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ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
ЗБОГ УПОТРЕБЕ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ГОВОРА
У складу са овлашћењима институције заштитника грађана, да штити и унапређује људска права са
циљем указивања на кршење истих, Заштитница грађана града Ниша, у вези са у медијима објављеним
изјавама одборника Скупштине града господина Николе Савића изреченим дана 19.03.2019.године на
32.седници Скупштине града Ниша, најоштрије осуђује јавно изражене ставове о раду Сигурне куће и
потребама заштите жена, жртава насиља.
Износећи лични став да:
 „ Жене имају ту могућност, и ту их је Бог обдарио тиме, без обзира шта радила у животу
свака жена се спасава материнством. Чак и да је била највећа блудница, чињеница да је
родила много деце, то је спашава од свега.“ као и да је

„Улагање женског капитала у каријеру је заиста озбиљна ствар, али постоји ризик да се
такав капитал који је својствен женама временом изгуби.....“
одборник Савић је недвосмислено дискриминисао жене, кршећи законску забрану јавног заговарања,
подржавања и поступања у складу са предрасудама, обичајима и другим друштвеним обрасцима понашања,
који су засновани на идеји подређености или надређености полова, односно стереотипних улога полова
прописаним чланом 20. Закона о забрани дискриминације .
Чињенице указују да се ради о тешком случају дискриминације, јер је са говорнице Скупштине града
Ниша, одборник изнео ставове који изазивају и подстичу на неравноправност, мржњу и нетрпељивост према
женама, што је чланом 13. Закона о забрани дискриминације квалификовано као тежак облик дискриминације.
Овакав начин јавног говора представља некоректну политичку реторику и доприноси ширењу
стреотипа о женама посебно у јавној сфери. Ширење стереотима о женама, њихова деградација и понижавање
је опасана друштвена појава, нарочито када то чине јавне личности, политичари и представници власти.
Имајући у виду да се на седници Скупштине града Ниша расправљало о важној теми у друштву у
коме је насиље према женама изузетно распрострањено, а жене у политици малобројне и у неравноправном
положају, позивамо све надлежне органе да предузму мере како би се спречило ширење говора мржње и
мизогиније.
Препоручујемо и очекујемо од одборника, господина Николе Савића, да на једној од наредних
седница Скупштине града Ниша упути извињење због дискриминаторних ставова које је изнео.
Насиље над женама је присутно у нашем друштву и граду и у том смислу верујемо да ће политика
Скупштине града Ниша, свих одборника и политичара и даље ићи у прилог јачања друштвеног положаја жена
и Сигурне куће.
Задатак свих нас који чинимо део локалне заједнице је да у складу са својим овлашћењима, поступамо
стручно, одговорно са крајњим циљем да заједницу у којој живимо учинимо бољом и сигурнијом за живот.
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