеолози, реформатори или владе, једностав
но морају договорити шта желе и да ће то и добити. /…/ Ефекат
политика може бити знатно другачији од очекиваног, а процес ад
министрирања има главну улогу у томе.”30)
Социјални радници имају важну улогу у томе, јер имају уло
гу посредника између клијената и државног апарата у ширем сми
слу. Ова улога представља „мач са две оштрице”, јер у исто време
садржи елементе бриге и контроле. Другим речима, има потенци
јал да допринесе оснаживању, али и учвршћивању односа потчи
њавања. Који ће аспекти и тенденције превагнути, у великој мери
зависи од акција самих социјалног радника.
Не сме се заборавити да социјални радници не делују као
изоловани појединци већ као представници одговарујућих служби,
које имају сопствену организацију са утврђеним правилима, овла
шћењима и хијерархијом. Социјалне службе нису командне струк
туре у којима је могуће управљати с врха. Такође, не постоји пуна
самосталност професионалаца унутар система, већ сваки службе
ник има одређени степен делегираних моћи која одговара пове
реним задацима. Функционална расподела одговорности унутар
установе, паралелено постојање хијерархијских и хоризонталних
линија сарадње, облици институционалног учења (утврђени обра
сци поступања са клијентима чији је извор више у пракси, а мање
у формалном образовању), само су неки од потенцијалних утицаја.
Будући да социјалне службе функционишу на основу овлашћења
која им повери оснивач (централна држава или локална самоупра
ва), професионалци имају ограничену могућност да утичу на рас
поделу надлежности између различитих нивоа власти и служби,
планирање процедура и прописа који ће уређивати њихов рад, као
и на могућности превентивног деловања.
Покушавајући да идентификује начин организације у соци
јалној сфери, Спикер31) подсећа на дискусију Дејвида Билса који
издваја пет основних нивоа функционисања ових служби:
1. Рад са проблемима као захтевима, где се услуга пружа
као реакција на неки специфичан захтев, а сама реакција
је прописана (пример су социјални раднци који раде у
социјалној помоћи);
2. Ситуациони рад са проблемима (професионалац дефи
нише проблем и реакцију на њега – лекари, социјални
радници);
30) Пол Спикер, Социјална политика: теорија и пракса, Факултет политичких наука, Бео
град, 2013.
31) Ibid, стр. 252–253.
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3. Систематско пружање услуга (одговорност за службу ко
ја се бави утврђеним опсегом проблема, а не индивиду
алним случајевима – пример су домови за смештај ко
рисника);
4. Обухватно обезбеђивање услуга (организација и усмера
вање комплетне службе, попут министарства становања,
министарства за дечју заштиту, болнице или канцелари
је за социјалну сигурност, при чему је у одређеној тери
торијалној области могућ широк опсег реакција, а спе
цифичне реакције нису прописане);
5. Обухватно покривање области (ниво креирања и плани
рања политике, велики део тог посла обавља се на нивоу
централне владе).
Улога социјалних радника углавном се задржава на прва два
нивоа, што ограничава њихову могућност да делују у смеру прео
бликовања политика, промовисању интереса корисника и јачању
њиховог утицаја на креирање услуга. Стриер и Бинјамин32) суге
ришу да антипотчињавајућа пракса захтева промену организаци
оне структуре социјалних служби, која мора бити далеко инклу
зивнија. Укључивање клијената у процес организационог учења
може се остварити, између осталог, кроз евалуацију задовољства
клијената услугом. У циљу преобликовања организационе култу
ре, препоручује се и специјализација социјалних радника за рад са
сиромашнима унутар самих социјалних служби, у циљу подиза
ња њиховог рејтинга унутар професије, као и стварање професи
оналних заједница и продубљивање знања из ове области.33) Кроз
критичку рефлексију праксе, социјални радници треба да стално
преис питују начин на који вредности, социјалне разлике и односи
моћи утичу на однос клијената и социјалних служби, рефлектујући
шире односе између сиромашних појединаца и породица и остатка
друштва.
Коначно, имајући у виду еманципаторску природу и улогу
антипотчињавајуће праксе, социјални рад се сматра и формом по
литичког деловања. Антипотчињавајућа пракса подразумева емо
тивно и интелектуално инвестирање у рад са клијентом, које пре
вазилази свакодневну пословну обавезу, смањује професионалну
дистанцу и донекле замагљује границу између професионалне и
приватне сфере.
32) Ibid, стр. 1916.
33) Ibid, стр. 1919–1920.
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У том смислу, бројни аутори34) истичу да се пред социјал
не раднике као захтев поставља одбацивање неутралности и опре
дељивање за рад на остваривању социјалне правде, једнакости и
развоју људских потенцијала. Један од заступника овог схватања,
Нил Томпсон, изричито наводи да „пракса социјалног рада која не
узима у обзир проблеме потчињавања и доминације не може бити
добра пракса, без обзира колико високе стандарде испуњавала у
другим аспектима.” 35)

2.3. Сиромаштво и реформисање државе благостања
Примена антипотчињавањуће праксе незамислива је без
критичког сагледавања утицаја друштвене структуре на професи
оналну улогу социјалних радника и деловање служби којима при
падају. У том смислу, улога социјалног рада у борби против соци
јалне искључености није једнозначна. Шепард указује да се веза
социјалног рада и социјалне искључености може посматрати на
три начина: као доследан ангажман социјалног рада на осигура
вању интеграције и укључивања; као могућност и потреба соци
јалног рада да се ангажује на повећању социјалне укључености,
која није довољно коришћена; као делатности која сама по себи
укључује етикетирање и маргинализацију и доводи до искључува
ња појединаца и група.36)
Систем социјалне политике, као институционални оквир у
којем социјални радници делују, детерминише обим и садржај со
цијалних права, надлежности социјалних служби и циљеве њихо
вог деловања. Главни елемент за разликовање социјалних режима
је расподела ризика између главних извора благостања у друштву
– тржишта, породице и државе. Класична подела на социјалде
мократске, либералне и корпоративне режиме коју је дао Геста
Еспинг-Андерсен у књизи Три света капитализма благостања37),
одсликава главне линије ове поделе (иако је у међувремену претр
34) Lena Dominelli „Anti-opressive practive: the challenges of the twenty-first century“ So
cial work: Themes, Issues and Critical Debates (Adams, Robert et al.), Palgrave Macmil
lan, Basingstoke, 2009, стр. 49–64; Neil Thompson, Anti-discriminatory practice, Palgrave,
Hampshire, 2001, стр. 10–11; Roni Strier, Sharon Binyamin „Developing Anti-Oppressive
Services for the Poor: A Theoretical and Organisational Rationale“ British Journal of Social
Work 40/2010, Oxford University Press, стр. 1917–1918.
35) Ibid, стр. 11.
36) Michael Sheppard, Social work and social exclusion: the idea of practice,Ashgate, Hampshi
re, 2006, стр. 27.
37) Gøsta Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton University Press,
Princeton, 1990.
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пела одређене критике и допуњена новим моделима). Генерално,
социјалдемократски модел државе благостања карактерише висо
ко учешће јавне потрошње у бруто домаћем производу, универзал
ни приступ социјалним правима, државу као главног носиоца обез
беђивања социјалних услуга и високу стопу запослености, која је
омогућена већим укључивањем жена на тржиште рада. Либералне
режиме, између осталог, карактерише ниже издвајање за јавну по
трошњу у БДП, ограничена улога државе у обезбеђивању социјал
них услуга и условљавање новчане помоћи и услуга које обезбе
ђује држава провером имовинског статуса. Корпоративни модел
специфичан је по томе што тежи задржавању постојећих статусних
разлика, издвајање за јавну потрошњу средњег до високог нивоа и
веће ослањање на породицу у обезбеђивању социјалног благоста
ња.
Под утицајем глобализације и фискалних притисака, у мно
гим земљама са развијеним социјалним функцијама деведесетих
година прошлог века спроведене су реформе које су смањиле ниво
социјалних права и увеле рестриктивније услове за њихово оства
ривање. Поред смањења трошкова социјалне државе у односу на
БДП, ове реформе одликовало је и увођење тржишних механиза
ма у сферу социјалних услуга и јачање одговорности појединца за
лично и породично благостање.
У либералним режимима, изазов за заступнике антипот
чињавајуће праксе је да задрже усмереност ка вредностима уте
мељним на социјалној правди у условима када разградња режима
благостања мења социјалну структуру засновану на послератним
редистрибутивним механизмима. У земљама попут Велике Брита
није и Ирске, приметан је мањи утицај социјалног рада на јавне
политике. С друге стране, у нордијским земљама социјални рад
се одвија у условима универзалног приступа правима, комбинују
ћи еманципаторске идеологије са јавним заговарањем посредством
синдиката и активизмом усмереним ка већој родној равноправно
сти.38)
Специјализација и плурализам у пружању услуга, расподела
ресурса између већег броја организација само су неки од факто
ра који утичу на праксу социјалног рада. Доминантно усмеравање
пажње на тему запошљавања, којом се баве друге инстититуције,
према мишљењу Шепарда,39) ограничило је могућности социјалног
38) Michael Rush, Marie Keenan, The Social Politics of Social Work: Anti-opressive social work
dilemmas in 21st century welfare regimes, University College Dublin, School of Applied So
cial Science, Dublin, 2012, стр. 12–16.
39) Ibid, стр. 31.
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рада да се бави проблемом социјалне искључености и оставило га
да се бави дечијом заштитом, третманом малолетних преступника
и другим проблемима који у себи носе регулаторне и контролне
функције.
Услед ограничених могућности да се бави целином проблема
сиромаштва и социјалне искључености, социјални радници упуће
ни су на бављење само појединим аспектима ових појава. Огра
ничена тржишним принципима, антипотчињавајућа пракса соци
јалног рада неретко бива кооптирана у шири систем на начин који
тешко да доприноси оснаживању клијената. Kao пример Л. Доми
нели40) наводи процедуре које осигуравају да се пружаоци услуга
придржавају одређених стандарда и њихову обавезу да разматрају
притужбе клијената, а које ни по чему суштински не доводе у пи
тање постојеће неједнакости, нити доминантну улогу тржишта у
расподели ресурса, као један од примарних разлога маргинализа
ције појединаца и група.
Тржишни систем преобликује социјалне услуге у складу са
принципима три Е - економичности, ефикасности и ефективно
сти - а социјални рад усмерава на управљање ризицима у друштву
ризика. Тежиште у раду ставља се на поштовање процедура како
би се заштитили интереси пружаоца услуга, а свако одступање од
процедура излаже професионалца ризику да његово поступање бу
де означено као немарно. Услед веће изложености њиховог рада
јавности, као и увођења индикатора који мере њихове перформан
се, професионалци се углавном усмеравају на остваривање поста
вљених циљева, чак и кад они не воде ка исходу које би, као профе
сионалци, сматрали оптималним.41)
Поред отвореног супротстављања којем је антипотчињавају
ћа пракса била изложена деведесетих година од стране пристали
ца протржишних реформи у социјалном сектору, њен иновативни
потенцијал умањен је и селективним прихватањем појединих кон
цепата који се могу уклопити у матрицу неолибералних реформи.
Осим тога, могућност ширења антипотчињавајуће праксе и њен
капацитет да подстакне промене у пракси социјалног рада ограни
чене су недостатком ресурса и адекватне обуке социјалних радни
ка.42)

