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Сажетак
Ра де ћи на за у ста вља њу на си ља над же на ма у парт нер ским 

од но си ма и де цом у по ро ди ци, аутор ке су за кљу чи ле да се ефи ка сна 
за шти та жр та ва у цен тру за со ци јал ни рад у скла ду са овла шће њи-
ма ор га на ста ра тељ ства, мо же оства ри ти је ди но уко ли ко се исто-
вре ме но спро во де и со ци јал не ин тер вен ци је пре ма на сил ни ци ма. 
Пред у слов за то је да се по зна ју ка рак те ри сти ке на сил ни ка и раз ло-
зи због ко јих би ра на сил но по на ша ње. При ку пља ње ин фор ма ци ја 
о на си љу од на сил ни ка спро во ди се кроз струк ту и ра ни ин тер вју, уз 
ин си сти ра ње на пре у зи ма њу од го вор но сти за сво је на сил но по на-
ша ње. Осим ме ра за шти те за жр тве на си ља у по ро ди ци, цен тар за 
со ци јал ни рад има на рас по ла га њу низ со ци јал них ин тер вен ци ја 
пре ма на сил ни ку ко је до при но се за у ста вља њу на си ља и пре вен ци-
ји бу ду ћих на сил них ин ци де на та. Да би спро ве ли све рас по ло жи ве 
со ци јал не ин тер вен ци је пре ма на сил ни ку струч ни рад ни ци/е тре ба 
да пре по зна ју так ти ке на сил ни ка пре ма њи ма. Те так ти ке су исте 
као оне ко је на сил ник ко ри сти у од но су на сво је жр тве. 
Кључ не ре чи:  цен тар за со ци јал ни рад, ор ган ста ра тељ ства, на си ље у по-

ро ди ци, на сил ник, жр тва, моћ и кон тро ла, со ци јал не ин-
тер вен ци је, трет ман на сил ни ка.

* Дипломирани психолог
** Дипломирани социјални радник
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да за социјалну заштиту Рад са насилницима у центру за социјални рад.



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 3/2015, година 50. стр. 79- 99

80

 
1. ЗА ШТО ЈЕ ВА ЖНО ДА СЕ  ЦЕН ТАР  

ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД БА ВИ НА СИЛ НИ ЦИ МА?

Сен зи би ли са ни про фе си о нал ци за по сле ни у цен три ма за со-
ци јал ни рад у Ср би ји, ба ве ћи се на си љем у по ро ди ци у про те клом 
пе ри о ду, уочи ли су да је мно го ефи ка сни ја за шти та же на и де це 
као жр та ва на си ља ка да се у про цес за у ста вља ња на си ља ак тив но 
укљу чи на сил ник. 

1.1. Про це на сте пе на угро же но сти  
жр тве/ава и пла ни ра ње ме ра за шти те

Ка да про це њу је мо сте пен угро же но сти од на си ља у по ро ди-
ци у об зир се узи ма:

• Ста ње жр тве
• Ста ње и по на ша ње на сил ни ка
• Ка рак те ри сти ке окру же ња у ко ме жи ве жр тва и на сил ник
Ин фор ма ци је о по на ша њу на сил ни ка мо гу се до би ти од жр-

тве/ава, де це, срод ни ка, дру гих осо ба или од дру гих ин сти ту ци ја 
(по ли ци ја, суд, дру ге ор га ни за ци је), као и уви дом у рас по ло жи ву 
до ку мен та ци ју о на сил ном по на ша њу. Ме ђу тим, је ди но у кон так ту 
са на сил ни ком мо же се у пот пу но сти са гле да ти сте пен опа сно сти 
по жр тву/е и ни во кон тро ле ко ју на сил ник има над жр твом/ама, као 
и ка па ци те те да пре у зме од го вор ност за сво је на сил но по на ша ње. 
Укр шта њем ових про це на са про це на ма ста ња у ко ме се на ла зи 
жр тва и про це на ма окру же ња мо же се пре ци зно од ре ди ти ко ји је 
сте пен угро же но сти за кон крет ну жр тву и у скла ду са тим пла ни-
ра ти ме ре за шти те (стан дард не, по ја ча не и хит не).

1.2. Пла ни ра ње трет ма на за на сил ни ка као са став ни део 
ме ра за за у ста вља ње на си ља  и за шти ту од на си ља

Же не ко је пре жи вља ва ју на си ље мо ра ју да се ба ве из бе га-
ва њем на си ља кроз стра те ги је пре жи вља ва ња. Оне тре ба да бу ду 
охра бре не да обе ло да не на си ље, да га при ја ве над ле жним ин сти ту-
ци ја ма, да по кре ћу раз ли чи те по ступ ке и ис тра ја ва ју у за мр ше ним 
про це ду ра ма ин сти ту ци ја. И ка да све ин сти ту ци је пре ду зму ме ре 
из сво је над ле жно сти, жр тве сно се ве ли ки део те ре та да упра вља ју 
про ме на ма код на сил ни ка. Оне су „кри ве“ ако је на сил ник ухап-
шен, осу ђен, из ре че не му ме ре за шти те од на си ља, или је упу ћен 
на спе ци ја ли зо ван трет ман за на сил ни ке. Ако на сил ник мо ра да 
пла ти ка зну, она мо ра на ћи на чин ка ко ће се по ро ди ца из др жа ва ти, 
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по го то во ако има де це. Ако он мо ра да се исе ли, или бу де су спен-
до ван са ду жно сти ко је оба вља на по слу, она мо ра да бри не шта ће 
с њим да ље би ти и ка ко ће се то од ра зи ти на ње го во бу ду ће на сил-
но по на ша ње пре ма њој и де ци. По Ро зи Логарr жр тва има и уло гу 
„ме на џе ра на си ља“.1)

На сил ни му шкар ци ско ро ни ка да са ми не по тра же по моћ, јер 
не уви ђа ју да је про блем у њи ма. За њи хо ве про бле ме са парт нер-
ком, де цом, по ли ци јом, су дом крив је увек не ко дру ги. При ти сак 
мо ра би ти ве ли ки да би на сил ник уоп ште при стао да ра ди на се би 
(прет ња раз во дом, од у зи ма ње де це, кон тро ли са но ви ђа ње или за-
бра на ви ђе ња де це, за твор, гу би так по сла).

1.3. Пре ве не ци ја бу ду ћег на сил ног по на ша ња на сил ни ка
По ред за у ста вља ња ак ту ел ног на сил ног по на ша ња, по сту па-

ње пре ма на сил ни ку у цен тру за со ци јал ни рад исто вре ме но има и 
пре вен тив ну уло гу.

1.3.1. Са истом парт нер ком
Од тре нут ка от кри ва ња на си ља и пред у зе тих ме ра за шти те 

за ви си да ли ће жр тва пре ки ну ти на си лан од нос или ће на ста ви ти 
да жи ви у ње му. Мно го број ни раз ло зи ко ји су ве за ни за со ци ал но-
еко ном ске, пси хо ло шке и кул ту ро ло шке усло ве знат но до при но се 
вра ћа њу жр тве у на си лан од нос. Ка ко је зна ње про фе си о на ла ца о 
фе но ме ну на си ља још увек не до вољ но, а ин сти ту ци је не ко ри сте 
сво ја овла шће ња, ни ти су ме ђу соб но по ве за не, ве о ма ве ли ки број 
же на се вра ћа на сил ни ку и по ред пред у зе тих ме ра за шти те. Не 
тре ба за не ма ри ти ни уло гу љу ба ви, мно ге жр тве же ле да жи ве са 
сво јим парт не ром, во ле га, али не же ле и не во ле ње го ву на сил ну 
стра ну.2)

1.3.1 Са бу ду ћим парт нер ка ма
Ка да се ак ту ел на парт нер ска ве за за вр ши, на сил ник обич-

но по но во ула зи у парт нер ски од нос у ко ме на ста вља са на сил ним 
обра сцем по на ша ња. Ве ру је да је про блем био у по гре шном из бо ру 
парт нер ке или у ње ном по на ша њу, јер се ни је су о чио са сво јом од-
го вор но шћу за на сил но по на ша ње у прет ход ној парт нер ској ве зи. 

