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Krizni center za žrtve nasilja 
v družini, Varna hiša, Ma-
terinski dom. Triperesna 

deteljica, kjer bomo našli ženske, 
ki so se zaradi nasilja partnerja ali 
drugih družinskih članov tja za-
tekle po pomoč. V tem vrstnem 
redu. Kako hudo mora biti za ta-
kšno odločitev?

Vilma Kersnik, ki vodi Krizni 
center za žrtve nasilja v družini, 
ima na to realističen odgovor: 
»To so krute zgodbe, tudi takšne, 
ki globoko prizadenejo tudi nas, 
ki se z žrtvijo nasilja srečamo tik 
po odhodu od doma in so oseb-
no zelo ranljive. Z njimi se pogo-
varjamo v čustvenem stanju, ko 
zaradi nasilnega dejanja osebe, 
ki jim je najbliže, občutijo izgu-
bo osebne varnosti, sram, grozo.« 

Na slišano velikokrat niso imuni 
niti policisti, ki morajo v 24 urah 
prejeti in zapisati izjavo žrtve: 
»Navajeni so vsega hudega, a ob 
slišanem včasih dobijo solzne 
oči. Ampak oni so drugi v vrsti, 
ki poslušajo to zgodbo, do njih 
se stvari že nekoliko umirijo.« 
Zgodbe žensk, žrtev nasilja, so 
vedno zelo kompleksne, vsaka 
pripoved ima še nekaj »tistega 
zadaj,« podrejen položaj in ne-
moč … Tem ženskam pomaga 
Vilma Kersnik s strokovnimi 
delavkami v povezavi z načrtom 
pomoči žrtvi, ki ga vodijo delavci 
centra za socialno delo (CSD).

Kaj je krizni center?  Tudi Kri-
zni center za odrasle žrtve nasi-
lja v družini (krizni center) ima 

podlago za nastanek v zakonu o 
preprečevanju nasilja v družini 
iz leta 2008. Nasilje v družini je 
s tem zakonom postalo kazni-
vo dejanje. V Sloveniji imamo v 
okviru redne dejavnosti CSD dva 
krizna centra, poleg mariborske-
ga še primorskega. Ženske, tudi 
z otroki, lahko na anonimni in 
skriti lokaciji bivajo krajši čas. »V 
Krizni center za žrtve nasilja v 
družini Maribor se je v šestih le-
tih namestilo skoraj 500 žensk in 
nekaj otrok več, skupno se bliža-
mo številki 1.000. V petih mese-
cih letos smo sprejeli že 49 žensk 
žrtev nasilja, ta čas jih je že osem 
več,« opiše zgodovino in zdajšnjo 
situacijo Kersnikova.  

Kdo beži? »Pri nas smo 

nameščali tudi mlade ženske, ki 
so bile v zvezi šele pol leta, in na 
drugem robu starejše ženske, naj-
starejša je bila stara 82 let, ki se je 
sama odločila, da s svojim mo-
žem v takšnem vsakodnevnem 
nasilju ne bo več živela. Imamo 
torej dekleta pri komaj začeti pol-
noletnosti, matere z otroki in sta-
rejše ženske,« opiše uporabnice 
centra Vilma Kersnik. 

In zakaj? »Vsaka ženska, ki pride 
k nam, ima svojo zgodbo, skupni 
imenovalec pa je ena od oblik na-
silja v družini,« z mirnim glasom, 
polnim razumevanja in sočutja 
razlaga Kersnikova. Po njenih be-
sedah so bile mnoge ženske žrtve 
že v otroštvu in so ob tem razvi-
le prav poseben samoobrambni 

ObRAZI KRIZE

Odhod iz nasilja med štirimi stenami
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Nasilje na javnem kraju zlahka prepoznamo, o njem se veliko tudi poroča. Povsem drugače je, kadar se nasilni dogodki skrijejo med »štiri 
stene«. Kljub dobri zakonodaji, ki ureja to področje, se vsaka zaščita žrtev nasilja v družini začne z osnovnim, to je, da jim ta status priznamo. 