40) Ibid, стр. 58.
41) Stella Perrot, „Social work and organisations.” Social work: Themes, Issues and Critical De
bates (Adams, Robert et al.) Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2009, стр. 112.
42) Ibid, стр. 60.
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3. НАЛАЗИ И ПРЕПОРУКЕ ЗА
ДАЉА ИСТРАЖИВАЊА
Аргументи изложени у овом раду указују да кључне каракте
ристике институционалног оквира у којем се социјални рад одвија
нису компатибилне са еманципаторским циљевима и холистичким
приступом социјалним проблемима на којем се заснива антипотчи
њавајућа пракса. Усмереност на рад са појединцима као случајеви
ма, бирократизација и фрагментираност услуга, сужавање обима и
садржаја социјалних права само су неки од фактора који онемогу
ћавају систематско заснивање социјалног рада са сиромашнима на
принципима антипотчињавајуће праксе. Реч „систематско” у овом
контексту се користи како би се нагласила разлика између издво
јених, „инцидентних” примера из праксе и могућности за широко
распрострањену употребу овог приступа у решавању проблема си
ромаштва и социјалне искључености.
Антипотчињавајућа пракса усмерена је ка преобликовању
праксе социјалног рада у циљу хуманизације друштвених односа и
ублажавања неједнакости и потчињености појединаца и друштве
них група. Као таква, њена корисност не мери се само успешношћу
у достизању структурних промена, који захтева дужи временски
период и чији је исход углавном неизветан. Одређени позитивни
ефекти могу се остварити, између осталог, и кроз помоћ поједин
цима да на другачији начин сагледају своје проблеме и поврате
контролу барем над неким аспектима сопственог живота.
Антипотчињавајућа пракса је значајна и зато што указује на
потребу за целовитијим схватањем улоге професије социјалног ра
да, као и за бољим повезивањем њених различитих аспеката. Наи
ме, повезивање рада у пракси са емпиријским истраживањима ра
ди унапређења теорије и методологије, те са иницирањем промена
у институцијама и политикама, допринели би јачању утицаја соци
јалног рада, супротно постојећој фрагментираности и изолованом
одвијању поменутих активности. Резултат овог другог приступа је
за професију социјалног рада изразито неповољан, јер се знање
стручњака из праксе не користи за унапређење теорије, искуства
клијената се углавном занемарују, а процес заговарања препушта
другим актерима.
Један од главних изазова антипотчињавајуће праксе је у про
налажењу баланса између различитих нивоа деловања. Наиме, со
цијални радници нису нужно ни теоријски потковани, нити имају
потребно искуство и вештине за деловање које ће обухватити са
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ветодавни рад са клијентом на разумевању узрока потчињености,
промени аутоперцепције и повећању самопоуздања, на подстица
њу промена у социјалним службама и заговарању у циљу промене
одређениих политика или прописа. Уколико се та активност распо
дељује између више професионалаца, поставља се питање на који
би начин требало организовати рад службе како би се омогућило
такво деловање, на шта досадашња пракса није дала адекватан од
говор. Такође, у раду су изнете и одређене дилеме и изазови у ве
зи са употребом ауторитета у односу с клијентом, етичких дилема
и принципом минималне интервенције, где теоријски разрађени
принципи нису довољно поуздана основа за поступање у пракси.
У фокусу будућих истраживачких активности требало би да
буду, осим наведених питања, и начини повезивања саветодавних
(практичних), истраживачких и заступничких функција, и разви
јање метода и техника које одговарају овом приступу. Емпиријска
истраживања требало би, између осталог, да обезбеде практичари
ма базу студија случајева који би служили као смернице за инди
видуални рад са клијентима, за иницирање промена у организаци
јама и законодавно заступање и понудили модалитете за деловање
на више нивоа. Теоријска истраживања требало би да размотре мо
гуће начине за разрешење унутрашњих противречности приступа
везаних за употребу ауторитета, као и на етичке дилеме у вези са
принципом професионалне неутралности.
Проблеми и дилеме изнети у овом раду говоре у прилог
потреби даљег истраживања у циљу продубљивања теоријског и
емпиријског сазнања које ће помоћи да се принципи антипотчи
њавајуће праксе повежу са практичним вештинама и подстакне
процес учења, између осталог, кроз промоцију добре праксе. То
би помогло заступницима овог приступа да повећају утицај унутар
струке и омогућило им да више утичу на усмеравање промена уну
тар социјалних служби, као и у ширим системима. Увршћивање
антипотчињавајуће перспективе у курикулуме допринело би ква
литетнијем преношењу сазнања о овом приступу, посебно уколико
постоји чвршћа веза између иновирања знања у образовном про
цесу и примене у пракси. Отежавајућа околност је, међутим, да се
антипотчињавајућа пракса, како је већ речено, не може се свести на
технику која се може научити, што свакако отежава њено формал
но „увођење” у институције.
Иако тврдње изнете у раду указују да постојећи политич
ки и институционални оквир сужава поље за антипотчивањајућу
праксу социјалног рада, то није разлог да се одустане од даљих
истраживања и активности на унапређењу овог приступа у пракси.
Ма колико било истина да су тренутне баријере тешко премостиве,
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важи и обратно: промена оквира може бити освојена управо кроз
развој и јачање утицаја антипотчињавајуће праксе.
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Stevan D. Veljoviс
THE POSSIBILITIES AND LIMITATIONS OF THE
ANTI-OPPRESSIVE SOCIAL WORK PRACTICE
Resume
The paper deals with the possibilities and limitations of the
systematic use of anti-oppressive social work practice in social
institutions dealing with the issues of poverty and social exclusi
on. The paper aims to inspire more comprehensive understanding
of anti-oppressive practice in relation to the institutional frame
work in which social work practice takes place. Through analysis
of relevant literature, we examined three key dimensions of the
subject: the relationship between social worker and the client, the
impact of organization of social services on the anti-oppressive
practice and the impact of social regimes as broader field defin ing
social work activities. The anti-oppressive practice started in late
60s as a radical social work approach, aiming to transform social
work practice to improve the living conditions of groups whose
access to rights and resources is thwarted because of gender, ra
ce, ethnicity of physical differences, which differs them from the
majority, or from the more powerful groups in the society. The
traditional perspectives in social work focus on helping the client
through counseling, while the radical approach tries to link the
powerlessness and disenfranchisement of individuals with wider
social and economic inequalities. The anti-oppressive approach
differs from both of them, trying to connect client’s personal is
sues with structural inequalities. It focuses on understanding de
eper structural causes of social problems and dealing with their
consequences by altering social relations at all possible levels,
from the personal and family level, through institutional level, to
the legislative and policital area. The paper explores how the ap
plication of principles of anti-oppressive practice (empowerment,
partnership, minimum intervention, critical reflexivity) is helping
clients to gain greater control over their own lives, to overcome
obstacles in meeting the needs and to gain greater influence over
decision-making process that affects them. The main dilemmas
arises from the use of authority in counseling, ethical challenges
related to value neutrality and the need to operate on multiple
levels (individual, cultural, structural), where theoretical princi
ples does not offer clear guidelines for practice. We argue that the
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organization of social services and broader political framework
of social work considerably limits the potential of anti-oppressi
ve practice. Professional and innovative potential of social work
in working with the poor is constrained by bureaucratic proce
dures, limited resources, standardization and fragmentation of
services. Emancipative goals of anti-oppressive practice and its
aspiration towards achieving social justice, are opposed to resi
dual objectives of social protection, according to which the duty
of the community ends on assisting the most vulnerable to meet
their basic needs. Also, the introduction of market mechanisms
in social services and greater freed om of choice failed to provide
better access to services and help clients to gain more control over
their own lives. That anti-oppressive perspective is inherently po
litical, because of its rejection of the principle of value neutra
lity of the profession. The question is, however, how to provide
broader support for such approach, and whether its efforts could
be reconciled with policies which defin e the targets and compe
tences of social services. Further development of anti-oppressive
practice requires that knowledge about the perspective is impro
ved through theoretical and empirical research. Future research
should focus on several topics: the issue of connecting different
levels of action in anti-oppressive practice (individual, instituti
onal, legislative and political), the need for improving education
and strengthening professional status of social workers working
with the poor, the ethical dilemmas of anti-oppressive practice,
as well as defining guidelines for practitioners including advisory
work with clients, initiating changes in the social services and le
gislative advocacy.
Key words: anti-opressive practice, social protection, critical reflexivity, so
cial workers and clients partnership, organization of social servi
ces, social regime, poverty, social exclusion.
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Сажетак
Национални минимални стандарди дефинишу ниво квалите
та здравствених и социјалних услуга које се пружају корисницима.
Они представљају концепт који професионалци у здравственом и
социјалном сектору треба да користе као апсолутни минимум ква
литета услуга у циљу њиховог унапређења. У раду је дат преглед
три национална и стандардног оквира Европске уније за услуге
менталног здравља или услуге социјалне заштите, које се не пру
жају искључиво у заједници. Ови стандарди квалитета имају не
ке заједничке карактеристике: (1) стављају корисника у центар и
усмерене су на унапређење квалитета услуга; (2) нису обавезни; (3)
израђени су на начин да буду јасни општој јавности, корисницима,
њиховим породицама и старатељима; (4) дизајнирани су тако да се
на основу њих могу процењивати услуге те да се на основу тога
може вршити њихово плаћање; (5) у складу су са националним по
литикама у овој области и стратегијама; (6) односе се и на заштиту
*
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менталног здравља и социјалне услуге; и (7) могу да их примењују
сви актери релевантни за пружање услуга у овим областима. На
крају су приказани функционални стандарди у социјалном систе
му Републике Србије, и указало се на недостатак координације из
међу ових и стандарда услуга у здравственој заштити, релевантних
за бригу о особама са менталним и интелектуалним потешкоћама.
Кључне речи: менталне, интелектуалне, потешкоће, стандарди, социјал
ни i здравствени, сектор, заједница, услуге, политика.

