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Дефиниција родно заснованог насиља
Према Конвенцији УН о елиминисању свих облика
дискриминације жена – CEDAW
(...) „сваки чин насиља заснованог на родној/полној
основи који има за исход, или може имати за исход,
физичке, сексуалне или психолошке последице или патњу
жене, укључујући и претње таквим делима, присилу
или одузимање слободе, без обзира да ли се дешава у
приватном или јавном животу.“ (CEDAW, 1992)

Према Конвенцији Савета Европе о спречавању и борби
против насиља над женама и насиља у породициИстанбулској Конвенцији, члан 3;

(...) „кршење људских права и облик дискриминације над
женама, представља сва дела родно заснованог насиља
која доводе или могу да доведу до: физичке, сексуалне,
психичке, односно финансијске повреде или патње за
жене, обухватајући и претње таквим делима, принуду
или произвољно лишавање слободе, било у јавности
или приватном животу.“ „Родно засновано насиље над
женама“ означава насиље које је усмерено против жене
зато што је жена, односно оно које несразмерно погађа
жене. (Савет Европе: Конвенција Истанбул, 11. мај 2011)
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Увод
У последњој деценији начињени су значајни помаци када је реч о превенцији и
сузбијању родно заснованог насиља у Србији. Измењени су и донети нови прописи,
пре свега Закон о спречавању насиља у породици1 и Закон о родној равноправно
сти2, а донето је и више стратешких докумената који се односе на превенцију и заштиту од родно заснованог насиља и положај Ромкиња (Стратегија за спречавање
и борбу против родно заснованог насиља и насиља у породици за период 20212025. године3 и више стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња).
Упркос томе, Ромкиње и старије жене
нису још увек довољно препознате, ни у
стратешким ни у правним документима,
као група чије специфичности захтевају
и специфичан приступ у раду органа
и појединаца у чијој је надлежности
спречавање насиља у породици и
пружање подршке особи изложеној
насиљу. Мере које су уведене, иако
неспорно делотворне у ситуацијама
насиља, могу се показати мање
делотворним када је реч о старијим
женама, Ромкињама, или старијим

Ромкињама, јер су недовољно
диференциране и недовољно уважавају
специфичности ове групе жена, посебно
баријере са којима се суочавају и
социјалне норме у оквиру којих су
одрастале и живе. Стога је пожељно да
се у даљем развоју институционалног
оквира превенције и заштите од насиља
ради на развијању различитих услуга
подршке Ромкињама и старијим женама
које су преживеле насиље, како би се
најадекватније одговорило на њихове у
много чему специфичне потребе.

Током претходне деценије, спроведене су бројне активности усмерене, између
осталог, и на подизање свести ромске заједнице, нарочито жена, о насиљу у
породици, родно заснованом, како би се подигло разумевање и изградили
ставови да је свако насиље према женама неприхватљиво и да је неопходно
његово спречавање, сузбијање и санкционисање. Низ активности спроведен је
и да би се створили предуслови за ефикасну и делотворну превенцију насиља
према Ромкињама, укључујући и активности у циљу повећања обухвата ромских
девојчица образовањем, као и ради повећања запослености и запошљивости
Ромкиња.

ниска. Тек нешто више од петине Рома
и Ромкиња 15–64 године старости било
је запослено 2017. године, у односу на
40% неромског становништва из исте
старосне групе. Само трећина Рома
и Ромкиња овог узраста учествовала
је на тржишту рада 2017. године, што
је пад у односу на 52% из 2011. Роми и
Ромкиње 18–24 година старости имају
скоро упола мање шансе да буду
укључени у запослење, образовање
или обуку (27%), у поређењу са 58%
младих из неромске популације. Слично,
Роми и Ромкиње 15–64 година старости
имају скоро упола мање шансе да
буду запослени у односу на неромско
становништво5.

Неке од ових активности дале су
видљиве резултате. Примера ради,
подаци Истраживања вишеструких
показатеља (MICS, 2014, 2019) и
(РЗС, 2014, 2019) показују да је дошло
до значајног помака када је реч о
обухвату девојчица из ромских насеља
средњим образовањем (са 15% на
27%4). Међутим, када је реч о деци
ромске националне припадности
стопа обухвата и стопа завршавања
предуниверзитетског образовања је
и даље екстремно ниска, док је стопа
завршавања високог образовања на
аларматно ниском нивоу – свега 1%
у односу на 23% неромских грађана.
Стопа запослености и запошљивости
ромске популације је такође веома

Социјалну инклузију није могуће целовито промовисати и подстицати без
адекватног одговора на родно засновано насиље према припадницама осетљивих
група. Стога је овај део Програма одговор на чињеницу да је социјални положај
старијих Ромкиња изразито оптерећен раширеношћу родно заснованог насиља,
као и чињеницу да се генерацијски преносе обрасци насиља и ставови према
насиљу који у значајном делу опредељују препознавање насиља, (не)прихватање
насиља и његово (не)пријављивање. Стога је значајан аспект и превенције
насиља развијање свести о недопустивости насиља, јачање компетенција жена
да препознају насиље и њихово оснаживање да га пријаве, те је посебна пажња
посвећена ставовима старијих Ромкиња према родно заснованом насиљу.

1 „Службени гласник РС”, бр. 94/2016
2 „Службени гласник РС”, бр. 52/2021

4 Истраживање вишеструких показатеља 2014 и 2019, доступно на https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/mics/ приступљено 04.03.2022.

3 „Службени гласник РС”, бр. 47/2021

5 Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2022-2030 („Службени гласник РС” 23/2022)
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Контекст у коме
се спроводи
истраживање
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Правне и стратешке промене
Истраживање је спроведено у периоду значајних промена у правном и стратешком
оквиру релевантном за спречавање и превенцију родно заснованог насиља. Маја
2021. године је усвојен Закон о родној равноправности који прописује забрану
родно заснованог насиља и насиља над женама, обавезује све органе власти да
пријављују насиље и сарађују у спречавању родно заснованог насиља, и прописује
специјализоване програме подршке жртвама6 насиља.

Такође, у мају 2021. године, усвојена је
и Стратегија за спречавање и борбу
против родно заснованог насиља
према женама и насиља у породици
за период 2021-2025. године7 која
мером 2.3. Унапређење општих услуга
за жене жртве родно заснованог насиља
према женама и насиља у породици
кроз дефинисање стандарда рада и
обезбеђивање доступности услуга
женама из осетљивих група, предвиђа
повећање доступности свих општих

услуга подршке женама из осетљивих
група, нарочито старијих жена, жена
са инвалидитетом и Ромкињама
које се често суочавају са спољним
и унутрашњим препрекама које их
спречавају да пријаве насиље коме су
изложене. Ефекти мере се огледају у
повећању обима и доступности општих
услуга које омогућавају превазилажење
трауме и опоравак жена које су
преживеле насиље.

6

Термин “жртва” се користи уколико се текст односи на стратегију/закон/акт/конвенцију или објављену студију или неки други документ
у којем се користи овај термин, као и у обради одговора на поједина питања из упитника, иако се у стручним круговима препоручујеи
термин “са искуством насиља”

7

„Службени гласник РС”, бр. 47/2021

У фебруару 2022. године, усвојена је и нова Стратегија за социјално укључивање
Рома и Ромкиња за период 2022-20308. Кроз Посебни циљ 7: Унапређен приступ
услугама социјалне заштите, доступност и делотворност новчаних давања
ради смањења сиромаштва и повећања социјалне укључености Рома и Ромкиња у
локалној заједници, и Меру 1. Јачање улоге и капацитета јавног сектора за развој и
примену социјалних политика, права и услуга које одговарају на потребе појединаца
и породица. Стратегија планира јачање улоге јединица локалних самоуправа
за мултисекторски приступ и креирање локалних социјалних политика, у
препознавању потреба Рома и Ромкиња, кроз активности које ће бити дефинисане
Акционим планом а које ће циљати специфичне групе у оквиру популације Рома и
Ромкиња и одговарати, између осталог, и на породично и партнерско насиље.

Национална стратегија за родну
равноправност за период 2021-2030.
године, садржи меру која се односи
на сузбијање и превенцију родно заснованог насиља - Мера 2.3. Унапређена
сигурност жена и мушкараца, девојчица
и дечака, од свих облика родно заснованог насиља у јавној и приватној сфери и
радном окружењу. Мера је усмерена на
унапређење нормативног, стратешког
и институционалног оквира за спречавање и сузбијање свих облика родно
заснованог насиља, те се обезбеђује

8
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унапређење правног оквира за спреча
вање и заштиту од родно заснованог
насиља, укључујући и његово инкриминисање и обештећење жртава, усаглашено са међународним стандардима
утврђеним Истанбулском конвенцијом
као и усклађивање законских дефиниција различитих облика насиља. Циљ
мере је постизање пуне сигурности
жена и мушкараца, девојчица и дечака,
у приватној и јавној сфери живота, кроз
спречавање и сузбијање свих облика
родно заснованог насиља.

„Службени гласник РС” 23/2022
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Родно засновано насиље
Закон о спречавању насиља у
породици је донео нов приступ насиљу
у породици. Заснован на дужности
државних органа и установа надлежних
за примену овог закона да брзо,
делотворно и координисано спречавају
насиље у породици и друга насилна
кривична дела и пруже жртви заштиту,
правну помоћ и психосоцијалну и
другу подршку ради њеног опоравка,
оснаживања и осамостаљивања,
Закон о спречавању насиља у
породици прописује више мера
усмерених на ефикасно спречавање
насиља и благовремену заштиту жртве.
Надлежни полицијски службеник дужан
је да одмах процени ризик од насиља и
да, у случају да ризик постоји, изрекне
хитну меру за спречавање насиља у
породици.

Јавно тужилашво надлежно је да
тражи продужење хитне мере, о
чему у кратком року одлучује суд.
Ради координисаног приступа
случајевима насиља у породици,
групе за координацију и сарадњу (које
чине представници основних јавних
тужилаштава, полицијских управа и
центара за социјални рад) редовно
разматрају све случајеве насиља на
подручју за које се група образује.
Закон прописује да се казном затвора
до 60 дана кажњава за прекршај лице
које прекрши хитну меру која му је
изречена или продужена, а новчаном
казном одговорно лице у државном и
другом органу, организацији и установи
које полицији или јавном тужиоцу
неодложно не пријави или не реагује на
пријаву или опструира пријављивање
или реаговање на свако сазнање о
насиљу у породици или непосредној
опасности од њега.
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Раширеност родно заснованог насиља није могуће са тачношћу утврдити.
Евиденције које воде различити органи, на различит начин бележе родно
засновано насиље, и на различит га начин дефинишу. Низ података није јавно
доступан (као што су одређене евиденције Министарства унутрашњих послова
или Министарства правде), док се из других података – као што су подаци о броју
кривичних дела, пријава или пресуда, или подаци центара за социјални рад (ЦСР)
не препознају ни сви видови насиља, нити су евидентиране све особе изложене
насиљу, чак и када је насиље пријављивано. Подаци о насиљу у породици најчешће
су разврстани по полу, и евентуално по томе да ли је особа изложена насиљу
малолетна или не.

Подаци добијени из других извора
(различите студије и извештаји) указују
да је родно засновано насиље врло
раширено. Стратегија за спречавање
и борбу против родно заснованог
насиља за период 2021 - 2025. године9
полази од података да је 62% жена
доживело неки облик родно заснованог
насиља након своје 15. године, 42% је
доживело сексуално узнемиравање,
22% физичко и/или сексуално насиље
у партнерском односу или ван њега, а
11% жена је имало искуство прогањања.

У односу на партнерско насиље, 45%
жена је искусило насиље од партнера
након своје 15. године, 44% њих је
доживело психичко, 17% физичко и 5%
сексуално партнерско насиље. Физичке
последице насиља имало је најмање
46% жена које су преживеле насиље, а
психичке најмање 69% њих. У периоду
2010-2020. од стране партнера или
члана породице убијено је најмање
333 жене, а у готово сваком трећем
случају претходно насиље било је
пријављено некој од надлежних
институција. У посебном ризику су жене
које припадају осетљивим групама,
укључујући и Ромкиње и старије жене10.

9

„Службени гласник РС”,

10

Стратегија за спречавање и борбу против родно заснованог насиља за период 2021 до 2025. године

бр. 47/2021
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Насиље према старијим женама
Анкета о насиљу над женама коју је
2019. године спровела Организација
за европску безбедност и сарадњу
(ОЕБС)11, показала је да је 45%
анкетираних жена које су биле
у партнерском односу доживело
насиље од стране партнера након
своје 15. године, најчешће психичко
(44%) и физичко насиље (17%), док
је 5% жена доживело сексуално
насиље. Поред тога, 35% жена које

су у партнерском односу доживело је
контролишуће понашање партнера.
Ови подаци су слични подацима ЕУ:
44% жена доживело је партнерско
психичко насиље, 20% физичко, а 7%
сексуално. Родни клишеи, стереотипи
и норме допринели су да чак 30%
жена сматра да је родно засновано
насиље приватна ствар, а 25% сматра
да је жена жртва одговорна или да
преувеличава тврдње о насиљу12.

Жене ретко пријављују насиље, углавном због осећања срамоте, економске
зависности, страха од починиоца и неповерења у органе власти. Страх од
починиоца је посебно изражен код жена које имају децу. Док укупно 16% жена није
пријавило насиље из страха од извршиоца, овај разлог је примаран код чак 40%
жена које имају децу13.

Радни статус жртава показује да жене које нису запослене и обављају кућни рад
(домаћице) чешће бивају изложене физичком насиљу у односу на запослене жртве,
док одређени подаци показују да постоји утицај фактора образовања. Тако: док је
20% жена генерално навело да је преживело физичко или сексуално насиље, тај
проценат се повећава на 39% међу женама које имају само основно образовање и
пада на 17% међу женама које су стекле више образовање14.

