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ФЕМИЦИД – КО НАС УБИЈА?

Сажетак
Сва ке го ди не у све ту 60 000 же на бу де на сил но уби је но, а 

ми зо ги на прак са уби ја ња же на са мо за то што су же не, по сто ја ла је 
мно го пре не го што је за њих ско ван из раз фе ми цид. У ра ду се хро-
но ло шки ана ли зи ра исто ри јат на стан ка овог пој ма и зна че ња ко ја 
му се при да ју, те се пра ви ди стинк ци ја из ме ђу фе ми ци да и дру гих 
об ли ка уби ста ва ка ко же на, та ко и му шка ра ца. На да ље, у ра ду се 
из но се ти по ло ги је и кла си фи ка ци је фе ми ци да ко је илу стра тив но 
по ка зу ју у ко јим об ли ци ма се он по ја вљу је ка ко кроз исто ри ју та ко 
и кул ту ро ло шки. На кра ју, раз ма тра се фе ми цид у ин тим ном парт-
нер ском од но су као је дан од нај ра спро стра ње ни јих и све при сут-
них об ли ка фе ми ци да, од на стан ка чо ве чан ства па до да нас.
Кључ не ре чи: фе ми цид, уби ства же на, му шко на си ље пре ма же на ма, фе-

ми цид у ин тим ном од но су, на си ље у по ро ди ци, ми зо ги ни-
ја, па три јар хат.

1. УВОД

Му шко на си ље пре ма же на ма је гло бал ни про блем ко ји се 
ја вља у свим дру штви ма и свим вре ме ни ма, а о ње го вој рас про-
стра ње но сти до вољ но го во ри чи ње ни ца из ис тра жи ва ња Свет ске 
здрав стве не ор га ни за ци је, ко ја по ка зу је да је ви ше од тре ћи не же на  
у све ту (35%) пре жи ве ло фи зич ко и/или сек су ал но на си ље од стра-
не ин тим ног парт не ра или сек су ал но на си ље од стра не му шкар ца.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 non-
partner sexual violence,  World Health Organization, Geneva, 2013, стр. 20. Доступно на: 
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Иако, се на си љу пре ма же на ма по све ћу је до ста па жње као во де ћем 
про бле му у обла сти кр ше ња људ ских пра ва, фе ми цид као ње го ва 
нај ек стрем ни ја и нај бру тал ни ја ма ни фе ста ци ја, још увек ни је до-
вољ но ис тра жен. Раз ло ге то ме мо же мо тра жи ти пре све га у не по-
сто ја њу зва нич них по да та ка и ста ти сти ке о овом фе но ме ну, али и 
у раз ми мо и ла же њи ма ко ја се ти чу са мог де фи ни са ња пој ма, као и 
ме то до ло шким раз ли ка ма у при ку пља њу и ту ма че њу по да тка о фе-
ми ци ду. У раз ли чи тим др жа ва ма ко ри сте се раз ли чи ти на чи ни да 
се при ку пе по да ци о фе ми ци ду: не где су то по пу ла ци о не сту ди је, 
не где ста ти стич ки по да ци по ли ци је, ста ти стич ки по да ци бол ни ца, 
ста ти стич ки по да ци су до ва, а не где пра ће ње и ана ли за но вин ских 
чла на ка. Оквир ну сли ку о рас про стра ње но сти и ка рак те ри сти ка-
ма овог фе но ме на мо гу да ти ис тра жи ва ња. Јед но ис тра жи ва ње по-
ка зу је да је 60 000 же на и де во ја ка на сил но уби је но ши ром све та 
сва ке го ди не,2) да је број фе ми ци да знат но ве ћи у зе мља ма ко је су 
за хва ће не кон флик ти ма и ра то ви ма,3) док у зе мља ма у ко ји ма су 
сто пе фе ми ци да ни же, же не нај че шће стра да ју од стра не ин тим ног 
парт не ра.4) 

2. ФЕ МИ ЦИД – ИСТО РИ ЈА НА СТАН КА  
И ЗНА ЧЕ ЊЕ ТЕР МИ НА

Реч фе ми цид ети мо ло шки во ди по ре кло од ла тин ских ре чи 
fe mi na, fe mi nae што зна чи „же на“ и ре чи ci de што у пре во ду зна чи 
„уби ца“ од но сно ci di um што зна чи „чин уби ја ња“, те би ори ги нал-
ни пре вод тер ми на био „уби ство же не“. Tермин фе ми цид пред ло-
жен је као ал тер на ти ва за род но не у тра лан тер мин хо ми цид5) ка ко 
би се ис та кло да уби ја ње же на има ко рен у ми зо ги ни ји и па три јар-
ха ту, да се уби ства же на раз ли ку ју од дру гих уби ства по то ме што 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf Приступљено: 
10.12.2015.

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 нај че шће ис ход на си ља у по ро ди ци и да су оне нај че шће 
уби ја не од стра не по зна тих ли ца, док су уби ства му шка ра ца углав-
ном ве за на за на си ље на ули ца ма и ор га ни зо ва ни кри ми нал ко је 
вр ше дру ги (не по зна ти) му шкар ци. 

Иако, не ма пре ци зне ин фор ма ци је ка да је тер мин на стао 
и ко га је пр ви упо тре био, у ли те ра ту ри се он пр ви пут по ми ње 
1801. го ди не у Ве ли кој Бри та ни ји6) ка ко би се озна чи ло „уби ство 
же не“. Тер мин је та ко ђе упо тре бљен 1827. го ди не у на сло ву књи ге 
„При зна ва ње не у чи ње ног фе ми ци да“7) ауто ра Ви ли ја ма Мек ни ша 
(Wil li am Mac Nish) ко ји је пи сао о за во ђе њу, оплод њи, на пу шта њу 
и уби ству мла де же не. Ипак, кон цеп ту а ли за ци ја и по пу ла ри за ци ја 
тер ми на фе ми цид и зна че ње ко је му се да нас при да је по ве зу је се 
са фе ми ни стич ким по кре том два де се тог ве ка у Аме ри ци, а нај ве ћи 
до при нос ње го вом де фи ни са њу не сум њи во је да ла Да ја на Ра сел 
(Di a na Rus sell) ко ја се нај че шће и на во ди као ње го ва аутор ка.

