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РОДНАСИМЕТРИЈА

Сажетак
На си ље пре ма же на ма по след њих пет на ест го ди на у Ср би-

ји до би ја све ве ћу па жњу оп ште и струч не јав но сти. И по ред то га 
по сто ји до ста не ра зу ме ва ња основ них ка рак те ри сти ка фе но ме на, 
чак и код про фе си о на ла ца, што ума њу је ефек те по сто је ћих ме-
ра и по ли ти ка, укљу чу ју ћи и за шти ту же на. У ра ду су при ка за ни 
глав ни иза зо ви у ве зи са раз у ме ва њем род не ди мен зи је на си ља у 
ин тим ном парт нер ском од но су. На су прот тен ден ци ји да се же не 
у парт нер ској ре ла ци ји при ка жу јед на ко фи зич ки агре сив не као 
и му шкар ци, број на ис тра жи ва ња рас про стра ње но сти, уче ста ло-
сти и по сле ди ца по твр ђу ју да је на си ље му шка ра ца пре ма же на ма 
озбиљ ни је, да га чи не те жа и уче ста ли ја де ла, ве ћег ра спо на ма ни-
фе ста ци ја и са те жим по сле ди ца ма. Му шкар ци и же не мо гу под-
јед на ко да из ра зе агре си ју то ком су ко ба, али ка да се ра ди о на си-
љу ко је је мо ти ви са но кон тро лом, ко је не за ви си од си ту а ци је, већ 
је ви ше си стем ске при ро де, род на аси ме три ја је ја сна. Ре зул та ти 
ана ли зе не дво сми сле но по твр ђу ју да је нео прав да но пред ста вља ти 
на си ље у ин тим ном парт нер ском од но су род но не у трал ним пој мо-
ви ма. Род на пер спек ти ва тре ба да је у осно ви свих ме ра за за шти ту 
и по др шку жр та ва на си ља у ин тим ном парт нер ском од но су. 
Кључнеречи: на си ље у ин тим ном парт нер ском од но су, род но за сно ва но 

на си ље, род на аси ме три ја, род на си ме три ја, су коб, кон-
тро ла пу тем при ну де

* Пси хо лог, ма ги стар по ли тич ких на у ка
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На си ље пре ма же на ма че сто се од ре ђу је као „род но за сно ва-
но на си ље“ ко је је усме ре но про тив же не, за то што је же на, и ко је 
не сра змер но по га ђа и ути че на же не. Оно се раз ли ку је од дру гих 
вр ста на си ља за то што је пол/род1) при мар ни мо тив на си ља, а на-
ста је (исто вре ме но и као узрок и као по сле ди ца) због не јед на ких 
од но са мо ћи из ме ђу же на и му шка ра ца, ко ји во де под ре ђе ном по-
ло жа ју же на у при ват ној и јав ној сфе ри. Оно је ду бо ко уко ре ње но 
у дру штве ним и кул ту рал ним струк ту ра ма, нор ма ма и вред но сти-
ма, а оп ста је због по ри ца ња, не ги ра ња и ума њи ва ња ви дљи во сти 
фе но ме на2). Сви ре ле вант ни ме ђу на род ни до ку мен ти3) по зи ва ју на 
раз у ме ва ње на си ља пре ма же на ма из род не пер спек ти ве, ко ја тре ба 
да је у осно ви свих ме ра за за шти ту и по др шку жр тва ма, ка ко би 
од го вор на овај сло жен фе но мен био од го ва ра ју ћи. 

Род на ди мен зи ја на си ља мо же из гле да ти са свим раз ли чи то 
у за ви сно сти од на чи на ис пи ти ва ња, ка рак те ри сти ка и ве ли чи не 
узор ка, да ли су укљу че ни или ис кљу че ни од ре ђе ни ак ти на си ља 
(на при мер, сек су ал но на си ље, изо ла ци ја, кон тро ла, про га ња ње и 
слич но), од из во ра по да та ка (кли нич ка за па жа ња, ис ку ства за ступ-
ни ца же на, ква ли та тив ни по да ци из по ли ци је или здрав стве них 
уста но ва, ан ке те ра ђе не на ве ли ким узор ци ма или по пу ла циј ска 
ис тра жи ва ња, сту ди је о вик ти ми за ци ји или сту ди је о кон флик ту у 
ин тим ном парт нер ском од но су). Раз ли ке на ста ју за то што се „ме-
ре“ раз ли чи те по ја ве, што оне мо гу ћа ва да се са гле да уку пан об у-
хват на си ља од ре ђе не вр сте. 

На си ље пре ма же на ма по след њих пет на ест го ди на у Ср би-
ји до би ја све ве ћу па жњу оп ште и струч не јав но сти. И по ред то га 
по сто ји до ста не ра зу ме ва ња основ них ка рак те ри сти ка фе но ме на4), 
чак и код про фе си о на ла ца, што ума њу је ефек те по сто је ћих ме ра 

1) По јам “род” под ра зу ме ва дру штве но из гра ђе не уло ге, по на ша ња, ак тив но сти и свој ства 
му шкар ца и же не, ко је под ути ца јем оби ча ја, тра ди ци је, пред ра су да и дру гих прак си, 
за сно ва них на ин фе ри ор но сти же на, од но сно на сте ре о тип ним род ним уло га ма, во де 
дис кри ми на ци ји и на си љу про тив же на: Са вет Евро пе, Конвенцијаоспречавањуибор-
бипротивнасиљапремаженамаинасиљаупородици–Образложења, 2011, чл. 3/43 

2) Ibi dem, чл. 3/43

3) Из ме ђу оста лих: Општапрепорукабр.19CEDAWКомитетаонасиљупремаженама 
(1992), ДекларацијаГенералне скупштинеУједињенихнацијао елиминисањунасиља
премаженама (1993), ПрепорукеRec(2002)5КомитетаминистараСаветаЕвропедр-
жавамачланицамаозаштитиженаоднасиља (2002) и Конвенцијаоспречавањуи
борби против насиљапремаженамаи насиља у породици (2011), ко ју је Ре пу бли ка 
Ср би ја по твр ди ла ок то бра 2013. го ди не (Сл. гла сник РС – Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 
12/2013). 

4) Иг ња то вић, Та ња: Насиљепремаженамауинтимномпартнерскомодносу:моделко-
ординираногодговоразаједнице, Ре кон струк ци ја жен ски фонд, Бе о град, 2011, стр. 75-
82.
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и по ли ти ка, као и за шти ту же на. Сто га ће у на став ку тек ста би ти 
при ка за ни глав ни иза зо ви и на ла зи у ве зи са раз у ме ва њем род не 
ди мен зи је на си ља у ин тим ном парт нер ском од но су.

1.РОДНААСИМЕТРИЈАНАСИЉА
УИНТИМНОМПАРТНЕРСКОМОДНОСУ

Иако по сто је тен ден ци је да се же не у парт нер ској ре ла ци ји 
при ка жу јед на ко фи зич ки агре сив не као и му шкар ци5), да ини ци ра-
ју на си ље, све те се и да ко ри сте смр то но сну си лу го то во исто као 
и му шкар ци6), број на ис тра жи ва ња рас про стра ње но сти, уче ста ло-
сти и по сле ди ца по твр ђу ју да је на си ље му шка ра ца пре ма же на-
ма озбиљ ни је, да га чи не те жа и уче ста ли ја де ла, ве ћег ра спо на 
ма ни фе ста ци ја и са те жим по сле ди ца ма. Због то га је нео прав да но 
го во ри ти о по сто ја њу род не си ме три је и на си ље у ин тим ном парт-
нер ском од но су пред ста вља ти род но не у трал ним пој мо ви ма. 

Ис тра жи ва ња агре си је и на си ља још су не до вољ на и де-
скрип тив на, рет ко ду бин ска. Ипак, ука зу ју на раз ли ке, у екс пре-
си ји и по сле ди ци, али и у мо ти ва ци ји и на ме ри, из ме ђу „му шке“ 
и „жен ске“ агре си је и на си ља. „Ин стру мен тал ни тип“ агре си је и 
на си ља че шће се ве зу је за по на ша ње му шка ра ца и слу жи ин стру-
мен тал ној ин тер пер со нал ној свр си7), де мон стра ци ји кон тро ле над 
дру ги ма, на ко јој се за сни ва моћ и са мо по што ва ње. „Екс пре сив-
ни тип“ агре си је, за сно ван на ве ро ва њу да је агре си ја со ци јал но 
и лич но дис функ ци о нал на и на за ин те ре со ва но сти за уну тра шњу 
ди на ми ку и екс пре си ју бе са, пре не го на ме ђу људ ску до ми на ци ју, 
че шће је при су тан код же на8). На си ље же на мо ти ви са но је же љом 
да се „оства ри кон такт са парт не ром“ (да он обра ти па жњу на њу), 
или је „спон та на ре ак ци ја на фру стра ци ју“, и не ства ра страх код 
му шкар ца. Тра ди ци о нал не нор ме по др жа ва ју му шкар це у уве ре њу 
да је њи хов дом „њи хо ва твр ђа ва“ и да они по ста вља ју пра ви ла. 
Му шкар ци сма тра ју да има ју пра во на кон тро ли са ње ис ку ства же-

5) Ar cher, John, „Sex dif fe ren ces in ag gres sion bet we en he te ro se xu al part ners: A me ta-analyic 
re viw“, AggressionandViolentBehavior, El se vi er Ltd., 2002, Vol. 7, Is sue 4, 313-351.