11

ОЕБС, 2019. Анкета о насиљу над женама коју је спровео ОЕБС: Добробит и безбедност жена. ОЕБС, Београд

12

ОЕБС, 2019. Анкета о насиљу над женама коју је спровео ОЕБС: Добробит и безбедност жена. ОЕБС, Београд

13

ОЕБС, 2019. Анкета о насиљу над женама коју је спровео ОЕБС: Добробит и безбедност жена. ОЕБС, Београд

14

ОЕБС, 2019. Анкета о насиљу над женама коју је спровео ОЕБС: Добробит и безбедност жена. ОЕБС, Београд
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Праћење и проучавање насиља над старијим женама захтева свеобухватан
интерсекцијски приступ, који укључује различите аспекте и различите категорије
идентитета – род, пол, класа, узраст/старост и др, који су међусобно повезани и
утичу једни на друге, те се и у разматрањима насиља морају сагледавати не само
појединачно, већ и у међусобном утицају и заједништву, али узимајући у обзир
да одређени идентитети никада нису узрок, нити су нужно фактор изложености
насиљу.

У Србији не постоји системско прикупљање података и праћење насиља над
старијим женама. Систем социјалне заштите је једини који прикупља податке о
пријавама насиља над старијим женама, а према подацима овог система, у 2020.
години 15,7% пријава насиља над пунолетним особама су пријаве насиља над
старијима, при чему су у тој групи 63% жртава насиља старије жене 15(Табела 1).

Табела 1: Пријаве насиља према старијима и старијим женама
Укупан број пријава насиља
према пунолетним особама

Број пријава насиља према
старијима

Број пријава насиља
према старијим женама

28,291

4,454

2,805

15 Републички завод за социјалну заштиту, 2021. Пунолетни у систему социјалне заштите у 2020.
Републички завод за социјалну заштиту, Београд.
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Најчешћи облик насиља према старијим особама које је пријављено систему
социјалне заштите је психичко насиље, а најређе се пријављују сексуално и
економско. Жене су жртве у скоро два пута већем броју случајева од мушкараца,
изузев у случају економског насиља код кога је та разлика нешто мања16 (Табела 2).

Економско насиље не препознаје се довољно, те је то један од разлога због којих
је број пријава далеко мањи у односу на пријаве физичког или психичког насиља.
Непрепознавање економског насиља присутно је у значајној мери код самих
старијих особа које су му изложене - око 40% старијих има текуће рачуне којима
располаже неко треће лице, а око 8% старијих наводи да им неко без њиховог
знања или одобрења узима новац19.

Табела 2: Насиље према старијим особама, по врсти насиља и полу
Врста насиља

Старије особе укупно

Старије жене

Старији мушкарци

Психичко

2249

1409

840

Физичко

2019

1285

734

Економско

148

84

64

Сексуално

38

27

11

Истраживања о насиљу над старијим
женама у 2012. и 2015. години показала
су да је у 2012. години 32% старијих
особа било изложено неком облику
насиља, док је 2015. године тај био
проценат нижи – 19,8% при чему је
11% старијих насиље преживело у току
године која је претходила истраживању.
Насиље према старијима се ређе
пријављује.

Извршиоци насиља над старијим
женама су претежно мушкарци
(најчешће синови и унуци), а насиље се
у највећем броју догађа у породичном
окружењу17. Што се тиче старијих жена,
истраживање је показало да је 20,4%
испитаница доживело злостављање, 4%
је било занемарено, 10,7% је претрпело
економско насиље, 7,8% психичко
насиље, а 4,2% физичко насиље18.

Вишеструко мањи број пријава насиља над старијим особама резултат је пре свега
тога што се насиље теже открива, с обзиром да су врло често старије особе које су
изложене насиљу теже болесне и социјално изоловане.

Најчешће, насиље над старијим женама је родно засновано насиље, јер су
извршиоци мушкарци, најчешће синови и унуци. Ако је извршилац партнер, онда је
то најчешће континуирано партнерско насиље које има дугу историју20.

16

Републички завод за социјалну заштиту, 2021. Пунолетни у систему социјалне заштите у 2020.
Републички завод за социјалну заштиту, Београд.

17

Петрушић, Н., Сатарић, Н., Бекер, К., 2020. Положај и учешће старијих жена у јавном и политичком животу у Србију.
Удружење грађана „Снага пријатељства – Amity“ и Удружење грађанки FemPlatz. Београд, Панчево.

19

18

Повереник за заштиту равноправности, 2019. Истраживање о положају старијих жена у Србији.
Повереник за заштиту равноправности, Београд

Петрушић, Н., Сатарић, Н., Бекер, К., 2020. Положај и учешће старијих жена у јавном и политичком животу у Србију. Удружење грађана
„Снага пријатељства – Amity“ и Удружење грађанки FemPlatz. Београд, Панчево.

20

Петрушић, Н., Тодоровић, Н., Врачевић, М., 2012. Насиље над старијим особама: Студија о насиљу у породици. Црвени крст, Београд.
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Насиље према Ромкињама
Савет Европе, израђујући Стратегију за унапређење положаја ромских жена
и девојчица21, пошао је од чињенице да је насиље над женама и девојчицама
ромске националности и даље раширена појава широм Европе. Ромкиње су
жртве породичног насиља, принудних бракова, трговине људима и принудне
проституције, принудне стерилизације, дискриминације и насиља које над њима
врше различити службеници система, као што је полиција. Стратегија Савета
Европе која је обухватала период 2014 – 2020. године, обухватила је низ мера,
укључујући и систематско прикупљање података о насиљу над Ромкињама и
мерама за његову превенцију и сузбијање, мере усмерене на окончање праксе
дечјих и принудних бракова, као и других пракси које воде или одржавају родне
неједнакости које крше права Ромкиња, као и културно осетљиве мере спречавања
насиља над Ромкињама22.

Стратешки оквир ЕУ за Роме, иако
се не бави специфично насиљем
над Ромкињама, поставио је седам
циљева чије остваривање значајно
доприноси превенцији, сузбијању
и смањењу родно заснованог
насиља над Ромкињама: превенција
дискриминације; смањење сиромаштва
и социјалне искључености; унапређење

партиципације; унапређење једнаког
приступа инклузивном образовању
у редовним школама; унапређење
једнаког приступа квалитетном и
одрживом запошљавању; побољшање
здравља и приступа здравственој
заштити; ефективан приступ
десегрегираном становању23.

Истраживања у региону не одударају
од закључака Савета Европе. Ромкиње
су у земљама региона изложене наси
љу, социјалном искључивању и дискри
минацији, најчешће вишеструкој и
интерсекцијској. Подаци о томе не
прате се на систематски начин, па се
претежно добијају из истраживања.
Ромкиње са искуством насиља насиља
трпе много теже последице, због сиромаштва и социјалне искључености, као
и због недостатка услуга. Ромкиње много ређе пријављују насиље у односу на
жене из опште популације, и најчешће
остају да живе у заједници са насилноком настављајући да трпе насиље. Уместо пријављивања насилника, Ромкиње
радије посежу за неформалним механизмима, које укључују родитеље оба
партнера или чланове породице, као

медијаторе. Ромкиње које, пак, пријаве насиље и затраже институциона
лну подршку, суочавају се са бројним
тешкоћама24, почев од релативизације
и минимализације насиља које су
претрпеле, неверовања у њихове
исказе, стереотипије која опредељује
поступање службеника, до отвореног
одбијања услуга или директног охрабривања даљег вршења и трпљења насиља као дела ромске традиције (треба
се сетити пресуде која је пре неколико
година донета у случају дечјег брака,
којом је оптужени ослобођен кривичне
одговорности за заснивање ванбрачне
заједнице са девојчицом млађом од 14
година, са образложењем да је био у
правној заблуди која је резултат ромске
традиције).

Облик насиља који Ромкиње најчешће преживљавају је физичко насиље, а за
многе Ромкиње је оно једини акти који сматрају насиљем. Значајан број Ромкиња
не препознаје психичко насиље, али оне које га препознају сматрају га најчешћим
и најтежим обликом насиља. Значајан број Ромкиња не препознаје ни економско
насиље, које је иначе врло заступљено25.

21

Council of Europe, Strategy on the Advancement of Romani Women and Girls (2014-2020). Council of Europe
Доступно на https://rm.coe.int/16806f32ff приступљено 04.03.2022.

22

Council of Europe, Strategy on the Advancement of Romani Women and Girls (2014-2020). Council of Europe.
Доступно на https://rm.coe.int/16806f32ff приступљено 04.03.2022.

23

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/union_of_equality_eu_roma_strategic_framework_for_equality_inclusion_and_participation_en.pdf
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24

Миленковић, Н., 2018. Nowhere to turn: Gender-based violence against Roma women. УНДП.

25

Бекер, К., Милошевић, Т., 2018. Извештај из сенке ГРЕВИО Комитету: Насиље над Ромкињама у Републици Србији.
Женски простор и Ромски женски центар Бибија, Београд.
| 21 |

ПЕРЦЕПЦИЈА И СТАВОВИ СТАРИЈИХ РОМКИЊА ПРЕМА РОДНО ЗАСНОВАНОМ НАСИЉУ

ПЕРЦЕПЦИЈА И СТАВОВИ СТАРИЈИХ РОМКИЊА ПРЕМА РОДНО ЗАСНОВАНОМ НАСИЉУ

Иако у Србији нема систематског
праћења насиља према Ромкињама,
бројни подаци прикупљени различитим
истраживањима показују да је насиље
према Ромкињама веома раширено.
Нека истраживања показала су да је
92% Ромкиња претрпело неки облик
насиља, при чему преко половине
(57%) комбиновано физичко и психичко

насиље. Три четвртине Ромкиња
претрпело је партнерско насиље
(68% је претрпело насиље од стране
мужа, 15% од стране бившег мужа).
Три четвртине Ромкиња су изложене
економском насиљу, а овај облик
насиља врло је често повезан, или може
бити предиктор, физичког и сексуалног
насиља26.

Само 28% Ромкиња затражило је помоћ неке институције или организације, а
само 9% помоћ полиције. У највећем броју случајева, разлози непријављивања
били су страх од понављања насиља (35%) и стид (32%)27. Трећи преовлађујући
разлог је економска зависност од партнера – што је и разлог због кога су Ромкиње
изложене и економском партнерском насиљу28.

У пракси, велики број Ромкиња нема
поверења у институције система, јер
сматрају да им не би помогле или су
већ имале лоша искуства, па због тога
одлучују да не траже помоћ како би се
заштитиле од насиља у породици29. У

институција у примени механизама
за спречавање и заштиту од насиља
и пружања адекватне подршке
прилагођене њиховим потребама.
Праћење примене Закона о
спречавању насиља у породици
показало је да постоје изазови у
изрицању хитних мера заштите,
посебно у односу на Ромкиње, чије
се специфичне животне околности и
потребе неадекватно сагледавају, те да
је неопходно унапредити разумевање
права и потреба жртава насиља у
породици и других кривичних дела
на које се овај закон примењује међу
ромском популацијом30.

пракси се бележе случајеви неједнаког
и неадекватног поступања надлежних
органа у случајевима насиља према
Ромкињама, које су иначе изложене
различитим облицима дискриминације,
укључујући и вишеструку и
интерсекцијску дискриминацију.
У остваривању заштите од родно
заснованог насиља оне често наилазе
на предрасуде професионалаца, што
доводи до неадекватних одговора

У региону Западног Балкана се током последњих година уочавају промене. За
неке Ромкиње, родне улоге се мењају. Неке од њих су стекле боље образовање,
запослене су или живе у хетерогеним срединама. Друге, пак, живе и раде у
друштвеним заједницама које имају развијенији одговор на насиље према женама
из осетљивих група, те су усвојиле тамношње ставове и вредности у односу на
родно засновано насиље. Иако их још увек нема у довољном броју, ове жене су
модел за друге Ромкиње, посебно младе31.

26

Бекер, К., Милошевић, Т., 2018. Извештај из сенке ГРЕВИО Комитету: Насиље над Ромкињама у Републици Србији.
Женски простор и Ромски женски центар Бибија, Београд.

27

Victimology Society of Serbia and Roma Women's Center BIBIJA, 2017. Violence against Roma women in the family and intimate partnership in
Belgrade: Structure, Characteristics and Social Reaction. CARE International Balkans

28

Roma Women’s Network of Serbia, 2019. A Shadow Report Sent to the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women to be
Considered at the 72nd Session for the Republic of Serbia. Roma Women’s Network of Serbia.
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Бекер, К., Милошевић, Т., 2018. Извештај из сенке ГРЕВИО Комитету: Насиље над Ромкињама у Републици Србији.
Женски простор и Ромски женски центар Бибија, Београд.

30

Стратегија за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период 2021-2025. године

31

Миленковић, Н., 2018. Nowhere to turn: Gender-based violence against Roma women. УНДП.
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Саме Ромкиње, у партиципативним истраживањима су дале своје виђење
најчешћих препрека за ефикасно сузбијање родно заснованог насиља коме су у
толикој мери изложене:
●

Непрепознавање насиља;

●

Другачије се службеници институција опходе према Ромима, сматрају да
је у ромској традицији нормално да муж пребије жену и да ће се убрзо
помирити, односно, не примењује се закон исто према Ромкињама као
према већинском становништву;

32

●

Неповерење у институције;

●

Ромкиње нису довољно информисане о својим правима, не познају закон;

●

Ромкиње немају храбрости да изађу из круга насиља, из страха шта
ће насилник после тога урадити, немају где да оду са децом, немају
финансијску стабилност;

●

Сиромаштво, незапосленост и/или економска зависност од супружника;

●

Страх да ће им деца бити одузета;

●

Уврежено мишљење да жена мора да трпи, неразумевање и непостојање
подршке од стране родитеља и околине; криве саме себе или оправдавају
насилнике, сматрајући да је нормално да трпе насиље;

●

Неједнака права у браку;

●

Недостатак самопоуздања, самоуверености и храбрости код Ромкиња, као
и патријархат;

●

Већина насилника брзо излази из затвора или уопште „не одговара за
насиље како треба”;

●

Неке мере се не спроводе, иако могу, „а друге не могу да се једнако спроведу
код сваке жене”.32

Бекер, К., Милошевић, Т., 2018. Извештај из сенке ГРЕВИО Комитету: Насиље над Ромкињама у Републици Србији.
Женски простор и Ромски женски центар Бибија, Београд.
| 24 |

Комитет за елиминисање свих облика
дискриминације жена (CEDAW) је у
последњим Закључним запажањима
из 2019. године о извештају Републике
Србије33, изразио забринутост због
распрострањености физичког насиља
према старијим женама и препоручио
да се спроведу истраживања о учесталости и узроцима родно заснованог
насиља над женама која би обухватила
старије жене, жене и девојчице на селу,

Ромкиње и ромске девојчице, жене и
девојчице са инвалидитетом, и оне које
припадају другим осетљивим групама.
Надаље, Комитет је препоручио да се
обезбеди свим женама, посебно онима које припадају осетљивим групама,
делотворна заштита од насиља, као
и да се успостави и унапреди систем
праћења случајева родно заснованог
насиља34.

