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Ustrezna obravnava migrantk  
in migrantov žrtev nasilja  
v družini v okviru zdravstvene 
dejavnosti*
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Ustrezna seznanjenost zdravstvenega osebja 

protokole, smernice, zakonodajo in druge pravno 

-

-

-

mo v ranljive skupine. To so tiste skupine prebi-

imajo pogosto omejen dostop do sistemskih in 

ekonomskih rešitev. Med ranljive skupine 

senzornimi ovirami, osebe z osebnostnimi in 

osebe in starejše. Prav gotovo pa med najbolj 

ranljive skupine spadajo tudi migrantke in 

je sicer treba njihovo ranljivost kontekstualizirati 

znašla. Vendarle pa lahko nekatere osnovne 

dejavnike ranljivosti še posebej izpostavimo.

-

-

-

na, zapis dogodka pa je lahko povsem izkrivljen. 

Podobna situacija lahko nastane tudi v primeru, 

podrobnosti, ki so lahko izjemnega pomena, 

izpusti ali jih nekorektno prevede. Pomanjkanje 

-

nitve in podobno tudi v tuje jezike. Migrantke so 

ranljive tudi zaradi nepoznavanja delovanja 

osebja, postopki na centrih za socialno delo in 

namestitve v primeru odhoda. Odsotnost 

nudenja podpore. V nekaterih skup nostih, kjer 

dinamike zakonske zveze in dodeljenih vlog 

sramu in krivde.

in nimajo ustrezno urejenega statusa, so še 

prejemkov in podpornih storitev, ki jih nudijo 
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centri za socialno delo. V kolikor 

imajo otroke, se prijavi nasilja vztraj-

no izogibajo zaradi strahu pred 

morebitno deportacijo in dodelitvijo 

-

ni imajo lahko tudi status prosilke za 

azil ali begunke. V tem primeru 

posttravmatski stres zaradi dogajanja 

-

ke se pogosto spopadajo tudi z depre-

zaupne odnose. Za delo z njimi je 

potrebna posebna senzibilizacija, 

-

kretnih vprašanj, s katerimi zmanjša-

mo njihovo nelagodje in tesnobnost. 

Predvsem pa je pomembno aktivno 

Pomemben dejavnik ranljivosti 

-

likost. Pri tem lahko gre za kulturne 

vzorce posamezne migrantke v 

-

-

šinski skupnosti, v obeh primerih pa 

se pojavi potreba po kulturno kom-

petentnem ukrepanju s strani zdrav-

stvenega osebja. Odzive in ukrepanje 

-

mam, vrednotam, verovanjem in 

-

kulturne kompetence oz. sposobnosti 

-

etnij in veroizpovedi, brez predsod-

kov in diskriminacije. Pri tem je 

pomembno, da prepoznavamo in 

lastne predsodke, prilagodimo 

-

-

sti.

Na tem mestu je treba opozoriti 

na neustreznost etnizacije nekaterih 

migrantk in migrantskih skupnosti v 

-

bolj sprejemljivo, ker je del romske 

kulture, ne sme postati argument za 

neukrepanje s strani zdravstvenega 

osebja. Z drugimi besedami, do 

nasilja nad migrantkami ali pripa-

glede na kulturno pogojene percepci-

je razumevanja nasilja. Pri nasilju gre 

nad šibkejšim, ne glede na spol, 

bivanja ali katero koli drugo osebno 

-

vosti pri obravnavi migrantk pripo-

more k ustreznejšemu odzivu zdrav-

kulturno kompetentne obravnave, 

stiske, bolje bodo sodelovali pri 

iskanju rešitev, manj bo tudi nespo-

-

pogosto dolgotrajen proces. Po-

membno je, da so zdravstveni delavci 

se ji dogaja, da so na voljo za nadalj-

otroci, pa je prijava ustreznim orga-

nom seveda nujna.
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