6) Das gup ta, Sha mi ta Das, „Just Li ke Men? A Cri ti cal Vi ew of Vi o len ce by Wo men”, in: Coordi-
natingCommunityResponsestoDomesticViolence–LessonsfromDuluthandBeyond (edi-
tors: She pard, Me la nie, F. and El len L. Pen ce), SVAW, Sa ge Pu bi ca ti ons, 1999, p. 195-197.

7) Иако се не би мо гло ре ћи да по сто ји оба ве зна ве за из ме ђу му шко сти и „ин стру мен-
тал но сти“, јер суб кул ту ра, кла са, ста рост, дру штве не уло ге и дру ги со ци јал ни фак то ри 
по ста ју по сре ди ни ци у ори јен та ци ји агре си је.

8) Kam bel, En i Stven Man ser, „Mu škar ci i zna če nje na si lja“, Femnističkesveske, Auto nom ni 
žen ski cen tar, Be o grad, 1998, br. 11-12, 372-375. 
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на и по ста ју на сил ни ка да не осе ћа ју ту кон тро лу. Раз ли ка из ме ђу 
„ин стру мен тал ног“ и „екс пре сив ног“ ти па агре си је и на си ља ни је 
са мо у свр си, већ и у уче ста ло сти, тен ден ци ји да еска ли ра, по сле-
ди ца ма и ве ро ват но ћи да оно бу де уза јам но. Му шкар ци и же не мо-
гу под јед на ко да из ра зе фру стра ци је и бес то ком сва ђе/су ко ба, али 
ка да се ра ди о на си љу ко је је мо ти ви са но кон тро лом, ко је не за ви си 
од спе ци фич не си ту а ци је, већ је ви ше си сте мат ске при ро де, род на 
аси ме три ја је ја сна9). 

Му шкар ци и же не на раз ли чи те на чи не раз у ме ју и има ју раз-
ли чи те ста во ве пре ма на си љу у парт нер ском од но су. Му шкар ци 
не ги ра ју на си ље, опи су ју га као „оби чан“, не дра ма ти чан до га ђај, 
ума њу ју ћи сво ју моћ и ути цај, од но сно нор ма ли зу ју ћи на си ље. 
Они га ви де одво је но од „остат ка жи во та“, опи су ју ћи га углав ном 
као спе ци фи чан до га ђај (у од ре ђе но вре ме, на од ре ђе ном ме сту), 
као ин ци дент, а не као про цес ко ји пре пла вљу је же нин сва ко днев-
ни жи вот и ко ји је оне мо гу ћа ва да иза ђе из си сте ма зло у по тре ба10). 
Раз ли ка се уоча ва и у пер цеп ци ји соп стве ног зло ста вља ју ћег по на-
ша ња. Же не су скло не да та кво по на ша ње ви де као кр ше ње дру-
штве но про пи са них род них уло га и да ла ко при зна ју де ла, док му-
шкар ци по ка зу ју тен ден ци ју да ми ни ми зи ра ју сво је на си ље и да 
окри вљу ју жр тву11). 

Број на ис тра жи ва ња до след но по твр ђу ју раз ли ку у од но су 
на при ро ду на сил них ин ци де на та и озбиљ ност по сле ди ца. Ин тен-
зи тет и же сти на на си ља ко је чи не му шкар ци су ве ћи. Они мно го 
че шће ко ри сте фор ме ко је иза зи ва ју страх и кон тро лу жр тве, што 
пред ста вља „кри тич ну ком по нен ту“ на си ља у ин тим ном парт нер-
ском од но су. Же не знат но че шће из ве шта ва ју о при су ству сек су ал-
ног и фи зич ког на си ља, као и про га ња ња, о стра ху од и о при су ству 
по вре да, гу бит ку по сла, ве ћој упо тре би ме ди ка ме на та, о про бле-
ми ма мен тал ног здра вља и о че шћем укљу чи ва њу пра во суд ног си-
сте ма. Же не су ви ше за пла ше не, ви ше су кон тро ли са не и лак ше 
их је кон тро ли са ти због стра ха, а по вре де су че шће и озбиљ ни је, 

9) Kim mel, Mic hael S., „“Gen der Symme try” in Do me stic Vi o len ce, A Sub stan ti ve and Met ho-
do lo gi cal Re se arch Re vi ew”, ViolenceAgainstWomen, Sa ge Pu bli ca ti ons, 2002, Vol. 8 No. 
11, p. 1336.

10) He arn, Jeff,  Men as Per pe tra tors of Vi o len ce: Per spec ti ves, Po li ci es, Prac ti ces, in: Violence
intheEUexamined–PoliciesonViolenceagainstWomen,ChildrenandYouthin2004EU
AccessionCountries, (edi tor: Mi li ca An tić Ga ber), Uni ver sity of Lju blja na, Fa culty of Arts, 
2009, p. 127-128.

11) Das gup ta, Sha mi ta Das, „A Fra me work for Un der stan ding Wo men’s Use of Non let hal Vi o-
len ce in In ti ma te He te ro se xu al Re la ti on ships”, ViolenceAgainstWomen, Sa ge Pu bli ca ti ons, 
2002, Vol. 8 No. 11, p. 1372-73. 
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укљу чу ју ћи ту и смрт не ис хо де, ве ће је при су ство пат ње, тра у мат-
ског ис ку ства и гу бит ка сло бо де12). 

По на вља ње на си ља, од но сно уче ста лост ин ци де на та, знат но 
је ве ће ка да на си ље чи не му шкар ци. У јед ном ис тра жи ва њу се на-
во ди да они учи не укуп но 83% ре ги стро ва них ин ци де на та на си ља 
(у про се ку од 1 до 52), док две тре ћи не же на (62%) учи ни са мо 
је дан ин ци дент, а и ка да га по на вља, то је нај ви ше до осам пу та13). 
Дру го ис тра жи ва ње истог про бле ма на во ди слич не на ла зе. Же не у 
про се ку го ди шње пре тр пе 20 до га ђа ја на си ља, а му шкар ци у про-
се ку се дам, што чи ни да је на си ље пре ма же на ма 5,2 пу та уче ста-
ли је и што не дво сми сле но по твр ђу је род ну аси ме три ју на си ља у 
ин тим ном парт нер ском од но су14).

Аутор ке фе ми ни стич ке ори јен та ци је ука зу ју да, не са мо да 
су же не нај че шће жр тве на си ља у по ро ди ци, већ је оно и усме ре но 
на њих за то што су же не. С тим у ве зи, на си ље ко је чи не му шкар ци 
не ту ма чи се као не до ста так спо соб но сти но ше ња са про бле ми-
ма, не до ста так ве шти на ре ша ва ња кон фли ка та, ко му ни ка циј ских 
ве шти на или ни ске са мо кон тро ле. Оно, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, 
ни је ни ре зул тат бо ле сти и пси хич ког по ре ме ћа ја, већ со ци јал но 
при ла го ђе но по на ша ње ко је до во ди до же ље них ефе ка та, а ти ме и 
све сно иза бра но по на ша ње. На си ље му шка ра ца пре ма же на ма ни је 
по сле ди ца не мо гућ но сти кон тро ле бе са, јер се кон тро ла по ка зу је 
у дру гим фру стри ра ју ћим и кон фликт ним си ту а ци ја ма, а по себ но 
у од но су пре ма над ре ђе ни ма на рад ном ме сту или у кон так ти ма 
са по ли ци јом и пра во суд ним ор га ни ма. Бес је по сле ди ца не мо гућ-
но сти ус по ста вља ња за до во ља ва ју ће кон тро ле же не, те се ин тер-
вен ци ја ма мо ра од у чи ти по на ша ње ду бо ко уко ре ње но у ста во ви ма 
му шка ра ца и по др жа но вред но сти ма кул ту ре и па три јар хал ног мо-
де ла дру штве них од но са15). 

У об ја шње њи ма род не аси ме три је на си ља на во ди се да му-
шкар ци ма по ма же чи тав низ мул ти плих ве за из ме ђу му шка ра ца, 

12) Tja den, Pa tri cia and Nancy Tho en nes, FullReporteofthePrevalence,incidence,andConse-
quencesofViolenveAgainstWomen, U.S. De part ment of Ju sti ce, Of fi ce of Ju sti ce Pro grams, 
Na ti o nal In sti tu te of Ju sti ce, Was hing ton, 2000, p. 25-30.

