
O PROJEKTU

https://eea.iom.int/PROTECT-project

Projekt PROTECT, ki ga izvajajo Mednarodna organizacija za migracije (IOM) 
in partnerske organizacije,  je namenjen krepitvi nacionalnih podpornih 
storitev za žrtve spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola. PROTECT si 
prizadeva, da so te storitve na voljo tudi beguncem_kam, prosilcem_kam 
za azil in migrantom_kam migrantom, bodisi otrokom ali odraslim osebam, 
vključno z osebami, ki se identificirajo kot LGBTI. 

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije v okviru Programa 
za pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020

SPOLNEM NASILJU 
IN NASILJU NA 

PODLAGI SPOLA

Informacije o 

NE POZABI

SNNS NI tvoja krivda! 
Po svetu številne ženske, moški, dekleta in dečki doživljajo fizično ali 
spolno nasilje ali druge oblike SNNS. Vsakdo lahko postane žrtev spolnega 
nasilja in nasilja na podlagi spola.

NISI sam_a! Pomoč je na voljo!
Obstajajo osebe, ki ti lahko pomagajo, kot so zdravniki_ce, policisti_ke, 
socialni delavci_ke. Če si ali si bil_a žrtev nasilja, povej osebi, ki ji zaupaš, 
ali se obrni na zgoraj navedene organizacije. 

POMAGAJ tudi drugim!
Če se nate obrne oseba, ki je doživela SNNS, jo poslušaj, zaupaj ji in jo 
opomni, da SNNS ni njena krivda in da ni sama. Povej ji, da je pomoč na 
voljo in jo spodbujaj, naj poišče pomoč. Če se strinja, se lahko skupaj po 
pomoč obrneta na zgoraj 
navedene organizacije. 

Deli letak in videoposnetek, 
da dosežeta več ljudi!

https://youtu.be/kZmLMmAaGaY

https://eea.iom.int/PROTECT-project
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V SLOVENIJI  ima VSAKDO enake temeljne pravice, ne glede na to, koliko je star_a, 
od kod prihaja, kakšna je njena/njegova spolna identiteta ali spolna usmerjenost, kateri 
jezik govori, katere vere ali nacionalnosti je ali kakršnokoli drugo okoliščino.

Imaš PRAVICO do varnosti in življenja brez kakršnekoli oblike nasilja. Če si žrtev 
nasilja ali ti grozi nasilje ali pa nasilje doživlja oseba, ki jo poznaš, ne pozabi, da ima 
vsakdo pravico do pomoči in zaščite. O izkušnji kakršnegakoli nasilja vedno povej 
osebi, ki ji zaupaš. 

Nisi sam_a. POMOČ je na voljo.

SPOLNO NASILJE IN NASILJE NA 
PODLAGI SPOLA (SNNS)

NASILJE V DRUŽINI ali v domačem okolju je vsaka uporaba nasilja 
med partnerji oziroma med drugimi družinskimi člani. Poteka lahko v 
heteroseksualnih in istospolnih partnerskih razmerjih.

PARTNERSKO NASILJE je nasilje, ki se dogaja med partnerji v intimnem 
razmerju (v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti, med fanti/dekleti ali 
v drugih bližnjih razmerjih), ko (bivši) partner povzroča fizično, spolno ali 
psihično škodo, vključno preko fizične agresije, spolne prisile, psihične/čustvene 
zlorabe ali izvajanja nadzora nad drugo osebo. Partnersko nasilje lahko 
vključuje tudi omejevanje finančnih in drugih sredstev, priložnosti ali storitev.

PSIHIČNO NASILJE je ravnanje, s katerim povzročitelj nasilja pri drugi 
osebi povzroči duševno ali čustveno bolečino ali poškodbe. Vključuje žaljenje, 
vpitje, grožnje s fizičnim ali spolnim nasiljem, ustrahovanje, poniževanje, 
izolacijo in omejevanje socialnih stikov, zalezovanje, verbalno nadlegovanje, 
neželene pripombe, geste, pozornost ali pisane besede spolne in/ali grozeče 
narave, uničevanje osebnih predmetov, spolno nadlegovanje…

FIZIČNO NASILJE  vključuje zažiganje streljanje ali uporabo drugega 
orožja, napade s kislino ali katerokoli drugo dejanje, ki povzroči bolečino, 
nelagodje ali poškodbe.

SPOLNA ZLORABA je vsako dejanje ali grožnja s spolno vsebino, ki je 
storjeno ali s silo ali pod neenakimi in prisilnimi pogoji, kot sta posilstvo in 
spolni napad. Vključuje tudi posilstvo v zakonski zvezi (ali posilstvo zakonca), ki 
pomeni spolni odnos z zakoncem brez njenega/njegovega soglasja.

EKONOMSKO NASILJE je neupravičeno nadzorovanje druge osebe 
pri razpolaganju z dohodki, da bi preprečil_a dostop do denarja ali drugih 
virov, ohranil_a nadzor nad zaslužki, dosegel_a samozadostnost in pridobil/-a 
finančno neodvisnost.