1) Ро са Ло гар, Исе ље ње на сил ни ка – и шта он да?, Струч ни са мит, Ин тер вен ци је у слу ча је-
ви ма на си ља у порoдици II – Ин тер вент ни цен три на тлу Евро пе, Се нат ска ор га ни за ци ја 
за еко но ми ју, рад и же не Берлинa & Фе ми ни стич ки ин сти тут фон да ци је He in rich Böll, 
2003. Бер лин, Ауто ном ни жен ски цен тар, Бе о град, 2008, стр. 22

2) Иг ња то вић Та ња, На си ље у по ро ди ци и ин сти ту ци о нал на за шти та: при руч ник за ба-
зич ни се ми нар у окви ру про јек та Ка све о бу хват ном си сте му за су зби ја ње на си ља над 
же на ма у Вој во ди ни По кра јин ског се кре та ри ја та за рад, за по шља ва ње и рав но прав ност 
по ло ва, Ауто ном ни жен ски цен тар, Бе о град,  2009, стр. 51.
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1.3.3. У ро ди тељ ској уло зи
Про фе си о нал ци у цен три ма за со ци јал ни рад нај че шће се 

су сре ћу са на сил ни ци ма ко ји су ро ди те љи. На ше ис ку ство је да 
му шкар ци ко ји су на сил ни пре ма сво јим парт нер ка ма, ујед но су 
на сил ни и пре ма де ци. Ка да су на сил ни пре ма мај ка ма, чи не пси хо-
ло шко на си ље пре ма де ци, чак и ка да је из о ста ло фи зич ко на си ље 
пре ма де ци. „У ве ћи ни слу ча је ва, ка рак те ри са ње жр тве као не ко га 
ко ни је за шти тио де цу ста вља чи та во бре ме од го вор но сти за ште ту 
ко ја је учи ње на де ци на ње на ра ме на. У ствар но сти, на си ље спре-
ча ва оба ро ди те ља у ис пу ња ва њу сво јих ро ди тељ ских уло га. Ње-
го во на си ље ди рект но и ин ди рект но спре ча ва спо соб ност жр тве 
да бу де аде ква тан ро ди тељ. Ста ви ше, ње го ва пре о ку па ци ја да њу 
кон тро ли ше од вла чи ње ну па жњу са оба ве зе да оси гу ра ис пу ње ње 
фи зич ких и емо тив них по тре ба де це.“3) 

И по ред пред у зе тих ме ра за шти те у од но су на жр тву и ин-
тер вен ци ја у од но су на на сил ни ка, не ке же не оста ју са сво јим 
парт не ри ма, или им се вра ћа ју на кон раз два ја ња. Ако има ју за јед-
нич ку де цу, они на ста вља ју да во де за јед но бри гу о де ци. Чак и у 
слу ча је ви ма ка да мај ка-жр тва иза ђе из на сил ног од но са и не жи ви 
са на сил ним парт не ром-оцем сво је де це, на сил ник оста је ва жан 
део у жи во ти ма де це. „На сил ни ро ди те љи јед но став но не не ста-
ју. Мо ра мо се ба ви ти про бле ми ма ко је он има као ро ди тељ, као и 
узро ци ма тих про бле ма.“4) По ред ра да са на сил ни ком на пре у зи ма-
њу од го вор но сти за учи ње но на си ље по треб но је ра ди ти са њим на 
по бољ ша њу ње го вог ро ди тељ ства.

2. КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ НА СИЛ НИ КА

У си ту а ци ја ма кон флик та уче сни ци би ра ју на чин на ко ји ће 
по ку ша ти да раз ре ше кон фликт. По сто је број ни не на сил ни на чи ни 
ре ша ва ња кон флик та. На си ље је увек на мер ни из бор, до зво ла за 
на сил но по на ша ње му шка ра ца до ла зи из уве ре ња, ко ја по ја ча ва и 
по др жа ва па три јар хал но дру штво и му шка кул ту ра.

По сто ји пет кључ них еле ме на та ко ји су ка рак те ри стич ни за 
на сил ни ке:5)

1. уве ре ња о му шким при ви ле ги ја ма;

3) Man del Da vid, John Went: Is su es in Fa mily Vi o len ce, Vo lu me 4, Is sue 1 Fall 2001. The Non-
Vi o len ce Al li an ce, www.en din gvi o len ce.com

4) Go od mark Le igh, „Ac hi e ving Bat te rer Ac co un ta bi lity in the Child Pro tec tion System“, Ken-
tucky Law Jo ur nal, vol. 93, 2004-2005.

5) Man del Da vid, Went John, „Tra i ning, Pro gram De ve lop ment and Di rect In ter ven ti ons Re ta ted 
to Do me stic Vi o len ce Per pe tra tors“, Non - Vi o len ce Al li an ce, 2002, https://en din gvi o len ce.
com/news/win ter-2002/
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2. из бе га ва ње осе ћа ња бес по моћ но сти, стра ха и не мо ћи;
3. по ри ца ње по сле ди ца на сил ног по на ша ња по се бе и дру-

ге;
4. до бит од ин сти ту ци о нал них и кул ту ро ло шких об ли ка 

не јед на ко сти; 
5. смет ње у мен тал ном здра вљу на сил ни ка ко је под сти чу 

на си ље: бо ле сти за ви сно сти  и ду шев не бо ле сти;

2.1. Уве ре ња о му шким при ви ле ги ја ма

У осно ви сва ког обра сца мо ћи и кон тро ле је на сил ни ков став 
да су ње го ва осе ћа ња, став и по на ша ња при о ри тет, ка ко у од но су 
на се бе, та ко и у од но су пре ма дру ги ма. Овај си стем ве ро ва ња се 
зо ве уве ре ња о му шким при ви ле ги ја ма ко ји мо же да ег зи сти ра го-
ди на ма, па и цео жи вот. Те вред но сти су исто ри ји ски по др жа ва не, 
кроз сто ти не ге не ра ци ја и мо гу се про на ћи у свим од но си ма: по-
слов ним, по ро дич ним, при ја тељ ским па чак и пле мен ским. 

По на ша ње у ко јем се ко ри сте му шке при ви ле ги је код на сил-
них му шка ра ца је по ве за но са ши рим со ци јал ним ве ро ва њи ма и 
оби ча ји ма. Раз ми шља ња и по на ша ња ових осо ба се мо ра ју ста вља-
ти у кон текст ин сти ту ци о нал них и кул тур них оби ча ја ко ји уве ћа-
ва ју њи хо ву моћ. 

У окви ру тер ми на уве ре ња о му шким при ви ле ги ја ма, мо гу се 
иден ти фи ко ва ти че ти ри вр сте уве ре ња о му шким при ви ле ги ја ма: 
ми зо ги нич на, ло гич ка, уве ре ња ве за на за част и уве ре ња ве за на за 
пред ста вља ње се бе као жр тве.

2.1.1. Ми зо ги нич на уве ре ња

Ми зо ги нич на уве ре ња се сво де на то да су же не опа сне и 
зле. „Куч ке, кур ве, дро ље, ма ни пу лант ки ње, ла жо ви, же ле да сре-
де му шкар це.“ На осно ву ова квог ми шље ња на сил ник ве о ма ла ко 
оправ да ва сво је по на ша ње, јер су по ње му же не без вред не и мо же 
се пре ма њи ма по на ша ти ка ко он же ли. Му шкар ци ко ји се чвр сто 
др же ових уве ре ња ве о ма су те шки за рад. Ми шље ње им је чвр сто 
уко ре ње но, а њи хо во на си ље ће би ти трај но и  при сут но у мно гим 
од но си ма у раз ли чи тим об ли ци ма.

2.1.2. Ло гич ка уве ре ња

Ло гич ка уве ре ња су ве за на за род не уло ге. Сте ре о ти пи и род-
не уло ге го во ре о то ме да су му шкар ци ло гич ни, а же не емо тив не. 
На осно ву ово га, му шкар ци сма тра ју да има ју пра ва да до но се ва-
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жне од лу ке, за то што су они ти ко ји је ди ни ви де про блем ја сно. 
Же не ко је се не сла жу са ње го вим „ис прав ним, ло гич ним“ по гле-
дом на свет  су опи са не као „глу пе, пре те ра но емо тив не или са мо 
ира ци о нал не, па чак и опа сне“. Успе шна ин тер вен ци ја код овог ти-
па ми шље ња че сто под ра зу ме ва кон стант но под се ћа ње на оправ да-
ност раз ли чи тих на чи на ин тер пре та ци је истог до га ђа ја. 