13) He ster, Ma ri an ne, „Who Do es What to Whom? Gen der and Do me stic Vi o len ce Per pe tra tors”, 
Uni ver sity of Bri stol in as so ci a tion with the Nort hern Rock Fo un da tion, Bri stol, 2009. p. 7-10.

14) Walby Sylvia and Jo nat han Al len, Domesticviolence,sexualassaultandstalking:Findings
fromtheBritishCrimeSurvey, Ho me Of fi ce Re se arch, De ve lop ment and Sta ti stics Di rec to ra-
te, Lon don, 2004, p. 11-26.

15) Pen ce, El len, TheDomesticAbuseInterventionProject:AModel forCommunityInterven-
tion,in: CoordinatedCommunityResponsetoDomesticAssaultCases:AGuideforPolicy
DevelopmentDo me stic Abu se In ter ven tion Pro ject, Min ne so ta Pro gram De ve lop ment, Inc., 
Du luth, 1996, p. 1-8.
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по и ма ња му шко сти и на си ља. Му шкар ци су чла но ви со ци јал них 
гру па ко је има ју моћ; мо гу се по сма тра ти као „екс пер ти“ за на си ље 
(пре ма же на ма, де ци, јед ни пре ма дру ги ма, пре ма жи во ти ња ма или 
се би); иако на си ље ни је увек при хва тљи во, оно мо же би ти при хва-
ће но као на чин да се по ста не или бу де му шка рац (без број при ме ра 
у спор ту, сек су ал но сти...); му шкар ци до ми ни ра ју у ин сти ту ци ја ма 
спе ци ја ли зо ва ним за на си ље (укљу чу ју ћи вој ску, по ли ци ју, кри-
вич но пра во су ђе); на си ље се мо же раз у ме ти као цен тар па три јар-
ха та и па три јар хал них од но са; на си ље и му шкост има ју за јед нич ке 
им пли ка ци је у мас-ме ди ји ма, на фил му, у има ги на ци ји, сим бо ли-
ма, фан та зи ји...16). Твр ди се да дру штве не де фи ни ци је ма ску ли но-
сти има ју ве ли ког ути ца ја на му шку скло ност ка на си љу. У дру-
штву у ко јем је му шкар ци ма до зво ље но да пре по зна ју страх ни во 
на си ља је ма њи. Исто вре ме но, у дру штви ма у ко ји ма се му шкар ци 
„раз ме ћу хра бро шћу“, где су по ти ски ва ње и по ри ца ње стра ха ка-
рак те ри сти ке му шко сти и где су му шкост и жен скост ви со ко ди фе-
рен ци ра не, ве ћа је ве ро ват но ћа да му шкар ци бу ду на сил ни17). 

Дру штво ле ги ти ми зу је на си ље му шка ра ца пре ма же на ма на 
ви ше на чи на: исто риј ски, на си ље је ко ри шће но за ре ша ва ње кон-
фли ка та (на свим ни во и ма) и по ста ло је „те сти ра ни“ на чин за до-
се за ње ци ља; ин ди ви ду ал но ан га жо ва ње у кон флик ту не мо ра да 
под ра зу ме ва исту моћ у пре го ва ра њу, јер род не уло ге, пер цеп ци ја 
ауто ри те та, лич на ауто но ми ја, при пи са ни ста ту си, со ци јал не при-
ви ле ги је и со ци јал на по др шка де тер ми ни шу (не)јед на кост мо ћи, а 
раз ли ка у мо ћи ма је и ин сти ту ци о нал но по др жа на; ин тер вен ци је 
ин сти ту ци ја су ди зај ни ра не да по др же ин ди ви дуе са ма ње мо ћи, 
али ак ту ел но, оне мо гу да по ве ћа ју ра њи вост жр та ва. На при мер, 
сту ди је по ка зу ју да ка да же на од лу чи да на пу сти парт не ра ко ји је 
на си лан, она по ста је осе тљи ви ја на на пад, а ка да му шка рац на пу-
сти сво ју на сил ну парт нер ку, на си ље обич но пре ста је, или, ка да се 
же на раз ве де, ње ни при хо ди по ста ју ма њи, док се при хо ди ње ног 
парт не ра уве ћа ва ју, али су пра ва, про це ду ре, а че сто и услу ге, јед-
на ки за све18). 

16) He arn, Jeff,  Men as Per pe tra tors of Vi o len ce: Per spec ti ves, Po li ci es, Prac ti ces, in: Violence
intheEUexamined–PoliciesonViolenceagainstWomen,ChildrenandYouthin2004EU
AccessionCountries, (edi tor: Mi li ca An tić Ga ber), Uni ver sity of Lju blja na, Fa culty of Arts, 
2009, p. 126.

17) Ibidem, p. 133.

18) Das gup ta, Sha mi ta Das, „Just Li ke Men? A Cri ti cal Vi ew of Vi o len ce by Wo men”, in: Co-
ordinatingCommunityResponsestoDomesticViolence–LessonsfromDuluthandBeyond 
(edi tors: She pard, Me la nie, F. and El len L. Pen ce), SVAW, Sa ge Pu bi ca ti ons, 1999,  p. 201. 
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Би ло би по гре шно за кљу чи ти да је на си ље му шка ра ца би-
о ло шки де тер ми ни са но (да су му шкар ци „по при ро ди“ на сил ни). 
Оно је “про из ве де но” у за јед ни ци и зах те ва мул ти кул ту рал на и 
мул ти ди сци пли нар на ис тра жи ва ња ком пли ко ва них ре ла ци ја из ме-
ђу му шка ра ца, мо ћи, хи је рар хи је, со ци јал них струк ту ра, опре си је, 
от пор но сти, „до би ти“ од на си ља и „це не ма ску ли но сти“. Исто вре-
ме но, на во ди се и да му шкар ци мо гу има ти ко рист од сма ње ња му-
шког на си ља, кроз сма ње ње ри зич ног здрав стве ног по на ша ња19) и 
сма ње ње ри зи ка од уби ства20). 

2.ИДЕЈАОРОДНОЈСИМЕТРИЈИНАСИЉА
УИНТИМНОМПАРТНЕРСКОМОДНОСУ

Не ко ли ко пре гле да ли те ра ту ре и ме та-ана ли за де мон стри ра 
по сто ја ње род не си ме три је у на си љу у ин тим ном парт нер ском од-
но су. Ме ђу тим, нај ве ћи број ем пи риј ских сту ди ја ко је го во ре о род-
ној си ме три ји (на при мер, 76 од 82 ис тра жи ва ња ко је је пре гле дао 
Ар чер) ко ри сти исти ин стру мент, Ска лу так ти ка су ко ба (Conflict
TacticsScale), ко јој се за ме ра нео се тљи вост на род не и кул ту рал-
не раз ли ке, фо ку си ра ност на уче ста лост и за не ма ри ва ње те жи не 
на си ља, из о ста вља ње пси хич ког на си ља и так ти ка „при сил не кон-
тро ле“, ко је су кључ не за опи си ва ње раз ли ка у на си љу ко је чи не 
же не и му шкар ци. На во ди се да су мно га од ис тра жи ва ња ко ја по-
твр ђу ју род ну си ме три ју спро ве де на на ис пи та ни ци ма мла ђег уз-
ра ста (сту ден ти, сред њо школ ци или па ро ви мла ђи од 30 го ди на)21). 

Исто вре ме но, на си ље же на пре ма парт не ри ма по чи ње да бу-
де ва жна ис тра жи вач ка те ма и отва ра ве ли ки број пи та ња ко ја се 
још не раз у ме ју на нај бо љи на чин. Ана ли за на си ља ко је су учи ни-
ле же не по ка за ла је да су све би ле жр тве на си ља сво јих парт не ра, 
из два ја ју ћи три ти па „жен ског на си ља“: „тип жр тве“ (victimtype) 

19) Сту ди је до кум не ту ју ве ћу уче ста лост ри зич ног здрав стве ног по на ша ња (ри зик од ХИВ 
ин фек ци је, упо тре бе суп стан ци, повредa, смр ти услед са мо у би ства, по вре да и уби ста ва 
из ван парт нер ског од но са) код му шка ра ца ко ји су на сил ни или има ју тра ди ци о нал не 
ста во ве пре ма парт нер ка ма: Reed, Eli za beth, Ani ta Raj, Eli za beth Mil ler and Jay G. Sil ver-
man, „Lo sing the “Gen der” in Gen der-Ba sed Vi o len ce: The Mis steps of Re se arch on Da ting 
and In ti ma te Part ner Vi o len ce”, ViolenceAgainstWomen, Sa ge Pu bli ca ti ons, 2010, Vol. 16, 
No.3, p. 351–352.

20) Про гра ми за шти те зло ста вља них же на у САД у про те клих 25 го ди на ути ца ли су на сма-
ње ње про цен та му шка ра ца уби је них од стра не зло ста вља них парт нер ки за ско ро 70%: 
Kim mel, Mic hael S., „“Gen der Symme try” in Do me stic Vi o len ce, A Sub stan ti ve and Met ho-
do lo gi cal Re se arch Re vi ew”, ViolenceAgainstWomen, Sa ge Pu bli ca ti ons, 2002, Vol. 8 No. 
11, p. 1355.