Spolno nasilje in nasilje na podlagi spola (SNNS) je 
nasilje, usmerjeno proti osebi na podlagi njenega/
njegovega SPOLA, SPOLNE USMERJENOSTI 
ali SPOLNE IDENTITETE. Vključuje dejanja, 
ki povzročajo fizično, spolno, psihološko ali 
ekonomsko škodo ali trpljenje, grožnje s takšnimi 
dejanji in odvzem prostosti. Izvajajo se s silo, 
prevaro, manipulacijo ali brez privolitve oziroma 
soglasja druge osebe.

Kakšna je razlika med biološkim 
in družbenim spolom ter 
spolno identiteto?

BIOLOŠKI SPOL je določen ob rojstvu na podlagi 
anatomskih in bioloških dejavnikov, medtem ko 
z DRUŽBENIM SPOLOM označujemo splošno 
prepričanje v družbi, kako naj bi se ljudje obnašali 
glede na njihov biološki spol, na primer kako naj se 
oblačijo in predstavljajo, kakšne so njihove vloge in 
odgovornosti.

SPOLNA IDENTITETA je notranje in osebno 
doživljanje lastnega spola. Ta lahko ali ustreza ali ne 
ustreza značilnostim, ki so osebi dodeljene ob rojstvu, 
vključno z lastnim občutkom telesa (ki lahko – kadar se za 
to svobodno odločimo - vključuje spremembo telesnega videza ali telesne funkcije 
z medicinskimi, kirurškimi ali drugimi sredstvi) in drugimi izrazi spola, vključno z 
oblačenjem, govorom in obnašanjem.

Katere oblike SNNS poznamo?

SNNS je lahko fizično ali psihološko. Ima različne obike, kot so nasilje v družini, part-
nersko nasilje,  ekonomsko nasilje, čustvene zlorabe, fizični napadi, spolne zlorabe in 
zločini iz sovraštva zoper lezbijkam, homoseksulcem, biseksualnim, transseksualnim 
ali interseksualnim osebam (LGBTI).

Kaj je SNNS?



Katere druge oblike SNNS obstajajo?

Obstajajo tudi druge oblike nasilja, kot so prisilne poroke in poroke otrok, neželeni 
splavi, zločini iz časti, trgovina z ljudmi, pohabljanje ženskih spolnih organov. Vse te 
prakse so v Sloveniji nezakonite. V primeru, da doživljaš kakršnokoli obliko nasilja, 
lahko poiščeš pomoč.  

Kakšne so posledice SNNS?

SNNS ima lahko tako fizične kot psihološke posledice. Fizično nasilje lahko povzroči 
telesne poškodbe, bolečino, okužbe. Ženske in dekleta lahko zanosijo, ne da bi si to 
želele. Psihološke posledice SNNS lahko vključujejo travmo, nočne more, nespečnost, 
glavobole in različne občutke, kot so jeza, sram, žalost, krivda, strah. Vsi občutki so 
pravilni. V Sloveniji obstajajo številne strokovne in zaupne storitve za podporo žrtvam. 
NISI sam_a!

Kdo je lahko povzročitelj SNNS?

KDORKOLI je lahko povzročitelj nasilja. Povzročitelj je lahko nekdo, ki ga poznaš, kot 
je bližnji družinski član, prijatelj ali intimni partner, lahko pa je tudi popolni neznanec. 

Kje se lahko zgodi SNNS? 

SNNS se lahko zgodi KJERKOLI: v lastni državi, na poti in v državi, v kateri trenutno 
bivaš. Nasilje se lahko zgodi na javnih prostorih ali v lastnem domu, na delovnem 
mestu, v centrih za pridržanje in v zaporih, med naključnimi postanki po poti in na 
kontrolnih točkah.

Ali je SNNS moja krivda?

Žrtev ni nikoli kriva za nasilje. Spolne norme in neenakopravna razmerja moči so 
temeljni vzroki za SNNS. Za nasilje je vedno odgovorna oseba, ki ga izvaja. 

Kaj, če se nisem uprl_a?

Zelo običajno je, da se med napadom ne upreš. Zaradi občutka panike in brezupnosti 
se lahko počutiš ujet_a in ne veš, kako se lahko izogneš situaciji. Vendar to ne pomeni, 
da soglašaš z nasiljem. 

ZLOČIN IZ SOVRAŠTVA  je kaznivo dejanje, ki izhaja iz predsodkov 
in sovraštva do družbene skupine, v katero (domnevno) spada žrtev. Na 
primer LGBTI osebe so lahko izpostavljene večjemu tveganju kaznivih dejanj 
iz sovraštva.

Komu se lahko zgodi SNNS?