2.1.3. Уве ре ња ве за на за част

Уве ре ња ко ја су ве за на за част укљу чу ју при ви ле ги је му шка-
ра ца да кон тро ли шу и од ре ђу ју жи во те дру гих. Они сма тра ју да 
има ју пра ва на по себ не при ви ле ги је, или да их ни ко не кри ти ку је, 
по себ но уко ли ко су успе шни у сво јим оста лим уло га ма. На сил на 
стра на овог уве ре ња укљу чу је пот чи ња ва ње и ка жња ва ње, ка да се 
не це ни ве ли ко ду шност на сил ног му шкар ца. Они ко ји ко ри сте овај 
об лик му шких при ви ле ги ја ве о ма че сто се су сре ћу са те шко ћом 
при хва та ња пу не од го вор но сти за сво је на си ље. Че сто же ле да бу-
ду по сма тра ни као „до бри мом ци“ и мо гу ис по ља ва ти ве ли ки от-
пор ка да се од њих оче ку је да на пу сте ту сли ку о се би. „Ја ћу мно го 
ра ди ти и из др жа ва ти по ро ди цу, али ти ни ка да не смеш да до ве деш 
у пи та ње мо је ми шље ње, или да по ка жеш да си не срећ на.“ Не ки од 
ових му шка ра ца су у ста њу да про ши ре сво ју де фи ни ци ју „ја сам 
до бар мо мак» и да у њу укљу че од у ста ја ње од на си ља. Опа сност 
у овом слу ча ју је на ста нак но вог „тај ног до го во ра“ у ве зи са овом 
про ме ном. На при мер, „Ја ћу пре ста ти да бу дем на си лан, али ти 
мо раш да оста неш сам ном.“

2.1.4. Пред ста вља ње се бе као жр тве

Ова вр ста уве ре ња је ве о ма моћ на и чест об лик ко ри шће ња 
му шких при ви ле ги ја за оправ да ва ње на сил ног по на ша ња. На сил-
ник мо же да уђе у уло гу жр тве у ве зи са би ло ко јим од три прет ход-
на уве ре ња, ка да ње го ва парт нер ка од би ја по слу шност. Иако сна-
жно по др жан од стра не па три јар хал не кул ту ре и оби ча ја, на сил ник 
се мо же осла ња ти на сво ја осе ћа ња вик ти ми за ци је од стра не све та, 
др жа ве, дру ге ра сне или ет нич ке гру пе, про шлих парт нер ки, сво-
јих ро ди те ља, по сло дав ца, де це, ка ко би оправ дао сво је на сил но 
по на ша ње.

2.2. Из бе га ва ње осе ћа ња бес по моћ но сти,  
стра ха и не мо ћи

Да би смо раз у ме ли на сил ни ка, ва жно је да раз у ме мо ње гов 
на чин из ла же ња на крај са ис ку ством бес по моћ но сти. Др жав не ин-
сти ту ци је, дру штво и хи је рар хиј ске струк ту ре у ко ји ма до ми ни ра ју 
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му шкар ци оче ку ју од љу ди да ре а гу ју и раз ми шља ју пра во ли ниј-
ски и да про бле ме ре ша ва ју на брз, ло ги чан и свр сис хо дан на чин. 
Ове вред но сти су исто риј ски по др жа ва не, кроз сто ти не ге не ра ци ја 
у по слов ним, по ро дич ним, и при ја тељ ским од но си ма. 

Му шка кул ту ра обез бе ђу је му шкар ци ма ефи ка сно, али кон-
тра дик тор но ре ше ње за про блем стра ха, ко ји је у ве зи са бес по моћ-
но шћу – иг но ри са ње стра ха. Чо ве ков емо тив ни свет је про ме нио 
ис ку ста ва стра ха и бес по моћ но сти у ло гич ку ми сао о пер ци пи ра-
ној прет њи ко ју тре ба кон тро ли са ти. Ве ћи на љу ди је не спрем на 
и не спо соб на да при ме ти бес по моћ ност као људ ско ис ку ство, и 
ула же на пор да га скло ни из сво је пред ста ве о све ту. Ка ко по је ди-
ни му шкар ци ни су на у че ни емо ци о нал ној од го вор но сти, основ но 
осе ћа ње ко је је до зво ље но у ова кој си ту а ци ји је бес, а не страх. 
Ве о ма че сто на сил ни му шка рац уства ри ни је љут. Он јед но став но 
по ка зу је сво ју моћ да кон тро ли ше по на ша ња, ми сли или осе ћа ња 
дру гих, до ка зу ју ћи се би да ни је ни бес по мо ћан, ни не у спе шан као 
по ро ди чан чо век. 

Тра жи ти од на сил ног му шкар ца да од у ста не од свог кон тро-
ли шу ћег по на ша ња је у ства ри зах тев да от кри је сво ју ра њи вост 
и сла бост, да је и он у ства ри по не ка да упла шен и бес по мо ћан. 
Ме ђу тим, он ће та осе ћа ња успе шно пре не ти на сво ју парт нер ку 
или де цу ко ја ће осе ти ти страх и бес по моћ ност као од го вор на ње-
го во на си ље.  У сво јој гла ви он мо ра да ко ри сти им пе ра ти ве му шке 
кул ту ре да би кон тро ли сао и до ми ни рао дру гим љу ди ма, ка ко би 
раз ре шио сво ју соп стве ну бес по моћ ност, јер у про тив ном у сво јим 
очи ма „он не ће би ти му шка рац“.

Исто риј ски гле да но, кул тур ни обра сци по ста вља ју пред му-
шкар ца зах тев да ре а гу је на на чин ко ји успе шно раз ре ша ва уну тра-
шњи су коб, али во ди до гу бит ка ин тим но сти, бли ских и склад них 
по ро дич них од но са и ве за. Успе шна ре ше ња ове ди ле ме зах те ва ју 
раз вој по зи тив них нор ми, ко је већ по сто је у кул ту ри, или под сти-
ца ње раз во ја но вих об ли ка при хва тљи вог по на ша ња. Да би му шка-
рац мо гао да раз у ме, при хва ти и оста не у кон так ту са бес по моћ но-
шћу, по треб на му је лич на сна га, стр пље ње, са о се ћа ње и мир, уз 
од лу ку да не по вре ђу је дру ге. 

2.3. По ри ца ње по сле ди ца на сил ног по на ша ња  
по се бе и дру ге

На си ље да је му шкар цу при вре ме ну моћ и кон тро лу над 
парт нер ком, он је тај ко ји за вр ша ва сва ђу, ис по ља ва бес или ка-
жња ва, он до би ја што же ли. Му шка рац ко ји вр ши на си ље тру ди 
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се да оправ да сво је по на ша ње, али страх у парт нер ки ним очи ма 
је увек при су тан под сет ник да је он, и са мо он, учи нио не што по-
вре ђу ју ће и на сил но. У по ку ша ју да из бег ну од го вор ност, они да ју 
раз не из го во ре, тру де се да не осе ћа ју и да се не се ћа ју. Да би мо гли 
да жи ве у ми ру са са мим со бом они се бе пси хич ки оту пљу ју. „Ка-
да се на сил ник по гле да у огле да ло и ви ди да му је ли це пр ља во, он 
обри ше огле да ло да би га очи стио.“6)

Сви ма ко ји ра де са на сил ни ци ма је по зна то да се на сил ни ци 
не ме ња ју без су о ча ва ња са санк ци ја ма или не га тив ним по сле ди-
ца ма њи хо вог по на ша ња по њих са ме, би ло да су оне уну тра шње 
или спо ља шње. При ме ри спо ља шњих по сле ди ца укљу чу ју хап ше-
ње, за твор, гу би так де це, раз вод, раз два ја ње или дру ге на мет ну те 
це не на сил ног по на ша ња. Уну тра шње по сле ди це су у ве зи са на-
сил ни ко вом сли ком о се би, са ње го вим жи вот ним ци ље ви ма, ко ји 
су ис пре пле та ни са дру штвом и кул ту ром. На при мер, он се не ће 
про ме ни ти док не бу де су о чен са чи ње ни цом да по на вља обра зац 
на сил ног по на ша ња свог оца, ко ји је се би обе ћао да ће пре ки ну ти. 
Или, про ме ни ће се тек кад се су о чи са стра хом са ко јим га де ца 
гле да ју кад је на си лан. 

Мо же из гле да ти да се на сил ник су о чио са по сле ди ца ма свог 
на сил ног по на ша ња ка да ка же: „Мо лим те, за бо ра ви шта сам ура-
дио и пру жи ми још јед ну шан су. Про шлост је про шлост. Не ћу то 
ви ше ни ка да ура ди ти.“ Ова кве из ја ве су суп тил ни на чи ни да се на 
жр тву пре ба ци од го вор ност за соп стве ну про ме ну. Он уства ри ка-
же да се на си ље не ће по но ви ти, уко ли ко жр тва пре ста не да се пла-
ши и да бу де љу та.