Да ја на Ра сел је пр ви пут упо тре би ла тер мин фем цид ка ко би 
озна чи ла уби ства же на, то ком пре зен та ци је на Ме ђу на род ном су ду 
за зло чи не пре ма же на ма у Бри се лу 1976. го ди не. Ипак, Ра сел ис-
ти че да она ни је ство ри ла овај тер мин, већ ње гов на ста нак по ве зу је 
са аме рич ком спи са те љи цом Ке рол Ор лок (Ca rol Or lock).8) Ра сел се 
ни је де таљ ни је ба ви ла са мим на стан ком тер ми на, већ је њен фо кус 
био на ње го вом де фи ни са њу. Она је пр ви пут фе ми цид де фи ни-
са ла као „уби ства же на са мо због то га што су же не“ 1982. го ди не 
у књи зи Си ло ва ње у бра ку.9) Ко ри сте ћи тер мин фе ми цид Ра сел је 
по ку ша ла да ука же да се фе ми цид раз ли ку је од дру гих уби ста ва јер 
је ов де по чи ни о цу/по чи ни о ци ма за уби ство ре ле ван тан пол жр тве. 
Ис ти чу ћи да се ра ди о род но за сно ва ном уби ству, Ра сел је на сто ја-
ла да де фи ни ци ја фе ми ци да об у хва ти овај сек си стич ки/ми зо ги ни 
аспект ко ји је кљу чан за раз у ме ва ње са мог фе но ме на. 

Раз ра ђу ју ћи де фи ни ци ју фе ми ци да на да ље, Ра сел за јед но са 
про фе сор ком Џејн Ка пу ти (Ja ne Ca pu ti) 1990. го ди не де фи ни ше 

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 Ор-
лок 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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фе ми цид као „уби ство же не од стра не му шкар ца мо ти ви са но мр-
жњом, пре зи ром, за до вољ ством или осе ћа јем вла сни штва/по се до-
ва ња же не“.10) Ста вља ју ћи на гла сак на мо тив по чи ни о ца, Ка пу ти 
и Ра сел су по ку ша ле да раз гра ни че фе ми цид као род но за сно ва-
на уби ства же на од дру гих уби ста ва же на као што су на при мер 
уби ства же на у са о бра ћај ним не сре ћа ма, уби ства у пљач ка ма (нпр. 
уко ли ко му шка рац уби је и му шкар ца и же ну ко ји су вла сни ци зла-
та ре) или уби ства из не ха та (нпр. ме так за лу та и уби је же ну), јер 
код ових уби ста ва по чи ни о цу/по чи ни о ци ма ни је ре ле ван тан пол 
жр тве. И са ма Ра сел при зна је да је по не кад те шко раз гра ни чи ти 
шта су би ли мо ти ви по чи ни о ца, али ин си сти ра на то ме да се фе-
ми цид као род но за сно ва но уби ство мо ра раз гра ни чи ти од дру гих 
уби ста ва же на, јер да би се слу чај уби ства же не сма трао фе ми ци-
дом мо ра по сто ја ти на ме ра да се из вр ши зло чин, као и ве за/ре ла-
ци ја из ме ђу по чи ње ног уби ства и по ла жр тве.

Ду го го ди шњи рад на де фи ни са њу овог фе но ме на на вео је 
Ра сел да 2001. го ди не за јед но са Ро бер том Хармс (Robertа Har-
mes) де фи ни ше фе ми цид као „уби ја ње жен ских осо ба од стра не 
му шка ра ца упра во због то га што су жен ског по ла“.11) Ову де фи ни-
ци ју за др жа ла је до да нас, а из ме не ко је су уне те у ову де фи ни ци ју 
од но си ле су се пре све га на то да у де фи ни ци ји уме сто ре чи wo man 
ко ри сте реч fe ma les, јер реч  fe ma les има ши ре зна че ње и об у хва та 
и де вој чи це и бе бе, те je овом де фи ни ци јом фе ми ци да об у хва ће но 
и уби ја ње де вој чи ца, као и абор ту си и уби ства жен ских бе ба. 

Осим Да ја не Ра сел, број не аутор ке и ауто ри су се ба ви ли де-
фи ни са њем тер ми на фе ми цид, а до раз ми мо и ла же ња су нај ви ше 
до ве ла два пи та ња:

1) Да ли се сва ко уби ство же не мо же сма тра ти фе ми ци дом, 
или је за озна ча ва ње не ког уби ства же не као фе ми цид 
нео п ход но раз мо три ти ре ла ци ју/од нос из ме ђу по чи ни о-
ца и жр тве?

2) Да ли се уби ства ко ја су по чи ни ле же не мо гу сма тра ти 
фе ми ци дом?