21)  Ibidem, p. 1335.  
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(34%), где су му шкар ци би ли мно го озбиљ ни је на сил ни и ко ри сти-
ли су кон тро ли шу ћа по на ша ња; „тип агре сор ке“ (aggressor type) 
(12%), где су же не из ве сти ле о уче ста ли јем и озбиљ ни јем на си љу 
пре ма парт не ри ма; и „ком би но ва ни тип“ (mixedtype) (50%),ка да 
је дан парт нер ко ри сти ви ше на си ља, а дру ги ви ше кон тро ли шу ћег 
по на ша ња. У тре ћем ти пу на си ља, и ка да су же не јед на ко или ви ше 
на сил не пре ма парт не ру, они че шће кон тро ли шу њи хо во по на ша-
ње (33 на спрам 17%). Исто вре ме но, у ре ла ци ја ма где же не ко ри сте 
ви ше кон тро ле, а њи хо ви парт не ри јед на ко или ви ше на си ља, на си-
ље ко је су учи ни ли и же на и му шка рац је нај ни жег ни воа22). 

Си ту а ци је ка да су оба парт не ра ре ги стро ва на као на сил на, 
по ка зу је при су ство ве ћег бро ја ин ци де на та ни ског ин тен зи те та, 
али екс трем но уз не ми ру ју ћих, ко је су нај че шће учи ни ли му шки 
парт не ри. По ло ви на ин ци де на та де ша ва се у пе ри о ду по раз два ја-
њу парт не ра, че сто у ве зи са пи та њи ма раз во да и кон так та са де-
цом. Дру ги тип на си ља оба парт не ра ре ги стру је се ка да по сто ји 
за ви сност/ал ко хо ли са ност, ко ја не ка да чи ни не ја сним ко је жр тва, а 
ко на сил ник, од но сно ка ко се по ли ци ја опре де љу је у ве зи са тим23). 
Исто вре ме но, твр ди се да му шкар ци ре ђе при ја вљу ју пре тр пље-
но на си ље из број них раз ло га, из ме ђу оста лог јер оно не ће би ти 
озбиљ но схва ће но и јер се не ра ди о те шким об ли ци ма на си ља. 
При ме ће но је и то да ис ка зи му шка ра ца мо гу де ло ва ти упе ча тљи-
ви је и до би ја ти ве ћу па жњу, упра во због број них сте ре о ти па ве за-
них за род не уло ге24).

Ис тра жи ва чи на гла ша ва ју ва жност са гле да ва ња кон тек ста: 
му шко и жен ско на си ље раз ли ку ју се по то ме шта је би ло ра ни је, 
то ком и по сле на си ља. Же не нај че шће чи не на си ље у кон тек сту 
на си ља ко је тр пе, а му шкар ци лак ше ус по ста вља ју так ти ке при мо-
ра ва ју ће кон тро ле, јер им у то ме по ма жу ус по ста вље не дру штве-
не нор ме. Же на ко ја зло ста вља парт не ра мо же да по ку ша да му 
огра ни чи кре та ње или фи нан сиј ску не за ви сност, али то не успе ва 
у ис тој ме ри као зло ста вља ју ћи му шка рац25). Же не ко ри сте оруж је 

22) Swan, Su zan ne C. and Da vid L. Snow, „A Typo logy of Wo men’s Use of Vi o len ce in In ti ma te 
Re la ti on ships”, ViolenceAgainstWomen, Sa ge Pu bli ca ti ons, Lon don, Vol. 8, No. 3, 2002, p. 
301-303.

23) He ster, Ma ri an ne, “Who Do es What to Whom? Gen der and Do me stic Vi o len ce Per pe tra tors”, 
Uni ver sity of Bri stol in as so ci a tion with the Nort hern Rock Fo un da tion, Bri stol, 2009, p. 13-
17.

24) Аjduković, Ma ri a na, Ma ja Ma mu la, Ni na Peč nik, Ne va Tölle, „Na si lje u part ner skim od no-
si ma“, Nasiljenadženomuobitelji, (ure di le: Ma ri na Aj du ko vić i Gor da na Pa vle ko vić), Dru-
štvo za psi ho lo šku po moć, Za greb, 2000, str. 58.

25) Das gup ta, Sha mi ta Das, „Just Li ke Men? A Cri ti cal Vi ew of Vi o len ce by Wo men”, in: Coordi-
natingCommunityResponsestoDomesticViolence–LessonsfromDuluthandBeyond (edi-
tors: She pard, Me la nie, F. and El len L. Pen ce), SVAW, Sa ge Pu bi ca ti ons, 1999, p. 202-204.
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нај че шће у кон тек сту за шти те, јер пре по зна ју сво је парт не ре као 
фи зич ки ја че и же ле да ус по ста ве „ба ланс у мо ћи ма“, да се ефи ка-
сно за шти те или да спре че еска ла ци ју на си ља пре ма се би. Иако и 
же не мо гу фи зич ки на па сти свог парт не ра, оне има ју ма њу шан су 
да га си сте мат ски те ро ри шу, не успе ва ју да га за стра ше ге сто ви ма 
и из гле дом ко ји сиг на ли зу је прет њу, фи зич ко или сек су ал но зло-
ста вља ње и рет ко мо гу да про из ве ду страх код ње га, јер не ма ју 
исту по др шку па три јар хал них сте ре о ти па26). По ка за те љи при су-
ства емо тив ног зло ста вља ња, и он да ка да се ни су раз ли ко ва ли по 
уче ста ло сти, би ли су раз ли чи ти по ти пич ним фор ма ма27).

Же не ко ри сте на си ље као „из ла зни ин стру мент“. Њи хо ва мо-
ти ва ци ја је ви ше во ђе на за у ста вља њем ак ту ел ног на си ља, уз вра-
ћа њем или осве том, тра же њем по што ва ња, при до би ја њем па жње 
или од го вор ног по на ша ња, или са мо из ра жа ва њем бе са и фру стра-
ци је у ве зи са си ту а ци јом ко ју кон тро ли ше му шка рац. По сле ди це 
на си ља упу ћу ју на дра ма тич не раз ли ке у по вре да ма же на, а не ма 
по да та ка о му шкар ци ма ко ји су има ли тра у му од на си ља ко је су тр-
пе ли од сво јих парт нер ки, на при мер, по ку ша ли да из вр ше са мо у-
би ство, раз ви ли про блем за ви сно сти или по ста ли пси хо тич ни или 
де пре сив ни због на си ља ко је чи не њи хо ве парт нер ке28).

Ја сно је да же не има ју по тен ци јал и да мо гу чи ни ти на си ље, 
и у окви ру за јед ни це и у по ро дич ном кон тек сту, те би би ло нео-
прав да но при ка зи ва ти их као не на сил не „по при ро ди“ и не спо соб-
не за мал тре ти ра ње дру гих. Али, као што на во ди Дас гуп та, пи та ње 
ни је да ли же не има ју ка па ци тет да бу ду на сил не, већ да ли жен ско 
на си ље ис по ље но у хе те ро се ку сал ној парт нер ској ре ла ци ји мо же 
би ти на зва но „пре би ја ње“ или ду го трај но, по на вља но, гру бо мал-
тре ти ра ње, ко је укљу чу је кон тро лу, при ну ду и прет њу и ко је до-
во ди до си сте мат ског стра ха и по ко ра ва ња (што озна ча ва ен гле ска 
реч battering)29). 

Ако се на си ље у ин тим ном парт нер ском од но су са гле да ва 
кроз раз ли чи те фор ме дис крет них је ди ни ца фи зич ког на па да (при-

26)  Ibidem, p.212

27) Swan, Su zan ne C. and Da vid L. Snow, „A Typo logy of Wo men’s Use of Vi o len ce in In ti ma te 
Re la ti on ships”, ViolenceAgainstWomen, Sa ge Pu bli ca ti ons, Lon don, Vol. 8, No. 3, 2002, p. 
303-305.

28) Stark, Evan, “Com men tary on Johnson’s “Con flict and Con trol: Gen der Symme try and 
Asymme try in Do me stic Vi o len ce”, Violence Against Women, Sa ge Pu bi ca ti ons, Lon don, 
2006, Vol. 12, No. 11, p. 1021.

