Okrogla miza: Zamolčano nasilje v družinskem
okolju
V mesecu novembru je bila na ZRC SAZU organizirana okrogla miza z
Aleksandro Hampamer, avtorico knjige OČIM IN PANKRT o zamolčanem
nasilju v družinskem okolju. Priporočamo ogled okrogle mize!
Priporočamo v branje

Več o tem

Revščina, brezposelnost in nasilje v družini
Revščina in brezposelnost sta mnogo več kot le enoznačna statistična
podatka funkcionalnega pomena. V povezavi z nasiljem v družini ju je
nemogoče iztrgati iz širših kontekstov življenjskih okoliščin žrtev in
povzročiteljev, kot so neurejeni statusi, ločitveni postopki, izguba doma,
neplačevanje preživnine za otroke, izguba zdravstvenega zavarovanja

oziroma neplačevanje zavarovanja, sodni postopki delitve premoženja ter
tudi zdravstvene okoliščine in težave, s katerimi se soočajo žrtve nasilja v
družini.
Več o tem

Posebnosti podeželskih in kmečkih okolij za
prepoznavo in obravnavo nasilja v družini
Tuja in domača literatura o nasilju v družini poudarja, da so določena
okolja raznolika zaradi strukturnih ovir in omejenih razpoložljivih virov,
kamor sodijo tudi podeželska in kmečka okolja z navadno nižjimi deleži
izobraženih ljudi, nižjimi dohodki, višjimi stopnjami brezposelnosti,
omejenimi socialnimi in zdravstvenimi storitvami, s pomanjkljivim
transportnim sistemom in prostorsko osamitvijo. Taka okolja osebam z
izkušnjo nasilja ne nudijo večvrstnih bivalnih, zaposlitvenih in
izobraževalnih možnosti, pravniških, zdravstvenih in skrbstvenih storitev,
kot so: otroško varstvo, domovi za stare ali pa varne hiše.
Več o tem

Prepoznava in obravnava nasilja v družini v
kontekstu migracij
Teoretsko in empirično podkrepljenih analiz o pojavnosti nasilja v družini
v kontekstu migracij v Sloveniji še nimamo, čeprav zlasti nevladne
organizacije v svojih publikacijah in na javnih dogodkih opozarjajo na
prisotnost nasilja v migrantskih družinah ali v družinah, v katerih je
partnerka migrantka, in na kompleksnost obravnave migrantk kot žrtev
nasilja v družini. Predvsem gre za ozaveščanje različnih javnosti, da so
migrantke ranljiva skupina prebivalstva, ki potrebuje prilagojen in
senzibiliziran pristop v zvezi s prepoznavo pa tudi obravnavo nasilja v
družini.
Več o tem

Z Norveškim finančnim mehanizmom in Finančnim mehanizmom EGP Norveška prispeva k zmanjševanju družbenih in
ekonomskih razlik ter krepitvi dvostranskih odnosov z evropskimi državami prejemnicami. Norveška sodeluje z EU na
podlagi Sporazuma o EGP.
Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, sofinanciranje se izvaja v višini
606.941,85 EUR. Koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Prispevek Norveške za obdobje 2009–2014 znaša 1,7 milijarde evrov. Nepovratna sredstva so na voljo za nevladne
organizacije, raziskovalne in akademske ustanove ter javni in zasebni sektor v 12 novih državah članicah EU, Grčiji,
Portugalski in Španiji. V okviru tega je vzpostavljeno obsežno sodelovanje z norveškimi subjekti, dejavnosti pa se lahko
izvajajo do leta 2016. Ključna področja, ki jih mehanizem podpira, so okoljevarstvo in podnebne spremembe, raziskave in
štipendije, civilna družba, otroci in zdravje, enakopravnost spolov, pravosodje in kulturna dediščina.
Če obvestil ne želite prejemati, se lahko od njih odjavite.