Размтра ју ћи од нос из ме ђу учи ни о ца и жр тве осам де се тих 
го ди на про шлог ве ка, фе ми ни стич ке те о ре ти чар ке фо ку си ра ле су 
се на фе ми цид као „фе ми цид у ин тим ном од но су“. Овај тер мин ко-
ри шћен је пре све га због то га што је нај ве ћи број же на уби јен 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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стра не осо ба са ко ји ма су би ле у ин тим ном парт нер ском или по ро-
дич ном од но су, а нај ве ћи број њих од стра не парт не ра као крај њи 
ис ход на си ља у по ро ди ци. С јед не стра не не ке фе ми ни стич ке те о-
ре ти чар ке као што је Ка рен Ста ут (Ca ren Sto ut) де фи ни шу фе ми-
цид као „уби ство же не од стра не му шког ин тим ног парт не ра“,12) 
с дру ге стра не те о ре ти чар ке као што су Ка ми ла Ма ту ра на Ре стен 
(Ca mi la Ma tu ra na Re sten), Гло ри ја Ма и ра Вар гас (Glo ria Ma i ra Var-
gas) и Со ле дад Ро хас Бра во (So le dad Ro jas Bra vo) на во де да су то 
не са мо уби ства же на од стра не са да шњих или бив ших парт не ра, 
већ и уби ства од стра не чла но ва по ро ди це.13) Нај ши ру де фи ни ци ју 
фе ми ци да да ле су Џе клин Кем бел (Jac qu elyn Camp bell) и Ке рол 
Ран јан (Ca rol Runyan) ко је су де фи ни са ле фе ми цид као „сва уби-
ства же на, без об зи ра на мо тив или ре ла ци ју учи ни о ца“.14) Ме ђу-
тим, мањ ка вост ова ко ши ро ко по ста вље не де фи ни ци је је у то ме 
што уко ли ко не раз ма тра мо мо ти ве по чи ни о ца или ре ла ци ју са жр-
твом, не мо же мо раз ли ко ва ти фе ми цид од дру гих уби ста ва же на 
као што су уби ства то ком пљач ке или са о бра ћај них не сре ћа, ко ја 
не мо ра ју ну жно би ти род но за сно ва на уби ства, на шта су ука за ле 
Ра сел и Ка пу ти.15) Без об зи ра на ова кон цеп ту ал на раз ми мо и ла же-
ња у де фи ни са њу то га ко ја уби ства же на и од стра не ко га се мо гу 
сма тра ти фе ми ци дом, од осам де се тих го ди на па до да нас ве ли ки 
број сту ди ја, ис тра жи ва ња и чла на ка16) по све ћен је ис тра жи ва њу и 
ана ли зи ра њу фе ми ци да по чи ње них у ин тим ном од но су, због че га  

12) Caren D. Stout, „Intimate femicide: a national demographic overview“, Journal of Interper-
sonal 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 Stud-
ies2(4), рр. 347–352, SAGE Publications, 1998, 347–352. Према: Monique Widyono, „Con-
ceptualizing Femicide“, у: Strengthening Understanding of Femicide: Using Research to Gal-
vanize 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 In-
timate Femicides The Role of Relationship State and Relationship Status“ Homicide Studies 
2(4), 378-399, November 1998.
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се по не кад о овој де фи ни ци ји фе ми ци да го во ри као о фе ми ци ду у 
ужем сми слу. 

Дру го пи та ње ко је је до ве ло до раз ми мо и ла же ња у де фи ни-
са њу, а са мим тим и еви ден ти ра њу, пра ће њу и ана ли зи ра њу фе ми-
ци да, је пи та ње да ли се уби ства по чи ње на од стра не же на та ко ђе 
мо гу сма тра ти фе ми ци дом. Ис тра жу ју ћи ин тим ни фе ми цид Ма ри-
ја Кра форд (Ma ria Craw ford), Ро зме ри Гарт нер (Ro se mary Gart ner), 
и Мир на До сон (Myrna Daw son) ни су ис кљу чи ле же не као учи ни-
о це фе ми ци да и ана ли зи ра ле су на ко ји на чин се раз ли ку ју уби ства 
же на и уби ства му шка ра ца од стра не парт не ра/парт нер ки.17) Ша наз 
Ме тјуз (Sha na az Mat hews) и ње ни са рад ни ци укљу чи ли су и фе ми-
ци де по чи ње не од стра не исто пол них парт не ра/парт нер ки.18) Осим 
то га, не ки те о ре ти ча ри твр де да би се и же не мо гле тре ти ра ти као 
по чи ни о ци фе ми ци да он да ка да уби ја ју же не из род но за сно ва них 
раз ло га, на при мер у кон тек сту „уби ства због ми ра за“ или „уби-
ства из ча сти“. Раз ма тра ју ћи ове мо гућ но сти Ра сел уби ства же на 
од стра не же на де фи ни ше као „жен ско-жен ска уби ства“19) уве ре на 

 2001. година: Gregory P. Kerry, Understanding and Predicting Intimate Femicide an Ay-
alysis 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 Publish-
ers, 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 за не мар љи во ма ли број же на ко је су уби је не од стра не же-
на, са мо због то га што су же не. Де фи ни шу ћи „жен ско-жен ска уби  
ства“ она сма тра да код ових уби ста ва тре ба раз ли ко ва ти да ли је 
уби ство учи ни ла: 1) же на као за ступ ни ца па три јар ха та, 2) же на као 
за ступ ни ца му шкар ца на сил ни ка или 3) же на ко ја де лу је у сво је 
соп стве но име.20) Ипак, она на гла ша ва да се ње на де фи ни ци ја фе-
ми ци да огра ни ча ва на уби ства же на од стра не му шка ра ца, од но сно 
твр ди да је фе ми цид зло чин ко ји чи не му шкар ци пре ма же на ма.

У свој кон цепт тер ми на фе ми цид Мар се ла Ла гар де (Mar ce la 
La gar de) укљу чи ла је и по ли тич ки кон текст, те је ско ва ла тер мин 
фе ми ни цид ка ко би озна чи ла и ука за ла на „зло чин др жа ве“ ко ја то-
ле ри ше од но сно ко ја про пу шта и/или не чи ни ни шта да спре чи и 
ис ко ре ни фе ми ци де.21)

3. ФЕ МИ ЦИД – КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА 
 И ОБ ЛИ ЦИ

Те о ре ти чар ке ко је су се ба ви ле кон цеп ту а ли за ци јом тер ми на 
фе ми цид раз ви ле су и ње го ве кла си фи ка ци је ко је се пре све га ти-
чу: 1) ре ла ци је/од но са из ме ђу жр тве и учи ни о ца (по знат-не по знат; 
му шки-жен ски, је дан или ви ше); 2) на чи на на ко ји је смрт по ру зро-
ко ва на (ди рект ним чи ном/ак том на си ља – уби ство; ин ди рект ним 
чи ном – смрт ко ја је на сту пи ла као по сле ди ца ми зо ги них прак си); 
3) раз ло га од но сно узро ка ко ји су до ве ли до фе ми ци да или кон-
тек ста и „сце на ри ја“ по ко ме се они де ша ва ју (уби ство из ча сти, 
ра си стич ко уби ја ње же на, уби ја ње ле збеј ки итд.). Ана ли зи ра ју ћи 
кон цеп ту а ли за ци ју тер ми на фе ми цид и ди ску си ју ко ја се во ди ме-
ђу те о ре ти чар ка ма и те о ре ти ча ри ма, Мо ни ка Ви дјо но (Mo ni que 
Widyono) је на осно ву до са да из не тих де фи ни ци ја, раз ви ла сле де-
ћу ти по ло ги ју:

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 kill-
ings 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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Сли ка број 1 – ти по ло ги ја фе ми ци да22)

СМРТНОСТ ЖЕНА

УБИСТВА

ПОЗНАТИ МУШКИ
УЧИНИЛАЦ

ЖЕНСКИ УЧИНИЛАЦ НЕПОЗНАТИ УЧИНИЛАЦ

ИНТИМНИ
ПАРТНЕР

НЕИНТИМНИ
ПАРТНЕР

ОРУЖАНИ
СУКОБ

ДРУГО

ДРУГИ
ПОЗНАНИЦИ

ОСТАЛА
ПОРОДИЦА

САДАШЊИ
ПАРТНЕР

БИВШИ
ПАРТНЕР

ОСТАЛА
ПОРОДИЦА

СТРАНЦИ

БЕЗ РЕЛАЦИЈЕ
(ПЉАЧКА, БАНДА)

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

Јед на од кла си фи ка ци ја фе ми ци да ко ја је за сно ва на на од но-
су из ме ђу жр тве и учи ни о ца је она ко ју су раз ви ли Де смонд Елис 
(De smond El lis) и Вал тер Де ке сер ди (Wal ter De Ke serdy),а ка сни је 
при ла го ди ле Ра сел и Хармс23) и она из гле да ова ко:

1) Фе ми цид у ин тим ном парт нер ском од но су (су пруг/бив-
ши су пруг, љу бав ник/сек су ал ни парт нер, бив ши љу бав-
ник/бив ши сек су ал ни парт нер, деч ко/бив ши деч ко);

2) Фем цид у по ро ди ци (отац/очух, брат/по лу брат, ујак, 
стриц, де да, све кар, зет);

3) Фе ми цид од стра не дру гог по зна тог учи ни о ца (му шки 
при ја те љи по ро ди це, му шки ауто ри тет (на став ник, све-
ште ник, по сло да вац), му шки са рад ник);

4) Фе ми цид стран ца:  жр тви не по знат му шка рац (стра нац);

22) Типлогија преузета и преведена из: Monique Widyono, „Conceptualizing Femicide“, у: 
Strengthening Understanding of Femicide: Using Research to Galvanize Action and Ac-
countability, 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) El lis De smond, Wal ter De Ke se redy, The Wrong Stuff: An In tro duc tion to the So ci o lo gi cal 
Study of De vi an ce, Allyn & Ba con, Scar bo ro ugh, On ta rio, 1996. Пре ма: Di a na E.H. Rus sell, 
Ro ber ta A. Har mes,  Fe mi ci de in Glo bal Per spec ti ve, Te ac hers Col le ge Press,  New York , 
2001. у: Strengthe ning Un der stan ding of Fe mi ci de: Using Re se arch to Gal va ni ze Ac tion and 
Ac co un ta bi lity, PATH, In ter Cam bi os, MRC, WHO, Was hing ton DC, April 14–16, 2008, р. 28. 
До ступ но на: http://www.path.org/pu bli ca ti ons/fi les/GVR_fe mi ci de_rpt.pdf При сту пље но: 
07.12.2015. 
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Кла си фи ка ци ја за сно ва на на на чи ну на ко ји је смрт про у зро-
ко ва на (ди рект но-ин ди рект но) раз ви је на је у Из ве шта ју Спе ци јал-
не из ве сти тељ ке Ује ди ње них на ци ја за на си ље пре ма же на ма,24) и 
по овој кла си фи ка ци ји мо же мо раз ли ко ва ти:

1) Ак тив ни или ди рект ни фе ми цид ко ји об у хва та: 
 -  уби ство као ре зул тат на си ља ин тим ног парт не ра;
 -  ча роб ња штво/уби ства ве шти ца;
 -  уби ства из ча сти;
 -  уби ства у ору жа ним су ко би ма;
 -  уби ства због ми ра за;
 -   уби ства ве за на за род ни иден ти тет или сек су ал ну 

ори јен та ци ју;
 -   ет нич ка и уби ства при пад ни ца уро ђе нич ких за јед-

ни ца;
2) Па сив ни или ин ди рект ни фе ми цид ко ји об у хва та:
 -   смрт као ре зул тат иле гал них или ло ше спро ве де них 

абор ту са;
 -  мор та ли тет мај ки;
 -   смрт као ре зул тат штет них прак си (на при мер ге ни-

тал на му ти ла ци ја);
 -   смрт по ве за на са тр го ви ном љу ди ма, дро гом, ор га-

ни зо ва ним кри ми на лом или де ло ва њем бан ди;
 -   смрт као ре зул тат не ма ра (гла ди или за не ма ри ва-

ња);
 -   смрт као ре зул тат на мер ног по сту па ња или про пу-

ста од стра не др жа ве;
Раз ма тра ју ћи по ре кло и ва жност тер ми на фе ми цид,25) Ра сел 

ана ли зи ра и раз ло ге од но сно узро ке ко ји до во де до фе ми ци да или 
кон тек ста и „сце на ри ја“ по ко ме се они де ша ва ју, те у овој кла си-
фи ка ци ји на во ди сле де ће об ли ке фе ми ци да:

 -  Ка ме но ва ње же на до смр ти;
 -  Уби ства же на из ча сти; 
 -  Уби ства као ре зул тат си ло ва ња;

24) Re port of the Spe cial Rap por te ur on vi o len ce aga inst wo men, its ca u ses and con se qu en ces, 
UN Doc. A/HRC/20/16 (May 23, 2012), р. 5. До ступ но на: http://www.ohchr.org/Do cu-
ments/Is su es/Wo men/A.HRC.20.16_En.pdf При сту пље но: 07.12.2015. 