1. НАЦИОН
 АЛНИ СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА
Национални минимални стандарди у контексту заштите
лицa са менталним и интелектуалним потешкоћама су изјаве ко
је описују прописани ниво квалитета здравствених и социјалних
услуга које би требало пружати одраслим особама у заједници.
Сврха ових стандарда је успостављање жељеног квалитета услуга
на територији једне државе, као и развијање мерљивих индикатора
за процесе мониторинга и евалуације.
Услуге које се пружају у области менталног здравља чине
12–15% свих услуга које се пружају лицима са инвалидитетом,
што је битно већи постотак од неспособности узроковане свим ти
повима канцера или кардиоваскуларних болести.1)
Стандарди квалитета су једно од најјачих средстава које мо
же бити коришћено за унапређење социјалних услуга и услуга
менталног здравља у заједници. Многи други фактори имају, тако
ђе, значајан утицај на услуге менталног здравља. Подаци показују
да је у Енглеској преваленција менталних проблема већа у сирома
шнијим областима и да ова подручја имају просечно ниже стопе
опоравка.2)
Развој здравствених и социјалних услуга у заједници треба
да буде оријентисан на корисника, те је зато од изузетне важности
да они и чланови њихових породица буду упознати са стандардима
и да перманентно учествују у евалуацији квалитета.
1) Graham Thornicroft, Michele Tansella, What are the arguments for community-based mental
health care? WHO Regional Offic e for Europe’s Health Evidence Network (HEN), Kopenha
gen, 2003, p.2
2) Jaime Delgadillo, Miqdad Asaria, Shehzad Ali, Simon Gilbody, “On poverty, politics and
psychology: the socioeconomic gradient of mental healthcare utilization and outcomes”,
The British Journal of Psychiatry, The Royal College of Psychiatrists, 2015, pp.pii: bjp. bp.
115.171017
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У делу који следи изложени су стандарди квалитета за услу
ге менталног здравља у Уједињеном Краљевству, Аустралији и Че
шкој. Посебна пажња посвећена је приказу Добровољног оквира
Европске Заједнице за социјалне услуге, и анализи функционал
них стандарда у Републици Србији.

2. СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА
ЗА УСЛУГЕ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА КОД
ОДРАСЛИХ У УЈЕДИЊЕНОМ КРАЉЕВСТВУ
2.1. NICE Програм стандарда квалитета
Национални институт за клиничку изузетност (NICE),3) не
зависна организација одговорна за обезбеђивање националних
смерница, успостављање стандарда квалитета и управљање наци
оналном базом података са циљем побољшања здравственог ста
ња популације и превенције болести, у Уједињеном Краљевству је
2009. године овлашћена за израду и управљање стандардима ква
литета здравствене и социјалне заштите, као делом програма стан
дарда квалитета.
Програм стандарда квалитета прати следећа начела: свеобу
хватну базу доказа и евиденције, независне саветодавне одборе,
клинички допринос и допринос пацијената, транспарентан процес
и доношење одлука, истинске консултације, делотворну дисемина
цију и имплементацију и редовне ревизије.
Кључне активности програма стандарда квалитета су: из
рада и објављивање стандарда квалитета који се тичу клиничке
ефективности, безбедности пацијената и искустава пацијената,
уз коришћење најбољих доступних доказа клиничке и трошковне
ефективности; пружање могућности главним актерима у друштву
да, кроз процес консултација који је инклузиван, отворен, транспа
рентан и примењен, дају допринос, уз одговарајуће управљање;
разматрање утицаја стандарда квалитета на трошкове; разматра
ње утицаја стандарда квалитета на једнакост; редовно ревидирање
и ажурирање стандарда квалитета; и захтев за усаглашавањем са
осталим националним иницијативама за унапређењем квалитета.

3) NICE, National Institute for Health and Care Excellence, Standards and indicators, Internet,
http://www.nice.org.uk/standards-and-indicators, 15/03/2015
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2.2. NICE Водич кроз процес успостављања
стандарда квалитета
До краја 2012. године NICE је донео Водич за процес успо
стављања стандарда квалитета у циљу покретања процеса успо
стављања стандарда квалитета за услуге здравствене и социјалне
заштите у Уједињеном Краљевству.
Према водичу, сваки стандард квалитета је скуп специфич
них, концизних изјава и са њима повезаних мера које:
• делују као ознаке високо квалитетне, исплативе неге па
цијената кроз клиничка стања или смернице збрињавања.
• се изводе из најбољих доступних доказа и евиденција по
пут NICE смерница или других извора акредитованих од
стране NICE.
• се израђују у сарадњи са NHS и организацијама за соци
јалну заштиту, уз њихове партнере и кориснике услуга.
Прецизније речено, стандарди квалитета су описне, квали
тативне изјаве које су уједно и јасне и концизне, а описују основ
не захтеве за високо квалитетну негу. Изјаве представљају нешто
чему треба тежити (описују изузетност), али што је достижно, и
системи здравствене, односно социјалне заштите треба да их раз
мотре при планирању и пружању услуга, као део опште дужности
да обезбеде стално побољшање квалитета. Њима се такође могу
описати основни захтеви за негу у случајевима у којима постоји
сумња да се таква нега пружа код свих услуга. Сваки стандард об
ухвата 15 изјава, а свака изјава треба да прецизира један концепт
или захтев за високо квалитетну негу.
Стандард квалитета такође укључује описе шта свака изја
ва о квалитету значи различитој публици (укључујући пружаоце
услуга, здравствене и социјалне раднике, пацијенте), изворе доказа
који су коришћени, изворе података коришћених за мерење, дефи
ниције коришћених израза и, уколико је потребно, разматрања јед
накости и разноликости.

