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Предмет: Препоруке за поступање надлежних у ситуацији појачаног ризика од насиља у
породици због мјера изолације ради сузбијања пандемије COVID-19, достављају се

Поштовани,
У смислу члана 1. став 1. Закона о омбудсману за људска права Босне и Херцеговине,
Институција омбудсмана је независна институција успостављена у циљу промоције добре
управе и владавине права, заштите права и слобода физичких и правних лица, како је
гарантовано Уставом Босне и Херцеговине и међународним споразумима који се налазе у
додатку Устава, која ће с тим у вези надгледати активности институција Босне и Херцеговине,
њених ентитета и Брчко дистрикта.
У циљу заштите права и слобода рањивих категорија грађана, овом приликом истичемо
сљедеће:
Насиље у породици је глобална појава која не познаје друштвене, привредне или националне
границе. Ради се о озбиљном кршењу људских права, којим су углавном погођене жене, дјеца,
старији, али и мушкарци. Жртве насиља у породици се ријетко одлучују јавно да проговоре о
свом проблему, односно да потраже помоћ од полиције, центра за социјални рад... те се у
великом броју случајева за помоћ и савјет обраћају члановима породице, пријатељима...
Босна и Херцеговина тренутно је, као и већина земаља, погођена пандемијом COVID-19, а као
кључне мјере у сузбијању пандемије, јесу позиви и апели надлежних на самоизолацију и
изолацију, односно мјере ограничења слободе кретања, што укључује потпуну забрану
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кретања у појединим дијеловима Босне и Херцеговине за лица доби испод 18 и изнад 65
година, и потпуну забрану кретања у вечерњим и ноћним часовима.
Предузимање мјера дистанцирања људи и стимулисања на останак код куће, повећавају ризик
од насиља у породици. Стрес од потенцијалних финансијских губитака, континуиран боравак
чланова једне породице на истом мјесту, додатне обавезе наметнуте члановима породице и
смањен приступ свим видовима услуга, имају посебно негативан ефекат на жене, дјецу и
старија лица.
У том контексту Омбудсмани за људска права Босне и Херцеговине, уз потпуно уважавање
свих наредби које су до сада издате од стране Федералног штаба цивилне заштите Федерације
БиХ, Републичког штаба за ванредне ситуације Републике Српске, Кризног штаба Брчко
дистрикта БиХ као и кантоналних кризних штабова у циљу сузбијања пандемије COVID-19
препоручују надлежнима да:
-

Раде на подизању свијести о утицају социјалног дистанцирања и забране кретања на
жене, дјецу и старија лица изложене ризику од насиља у породици и насиљу у
породици;

-

Успоставе посебне сервисе за лица у ризику од насиља у породици, и лица изложена
насиљу у породици креирањем додатних телефонских линија и стварањем могућности
за on-line (онлајн) подношење пријава насиља у породици и о истом континуирано
обавјештавају јавност;

-

Обезбиједе да, без обзира на ситуацију узроковану пандемијом COVID-19, сви
надлежни по запримању пријаве о насиљу у породици поступају по пријави хитно и без
одгађања.
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