25) Di a na E. H. Rus sell, Тhe ori gin and im por tan ce of the term fe mi ci de, De cem ber, 2011. До ступ-
но на: http://www.di a na rus sell.com/ori gin_of_fe mi ci de.html При сту пље но: 07.12.2015.
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 -   Уби ја ње же на од стра не њи хо вих му же ва, мо ма ка 
и парт не ра због „афе ре“, или јер су бун тов не, или 
би ло ког дру гог раз ло га;

 -  Уби ја ње же на због ми ра за;
 -  Уби ја ње и спа љи ва ње ве шти ца;
 -   Смрт же на про у зро ка ва ну ге ни тал ном му ти ла ци-

јом; 
 -   Уби ја ње же на сек су ал них ро би ња, же на жр тви тр-

го ви не љу ди ма, же на у про сти ту ци ји, од стра не ма-
кроа или ко ри сни ка; 

 -   Уби ја ње же на од стра не ми зо ги нич них стра на ца, 
по зна ни ка или се риј ских уби ца;

 -   Уби ја ње жен ских бе ба и де вој чи ца или њи хо во за-
не ма ри ва ње до смр ти;

 -   Смрт же на про у зро ко ва ну услед за бра не кон тра-
цеп ци је или абор ту са;

 -   Смрт же на про у зро ко ва ну на мер ним пре но ше њем 
Си де; 

Осим ових, Ра сел26) на во ди и: 
 -   Ма сов ни фе ми цид;
 -  Ра си стич ки фе ми цид;
 -  Фе ми цид по ве зан с дро гом;
 -  Уби ства ле збеј ки/ле зби цид;
 -  Ин це сту о зни фе ми цид;

Ова ли ста ни је ни пот пу на ни ко нач на, а је дан слу чај фе ми-
ци да мо же би ти свр стан у ви ше ка те го ри ја нпр. ра си стич ки фе ми-
цид, по ве зан са дро гом и си ло ва њем же не.

Још јед на кла си фи ка ци ја фе ми ци да27) раз ви је на на осно ву 
ана ли зе фе ми ци да у Ла тин ској Аме ри ци, по кри те ри ју му узро ка 

26) Di a na E. H. Rus sell, „Fe mi ci de: Po li ti ci zing the Kil ling of Fe ma les“, у: Strengthe ning Un der-
stan ding of Fe mi ci de: Using Re se arch to Gal va ni ze Ac tion and Ac co un ta bi lity, PATH, In ter-
Cam bi os, MRC, WHO, Was hing ton DC, April 14–16, 2008, рр. 28–29. До ступ но на: http://
www.path.org/pu bli ca ti ons/fi les/GVR_fe mi ci de_rpt.pdf При сту пље но: 07.12.2015.

27) Ca mi lo Ber nal Sar mi en to et all, „Chap ter I. De fi ning ‘fe mi ci de’ and ‘fe mi ni ci de’“, у: La tin 
Ame ri can Mo del Pro to col for the in ve sti ga tion of gen der-re la ted kil lings of wo men (fe mi ci de/
fe mi ni ci de) (ed.: Françoise Roth, Ale jan dro Va len cia Vil la), Uni ted Na ti ons En tity for Gen der 
Equ a lity and the Em po wer ment of Wo men (UN Wo men); Of fi ce of the Uni ted Na ti ons High 
Com mis si o ner for Hu man Rights (OHCHR), Diseños e Im pre si o nes Je i cos, S.A., Panamá, 
2015, р. 15. До ступ но на: http://www.un.org/en/wo men/en dvi o len ce/pdf/La tin A mer icanPr-
oto colForInvestigationOfFemicide.pdf При сту пље но: 07.12.2015.
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ко ји до во де до фе ми ци да, од но сно кон тек ста и „сце на ри ја“ по ко ме 
се де ша ва ју, раз ли ку је сле де ће об ли ке:

1) Фе ми цид у ин тим ном од но су – уби ство од стра не му-
шкар ца с ко јим је би ла у ве зи или у ин тим ним од но си ма. 
Под ра зу ме ва бив ше и са да шње парт не ре/су пру жни ке, 
сек су ал не парт не ре као и му шке при ја те ље и по зна ни ке 
са ко ји ма је же на од би ја ла да бу де у емо тив ном или сек-
су ал ном од но су;

2) Фе ми цид у не ин тим ном од но су – уби ство же не од стра-
не не по зна тог му шкар ца са ко јим же на ни је би ла ни у 
ка квој ре ла ци ји. Нпр. си ло ва ње же не од стра не стран ца 
ко је ре зул ти ра смр ћу или уби ством же не од стра не ком-
ши је;

3) Фе ми цид де вој чи ца – уби ства де вој чи ца мла ђих од 14 
го ди на од стра не од ра слог му шкар ца у кон тек сту зло у-
по тре бе по ве ре ња, од го вор но сти или мо ћи ко ју он има у 
од но су на њу као ма ло лет ни цу;

4) Фе ми цид у по ро ди ци – уби ство же не од стра не му шкар-
ца у кон тек сту по ро дич ног од но са ко ји мо же би ти за сно-
ван на крв ној, брач ној или ре ла ци ји усво је ња;

5) Фе ми цид због при сно сти/по ве за но сти – уби ство же не 
ко ја се „на шла на ме ти“ док је учи ни лац уби јао или по-
ку ша вао да уби је дру гу же ну. То мо же би ти при ја те љи-
ца, ро ђа ка, мај ка, ћер ка или не по зна та жен ска осо ба ко ја 
се за те кла на ме сту фе ми ци да;

6) Си сте мат ски сек су ал ни фе ми цид – уби ства же на ко је су 
кид на по ва не, му че не и/или си ло ва не. Овај фе ми цид има 
две ма ни фе ста ци је:

 -   Нео р га ни зо ва ни си сте мат ски сек су ал ни фе ми цид 
– уби ство же не пра ће но от ми цом, му че њем и/или 
си ло ва њем;

 -   Ор га ни зо ва ни си сте мат ски сек су ал ни фе ми цид – у 
овим слу ча је ви ма уби це де лу ју као ор га ни зо ва на 
мре жа љу ди укљу че на у сек су ал ни фе ми цид, као 
пла ни ра ни ме тод ко ји се при ме њу је то ком ду жег 
вре ме на;