2.3 Стандарди квалитета за услуге
менталног здравља код одраслих лица
Овај стандард квалитета изражава ниво услуге који се може
очекивати од државне службе за заштиту менталног здравља (без
обзира на окружење, тј. да ли се пружа у заједници или у оквиру
болнице). Њиме се обухвата унапређење искуства лица која кори
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сте службе за заштиту менталног здравља. Иако формално нису
применљиве у сектору социјалне заштите, ове изјаве могу кори
стити и службе социјалне заштите у циљу побољшања искуства
корисника ових служби (на основу савета NICE и до увођења ових
стандарда за примену у систему социјалне заштите).
Овај конкретни стандард квалитета је структуиран на разним
нивоим
 а:
1. Изјава,
2. Показатељ мере квалитета:
2.1. Структура,
2.2. Процес,
2.3. Исход;
3. Значење сваке од изјава за сваку од циљних група; и
4. Прикупљање података
У наредном тексту биће изложен пример једног стандарда
квалитета и његове структуре:
Изјава 1. Корисници и њихове породице, као и остали ста
ратељи, осећају оптимизам у вези са делотворношћу неге коју до
бијају.
Показатељ мере:
- Структура: Докази о локалним аранжманима којима ће се
обезбедити да корисници и њихове породице као и други старате
љи имају подршку у осећању оптимизма у вези са делотворношћу
неге коју добијају.
- Исход: Докази из анкета о искуствима и повратне инфор
мације да корисници, њихове породице и остали старатељи осећа
ју оптимизам у вези са делотворношћу неге.
Значење изјаве за сваку од циљних група:
Пружаоци услуга обезбеђују постојање система за прику
пљање повратних информација о искуству током неге од корисни
ка, њихових породица и осталих старатеља.
Запослени на заштити менталног здравља и социјални рад
ници обезбеђују подршку корисницима, њиховим породицама и
осталим старатељима да осећају оптимизам у вези са делотворно
шћу неге.
Заступници обезбеђују услуге које подржавају кориснике,
њихове породице и остале старатеље да осећају оптимизам у вези
са делотворношћу неге.
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Корисници услуга заштите менталног здравља, њихове по
родице и остали старатељи осећају оптимизам у вези са дело
творношћу неге.
Извори података на сваком нивоу показатеља мере: Локал
но прикупљање података.
NICE програм дефинише још десет (свеукупно-једанаест)
стандарда квалитета и то: Изјава 2. Корисници услуга за заштиту
менталног здравља, њихове породице и остали старатељи осећа
ју да их третирају уз емпатију, достојанство и поштовање. Изја
ва 3. Корисици услуга менталног здравља су активно укључени у
подељено одлучивање и подржани су у самоодређивању; Изјава
4. Корисници услуга менталног здравља и њихове породице као и
остали старатељи су обично подржани од стране мултидисципли
нарних тимова у заједници, који су им познати и са којима имају
континуиран однос; Изјава 5. Корисници услуга менталног здра
вља и њихове породице и други старатељи осећају поверење у то
да ће ставови корисника услуга бити коришћени за надзор и уна
пређење извођења услуга; Изјава 6. Корисници услуга менталног
здравља могу да приступе услугама када су им потребне; Изјава
7. Корисници услуга менталног здравља разумеју процес процене,
своју дијагнозу и могућности лечења и примају емоционалну по
дршку за сва осетљива питања; Изјава 8. Корисници услуга мен
талног здравља заједно развијају индивидуални план неге заједно
са запосленима у области здравствене и социјалне неге, и план са
усаглашеним подацима им се даје на увид; Изјава 9. Корисници
ма услуга менталног здравља који могу бити у ризику да западну
у кризу нуди се план за случај кризе; Изјава 10. Корисници услуга
менталног здравља који приступају подршци за случај кризе имају
свеобухватну процену коју обављају професионалци оспособљени
за рад у кризним ситуац
 ијама; Изјава 11. Корисници услуга мен
талног здравља се осећају мање стигматизовано у заједници и на
ционалном систему здравствене заштите, укључујући и услуге за
штите менталног здравља.

3. НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРДИ УСЛУГА
МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА АУСТРАЛИЈСКЕ ВЛАДЕ
Без обзира на тип службе за заштиту менталног здравља, по
стоји одређени број начела која се примењују на пружање услуга
заштите менталног здравља у Аустралији, независно од окружења
у коме се наведене услуге пружају.4)
4) Australian Government, Department of Health, National standards for mental health services 2010, Internet: http://www.health.gov.au/internet/publications/publishing.nsf/Content/
mental-pubs-n-servst10-toc, 10/11/2015
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Поменута кључна начела су у складу са националном поли
тиком и захтевима обавезама за пружање услуга заштите ментал
ног здравља у Аустралији, и као такве су уграђена у стандарде.
Кључна начела на основу којих су израђени стандарди укључују
следеће:
• Службе за заштиту менталног здравља треба да промови
шу оптималан квалитет живота корисника услуга ментал
ног здравља.
• Услуге се пружају у циљу олакшавања трајног опоравка и
интеграције у заједницу.
• Кориснике услуга менталног здравља треба укључити у
све одлуке у вези са терапијом и негом и – у мери у којој
је то могуће – могућношћу избора лечења и окружења.
• Корисници услуга менталног здравља имају право да
именовани члан породице или други старатељ(и) буду
укључени у све аспекте њихове неге.
• Признаје се улога коју имају породица и остали стара
тељи, као и њихове способности, потребе и захтеви као
одвојене од способности, потреба и захтева корисника
услуга менталног здравља.
• Учешће корисника услуга менталног здравља и старате
ља је неодвојиво од развоја, планирања, пружања и евалу
ације услуга менталног здравља.
• Лечење, нега и подршка менталном здрављу треба да бу
де прилагођена испуњавању специфичних потреба поје
динаца који користе услуге менталног здравља.
• Лечењем и подршком менталном здрављу треба да се на
мећу најмања могућа лична ограничења права и избора
корисника услуга менталног здравља, узимајући у обзир
њихове животне околности, ниво подршке унутар зајед
нице и потребе њихових породица и осталих старатеља.
Треба истаћи да наведени стандарди не важе у подједнакој
мери за различите типове служби.
Стандарди од кључне важности за стационарно окружење –
на пример, праксу изолације – неће бити од важности за окружење
у заједници.
Насупрот УК, у Аустралији се изјаве о квалитету називају
стандардима, а сваки стандард се додатно анализира у критерију
ме квалитета. Стандарди квалитета за услуге менталног здравља
у Аустралији су следећи:
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Стандард 1: Права и обавезе лица са менталним сметња
ма остварују се кроз Службе за ментално здравље и документују,
истичу на видно место, примењују и промовишу током свих фа
за неге. Овај стандард има за циљ да корисници услуга менталног
здравља, њихове породице и остали старатељи добију информаци
је које ће им олакшати разумевање и реализацију права и обавеза у
току коришћења услуга. Овај стандард се даље анализира у окви
ру следећих критеријума квалитета (који су даље елаборирани):
Достојанство и поштовање; Обавештења о правима и обавезама;
Приватност и поверљивост; Укљученост у негу; Приступ евиден
цијама; Заступање; и Повратне информације корисника услуга
менталног здравља.
Стандард 2: Активности и окружење Службе за ментал
но здравље су безбедни за кориснике услуга менталног здравља,
старатеље, породице, посетиоце, запослене и заједницу. Циљ овог
стандарда је да службе за заштиту менталног здравља створе без
бедно окружење за кориснике, старатеље, посетиоце и запослене.
То се може постићи идентификацијом, анализом, обрадом или ко
рекцијом, праћењем и ревизијом безбедносних ризика. Овај стан
дард се даље анализира у оквиру следећих критеријума квалите
та (који су даље елаборирани): Промоција безбедности; Закони,
прописи и смернице; Безбедност запослених; Процена; и Анализа
ризика.
Стандард 3: Корисници услуга менталног здравља, њихове
породице и старатељи се активно укључују у израду, планирање,
пружање и евалуацију услуга. Циљ стандарда је да се Служба за
ментално здравље ангажује на текућим консултацијама са кори
сницима служби за заштиту менталног здравља, старатељима и
другима у оквиру заједнице у погледу планирања, пружања, пра
ћења и евалуације услуга. Служба за ментално здравље треба да
утврди да се подршка и обука пружају по потреби. Овај стандард
се даље анализира у оквиру следећих критеријума квалитета (ко
ји су даље елаборирани): Учешће; Подршка и обука; Услуге засту
пања; Запошљавање корисника услуга менталног здравља, поро
дица и осталих старатеља; и Документација о учешћу.
Стандард 4: Служба за ментално здравље пружа услуге
у оквиру којих се узимају у обзир и културолошка и друштвена
разноврсност корисника и кроз све фазе неге испуњавају њихове
потребе као и потребе њихових породица, осталих старатеља и
заједнице. Циљ овог стандарда је да се утврди културолошка сен
зитивност и адекватност Службе за ментално здравље за културно
и језички разноврсно становништво у оквиру дефинисане заједни
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це. Овај стандард се даље анализира у оквиру следећих критери
јума квалитета (који су даље елаборирани): Идентификација; и
Одговор на културолошке и друштвене потребе.
Стандард 5: Служба за ментално здравље ради у партнер
ском односу са заједницом на промоцији менталног здравља и пре
венцији здравствених проблема, односно проблема са менталним
здрављем. Циљ овог стандарда је да се утврди да Службе за зашти
ту менталног здравља развијају адекватне и делотворне активно
сти за промоцију менталног здравља и превенцију здравствених
проблема, односно проблема са менталним здрављем. Овај стан
дард се даље анализира у оквиру следећих критеријума квалите
та (који су даље елаборирани): Развој активности; Одговарајуће
активности; Колаборативна партнерства и координација партнер
става.
Стандард 6: Корисници имају право на свеобухватну и ин
тегрисану заштиту менталног здравља која испуњава њихове ин
дивидуалне потребе и постиже најбољи могући исход у смислу
опоравка. Кориснички стандард није процењив, пошто су сви кри
теријуми које садржи процењиви у оквиру других стандарда.
Стандард 7: Служба за ментално здравље препознаје, по
штује, вреднује и подржава важност породице и других старатеља
по добробит, лечење и опоравак корисника. Циљ овог стандарда
је утврђивање да су породице и остали старатељи информисани
и укључени у планирање лечења, неге и опоравка корисника Слу
жбе за заштиту менталног здравља у случају да породица и други
старатељ има текућу улогу у подршци кориснику. Овај стандард се
даље анализира у оквиру следећих критеријума квалитета (који
су даље елаборирани): Идентификација породице и осталих стара
теља; Партнерство; Пружање информација; Поверљивост; Консул
тације; Излазне информације; Обука. Стандард 8: Служба за мен
тално здравље се управља и води делотворно у циљу олакшавања
пружања квалитетних и координисаних услуга. Циљ овог стандар
да је да утврди постојање одговарајућих структура за олакшава
ње делотворног управљања Службом за ментално здравље. Овај
стандард се даље анализира у оквиру следећих критеријума ква
литета (који су даље елаборирани): Интеграција и координација;
Израда и ревизија стратешког плана; Усаглашеност са законским
прописима; Средства; Запошљавање, одабир и стручно усавршава
ње запослених; Управљање информацијама; Управљање ризици
ма; Формални програм унапређења квалитета.
Стандард 9: Служба за ментално здравље остварује сарадњу
и развија партнерства унутар сопствене организације и са другим
пружаоцима услуга, како би олакшала пружање координисаних и
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интегрисаних услуга корисницима, њиховим породицама и оста
лим старатељима. Циљ овог стандарда је да обезбеди интеграцију
Служби за заштиту менталног здравља и пружање континуитета
неге корисницима, њиховим породицама и осталим старатељима
на неколико нивоа – од нивоа појединачних корисника, преко ли
ца које врши координацију неге, тимског и организационог нивоа,
до нивоа који укључује остале пружаоце услуга. Овај стандард се
даље анализира у оквиру следећих критеријума квалитета (који
су даље елаборирани): Континуитет и координације неге; Подршка
интердисциплинарним тимовима за негу; Заједничко планирање;
Везе са примарним пружаоц
 има здравствене заштите; Међуорга
низационе и међусекторске везе.
Стандард 10: Служба за ментално здравље инкорпорише
начела опоравка у пружање услуга, културу и праксу, пружајући
корисницима приступ и упућивање на опсег програма који подр
жавају одржив опоравак. Циљ овог стандарда је утврђивање да
Служба за ментално здравље олакша опоравак корисника тако што
им помаже да достигну благостање, уместо пуког лечења болести.
Овај стандард се даље анализира у оквиру следећих критеријума
квалитета (који су даље елаборирани): Култура опоравка и прак
са; Достојанство и поштовање; Признање и подршка; Друштвено
укључивање и грађанска права; Позитивне везе – друштвене, по
родичне и пријатељске; Ресурси и службе у заједници; Приступ
усмерен на породицу и остале старатеље.
Стандард 11: Служба за ментално здравље је доступна ко
рисницима и благовремено испуњава потребе заједнице. Циљ овог
стандарда је утврђивање да је приступ служби могућ у разној мери
и подједнако доступан свима. Овај стандард се даље анализира у
оквиру следећих критеријума квалитета (који су даље елабори
рани): Препознате потребе; Пружање информација на улазу; При
ступ нези након радног времена; Физички приступ службама.
Стандард 12: Процес уласка у Службу за ментално здра
вље испуњава потребе заједнице и приближава временске оквире
уласка и текућих процена. Циљ овог стандарда је уверавање да је
процес уласка у службу познат заједници којој служи и да је про
цес уласка ефикасан. Овај стандард се даље анализира у оквиру
следећих критеријума квалитета (који су даље елаборирани): До
кументована политика и процес уласка; Пружање информација о
процесу уласка; Минимална кашњења и удвајање; Управљање не
гом на уласку.
Стандард 13: Корисници добијају свеобухватну, благовре
мену и тачну процену; њима, њиховим породицама и осталим ста
ратељима се пружа и редован преглед напретка. Циљ овог стандар
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да је обезбеђивање да Служба за ментално здравље пружа доказ
да су одговарајуће информације прикупљене, прегледане и забеле
жене у индивидуалну здравствену евиденцију корисника као део
процеса процене, прегледа, лечења и опоравка. Овај стандард се
даље анализира у оквиру следећих критеријума квалитета (који
су даље елаборирани): Инструменти и методи процене; Спровође
ње процене; Планирање отпуста; Ревизија и праћење; и Међуди
сциплинарни план неге.
Стандард 14: Служба за ментално здравље пружа приступ
дијапазону лечења заснованог на доказима и олакшава приступ
програмима рехабилитације и подршке који се баве специфичним
потребама корисника, и промовише њихов опоравак. Циљ овог
стандарда је уверавање да корисници, њихове породице и остали
старатељи имају приступ нези и подршци високог квалитета. Овај
стандард се даље анализира у оквиру следећих критеријума квали
тета (који су даље елаборирани): Најбољи доступни докази; Ин
формације о терапији; Минимално рестриктивно окружење; Упра
вљање лековима; Придржавање терапије; Употреба лекова и друге
терапије; Евалуација терапије; Дијапазон организација и програ
ма; Програми за самосталну негу; и Програми подршке.
Стандард 14: Служба за ментално здравље помаже кори
сницима и обезбеђује поновни улазак у складу са потребама кори
сника. Циљ овог стандарда је да обезбеди да СЗМЗ има политику
и процедуре о начинима помоћи корисницима при изласку из слу
жби, као и да се корисницима пружи довољно информација о на
чину поновног уласка у службу уколико/и/или када је то потребно.
Овај стандард се даље анализира у оквиру следећих критеријума
квалитета (који су даље елаборирани): Приступ службама и ин
формације о њима; Израда планова за излазак; Поновни улазак у
Службу за ментално здравље; Праћење корисника.

4. СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ – РЕПУБЛИКА ЧЕШКА
Стандарди квалитета социјалних услуга су у Чешкој ушли у
закон у јануару 2007. године.5) Постоји 15 изјава о квалитету, од
којих је свака додатно прецизирана у критеријумима квалитета.
У даљем тексту се излажу изјаве о квалитету:
Изјава 1: Социјалне службе треба да поседују специфичне
циљеве и методе за пружање услуга социјалне заштите.
5) Ministry of Labor and Social Affairs of Czech Republic, Standards for Quality in Social Services, Internet: http://www.mpsv.cz/files/clanky/2057/standards.pdf, 07/11/2015.
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Изјава 2: Социјалне службе развијају, спроводе и прате про
цедуре за заштиту права људи који примају услуге социјалне за
штите.
Изјава 3: Социјалне службе покрећу дијалог са потенцијал
ним корисницима социјалних служби у смислу пружања индиви
дуализованих услуга социјалне заштите.
Изјава 4: Социјалне службе потписују уговор са корисником
услуга социјалне заштите на начин да корисник у потпуности раз
уме сврху и садржај наведеног уговора.
Изјава 5: За сваког корисника услуга социјалне заштите за
једнички се израђује индивидуални план заштите.
Изјава 6: Пружалац социјалне заштите обавезан је да беле
жи и одржава у документима све информације у погледу пружања
услуга социјалне заштите корисницима.
Изјава 7: Пружалац социјалне заштите поседује систем за
управљање притужбама у вези са пружањем услуга социјалне за
штите.
Изјава 8: Пружалац социјалне заштите обезбеђује могућ
ност корисницима да користе друге релевантне службе.
Изјава 9: Пружалац социјалне заштите поседује организа
циону структуру и довољно запослених да обезбеди одговарајуће
услуге људима који за њима имају потребу.
Изјава 10: Пружалац социјалне заштите поседује систем за
изградњу капацитета запослених, као и систем за процену учинка
запослених.
Изјава 11: Пружалац социјалне заштите може да упути кори
сника на друге службе у складу са доступношћу служби и да одре
ди време и место за пружање услуга.
Изјава 12: Пружалац социјалне заштите треба да предузме
све неопходне мере у циљу прикупљања и ширења свих неопход
них информација о сопственим услугама потенцијалним корисни
цима поменутих услуга.
Изјава 13: Пружалац социјалне заштите је обавезан да обез
беди материјалне, техничке и хигијенске услове за пружање услуга
корисницима. Надаље, исти мора обезбедити окружење у ком се
услуге пружају уз поштовање појединачних потреба сваког кори
сника.
Изјава 14: Пружалац социјалне заштите мора поседовати
писану документацију за одговор на хитне ситуације до којих мо
же доћи током пружања услуга, и обавезан је да упути и обучи
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запослене у вези са процедурама одговора на хитне ситуац
 ије и
акциденте.
Изјава 15: Пружалац социјалне заштите стално врши над
зор и процењује пружање социјалних услуга у складу са мисијом,
циљевима и начелима социјалне заштите и у циљу постизања лич
них циљева корисника. Надаље, постоје писана правила како би се
обезбедило задовољство корисника услуга социјалне заштите.