Изражавајући забринутост због изложености жена из осетљивих група, укључујући
и старије жене и Ромкиње, дискриминацији, вишеструкој дискриминацији и
интерсекцијској дискриминацији, Комитет је позвао Србију да уложи веће напоре
на елиминацији вишеструке и укрштене дискриминације, као и да спроведе
свеобухватну ситуациону анализу положаја жена из осетљивих група, укључујући и
Ромкиње старије жене35.

33

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), 2019. Concluding observations on the fourth periodic report of Serbia.
Доступно на https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/SRB/CO/4&La приступљено
04.03.2022.

34

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), 2019. Concluding observations on the fourth periodic report of Serbia.

35

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), 2019. Concluding observations on the fourth periodic report of Serbia.
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Методологија

Метод истраживања

Циљ истраживања
Истраживање има за циљ да испита искуства насиља и ставове о родно
заснованом насиљу, код старијих Ромкиња у Србији, на основу узорка од 151
старије Ромкиње у пет одабраних градова/општина (10 ромских насеља) у Србији,
и то у Пироту, Врању, Шапцу, Крушевцу и Београду. Искуства насиља, компетенције
за препознавање разноврсних облика родно заснованог насиља и ставови према
њему, у значајној мери опредељују однос Ромкиња према насиљу, не само у
односу на лична искуства већ и на искуства других чланица породице и заједнице.
Утицај породичног и окружења заједнице на ставове о насиљу и однос према
њему је значајан, јер се преноси са генерације на генерацију, стварајући услове
за толеранцију или нетолеранцију, односно осетљивост или неосетљивост према
родно заснованом насиљу. Стога ово истраживање треба да информише закључак
да ли је код старијих Ромкиња дошло до повећања разумевања родно заснованог
насиља у односу на претходну генерацију, као и препоруке за даље кораке у
правцу промена ставова и односа ромске популације према насиљу у породици и
родно заснованом насиљу.

Испитивање искуства насиља има за
циљ да информише и закључке о степену насиља коме су старије Ромкиње
изложене, имајући у виду да је мали
број истраживања обухватио популацију старијих жена, а посебно старијих
Ромкиња, у контексту изложености родно заснованом насиљу. Истраживање
додатно треба да информише закључке

о спремности старијих Ромкиња да се
обраћају надлежним органима у ситуацијама насиља и њиховим ставовима
када је реч о пријављивању насиља. То
ће дати основ да се изведу препоруке
за унапређење рада органа власти
надлежних за спречавање насиља у
породици и превенцију родно заснованог насиља.

Истраживање је спроведено методом интервјуа 151 Ромкиње из 10 ромских насеља
у Србији и то у Пироту, Врању, Шапцу, Крушевцу и Београду.
Узорак испитаница је пригодан и биран
на основу препорука локалних организација, чланица Женске Ромске мреже

осетљива, анкетарке су добиле посебну
инструкцију – протокол интевјуисања,
са посебним инструкцијама о начину

активних у тим насељима, заснованих
на претходном радионичарском раду и
познавању становница насеља од стране активисткиња, представница локалних организација. Интервјуе је обавило
10 искусних анкетарки, предложених од
стране ромских женских организација
које су поред интервјуисања имале и
задатак да забележе своје опсервације.
Имајући у виду да се упитником испитивала тема која је за жене које су преживеле родно засновано насиље врло

разговора у вези са питањима преживљеног насиља, у циљу максималног
смањивања ризика од ре-трауматизације испитаница. Анкетарке су добиле
инструкцију на онлине тренингу, као и
у писаној форми да свим испитаницама оставе писане информације о томе
коме могу да се обрате у случају да
оне или неко кога познају има проблем
са насиљем у породици, укључујући и
контакт податке организација.

За прикупљање података коришћен је упитник (Прилог 1), који је обухватио податке
о старости испитаница, њиховом породичном статусу и окружењу, запослености,
образовању, негативним дечјим искуствима у примарној породици, искуствима
насиља у одраслом добу, утицају епидемије ковид-19, и ставовима који показују
степен разумевања и препознавања родно заснованог насиља, као и однос
испитаница према њему.
Из статистичке анализе појединачних одговора искључени су подаци о
испитаницама за које нису наведени одговори на конкретно питање, те су
дескриптивне анализе обухватиле испитанице за које су конкретни одговори и
подаци забележени.
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Искуства насиља
и ставови о родно
заснованом насиљу
међу Ромкињама
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Подаци о испитаницама
Породични статус испитаница

Старост
Просечна старост испитаница је 60 година. Само једна испитаница је млађа од 50, а
њих 2 је старије од 70 година. Највећи број испитаница је у старосној групи од
61 - 65 година (њих 46 - 30,5%). По заступљености испитаница следи старосна група
51 - 55 година (35 испитаница - 23,2%) и старосна група 56 - 60 (33 испитанице - 21,9%).
Мањи број испитаница је у старосним групама 66 - 70 (24 - 15,9%), до 50 година
живота (11 - 7,3%) и преко 70 година (2 - 1,3%).

Графикон 1: Расподела испитаница према старосним групама
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Највише испитаница су или удате (75 - 49,7%) или удовице (37 - 24,5%). Њих 11 живи у
ванбрачној заједници, 23 је разведено, а пет испитаница нема засновану ни брачну
ни ванбрачну заједницу (Графикон 2).

Графикон 2: Брачни/породични статус испитаница

| 31 |

ПЕРЦЕПЦИЈА И СТАВОВИ СТАРИЈИХ РОМКИЊА ПРЕМА РОДНО ЗАСНОВАНОМ НАСИЉУ

ПЕРЦЕПЦИЈА И СТАВОВИ СТАРИЈИХ РОМКИЊА ПРЕМА РОДНО ЗАСНОВАНОМ НАСИЉУ

Породично домаћинство испитаница најчешће укључује партнера, децу и сроднике
(28,9%), или само партнера (19,5%). Седамнаест процената испитаница живи само
(Графикон 3).

Графикон 3: Чланови породичног домаћинства

Просечан узраст ступања у партнерску заједницу је 17 година; највећи број
испитаница је заправо ступило у дечји/рани брак36. Деведесет девет испитаница
(68,3%) је било малолетно када су заснивале заједнице – дечје/ране бракове
(Графикон 4). Најчешће су у бракове улазиле са 15 (20,7% ), 16 (16,6%) и 17 година
(19,3%), но чак 17 испитаница (11,8%) у брак је ступило у узрасту млађем од 15 година
(Графикон 5 и Табела 3).
Као пунолетне у брачну или ванбрачну заједницу ступило је 46 испитаница (31,7%),
најчешће у узрасту од 18 и 19 година.

Графикон 4: Заступљеност дечјих бракова

У просеку испитанице имају троје деце (највише њих има двоје, троје или једно),
две немају деце, а њих 15 има петоро или више деце (три имају више од десеторо
деце). Број деце опада са старошћу ступања у партнерску заједницу, па се код
испитаница које су у заједницу ступиле са 20 или више година, број деце задржава
на највише двоје.

36
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Дечји брак је брак у којем је бар један од партнера дете, односно особа млађа од 18 година.
Рани брак подразумева брак који укључује особу млађу од 18 година у земљама у којима се пунолетство стиче раније или након
закључења брака. Рани брак се може односити и на брак у коме оба супружника имају 18 или више година али због утицаја других
фактора, као што су степен физичког, емоционалног, сексуалног или психосоцијалног развоја или недостатак информација о својим
животним опцијама, нису спремни за брак.
Принудни брак је било који брак склопљен без пуне и слободне воље једног или оба партнера и/или у коме један или оба партнера
не могу да прекину или напусте брак, укључујући и немогућност насталу услед принуде или интензивног друштвеног или породичног
притиска. Видети у: Превенција и елиминација дечјих, раних и принудних бракова – Извештај Високог комесара за људска права,
А/ХРЦ/26/22, 2014, доступно на: https://undocs.org/A/HRC/26/22 приступљено 04.03.2022.
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Графикон 5: Узраст испитаница у време заснивања заједнице

Табела 3: Узраст испитаница у време заснивања заједнице
Узраст

Број испитаница

Проценат од укупног броја испитаница

12 година

1

0,7%

13 година

3

2,1%

14 година

13

9,0%

15 година

30

20,7%

16 година

24

16,5%

17 година

28

19,3%

18 година

14

9,6%

19 година

12

8,3%

20 година

8

5,5%

После 20. године

11

7,6%

После 30. године

1

0,7%
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Највећи број испитаница (67,6%) навео
је да су у партнерску заједницу ступиле
својом одлуком. Испитанице које су
ступиле у дечји брак најчешће наводе
да је реч о њиховој одлуци (58 од 99
испитаница), њих 19 у дечји брак је
уведено одлуком родитеља, а њих 14
договором породица, док је њих пет
известило да је било приморано од
стране партнера. Овај налаз треба,
међутим, пажљиво интерпретирати
из два важна разлога. Један је тај
да су испитанице доносиле „одлуку“
о ступању у ванбрачну заједницу у
време детињства и адолесценције.
У том смислу, важно је разлучити
информисану одлуку детета, коју дете
доноси на основу информација које
су јој пружене у складу са њеним/
његовим развојним капацитетима, и на
детету прилагођен начин, у окружењу

подржавајућем за партиципацију и
изражавање мишљења, од „одлуке“
која је искључиво резултат утицаја
родитељских, породичних и срединских
очекивања и норми. Други је разлог
вишедеценијски толерантан однос
система према дечјим браковима, у
коме није било места за структурирану
превенцију и интервенцију која би
код девојчица градила разумевање
да дечји бракови не само да нису
природна нужност, него и да су
непожељни и по њих штетни. Из ова два
разлога, „одлуке“ о којима испитанице
говоре, а имајући у виду све факторе
ризика којима су изложене и све
факторе и околности које су претходиле
и пратиле њихово ступање у ванбрачну
заједницу, веома извесно нису резултат
информисаног и партиципативног
дечјег одлучивања.

Када је реч о испитаницама које су пунолетне ступиле у брак или ванбрачну
заједницу, само њих пет од 46 навело је да је у брак/ванбрачну заједницу ступило
одлуком родитеља, а 41 испитаница навела је да је у партнерску заједницу ушла
својом одлуком. Ниједна испитаница није известила да је брачна/ванбрачна
заједница заснована као исход договора породица или као резултат принуде.
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Образовање испитаница
Од 148 испитаница, њих 117 је похађало формално образовање, а њих 31 било
укључена у формално образовање (Графикон 6).

Графикон 6: Похађање формалног образовања
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Већина испитаница завршила је само основну школу (90 испитаница - 76,9%).
Свега 18 испитаница (15,3%) завршило је средње образовање, а само четири високо
и више. Пет испитаница похађало је формално образовање, али га није завршило
(рано напуштање образовања) (Графикон 7).

Графикон 7: Завршени ниво образовања
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Анализа података показала је да постоји статистички значајна повезаност узраста
у ком су испитанице ступиле у партнерску заједницу и укључивања у формално
образовање. Што је каснији узраст испитаница у коме су ступиле у партнерску
заједницу, то је већа вероватноћа да су биле укључене у формално образовање
и да су неки ниво образовања и завршиле. Тако, све испитанице које су у
партнерску заједницу ступиле након 20. године су биле укључене у формално
образовање. Слично, ниједна испитаница која је ступила у партнерску заједницу
пре 17. године није завршила средње образовање. Испитанице које су рано
напустиле образовање су претежно оне које су у дечји брак ступиле са 15 или мање
година (четири испитаница од пет) (Графикон 8).

Радни статус испитаница

Графикон 8: Узраст ступања у партнерску заједницу и образовање

Графикон 9: Радни статус испитаница
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Највећи број испитаница (62,2%) је незапослено и посвећено кућним пословима
(домаћица). Запослење (формално или неформално-непријављено) има 20,2% њих.
Код испитаница које имају запослење, најчешће је формално запослење (10,6%) а
затим „рад на црно“ (6%). Двадесет пет испитаница (16,5%) су кориснице пензије
(старосне, инвалидске или породичне) (Графикон 9).
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Већина испитаница (80,8%) наводи да оне и њихове породице остварују приходе,
док је 19,2% је без прихода. Најчешће је реч о приходима оствареним радом (плата,
накнада), социјалној помоћи и пензији. Петина испитаница навела је да оне и
њихове породице остварују приходе из више извора (Графикон 10).

Приходе најчешће остварује више чланова домаћинства (37,8%), или сама
испитаница (36,7%). Следе партнер (15,6%), деца (5,6%) и други чланови
домаћинства (4,4%) (Графикон 11).
Графикон 11: Чланови породице који остварују приходе

Графикон 10: Приходи испитаница и њихових породица

Поседовање имовине
Од 150 испитаница, само је њих 35 (23,3%) власница имовине. У највећем броју случајева
власници имовине су њихови мужеви, а ређе су то други чланови домаћинства (свекар,
свекрва, син и др.).
Највећи број испитаница које су власнице имовине су удовице (19 од 35 испитаница)
и разведене (7 од 35 испитаница). Податак да 35 испитаница поседује имовину, а да
је од тог броја 20% њих разведено, може да сугерише да је имовинска сигурност за
испитанице била фактор који је имао утицаја на излазак из партнерске заједнице.
Међутим, овај податак захтева додатно испитивање, с обзиром на значај низа других
фактора који су од утицаја на одлуке жена да напусте насилне заједнице (економска
самосталност, подршка породице), што потврђује и податак овог истраживања да је
скоро 70% разведених испитаница напустило заједницу упркос томе што није било у
власништву имовине.
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Искуство насиља
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Штетна искуства у детињству
Као деца, испитанице су претежно живеле са оба родитеља (71,5%), или са мајком
(16,6%). Само једна испитаница живела је са оцем, а њих 13 је живело са рођацима.
Једна испитаница је као дете била смештена у установу социјалне заштите
(Графикон 12).