Ка да ра ди мо на пре у зи ма њу од го вор но сти на сил ни ка, ни је 
до вољ но да он при зна да је био на си лан. По треб но је укљу чи ти и 
рад на по сле ди ца ма, јер је то са став ни део пре у зи ма ња од го вор но-
сти. На при мер, ка да на сил ни ко ва љу бо мо ра, пра ће ње и уз не ми ра-
ва ње парт нер ке њу оне мо гу ћа ва ју да се за по сли, про фе си о нал ци 
то мо гу ин тер пре ти ра ти и као еко ном ско и емо ци о нал но зло ста-
вља ње де це.

2.4. До бит од ин сти ту ци о нал них и кул-
ту ро ло шких об ли ка не јед на ко сти

На сил но по на ша ње и кон тро ла ко ју на сил ник има у од но-
су на жр тву, не тре ба да се про це њу је пре ко изо ло ва ним на сил-
них ин ци де на та, већ пре ко по сле ди ца ко је је дан обра зац по на ша ња 

6)  Paymar Mic hael Vi o lent no mo re, Hel ping Men End Do me stic Abu se, Ho un ter Ho u se, Al me-
da CA 2000, р. 78.



Јеца А. Недељков, Марија К. Банаух-Брусин Поступање према ...

87

има на жр тву. У осно ви ове про це не је раз у ме ва ње спо соб но сти и 
спрем но сти на сил ни ка да зло у по тре би сво ју кул ту ро ло шку и ин-
сти ту ци о нал ну око ли ну, у ци љу кон тро ле ми шље ња, осе ћа ња и по-
на ша ња жр тве.  

Вер ске и по ро дич не нор ме по ја ча ва ју и уве ћа ва ју моћ му-
шкар ца. Мно ге вер ске за јед ни це под сти чу не јед на кост му шкар ца 
и же не, при том да ју му шкар ци ма моћ да пре ба це од го вор ност за 
сво је на сил но по на ша ње на жр тву. 

На сил ник мо же ко ри сти ти ве ру та ко што ће се по зи ва ти на 
њу да би кон тро ли сао по ро дич ни жи вот. Мо же пре ти ти парт нер ки 
да ће да ода ње ну тај ну о ра ни јем сек су ал ном по на ша њу или абор-
ту су ње ним кон зер ва тив ним ро ди те љи ма, а да је при том са свим 
си гу ран да ће они ка зни ти ћер ку или ће је се од ре ћи. Не ка ре ли-
гиј ска ту ма че ња, на гла ша ва ју же ни ну од го вор ност да одр жи по ро-
ди цу на оку пу. Да ли же на са ова квим уве ре њи ма мо же да ра чу на 
на по др шку по ро ди це и за јед ни це уко ли ко од лу чи да на пу сти свог 
су пру га?

С дру ге стра не, му шкар ци су при хва ти ли по зи тив не кул ту-
ро ло шке сте ре о ти пе и пред ра су де о му жев но сти ка ко би оправ-
да ли сво је на си ље пред жр твом, са мим со бом и дру ги ма. Они се 
че сто по зи ва ју на уни вер зал но исто риј ско схва та ње му шкар ца као 
„хра ни те ља по ро ди це и за штит ни ка“. Че сто је ово ве о ма успе шна 
стра те ги ја за то што су ови сте ре о ти пи ве о ма  сна жно уко ре ње ни 
у на шој кул ту ри.На сил ни ци вр ло ефи ка сно ко ри сте еко ном ске не-
јед на ко сти ка ко би сте кли и одр жа ли кон тро лу над парт нер ка ма. 
Раз ли ке у пла та ма из ме ђу же на и му шка ра ца, ви со ки тро шко ви из-
др жа ва ња де це и оста ле еко ном ске пре пре ке че сто чи не же ну ра-
њи ви јом и за ви сни јом од на сил ног парт не ра.

У про це њи ва њу на сил не кон тро ле у парт нер ским од но си-
ма, од ве ли ког је зна ча ја да про це њу је мо ши ри кон текст на си ља 
и прет ње на си љем. До брим про це њи ва њем кон тек ста у ко ме жи ве 
на сил ник и жр тва, до би ће мо од го вор на ко ји на чин је он спре ман 
и у ста њу да ко ри сти ин сти ту ци о нал не не јед на ко сти и кул ту ро ло-
шка уве ре ња ка ко би за до био моћ над жр твом. 

2.5. Фак то ри ко ји под сти чу на си ље:  
бо ле сти за ви сно сти и ду шев не бо ле сти

Кре и ра ње без бед но сног пла на за жр тве по ста је знат но ком-
пли ко ва ни је уко ли ко су ови фак то ри при сут ни, а на сил ни ку је те же 
да про ме ни сво је по на ша ње. Ис тра жи ва ња су по ка за ла да на сил-
ни му шкар ци не ма ју ди јаг но сти ко ва не ду шев не бо ле сти у ве ћем 
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про цен ту од му шка ра ца уоп ште. У ис тра жи ва њу Еда Гон дол фа са 
на сил ним му шкар ци ма, са мо 25% их је ис по љи ло озбиљ ни је пси-
хо ло шке про бле ме. Код про сеч ног на сил ни ка, упу ћи ва ње у ин сти-
ту ци ју за мен тал но здра вље, нај че шће не ће ни на ко ји на чин про-
ме ни ти ње го во на сил но по на ша ње. 

Са дру ге стра не, код пси хо тич них по на ша ња и кли нич ке па-
ра но је стан дард ни трет ма ни на си ља су не е фи ка сни, чак по тен ци-
јал но опа сни по дру ге са ко ји ма на сил ник сту па у кон такт, укљу чу-
ју ћи и про фе си о нал це. Уко ли ко пси хо ти чан чо век за и ста по гре шно 
пер ци пи ра љу де и до га ђа је ко ји га окру жу ју у тој ме ри да ни је у 
ста њу да раз дво ји шта је ствар ност, а шта не. Је дан та кав му шка-
рац, ка да је ви део фо то гра фи је у бо ји на ко ји ма је би ло при ка за но 
кр ва во ли це ње го ве же не по сле на сил ног ин ци ден та ре као је без 
емо ци ја: „Ве ро ват но је па ла и по вре ди ла се.“ 

Код дру гих, бла жих по ре ме ћа ја, ко ри сно је да на сил ник пр во 
про ђе трет ман за за у ста вља ње на си ља, да се фо ку си ра на про бле ме 
кон тро ле и бес по моћ но сти, а ка сни је да иде на те ра пи ју свог по ре-
ме ћа ја мен тал ног здра вља. 

У ко ре ну ве ћи не анк си о зних по ре ме ћа ја је страх од гу бит ка 
кон тро ле услед бо ле сти, смр ти, лич ног на па да или не ког ма гло-
ви тог, не де фи ни са ног стра ха. Љу ди ко ји су анк си о зни спрем ни су 
да ура де мно го то га ка ко би или по вра ти ли кон тро лу или из бе гли 
узроч ник стра ха. Они оче ку ју од сво је по ро ди це да им у то ме по-
мог ну. На сил ни му шкар ци ра де исто то, али из уве ре ња да има ју на 
то пра во, и за то ко ри сте на си ље.

Та ко ће не на сил ни му шка рац са оп се сив но-ком пул зив ним 
по ре ме ћа јем  оче ки ва ти од сво је же не и де це да нпр. др же ку ти је 
у ор ма ну по себ но по ре ђа не, или да вра та од ор ма на бу ду стал но 
отво ре на. Би ће љут ако се по ро ди ца не по на ша у скла ду са ње-
го вим по тре ба ма. На сил ни му шка рац са оп се сив но-ком пул зив ним 
по ре ме ћа јем ће оти ћи да ље од осе ћа ња бе са, ве ру ју ћи да је ње го во 
пра во нпр. да од ре ђу је ка ко тре ба ре ђа ти ку ти је у ор ма ну и при мо-
ра ва ће дру ге да жи ве по ње го вим пра ви ли ма, не би ра ју ћи сред ства.

