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Na Dan međunarodne borbe protiv nasilja nad ženama, 25.studenog održana je 
edukacija o pedofiliji pod nazivom ''Moje tijelo pripada samo meni'' koju organizira Udruga 

Ruka. 
Na edukaciji su sudjelovali brojni izlagači koji su izjavili 
kako je pedofilija veliki društveni problem te da od ovoga 
problema ne treba okretati glavu jer se možda baš događa 
u vašoj sredini, a da toga niste ni svjesni. 

ŠTO JE PEDOFILIJA? 

Pedofilija je spolna nastranost ,vrsta seksualne perverzije, 
sklonost prema djeci istog ili suprotnog spola , također i 
oblik spolnog zlostavljanja i nasilja, ono se očituje 

zadovoljavanjem pohote i seksualnog nagona odraslih osoba na djeci. Medicina pedofiliju 
svrstava i u kategoriju duševnih poremećaja u grupi poremećaja spolne sklonosti. 
Edukacija je započela kratkim filmom u kojemu su roditelji žrtava pedofilije ukratko 
ispričali svoje iskustvo kao roditelja i pobliže pokušali predočiti svima kakav teret nosi 
dijete i koliko je oštećeno nakon tih događaja te da se nadaju da će ikada više moći biti 
ono što je bilo prije nego mu se to dogodilo. 
Svečano otvorenje edukacije Marinka Bakula-Anđelić, zamjenica pročelnice Gradskog 
ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, započela je pozdravima i kratkim 
uvođenjem u temu edukacije. Dubravka Nemarnik , predsjednica Udruge Ruka, pobliže 
je objasnila rad Udruge. 
''Mi smo udruga iz Rijeke, bavimo se podrškom žrtvama pedofilije i njihovim obiteljima. 
Postojimo već 2 godine. U početku smo bili više usmjereni na Zakon nakon nemilog 
događaja u Rijeci kada se jedan osuđeni pedofil nakon nepotpuno odrađene kazne, vratio 
u svoj dom ,blizu djeteta kojeg je zlostavljao.'' 
Također je napomenula da ih je kontaktiralo Vijeće Europe koje je ovaj rad Udruge 
prepoznao kao veoma educirajući, stoga su se oni potpuno posvetili edukacijama i nazvali 
taj rad ''Edukacija- kao prevencija''. 
Irena Petrijevčanin Vuksanović , doc.dr.sc. predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost 
i kulturu u Hrvatskom saboru , sljedeća nam se obratila. 
''Kada sam prvi puta izašla na saborsku govornicu, govorila sam o temi seksualnog 
zlostavljanja. Svi su me gledali kao da sam ''pala s Marsa'', pored tolikih ''bitnih'' tema ja 
sam pričala o ovoj, ''nebitnoj'' temi kao da se ne događa u Hrvatskoj i kao da nije prisutna 
među nama.'' 
Govori kako je nastavila s inicijativom jer želi jednoga dana reći svojoj djeci kako je mama 
dok je bila u Saboru , bez obzira koliko je to trajalo, napravila nešto dobro za opće važan 
problem, ističući kako je tada njena savjest mirna. 



NGbuntovnici/Arhiva/studeni, 2019. 

''Nije dovoljno reći kako je samo važna promjena Zakona, već mi moramo osvijestiti 
činjenicu da u hrvatskoj legislativi imamo solidan set mehanizama koji omogućuje 
kažnjavanje pedofila. Imamo navedeno kako osoba koja je proglašena seksualnim 
zlostavljačem nema mogućnosti zaposlenja u vrtiću, školama, igraonici niti u bilo kojoj 
instituciji u kojoj dolazi u kontakt s djecom, pak se ta osoba unatoč tome zaposli, onda 
budite sigurni da to nije propust hrvatskog zakonodavstva već poslodavca koji je tu osobu 

zaposlio bez provjere.'' 
 Tomislav Ramljak nam se pridružio na Tribini i 
prezentacijom objasnio rad Centra. Centar za nestalu 
i zlostavljanu djecu neprofitna je udruga osnovana 
2006. godine u Osijeku. Motiv za osnivanjem Centra 
bilo je realno stanje nedovoljne zaštite djece od 
seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja putem 
interneta te širenja pedofilije. Na svojoj internetskoj 
stranici omogućili su da roditelji vrlo brze nauče kako 
zaštiti svoju djecu na internetu bez da moraju odlaziti 
na seminare. 