Графикон 12: Породично окружење испитаница у детињству

С обзиром да су скоро све испитанице
имале искуства породичног и
партнерског насиља (детаљније у
поглављу Искуства породичног и
партнерског насиља), овај податак
потврђује да је преживљавање насиља
у детињству, укључујући и насиље кроз
изложеност породичном насиљу над
мајком или другим блиским члановима
породице, снажан предиктор
понављања овог обрасца у одраслом
добу и секундарној породици. Све
испитанице које су имале штетна
искуства у детињству трпеле су у
одраслом добу физичко насиље:

80,2% економско; 67% сексуално, и
92,7% психолошко насиље. Посебно
је значајна повезаност изложености
девојчица злостављању њихових мајки,
и искуства да мајке остају у породичној
заједници упркос насиљу, јер је то
модел који се касније задржава у
сопственим партнерским заједницама
и даље преноси на нову генерацију.
Тако је више од трећине испитаница са
дечјим искуством насиља над мајком
(36,5%) трпело физичко насиље у
одраслом добу, 27% економско насиље,
18,8% сексуално, а 33,3% психолошко
насиље.

„Испитаница је доживљавала насиље од стране оца још као дете, јер је отац
био алкохоличар, тукао је и мајку, тако да се она удала (побегла) како то
више не
би трпела, али
је то поново доживела
удајом,
од стране
партнера“.
Испитаница
је доживљавала
насиље
од стране
оца

још као дете, јер је отац био алкохоличар, тукаоЗапажања
је и анкетарке
мајку, тако да се она удала (побегла) како то више
не би трпела, али је то поново доживела удајом, од
стране партнера.
Запажања анкетарке

За укупно 97 испитаница (64,2%) прикупљени су подаци о штетним искуствима
у детињству. Скоро половина испитаница (45,4%) је имало вишеструка штетна
искуства, најчешће злостављање чланова породице, економску експлоатацију
и алкохолизам у породици. Најчешће појединачно штетно искуство које су
испитанице навеле је злостављања мајке (36,1%).
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Искуства родно заснованог насиља
Скоро све испитанице (98,0%) доживеле су родно засновано насиље. Најчешће
пријављена искуства насиља су физичко насиље и психолошко насиље, а нешто
ређе економско и сексуално насиље (Графикон 13).

С обзиром да су све осим три испитанице навеле да су трпеле физичко насиље,
јасно је да је највећи број испитаница преживело вишеструке форме насиља:
Поред физичког насиља, 92% жена које је преживело физичко насиље трпело је и
психолошко насиље, 76% економско, а 58% сексуално.

Графикон 13: Искуство родно заснованог насиља

Виче, прети, свађа се, звоца.
Брани ми да купујем деци слаткише и гардеробу и
потрепштине за школу.

Неке испитанице наводе и теже облике насиља.

Затвори ме на четири дана у свом стану без јела и
пића, без телефона, потпуно саму, закључану.
Највећи број испитаница наводи да је доживело искуства вишеструког насиља
код сваког од облика насиља. Тако је вишеструке форме физичког насиља
искусило 70,9% испитаница, економског насиља 35,4%, сексуалног насиља 35,6%,
а психолошког насиља 82,4% испитаница. Најчешћи облици насиља били су
шамарање (14,2%), забрана располагања новцем (23,9%), одузимање зарађеног
новца или пензије (28,3%), принуда на сексуални однос (29,9%), и пристанак на
сексуални однос из страха (23%).
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Везује ме ланцима, држи затворену пет дана у стану и
у подруму.
Истерују ме из куће унуци и снаха.
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Садашњи и бивши партнери су у далеко највећем броју случајева извршиоци
насиља (Графикон 14).

Најчешће су извршиоци насиља садашњи супружници, а у мањем обиму бивши
супружници и ванбрачни партнери (садашњи и бивши) (Табела 4).

Графикон 14: Извршиоци насиља

Табела 4: Партнери као извршиоци насиља
Извршиоци
насиља

Физичко

Економско

Сексуално

Психолошко

Супружник

50,3%

58,8%

58,6%

47,1%

Бивши
супружник

11,6%

14,0%

17,2%

10,9%

Бивши/садашњи
партнер

10,2%

12,3%

14,9%

12,2%

Чланови породице су у мањем обиму наведени као извршиоци насиља у односу
на особе из партнерског односа, али тај број није занемарљив, као ни проценат
испитаница које су навеле да је насиље над њима вршило више чланова породице
(Табела 5).

Табела 5: Чланови породице као извршиоци насиља
Извршиоци
насиља
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Физичко

Економско

Сексуално

Психолошко

Члан породице

13,6%

7,9%

2,3%

9,4%

Више чланова
породице

10,9%

6,1%

2,3%

14,5%
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Више испитаница навело је да су доживљавале физичко насиље од својих свекрва,
док су неке испитанице наводиле да су физичко и друго насиље трпеле од снаха,
синова, кћерки, или унука.

Насиље од стране особа које нису унутар породичног круга је ретко наведено као
искуство испитаница (физичко насиље 3,4%, економско 0,9%, сексуално 4,5%, а
психолошко 5,7%). Ови подаци показују да су искуства родно заснованог насиља
најчешће искуства унутар породичног круга (Графикон 15) .

Графикон 15: Извршиоци насиља изван породичног круга

Пар месеци након синовљеве женидбе снаха ме је тукла.
Мајка и кћерка су у непријатељским односима, кћерка је
тукла мајку више пута, мајка је била и у болници.
Запажања анкетарке

Бака је пријавила унука, али је повукла тужбу.
Он им нон стоп тражи новац, они иду да раде сезонске
послове да би преживљавали и враћали дугове. Не знају
шта да раде, много су забринути, жале га и надају се да
ће се нешто променити.
Запажања анкетарке
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Последице насиља
Најчешће је насиље почело одмах по заснивању партнерске заједнице (27,5%), или
по рођењу детета (18,3%). Алкохолизам (опијање извршиоца насиља) као догађај
који је претходио насиљу навело је 16,2% испитаница, а неколико испитаница
навело је да је окидач за насилно понашање коцка. Међутим испитанице наводе
и друге догађаје који су претходили првом насиљу, као што је промена посла
испитанице, раскид везе, и друга емоционална веза партнера.

Премештање у ресор код колеге на кога је муж
љубоморан.

124 испитанице (82,1%) навеле су да су имале телесне повреде као последицу
преживљеног насиља, а скоро трећина (30,6%) је навело да је имало вишеструке
повреде, најчешће огреботине, модрице и повреде главе (Табела 6).

Табела 6: Физичке повреде као последице насиља
Модрице, посекотине

62,1%

Вишеструке телесне повреде

30,6%

Повреде главе

4,0%

Фрактуре

0,8%

Повреде удова

0,8%

Остало/Друго

1.7%

Када је нашао љубавницу.
Све време брака је био неверан, а проблеми су настали
по мом сазнању о неверству након пет година.
Поновни сусрет након раскида везе.

Забрињавајуће висок број испитаница (130 - 86,1%) је навело да је једна од
последица насиља била и непланирана трудноћа. Овај податак говори да је
сексуалног насиља било много више него што су испитанице саопштиле током
интервјуа, што је очекивано имајући у виду осетљивост и дуготрајну трауму
коју сексуално насиље носи, те да је потребно урадити посебно и детаљно
истраживање само на тему сексуалног насиља.

После прекида везе.
Насиље је почело када сам им преписала кућу.
Кад дођу, не комуницирају са мном, само службено.
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Поверавање и пријављивање
Психолошке последице преживљеног насиља се крећу од депресивних
манифестација, преко тешкоћа у социјалном и емоционалном функционисању и
анксиозности, до психосоматских тегоба и зависности од алкохола, лекова или
опијата. Једна испитаница навела је покушај суицида као последицу преживљеног
насиља (Табела 7).

Већина испитаница (105 – 69,5%) поделило је искуство насиља са блиским особама,
пре свега са мајком и сестром (Графикон 16) .

Графикон 16: Особе којима су се испитанице повериле
Табела 7: Психолошке последице насиља
Депресија, несаница, проблеми са спавањем, нерасположење,
нагле промене расположења, доживљај усамљености

91,8%

Тешкоће у концентрацији на послу, изолација, повлачење од људи,
губитак самопоуздања, конфликти са другим људима, проблем у
успостављању блиских емотивних односа, проблеми у сексуалном
функционисању

59,2%

Напади панике, напетост, страхови, раздражљивост, агресивност

72,8%

Проблеми са исхраном (прекомерна тежина, прекомерна мршавост),
гушење, главобоље

35,4%

Склоност ка дроги или претераној употреби лекова за смирење,
склоност ка опијању

10,2%

Покушај самоубиства

0,7%
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43 испитанице (28,5%) није поделило своја негативна искуства ни са ким, претежно
због осећања срамоте, страха, и других разлога, укључујући жељу да се заједница
одржи, упркос томе што је насилна и дисфункционална. (Графикон 17).

Проценат испитаница које су пријављивале насиље органима власти је веома
низак, при чему је најнижи проценат пријављивања тужилаштву. Пријављивање
полицији је више него двоструко чешће, мада је и тај број изузетно низак (испод
једне петине) (Графикон 18).

Графикон 18: Пријављивање насиља

Требало је да се удам.
Нећемо имати основне услове за живот.
Нисам због деце.

Графикон 17: Разлози због којих се испитанице нису повериле особи од поверења
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“
Испитанице које су навеле да су
подносиле пријаву насиља неком од
органа власти, претежно наводе да
су добиле помоћ органа (74,4%), док
једна четвртина њих (25,6%) наводи
да није добила помоћ. Из одговора
испитаница уочава се разлика између
поступања органа пре ступања на
снагу Закона о спречавању насиља у
породици 2016. године, и поступања по
овом закону. У периоду пре ступања
овог закона на снагу, помоћ је углавном
била краткорочна, претежно усмерена
на пружање здравствене помоћи, и

покушај медијације између насилника
и жртве (!), док се поступање полиције
углавном сводило на то да упозори
извшиоца насиља, без даљег рада у
правцу покретања и вођења кривичног
поступка. Поступања након доношења
Закона о спречарвању насиља у
породици већ су другачија. Неке
испитанице наводе да су извршиоци
насиља санкционисани затворском
казном, да су изречене мере забране
приласка, и да им је пружена помоћ
у циљу окончања поступка развода
брака.

Не живимо заједно.

Имам своју собу у кући.

Имам своју кућу.

Он је изашао из куће, ми смо остали унутра.

Мали је и проценат испитаница које су користиле услугу Сигурне куће (11,3%
испитаница за које су забележени ови подаци). Но, у вези са тим треба имати
у виду да је тек након 2000. године започет процес оснивања Сигурних кућа.
Имајући у виду старосну групу којој испитанице припадају, већини њих ова услуга
у једнакој мери није била доступна као ни другим женама које су се у том периоду
суочавале са породичним насиљем. Испитанице су такође навеле да услугу
Сигурне куће нису користиле јер су одвојене од извршиоца насиља, или су имале
свој стамбени простор, или због тога што је извршилац насиља исељен по одлуци
надлежног органа.
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Анализа степена завршеног образовања и пријављивања насиља, није показала
статистички значајне везе. У приближно истом степену испитанице са завршеним
основним, средњим или вишим/високим образовањем јесу или нису пријављивале
насиље.
Најчешћи разлози због којих испитанице нису пријављивале насиље су страх
од насилника, уверење да се насиље неће поновити и уверење да ће насилник
начинити штету деци. Економска зависност од насилника такође је значајан разлог
непријављивања, док је неповерење у институције био најређе наведен разлог.
(Графикон 19).

Графикон 19: Разлози непријављивања насиља
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Страх је присутнији код испитаница нижег образовног статуса: 38,6% испитаница
за завршеним основним образовањем и 35,7% испитаница са завршеним
средњим образовањем није подносило пријаву насиља због страха, док овај
разлог непријављивања није навела ниједна испитаница са завршеним вишим
и високим образовањем. Економска зависност такође је чешће наведена као
разлог непријављивања код испитаница без или са основним образовањем
(40% испитаница без завршеног образовања и 24,3% испитаница са завршеним
основним образовањем), а ређе код испитаница са завршеном средњом школом
(14,3%), док се уопште не наводи код испитаница са завршеним високим и вишим
образовањем (Графикон 20).

Графикон 20: Разлози непријављивања према степену образовања испитаница
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Запослене испитанице ређе од незапослених наводе економску зависност као
разлог непријављивања насиља (23,8% насупрот 33,3%), а овај је разлог најређи
код испитаница пензионерки (12,5%). Међутим, страх и уверење да се насиље неће
поново догодити знатно су чешће наведени код запослених испитаница, него
незапослених и корисница пензије. Неповерење у институције и уверење да ће
насилник у случају пријаве насиља наштетити деци, су у приближно истим уделима
навеле испитанице све три групе (Графикон 21).

Испитанице наводе и да је и њихов емоционални однос према извршиоцу насиља
разлог због кога су одустајале од пријављивања.

Испитаница је врло свесна своје ситуације што се тиче насиља
од стране сина, али никако не жели да било шта пријави, јер
како каже то је њен син какав год био.
Запажања анкетарке

Графикон 21: Разлози непирјављивања према радном статусу испитаница

Један од значајних разлога непријављивања је одсуство подршке породице
(пре свега примарне) испитаницама, било из разлога што чланови примарне
породице нису имали могућности да подрже испитаницу, било због њихових
сопствених ставова о насиљу у породици.

Испитаница није имала коме да се обрати јер су и мајка и сестре
јако лоше живеле и трпеле насиље.

Испитаница каже да је тада време било другачије, да је тада
било срамота да причаш о томе, немаш подршку родитеља и
родбине и онда ћутиш и трпиш.

