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Austrijska prijestolnica ulaže u borbu protiv nasilja 

Grad Beč u 2022. godini namjerava uložiti oko deset milijun a eura u 
borbu protiv nasilja nad ženama i djecom. Brojnim m jerama nastoji 
se sprije čiti nasilje te podi ći svijest o toj temi. 
 
Grad Beč već dugi niz godina aktivno sudjeluje u borbi protiv nasilja nad ženama i djecom. Nedavno je 
predstavljen i novi paket mjera za sprječavanje nasilja te je najavljeno da će austrijska prijestolnica 
samo u 2022. godini uložiti oko deset milijuna eura u ove svrhe, što je oko tri milijuna eura više nego 
2021.  
 
Tako će se udvostručiti sredstva za potporu bečkim udrugama koje se zalažu za sprječavanje nasilja 
nad ženama i djecom. Grad Beč izdvojit će ukupno dva milijuna eura za savjetovanje i pružanje 
pomoći žrtvama nasilja kao i za projekte i radionice za njegovu prevenciju. Pritom će se dodatna 
financijska sredstva, na primjer, koristiti za proširenje ponude telefonskog savjetovanja za kojom je 
porasla potražnja tijekom pandemije koronavirusa.  
 
Umjesto dosadašnjih 50.000 eura iduće će godine oko 150.000 eura biti investirano u rad s 
počiniteljima nasilja kao i edukacije muškaraca. U sklopu posebnog programa za borbu protiv nasilja 
održavaju se, na primjer, radionice u kojima se muškarce podučava nenasilnom ponašanju u 
partnerskim odnosima, a u kojima ubuduće neće sudjelovati samo oni kojima je to sudski naloženo, 
već će se za sudjelovanje dobrovoljno moći prijaviti svi zainteresirani.  
 
U svrhu prevencije nasilja Grad Beč namjerava se posvetiti i radu s mladima. Raznim aktivnostima 
deset bečkih škola iduće će školske godine u većoj mjeri posvetiti pozornost temama poput 
jednakosti, razbijanju rodnih stereotipova i sprječavanju nasilja. Također su planirana zapošljavanja 
dodatnih socijalnih radnika u bečkoj gradskoj službi za pomoć djeci i mladima. U Gradu Beču 
namjeravaju pokrenuti i novu informativnu kampanju diljem grada s ciljem podizanja svijesti o temi 
nasilja.  
 
U austrijskoj prijestolnici postoji gusta mreža raznih ustanova za zaštitu žena koje dožive neki oblik 
nasilja, a žrtve također 24 sata dnevno mogu pronaći stručnu pomoć pozivom na broj SOS-telefona 
kao i u autonomnim ženskim kućama na četiri lokacije u gradu. Beč bi do 2022. godine trebao dobiti i 
petu sigurnu kuću s više od 50 mjesta za žene i djecu, a njezinom će izgradnjom imati ukupno 225 
raspoloživih mjesta za žrtve nasilja. U Beču nema mjesta nasilju nad ženama, kazao je gradonačelnik 
Michael Ludwig istaknuvši da je važno dodatno ulagati u rad s počiniteljima i rad na prevenciji nasilja. 

 
Slika: U Beču se brojnim aktivnostima nastoje boriti protiv nasilja nad ženama i djecom © PID/Martin Votava 
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