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Projekt PROTECT 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, bodisi otrokom ali odraslim osebam, vključno z osebami, ki 
se identificirajo kot LGBTI.

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 podporo. 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 

SPOLNEM NASILJU 
IN NASILJU NA 

PODLAGI SPOLA

Informacije o

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


V SLOVENIJI IMA VSAK OTROK enake pravice, ne glede na to, koliko je star_a, od 
kod prihaja, kateri jezik govori, katere vere ali nacionalnosti je, kakšna je njegova/njena 
spolna identiteta ali spolna usmerjenost 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. 

Nisi sam_a. POMOČ je na voljo.

SPOLNO NASILJE IN NASILJE NA 
PODLAGI SPOLA (SNNS)

SPOLNO NASILJE lahko vključuje 
posilstvo ali poskus posilstva, spolno zlorabo, 
spolno izkoriščanje in spolno nadlegovanje, 
kot so neželeni komentarji ali geste. Neprimerno 

dotikanje telesa, poškodbe intimnih delov 
telesa, siljenje v spolni odnos ali v gledanje 
spolnega odnosa ter siljenje v goloto, so nekatere 
izmed oblik spolnega nasilja. SPOLNO NASILJE NE 
POMENI, DA JE PRIŠLO DO SPOLNEGA ODNOSA. 
Gre za nasilje, izkoriščanje in zlorabo moči in/ali nadzora 
nad drugo osebo.
 
Če si deležen_a nasilja ali sumiš, da se ti dogaja nasilje, zaprosi za 
pomoč.

Kaj je SNNS?

Spolno nasilje in nasilje na podlagi spola (SNNS) je 
vsako dejanje, ki je storjeno na podlagi neenake moči 
in prepričanj, kako naj bi se ljudje obnašali in kaj naj 
bi delali, ker so določenega spola. Vključuje dejanja, ki 
povzročajo fizično, spolno, psihološko ali ekonomsko 
škodo ali trpljenje. Ta se izvajajo proti volji druge osebe, 
s silo, prevaro ali manipulacijo.

Katere oblike SNNS

obstajajo?

Obstaja veliko oblik SNNS. Spolno nasilje 
in nasilje v družini, ki se včasih prekrivata, 
sta med najpogostejšimi oblikami. 

BIOLOŠKI SPOL je določen ob rojstvu na podlagi anatomskih in bioloških de-
javnikov, 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 last-
nim občutkom telesa (ki lahko – kadar se za to svobodno odločimo - vključuje spre-
membo telesnega videza ali telesne funkcije z medicinskimi, kirurškimi ali drugimi 
sredstvi) in drugimi izrazi spola, vključno z oblačenjem, govorom in obnašanjem..

Kaj, če me silijo v spolni odnos v zameno za 
plačilo, pomoč pri prevozu ali prehodu meje ali 
druge stvari?

Nihče nima pravice, da te prisili v spolni odnos ali da bi privolil v spolni odnos v 
zameno za nekaj, kar potrebuješ ali si želiš.

Če te nekdo sili v spolni odnos v zameno za plačilo, pomoč ali druge stvari, je to 
spolno izkoriščanje in oblika spolnega nasilja.

V Sloveniji je, če si mlajši_a od 18 let, to kaznivo dejanje. 

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



Kakšne so posledice SNNS?

SNNS ima lahko tako fizične kot psihološke posledice. Fizično nasilje lahko povzroči 
telesne poškodbe, bolečino in 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!

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 med potjo 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 povzroča. 

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.

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.

NE POZABI 

KDORKOLI je lahko žrtev SNNS

Žrtev ni NIKOLI kriva za SNNS

Nasilje je vedno NEDOPUSTNO

Poišči POMOČ 
Kdo je lahko povzročitelj SNNS?

KDORKOLI je lahko povzročitelj nasilja. Povzročitelj je lahko nekdo, ki ga poznaš, 
kot je bližnji družinski član_ica, prijatelj_ica ali intimni partner_ica, lahko je pa tudi 
popolni neznanec_ka. 



RAZPOLOŽLJIVE STORITVE

Komu lahko prijaviš nasilje?

 

Če si žrtev nasilja ali nasilje doživlja oseba, ki jo poznaš, povej družinskemu članu_ici, 
sorodniku_ici ali sorodniku ali drugi odrasli osebi, ki ji zaupaš. 

NISI sam_a. Za pomoč vedno lahko zaprosiš v azilnem domu ali nastanitvenem 
objektu, kjer bivaš, ali svojo zakonito zastopnika_co ali skrbnika_co. 

V zaupnosti se lahko obrneš tudi na učitelje_ce, socialne delavce_ke, policiste_ke 
in zdravnike_ce. Pomoč lahko nudijo tudi organizacije, ki delajo z migranti_kami, 
begunci_kami ženskami ter mladinske organizacije. 

Za nujno pomoč sta na voljo naslednji telefonski številki:

    POLICIJA: 113
     NUJNA MEDICINSKA POMOČ: 112

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. Delajo 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

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

Tržaška 2, 1000 Ljubljana
01 425 47 32 / 080 21 33
zavod.emma@siol.net
http://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

SLOVENSKA FILANTROPIJA 
deluje na področju migracij, predvsem 
na področju zaščite otrok brez 
spremstva.
Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 

Ljubljana
01 430 12 88 
info@filantropija.org
www.filantropija.org

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
https://legebitra.si

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

info@transakcija.si 
www.transakcija.si 

Uporabni kontakti v Sloveniji

www.zavod-emma.si%20
www.zavod-emma.si%20
www.filantropija.org%20
www.legebitra.si%20