На сил ни ци са Пост тра у мат ским стре сним по ре ме ћа јем 
(ПТСП) че сто има ју по ве ћа но осе ћа ње вик ти ми за ци је и по тре бу 
да се бе за шти те од нај ма њег зна ка на па да. У трет ма ну бр зо пре по-
зна ју кон тра дик тор но сти из ме ђу сво јих убе ђе ња и по на ша ња. По-
што су са ми ис ку си ли те рор и страх, они ла ко пре по зна ју те рор и 
страх ко ји на но се сво јим жр тва ма. Ме ђу тим, они те же успе ва ју да 
„спу сте гард“, ис ку се бес по моћ ност и не од ре а гу ју. Ако при бе га-
ва ју ал ко хо лу или дро ги, ка ко би оту пе ли осе ћа ња стра ха и бес по-
моћ но сти, тре ба пр во да се ле че од бо ле сти за ви сно сти, па он да да 
за поч ну трет ман за за у ста вља ње на си ља у по ро ди ци.   
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Анк си о зност, ПТСП или де пре си ја ни су раз ло зи за на сил но 
по на ша ње. Уко ли ко та ко раз у ме мо и тре ти ра мо на сил но по на ша-
ње, по ве ћа ће мо ри зик по жр тву, а на сил ни ку не ће мо да ти при ли ку 
да пре ста не са сво јим на сил ним по на ша њем. 

3. ПРИ КУ ПЉА ЊЕ ИН ФОР МА ЦИЈА 
О НА СИ ЉУ ОД НА СИЛ НИ КА

Жр тва је глав ни из вор по да та ка ка да иден ти фи ку је мо на си-
ље. По да ци ко је при ку пља мо од на сил ни ка су у функ ци ји по ста-
вља ња гра ни ца на сил ни ку и ста вља ња до зна ња да ње го во на сил но 
по на ша ње ни је ви ше тај на и ствар уну тар по ро ди це. Ово ра ди мо 
кроз по ста вља ње раз ли чи тих пи та ња о на си љу без при су ства жр-
тве, осим ако из ри чи то же ли да при су ству је раз го во ру.

По ста вља њем раз ли чи тих ти по ва пи та ња на сил ни ку са ку-
пља мо по дат ке и о на сил ни ко вој пер цеп ци ји соп стве ног по на ша-
ња. Ови по да ци ће до при не ти бо љој про це ни сте пе на угро же но сти 
жр тве/ава, као и на сил ни ко ве спрем но сти и спо соб но сти да про ме-
ни сво је на сил но по на ша ње. Пи та ња се кре ћу од ис пи ти ва ња пер-
цеп ци је о по ро ди ци и од но си ма у њој, пре ко пи та ња о кон тро ли, до 
пи та ња ко ја се од но се на раз ли чи те вр сте/об ли ке на си ља.

За јед нич ки обра зац у по на ша њу сва ког на сил ни ка је по вре да 
гра ни ца. На сил ник по вре ђу је фи зич ке, емо тив не, сек су ал не и ду-
хов не гра ни це дру ге осо бе. Ва жно је да де таљ но ис тра жи мо ко је 
гра ни це на сил ник по вре ђу је, на ко ји на чин, са ко јим ин тен зи те том 
и уче ста ло шћу, ра ди пот пу ни је про це не сте пе на угро же но сти жр-
тве. 

Де таљ но ис пи ти ва ње на сил ни ка при ли ком иден ти фи ко ва ња 
и утвр ђи ва ња на си ља, а по себ но зна ње и ве шти не за от кри ва ње 
по вре да гра ни ца пред ста вља ју је дан од на чи на ко јим се на сил ни ку 
по ста вља ју гра ни це. Он та да схва та да се на ла зи пред про фе си о-
нал ци ма ко ји су раз от кри ли ње го ву на сил ну при ро ду, по ста је отво-
ре ни ји за бу ду ће ин тер вен ци је, али мо же раз ви ти и на сил нич ко по-
на ша ње пре ма про фе си о нал ци ма.

4. СТРУК ТУ РИ РА НИ ИН ТЕР ВЈУ

Ка да на сил ник по вре ђу је гра ни це оних пре ма ко ји ма је на си-
лан, он ни је све стан да то чи ни, ни ти раз ми шља на тај на чин. Ка-
да до ла зи у ин сти ту ци ју ко ја мо же обе ло да ни ти и иден ти фи ко ва ти 
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ње го во на си ље, по ку ша ће да во ди ко му ни ка ци ју, утвр ђу је пра ви ла, 
пре у зи ма кон тро лу над си ту а ци јом, јер то је ње гов уоби ча јен на-
чин да из бег не сво ју збу ње ност, страх и ра њи вост, или да на мет не 
кон тро лу и при кри је сво ју од го вор ност за на сил но по на ша ње. За-
да так про фе си о на ла ца је да му на ње го вом при ме ру „ов де и са да“ 
де мон стри ра ју шта су то гра ни це и на чин на ко ји он по ку ша ва да 
их кр ши. Струк ту ри ра ним ин тер вју ом уво ди се у си ту а ци ју ко ја му 
се уна пред об ја сни као оквир у ко јем се мо же кре та ти. Увек про ко-
мен та ри ше мо ка да иза ђе из тог окви ра. На сил ник се та да су о ча ва 
са сво јим по на ша њем ко је по вре ђу је не ке гра ни це и по сле ди ца ма 
по се бе. Не ки ма је то при ли ка да се пр ви пут на ђу у та квој си ту а-
ци ји. Код не ких ће то иза зва ти још ве ћу уз не ми ре ност. Не ки не ће 
мо ћи да при хва те уна пред по ста вље не гра ни це. Од то га ка ко ће 
на сил ник иза ћи на крај са том си ту а ци јом, за ви си ће на ше пла ни-
ра ње бу ду ћих ин тер вен ци ја пре ма ње му и ме ра ма за шти те пре ма 
жр тви/ама. 

5. ПРЕ У ЗИ МА ЊЕ ОД ГО ВОР НОСТИ 
ЗА НА СИЛ НО ПО НА ША ЊЕ

На сил ни ка и жр тву нај сна жни је по ве зу је страх. Ин тен зи тет 
стра ха од ре ђу је шта жр тва ра ди, ка кве из бо ре пра ви и ка ко ре а гу је 
на на сил ни ка и на про фе си о нал це. Уко ли ко не раз у ме мо овај страх 
и моћ ко ју он има на жр тву, не ће мо би ти у ста њу да по ну ди мо би ло 
ка кву без бед ну или ефи ка сну ин тер вен ци ју. Би ло ка ква ин тер вен-
ци ја ко ја ули ва на ду жр тви, а при том не по зи ва на сил ни ка на ап со-
лут ну од го вор ност, до ве шће до но ве вик ти ми за ци је жр тве. На сил-
ни ци че сто по ку ша ва ју да убе де сво је жр тве да по ку ша ва ју да се 
про ме не и да им тре ба по моћ жр тве. То је је дан од нај суп тил ни јих 
на чи на да се за др жи кон тро ла над њом. Же ља за мо ћи и кон тро лом 
од ре ђу је све из бо ре ко је на сил ник пра ви. Он при си ља ва, ма ни пу-
ли ше и по ни шта ва жр тву, ка ко би на ста вио да из од но са са њом 
до би је оно што му је по треб но. Је ди но оне ин тер вен ци је ко је га 
по зи ва ју на од го вор ност и ис пред ње га ста вља ју ја сне по сле ди це 
ње го вог на сил ног по на ша ња, мо гу про ме ни ти ње го во уве ре ње да 
има пра ва да кон тро ли ше и по се ду је сво ју парт нер ку.

Ка да нам из гле да да је на сил ник мо ти ви сан да пре у зме од-
го вор ност, ва жно је да зна мо да по сто је ра зни ни вои мо ти ва ци-
је.7) Ин ди ка то ри по вр шне мо ти ва ци је су: при зна ње да је нео п ход на 
про ме на и не га тив на сли ка на сил ни ка о се би. Ин ди ка то ри ду бље 

7) Went John, „Tra i ning, Pro gram De ve lop ment and Di rect In ter ven ti ons Re la ted to Do me stic 
Vi o len ce Per pe tra tors“, Non - Vi o len ce Al li an ce, http:/ /www en din gvi o len ce.com/news/win-
ter-2002/.
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мо ти ва ци је су: пре у зи ма ње од го вор но сти за соп стве но по на ша ње 
и спо соб ност раз у ме ва ња по сле ди ца на си ља.