Није имала подршку мајке, мајка јој је говорила да мора да трпи
јер има болесно дете. Није имала ничију подршку.
И још увек га трпи.

Трпи јер нема где да оде. Плаче, каје се што у младости
није размишљала дубље о свом животу, да створи своју
породицу, а не да живи са братом.
Запажања анкетарки
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Срамота је такође један од значајних разлога због којих испитанице нису
пријављивале насиље.

Срамота од околине, мој супруг је син јединац и како ће
реаговати остали – околина што син не поштује мајку.

Искуство са органима који су надлежни да поступају по пријави насиља, обојило је
искуства неких испитаница.

Утицај ковид-19 пандемије
Ковид-19 пандемија суштински је променила животе људи, а негативне последице
посебно су тешко погодиле особе из осетљивих друштвених група.
Испитанице наводе да је пандемија негативно утицала на њихове животе и да
је променила њихову свакодневницу. Неке испитанице су виделе и позитивне
промене, као што је више заједничког времена са породицом.

Само сам се више дружила с другима.

Више смо као породица били заједно.
Испитаници више никада није пало на памет да се пожали
полицији, јер је није заштитила полиција него комшија од
насртаја њеног супруга.

Цели дан смо кући заједно.

Запажања анкетарке

Некада је потребно да се догоди критичан догађај који би испитаницу усмерио
да пријави насиље. Најчешће је реч о догађају када партнер испитанице постане
насилан према њеном/њиховом детету.

Друге испитанице наводиле су да је пандемија утицала на обављање послова од
којих су њихове породице живеле.

Нисмо могли да радимо сезонске послове.

Супруга је пријавила тек када је био насилан према
малолетном детету.
Запажања анкетарке

Музичари нису радили током пандемије.

Мање се крећем, затворена сам.

Радила сам од куће.
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Негативне последице ковид-19 епиде
мије, као и код већине становништва,
утицале су и на ментално здравље
испитаница. Непознанице које су пратиле пандемију, стално мутирање вируса
у нове сојеве са другачијим симптомима
и последицама, оптерећеност здра
вственог система, непостојање вакцине
у почетку епидемије, а касније велике
полемике и различити ставови у вези са
вакцинацијом, сталне промене информација о болести, заштитним мерама и
превенцији, доприносиле су развијању

неизвесности, страха и анксиозности
код испитаница. Оне су наводиле да
су имале страх од болести и заражавања вирусом ковид-19, као и страх да
ће се њихова деца заразити. Искуство
обољевања од ковид-19 инфекције,
посебно када су у питању тежи облици, значајно су утицали не само на
пацијенте него и на читаве породице.
Поред анксиозности и страха, ово иску
ство умело је да доведе и до промена
понашања пацијента – и у позитивном
правцу.

Пандемија је допринела да се невенчани супруг испитанице
много промени у позитивном смислу. Био је на респиратору,
45 дана у болници, једва се извукао. Испитаница га је
редовно посећивала, борила се да оздрави, неговала га је.
Сад се добро слажу.
Запажања анкетарке
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Три четвртине испитаница потврдило је постојање конфликата у њиховим
породицама, како пре епидемије ковид-19 (113 испитаница – 74,8%), тако и током
епидемије (115 испитаница - 76,2%).

Подаци о учесталости конфликата показују да је епидемија ковид-19 имала низак
утицај на породице у којима претходно није било конфликата – свега је две
испитанице пријавило да су се конфликти дешавали током епидемије, али не и пре
ње. Међутим, ковид-19 епидемија утицала је на повећање учесталости конфликата.
Када се пореде пре-ковид и ковид подаци, уочава се да је значајно повећан број
испитаница које су навеле да су се сукоби дешавали свакодневно (са 17,7% на
39,1%) или најмање једном недељно (са 21,1% на 32,2%), а значајно смањен број
испитаница које су навеле да су се конфликти догађали једном месечно (са 31,9% на
25,2%) или једном у неколико месеци (са 29,2% учесталости пре ковид-19 епидемије,
на свега 3,5% током ковид-19 епидемије) (Табела 8).

Табела 8:
Присуство и учесталост породичних конфликата пре и током епидемије ковид-19
Пре ковид-19

Током ковид-19

Конфликти су се дешавали

74,8%

76,2%

Скоро свакодневно

17,7%

39,1%

Најмање једном недељно

21,2%

32,2%

Најмање једном месечно

31,9%

25,2%

Најмање једном у пар месеци

29,2%

3,5%
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Свакодневне породичне конфликте, како пре, тако и током ковид-19 епидемије,
најчешће су наводиле незапослене испитанице (28,4%, 45,2%) , а у знатно мањој
мери кориснице пензије (0%, 22,2%) и запослене (4%, 33,3%). Код запослених
испитаница и пензионерки најизразитије се види утицај ковид-19 епидемије на
пораст учесталости свакодневних сукоба: код обе групе, свакодневни сукоби
су били више изузетак него правило, да би се њихова учесталост вишеструко
повећала током епидемије ковид-19 (Табела 9).

Искуство насиља током епидемије ковид-19 навело је скоро половина испитаница
(49%). Најчешће су искуство насиља током епидемије ковид-19 навеле запослене
испитанице (55,6%), а најмање кориснице пензије (40%) (Графикон 22).

Графикон 22: Искуство насиља током епидемије Ковид-19 и радни статус испитаница

Табела 9: Учесталост породичних конфликата пре и током ковид-19 епидемије и
радни статус испитаница
Пре ковид-19 епидемије

Токомк ковид-19 епидемије

Запослене испитанице

4%

33.30%

Кориснице пензије

0%

22,20%

Најчешће су наводе о постојању породичних конфликата пре и током епидемије
ковид-19 давале удате и испитанице у ванбрачној заједници (најчешће са
учесталошћу од најмање једном недељно и свакодневно), а најмање неудате
испитанице (Табела 10).

Табела 10: Присуство породичних конфликата пре и током ковид-19 епидемије и
брачни/породични статус испитаница
Пре ковид-19 епидемије

Током ковид-19 епидемије

Удате испитанице

82,6%

86,7%

Испитанице у ванбрачној заједници

90,9%

81,8%

Неудате испитанице

40,0%

60,0%

Разведне испитанице

65,2%

65,2%

Удовице

64,9%

62,2%
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Ово може да укаже да су запослене жене због епидемије ковид-19 у већој мери
биле код куће (изолација, карантин, рад од куће, принудни одмори), те су у погледу
искустава насиља делиле судбину незапослених жена.
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Насиље током епидемије ковид-19 најчешће су доживеле удате испитанице (58,7%),
а најмање удовице (27,0%) (Графикон 23).
Графикон 23: Искуство насиља током епидемије ковид-19 и брачни/породични статус
испитаница

Није примећена веза између нивоа завршеног образовања и постојања и
учесталости породичних конфликата пре и током епидемије ковид-19, али се уочава
дискретна правилност када је реч о преживљеном насиљу током епидемије.
Насиље током епидемије преживеле су све испитанице које немају завршено
образовање, 32,2% испитаница са основним образовањем и 25% испитаница
са високим и вишим образовањем, али чак 44,4% испитаница са средњим
образовањем.

Није уочена веза између прихода у породици и насиља током епидемије ковид-19,
с обзиром на једнаку или приближну заступљеност позитивних и негативних
одговора испитаница у чијој породици постоје приходи и оних чија је породица без
сталних прихода (47,5% према 41,4%). Слично, не уочава се утицај овог фактора ни у
односу на постојање породичних конфликата пре ковид-19 епидемије (75,4% према
72,4%), нити током епидемије (77,0% према 72,4%).

Због насиља током ковид-19 епидемије, помоћ је потражило свега седам (5,2%)
испитаница, а четири од њих је навело да је помоћ и добило.
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Разлози због којих су испитанице остајале у насилној
заједници
Разлози због којих су испитанице остајале у заједници упркос насиљу које су
преживеле се могу груписати на следећи начин:
1) Очекивање/нада да ће доћи до промена: испитанице су се надале да ће се
насилник променити; тамо где је започет процес лечења (пре свега болести
зависности) испитанице су се надале или очекивале да ће лечење донети
промену;
2) Емоционална везаност: испитанице су остале емотивно везане за насилника
упркос насиљу; испитанице су раније покушавале да прекину заједницу али
су се враћале, посебно ако је заједница дуже трајала;
3) Економска зависност;

Испитанице наводе и осећање срамоте као разлог због кога су остале у заједници,
али и прихватање насиља као саставног дела живота.

Такав му карактер.

Да не срамотим децу.

Било ме срамота, шта ће комшилук рећи.

4) Социјална изолација испитанице: насилник је испитаницу изоловао од
примарне породице, сродника и пријатеља због чега она није могла да
се ослони на њихову подршку; насилник је испитаницу спречавао да
контактира са било ким ко би јој могао помоћи;

Нисам смела да оставим мужа док ми је отац био жив,
да га не срамотим, али кад је умро развела сам се.

5) Страх и исцрпљеност: дуготрајно насиље и страх су исцрпели или
паралисали испитаницу.
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Најчешће су као разлози наведени очекивање промене, емоционална везаност за
насилника и економска зависност (Графикон 24).

Графикон 24: Разлози останка у насилној заједници

Очекивање промене у понашању насилника је најзначајнији разлог због којих
су испитанице остајале у заједници упркос насиљу – више од три четвртине
испитаница навело је овај разлог. Образовни и радни статус нису се показали
као фактори од утицаја, мада постоје разлике између запослених и незапослених
испитаница, и између испитаница са вишим и оних са нижи степеном образовања.
Тако су очекивање промене, као разлог останка у насилној заједници ређе
наводиле запослене испитанице, него незапослене испитанице и кориснице пензије
(Графикон 25).

Графикон 25: Останак у насилној заједници због очекивања промене и радни статус
испитаница
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Испитанице које нису завршиле формално образовање и испитанице са завршеним
само основним образовањем, такође су чешће наводиле да су у насилној заједници
остајале очекујући промене, него што је то случај са испитаницама са завршеним
средњим или вишим и високим образовањем (Графикон 26).

Графикон 26: Останак у насилној заједници због очекивања промене и образовање
испитаница

Други по значају разлог за останак у насилној заједници, који су испитанице
навеле, јесте емоционална веза испитанице и насилника. Емоционална везаност
за насилника је као разлог наведен у свим групама испитаница када се посматра
радни статус и приближно је једнако заступљен у свим групама (између 40%
и 45%). Када је реч о образовном статусу, најређе су овај разлог наводиле
испитанице са завршеним основним образовањем (43%), док је овај разлог
приближно једнако заступљен код осталих група испитаница (оне без завршеног
образовања, са завршеним средњим образовањем и са завршеним вишим и
високим образовањем) (од 57,1% до 66,5%).

Она је њему трећа супруга – једва је признала да добија
батине, али због детета и љубави према мужу све је
спремна да трпи
Запажања анкетарке

Економска зависност трећи је по значају разлог због кога су испитанице остале у
заједници са насилником. Овај налаз такође поткрепљује све досадашње налазе и
студије о економској зависности жена37 као значајној препреци за жену да напусти
насилну заједницу и прекине циклус насиља.

Нема од чега да живимо, а кућу нисмо могли да продамо и
купимо два објекта.

Узимају ми све паре, снаха и унуци.

37
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На пример у: Миленковић, Н., 2018. Nowhere to turn: Gender-based violence against Roma women. УНДП.
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Очекивано, економска зависност
чешће је наведена као разлог код
испитаница које су незапослене
(39%), него код оних које су запослене
(20,7%). Када је реч о запосленим
испитаницама, висок проценат оних
које су навеле економску зависност
као разлог останка у заједници су
запослене испитанице које раде „на
црно“ (непријављене) – чак 80% њих.

За разлику од њих, ниједна запослена у
државној управи, или власница фирме
или запослена у приватном сектору
нису навеле економску зависност као
разлог останка у заједници. Испитанице
кориснице пензије такође су у мањем
проценту наводиле као разлог
непријављивања економску зависност
(13,6%) (Графикон 27).

Графикон 27: Останак у насилној заједници због економске зависности и радни статус
испитаница
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Са становишта образовног статуса, најчешће овај разлог наводе испитанице без
завршеног образовања (40%), а учесталост навођења економске зависности као
разлога останка у заједници насиља опада са образовним нивоом.
Ниједна испитаница са високим и вишим образовањем није навела да је економска
зависност била разлог останка у насилној заједници (Графикон 28).

Графикон 28: Останак у насилној заједници због економске зависности и радни статус
испитаница
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Социјалну изолацију и страх је навео
мали број испитаница (6% и 3% тим
редом). Да је социјална изолација била
разлог останка у насилној заједници
није навела ниједна запослена
испитаница, осим испитаница које
раде непријављене („на црно“) – 20%
њих. Социјалну изолацију наводи једна
петина испитаница без завршеног
формалног образовања, насупрот
осталим испитаницама које овај

разлог нису навеле (средње, више и
високо образовање) или су навеле
у изузетно малом броју (2,5% код
испитаница са завршеним само
основним образовањем). Овај податак
може да сигнализира повезаност
између осипања из образовања,
незапослености и постојања или
ризика од социјалне изолације у
ситуацијама породичног и партнерског
насиља.

Одсуство подршке примарне породице такође је разлог због којих се остаје у
насилној заједници.

Испитаница није имала подршку родитеља ни рођака да се
врати код њих. Морала је да се поново уда и трпи слично
насиље.
Запажање анкетарке

Подршка чланова породице је веома важна да се испитанице одлуче на корак
какав је напуштање насилне заједнице.
Некада је непријављивање насиља органима резултат уверења (и искустава)
испитаница да ће се проблем насиља решити кроз породичне механизме, пре свега
укључивањем родитеља једног или оба партнера.

Испитаница је потражила помоћ од свог оца који је, после
разговора са њеним супругом, помогао да се насиље више
не понови.

Због насиља које је трпела, испитаница се развела после 20
година брака, јер је имала подршку сина.
Насилника није пријављивала јер јој је син говорио да је то
срамота за породицу да им долази полиција у кућу, али је
подржао да се разведе од оца.