29) Das gup ta, Sha mi ta Das, „Just Li ke Men? A Cri ti cal Vi ew of Vi o len ce by Wo men”, in: Co-
ordinatingCommunityResponsestoDomesticViolence–LessonsfromDuluthandBeyond 
(edi tors: She pard, Me la nie, F. and El len L. Pen ce), SVAW, Sa ge Pu bi ca ti ons, Lon don, 1999, 
p. 212.
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ступ бли жи ис тра жи ва чи ма на си ља у оп штој по пу ла ци ји), он да на-
ла зи ука зу ју на ве ћу род ну си ме три ју. Ако се на си ље у ин тим ном 
парт нер ском од но су са гле да ва као обра зац за стра ши ва ња, кон тро-
ле пу тем при ну де и ре пре си је, у окви ру ко је се фи зич ко на си ље 
ко ри сти са мо да кон со ли ду је обра зац до ми на ци је (при ступ бли-
жи ак ти вист ки ња ма жен ског по кре та), по ка зу је се да оно не мо ра 
по чи ва ти на фи зич ком на си љу, већ на исто риј ским и дру штве ним 
пра ви ма ко ја са др жи уло га му шког по ла. Раз ли ка у при сту пи ма 
пред ста вља и раз ли ку у вред но сти ма и ци ље ви ма. Пр ви пред ла же 
да се учи ни крај сва ком фи зич ком на си љу, без об зи ра на пол учи-
ни о ца или жр тве, док дру ги укљу чу је на сто ја ње да се уки не угње-
та ва ње же на, без об зи ра на вр сту угње та ва ња30). 

При хва та њем „уске“ де фи ни ци је на си ља све раз ли ке из ме ђу 
му шка ра ца и же на ко ји ко ри сте на си ље у парт нер ском од но су по-
ста ју ире ле вант не, али би ова де кон тек сту а ли за ци ја мо гла до ве сти 
до крај ње по гре шног раз у ме ва ња и трет ма на же на. На су прот то ме, 
при хва та ње „ши ре“ де фи ни ци је под ра зу ме ва при зна ва ње кон тек-
ста кул тур них нор ми и дру штве не мо ћи ко ји је раз ли чит за же не 
и за му шкар це. Та раз ли ка, сма тра Дас гуп та, зах те ва од го вор кри-
вич но прав ног си сте ма ко ји би био раз ли чит од од го во ра на на си ље 
ко је чи не му шкар ци пре ма же на ма. Због то га што кри вич но прав-
ни си стем од ра жа ва на чин на ко ји на ше дру штво ин тер пре ти ра 
и де фи ни ше до га ђа је, изо ло ва но од кон тек ста, у окви ру „пол но 
не у трал не“ по ли ти ке, мо же до ћи до по ве ћа ња бро ја же на ко је су 
хап ше не или осу ђе не за на си ље пре ма парт не ри ма. Из ја ва „ми тре-
ти ра мо све исто“ у ствар но сти мо же да зна чи са мо „ми тре ти ра мо 
све као да је он или она му шка рац“31). То зна чи, да же на, не са мо 
да не би тре ба ло да се осве ти парт не ру, већ њој ни је до зво ље но ни 
да уз вра ти на си љем то ком на си ља ко јем је из ло же на (са мо од бра-
на). Прав ни си стем и дру штво же ну ви де као па сив ну и не моћ ну, 
па ра ли зо ва ну стра хом, што јој оне мо гу ћа ва пред у зи ма ње на сил не 
ак ци је, иако бор ба мо же би ти так ти ка от по ра на си љу.

Ана ли зе по твр ђу ју да же не има ју три пу та ве ћу ве ро ват но ћу 
да бу ду ухап ше не за на си ље не го му шкар ци. Му шкар ци су хап ше-
ни (у про се ку) за сва ки де се ти ин ци дент (11% укуп них ин ци де на-
та), а же не за сва ки тре ћи учи ње ни ин ци дент (32% ин ци де на та). 

30) Stra uss, 1999, pre ma: Das gup ta, Sha mi ta Das, „A Fra me work for Un der stan ding Wo men’s 
Use of Non let hal Vi o len ce in In ti ma te He te ro se xu al Re la ti on ships”, ViolenceAgainstWomen, 
Sa ge Pu bli ca ti ons, Lon don, 2002, Vol. 8, No. 11, p. 1367. 

31) Ово за па жа ње се у ори ги на лу од но си ло на ра су: ста ја ло је „као да је он или она бео“:  
Ren zet ti, 1994, pre ma: Das gup ta, Sha mi ta Das, „A Fra me work for Un der stan ding Wo men’s 
Use of Non let hal Vi o len ce in In ti ma te He te ro se xu al Re la ti on ships”, ViolenceAgainstWomen, 
Sa ge Pu bli ca ti ons, 2002, Vol. 8, No. 11, p. 1379.  
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Тек је сва ки тре ћи оп ту же ни му шка рац био и осу ђен, док је сва ка 
оп ту же на же на би ла осу ђе на за на си ље32).

Из у ча ва ње кон тек сту ал них чи ни ла ца мо гло би да до при не су 
бо љем раз у ме ва њу же на ко је чи не на си ља: ка ко фак то ри као што 
су стра те ги је пре жи вља ва ња, де пре си ја или упо тре ба суп стан це, 
ва ри ра ју ћи ме ђу же на ма раз ли чи те ра се, ет нич ке при пад но сти или 
кла се, по ја ча ва ју или ума њу ју вик ти ми за ци ју или чи ње ње на си ља. 
По сто је ћи ре зул та ти на во де на за кљу чак да и ка да по сто је слич но-
сти у ап со лут ним вред но сти ма на си ља ко је чи не му шкар ци и же не, 
ва жну раз ли ку пред ста вља при су ство кон тро ле пу тем при ну де у 
му шком на си љу, чи ње ни ца да је го то во све на си ље же на по чи ње но 
у кон тек сту на си ља ко је чи не њи хо ви парт не ри, да оне ис ку се знат-
но озбиљ ни је фор ме на си ља и да њи хо во на си ље њих са ме до во ди 
до мно го озбиљ ни је опа сно сти да ис ку се од ма зду33). 

3.КЉУЧНАРАЗЛИКА:
СУКОБИКОНТРОЛАПУТЕМПРИНУДЕ

По ку ша ва ју ћи да пре мо сти раз ли ку ко ја на ста је у ис тра жи-
вач ким на ла зи ма о на си љу у ин тим ним парт нер ским од но си ма, 
Џон сон хи по те зи ра о по сто ја њу два ти па овог на си ља: „уза јам но 
на си ље па ра“ и „па три јар хал ни те ро ри зам“. Овај кон цепт ка сни је 
про ши ру је на че ти ри ква ли та тив но раз ли чи та ти па на си ља у парт-
нер ским ре ла ци ја ма: „те ро ри са ње ин тим не парт нер ке“ (intimate
terrorism), нај о збиљ ни ји тип на си ља ко ји ка рак те ри ше же сто ко, 
уче ста ло на си ље ко је има тен ден ци ју да вре ме ном еска ли ра, ко је 
је пра ће но по вре да ма и чи ји су учи ни о ци го то во ис кљу чи во му-
шкар ци; „ме ђу соб но на си ље парт не ра“ (commoncoupleviolence), 
нај у че ста ли је на си ље, при сут но у сва ко днев ном жи во ту и мо ти-
ви са но по тре бом да се кон тро ли ше спе ци фич на си ту а ци ја, али не 
и оп штом по тре бом да се кон тро ли ше ре ла ци ја. Оно је пре те жно 
ба зи ра но на су ко бу, не мо ра да еска ли ра и рет ко про из во ди по вре-
де, а из гле да да по сто ји јед на ка ини ци ја ти ва му шка ра ца и же на; 
„на си ље (у знак) от по ра“ (violentresistance), ко је се од но си на фи-
зич ко на си ље ко је ни је кон тро ли шу ће и го то во увек га чи не же не 
као од го вор на на си ље ко је чи не њи хо ви на сил ни и кон тро ли шу ћи 
парт не ри (као „са мо од бра на“ или „вра ћа ње на па да“); „уза јам на на-

32) He ster, Ma ri an ne, „Who Do es What to Whom? Gen der and Do me stic Vi o len ce Per pe tra tors”, 
Uni ver sity of Bri stol in as so ci a tion with the Nort hern Rock Fo un da tion, Bri stol, 2009, p. 10.

33) Swan, Su zan ne C. and Da vid L. Snow, „A Typo logy of Wo men’s Use of Vi o len ce in In ti ma te 
Re la ti on ships”, ViolenceAgainstWomen, Sa ge Pu bli ca ti ons, Lon don, Vol. 8, No. 3, 2002, p. 
305-308.
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сил на кон тро ла“(mutualviolentcontrol), у ко јој су оба парт не ра и 
на сил на и кон тро ли шу ћа34). Ем пи риј ске ве ри фи ка ци је Џон со но ве 
те зе из гле да да по твр ђу ју да се на си ље у парт нер ском од но су де-
ша ва у „две ди мен зи је“ – ди мен зи ји кон флик та (су ко ба) и ди мен-
зи ји при си ле, као и да је на си ље ко је се де ша ва у кон тек сту при-
си ле мно го штет ни је за же нин жи вот, здра вље и оп шту до бро бит и 
да иза зи ва ин тен зив ни је стра те шке од го во ре (ре ак ци је), ко ји мо гу 
да ље по ве ћа ти ње ну из ло же ност на си љу35). 