5. ДОБРОВОЉНИ ЕВРОПСКИ ОКВИР
ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЕУ
Добровољни европски оквир за квалитет услуга социјалне
заштите има за циљ постизање општег разумевања квалитета услу
га социјалних служби у оквиру ЕУ кроз идентификацију начела
квалитета, односно изјава о квалитету које поменуте службе треба
да испуне. Примери услуга социјалних служби (а нарочито услуга
пружених лицима директно) су дугорочна нега, услуге социјалне
помоћи, запошљавање, услуге обуке и остало.
Према овом оквиру постоје кровна начела квалитета, одно
сно изјаве о квалитету за пружање услуга социјалне заштите, као и
начела квалитета следећих димензија пружања услуга: (1) односа
између пружалаца и корисника услуга (2) односа између пружала
ца услуга, државних органа и осталих актера и (3) људских и мате
ријалних ресурса.6) У даљем тексту се излажу изјаве о квалитету:
Изјава 1: треба понудити приступ широком опсегу услуга
социјалне заштите како би се корисницима омогућио адекватан
одговор на њихове потребе и, када је то могуће, слобода избора
међу услугама у заједници, односно на локацији која је најпогод
нија кориснику, као и, у случају да постоје, њиховим породицама и
осталим старатељима.
Изјава 2: Социјалне услуге треба да буду лако доступне сви
ма којима могу бити потребне. Информације и непристрасне саве
те о опсегу доступних услуга и пружалаца наведених услуга треба
учинити доступним свим корисницима. Лицима са инвалидитетом
је потребно обезбедити прилаз физичком окружењу у коме се услу
ге пружају, адекватном превозу од и до места пружања услуга, као
и информацијама и комуникацији.
6) Voluntary European Community Framework for Social Services, Internet: http://www.
aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/DESC/A%20voluntary%20european%20quality%20
framework%20for%20social%20services%20octobre%202010%20(social%20protection%20committee).pdf, 10/11/2015
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Изјава 3: Услуге социјалне заштите треба пружити свим ли
цима којима су наведене услуге потребне (универзални приступ),
било без накнаде или по цени приступачној сваком појединцу.
Изјава 4: Социјалне службе на благовремен и флексибилан
начин треба да се баве променљивим потребама сваког корисника
у циљу побољшања квалитета њиховог живота, као и обезбеђива
ња једнаких могућности. Социјалне службе треба да узму у обзир
физичко, интелектуално и социјално окружење корисника и тре
ба да поштују њихове културолошке посебности. Надаље, службе
треба да се воде потребама корисника и – у зависности од случаја
– индиректних корисника пружене услуге.
Изјава 5: Социјалне услуге треба да буду замишљене и пру
жене на интегрисан начин којим се одражавају вишеструке потре
бе, капацитети и преференце корисника и, према случају, њихових
породица и старатеља; наведене услуге треба да имају за циљ по
бољшање добробити корисника, као и породица и старатеља.
Изјава 6: Социјалне службе треба организовати на начин ко
јим се обезбеђује континуитет пружања услуга за све време тра
јања потребе и – нарочито у случају када одговарају на развојне и
дугорочне потребе – треба да буду усклађене са животним циклу
сом, што омогућава корисницима да се ослоне на континуиран ди
јапазон услуга – од раних интервенција, преко подршке до праћења
– уз избегавање негативних ефеката створених прекидом пружања
услуга.
Изјава 7: Социјалне услуге треба да се првенствено фокуси
рају на исходе, тј. корист по корисника, узимајући у обзир, према
случају, и користи по њихове породице, неформалне старатеље и
заједницу. Пружање услуга треба оптимизовати на основу пери
одичних евалуац
 ија, које између осталог, треба каналисати у по
вратне информације прикупљене од корисника и актера.
Изјава 8: Пружаоци услуга треба да поштују основна права
и слободе утврђене националним, европским и међународним ин
струментима за заштиту људских права, као и достојанство кори
сника. Надаље, треба да промовишу и примењују права корисника
у смислу једнаких могућности, једнаког третмана, слободе избора,
самоодређења, контроле над сопственим животом и поштовања
приватног живота.
Изјава 9: Пружаоци услуга треба да подстичу активно укљу
чивање корисника и, према случају, њихових породица, односно
лица од поверења и неформалних старатеља у одлуке које се до
носе у вези планирања, пружања и евалуације услуга. Пружањем
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услуга корисници треба да се оснаже и дефинишу личне потребе;
такође, за циљ треба да се узме оснаживање, односно одржавање
способности корисника уз задржавање што веће контроле над соп
ственим животом.
Изјава 10: Развој пружања услуга социјалне заштите захте
ва активно учешће и сарадњу свих актера, како из јавног тако и
из приватног сектора: локалне власти, корисници услуга, њихове
породице и остали старатељи, корисничке организације, пружаоци
услуга и њихове представничке организације, социјални партнери
и организације цивилног друштва које раде у локалној заједници.
Ова врста партнерства је од кључног значаја за стварање конти
нуума социјалних услуга које одговарају локалним потребама, за
ефективну употребу ресурса и експертизе, као и за постизање дру
штвене кохезије.
Изјава 11: Социјалне службе треба да раде на бази отворе
ности и транспарентности, поштовања за европске, националне,
регионалне и локалне законе, ефикасност, делотворност и одговор
ности у односу на организациони, социјални и финансијски учи
нак пружања услуга. Пружање услуга треба да буде засновано на
координацији релевантних државних органа, социјалних партнера
и актера у региону, адекватног финансирања (укључујући пиори
тизацију средстава у оквиру доступног буџета) и самог пружања
услуга.
Изјава 12: За пружање социјалних услуга треба да буду заду
жени обучени и стручни радници који раде у пристојним и стабил
ним радним условима и уз прихватљиво радно оптерећење. Права
радника треба да буду поштована, нарочито у погледу начела по
верљивости, етике и професионалне аутономије инхерентне одно
сима у социјалним службама. Такође, волонтерима и неформалним
стараоцима треба обезбедити и адекватне вештине и окружење у
коме влада подршка.
Изјава 13: Социјалне услуге треба пружати у адекватним ин
фраструктурама у складу са здравственим и безбедносним стан
дардима за кориснике, раднике и волонтере, и према стандардима
који прате приступ „пројектовано за свакога“, као и обавезама у
погледу заштите животне средине.
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6. ЗАЈЕДНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
РАЗЛИЧИТИХ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА
Стандарди квалитета у Уједињеном Краљевству, Чешкој Ре
публици и Аустралији имају следеће заједничке карактеристике:
1. Усмерени су на корисника и тичу се потребе да се по
бољша искуство корисника као и њихових породица и
других старатеља.
2. Нису обавезни.
3. Циљ им је да појасне општој јавности, здравственим и
социјалним професионалцима, породицама и другим
старатељима, као и пружаоцима услуга шта се сматра
здравственом и/или социјалном заштитом високог ква
литета.
4. Дизајнирани су да би били процењивани (бар већина
њих) и због тога услуге пружалаца који могу да докажу
да испуњавају стандарде или покушавају да их испуне,
могу бити накнађене ако се укине правило необавезно
сти.
5. У складу су са директивама и стратешким плановима
националних политика за ментално здравље и социјалну
инклузију особа са менталним и интелектуалним смет
њама.
6. Битни су за сектор здравствене и социјалне заштите на
неким нистанцама (на пример, у Уједињеном Краљев
ству).
7. Координисаним су кроз све битне агенције које их усва
јају. Интегрисани приступ је битан за пружање услуга
високог квалитета корисницима.
Стандарди представљају само једну компоненту окружења
које укључује специфичну државну и секторску регулативу, другу
релевантну регулативу, струковну регулативу, услове акредитације
и запошљавања, уговоре о куповини и финансирању, владине по
литике, развој услуга и њихову акредитацију. Све ово доприноси и
утиче на постизање стандарда. Предвиђа се да стандарди буду ин
корпорисани у програме акредитације релевантних услуга.
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7. ПОЛИТИКА И РЕГУЛАТИВА
КОЈА СЕ ОДНОСИ НА СТАНДАРДЕ У СРБИЈИ
Социјални и здравствени сектор у Србији имају одређене
стандарде у складу са којима обављају своје активности. Стандар
ди су прописани подзаконском регулативом и самим тим су обаве
зујући. У здравственом сектору, стандарди су, међутим, структу
рални, односно њима се уређују само захтевани људски ресурси,
опрема и просторије потребне за обављање активности у здрав
ству.7) Када се ради о социјалном сектору, стандарди за пружање
услуга социјалне заштите су прописани Правилником о ближим
условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите (у
даљем тексту: Правилник).8) Стандарди у социјалној заштити су и
функционални и структурални, односно прописују се, не само за
људске ресурсе, опрему и просторије, већ такође за услуге које се
обезбеђују корисницима. Како услуге могу да се пружају у устано
вама за смештај али и у заједници, функционални (али и структу
рални) стандарди су прописани за оба случаја. Постоје функцио
нални стандарди који су заједнички за све услуге, а односе се на:
пријем корисника, њихову процену, дефинисање нивоу потребне
подршке, личног планирања, поновне процене, и сл. Правилник,
међутим, прописује и специфичне стандарде за различите типо
ве услуга: смештај, предах смештај, становање уз подршку, пер
соналну асистенцију, и сл. Правилник, који је донет 2013. године,
заправо је доста различит у односу на раније важећу регулативу у
којој нису постојали функционални стандарди. Иако је ово корак
напред у дефинисању стандарда, постоји потреба за координаци
јом између социјалних и здравствених стандарда. Особе са ментал
ним и интелектуалним потешкоћама (као, уосталом, и многе друге
осетљиве групе становништва) су, у исто време, корисници услу
га оба система. Стратегије у оба сектора9) наглашавају потребу за
међусекторском сарадњом, али у пракси је имплементација ових
одредби доста слаба, осим оне неформалне која је заснована на
доброј вољи пружалаца услуга. Осим тога, не постоји јединствена
стратегија/програм на нивоу државе, који би особе са менталним и
7) Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим
установама и другим облицима здравствене службе (Службени гласник РС, бр. 43/2006,
112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012, 119/2012 и 22/2013
8) Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите
(Службени гласник РС, бр. 42/2013)
9) Стратегија развоја заштите менталног здравља (Службени гласник РС, бр. 8/2007) и
Стратегија развоја социјалне заштите (Службени гласник РС, бр. 108/2005)
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интелектуалним потешкоћама и њихове потребе, ставио у центар,
а организацију услуга градио око њих. Уколико би оваква страте
гија била донета, могло би се ићи и ван граница сектора, узимајући
од сваког сектора оно што је потребно за ову групу људи.
Требало би, наравно, имати у виду да Закон о социјалној
заштити10) уређује (Члан 58) да, на основу протокола о сарадњи,
услуге социјалне заштите могу да буду пружане упоредо и комби
новано са услугама у образовном, здравственом и другим сектори
ма. Протокол, међутим, није обавезујући правни акт, за разлику од
уговора.11) Као што се може видети у упоредном искуству, стандар
ди су обично добровољни. Имајући у виду праксу у Србији, међу
тим, акти који нису обавезујући, до сада нису имали много успеха
у примени. Због тога, бар за неко догледно време, постоји потреба
да се међусекторска сарадња прописује и реализује кроз дефини
сање стандарда, на неки више обавезујући начин.
Сет минималних координисаних стандарда квалитета који
могу бити применљиви на услуге социјалне и здравствене зашти
те за особе са менталним и интелектуалним потешкоћама би тре
бало да буде развијен уз подршку оба министарства – социјалног
и здравственог сектора. То би биле изјаве квалитета или стандар
ди за услуге социјалне и здравствене заштите усмерене на људе
са менталним и интелектуалним потешкоћама. Ови стандарди би
требало да буду применљиви у свим окружењима (болничком, ван
болничком, установама, у заједници). Додатно би требало развити
структурне, процесне и показатеље резултата, у циљу унапређења
или погоршања квалитета који се мери. Показатељи би били при
мењивани и код релевантних актера у друштву (јавних организа
ција, НВО, итд), али и од стране екстерне контроле (на пример,
здравствене и социјалне инспекције).