Запажање анкетарке

| 80 |

Запажања анкетарке
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Ставови о родно
заснованом
насиљу и насиљу
над женама
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Препознавање насиља
Највећи број испитаница (87,3%) препознаје психолошко насиље у манифестацијама
које су упитником понуђене (називање погрдним именима, викање, разбијање
ствари). Већина (88,7%) сматра да су претње батинама и повређивањем такође
форма насиља (Графикон 29)

За разлику од вербалног и психолошког насиља и претњи, сексуално насиље
препознаје се у мањој мери. Да је принуда на нежељени сексуални однос облик
насиља, препознаје 74,2% испитаница (Графикон 30).

Графикон 29: Препознавање психолошког насиља

Графикон 30: Препознавање сексуалног насиља
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Препознавање економског насиља је још ређе. Да је економско насиље ако муж/
партнер или неко од чланова породице не дозвољава жени да располаже новцем
препознаје 58,9% испитаница, а чак 17,9% сматра да то није насиље. Слично, нешто
више од половине испитаница (58,3%) сматра да је насиље насиље ако жени муж/
партнер и/или члан породице одређује како ће зарађивати, а чак 22,5% испитаница
сматра да такво понашање није насиље (Графикон 31).

Испитаница сматра да њен супруг има право да јој ускраћује
новац јер га она не зарађује. Такође, сматра да он има право
да одлучује у њено име да ли ће она да ступи у радни однос
или не, јер је он глава породице (нагласила анкетарка).
Запажања анкетарке

Када је реч о препознавању социјалног насиља, ситуација је нешто боља, па 63,8%
испитаница сматра да је насиље ако је жени ограничено/одређено кретање од
стране мужа/партнера, члана породице. Ипак преко петине испитаница (20,8%)
сматра да такво понашање није насиље (Графикон 32).
Графикон 32: Препознавање социјалног насиља

Графикон 31: Препознавање економског насиља
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Препознавање различитих облика насиља је заступљеније код неудатих и
разведених испитаница у односу на испитанице које се налазе у браку или
ванбрачној заједници. Све неудате испитанице показале су да као насиље
препознају сва упитником описана понашања, а значајан проценат разведених
испитаница препознавало је ове облике насиља (Графикон 33).

Када је реч о препознавању насиља у односу на ниво завршеног образовања,
подаци указују недвосмислену везу између образовања и развијања знања и
свести о насиљу у породици и његовим облицима. Испитанице са високим и
средњим образовањем у веома високом или максималном проценту препознају
као насиље описана понашања, док су иста понашања препозната као насиље код
веома малог процента испитаница које немају завршено формално образовање.
Подаци указују да је препознавање насиља вишеструко побољшано већ са
завршеним основним образовањем (Графикон 34).

Графикон 33: Препознавање насиља и брачни/породични статус испитаница

Графикон 34: Препознавање насиља и образовни статус испитаница

Ови подаци указују на могућност
да су ставови о насиљу и степен
препознавања насиља код испитаница
имали утицај на њихове одлуке о
заснивању и останку у брачној/
ванбрачној заједници, посебно у оној у

којој су доживеле или би биле у ризику
да доживе насиље. Ово указује и на
потребу да се и даље интензивно ради
на подизању капацитета Ромкиња о
насиљу у породици и формама које оно
може имати.
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Значајан утицај на препознавање и разумевање насиља, има и радни статус
испитаница. Запослене и радно ангажоване жене у значајно већем проценту
препознају насиље у горе описаним понашањима, у односу на незапослене
(Графикон 35).
Графикон 35: Препознавање насиља и образовни статус испитаница

Графикон 36: Препознавање насиља и искуство насиља

Укрштање података о искуству насиља
и степену препознавања насиља и
његових форми није показало да преживљено насиље доприноси повећаном
разумевању и препознавању насиља.
Међутим, уочава се одређени степен
подударања удела испитаница које
препознају насиље и удела испитаница
које су преживеле насиље. Тако, психолошко насиље препознаје значајна
већина испитаница (87%) и преживела
га је значајна већина испитаница (91,4%).
Са друге стране, искуство економског

Подаци добијени из овог истраживања
упућују на то да су испитанице показале
значајан ниво компетенција да
препознају различите облике насиља.
Ово може да значи да су досадашње
активности, усмерене на подизање
свести Ромкиња о родно заснованом
насиљу, постигле одређени (и то не
мали) ефекат. Даљи рад на овом пољу
је потребан, како би се континуирано

и сексуалног насиља, које се у доста
мањем обиму препознаје, навело је и
значајно мање испитаница (74,8% и
57,1%). Стога мањи број испитаница које
су навеле да су преживеле сексуално
и економско насиље не мора нужно да
значи да је ових облика насиља заиста било мање у односу на физичко
или психолошко, већ пре да је смањено
пријављивање ових искустава резултат
и даље недовољног препознавања шта
чини сексуално и економско насиље
према женама (Графикон 36).
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подизала свест ромске заједнице о
насиљу према Ромкињама, и постепено
деконструисале норме које насиље
над Ромкињама нормализују, толеришу
или подстичу. Важно је даље наставити
рад у циљу јачања капацитета старијих
Ромкиња (и других старијих жена) да
насиље третирају као нежељено и
неприхватљиво, а у већој мери посежу за
постојећим механизмима заштите.

| 91 |

ПЕРЦЕПЦИЈА И СТАВОВИ СТАРИЈИХ РОМКИЊА ПРЕМА РОДНО ЗАСНОВАНОМ НАСИЉУ

ПЕРЦЕПЦИЈА И СТАВОВИ СТАРИЈИХ РОМКИЊА ПРЕМА РОДНО ЗАСНОВАНОМ НАСИЉУ

Однос испитаница према родно заснованом насиљу
Ставови испитаница испитани су њиховим слагањем са следећим тврдњама:
Став 1:
Родно засновано насиље у породици је нешто уобичајено и природно да се дешава
(насиље је природно).
Став 2:
Родно засновано насиље у породици се дешава, али жртве насиља немају
могућности да се заштите нити да било шта промене (жртве су беспомоћне).

17,6% испитаница насиље сматра природним и уобичајеним. Само мали број
испитаница изразио је став да насиље треба да пријаве и друге особе, а не само
жртва (Графикон 37).

Графикон 37: Ставови испитаница

Став 3:
Родно засновано насиље у породици се дешава и жртва насиља треба да пријави
насилника (жртва треба да пријави).
Став 4:
Родно засновано насиље у породици се дешава и неко трећи треба да пријави
насилника и заштити жртву насиља (неко други треба да пријави насиље).

Однос испитаница према родно заснованом насиљу претежно је негативан.
Више од половине испитаница (51,4%) сматра да је насиље неприхватљиво те да
жртва насиља треба да пријави насиље и извршиоца. Нешто више од четвртине
испитаница (27,0%), међутим, исказује неповерење према могућностима заштите и
промене.

Све прође, само треба бити стрпљив.
Жив човек све преживи, и лепо и ружно
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Када се узме у обзир завршено образовање испитаница, расподела одговора
указује да испитанице без завршеног образовања најчешће сматрају да је насиље
уобичајено и природно, док се са овим ставом сагласило свега 17% испитаница са
основним образовањем и ниједна испитаница са најмање средњим образовањем.
Овај податак може да укаже (слично као и код препознавања насиља) да
образовање игра значајну улогу у стицању знања о насиљу, укључујући родно
засновано насиље и насиље у породици, и развијању негативног става према
њему.

Испитанице са завршеним средњим
образовањем у мањој мери су
сагласне са ставом да жртве немају
могућност заштите и промене и у већој
мери се слажу са ставом да жртва
треба да пријави насиље, у односу на
испитанице са основним образовањем.
Међутим, иако је очекивано да ће
ове вредности ићи истим смером и
у односу на испитанице са вишим
и високим образовањем, овде је тај
однос изједначен – половина сматра

Са ставом да жртва насиља треба да пријави насиље, највише су сагласне
испитанице са средњим образовањем (82,4%) и половина испитаница које
су завршиле основно образовање или више и високо образовање. Ниједна
испитаница која нема завршено образовање није става да жртва треба да пријави
насиље (Графикон 38).

Графикон 38: Ставови испитаница и образовни статус

да жртва нема могућност заштите, а
друга половина да жртва треба да
пријави насиље. У вези са тим треба
имати у виду да је број испитаница са
вишим и високим образовањем мали
(свега четири испитанице), те да се из
тако малог броја не може установити
правилност, посебно имајући на уму
да на ставове испитаница делује
низ фактора, од личних искустава,
породичних образаца, или личних
карактеристика.
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Расподела ставова, када се узме у обзир брачни статус испитаница, не одступа
значајно од опште расподеле: у свим групама брачног статуса око 50% испитаница
сматра да жртва треба да пријави насиље, а од 18 - 32% сматра да жртва нема
могућност заштите и промене (Графикон 39).

Када је реч о радном статусу, подаци
показују да је у све три групе (незапослене, запослене, кориснице пензије) већина
испитаница сагласна са ставом да жртва
треба да пријави насиље - 51,6% запослених испитаница, 48,9% незапослених
и 60% испитаница корисница пензије.
Код запослених испитаница уочава се

Графикон 39: Ставови испитаница и брачни/породични статус

Графикон 40: Ставови испитаница и радни статус
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повећан проценат сагласности са ставом да је насиље уобичајено и природно
(22,6%) у односу на незапослене испитанице, а посебно кориснице пензије
од којих ниједна није сагласна са овим
ставом. Удео испитаница које се слажу
са ставом да су жртве беспомоћне, креће
се од близу 20% до 31,5% (Графикон 40).
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Расподела ставова код испитаница, у односу на то да ли су пријављивале насиље,
може да укаже на постојање везе између ставова о насиљу и одлуке да се насиље
пријави. Постоји разлика у сагласности са ставовима да је насиље уобичајено и
природно и да жртва нема могућност заштите између испитаница које су навеле
да су насиље пријављивале и оних које су навеле да насиље нису пријављивале.
Испитанице које су пријављивале насиље у мањем проценту су сагласне са ова
два става, док су испитанице које нису пријављивале насиље у мањем проценту
сагласне са ставом да жртва треба да пријави насиље.

Слично, постоје значајне разлике у ставовима испитаница у односу на тврдњу да
жртва треба да пријави насиље, зависно од тога да ли је реч о испитаницама које
су пријављивале насиље или онима које нису. Испитанице које су пријављивале
насиље, у значајно већем проценту сагласне су са овом тврдњом (преко 60%, без
обзира ком органу су пријаве подношене, а близу 70% испитаница које су пријаве
подносиле полицији) (Табела 11).

У односу на укупан удео испитаница

Табела 11: Ставови испитаница у односу на пријављивање насиља органима власти

максимално приближавају када је реч о
које су сагласне са ставом да је насиље испитаницама које су пријавиле насиље
природно, удео испитаница које су
тужилаштву и центру за социјални
подносиле пријаве насиља мањи је за од рад (ЦСР) (свега 2,2 односно 2,3%), и
1,3 до скоро 8%. Са друге стране,
нешто мање код испитаница које су
удео испитаница које су пријављивале
насиље пријављивале здравственој
насиље и сагласне су са ставом да
установи (3,9%). Ови подаци могу да
жртва треба да пријави насиље већи је
упуте на снижено поверење испитаница
за најмање 15,7 па до 18%. Уочљиво је
у тужилаштво, ЦСР и здравствену
да је најмања сагласност са ставом да
установу, у односу на полицију. С
је насиље уобичајено и природно код
обзиром да је реч о испитаницама које
испитаница које су насиље пријављивале су навеле да су подносиле пријаве
полицији, а највећа код испитаница које насиља, не може се занемарити и
су насиље пријављивале тужилаштву.
могућност да је негативно искуство
Ставови испитаница које јесу или нису
утицало на њихове ставове.
пирјављивале насиље се међутим

Постоји значајна разлика између испитаница које су пријављивале насиље и оних
које нису подносиле пријаве (било ком органу) у односу на став да жртва насиља
нема могућности да се заштити. Испитанице које нису пријављивале насиље
у скоро дупло већем броју изражавају сагласност са овим ставом у односу на
испитанице које су насиље пријављивале. Ово може да упути на могућност да
искуства испитаница које су подносиле пријаве нису подстакла осећања немоћи и
беспомоћности.
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Пријавиле
полицији

Пријавиле ЦСР

Пријавиле здр.
служби

Пријавиле
тужилаштву

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Сматрају да
је насиље
природно

10,3%

19,5%

15,8%

18,1%

14,3%

18,2%

16,7%

17,9%

Сматрају
да су жртве
беспомоћне

17,2%

29,4%

10,5%

29,9%

21,4%

28,0%

16,7%

28,4%

Сматрају да
жртва треба
да пријави
насиље

69,0%

45,8%

68,4%

47,2%

64,3%

48,5%

66,7%

48,5%

Сматрају да
неко други
треба да
пријави

3,4%

2,5%

0,0%

3,1%

0,0%

3,0%

0,0%

3,0%
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Подаци упућују на могућност да
су ставови испитаница, њихове
одлуке да подносе или не подносе
пријаве, као и њихова искуства
са различитим органима власти,
међусобно испреплетани и да утичу
једни на друге. На то посебно упућује
изразит диспаритет између процента
испитаница које сматрају да жртва
треба да пријави насиље и процента
испитаница које су то и учиниле. Ово
истраживање не омогућава да се веза
ставова испитаница и одлуке да се
насиље пријави или не пријави дубље

испита и у којој мери су искуства
испитаница са органима власти
„обојила“ ставове о родно заснованом
насиљу у породици. Но ови подаци
отварају простор за неку будућу
дубљу анализу, како би се тачније и
прецизније проценило шта утиче на
формирање и одржавање ставова о
родно заснованом насиљу и насиљу
над женама у популацији Ромкиња,
и на одлуке Ромкиња да се обраћају
надлежним органима у ситуацијама
насиља, како би се информисали будући
правци рада.

