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10%
ilnika dobije bezuvjetnu
zatvorsku kaznu. To je premalo

40%
su ove godine porasle prijave
zbog nasilja u obitelji
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BORBA PROTIV NASILJA

•
Piše: I.MILOTIC, N. ZAGORAC

Mato Oraškić 22.
rujna 1999. godine
na Općinskom sudu u
Zagrebu ubio je suprugu
Gordanu, odvjetnicu Hajru
Prohić te sutkinju Ljiljanu
Hvalec, a teško ranio zapisničarku Stanku Cvjetković.
U spomen na te tri žene, u
Hrvatskoj se taj dan obilježava kao Nacionalni dan
borbe protiv nasilja nad
ženama.
Na mjestu strašnog zločina
predsjednik Zoran Milanović i članovi Povjerenstva za
ravnopravnost spolova jučer
su položili cvijeće i zapalili
svijeću. Istaknuli su kako crne

I

Do rujna ove godine ubijeno je
12 ženo, pokazuju podaci MUP-a objavljeni na
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama
statistike i danas pokazuju da
zaštita žena od nasilja u obitelji
još nije zadovoljavajuća.
- Od 2016. do 2018. godine
ubijeno je 46 žena, a 39 su
ih ubili bliski članovi obitelji kazao je predsjednik Povjerenstva Matej Mišić.
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić,
u priopćenju je istaknula kako
već godinama pravosuđe na
bezuvjetne zatvorske kazne
osuđuje manje od 10% ukupnog broja počinitelja nasilja te
da svi ostali prolaze s relativno

blagim novčanim kaznama ili
uvjetnim zatvorskim kaznama.
Samo ove godine ubijeno je 12
žena, od koji su četiri usmrtili
njihovi partneri, priopćilo je
jučer Ministarstvo unutarnjih
poslova. Dodaju i kako je u
prvih osam mjeseci ove godine
evidentirano i procesuirano
1005 kaznenih djela nasilja u
obitelji. Zastupnica Mosta Marija Selak Raspudić istaknula
je kako je obiteljsko nasilje rak
rana nasilja nad ženama i da je
potrebno raditi na prevenciji.
- Evidentirano je 708 kaznenih

djela tjelesne ozljede, 88 težih
ozljeda. Evidentirana su 6523
prekršaja nasilja u obitelji, a od
toga je 4 1 1 6 žrtava ženskog
spola - istaknula je te najavila
da će u Saboru nekoliko klubova zastupnika govoriti o ovom
problemu. Zbog nasilja nad
ženama predložene su izmjene
Kaznenog zakona i Zakona o
zaštiti od nasilja u obitelji. Željka Barić, ravnateljica sigurne
kuće Duga Zagreb, pohvalila je
najavljene izmjene.
- Prekršajno će se goniti primjena fizičke sile i kad nije nastupila tjelesna ozljeda - rekla
je Barić. Dodala je kako je zbog
toga došlo do rasta prijava za
kazneno djelo nasilja u obitelji
od 40 posto.
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