6. СО ЦИ ЈАЛ НЕ ИН ТЕР ВЕНЦИЈЕ 
ПРЕ МА НА СИЛ НИ КУ

Цен тар за со ци јал ни рад као ор ган ста ра тељ ства, у скла ду са 
сво јим за кон ским овла шће њи ма спро во ди ме ре за шти те ко је има ју 
за циљ за шти ту жр та ва, али исто вре ме но пред ста вља ју и со ци јал-
не ин тер вен ци је пре ма на сил ни ку.

6.1. Усме но упо зо ре ње
У то ку раз го во ра га усме но (сва ки пут) упо зо ри мо на кри-

вич но де ло, без об зи ра да ли је на си ље ак ту ел но са да или се од и-
гра ло у бли жој или да љој про шло сти.

6.2. Из ја ва на за пи сник
Узи ма се на кон раз го во ра у ко јем је иден ти фи ко ва но и утвр-

ђе но на си ље у по ро ди ци. Она тре ба да са др жи по твр ду да је ин-
фо р ми сан о кри вич ном де лу, кра так опис шта је ра дио, ако је би ло 
санк ци ја ко је су, и оба ве зу да не ће ви ше би ти на си лан.

6.3. Пре вен тив ни над зор над вр ше њем  
ро ди тељ ског пра ва

Кроз пре вен тив ни над зор на сил ни ка спре ча ва мо да на ме ће 
име де те ту, оту ђи де чи ју имо ви ну, од ве де де те у ино стран ство, по-
тро ши де те тов но вац. 

6.4. Ко рек тив ни над зор над вр ше њем  
ро ди тељ ског пра ва

На сил ни ку се мо же из ре ћи Пи сме но упо зо ре ње, са де таљ ним 
опи си ма на сил ног по на ша ња ко ја не сме вр ши ти. На сил ник се мо-
же упу ти ти на спе ци ај ли зо ван трет ман за на сил ни ке или ле че ње. 
Ор ган ста ра тељ ства во ди трет ман, са пла ном за шти те за жр тву/е, 
уко ли ко ни су из ре че не ме ре за шти те од стра не су да, а по го то во 
уко ли ко је су. 
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6.5. При ја ва на сил ни ка по ли ци ји
Упу ћу је се до пис по ли ци ји у ко ме се до ку мен ту је на си ље 

и тра жи се при о ри тет но ре а го ва ње у слу ча ју по зи ва са на зна че не 
адре се.

6.6.  Кри вич на при ја ва про тив на сил ни ка
До пис ту жи ла штву у ко ме се до ку мен ту је на си ље са де таљ-

ним опи сом по след њег на сил ног ин ци ден та.

6.7. На лаз и ми шље ње о са мо стал-
ном вр ше њу ро ди тељ ског пра ва

До ста вља се на лаз и ми шље ње су ду у ко ме се до ку мен ту је 
на си ље и до во ди у ве зу са на сил ни ко вом не по доб но шћу за вр ше ње 
ро ди тељ ског пра ва. На гла ша ва се де је нај бо љи ин те рес де це да 
жи ве без на си ља, са не на сил ним ро ди те љем.

6.8. Ту жба су ду за де ли мич но ли ша ва ње  
ро ди тељ ског пра ва

До ста вља се Су ду на лаз и ми шље ње у ко ме се до ку мен то-
ва но на си ље и до во ди у ве зу са не са ве сним вр ше њем ро ди тељ-
ског пра ва (чу ва ње, по ди за ње, вас пи та ње, за сту па ње, обра зо ва ње, 
упра вља ње и рас по ла га ње имо ви ном и одр жа ва ње лич них од но са 
са де те том – у кон тро ли са ним усло ви ма, или за бра на ви ђе ња).

6.9. Ту жба су ду за пот пу но ли ша ва ње  
ро ди тељ ског пра ва

До ста вља се на лаз и ми шље ње су ду у ко ме је до ку мен то ва но 
са по себ ним освр том на зло у по тре бу или гру бо за не ма ри ва ње ро-
ди тељ ског пра ва.

6.10. Ту жба или Пред лог су ду  
за из ри ца ње ме ра за шти те од на си ља у по ро ди ци
На зах тев су да до ста вља се на лаз и струч но ми шље ње у ко ме 

се до ку мен ту је на си ље са ми шље њем о свр сис ход но сти по је ди них 
тра же них ме ра за шти те од на си ља у по ро ди ци. У окви ру суд ског 
по ступ ка по По ро дич ном за ко ну мо же се до ста ви ти по слу жбе ној 
ду жно сти пред лог за од ре ђи ва ње ме ра за шти те од на си ља у по ро-
ди ци. Цен тар за со ци јал ни рад као ор ган ста ра тељ ства мо же сам 
по кре ну ти ту жбом по сту пак за од ре ђи ва ње ме ра за шти те од на-
си ља у по ро ди ци. По себ но је ва жно да се обра зло жи ка ко ће ко ја 
ме ра за шти ти ти жр тву/е.



Јеца А. Недељков, Марија К. Банаух-Брусин Поступање према ...

93

7. МОЋ И КОН ТРО ЛА НА СИЛ НИ КА  
У ОД НО СУ НА СТРУЧ НЕ РАД НИ КЕ

На сил ник ко ри сти исте так ти ке пре ма про фе си о нал ци ма у 
цен тру за со ци јал ни рад, као и пре ма жр тви, ка да је на си ље обе-
ло да ње но и ка да су му по ста вље не гра ни це. Раз у ме ва ње на сил ни-
ко вих так ти ка пре ма про фе си о нал ци ма, ње го вих из го во ра и на чи-
на по ри ца ња од го вор но сти, омо гу ћа ва да про фе си о нал ци иза ђу из 
не мо ћи, ко ја је по сле ди ца ње го ве мо ћи и кон тро ле ко ју же ли да 
ус по ста ви. Так ти ке на сил ни ка у одр жа њу мо ћи и кон тро ле пре ма 
струч ним рад ни ци ма су:

 –  за стра ши ва ње (ви че, ко ла чи очи, по ка зу је фи зич ку сна гу, 
про пи ту је, не при хва та тер ми но ло ги ју и име но ва ње на си-
ља);

 –  пси хо ло шко и емо тив но зло ста вља ње (вре ђа ње, ома ло ва-
жа ва ње, кри ти ко ва ње);

 –  изо ла ци ја (кон тро ла по ступ ка,  на ме ће сво ја пра ви ла);
 –  ума њи ва ње, по ри ца ње и окри вља ва ње (ла же, пред ста вља 

се бе као жр тву, окри вљу је ал ко хол за на си ље, на пи та ње 
од го ва ра пи та њи ма, окри вљу је струч не рад ни ке за про-
бле ме ко је има, он или де ца, или ће их има ти у бу дућ но-
сти);

 –  ко ри сти де цу (на во ди да их во ли, не мо же да жи ви без 
њих, има ро ди тељ ско пра во, био је бо љи ро ди тељ од мај-
ке);

 –  ко ри сти му шке при ви ле ги је (шар ми ра, за во ди, пот це њу је 
струч ност, му шки шо ви ни ста);

 –  еко ном ско зло ста вља ње (оп ту жу је струч не рад ни ке да су 
пот пла ће ни); 

 –  прет ња и при ну да (пре ти да ће се жа ли ти, по зи ва се на 
раз ли чи те ауто ри те те из раз ли чи тих ин сти ту ци ја, не при-
зна је ин сти ту ци је, ма ни пу ли ше ин сти ту ци ја ма, не до ла зи 
на за ка за не тер ми не, а пи сме но под но си раз не зах те ве);

8. КА КО ПО СТУ ПА ТИ СА НА СИЛ НИ КОМ?

Про фе си о нал ци у цен тру за со ци јал ни рад тре ба да от кри-
ва ју и раз у ме ју на сил ни ко ве из го во ре и по ри ца ња као на чи не да 
из бег не од го вор ност за сво је на сил но по на ша ње. Циљ из го ва ра ња 
и по ри ца ња од го вор но сти је да на сил ник не при хва ти сво ју од го-
вор ност. Сма тра да он ни је тај ко ји до но си од лу ку да бу де на си лан 
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или не. Ако он не до но си од лу ку, та да не мо же ни да по сту пи дру-
га чи је. Да би се про ме нио и пре стао да бу де на си лан, мо ра пр во 
при хва ти ти и пре у зе ти од го вор ност за сво је по на ша ње. То је кључ-
ни фак тор за про ме ну. 