7) Фе ми цид због про сти ту ци је или „стиг ма ти зо ва них“ 
за ни ма ња – уби ство же не у про сти ту ци ји или же на ко је 
се ба ве „стиг ма ти зо ва ним“ за ни ма њи ма као што су пле-
са чи це, ма сер ке и сл;
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8)   Фе ми цид због тр го ви не љу ди ма – уби ство же не ко ја је 
жр тва тр го ви не љу ди ма;

9)   Фе ми цид због кри јум ча ре ња – уби ство же не ко је је на-
ста ло у кон тек сту кри јум ча ре ња ми грант ки ња од но сно 
иле гал ног ула ска у не ку др жа ву;

10)  Тран сфо бич ни фе ми цид – уби ство тран срод них или 
тран ссек су ал них же на;

11) Ле збо фо бич ни фе ми цид – уби ства ле збеј ки;
12)  Ра си стич ка уби ства же на  - уби ства же не због ње ног 

ет нич ког или ра сног по ре кла;
13) Фем цид као по сле ди ца ге ни тал не му ти ла ци је

4. ФЕ МИ ЦИД У ИН ТИМ НОМ  
ПАРТ НЕР СКОМ ОД НО СУ

У овом одељ ку би ће ви ше ре чи о фе ми ци ду у ин тим ном 
парт нер ском од но су као об ли ку ко ји је нај ви ше ис тра жен и нај при-
сут ни ји у свим кул ту ра ма, вре ме ни ма и др жа ва ма, а ко ји се нај че-
шће ја вља као ис ход на си ља од стра не ин тим ног парт не ра. При ча 
о де фи ни са њу фе ми ци да ко ју је за по че ла Да ја на Ра сел во ди упра во 
од фе ми ци да у ин тим ном парт нер ском од но су, ко ји ју је лич но по-
так нуо да се де таљ ни је по све ти  овом про бле му. На и ме, ње на бли-
ска при ја те љи ца и са рад ни ца Ме ри Бри стоу (Mary Bri stow) уби је на 
је 29. ок то бра 1981. го ди не од стра не бив шег деч ка Пи те ра Ву да 
(Pe ter Wo od). 28) 

Фе ми цид у ин тим ном парт нер ском од но су – од но си се на 
уби ства же на од стра не му шкар ца са ко јим су би ле у сек су ал ној 
или емо тив ној ве зи. На осно ву до са да шњих де фи ни ци ја у ову ка-
те го ри ју убра ја ју се: бив ши/са да шњи парт нер, бив ши/са да шњи су-
пруг, бив ши/са да шњи ван брач ни су пруг, сек су ал ни парт нер, а не ки 
те о ре ти ча ри у ову ка те го ри ју убра ја ју и му шке при ја те ље и по зна-
ни ке са ко ји ма је же на од би ја ла да бу де у емо тив ној или сек су ал ној 
ве зи, као и уби ства же на од стра не парт нер ки.

Пр ва раз ма тра ња фе ми ци да у ин тим ном парт нер ском од-
но су, ука за ла су на по сма тра ње и тре ти ра ње же не као при ват ног 
вла сни штва му шкар ца, са ко јим он има пра во да ура ди шта год 

28) У пред го во ру књи ге Ра сел на во ди да ју је уби ство бли ске при ја те љи це и са рад ни це Ме-
ри Бри стов лич но под ста кло да се по све ти про бле му ана ли зе и де фи ни са ња фе ми ци да. 
Jill Rad ford, Di a na E.H. Rus sel (edi ted): Fe mi ci de: the po li tics of wo man kil ling, Twayne Pu-
blis hers, New York, 1992. До ступ но на: http://www.di a na rus sell.com/f/fe mic de(small).pdf 
При сту пље но: 01.12.2015



Ведрана Ж. Лацмановић Фемицид – ко нас убија?

73

же ли.29) Ме ђу тим, на за чет ке уве ре ња о „же ни као вла сни штву му-
шкар ца“ фе ми нист ки ње су ука зи ва ле де це ни ја ма пре то га. Оне су,  
раз ма тра ју ћи брач ни уго вор, по ре ди ле по зи ци ју же на и ро бо ва и 
ис ти ца ле да је све до пред крај XIX ве ка прав но и гра ђан ски же на 
би ла слич на ро бу јер је би ла сто пље на са лич но шћу му жа. Же не 
су мо гле по ста ти „гра ђан ке“ тек кад им је го спо дар/му шка рац дао 
име, а за о ста ци ове прак се ви дљи ви су и да нас јер ве ћи на же на 
узи ма пре зи ме му шкар ца за ко га се уда је. Ка ко на во ди Ке рол Пејт-
мен (Ca ro le Pa te man): „Кад же на по ста не су пру га, њен ста тус је 
био и још увек је озна ча ван ти ту лом Мrs. Су пру га се укљу чу је у 
име сво га му жа, и још и да нас се мо же чу ти Мrs John Smith, го спо-
ђа Џо на Сми та.“30) Још сли ко ви ти ју илу стра ци ју „же не као вла-
сни штва му шкар ца“ дао је Се мју ел Ме не фи (Sa muel Ma ne fee) ко ји 
на во ди да је про да ја су пру га по сто ја ла одво је но од про да је ро бо ва 
све од 1553. го ди не па до XIX ве ка. Он ис ти че: „Су пру ге су, ме ђу-
тим, би ле мно го јеф ти ни је од ро бо ва – јеф ти ни је чак и од ле ше ва. 
Су пру га је обич но на аук ци ју из во ђе на с ула ром око вра та (чи ни 
се да је по сто ја ло по пу лар но ве ро ва ње да је про да ја ва ља на са мо 
ако је улар на вра ту).“31) Про да ја су пру ге чак је омо гу ћа ва ла му жу 
да ту жи дру гог за на док на ду ште те „због оште ће ња имо ви не“ ако 
је ње го ва же на („имо ви на“) учи ни ла пре љу бу, а је дан та кав слу чај 
ре шен је по зи тив но по му жа 1979. го ди не у Да бли ну.32) 

