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Tudi modrico na njenem 
obrazu so naslednje ju-
tro v trgovini ali na ulici 

namenoma prezrli, češ da to ni 
njihova skrb, se bosta že zmenila 
med seboj …

Smo kot družba na nasilje 
med štirimi stenami res posta-
li pozornejši šele po letu 2008, 
ko je bil sprejet ustrezen zakon? 
Če danes vidimo, da pri sosedih 
posreduje policija, ker jo je »po-
šteno namlatil«, je to zato, ker 
je takšnih in drugačnih oblik 
nasilja danes več kot v »dobrih 
starih časih«? O tem smo se po-
govarjali s Simono Lilek, krimi-
nalistično inšpektorico iz Sek-
torja kriminalistične policije PU 
Maribor.

Zakon je jasen »Ljudje me več-
krat vprašajo, ali je nasilja med 

štirimi stenami danes več, kot ga 
je bilo pred leti, pred spremem-
bami v kazenskem zakoniku, 
kjer je danes jasno opredeljen 
člen, ki govori o nasilju v dru-
žini. Seveda ne!« odločno pravi 
Simona Lilek. Do nasilja v dru-
žini je prihajalo tudi prej in tudi 
policija je v takšnih primerih ve-
dno ukrepala. Najskrajnejša in 
tragična oblika nasilja v družini 
je seveda umor, in kot pravi in-
špektorica Lilekova: »Bili so dru-
žinski umori in so tudi še danes. 
Morda razmišljanje pred dese-
tletji, da je to, kar se dogaja med 
štirimi stenami, stvar le tistih 
dveh. Danes zakonodaja jasno 
govori o tem, da ni tako. Drža-
va se ima pravico vpletati tudi v 
takšno dogajanje med štirimi zi-
dovi prav zato, da zavaruje naj-
šibkejše.«

Kriza v Mariboru Dolgoletna 
kriza je še posebej prizadela Ma-
ribor in na prebivalcih mesta 
pod Pohorjem pustila globoke 
rane. Temu pritrjuje tudi krimi-
nalistična inšpektorica Simona 
Lilek, ki dogajanje spremlja tudi 
na tisti strani življenja, ki ga obi-
čajen meščan ne vidi in ne pre-
pozna: »Po mojem mnenju − gle-
de na situacijo, ki je v Mariboru 
− kriza zagotovo vpliva na to, da 
je takšnih oblik nasilja več. Leta 
nazaj, ko so ljudje še bili zaposle-
ni, takšnih stisk, kot so danes, 
ni bilo. Imeli so perspektivo, vi-
zijo, vsak mesec je prišla plača 
…« Naivno in z lahkoto lahko 
potegnemo vzporednice med 
nasiljem v družini in pojavom 
družbene krize, a Lilekova je iz 
izkušenj ob takšnih posploše-
vanjih previdna, predvsem zato, 

ker se  »nasilje med štirimi ste-
nami dogaja v vseh socialnih slo-
jih, brez razlike, ne glede na to, 
kakšno je finančno ozadje«. Je 
pa res, kot pravi, da je »kriza, ki 
je nastala po sprejetju Zakona o 
preprečevanju nasilja v družini 
leta 2008 in je udarila predvsem 
tu, v Mariboru, to situacijo le še 
poslabšala.«

Posredovanje policije »Poli-
cija se odzove na vsak klic, tudi 
anonimen, obstaja tudi možnost 
anonimne prijave prek spleta. 
Vsako informacijo, ki jo policija 
prejme o sumu nasilja v druži-
ni, preverimo,« poudari krimi-
nalistična inšpektorica. Vendar 
sama prijava ni dovolj, policisti 
morajo biti na terenu ob inter-
venciji zelo pozorni in pripravlje-
ni, da že v začetni fazi zavarujejo 
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Morda so sosedje še pred leti zamahnili z roko, ko so iz sosednje hiše ali stanovanja najprej zaslišali glasen prepir med zakoncema in 
nato obupno kričanje žrtve. Morda so po topem udarcu, ko je vse potihnilo, pomislili »dobila je svoje« ali »danes sta hitro končala«. 