Пре по ру ке за аде кват но по сту па ње у ра ду са на сил ни ци ма 
су сли ко ви то при ка за не у та бе ли ко ја сле ди:8)

ДА НЕ
Све вре ме ис ти ца ти ње го ву 
од го вор ност за вла сти те из бо-
ре. Пре у зи ма ње од го вор но сти 
је кључ про це са про ме не;

Не при хва ти ти да на сил ник 
окри вљу је би ло ко га за сво-
је на си ље, на ро чи то не жр тву;

Мно ги на сил ни ци су углед ни и 
по што ва ни у јав но сти, је ди но су 
у вла сти тој по ро ди ци на сил ни;

Не под ле ћи ње го вом из гле ду, 
ле пом оп хо ђе њу, са ра дљи во сти 
и дру гим  зна ци ма по др шке;

Ко ри сти ти из ве шта је по ли ци-
је и ле кар ска уве ре ња да би 
га кон фрон ти ра ли са по ри-
ца њем, али не оче ки ва ти да 
ће он то пре ста ти да ра ди;

Не би ти из не на ђен/а ка да на-
сил ник по ри че и да ље, чак и 
кад по сто је нео бо ри ви до ка зи;

Схва ти ти да је за ње га на-
си ље при хва тљи во као на-
чин ре ша ва ња про бле ма;

Не оче ки ва ти да он отво ре-
но за сту па на си ље, али ће увек 
прав да ти и ми ни ми зо ва ти га;

Ис тра жи ва ти так ти ку кон тро ле 
у ње го вим по ступ ци ма и од-
го во ри ма (нпр. љу бо мо ра); 

Не при хва та ти ње гов из го вор да он 
има про блем са бе сом. Он уства-
ри ко ри сти свој бес да би за пла-
ши вао или кон тро ли сао жр тву; 

Раз у ме ти да су мно ги на сил ни ци 
то ком од ра ста ња уче ни да мо ра-
ју да кон тро ли шу сво ја осе ћа ња, 
око ли ну или по ро ди цу. По што 
је то не мо гу ће, на сил ни ци мо-
ра ју да скри ва ју осе ћа ња ко ја не 
уме ју да пре по зна ју или ис по ље;

Не оче ки ва ти од ње га да је у ста-
њу да ис по љи сво ја осе ћа ња;

Оче ки ва ти да ће на сил ник по-
ста ја ти све не са ра дљи ви ји и 
пру жа ће све ве ћи от пор ка да 
му се по ста вља ју гра ни це;

Не за пла ши ти се ка да на сил-
ник „при ти снут уза зид“ ма-
ни пу ли ше су дом, адво ка ти ма 
или  прет по ста вље ни ма;

Ис тра жи ти  ка ко је у де тињ-
ству вас пи та ван, ка ква је би ла 
ди на ми ка од но са у по ро ди ци, 
уло ге, на чин ре ша ва ња кон-
фли ка та, ко му ни ка ци ја;

Не про пу сти ти да се упо зо ри да 
је он узор сво јој де ци и да се на-
си ље пре но си на сле де ћу ге не-
ра ци ју као обра зац по на ша ња;

8) Go ver nor’s com mis sion on do me stic vi o len ce pro to col com mit tee: Do me stic vi o len ce po licy 
and pro ce du res, The Sta te of  New Hampshi re,  2010,  http:// www.doc player.net/1967254
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Оче ки ва ти да ће се бе пред-
ста вља ти као жр тву;

Не при хва ти ти ње го ву уло гу жр-
тве. Раз ја шња ва ти му стал но да 
и по ред то га што је мо жда ра ни је 
био не чи ја  жр тва, са да је од го-
во ран за на си ље ко је сам чи ни;

Игра ти ак тив ну уло гу у де фи-
ни са њу ци ље ва трет ма на;

На мет ну ти му та кав трет ман 
у ко јем ће осно ва би ти пре-
у зи ма ње од го вор но сти;

Пр во се до го ва ра ти са жр-
твом да ли ће се и ка да су-
сре сти са на сил ни ком;

Не до зво ли ти да на сил ник 
кон тро ли ше свој трет ман;

Оче ки ва ти да ће парт не ри ући 
у „ме де ни ме сец“ за вре ме тра-
ја ња по ступ ка. Та да мо гу обо је 
ми ни ми зо ва ти на си ље, а на сил-
ник се мо же по на ша ти по кај-
нич ки и пред у зе ће ко ра ке ко ји 
ће убе ди ти жр тву да се то ви-
ше не ће по но ви ти (пре ста ће да 
пи је, оти ћи на са ве то ва ње);

Не би ти раз о ча ран/а због успо на и 
па до ва у њи хо вом од но су. Пре ки-
да ње кру га на си ља зах те ва од го-
ва ра ју ћи трет ман, вре ме и же љу 
за про ме ном. Не за бо ра ви ти ни кад 
у ко јој фа зи спи ра ле на си ља се 
на ла зи пар. Од то га за ви си пред-
у зи ма ње да љих ме ра за шти те;

Ко ри сти ти ди рект на пи та ња; Не при хва та ти уоп ште-
на и еп ска об ја шње ња;

Пре по зна ти зна ке на-
сил ног од но са;

Не при хва та ти да не ки од нос 
ни је на си лан јер ни је до шло до 
еска ла ци је на си ља. Стал но има-
ти у ви ду так ти ке на сил ни ка;

Ис ти ца ти да је на си ље кри вич но 
де ло са кон крет ним по сле ди ца-
ма. На ста вак да љег про це са и 
бу ду ћих од лу ка не за ви си ви ше 
са мо од во ље жр тве да на ста-
ви са го ње њем. Већ од овла-
шће ња ор га на ста ра тељ ства. 

Не при хва та ти да је на си ље 
при ват на ствар не ке по ро ди це

9. ИН ДИ ВИ ДУ АЛ НИ И ГРУПНИ 
ТРЕТ МАН НА СИЛ НИ КА

Већ смо ра ни је на гла си ли да је за ефи ка сну за шти ту жр тве/
ава (са да шњих и по тен ци јал них) нео п ход но да се раз ви ја ју про-
гра ми трет ма на за на сил ни ке. Са вет Евро пе је до нео пре по ру ке 
др жа ва ма чла ни ца ма ка ко да ор га ни зу ју за шти ту же на од на си ља. 
Са став ни део тих пре по ру ка је ве зан за про гра ме ин тер вен ци ја за 
по чи ни о це.9)  

9) Са вет Евро пе, Пре по ру ка Рец(2002)5 Ко ми те та ми ни ста ра др жа ва ма чла ни ца ма о за-
шти ти же на од на си ља и Ме мо ран дум са об ја шње њи ма,  Ауто ном ни жен ски цен тар, 
Бе о град, 2005.
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Ови про гра ми ни су за ме на за кри вич не санк ци је, али пред-
ста вља ју са став ни део пра во суд ног си сте ма. На сил ни ка упу ћу је 
суд на трет ман, суд пра ти ње го во на пре до ва ње и до но си од лу ке 
ко је су ве за не за кри вич не санк ци је. Трет ман је ор га ни зо ван у спе-
ци ја ли зо ва ним аген ци ја ма, при ме њу је се ин ди ви ду ал ни и груп ни 
рад, а спро во де га еду ко ва ни про фе си о нал ци по прин ци пи ма фе-
ми ни стич ко-ког ни тив но-би хеј ви о рал ног при сту па. Про гра ми тра-
ју од нај ма ње че ти ри ме се ца па до не ко ли ко го ди на. Нај по зна ти-
ји је про грам по Ду лут мо де лу. Он пред ста вља по ла зну осно ву за 
мно ге ва ри ја ци је.

У Ср би ји је за по чет трет ман на сил ни ка 2010. го ди не на про-
јек ту Ми ни стар ства и УНДП-а  Ин те гри са ни од го вор на на си ље 
над же на ма у Ср би ји ка да је акре ди то ван про грам Обу ка про фе-
си о на ла ца за трет ман по чи ни ла ца на си ља у парт нер ским од но-
си ма. Нор ве шки те ра пе у ти су еду ко ва ли про фе си о нал ци из Са ве-
то ва ли шта при Град ском цен тру за со ци јал ни рад Бе о гра да, Ни ша 
и Кра гу јев ца, да спро во де трет ман на сил ни ка. Они да ље об у ча ва-
ју про фе си о нал це ко ји ра де у са ве то ва ли шти ма при цен три ма за 
со ци јал ни рад у Ср би ји. Кли јен ти до ла зе до бро вољ но, по упу ту 
цен тра за со ци јал ни рад или ре ше њу Основ ног јав ног ту жи ла штва. 
Ту жи ла штво ко ри сти ин сти тут опор ту ни те та - од ло же но кри вич но 
го ње ње, чл. 236 ЗКП (уме сто нов ча не ка зне или ка зне за тво ра до 
три го ди не, или 3-5 го ди на, ту жи лац не ће го ни ти на сил ни ка, ако он 
ис пу ни не ку од оба ве за: от кла ња ње ште те, упла та нов ча ног из но са 
у ху ма ни тар не свр хе, оба вља ње дру штве но ко ри сног ра да или под-
вр га ва ње пси хо со ци јал ној те ра пи ји). Оба ве зна је са гла сност жр-
тве, а трет ман тра је до шест ме се ци. Осно ва на је НВО Кри зни цен-
тар за му шкар це, ко ји се ба ви пре вен ци јом и те ра пе ут ским ра дом.