Уве ре ње да су пруг има пра во да фи зич ки ка жња ва сво ју же-
ну, под усло вом да не ко ри сти штап де бљи од му шког пал ца вла да-
ло је у Бри та ни ји у XIX ве ку, а Џон Стју арт Мил је 1878. го ди не у 
бри тан ском пар ла мен ту ре као: „Же лео бих да се овом до му под не-
се из ве штај о бро ју же на ко је њи хо ви му шки за штит ни ци пре ту ку 
до смр ти, пре би ју до смр ти или из га зе до смр ти.“33) На жа лост, ова 

29) Fran ces Po wer Cob be, „Wi fe tor tu re in En gland“ У: Fe mi ci de: the po li tics of wo man kil ling 
Jill Rad ford, Di a na E.H. Rus sel (edi ted), Twayne Pu blis hers, New York, 1992, р. 47. До ступ-
но на: http://www.di a na rus sell.com/f/fe mic de(small).pdf При сту пље но: 01.12.2015

30) Ке рол Пејт мен, Пол ни уго вор, Фе ми ни стич ка 94, Бе о град 2001, стр. 130.

31) Пре ма: S.P.Me ne fee, Wi ves for Sa le: An Et hno grap hic Study of Bri tish Po pu lar Di vor ce, Ox-
ford: Ba sil Blac kwell, 1981. p. 160, та бе ла 3; i p. 167, та бе ла 5; слу ча је ви про да је су пру га 
на ве де ни су у до дат ку. Ци ти ра но у: Ке рол Пејт мен, Пол ни уго вор, Фе ми ни стич ка 94, 
Бе о град 2001, стр. 130.

32) Пре ма: S.P.Me ne fee, Wi ves for Sa le: An Et hno grap hic Study of Bri tish Po pu lar Di vor ce, Ox-
ford: Ba sil Blac kwell, 1981. p. 160, та бе ла 3; i p. 167, та бе ла 5; слу ча је ви про да је су пру га 
на ве де ни су у до дат ку. Ци ти ра но у: Ке рол Пејт мен, Пол ни уго вор, Фе ми ни стич ка 94, 
Бе о град 2001, стр. 131.

33) Пре штам па но у S.G. Bell i K. Of fen (eds.), Wo men, the Fa mily and Fre e dom: The de ba te in 
do cu ments, Stan ford: Stan ford Uni ver sity Press, 1983, tom. I, p. 487; v. Mill, „Su bjec tion of 
Wo men”, p. 163. Чла нак F. P. Cob be у: The Con tem po rary Re vi ew, 1878. Ци ти ра но у: Ке рол 
Пејт мен, Пол ни уго вор, Фе ми ни стич ка 94, Бе о град 2001, стр. 132.
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прак са вла да ла је не са мо у Бри та ни ји тог до ба, већ је па три јар хал-
но уве ре ње да муж у бра ку има пра во фи зич ки да ка жња ва же ну, 
као и да же на не ма пра во да од би је сек су ал ни од нос са њим при-
сут но и да нас у свим др жа ва ма све та и на свим кон ти нен ти ма, иако 
је ве ли ки број зе ма ља увео кри вич на де ла на си ља у по ро ди ци и 
си ло ва ња у бра ку.

Ко ре не ове ми зо ги не прак се мо же мо тра жи ти и у „те жњи му-
шка ра ца да ус по ста ве и одр же до ми на ци ју и кон тро лу сек су ал ног 
по на ша ња сво јих парт нер ки“34) ка ко то об ја шња ва ју кул ту ро ло шке 
те о ри је ко је овај фе но мен ве зу ју за кон цепт „му шко сти“ и тра ди-
ци о нал не род не со ци ја ли за ци је. Сек су ал но по на ша ње парт нер ки 
је у овом кон цеп ту под ре ђе но му шким стан дар ди ма „жен стве но-
сти“ и „жен ског по на ша ња“, а сва ки ис ко рак ван ових стан дар да 
да је му шкар цу „пра во“ да ди сци пли ну је/ка жња ва же ну. Уби ство 
парт нер ке у том сми слу ни је циљ по се би, већ је оно по сле ди ца 
на си ља ко је му шка рац ко ри сти у ци љу ус по ста вља ња кон тро ле и 
мо ћи над же ном и ње ном сек су ал но шћу.35) У тра ди ци о нал ним кул-
ту ра ма кон тро ла сек су ал ног по на ша ња же не ве зу је се за пи та ње 
„му шке ча сти“, те је му шка рац у тим дру штви ма ду жан да због 
„ча сти/сра мо те“ уби је же ну над чи јом сек су ал но шћу је из гу био 
кон тро лу. У не ким дру штви ма то је оба ве за му шких би о ло шких 
чла но ва по ро ди це же не, а у мо дер ном дру штву та оба ве за је пре-
шла на ње ног брач ног/сек су ал ног парт не ра.36)

Ис тра жи ва ње Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, об ја вље но 
2012. го ди не, по ка зу је да су ви ше од 35% свих уби ста ва же на гло-
бал но, по чи ни ли ин тим ни парт не ри,37) дру го ис тра жи ва ње спро-
ве де но у Ју жној Афри ци по ка зу је да је та мо на сва ких осам са ти 
јед на же на уби је на од стра не ин тим ног парт не ра,38) тре ће ис тра-
жи ва ње по ка зу је да је у зе мља ма ко је бе ле же ни жу сто пу фе ми ци-

34) Би ља на Си ме у но вић Па тић, „Уби ства хе те ро сек су ал них парт не ра: кри ми но ло шке и 
вик ти мо ло шке ка рак те ри сти ке“, у: Те ми да, Вол. 5, бр. 1 (2002), стр. 3–13, Вик ти мо ло-
шко дру штво Ср би је,  Бе о град, 2002, стр. 4.

35) Mar go Wil son et. al., „Fa mi li ci de: The Ki ling of spo u se and chil dren“, у: Ag gres si ve Be ha vi-
or, vo lu me 21, Is sue 4, 1995, р. 287.