Образовање и запосленост су се показали као значајни фактори на кључним
тачкама превенције и сузбијања родно заснованог насиља над Ромкињама:
препознавању насиља, ставовима о насиљу (прихватању/неприхватању насиља
као нормалности Ромкиње); и елиминисању економске зависности која је значајан
разлог због којих жене са искуством насиља остају у насилној заједници. Виши
степен образовања и запосленост повећавају степен препознавања насиља,
подстичу негативан однос према насиљу (као нечему што је неприхватљиво и
заслужује реакцију органа) и смањују ниво економске зависности која се показала
као значајан разлог останка у насилној заједници (Графикони 41 и 42).
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Графикон 41: Образовање, ставови о насиљу и останак у заједници због економске
зависности

Графикон 42: Запосленост, ставови о насиљу и останак у заједници због економске
зависности
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Предлози и
препоруке
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ПЕРЦЕПЦИЈА И СТАВОВИ СТАРИЈИХ РОМКИЊА ПРЕМА РОДНО ЗАСНОВАНОМ НАСИЉУ

1. Унапређење правног и стратешког оквира

Иако су значајни кораци у превенцији
и сузбијању родно заснованог насиља
учињени, даљи кораци су неопходни
како би се систем превенције и
заштите од родно заснованог
насиља унапредио. Потребно је даље
унапређивати правни, стратешки и
институционални оквир, укључујући
и развијање стандарда и смерница
за професионалце који поступају
у случајевима родно заснованог
насиља, које ће бити осетљиве за
различит положај особа са искуством
насиља из различитих осетљивих
група. Једна од значајних мера,
која се може одмах применити
јесте адекватнан и свеобухватан
одговор на дечје и ране бракове,
кроз адекватније кривичноправно
санкционисање, обезбеђивање
примене Закона о спречавању
насиља у породици на случајеве
дечјих, раних и принудних бракова,
обезбеђивање правовременог

реаговања и развој система
превенције. Имајући у виду да
правовремен, ефикасан, делотворан
и адекватан одговор на дечје и ране
бракове захтева мултидисциплинаран
и координисан приступ, још једна
мера може се одмах применити
– подршка раду и јачање утицаја
Националне коалиције за спречавање
дечјих бракова и усвајање њених
иницијатива за промену легислативе
у циљу ефикасног сузбијања ове
појаве. Истраживање је потврдило
везу између дечјих и раних бракова и
напуштања школовања, као и значај
школовања на однос Ромкиња према
родно заснованом насиљу. Дечји
и рани бракови су снажан фактор
који негативно утиче на школовање
девојчица, те је хитно потребно
развијати и друге специфичне мере
за превенцију и сузбијање дечјих
бракова, укључујући и рад са ромским
заједницама.
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2. Планирање, успостављање и спровођење специфичних мера
превенције и заштите од насиља за старије жене, Ромкиње и
посебно за старије Ромкиње

Мере превенције и заштите од
насиља, као и мере подршке особама
са искуством насиља намењене
опоравку и интеграцији, треба да
буду флексибилније и одговоре на
потребе различитих особа, у складу са
специфичностима њиховог положаја.
Положај старијих жена са искуством
насиља битно је другачији у односу
на друге групације жена, што исто
важи и за Ромкиње, посебно старије
Ромкиње. Флексибилне и разноврсне
мере могу боље одговорити на
разноврсне потребе ових група жена,
и изазове са којима се суочавају у
ситуацији пријављивања насиља.
Минимално, ове мере треба да
одговоре на потребу за безбедношћу,
здравственом заштитом, безбедним
становањем, приходима који одговарају
бар на елементарне животне
потребе, подршку у превазилажењу

опструкција и искључивања које
могу доживети од своје породичне
или социјалне средине, и подршку у
превазилажењу стреса и у процесу
опоравка од преживљеног насиља.
Једна од важних мера, коју је одмах
могуће применити, јесте обавезно
укључивање ромских организација у
рад Групе за координацију и сарадњу
у свим случајевима када су жртве
насиља Ромкиње, као и у већој мери
укључивања Ромкиња са искуством
насиља у планирање мера помоћи и
подршке. Друга мера, која је неопходна
у циљу квалитетне подршке особама
са искуством насиља, јесте увођење
посебног фонда за финансирање мера
подршке, као што су обезбеђивање
становања уз подршку, непрофитни
закуп, становање у заштићеним
условима, минимална примања и друге
мере.
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3. Јачање компетенција запослених у полицији, тужилаштвима,
судовима, центрима за социјални рад и здравственим установама
о специфичностима положаја старијих жена, Ромкиња и старијих
Ромкиња са искуством насиља

Иако је у протеклим година значајан
број професионалаца обучен о
примени Закона о спречавању
насиља у породици, дискриминативни
ставови, стереотипи и предрасуде и
даље су раширени. Поред смерница и
процедура које би требало успоставити
за професионалце, потребно је и
надаље јачати њихове компетенције,
посебно у циљу разумевања
специфичности различитих група
са искуством насиља, и уважавања
чињенице да мере које су на
располагању неће на једнак начин
обезбедити заштиту свакој особи. Ово

истраживање показује да се свега
петина старијих Ромкиња обраћала
институцијама тражећи заштиту од
насиља, и то у највећем броју полицији,
а у знатно мањем центру за социјални
рад, тужилаштву или здравственој
установи. Овај налаз показује
неопходност да се ревидира начин
рада институција када су у питању
Ромкиње са искуством насиља, односно
потребу да се институције приближе
особама са искуством насиља, посебно
када је реч о пословично од грађана
“удаљеном” тужилаштву.
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4. Додатно јачање свести старијих жена, Ромкиња и старијих
Ромкиња о насиљу

Ово истаживање показало је да је код
значајног броја испитаница старијих
Ромкиња унапређено разумевање
родно заснованог насиља и насиља
на женама као неприхватљивог.
Међутим, поступци жена са искуством
насиља нису усклађени са овим
нивоом разумевања насиља, те је и
даље мали број жена које насиље
пријављују. Стога је потребно
даље радити са старијим женама,
Ромкињама, а посебно са старијим
Ромкињама, како би деклараторно
разумевање неприхватљивости
насиља постепено прелазило у
оперативно и применљиво знање о
томе шта је родно засновано насиље,
које форме може да има, и шта су

могућности које особама са искуством
насиља стоје на располагању. У
том смислу, веома је значајно и
потребно приближавање институција
Ромкињама, као и развијање нових
партиципативних механизама који
повезују осетљиве групе грађана, као
што су Ромкиње, старије жене, жене
са села или из удаљених крајева, жене
са инвалидитетом, са институцијама.
Један такав механизам који је
креиран са циљем да повеже ромску
заједницу са здравственим системом
– здравствене медијаторке – показао
се веома ефикасним и делотворним,
те може послужити и као модел за
друге системе, посебно када је реч о
правосудном систему и полицији.
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5. Додатно јачање разумевања родно заснованог насиља код
старијих Ромкиња и рад на прекидању генерацијског преношења
насилних образаца

6. Даље мере ради повећања обухвата ромских девојчица
предуниверзитетским образовањем, и младих Ромкиња високим
образовањем

Старије Ромкиње имају посебан
положај у ромској заједници, са
значајним утицајем на млађе чланове
домаћинства, посебно на децу и снахе.
Истраживање које је спроведено
показало је да се насилни образац
у примарним породицама преузима
и преноси у секундарне породице,
те Ромкиње (које су имале искуство
насиља као деца и искусиле и
непосредно насиље и насиље над
њиховим мајкама) најпре бивају
изложене насиљу (као супруге и
снахе), а потом и извршитељке насиља
(као свекрве, над својим снахама).
Са друге стране, Ромкиње као мајке
су најчешће особе којима се њихове
кћери у случају насиља обраћају.
Стога, јачање компетенција старијих

Спроведено истраживање показало
је важну везу између образовања
и знања и компетенција Ромкиња
када је у питању препознавање
насиља и ставови о њему. Чак и
само основно образовање има
вишеструки благотворни утицај на
развој негативног става према насиљу
над женама и родно заснованом
насиљу. Са друге стране, уочена је
повезаност степена образовања
и економске независности, као и
степена образовања и социјалне
искључености/укључености. Стога је
ургентно потребно да се развијају
нове мере у циљу повећања обухвата
ромских девојчица свим нивоима
предуниверзитетског образовања, као

Ромкиња о насиљу, формама насиља,
нултој толеранцији на насиље,
механизмима заштите, имало би
вишеструки позитиван утицај, због
улога и утицаја које старије Ромкиње,
као мајке и свекрве, имају на млађе
чланове породице. Освешћене старије
Ромкиње могле би истовремено бити
снажан генератор промена не само на
нивоу појединачног домаћинства или
породице, већ и на нивоу заједнице,
освешћујући даље младе генерације
Ромкиња. Прекидање генерацијског
“наслеђивања” насилних образаца
значајно би утицао на промену норми
у заједницама које су засноване на
стереотпиној улози жене и које насиље
над женама нормализују, па и подстичу.
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и мере њиховог задржавања у систему
образовања (развој мера превенције
осипања, подстицајне мере у области
социјалне заштите, образовања, и
финансијске подршке породици са
децом намењене уласку, задржавању
и транзицији кроз нивое образовања,
нове форме афирмативних мера за упис
у средњу школу које су родно, узрасно
и културолошки осетљиве, итд). Подаци
показују да је свега 1% Рома и Ромкиња
завршило високо образовање. Ово је
аларматан податак и захтева хитно
предузимање различитих мера у циљу
повећања обухвата младих Ромкиња
средњим образовањем (како би могле
бити кандидаткиње за упис у високо
образовање) и високим образовањем.
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7. Мере за економско оснаживање Ромкиња, повећање запослености
и запошљивости

Запосленост Ромкиња доприноси
њиховој економској независности,
а економска зависност показала се
једним од кључних разлога због којих
особе са искуством насиља остају у
насилним заједницама. Мере повећања
запослености и запошљивости
Ромкиња треба да укључе не само
процес њихове доквалификације
и развијања различитих облика
неформалног образовања, који би
одговорио на потребе Ромкиња, већ
и различите механизме спречавања
дискриминације Ромкиња на тржишту
рада. Мере економског оснаживања
Ромкиња треба да буду флексибилне

и да обухвате различите моделе
обучавања и стручног оспособљавања,
моделе финансијске подршке током
периода обучавања и ступања на
рад, подстицајне мере за будуће
послодавце, и подршку за покретање
сопственог посла. Ове мере не треба
да искључе старије Ромкиње, с обзиром
да радно ангажовање – посебно
са флексибилним моделима који би
одговорили на различите здравствене,
породичне и друге потребе старијих
Ромкиња - може имати благотворан
ефекат како са становишта повећања
финансијских средстава, тако и у
повећању квалитета живота.
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8. Даље јачање капацитета локалних заједница да развијају и
имплементирају политике усмерене ка превенцији родно заснованог
насиља, са посебним фокусом на Ромкиње и старије жене

Колико је неопходно јачање
националног система превенције
и заштите од родно заснованог
насиља (правосудни систем, полиција,
образовање, здравство, социјална
заштита) у истој мери, ако не и у већој,
треба јачати локалне капацитете за
сузбијање родно заснованог насиља.
Социјално укључивање Ромкиња
дешава се у локалној заједници; исто
тако и њихово искључивање. Стога је
неопходно подржавати и подстицати
локалне заједнице (јединице локалне
самоуправе) да развијају политике
превенције родно заснованог
насиља, имајући при томе посебан
фокус на Ромкиње. У том циљу,
потребно је јачање улоге локалних

механизама за родну равноправност,
јачање капацитета ромских,
женских организација, умрежавање
и укључивање других локалних
механизама (локални омбудсман,
савети за здравље, здравствене
медијаторке, тимови за инклузију Рома,
ромски координатори, педагошки
асистенти, локална удружења грађана)
у креирање и имплементацију
локалних политика сузбијања родно
заснованог насиља над Ромкињама.
Ово обухвата и развој локалних
кампања са циљем да се деконструишу
стереотипи и предрасуде у односу
на ромску заједницу и елиминишу
дисркиминаторни ставови и праксе.
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9. Даље унапређивање мера превенције и сузбијања дискриминације
и деконструкције предрасуда и стереотипа према Ромкињама

Додатни напори су потребни како
би се адекватније одговорило на
и даље раширену дискриминацију
Ромкиња, у свим срединама. Упркос
снажном замаху у нормативном
уређењу, мере превенције
дискриминације недовољно се и
недоследно примењују, у значајној
мери и због тога што нису довољно
диференциране да одговоре на
специфичне околности живота
Ромкиња. Нове мере – посебно
оне усмерене ка превенцији
дискриминације у образовању и
запошљавању, које би биле родно,
културолошки и узрасно осетљиве,
допринеле би и превенцији и
сузбијању родно заснованог
насиља над овом популацијом.

Мере које препоручују Ромкиње38
1. Правни и институционални оквир

Неке од мера требало би да
обухвате и деконструкцију родних
и других предрасуда и стереотипа
према Ромкињама, који снажно
“боје” одговор професионалаца
у чијој је надлежности сузбијање
и превенција родно заснованог
насиља. Неопходни су и заговарање
и јавне кампање, као и спровођење
процеса усмерених на промену
ставова, норми и понашања,
пажљиво осмишљених и креираних
са циљем да деконструишу видљиве
и невидљиве баријере које се
постављају пред Ромкиње, услед
свесних или несвесних стереотипних
уверења о ромској популацији и
специфично Ромкињама.

