ZA OBITELJI BEZ NASILJA
Djeca su naše blago, na mladima svijet ostaje… samo su neke od parola koje koristi moderni
svijet. S kojim ciljem, s kojim motivima? Čuvati nove generacije, pokazati im put prema
budućnosti u sebi sadrže vrijednosti koje se trebaju promovirati i zalagati se za njih te koje
služe izgradnji života. Ipak, ostaju li to samo riječi na papiru ili riječi koje postaju djela.
Prema rezultatima istraživanje vladinog Ureda za ravnopravnost spolova i udruga Ženska
soba-Centar za seksualna prava, na području Republike Hrvatske od travnja do rujna 2010.
godine, anketirano je 572 osobe (183 žrtve/svjedoka nasilja u obitelji) te 389 djelatnika
institucija, javnih ustanova i organizacija civilnog društva koji rade na problematici nasilja u
obitelji).
Govoreći o rezultatima istraživanja, koordinatorica Ženske sobe-Centra za seksualna prava
gđa. Maja Mamula istaknula je kako su rezultati pokazali da Hrvatskoj, po preporukama
Vijeća Europe, nedostaje oko 700 mjesta u skloništima za žrtve nasilja u obitelji (sada ih
postoji nešto više od 300 u 19 skloništa). Ukazala je kako Hrvatska ima jedan Centar za
žrtve seksualnog nasilja, a po preporukama Vijeća Europe bi ih trebalo biti 11. Uz to, postoji
20 do 30 mjesta gdje žrtve mogu dobiti dugoročnu besplatnu pravnu i psihološku pomoć (a
trebalo bi ih biti više od 50). Gđa. Mamula je kazala i da bi svaka županija trebala imati i bar
jedan servis za rad sa žrtvama nasilja u obitelji, a ne da ih u Zagrebu ima 11 dok u središnjoj
Hrvatskoj postoji "velika rupa".
Kršćani, gdje smo? U svojim crkvama, domovima zatvorenih vrata i prozora, spuštenih
roleta, zavjesa ili… Tiče li se nas ljudski vapaj, jauk, poziv za pomoć ili ostajemo u svoja
četiri zida.
Gdje je početak, gdje usmjeriti svoj pogled? Velik broj maloljetničkog nasilja počinje u obitelji
– razlozi su različiti - nesređeni odnosi, nasilje prema supružnicima i prema djeci - imaju
utjecaj na djecu koja ga pak prenose na druge mlade ili pokazuju kroz razna devijantna
ponašanja, kao što su alkohol, droga, kriminal, prostitucija.
Očekujemo li pomoć od političke elite u društvu, koji donose zakone i sredstva za provedbu
tih zakona, ali zašto se onda sve to događa. Na koga se oslanjamo?
Isus Krist je, kada je rekao ženi koju su optuživali za prostituciju i htjeli su je kamenovati kako
je niti on ne osuđuje, pokazao u kojem smjeru treba gledati, raditi, živjeti: „… Idi i odsada više
nemoj griješiti“ (Iv 8,11)
Usmjerimo svoj pogled, pogled očiju, pogled srca, pogled misli prema začetniku vjere, prema
Isusu Kristu koji nas hrabri: „… odsad nemojte više griješiti“, koji je „Svijetlo istinsko, koje
prosvjetljuje svakog čovjeka, dođe na ovaj svijet;“
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