36) Sha ron K. Ara ji, Cri mes of Ho nor and Sha me: Vi o len ce aga inst Wo men in Non-We stern and 
We stern So ci e ti es, Uni ver sity of Ala ska An cho rag, 2000. До ступ но: http://www.crit crim.org/
red fe at her/jo ur nal-po moc rim/vol-8-sha ming/ara ji.html При сту пље но: 09.12.2015.

37) Pan Ame ri can He alth Or ga ni sa tion, World He alth Or ga ni za tion, Un der stan ding and ad-
dres sing vi o len ce aga inst wo men, 2012, р. 1. До ступ но на: http://apps.who.int/iris/bit stre-
am/10665/77421/1/WHO_RHR_12.38_eng.pdf  При сту пље но: 10.12.2015.

38) Abra hams et al., EVERY EIGHT HO URS: In ti ma te fe mi ci de in So uth Afri ca 10 years la-
ter!, Gen der and He alth Re se arch Unit, Me di cal Re se arch Co un cil, Tyger berg, So uth Afri ca, 
2012. До ступ но на: http://www.mrc.ac.za/po licybri efs/everyeightho urs.pdf При сту пље но: 
10.12.2015.
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да, 60% њих учи ње но од стра не ин тим ног парт не ра.39) Осим то га, 
зна ча јан број же на ко је су уби је не од стра не ин тим них парт не ра, 
има ло је прет ход но ис ку ство на си ља у по ро ди ци или про га ња ња, 
укљу чу ју ћи и фи зич ко зло ста вља ње од стра не истог по чи ни о ца.40) 
Фе ми цид у ин тим ном парт нер ском од но су и до са да шња ста ти сти-
ка о ње му ру ше па три јар хал ни мит о (при ват ном) до му као нај бе-
збед ни јем ме сту за же не.

5. ЗА КЉУ ЧАК

Сте пен ин тен зи те та, озбиљ но сти и сло же но сти фе ми ци да 
зах те ва да он бу де пре по знат као кључ но дру штве но и по ли тич-
ко пи та ње у спре ча ва њу и су зби ја њу му шког на си ља пре ма же на-
ма. У том сми слу, нео п ход но је раз ви ти ме ђу на род не стан дар де и 
ме ха ни зме за ње го во пра ће ње и еви ден ти ра ње, ка ко би се ана ли-
зом и по ре ђе њем до шло до нај бо љих прак си у спре ча ва њу овог 
зло чи на пре ма же на ма. Ин тен зи ви ра ње ана ли зе и ис тра жи ва ња о 
овом фе но ме ну за по че то је тек у прет ход них не ко ли ко го ди на, а 
ис тра жи ва ња су још увек пар ци јал на, не ком пле мен тар на и не ком-
па ра тив на, пре све га због то га што ис тра жи ва чи у раз ли чи тим зе-
мља ма ко ри сте раз ли чи те де фи ни ци је фе ми ци да као и раз ли чи те 
ме то до ло ги је за при ку пља ње по да та ка о ње му. Број ни су иза зо ви у 
ис тра жи ва њу и спре ча ва њу овог фе но ме на, али нас то не сме обес-
хра бри ти да му се су прот ста ви мо.

39) Mi ha e la Ra co vi ta,  Glo bal Bur den of Ar med Vi o len ce 2015: Every Body Co unts (Chap ter 
three), Ge ne va Dec la ra tion Sec re ta ri at, Ge ne va, 2015., p. 109. До ступ но на: http://www.
ge ne va dec la ra tion.org/fi le ad min/docs/GBAV3/GBAV3_Ch3_pp87-120.pdf При сту пље но: 
03.12.2015

40) Пре ма: Jac qu elyn Camp bell et al, „Risk Fac tors for Fe mi ci de in Abu si ve Re la ti on ships: Re-
sults From a Mul ti si te Ca se Con trol Study“ Ame ri can Jo ur nal of Pu blic He alth, Vol. 93, No. 
7. July, pp. 1089-97, 2003. Ци ти ра но у: An na Al vaz zi del Fra te, Glo bal Bur den of Ar med 
Vi o len ce 2011: When the Victm is a Wo men (Chap ter fo ur), Ge ne va Dec la ra tion Sec re ta ri-
at, Ge ne va, 2011, р. 130. До ступ но нa: http://www.ge ne va dec la ra tion.org/fi le ad min/docs/
GBAV2/GBAV2011_CH4_rev.pdf При сту пље но: 10.12.2015
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Ve dra na Z. Lac ma no vic

FE MI CI DE – WHO KILLS US?

Re su me
The sim plest de fi ni tion of fe mi ci de de fi nes it as a mur ders of wo-

men simply be ca u se they are wo men. Re gar dless of con cep tual dif fe-
ren ces, fe mi nist the o rists ha ve un co ve red and con dem ned fe mi ci de as a 
prac ti ce by which men en de a vor to di sci pli ne and physi cally eli mi na te 
the wo man’s body, which is tre a ted as the main tar get - a gro und for 
me a su re ment and de mon stra tion of ma le po wer. Ca ses of fe mi ci de are 
not ran dom and spo ra dic kil lings; they re pre sent con ti nu ity of ma le vi-
o len ce aga inst wo men which is a con se qu en ce of the sub or di na tion and 
mar gi na li za tion of wo men in a pa tri ar chal so ci ety. Analysis of this phe-
no me non sug gests that fe mi ci de is a “war” aga inst wo men which has 
been la sting for cen tu ri es and in which hun dreds of tho u sands of wo-
men ha ve been su bjec ted to and kil led in the cru e lest ways by men. This 
cri me is even mo re ter rifying be ca u se of the so cial con text that al lows 
and to le ra tes it. In such a so ci ety, each wo man must fe ar for her li fe.
Key words: fe mi ci de, kil lings of wo men, ma le vi o len ce aga inst wo man, in ti-

ma te part ner fe mi ci de, do me stic vi o len ce, mi sogyny, pa tri archy.

* Овај рад је примљен 21. децембра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 18. децембра 2015. године.
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