■ Да се више поштују закони;
■ Изрицање затворских казни насилницима;
■ Брже реаговање свих институција, уколико жена већ пријави
насиље;
■ Женама треба да се пружи подршка да пријављују насиље, а да
институције отворе своја врата и Ромкињама, те да реагују у складу
са својим задужењима;
■ Институције би требало боље да поступају према корисницама,
односно, да не постоји тако велика дискриминација Ромкиња,
сиромашних и старијих жена;
■ Центар за социјални рад треба жени која је изложена насиљу да
помогне на сваки могући начин (смештај са децом, новчана помоћ
или запослење, подршка у сваком смислу за њу и децу);

38
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Препоруке Ромкиња дате су кроз партиципативни процес приликом припреме алтернативног извештаја (извештаја из сенке) за ГРЕВИО
комитет, о спровођењу Истамбулске конвенције у Републици Србији. Видети у: Бекер, К., Милошевић, Т., 2018. Извештај из сенке ГРЕВИО
Комитету: Насиље над Ромкињама у Републици Србији. Женски простор и Ромски женски центар Бибија, Београд.
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2. Јачање капацитета институција и професионалаца
■ Едуковати службенике у центрима за социјални рад, полицији и
тужилаштвима;
■ Да Ромкиње буду озбиљније схваћене када је насиље у питању, јер
често осећају да су одбачене и несхваћене;

3. Приближавање институција Ромкињама
■ Социјалне раднице, које су задужене за њихов терен, требало би
чешће да их обилазе и да им помогну кад примете да се дешава
насиље у породици;
■ Службеници из центара за социјални рад и других институција
треба да дођу у насеље и одрже неко предавање о њиховим
правима и да током тих предавања могу да их питају шта их
занима, јер кад Ромкиње одлазе у институцију они их и не
саслушају јер имају предрасуде о Ромима;
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4. Економско оснаживање Ромкиња
■ Образовање и запошљавање Ромкиња, како би биле финансијски
независне од партнера;

5. Јачање знања Ромкиња и Рома о насиљу
■ Едукација Ромкиња о насиљу, укључујући и рад са девојкама које
тек треба да се удају. Потребно је појаснити женама шта је све
насиље и да нису дужне да га трпе;
■ Треба да се едукују и мушкарци, како би сазнали за прописе којима
је забрањено насиље у породици, односно, шта је дозвољено, а шта
не;
■ Свака жена би требало да зна своја права, да буде информисана,
да зна да постоји неко ко ће је заштитити и подржати да пријави
насиље;
■ Треба помоћи женама да схвате да оне нису криве, да треба да
пријаве полицији, да се не плаше, да нису саме.
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Прилог
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ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ И АКТИВНОЈ ИНКЛУЗИЈИ

4. Да ли сте као дете
живели са оба родитеља
живели са једним од родитеља и којим
живели са рођацима

Упитник за испитивање сексуалног и родно заснованог насиља
према старијим женама ромске популације

живели у институционалном смештају – дому
други вид животних услова:

5. Да ли је у породици у којој сте одрастали било повређујућих понашања као што су:
Анкетарка (име и презиме)

да је неко злостављао Вашу мајку – емоционално, физички, сексуално,

Место анкетирања

злостављао Вас - емоционално, физички, сексуално

Датум интервјуа

злостављао вашу браћу/сестре - емоционално, физички,
ускраћивао Вам новац, терао Вас да радите посао који нисте желели да радите,
и/или није Вам дозвољавао да радите

Уводна питања

присуство овисника од алкохола у вашем породичном окружењу

1. Колико година имате?

присуство овисника од наркотика у вашем породичном окружењу
2. Да ли сте похађали неки вид формалног образовања

присуство особа са менталним болестима у вашем окружењу
присуство особа које су имале проблеме са законом

ДА
НЕ (Ако је одговор НЕ, идите директно на питање 4)

6. Какав је ваш брачни статус? (заокружити све што одговара)
3. Који ниво формалног образовања имате завршен?
Основна школа- Колико разреда основне школе?
Средња школа (III или IV степен) - Колико разреда средње школе?
Виша школа - Колико годинa више школе?
Висока школа (факултет) - Колико годинa високе школе?

удата
неудата
разведена
живи у ванбрачној заједници
удовица
у процесу развода

Нешто друго (курс, и сл.)
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7. Са колико година сте ступили у брачну или ванбрачну заједницу

8. Како је дошло до одлуке да ступите у брачну или ванбрачну заједницу?

12. Које особе чине Ваше домаћинство?
(партнер, деца, свекар, свекрва, браћа, сестре, други чланови-це)
__________________________________________________

својом одлуком
одлуком родитеља

13. Колико деце имате и колико имају година?

_ ___________________

договор породица
приморавање од стране партнера
други разлог

14. Да ли сте Ви власница куће/стана у ком живите?
ДА

НЕ

(Ако није испитаница, упишите ко је власник)

9. Одредите Ваш радни статус.
запослена, али није пријављена

15. Да ли сте здравствено осигурани?

незапослена

ДА

НE

запослена
запослена у државној фирми
домаћица
пензионерка или је наследила пензију од партнера

Ставови о родно заснованом насиљу и насиљу у породици

запослена у приватној фирми
16. Да ли мислите да је насиље ако жену члан породице, муж/партнер или блиска особа назива
погрдним именима, дере се и виче и разбија ствари по кући у којој живе?

у инвалидској пензији
власница радње или приватне фирме

Да				Не 				Не знам

слободна професија (уметница)

10. Да ли неко у Вашем домаћинству остварује неки вид прихода?
(Ако је одговор НЕ, пређите на питање под бројем 12.)
ДА

НE

17. Да ли мислите да је насиље ако жени члан породице, муж/партнер или блиска особа прети да
ће их истући или повредити?
Да				Не 				Не знам

11. Ако је одговор ДА на претходно питање, ко и коју врсту прихода остварује?
(плата, пензија, социјална помоћ, помоћ породице, новчани приходи путем рада на црно, други)

18. Да ли мислите да је насиље ако жену муж или партнер присиљава на секс када она то не жели?
Да				Не				Не знам

________________ _______________________________________________________________________

| 120 |

| 121 |

19. Да ли мислите да је насиље ако муж/партнер или неко од чланова породице не дозвољава
жени да располаже новцем?
Да				Не 				Не знам

24. Да ли сте овакву врсту насиља доживели у последњих годину дана?
ДА

НE

25. Да ли сте икада доживели:
20. Да ли мислите да је насиље ако је жени ограничено/одређено кретање од стране мужа/
партнера, члана породице?

да Вам неко забрани или Вас ограничава да користите новац

Да				Не 				Не знам

да Вам неко забрањује да се запослите или да захтева да напустите посао
да Вас доводи у ситуацију да од њега тражите новац или узима ваш новац

21. Да ли мислите да је насиље ако жени муж/партнер и/или члан породице одређује како ће
зарађивати?
Да

Не				

Не знам

Неки други вид ограничавања ресурса

26. Особа од стране које сте преживели претходно наведено повређујуће понашање:
пријатељ/друг

22. Да ли сте икада доживели да Вас неко:

породични пријатељ

шамара

комшија

гађа предметима

познаник

удара шаком или неким предметом

колега с посла

шутира, чупа за косу

партнер са којим живи у ванбрачној заједници

дави или намерно наноси опекотине

партнер са којим се виђа (не живе заједно)

прети пиштољем, ножем или неким другим оружјем

муж

неки други агресиван физички акт

бивши муж
бивши партнер

23. Особа од стране које сте преживели претходно наведено повређујуће понашање:

члан породице (нпр. отац, брат, син, сестра, маћеха, свекрва)

пријатељ/друг
породични пријатељ

27. Да ли сте овакву врсту повређујућег понашања доживели у последњих годину дана

комшија

ДА

НE

познаник
колега са посла

28. Да ли сте икада доживели неку врсту од следећих повређујућих понашања

партнер са којим живи у ванбрачној заједници

били присиљени на сексуални однос

партнер са којим се видђа (не живе заједно)

пристали на сексуални однос из страха

муж

били присиљени на сексуални однос на начин на који не желите

бивши муж

покушај силовања

бивши партнер

сексуално узнемиравање или уцењивање на послу, у школи, на улици, у превозу

члан породице (нпр. отац, брат, син, сестра, маћеха, свекрва)
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29. Особа од стране које сте преживели наведено повређујуће понашање:

33. Особа од стране које сте преживели овакво насиље је:

пријатељ/друг

пријатељ/друг

породични пријатељ

породични пријатељ

комшија

комшија

познаник

познаник

колега с посла

колега с посла

партнер са којим живи у ванбрачној заједници

партнер са којим живи у ванбрачној заједници

партнер са којим се виђа (не живе заједно)

партнер са којим се виђа (не живе заједно)

муж

муж

бивши муж

бивши муж

бивши партнер

бивши партнер

члан породице (нпр. отац, брат, син, сестра, маћеха, свекрва)

члан породице (нпр. отац, брат, син, сестра, маћеха, свекрва)

30. Да ли сте овакву врсту повређујућег понашања доживели у последњих годину дана
ДА

34. Да ли сте овакву врсту повређујућег понашања доживели у последњих годину дана?
ДА

НE

НE

31. Да ли сте некада доживели да Вам неко:
прети да ће Вас убити

Родно засновано насиље као здравствени проблем

прети да ће убити себе
оптужује је Вас да сте луди, неодговорни, наводи Вас да мислите да нешто није у реду са
Вама
да има изливе вербалне агресије, нпр. псује, вређа, назива Вас или Вашу породицу
погрдним именим

35. Да ли сте икада имали неку од телесних повреда као последица претходно преживљених
повређујућих искустава? (означите све што одговара)
повреде главе

понижава Вас

модрице, посекотине

присиљава Вас да урадите нешто понижавајуће, да испуните неки његов бесмислен/
неразуман захтев

сломљен нос, вилицу, руку

не разговара са Вама

повреде удова

32. Да ли сте овакву врсту повређујућег понашања доживели у последњих годину дана?
ДА

опекотине		

НE
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непланирану трудноћу
нешто друго
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36. Да ли сте икада имали неку од емоционалних последица због преживљених
повређујућих искустава?
			

38. Да ли постоји неки догађај који је био окидач за повређујућа понашања која сте преживели?
(означите све што одговара)

депресија

пре почетка брака/заједничког живота

несаница, проблем са спавањем

одмах по заснивању брака/заједничког живота

нерасположење или нагле промене у расположењу

у току трудноће

напади панике

по рођењу првог или другог детета

напетост, страхови

опијање насилника

губитак самопоуздања

после одласка деце

тешкоће у концентрацији на послу

други догађај

проблеми у успостављању блиских емотивних односа са људима
39. Да ли сте се некада некоме поверили о претходно повређујућим понашањима која сте
преживели? (Ако је одговор НЕ, пређите на 41 питање)

повлачење од људи, изолација
доживљај усамљености
чести конфликти са другима - пријатељима, породицом, колегама
раздражљивост, агресивност
сексуални проблеми - нпр. незаинтересованост за секс, избегавање секса,
недостатак уживања у сексу

ДА

НE

40. Коме сте поверили да сте преживели повређујуће понашање које сте поменули?
мајци

проблеми са исхраном (прекомерна тежина, прекомерна мршавост)

сестри

гушење, главобоље

пријатељици

склоност ка дроги или претераној употреби лекова за смирење

члану породице (ћерки, сину, свекрви, свекру)

склоност ка опијању

активистикињама из НВО које долазе у насеље

покушај самоубиства
41. Ако је одговор на 39 питање негативан питати: Зашто нисте никоме говорили о томе?
37. Када је повређујуће понашање почело, пре колико година?
(Када постављате ово питање реферишете се на прво повређујуће искуство
које је испитаница преживела.)

Страх шта ће се десити после тога
Срамота је
Други разлози (навести)

Уписати одговор
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42. Да ли сте икада пријавили преживљена повређујућа понашања некој од надлежних установа?
(означите одговор за све ставке)
Полицији

ДА

НЕ

Центру за социјални рад
Здравственој установи
Тужилаштву

ДА

ДА
ДА

45. Да ли сте, ако сте пријавили повређујуће понашање/насиље били некад у Сигурној кући?
ДА

НE

46. Ако је одговор НЕ на претходно, 45 питање , навести разлоге

НЕ
НЕ

НЕ

43. Ако је одговор на питање 42 не за сваку наведену институцију, поставите следеће питање:
Зашто нисте пријавили ниједној институцији? (означите све што одговара)
страх од насилника и његове реакције ако сазна
уверење да се неће поновити
47. Наведите разлоге због којих сте остали са насилником/особом која вас је повређивала.

неповерење у институције
немогућност да самостално живи

нада у промену

уверење да ће начинити штету деци

емотивно везаност за особу која је повређивала/насилника

нешто друго (уписати шта)

мислила је да ће се све променити када буду старији
вера у лечење

44. Ако је одговор на 43 питање ДА за једну или више наведених институција, питати:
Да ли сте добили помоћ/подршку?
ДА (објаснити какву помоћ)

насилник је изоловао од пријатеља/рођака (нема њихову подршку)
паралисана/исцрпљена дуготрајним насиљем и страхом
насилник је спречава да контактира са било ким ко би јој помогао
економска зависност
док је била млада покушавала је да оде, али се она враћала,
јер су дуго година били заједно
нешто друго

НЕ (Питати, Шта мислите зашто нисте добили помоћ?)
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Утицај ковид-19 на родно засновано и насиље у породици
53. Да ли сте због насиља у породици током пандемије затражили неку помоћ или подршку?
48. Шта се променило у Вашим свакодневним активностима током пандемије?

ДА (уписати од кога)
НЕ

54. Уколико јесте затражили помоћ или подршку, да ли сте добили помоћ и какву ?
ДА (уписати какву подршку)
НЕ (уписати зашто мисли да није добила подршку)

55. Шта мислите о родно заснованом/насиљу у породици?
49. Да ли сте имали психолошке тегобе током пандемије

Да је то нешто уобичајено и природно да се дешава

ДА (уписати које)

Да се дешава, али жртве насиља немају могућности да се заштите нити да било шта
промене

НЕ

Да се дешава и да жртва насиља треба да пријави насилника
Да се дешава и да неко трећи треба да пријави насилника и заштити жртву насиља

50. Колико често долази до сукоба између Вас и Вашег партнера или чланова домаћинства или
особа са којима сте у контакту, од како је почела пандемија?
скоро свакодневно

Коментар/запажање анкетарке

најмање једном недељно
најмање једном месечно
најмање једном у пар месеци

51. Да ли сте током ковид-19 пандемије доживели да Вас партнер или члан домаћинства или особа
са којом сте у контакту вређа, удара, назива погрдним именима, обраћа вам се повишеним
тоном, не комуницира уопште са вама ЧЕШЋЕ него раније, пре пандемије?
ДА

НE

52. Колико су се често пре пандемије ковид-19 дешавали сукоби са партнером или члановима
домаћинства /или особама са којима сте у контакту?
скоро свакодневно
најмање једном недељно
најмање једном месечно
најмање једном у пар месеци

| 130 |

| 131 |