8. ЗАКЉУЧАК
Многи фактори имају утицаја на развој услуга здравстве
не и социјалне заштите менталног здравља и њихово коришћење.
Стандарди квалитета су једно од најјачих оруђа које може бити ко
ришћено за унапређење услуга здравствене и социјалне заштите.
10) Закон о социјалној заштити (Службени гласник РС, бр. 24/2011)
11)

Невенка Жегарац, Мирослав Бркић, Тамара Џамоња-Игњантовић, Оперативно
планирање у центрима за социјални рад, Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2001, стр. 31
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Запослени у здравственом и социјалном сектору, као и пружаоци
услуга у заједници би требало да користе минималне стандарде
као минимум при пружању услуга у циљу њиховог унапређења.
У креирању ових стандарда, Србија би требало, на првој месту, да
користи примере земаља које већ имају искуство у њиховој приме
ни. Акценат треба ставити и на ближу сарадњу између социјалног
и здравственог сектора у стварању координисаних стандарда, с об
зиром да су особе са менталним и интелектуалним потешкоћама
корнсници услуга оба сектора. Услуге и стандарди за њихово креи
рање и пружање, наравно, нису ограничено само на ова два секто
ра, већ сежу и до запошљавања, образовања и других сектора, који
су битни за особе са менталним и интелектуалним потешкоћама.
Социјалне и здравствене услуге, међутим, задовољавају њихове
најосновније потребе, као основ за даље оснаживање за самоста
лан живот.
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Zoran M. Vesic, Marta Ž. Sjenicic
THE POLICIES OF COORDINATED
SOCIAL AND HEALTH COMMUNITY
SERVICE STANDARDS FOR PERSONS
WITH MENTAL AND INTELLECTUAL
DISABILITIES.
Resume
Various factors influence the development of services in the fi
eld of mental health and their use. Quality standards are the most po
werful tool that can be used to improve health and social services in
the community. Employees who work in the health and social care, as
well as providers of health and social services in the community need
to move within the framework of minimum standards in order to im
prove the services offered to clients, but also to their families and other
caregivers. In the process of design of these standards, Serbia should,
above all, to use the examples of countries that already have experience
in their implementation. National Minimum Standards define the level
of quality of health and social services that clients should be provided
in the community. They represent a concept that professional workers
and associates in the field of mental health and social welfare can be
used as an absolute minimum quality of service to their improvement
to the users of those services and to their families and caregivers. In
this study three national standard and European Union framework for
mental health services or social services that are not provided exclusi
vely in the community, is rewied. These quality standards have some
common characteristics: (1) putting clients in the center and aimed at
improving service quality; (2) are not obligatory; (3) are made to be
clear to the general public, benefic iaries, their families and caregivers;
(4) are designed to provide that services can be assessed and that on its
basis payment can be made; (5) in accordance with national policies in
this field and strategies; (6) also apply to mental health and social servi
ces; and (7) are to be applied by all relevant actors to provide services
in these areas. At the end, the functional standards in the social system
of the Republic of Serbia have been analyzed and pointed to the lack of
coordination between these and the standard of service in health care
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relevant to the care of people with mental and intellectual disabilities.
The emphasis, therefore, should be placed on closer cooperation betwe
en health and social sectors in the formation of coordinated standards,
having in mind that people with mental and intellectual disabilities are
users of both social and health care or users of services in both systems.
Of course, services and standards for their creation and provision are
not limited to these two sectors, but should also exist in the areas of em
ployment, education, and other sectors that are relevant to people with
mental and intellectual disabilities. Social and health sector, however,
still meet their basic needs, and the basis for empowering these people
to other life activities.
Key words: mental and intellectual disabilities, standards, social and health,
sector, community, services, policies.
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ПРИКАЗ
УДК 316.24+343.97(049.3)

Милорад Миловановић
Др Александар Југовић.
Записи из аномије:
огледи из науке о
друштвеним девијацијама.
Београд: Институт
за криминолошка и
социолошка истраживања,
2014, 348 стр.

На почетку, ваља истаћи да
је у питању оригинално научно
дело изузетне вредности, засно
вано на интердисциплинарном
критичком приступу. Записи из
аномије спадају у најпотпуни

нија дела из области друштве
них девијација.
Фокус ауторовог научно-ис
траживачког приступа базиран
је на тумачењу социокултуро
лошких корена друштвених де
вијација испољених кроз про
цесе као што су друштвене не
једнакости, односе моћи и дру
штвене кризе.
У оквиру увода обрађена су
два поглавља: У времену аноми
је и Ефекат бумеранга: ризична
понашања у ризичном друштву.
У времену аномије обрађени су
наслови: О аномији, Филозофи
ја преживиљавања, Вредносно
беспуће, Породица: Умеће љу
бави у осујећујућем окружењу
и Насиље као протестна му
шкост реанимација социјалног
страха.
Друго поглавље Ефекат бу
меранга: ризична понашања
у ризичном друштву садржи
следеће наслове: Етимологија
појма ризика, Друштво ризика,
Ризик и култура страха: страх
као поглед на свет, Социјални
ризици и нови социјални ризици,
Фактори ризика девијантних
понашања, Ризична понашања,
Ризичне социјалне групе и Ви
шедимензионалност појма ри
зика.
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Поред тумачења аномије
према схватањима Диркема и
Мертона, аутор указује “да у
овој књизи појам аномије слу
жи као симболички застор ана
лизе друштвених девијација у
времену распада друштва (југо
словенског), социјално-економ
ске трансформације посткому
нистичких друштава из једног
система који се развијао пола
века у други систем (капитали
стички), живота људи у пост
конфликтном и постмодерном
добу кога карактеришу вредно
сне турбуленције. Аутор указује
да савремену науку о друштве
ним девијацима обележава иде
ја ризика. Термин ризик бележи
стални раст и у публицистици
и новинским текстовима. Ово
отвара питања у којој мери се
човек данас осећа небезбедним
у модерном друштву (зашто ра
сте свест о ризицима) али и да
ли је култура страха један на
метнут културни модел иза ко
га стоје поједини глобални еко
номски и политички интереси.
У уводу се налазе полазне
теоријске основе, које се разви
јају у обрађеним огледима.
У првом делу који носи на
зив Фемоменолошки огледи об
рађени су:

–– К ваз и р ев ол у ц и о н ар н а
идеологија: криминал као
социјални револт;
–– Mafia lifestyle: субкултура
организованог кримина
ла;
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–– The road to life ili the road
to hell: малолетнички кри
минал;
–– Насиље као вера: хулига
низам;
–– Уништавам, дакле посто
јим: вандализам;
–– Од деструкције до умет
ности спреја: графити;
–– Апсурд живота: самоуби
ства младих;
–– Девијантност или беда де
вијантности: просјачење и
скитња;
–– Чаробни помагач: коцка
ње.
Аутор указује да је криминал
вишедимензионална друштве
на девијацина која има своја
општа, посебна и појединачна
изворишта. Различити облици
криминала имају и специфичне
узроке. Међутим, истраживања
криминала у различитим дру
штвеним и културним средина
ма показују да одређени соци
јални, економски и политички
услови посебно погодују његом
разбуктавању. Друштвене не
једнакости, велике социјалне
разлике, сиромаштво, незапо
сленост, ратови, културно зао
стајање, константне политичке
и економске кризе, корумпи
рана и криминализована власт,
инстуционалне дезорганизаци
је - јесу погодујући социјални
миље одакле извире криминал.
У другом делу који носи на
зив Медиолошки огледи обрађе
ни су:

Приказ

–– Медији у култури спекта
кла: између деинтимиза
ције и насиља;
–– Распродаја кича и бола:
медијске (без)вредности;
–– Порнографија: збуњивање
или зачин сексуалности;
–– Титаник виртуелне пло
видбе: интернет и зави
сност.