Су коб се обич но де фи ни ше као ко ли зи ја или не сла га ње, кон-
тра дик тор ност, не са гла сност, опо зи ци ја или “су дар” раз ли чи тих 
ми шље ња или по на ша ња. Су коб мо же би ти до бар, од но сно мо же 
мо ти ви са ти да се ства ри про ми сле на дру ги на чин, при ли ка за раст 
и раз вој. Али, ако јед на осо ба (ин тен зив но) на сто ји да „по бе ди”, 
пре не го да раз ре ши раз ли чи то сти кроз ди ја лог и ком про мис, кон-
фликт мо же пре ћи од уза јам ног не сла га ња у зло ста вља ње или на-
си ље. Ди на ми ка у си ту а ци ји су ко ба у парт нер ском од но су укљу-
чу је не ко ли ко фа за. По чи ње по сто ја њем раз ли чи тих оче ки ва ња, 
уоча ва њем раз ли ка и „бор бом“ за оства ре ње свог „иде а ла“, због 
че га ће се оба парт не ра осе ћа ти кри ти ко ва ним, а ти пич не ре ак ци-
је ће би ти „на пад“ или „по вла че ње“. На пад ов де не ма зна че ње и 
фор му зло ста вља ња или на си ља. Он мо же да озна ча ва оп ту жи ва-
ње, кри ти ко ва ње, пре ба ци ва ње, по вре ме ну вер бал ну агре си ју или 
агре сив не рад ње, нпр. лу па ње вра ти ма, без фи зич ког на си ља или 
по вре ђи ва ња. По вла че ње озна ча ва ћу та ње, пре ста нак раз го во ра, 
при вре ме но на пу шта ње ста на или слич не рад ње36). 

Оно што су коб раз ли ку је од на си ља је ре ци про ци тет уло га и 
од го вор но сти (до жи вљај оба парт не ра да су од го вор ни за од нос), 
на су прот дис ба лан су мо ћи и од го вор но сти у на сил ном од но су. Не-
си гур ност, страх, не мо гућ ност (сло бод ног) из бо ра и за бри ну тост 
за вла сти ту до бро бит и жи вот, или за бри ну тост за де цу, је су до ми-
нант ни до жи вља ји жр тве на си ља, ко ји ни су свој стве ни од но си ма 
у ко ји ма по сто ји парт нер ски су коб. На си ље ко је се де ша ва у кон-
тек сту су ко ба је че шће при сут но у парт нер ским ре ла ци ја ма, али је 
на си ље у кон тек сту при си ле мно го штет ни је за же ну. При си ла је 
пре не го су коб у ста њу да ре ду ку је мо бил ност, да ре зул ти ра ви шим 

34) Johnson, Mic hael, P. & Kat hleen J. Fer ra ro, „Re se arch on do me stic vi o len ce n the 1990s: 
Ma king dis tin cti ons“,  JournalofMarriageandtheFamily, Na ti o nal Co un cil on Fa mily Re-
la ti ons, Vol. 62, No. 4, 2000, p. 949-950

35) Co ok, Sa rah L. and Li sa A. Go od man, “Bri ef Co er cion and Con flict Sca les Beyond Fre qu ency 
and Se ve rity: De ve lop ment and Va li da tion” ViolenceAgainstWomen,Sa ge Pu bli ca ti ons, Lon-
don, Vol 12,  No 11, 2006, p. 1058-1062.

36) Van La wick i Groen, 1998, pre ma: Van Oosten, Ni co, Ine ke Van der Vlugt: Rodispolupsi-
hosocijalnomradu, Dru štvo za psi ho lo šku po moć, Za greb, 2004, str. 150-165.
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ни во ом не пред ви ди вих на сил них епи зо да и да оште ћу је же нин 
осе ћај за кон тро лу вла сти тог жи во та, што све пред ста вља фак то ре 
кри тич не за ње ну до бро бит. Иако и су ко би мо гу има ти оште ћу ју-
ће деј ство, при си ља ва ње се по ка зу је кон зи стент но у ре ла ци ји са 
симп то ми ма де пре си је и пост тра у мат ског стре сног по ре ме ћа ја37). 
Пре ви ђа ње ове раз ли ке или по ку шај да се на си ље из јед на чи са су-
ко бом ви со ко су ри зич ни, јер иг но ри шу пи та ње без бед но сти жр-
тве, усме ра ва ју на по гре шан тип фор мал не ре ак ци је (на при мер, 
са ве то ва ње, те ра пи ју, по сре до ва ње), те мо гу ре зул ти ра ти те шким 
по сле ди ца ма. 

На гла ша ва ју ћи раз ли ку из ме ђу су ко ба, фи зич ког на па да и 
кон тро ле пу тем при ну де (coercivecontrol), Старк ис ти че да му шко 
на си ље ни је са мо зло чин про тив те ла же не, већ и про тив ње не сло-
бо де и ауто но ми је. Чи ње ни ца да же не ис ку се мно го ви ше кон тро ле 
пу тем при ну де не го фи зич ког на си ља об ја шња ва за што се зло ста-
вља ње на ста вља и по сле одва ја ња од парт не ра, за што на си ље “ни-
ског” ин тен зи те та мо же да про из ве де зна чај не по сле ди це, за што су 
же не у зам ци и за што раз ви ја ју је дин ствен про фил про бле ма/жр тве. 
Страк сма тра да су кри тич ни еле мен ти кон тро ле жр тве изо ла ци ја 
од си сте ма по др шке (при ја те ља, по ро ди це, ко ле га и про фе си о на ла-
ца) и екс пло а та ци ја и ми кро ре гу ла ци ја сва ко днев них ак тив но сти у 
ве зи са род ним уло га ма (чи шће ње, ку ва ње, бри га о чла но ви ма по-
ро ди це, мо бил ност, оде ва ње). При ви ле го ва ни при ступ на сил ни ка 
жр тви је по др жан прет по став ком му шкар ца о екс клу зив ном пра-
ву “по се до ва ња/вла сни штва” же не, што се ма ни фе сту је у чи та вом 
ни зу сва ко днев них кон тро ли шу ћих рад њи, ко је су не за ми сли ве у 
су прот ном сме ру. Кон тро ла пу тем при ну де ства ра код же не осе ћај 
да је парт нер све при су тан и све мо ћан (omnipresentandomnipotent), 
што одва ја ње од ње га чи ни не мо гу ћим. Парт нер шпи ју ни ра, пра ти 
и про га ња, кон тро ли ше и из ван ку ће, што омо гу ћа ва да се обез бе ди 
ни во под чи ње но сти ве ћи не го упо тре бом фи зич ког на си ља38). 

Струк ту рал на ди мен зи ја до ми на ци је и/или изо ла ци је, ко ја 
укљу чу је на ме та ње ри гид них уло га по ла, раз ли ку је се од вер бал-
ног и емо ци о нал ног зло ста вља ња и дру гих фор ми пси хо ло шке ма-
ни пу ла ци је. Так ти ке кон тро ле, као што је за бра на да се ра ди или да 
се шко лу је, осам пу та су че шће у зло ста вља ју ћим не го у не зло ста-
вља ју ћим парт нер ским ре ла ци ја ма. При су ство кон тро ли шу ћег по-

37) Tja den, Pa tri cia, „Com men tary on Co ok and Go od man’s “Beyond Fre qu ency and Se ve rity: 
De ve lop ment and Va li da tion of the Bri ef Co er cion and Con flict Sca les”, ViolenceAgainstWo-
men, Vol 12, No 11, 2006, p. 1074-1075.

38) Stark, Evan, “Com men tary on Johnson’s “Con flict and Con trol: Gen der Symme try and 
Asymme try in Do me stic Vi o len ce”, Violence Against Women, Sa ge Pu bi ca ti ons, Lon don, 
2006, Vol. 12, No. 11, p. 1022. 



СОЦИЈАЛНАПОЛИТИКАброј1/2014,година49. стр.71-91.

84

на ша ња бо ље пред ви ђа “ло шу” парт нер ску ве зу, бо ље иден ти фи-
ку је под гру пу же на ко је по ка зу ју про фил зло ста вља на у од су ству 
фи зич ког на си ља, бо ље пред ви ђа мо гућ ност по вре да или ри зик да 
же на бу де уби је на, од ме ра ко је да ју ин стру мен ти по пут Ска ле так-
ти ка су ко ба39).

Старк за кљу чу је да је кон тро ла пу тем при ну де не пра вед на 
због то га што гу ши ауто но ми ју, сло бо ду, јед на кост, а не због то га 
што укљу чу је на си ље, ма ње због то га шта му шка рац чи ни же ни, а 
ви ше због оно га што же ну спре ча ва да ура ди за се бе. Ово си сте-
мат ско кр ше ње пра ва же на оста је не за па же но јер му шкар ци узи ма-
ју „здра во за го то во“ пра во да спу та ва ју же не, а то је си ту а ци ја ко ју 
би тре ба ло ме ња ти40).