У слу ча је ви ма ка да цен тар за со ци јал ни рад упу ћу је на сил-
ни ка на трет ман уло га про фе си о на ла ца је да про це не да ли на сил-
ник ис пу ња ва нео п ход не кри те ри ју ме за по ха ђа ње трет ма на и да 
га мо ти ви шу за трет ман. Тех ни ка ма мо ти ви са ња на сил ник се при-
пре ма да при хва ти трет ман (ин ди ви ду ал ни или груп ни). Ње го ва 
мо ти ва ци ја ни је ни кад искре на, ја ка, ду го трај на, по у зда на, већ је 
ма ни пу ла тив на (он же ли да се по ми ри са же ном, да се не раз ве де, 
да има олак ша ва ју ће окол но сти код струч них рад ни ка у цен тру за 
со ци јал ни рад, су ду, да до ка же да је он у пра ву, а да парт нер ка тре-
ба да се ме ња). Он кре ће на трет ман са оче ки ва њем да ће из ма ни-
пу ли са ти те ра пе у те. На сил но по на ша ње је увек све стан и на ме ран 
из бор. На сил ник мо же од лу чи ти да не ко ри сти на сил но по на ша ње 
је ди но кроз спе ци ја ли зо ван трет ман за на сил ни ке. Цен тар за со-
ци јал ни рад, као ор ган ста ра тељ ства, не ба ви се трет ма ном на сил-
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ни ка, већ уче ству је у из бо ру и мо ти ви са њу на сил ни ка за трет ман 
у са ве то ва ли шти ма за брак и по ро ди цу или у спе ци ја ли зо ва ним 
НВО. 

При о ри тет по сту па ња цен тра за со ци јал ни рад пре ма на сил-
ни ци ма је за шти та жр тве/ава, обез бе ђе ње њи хо ве си гур но сти и 
за у ста вља ње на си ља кроз при ме ну раз ли чи тих со ци јал них ин тер-
вен ци ја пре ма на сил ни ци ма. Трет ман на сил ни ка се мо же пла ни ра-
ти тек ка да је на си ље за у ста вље но.
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Je ca A. Ne delj kov, Ma ri ja K. Ba na uh- Bru sin

THE TRE AT MENT  OF PER PE TRA TORS IN 
THE CEN TER FOR SO CIAL SER VI CES

Re su me
As a gu ar di an ship aut ho rity, cen ters for so cial ser vi ces are able to 

pro vi de the ne ces sary pro tec tion to vic tims of do me stic abu se. In or der 
to do so, it is cru cial that the le vel of dan ger the vic tim is in is as ses sed 
tho ro ughly, which in clu des a com pre hen si ve as ses sment of the per pe-
tra tor, his cha rac te ri stics and at ti tu des to wards vi o lent be ha vi ors. Along 
with stop ping the abu se that is al ready oc cur ring, the ro le of cen ters 
for so cial ser vi ces is to al so pre vent fu tu re in ci dents of abu se to wards 
the cur rent part ner (if she re turns to the per pe tra tor), any fu tu re part-
ners (the per pe tra tor is highly li kely to re pe at abu si ve be ha vi ors un less 
he ac cepts the re spon si bi lity for his vi o lent be ha vi ors in the pre vi o us 
re la ti on ship), as well as to wards his chil dren (do me stic abu se al ways 
im pli es child abu se). Un der stan ding the cha rac te ri stics of abu si ve men 
ena bles pro fes si o nals to bet ter un der stand the ir cho i ce of vi o len ce as a 
be ha vi o ral pat tern in re la ti on ships. Da vid Man del and John Went ha ve 
iden ti fied fi ve cha rac te ri stics of abu si ve men: the be li ef in ma le pri vi le-
ges; avo i dan ce of hel ples sness, fe ar and we ak ness; de nial of the ef fect 
the abu se has on self and ot hers; pro fi ting from in sti tu ti o nal and cul tu-
ral forms of gen der ine qu a lity; sub stan ce abu se and men tal il lness as 
risk fac tors for vi o len ce. It is espe ci ally im por tant that pro fes si o nals are 
able to di stin gu ish bet we en men tal he alth dif fi cul ti es and the per pe tra-
tor’s abi lity to con sci o usly and in ten ti o nally cho o se abu si ve be ha vi ors. 
Cer tain psycho lo gi cal di sor ders (an xi ety, PTSD, de pres sion) are not the 
re a son for abu si ve be ha vi ors. It is of the ut most im por tan ce that pro fes-
si o nals are awa re of this; ot her wi se, the tre at to the vic tim will in cre a se, 
and the per pe tra tor will ha ve no in cen ti ve to stop the abu si ve be ha-
vi ors. When it co mes to iden tifying do me stic abu se, the vic tim is the 
main so ur ce of da ta. The in for ma tion col lec ted from the per pe tra tor is a 
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me ans of esta blis hing bo un da ri es, and the tec hni que that is used is the 
struc tu red in ter vi ew. The goal of the struc tu red in ter vi ew is for the per-
pe tra tor to be gi ven cle ar bo un da ri es and to de mon stra te how he cros ses 
them du ring the co ur se of the in ter vi ew at the cen ter for so cial ser vi ces. 
The pro fes si o nal’s main ob jec ti ve is to in sist that the per pe tra tor ta ke 
re spon si bi lity for his ac ti ons. A me re con fes sion is not a suf fi ci ent in di-
ca tor that he is mo ti va ted to ta ke re spon si bi lity for his ac ti ons – a ne ces-
sary con di tion for a be ha vi o ral chan ge to ta ke pla ce. The best in di ca tor 
that he is wil ling to ta ke full re spon si bi lity is his abi lity to un der stand 
the ef fects that the abu se has on him, his part ner and the ir chil dren. Ten 
so cial in ter ven ti ons that cen ters for so cial ser vi ces can re a dily ap plied 
ha ve been sha red. The pur po se of each one of them is to stop the abu se 
and pro tect the vic tim(s). In or der to apply all ava i la ble so cial in ter-
ven ti ons, pro fes si o nals will need to le arn to re cog ni ze the tac tics that 
per pe tra tors may use on them, which are in ten ded to al low the per pe-
tra tor to esta blish con trol and po wer over the pro to col. The se are so me 
of the sa me tac tics that the per pe tra tor uses on his vic tims (in ti mi da-
tion, psycho lo gi cal and emo ti o nal abu se, iso la tion, mi ni mi zing, de nial, 
and bla ming, using chil dren, using ma le pri vi le ges, eco no mic abu se, 
thre ats and co er cion). It is very im por tant that pro fes si o nals un der stand 
the dif fe ren ce bet we en ef fec ti ve and inef fec ti ve ways to deal with the 
per pe tra tor. Exam ples are pro vi ded in the ta ble “YES-NO”. Abu si ve 
be ha vi or is al ways a con sci o us and de li be ra te cho i ce. The per pe tra tor 
can de ci de not to en ga ge in abu si ve be ha vi ors only if he par ti ci pa tes 
in a pro gram spe ci fi cally de sig ned for per pe tra tors. As a gu ar di an ship 
aut ho rity, cen ters for so cial ser vi ces do not de li ver pro grams for per-
pe tra tors, but they do play an im por tant ro le in ma king the per pe tra tor 
mo ti va ted to se ek tre at ment in mar ri a ge and fa mily co un se ling cen ters 
or spe ci a li zed NGOs.
Key words: cen ter for so cial ser vi ces; gu ar di an ship aut ho rity; do me stic abu se; 

per pe tra tor; vic tim; po wer and con trol; so cial in ter ven ti ons; tre at-
ment for per pe tra tors. 
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