Аутор истиче да је питање
од кога треба поћи је колико
савремене комуникационе тех
нологије а пре свега телевизи
ја, мењају вредности, стилове
живота појединаца и породице?
Затим, какве се промене догађа
ју у животу друштва и иденти
тету човека у ери електроничке/
техно-комуникационе револу
ције и умреженог друштва као
дела процеса глобализације?
На та и друга питања, у обрађе
ним огледима изнети су теориј
ски образложени и научно уте
мељени одговори.
У трећем делу који носи на
зив
Теоријско-методолошки
огледи обрађени су:

–– Бекство од догме: плура
лизам у социјалним ис
траживањима;
–– Анатомија друштвене (не)
нормалности: типологије
девијација;
–– Религија антисубјективи
зма: позитивизам и дру
штвене девијације;
–– Генетика као морал: соци
јални дарвинизам - деху
манизујућа идеологија;

–– Социјална патологија: од
социјалне медицине ка на
уци о друштвеним девија
цијама.

Оригиналан допринос ауто
ра је у превазилажењу класич
ног оквире социјалне патологи
је и њеном заснивању као науке
о друштвеним девијацијама.
Социјална патологија у савре
меном научном и друштвеном
контексту превазилази своје
почетне социјално-медицинске
и позитивистичке корене по
стајући интегративна и теориј
ско-плуралистичка наука о дру
штвеним девијацииама. Срж
тако схваћене научне дисци
плине чини комплексно разма
трање друштвених девијација
као друштвених појава и њихо
во смештање у социо-културо
лошки контекст или релацију
друштво–култура – човек. А то
значи проучавање повезаности
друштвених девијација са: дру
штвеним односима, променама
и структурама, друштвеним по
ретком, социјалном контролом,
културним
различитостима,
социјалним диференцијацима,
односима моћи у друштву, дру
штвеним вредностима, (суп)
културним идентитетима и жи
вотним стиловима, моделима
понашања, социјалном искљу
ченошћу и укљученошћу, итд.
Аутор такође износи пет ар
гументованих разлога због ко
јих има смисла говорити о нау
ци о друштвеним девијацијама.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На левој страни у заглављу се налази име, средње слово и презиме
аутора, звање аутора, назив установе, факултета и седиште. Наслов ра
да куцати на средини великим словима – Bold (фонт 14). Поднаслови се
пишу на средини, великим словима - Bold (фонт 12) и нумеришу се арап
ским бројевима. Уколико поднаслов садржи више целина, оне се такође
означавају арапским бројевима, и то: 1.1. – малим обичним словима Bold
(фонт 12). Сви текстови на српском језику треба да су куцани ћирилицом.
У тексту су италиком (курзивом) истакнуте речи на страном језику. Обим
рада не сме бити већи од 1 ауторског табака, (односно 16 страница или
36300 карактера са размаком). Текст треба писати у фонту Times New Ro
man, величина слова 12, са увученим пасусима и проредом 1,5.
После ових података следи сажетак који треба да садржи од 100 до 250
речи. Иза сажетка иду кључне речи чији број не може бити већи од 10, док
њихова употреба у тексту треба да буде што већа. У сажетку треба да стоји
предмет анализе, циљ рада, коришћени теоријско-методолошки приступи,
резултати, закључак или одређене препоруке. На крају текста, после лите
ратуре, треба написати резиме на енглеском језику чија дужина мора бити
око 1/10 дужине чланка, након кога треба да стоје преведене кључне речи.
Такође, пре резимеа требало би да стоји наслов на енглеском језику.
Аутор би у резимеу у структуир аном облику требало да истакне најва
жније резултате и закључке истраживања до којих је дошао у свом раду
знатно шире него у сажетку. Текст за часопис не садржи посебан увод и
закључак. Ако је рад на енглеском или неком другом језику, сажетак и ре
зиме морају бити на српском језику.
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази
коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте су истог
фонта као основни текст и треба их куцати са командом Insert – Referen
ce – Footnote, а не намештањем разних оквира, јер једино на тај начин
можемо гарантовати, да ће се и у прелому фусноте појавити на добром
месту. Приликом навођења фуснота руководити се следећим упутствима:
– када се ради о монографији фуснота мора садржати: име и пре
зиме аутора, наслов рада у италику, издавач, место, година издања
и број стране (на пример: Зоран Аврамовић, Родомрсци, Институт
за политичке студије, Београд, 2009, стр. 15; Кристофер Кокер, Су
мрак запада, Досије, Београд, 2006, стр. 54);
– када се ради о чланку, име и презиме аутора, назив чланка под
наводницима, назив часописа у италику, издавач, место издавања,
број, година излажења и број страница (на пример: Миша Стоја
диновић, „Од теорије социјалних конфликата до њихових реше
ња“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд,
бр. 04/2009, стр. 67);
– када се ради о зборнику радова: име и презиме аутора, назив рада
под наводницима, назив зборника италиком, онда у загради напи
сати приређивача зборника, издавач, место издања, година издања,
број стране (на пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придружива
ње Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и инсти

туционални изазови (приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђу
рић), Институт за политичке студије, Београд, 2008, стр. 239);
– извори са Интернета, који не смеју прећи више од 10% коришће
не литературе, треба да садрже име аутора, наслов чланка у ита
лику, пуну интернет адресу и датум приступа. (на пример: Karen
Devine, Stretching the IR theoretical spectrum of debate on Irish neu
trality: arguments and evidence in favor of a critical social construc
tivist framework of understanding, Internet, http://doras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да од
говори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се од
навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање цели
не) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 19.
априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2,
р93/1894).
Литература треба да се налази на крају рада, испред резимеа, поређа
на по азбучном реду, са следећим елементима:
– књиге: презиме и име аутора, наслов књиге италиком, издавач, ме
сто издања, година (на пример: Суботић, Момчило: Српско пита
ње данас, Институт за политичке студије, Београд, 2008);
– зборници: презиме и име аутора, назив рада под наводницима,
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача
зборника, издавач, место издања, година издања (на пример: Мар
ковић, Драган, ,,Демократизација власти и управљања у Србији‘‘, у
зборнику: Србија – политички и институционални изазови (прире
дили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за политичке
студије, Београд, 2008);
– чланак: презиме и име аутора, назив рада под наводницима, назив
зборника италиком, онда у загради написати приређивача збор
ника, издавач, место издања, година издања (Кнежевић, Милош,
,,Варка европске хармоније‘‘, Српска политичка мисао, Институт
за политичке студије, Београд, бр. 4/2008);
– литература са Интернета, која не сме прећи више од 10% кори
шћене литературе, треба да садржи пуну интернет адресу (на при
мер: http://sh.wikipedia.ofg/wiki/Revolucija).
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да од
говори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се од
навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање цели
не) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 19.
априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2,
р93/1894).
Радови који се предају за објављивање морају да се заснивају на но
вијој литератури, а посебно на изворима, тј. радовима који су објављени
у научним часописима.
Аутори су у обавези да приликом слања радова доставе и изјаву да
тај рад није раније објављиван, тј. да рад није аутоплагијат или плагијат.
Текстове слати у електронском облику на адресу redakcija@sopolitika.rs

УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Главни задатак рецензента је да доприносе очувању високог квали
тета који иначе ужива наш часопис. На првом месту треба нагласити да
рецензент не сме бити упознат са идентитетом аутора рада и обрнуто,
аутор не сме знати идентитет рецензента. Приликом добијања рада сваки
рецензент има рок од 20 дана да редакцији достави урађену рецензију.
Веома је важно да рецензент буде свестан да је поступак рецензије по
верљив, при чему се садржај рецензије не сме откривати трећој страни.
Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји било који вид
конфликта интереса у вези са радом који треба да рецензира потребно је
да о томе што пре обавести редакцију. Приликом рецензије рукописа
рецензент треба да попуни рецензентски лист у прилогу.
Име, презиме и звање аутора текста:
Назив рада:
Актуелност, друштвени и научни значај разматране теме:
У којој мери је аутор јасно назначио теоријски, методолошки приступ
у раду:
Да ли је рад заснован на савременој и релевантној литератури, посеб
но у којој мери је аутор користио најновије резултате објављене у науч
ним часописима, зборницима и другим изворима.
Општи коментар о квалитету рада:
Ваша сугестија аутору за побољшање квалитета рада, ако је потребно :
Молимо Вас да одаберете једну од препорука о публиковању овог ра
да:
1. Објавити без измена
2. Објавити уз мале измене
3. Након корекције, рад послати на нови круг рецензије
4. Одбити
Додатни коментари за уредника који се тичу етичких (плагијаризам,
превара, итд.) или неких других аспеката рада, а који ће уреднику помоћи
у доношењу коначне одлуке о даљем статусу рада.
Датум оцене рада
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