4.РАСПРОСТРАЊЕНОСТИУЧЕСТАЛОСТ
РОДНОЗАСНОВАНОГНАСИЉАПРЕМАЖЕНАМА

На си ље у ин тим ном парт нер ском од но су је ши ро ко рас про-
стра ње но. Фи зич ко зло ста вља ње ко је су учи ни ли парт не ри до жи-
ве ло је 13–61% же на у до би из ме ђу 15 и 49 го ди на жи во та, а сек-
су ал но 6–59% же на. Ка да на си ље пре ма же на ма до ве де до смрт ног 
ис хо да, по чи ни о ци на си ља су њи хо ви ин тим ни парт не ри у 40–70% 
слу ча је ва. Пси хич ко и емо тив но на си ље при вла чи ло је ма ње ис-
тра жи вач ке па жње, али се на во ди пре ва лен ци ја 20–75%. То по твр-
ђу је да ће же не нај че шће би ти по вре ђи ва не, си ло ва не или уби је не 
од стра не му шка ра ца ко је зна ју и ко је че сто во ле41). 

Пре глед ни по да ци за Евро пу упу ћу ју на то да је нај ма ње из-
ме ђу 20 и 25% же на то ком жи во та бар јед ном ис ку си ло фи зич ко 
на си ље од стра не парт не ра, а њих ви ше од 10% сек су ал но на си ље 
ко је је укљу чи ва ло упо тре бу си ле. О пси хич ком на си љу го во ри се 
у не ко ли ко сту ди ја, а сто пе се кре ћу од 19 до 42%. Ако би се узе ле у 
об зир све фор ме на си ља (укљу чу ју ћи и про га ња ње), ви ше од 45% 
же на у Евро пи има ло је у свом жи во ту ис ку ство на си ља42). Ис тра-

39) Camp bell et al, 2000: pre ma Stark, Evan, “Com men tary on Johnson’s “Con flict and Con trol: 
Gen der Symme try and Asymme try in Do me stic Vi o len ce”, ViolenceAgainstWomen, 2006, 
Vol. 12, No. 11, p. 1023.

40) Ibidem, str. 1024.

41) Endingviolenceagainstwomen–Fromwordstoaction, Study of the Sec re tary-Ge ne ral, Uni-
ted Na ti ons Pu bli ca tion, 2006, p. 42-45.

42) Ha ge mann-Whi te, Ca rol, Combatingviolenceagainstwomen–Stocktakingstudyontheme-
asuresandactionstakeninCouncilofEuropememberStates, Co un cil of Euro pe, Di rec to ra te 
Ge ne ral of Hu man Right, 2006, p. 7-8.
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жи ва чи об ја шња ва ју по сто ја ње раз ли чи тих сто па у пре ва лен ци-
ји на си ља у европ ским зе мља ма ути ца јем три ши ро ка дру штве на 
фак то ра: сла би еко ном ски усло ви жи во та, тра ди ци о нал ни ста во ви 
пре ма же на ма (и де ци) и оп шта то ле ран ци ја на на сил нич ко по на-
ша ње у дру штву, на гла ша ва ју ћи да се ови фак то ри „пре ла ма ју“ са 
раз ли чи тим на чи ни ма лич ног пре вла да ва ња43). 

Иако ма ло број на и углав ном спро во ђе на од стра не жен ских 
ор га ни за ци ја, ис тра жи ва ња пре ва лен ци је на си ља пре ма же на ма у 
по ро дич ном кон тек сту у Ср би ји та ко ђе по твр ђу ју основ не ка рак-
те ри сти ке фе но ме на. Ис пи ти ва ње ко је је спро ве ло Вик ти мо ло шко 
дру штво Ср би је 2001. го ди не (на узор ку од 700 же на), по ка за ло је 
да је ско ро сва ка дру га же на (46,1%) до жи ве ла не ки об лик пси хич-
ког на си ља, а да је сва ка тре ћа же на до жи ве ла фи зич ки на пад од 
не ког чла на по ро ди це (30,6%). Нај ви ше фи зич ког на си ља пре ма 
же ни у по ро ди ци учи ни њен су пруг или парт нер (45,5%). Он је и 
нај че шћи по чи ни лац свих дру гих об ли ка ре ги стро ва ног на си ља: 
63,5% пси хич ког на си ља, 72,8% прет њи, 74,8% фи зич ког на си ља, 
75% на си ља уз упо тре бу оруж ја и 88,5% сек су ал ног на си ља44). У 
ис тра жи ва њу Ауто ном ног жен ског цен тра45) (на узор ку од 1194 же-
на из ме ђу 15 и 49 го ди на из Бе о гра да), фи зич ко на си ље при ја ви ло 
је 22,8%, а сек су ал но на си ље 6,3% же на, с тим што се у 5,4% слу-
ча је ва ова два об ли ка ја вља ју за јед но46). И но ви ја ис тра жи ва ња по-
твр ђу ју ра ни је до би је не ре зул та те. Пре ма по да ци ма ис тра жи ва ња 
ко је је спро ве ло Вик ти мо ло шко дру штво Ср би је на те ри то ри је АП 
Вој во ди не 2010. го ди не (на узор ку 516 же на), сва ка дру га же на је 
до жи ве ла не ки об лик пси хич ког, а сва ка тре ћа не ки об лик фи зич-
ког на си ља, 27% же на би ло је из ло же но прет ња ма на си љем, 18,6% 
про га ња њу, а 9% сек су ал ном на си љу47). Ис тра жи ва ње спро ве де но 

 Mar ti nez, Ma nu e la, Mo ni ka Schröttle, StateofEuropeanresearchontheprevalenceof in-
terpersonalviolenceanditsimpactonhealthandhumanrights, CA HRV Re port,  Euro pean 
Com mis sion, 2006, p. 6-17. 

43) Kury, Hel mut, Jo ac him Oberg fell-Fuchs and Gun da Wo es sner, “The Ex tent of Fa mily Vi o len-
ce in Euro pe. A Com pa ri son of Na ti o nal Sur veys”, ViolenceagainstWomen, Sa ge Pu bli ca ti-
ons, Lon don,Vol. 10, No. 2004, p. 763-765.

44) Ви да ко вић, Ива на, “Рас про стра ње ност на си ља у по ро ди ци“, у: Породично насиље у
Србији (уред ни ца: Ве сна Ни ко лић-Ри ста но вић), Вик ти мо ло шко дру штво Ср би је, 2002, 
стр. 13-61.

45) По ме то до ло ги ји СЗО, а у окви ру ком па ра тив не Сту ди је о здрав стве ним по сле ди ца ма 
парт нер ског на си ља;  

46) Ота ше вић, Ста ни сла ва: Насиљеупартнерскимодносимаиздравље, Ауто ном ни жен ски 
цен тар, Бе о град, 2005, стр. 21-29.

47) Пе тро вић, М. Ни ко ла, „Рас про стра ње ност на си ља у по ро ди ци у Вој во ди ни“, у: Насиље
упородициуВојводини (уред ни ца: Ве сна Ни ко лић-Ри ста но вић), По кра јин ски се кре та-
ри јат за рад, за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва, Но ви Сад, 2010, стр. 25-51.
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на те ри то ри ји цен трал не Ср би је (на ре пре зен та тив ном узор ку од 
2500 же на) у 2010. го ди ни по ка за ло је да је 37,5% же на у то ку по-
след њих го ди ну да на и 54,2% же на то ком свог жи во та би ло из ло-
же но не ком об ли ку на си ља у по ро дич ном кон тек сту. Ра про стра ње-
ност на си ља се раз ли ко ва ла из ме ђу ре ги о на (сто па је би ла нај ве ћа 
у Бе о гра ду), нај ве ро ват ни је услед раз ли ке у спрем но сти да се ис-
ку ства на си ља обе ло да не48). На ве де ни ре зул та ти по твр ђу ју слич-
ну и до след но ви со ку рас про стра ње ност на си ља пре ма же на ма у 
парт нер ском од но су и у по ро ди ци у Ср би ји, и по ред зна чај них раз-
ли ка у узор ци ма, ко ри шће ним ин стру мен ти ма и вре мен ским пе ри-
о ди ма ка да су ис тра жи ва ња спро во ђе на. 

Еви ден ци ја ко ју во ди по ли ци ја о при ја вље ним слу ча је ви ма 
на си ља у по ро ди ци у Ср би ји та ко ђе по твр ђу је род ни ка рак тер и 
уче ста лост фе но ме на, као и да су му шкар ци че шће по чи ни о ци на-
си ља ко је је ока рак те ри са но као те же де ло. У по кре ну тим пре кр-
шај ним по ступ ци ма у 84% слу ча ја му шка рац је по чи ни лац на си ља, 
а у под не тим кри вич ним при ја ва ма по чи ни лац је у 94,5% слу ча је ва 
му шког по ла49). Ме ђу тим, еви ден ци је не омо гу ћа ва ју да се са гле да 
тип од но са из ме ђу по чи ни о ца и жр тве, као и да ли је, у слу ча је ви ма 
ка да је по сту пак по кре нут про тив обе стра не, на си ље јед не стра-
не би ло од брам бе ног ти па, од но сно ре ак ци ја на при мар но на си ље, 
што би сва ка ко тре ба ло уна пре ди ти, у скла ду са по тре ба ма бо љег 
раз у ме ва ња по ја ве, али и у скла ду са оба ве за ма ко је је др жа ва пре-
у зе ла по твр ђи ва њем од го ва ра ју ћих ме ђу на род них уго во ра50).