''Dječja pornografija, termin posvuda poznat, međutim većina europskih zemalja ističe 
kako ne postoji ''dječja pornografija'' , pornografija znači seksualni oblik bludnosti. Mi 
koristimo taj termin kao da je dijete dobrovoljno ušlo u seksualni odnos, a to je ustvari čin 
zlostavljanja, seksualnog zlostavljanja.'' 
Tomislav govori kako je najveći problem što roditelji nisu dovoljno educirani i ne znaju 
svoju djecu zaštititi, jer je Internet ''beskrajan'' pojam i kad se neka slika ,koja se tamo nije 
trebala naći, bude na internetu , to će tamo ostati zauvijek. Taj dječak ili djevojčica će 
jednog dana biti roditelj i zauvijek će živjeti u strahu da ta fotografija ''ne ispliva'' negdje, 
zauvijek će živjeti sa sramotom jer je to netko  postavio na Internet. Cijeli život jedne 
mlade osobe bit će obilježen samo jednim ''postom'' na internetu. 
  
Nakon Tomislava Ramljaka , riječ preuzima Tijana Riznić ,sutkinja Općinskog kaznenog 
suda u Zagrebu , odjel za mladež. 
Bivša žrtva zlostavljanja, spisateljica, kazališna glumica i glazbenica, Sandra Petrž 
održala je dirljiv govor na Tribini Grada Zagreba. Više o njenoj priči možete pročitati u 
njenoj autobiografskoj knjizi ''Sandruška zlostavljana''. 
''Ja sam Sandra Petrž, kao prvo sam majka onda supruga. Bivša sam zlostavljana 
djevojčica te žena. Zlostavljana sam na sve načine. Zlostavljao me otac u djetinjstvu- 
tukao me je, od njega smo puno puta bose po snijegu bježale od njega na policiju-, napao 
me susjed pedofil u pubertetu ,imala sam samo 14 godina. Tad me je prvi put dotakla 
muška ruka na način na koji nije smjela. Upucavao mi se mamin dečko , mama mi nije 
vjerovala pa sam joj snimila ,ni tad nije vjerovala. On me je zlostavljao na sve moguće 
načine.'' 
''Borba za vlastiti život i život svojega sina ostavila je neizbrisiv trag. Ipak odlučila sam 
dati priliku sebi i svojemu djetetu da budemo sretni. Danas sam u braku , imam muža, 
moj dvadesetogodišnji sin ima tatu iako nije tata u biološkom smislu riječi, tata je u 
svakom drugom pogledu, a njegov otac Danijel Popović , nije došao vidjeti svog sina 
punih 10 godina.'' 
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Sandra napominje kako je uvijek tu za sve 
žrtve kao i njihove obitelji jer zna kako je to 
kada nitko nije uz tebe. ''Ja sam nevoljena 
kćer i od oca zlostavljača i od majke koja 
me smatrala konkurencijom.'' 

Suzana Večerić, psihijatrica i 
psihoterapeutkinja, Tamara Žakula , 
mr.psih. i ravnateljica Dječjeg doma TIĆ u 
Rijeci te Marija Plavotić  bile su govornice 
koje su nam se također obratile ističući 
jednaku važnost edukacije kao prevencije 

najavljujući sljedeću Tribinu također na ovu temu. 
Tribinu je zatvorila Sandra Petrž recitiranjem pjesme Danijele Čuk 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
                       

 


