Vabilo: spletni pogovor o vplivu pandemije Covid-19 na preprečevanje nasilja po spolu
in nudenje podpore žrtvam
Zavod Emma in Zavod Krog vas vabita na spletni pogovor o vplivu pandemije Covid-19 na
preprečevanje nasilja po spolu in nudenje podpore žrtvam. Cilj pogovora, na katerem bodo
sodelovale strokovnjakinje iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Libanona, Združenih držav
Amerike, Makedonije in Turčije, bo izmenjati izkušnje in dobre prakse, razvite v omenjenih
državah, za boljše delovanje na področju boja proti nasilju po spolu v kontekstu trenutne
pandemije ali v podobnih razmerah v prihodnje.
Pogovor organiziramo v ponedeljek 29. novembra ob 15.30 uri na spletni platformi
Zoom.
Zaprtja in različne ukrepe, ki so bili uvedeni, da bi zajeziki pandemijo, je spremljalo naraščanje
nasilja v družini in nasilja na podlagi spola. Pandemija je po vsem svetu še dodatno izpostavila
neenakosti med spoloma ne glede na države. V Sloveniji je policija poročala, da se je število
primerov nasilja po spolu od izbruha pandemije povečalo za dvajset odstotkov, o podobni ali
še slabši statistiki pa poročajo tudi iz drugih držav.
Organizacije, ki delujejo na področju preprečevanja nasilja po spolu in podpore žrtvam, so se
na nove in izredne razmere odzvale na različne načine, vsaka se je marsikaj tudi naučila. Zato
bomo tekom pogovora izmenjali izkušnje in med drugim odgovorili na naslednja vprašanja:
-

kako je pandemija Covid-19 vplivala na izpostavljenost nasilju po spolu in kakšni so
bili novi oziroma prilagojeni ukrepi na ravni držav in organizacij za preprečevanje
nasilja?

-

Priložnosti in izzivi na področju preprečevanja nasilja po spolu v kontekstu Covid-19
na ravni države in organizacij

-

Priložnosti in izzivi na področju zaščite žrtev v kontekstu Covid-19 na ravni države in
organizacij

-

Izkušnje in dobre prakse, ki se jih lahko uporabi na področju nasilja po spolu v
kontekstu Covid-19 ali v primeru podobnih kriznih razmer v prihodnje.

V spletnem pogovoru bodo sodelovali:
Dževada Popaja – strokovna vodja, svetovalka, ustanoviteljica in direktorica Inštituta
Emma z več kot 30-letnimi izkušnjami na področju preprečevanja spolnega nasilja in zaščite
žrtev. Sodelovala je pri vzpostavitvi prvega varnega zavetišča za ženske in otroke, žrtve nasilja
v družini v Sloveniji, sodelovala pri pripravi slovenske zakonodaje za preprečevanje nasilja v
družini, sodelovala je v več mednarodnih projektih v Bosni, Črni gori, Italiji, Libanonu, delala
z različnimi ciljnimi skupinami, kot so prosilci_ke za azil, begunci_ke, žrtve s travmami zaradi
izkušenj vojn in konfliktov itd.

Več na: Zavod Emma | Center za pomoč žrtvam nasilja (zavod-emma.si)
Hiba Hamza – programska vodja v organizaciji Development Action without Border Nabaa, Libanon. Nabaa je libanonska nevladna organizacija, dejavna v palestinskih
begunskih taboriščih v Libanonu, ki poleg drugih intervencij deluje na področju preprečevanja
nasilja po spolu v taboriščih in nudi psihosocialno podporo žrtvam nasilja. Nabaa ima skupino
psihologov in psihologinj ter socialnih delavcev in delavk, ki nudijo psihosocialno podporo in
svetovanje palestinskim in sirskim begunkam in dekletom ter revnejšim Libanonkam, žrtvam
različnih vrst nasilja v več kot petih begunskih taboriščih v Libanonu.
Več na: Nabaa (nabaa-lb.org)
Irma Šiljak – strokovna sodelavka v MEDICA Zenica, Bosna in Hercegovina, je
diplomirala iz angleškega jezika in književnosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Zenici. Leta
2019 je bila štipendistka UNU-GEST (Študije in usposabljanje na univerzi Združenih narodov
za enakost spolov) na Univerzi Islandije na Islandiji. Irma Šiljak je od leta 2008 zaposlena v
“Medica” Zenica kot strokovna sodelavka. “Medica” Zenica v BiH deluje že skoraj tri
desetletja, nudi psihosocialno pomoč in pokriva druge potrebe žensk in otrok, žrtev vojnega
nasilja in nasilja po spolu, žrtev posilstev in drugih oblik nasilja v družini in skupnosti ter nudi
pomoč žrtvam trgovine z ljudmi.
Več na: Medica Zenica » Medica Zenica
Leila Milani – Visoka svetovalka na področju zagovorništva v organizaciji Futures
without violence, ki že več kot 30 let izvaja revolucionarne programe, politike in kampanje za
opolnomočenje posameznikov in organizacij, ki si prizadevajo za odpravo nasilja nad ženskami
in otroki po vsem svetu. Usposabljajo strokovnjake, kot so zdravniki, medicinske sestre,
sodniki in športni trenerji o primernem odzivanju na zaznano nasilje in zlorabo, sodelujejo z
odvetniki, zagovorniki, oblikovalci politik in drugimi za preprečevanje vseh vrst nasilja,
zaščito žrtev ter spodbujanje zdravih odnosov v družbi.
Več na: Futures Without Violence
Vesna Dishlijovska – pravnica pri Združenju mladih pravnikov Makedonije (MYLA) se
v okviru projekta, ki ga financira Evropska unija, ukvarja predvsem z zaščito žrtev nasilja na
podlagi spola in nasilja v družini. Njene službene obveznosti vključujejo razgovore z žrtvami,
začetno oceno njihovega primera, poročanje o primerih nasilja na podlagi spola in nasilja v
družini, napotitev žrtev na pravno pomoč ali ustrezno psihosocialno podporo. Poleg tega je kot
predstavnica MYLA na Ministrstvu za pravosodje pooblaščena za zagotavljanje brezplačne
pravne pomoči in za izdajanje zahtev po začasnih ukrepih za zaščito pred nasiljem v družini in
uvedbo ločitvenega postopka.
Gost iz Turčije – informacije bodo še dodane

Pogovor bo povezovala Tija Jerkič, sodelavka Zavoda Emma. Spletni pogovor bo v
angleškem in slovenskem jeziku z zagotovljenim simultanim prevodom.
Prosimo vas, da se na pogovor prijavite TUKAJ. Za dodatne informacije lahko pišete na
katja@zavod-krog.si. Povezavo na dogodek boste prejeli na dan dogodka.
Spletni pogovor je del projekta »Za njeno prihodnost – ozaveščanje proti otroškim porokam
med begunci v Libanonu«, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve, in projekta »Krepitev
kapacitet za boljše preprečevanje nasilja po spolu in podporo žrtvam med pandemijo Covid19«, ki ga podpira Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani.