SNNS se lahko zgodi VSAKEMUR in ni nikoli krivda žrtve. Ženske in moški, dekleta 
in dečki, odrasli in otroci lahko postanejo žrtve SNNS. Včasih je nasilje usmerjeno 
proti nekomu zaradi spolne usmerjenosti ali zaradi ranljivega položaja. Ne glede na 
vse, nasilje ni nikoli upravičeno.

 

Osebe, 
ki migrirajo 

v drugo državo, 
so lahko bolj ranljive 

zaradi različnih razlogov. 
Pogosto ne govorijo lokalnega 

jezika ali so brez podpore svoje 
družine in prijateljev. Ranljivost lahko 

poveča tveganje in izpostavljenosti nasilju, 
vključno s SNNS.

  

NE POZABI 

KDORKOLI je lahko žrtev SNNS

Žrtev ni NIKOLI kriva za SNNS

SNNS je vedno NEDOPUSTNO

Poišči POMOČ



RAZPOLOŽLJIVE STORITVE

Kaj lahko storiš v primeru SNNS?

Za pomoč vedno lahko zaprosiš osebje v azilnem domu ali drugem nastanitvenem 
objektu, kjer bivaš. 

V zaupnosti se lahko obrneš tudi na socialne delavce_ke, policiste_ke in zdravnike_
ce. 

Pomoč lahko nudijo tudi organizacije, ki delajo z migranti, begunci in ženskami, ter 
mladinske organizacije. Podporo lahko poiščeš tudi pri prijateljih, znancih in drugih 
osebah, katerim zaupaš.

Pomembne telefonske številke: 

POLICIJA: 113
NUJNA MEDICINSKA POMOČ: 112 

Uporabni kontakti v Sloveniji

CENTRI ZA SOCIALNO DELO 
SLOVENIJA
Seznam centrov za socialno delo je na 
voljo na spletni strani Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti: 

www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/
sociala/izvajalci/csd/

DRUŠTVO SOS TELEFON ZA 
ŽENSKE IN OTROKE – ŽRTVE 
NASILJA nudi pomoč, podporo in 
svetovanje ženskam in otrokom. V 
Ljubljani vodi dve zatočišči za ženske 
in otroke.

p.p. 2726, 1001 Ljubljana
SOS telefon: 080 11 55 (vsak delovni 
dan od 12.00 do 22.00; ob sobotah, 
nedeljah in praznikih od 18.00 do 22.00, 
dostopno le v slovenščini)
drustvo-sos@drustvo-sos.si
www.drustvo-sos.si

DRUŠTVO ZA 
NENASILNO KOMUNIKACIJ 
si prizadeva za zmanjševanje pojavnosti 
nasilja in njegovih posledic v družbi. 
Dela z osebami, ki so bili_e žrtve nasilja 
in tudi z osebami, ki povzročajo nasilje.

Vojkova cesta 1, 1000 Ljubljana
01 434 48 22 / 031 770 120
info@drustvo-dnk.si
www.drustvo-dnk.si

DRUŠTVO ŽENSKA 
SVETOVALNICA deluje na področju 
psiho-socialne pomoči in samopomoči 
žensk, ki so žrtve nasilja. Krizni center 
za ženske in otroke, žrtve nasilja nudi 
nastanitev in umik v varen prostor celo 
leto, 24 ur na dan.  

Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana
Telefon kriznega centra: 031 233 211
Psiho-socialna pomoč: 01 251 16 02
kc@svetovalnica.org, 
zenska@svetovalnica.org
www.drustvo-zenska-svetovalnica.si

ZAVOD EMMA
ponuja specializirane programe za 
otroke, dekleta in ženske, žrtva nasilja.

Tržaška 2, 1000 Ljubljana
01 425 47 32 / 080 21 33
zavod.emma@siol.net
www.zavod-emma.si

ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU 
ZLORABLJANJU 
je specializirano za pomoč otrokom 
in odraslim preko svetovanja, 
izobraževalnih in preventivnih aktivnosti 
in zagovorništva.

Masarykova ulica 23, 1000 Ljubljana
080 28 80 
spolna.zloraba@siol.net
www.spolna-zloraba.si

DRUŠTVO KLJUČ – CENTER 
ZA BOJ PROTI TRGOVINI Z 
LJUDMI nudi oskrbo in (re)integracijo 
žrtev trgovine z ljudmi.

PP 1646, 1001 Ljubljana
Brezplačni telefon (vsak delovni dan od 
9.00 do 13.00): 080 17 22

info@drustvo-kljuc.si
www.drustvo-kljuc.si

DRUŠTVO LEGEBITRA deluje 
na področju zagovorništva človekovih 
pravic LGBT skupnosti in oseb ter 
socialnega varstva mladih.

Trubarjeva 76a,
1000 Ljubljana
01 430 51 44
info@legebitra.si
www.legebitra.si

ZAVOD TRANSFEMINISTIČNA 
INICIATIVA TRANSAKCIJA  
ponuja podporo vsem transspolnim 
in cisspolno nenormativnim osebam v 
Sloveniji.

info@transakcija.si 
www.transakcija.si/english
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