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Ljubljana, 7. 3. 2019 

 

 

V času napovedanih sprememb kazenskega zakonika na področju spolnega nasilja, moramo nujno 

spregovoriti o situacijah, s katerimi se srečujejo ženske ob in po prijavi.  Ženske, ki pri nas poiščejo 

pomoč in podporo, so ob svoji izkušnji dodatno obremenjene z dolgimi postopki, sodbami o oblekah 

in obnašanju, pritiskom in izpostavljenosti, ter temu, da se krivda za spolno nasilje nalaga njim, kar 

vse predstavlja sekundarno viktimizacijo tistih, ki so preživele spolno nasilje.  

 

Naj navedemo nekaj izjav žensk o njihovih izkušnjah z institucijami: 

 

»Obravnavana sem bila kot promiskuitetna oseba. Spraševali so me, kaj sem imela oblečeno, kako sem 

se vedla, vse je nakazovalo na to, da iščejo razloge za spolno nasilje v meni. Slišala sem ogromno 

kritike glede tega, da sem šla prostovoljno z njim na pijačo in da to kaže na to, da sem sama želela 

spolni odnos.« 

 

»Bilo je grozljivo, ko se je pojavil na hodniku sodišča in se usedel na klop blizu mene. Dobro je, da je 

z mano bila odvetnica in moja spremljevalka iz NVO.« 

 

»Želela bi si, da bi mojo izjavo prvič posneli, da mi ne bi bilo potrebno na sodišču tolikokrat ponavljati, 

kaj se mi je zgodilo. Vsakokrat sem zaradi psihične stiske ostala doma še teden dni.« 

»Ko sem končala s pričanjem, kjer on sicer na mojo prošnjo ni bil prisoten, mi je posiljevalec postavljal 

žaljiva in provokativna vprašanja, ki jih je sodnica ustavila šele čez čas, ko sem pričela jokati.« 

 

In še na koncu tudi dobra praksa sodišča: Pred kratkim smo bili prisotni na glavni obravnavi, kjer je 

sodnik obdolženca poslal iz sodne dvorane, da je priča lahko pričala. Obdolženec je bil v drugem 

prostoru, tam so mu prebrali njeno izjavo in imel je pravico, da na izjavo dopiše vprašanja, ki jih je 
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nato sodnik postavil priči. Tako ni prišlo do ponovnega soočenja žrtve in storilca, kar je bilo za žrtev 

izjemno pomembno. 

 

V letu 2019 Društvo SOS telefon praznuje 30 let delovanje, novembra bo 30 let, odkar je prvič zazvonil 

SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja. V tem času smo v Sloveniji dobili samostojen zakon 

o preprečevanju nasilja v družini, ratificirali Istanbulsko konvencijo… Glede na prej povedano pa si 

želimo bolj senzibilizirane in strokovno podkovane strokovnjakinje in strokovnjake. Obravnava 

spolnega nasilja vsekakor zahteva multidisciplinaren in senzibilen pristop. 

Za preprečevanje sekundarne viktimizacije Istanbulska konvencija pogodbenicam določa, naj 

»zagotovijo ali okrepijo ustrezna usposabljanja za strokovnjakinje, strokovnjake, ki se ukvarjajo z 

žrtvami ali storilci vsakršnih nasilnih dejanj s področja uporabe te konvencije, o preprečevanju in 

odkrivanju teh nasilnih dejanj, o enakosti med ženskami in moškimi, o potrebah in pravicah žrtev ter 

preprečevanju sekundarne viktimizacije.« 

 

Verjemimo žrtvam spolnega nasilja, ker že tako težko povedo o svoji izkušnji nasilja in ker je 

okrevanje hitrejše, če nam nekdo verjame in nam stoji ob strani. 

 

Čestitke ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk! 
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