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ZAVRŠEN EU PROJEKT 0 UČINKOVITIJOJ ZAŠTITI ŽENA ŽRTAVA NASILJA

Žene se mogu zaštititi od nasilja, ali
nema dostatne političke volje za to
ravobraniteljica za državnog odvjetništva i sudstva
ravnopravnost spo- kako bi sinkronizirano djelovali
lova Višnja Ljubičić da bude što više uspješnih sudizjavila je u povodu skih postupaka na što manje odzavršetka EU pro- bacujućih tužbenih zahtjeva.
jekta koji se bavio učinkovitijom Maja Mamula, koordinatorica
zaštitom žena žrtava nasilja kako Ženske sobe, ocijenila je kako
je u dvije godine analizirano oko se u Hrvatskoj ženama žrtvama
1200 pravomoćnih presuda koje nasilja još uvijek ne vjeruje te da
su ukazale na sve slabosti susta- nema dostatne političke volje da
va.
se napravi iskorak u zaštiti žena
"U dvije godine projekta naprav- od nasilja.
ljeno je ono što nije u posljed- "U Hrvatskoj je femicid posljednjih 20 godina. Analizirano je njih nekoliko godina u padu, no
oko 1200 pravomoćnih presu- slučaj svake ubijene žene pokada, kaznenih i prekršajnih, jer zuje da imamo ozbiljan problem
smo željeli doznati kakva je naša u Hrvatskoj", ističe. Dodaje kako
penalna politika, na koji način je najveći broj žena ubio sadašnji
procesuiramo počinitelje i jesu
li nam žrtve dovoljno zaštićene
po ishodu presuda. Rezultati su
U 80 posto si učajeva
pokazali da žrtve, nažalost, nisu
ubojstvu
žene prethodovoljno zaštićene", izjavila je
Ljubičić. Nisu zadovoljne, pojadilo je fizičko nasilje,
snila je, uvjetnim kaznama koje a u 70 posto ono je pou prekršajnom postupku čine
stojalo od prne
gotovo 80 posto slučajeva, kao
ni visinom određene novčane
kazne te načinom tretiranja dvostrukog procesuiranja.
ili bivši partner.
"Poruka je da nam je penalna po- U 80 posto slučajeva ubojstvu
litika iznimno niska, da se u ve- žene prethodilo je fizičko nasilikom postotku uzimaju u obzir lje, a u 70 posto je ono postojalo
olakotne okolnosti koje dodatno i prije. U više od 60 posto slučaolakšavaju situaciju počinitelji- jeva postojalo je oružje u obitema. To su otvorena pitanja koja lji i počinitelj je već prijetio žrtvi.
se trebaju multidisciplinarno rje- Nema dostatne političke volje da
šavati", kazala je.
se napravi pravi iskorak - od toga
Ono što su sve stručne osobe za- da moramo početi vjerovati žejednički istaknule, dodala je, jest nama do pomaka u praćenju sluda im je nužna kontinuirana raz- čajeva nasilja u obitelji, kazala je
mjena mišljenja između policije, Mamula. H •
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