И еви ден ци ја ко ју во де цен три за со ци јал ни рад у Ср би ји 
по твр ђу је род ну аси ме три ју на си ља у по ро дич ном кон тек сту, ука-
зу ју ћи да су же не жр тве на си ља у по ро ди ци у две тре ћи не слу ча-
је ва ко ји су ре ги стро ва ни у ста ро сним гру па ма „мла ди“ и „ста ри“ 
(69% и 65,7%) и у 86,7% слу ча је ва у гру пи „од ра сли“ ко ри сни ци, 
док су му шкар ци учи ни о ци на си ља у по ро ди ци у 79,7% слу ча је-
ва. Про блем пред ста вља чи ње ни ца да у еви ден ци ји, ме ђу на бро-
ја ним ти по ви ма ре ла ци ја из ме ђу жр тве и учи ни о ца, не по сто ји ка-

48) Ба бо вић, Ма ри ја, Ка та ри на Ги нић и Оли ве ра Ву ко вић: Мапирањепородичногнасиља
премаженамауцентралнојСрбији, Упра ва за род ну рав но прав ност, Ми ни стар тсво ра-
да и со ци јал не по ли ти ке, Бе о град, 2010, стр. 47-51.

49) Иг ња то вић, Та ња, „Ана ли за по да та ка и про то ко ла о по сту па њу по ли ци је и цен тра за 
со ци јал ни рад у слу ча је ви ма на си ља у по ро ди ци“, у: ГодишњиизвештајОпсервато-
ријезапраћењенасиљапремаженама, Ауто ном ни жен ски цен тар, Бе о град, 2012, стр. 
39-40.    

50) ЗакључназапажањаодругомитрећемизвештајуРепубликеСрбије,Ко ми тет Ује ди ње-
них на ци ја за ели ми на ци ју дис кри ми на ци је же на, јул 2013, пар. 23 (ђ)

 Конвенцијаоспречавањуиборбипротивнасиљапремаженамаинасиљаупородици,
Са вет Евро пе, 2011, чл. 11
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те го ри ја парт нер ског од но са51). Ка да се пол жр тве до ве де у ве зу 
са ста ро сном ка те го ри јом, упа дљи во је да су му шкар ци жр тве у 
48,9% слу ча је ва у ка те го ри ји „де ца“, у 30,1% у ка те го ри ји „ста ри-
је“ осо бе, што упу ћу је на ре ла ци ју ро ди тељ-де те и обр ну то, као и 
на дру ге срод нич ке ве зе, али тек у 14,9% слу ча је ва у ка те го ри ји 
„од ра сли“ ко ри сни ци, што упу ћу је на парт нер ску ре ла ци ју, али не 
мо ра би ти52). Ни у овој еви ден ци ји се пол и ста рост жр тве и учи-
ни о ца на си ља не мо гу до ве сти у ве зу са ти пом ре ла ци је, што мо же 
да усло ви по гре шно раз у ме ва ње и пред ста вља ње род не ди мен зи је 
на си ља у по ро дич ном кон тек сту.  

Ад ми ни стра тив не еви ден ци је по да та ка о по ја ви на си ља пре-
ма же на ма и у по ро ди ци тре ба ло би уна пре ди ти стан дар ди зо ва њем 
бе ле же ња и уво ђе њем је дин стве не и цен трал не ба зе по да та ка, ка ко 
би ста ти стич ки при ка зи до би је ни на осно ву њих би ли по у зда ни. 
Оче ку је се да Ср би ја у на ред ном пе ри о ду пре ду зме нео п ход не ме-
ре за при ку пља ње ре ле вант них ста ти стич ких по да та ка у ре дов ним 
вре мен ским раз ма ци ма и за ор га ни зо ва ње ис тра жи ва ња свим ви-
до ва на си ља об у хва ће них Кон вен ци јом Са ве та Евро пе о спре ча ва-
њу и бор би про тив на си ља над же на ма и на си ља у по ро ди ци, ра ди 
про у ча ва ња основ них узро ка и по сле ди ца по ја ве, утвр ђи ва ња ње-
ног оби ма, рас про стра ње но сти и уче ста ло сти, али и про це не ефи-
ка сно сти пред у зе тих ме ра пре вен ци је и за шти те. 
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TanjaIgnjatovic

INTIMATEPARTNERVIOLENCE:GENDER
ASYMMETRYORGENDERSYMMETRY

Resume
Alt ho ugh the re are ten den ci es to pre sent wo men in a re la ti on-

ship as equ ally physi cally ag gres si ve as men, nu me ro us stu di es on the 
pre va len ce, in ci den ce and con se qu en ces con firm that men’s vi o len ce 
aga inst wo men is mo re se ri o us, in clu des mo re se ri o us and fre qu ent cri-
mi nal of fen ses, of a wi der ran ge of  ma ni fe sta ti ons and with mo re se-
ve re con se qu en ces. The aut hors of fe mi nist ori en ta tion, in ac cor dan ce 
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with con tents of re le vant in ter na ti o nal do cu ments in di ca te that not only 
wo men are most of ten the vic tims of do me stic vi o len ce, but it is di rec-
ted at them be ca u se they are wo men. Men as per pe tra tors of vi o len ce 
are hel ped by a ran ge of mul ti ple con nec ti ons among men, no ti ons of 
ma scu li nity and vi o len ce, in the so ci ety that le gi ti mi ses men’s vi o len-
ce aga inst wo men in nu me ro us ways. The re fo re, it is unju sti fied to talk 
abo ut the exi sten ce of gen der symme try and pre sent in ti ma te part ner 
vi o len ce with gen der- ne u tral terms.

Stu di es on vi o len ce com mit ted by wo men emp ha si se the im por-
tan ce of con text con si de ra tion. The re sults sug gest that even when the re 
are si mi la ri ti es in the ab so lu te va lu es   of vi o len ce com mit ted by men 
and wo men, an im por tant dif fe ren ce is the pre sen ce of co er ci ve con trol 
of ma le vi o len ce, the fact that al most all vi o len ce com mit ted by wo men 
is in the con text of vi o len ce com mit ted by the ir part ners, that they ex-
pe ri en ce much mo re se ri o us forms of vi o len ce, and that the ir vi o len ce 
le ads to mo re se ri o us dan gers of re ta li a tion. De con tex tu a li sa ti on of in-
ti ma te part ner vi o len ce co uld lead to ex tre mely fal se un der stan ding and 
tre at ment of wo men.

Em pi ri cal ve ri fi ca ti ons se em to con firm that in ti ma te part ner vi-
o len ce hap pens in “two di men si ons” - the di men si ons of con flict and 
the di men sion of co er cion. Vi o len ce in the con text of con flict is mo re 
com monly pre sent in re la ti on ships, but the vi o len ce in the con text of 
co er cion is much mo re har mful for wo men. Men and wo men can equ-
ally ex press ag gres sion du ring an ar gu ment/con flict, but when it co mes 
to vi o len ce mo ti va ted by con trol, which do es not de pend on the spe ci-
fic si tu a tion, but is of a mo re syste ma tic na tu re, the gen der asymme try 
is ob vi o us. It is highly risky to over lo ok the se dif fe ren ces, be ca u se by 
do ing that the is sue of sa fety of the vic tim is ig no red and the fo cus is 
pla ced on the wrong type of for mal re ac tion.

Alt ho ugh few in num ber, stu di es on the pre va len ce of vi o len ce 
aga inst wo men in the fa mily con text in Ser bia al so con firm a si mi lar 
and con si stently high in ci den ce of the phe no me non. Ad mi ni stra ti ve re-
cords of re por ted ca ses of do me stic vi o len ce, alt ho ugh fa i ling to per-
ce i ve the type of the re la ti on ship bet we en the of fen der and the vic tim, 
con firm the gen der cha rac ter and fre qu ency of the phe no me non. It is 
ex pec ted that in the up co ming pe riod Ser bia will ta ke the ne ces sary 
me a su res for the col lec tion of re le vant sta ti sti cal da ta and or ga ni se re-
se arch on all forms of vi o len ce aga inst wo men in clu ded in the Co un cil 
of Euro pe Con ven tion on Pre ven ting and Com ba ting Vi o len ce aga inst 
Wo men and Do me stic Vi o len ce. Un der stan ding vi o len ce aga inst wo-
men from the gen der per spec ti ve sho uld be the ba sis of all me a su res for 
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the pro tec tion and sup port of vic tims, in or der for the so cial re spon se to 
this com plex phe no me non to be ap pro pri a te. 
Keywords: in ti ma te part ner vi o len ce, gen der-ba sed vi o len ce, gen der asymme-

try, gen der symme try, con flict, co er ci ve con trol.
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