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МОРАЛНА ПАНИКА У ВЕЗИ СА 
НАСИЉЕМ У ПОРОДИЦИ1

Сажетак: У раду се разматра проблематика моралне панике у контексту насиља у по-
родици који као феномен изазива велику пажњу јавности у многим државама. Феномен 
насиља у породици је код нас постао видљивији након увођења посебне инкриминације у 
Кривични законик Републике Србије. Поред позитивних ефеката те промене који се огле-
дају у већој заинтересованости свих друштвених актера а нарочито органа формалне 
социјалне контроле за сузбијање насиља у породици постоји и негативна страна која 
се манифестује кроз моралну панику. Прекомерно и неадекватно медијско извештавање 
проузрокује стварање и одржавање одређених стереотипа и заблуда у погледу размера и 
карактеристика насиља у породици односно актера овог облика криминалитета. Посеб-
но треба истаћи стереотипно представљање мушкараца као насилника и жена и деце 
као жртава као и медијско прекомерно бављење најтежим формама насиља у породици 
који се веома ретко дешавају и статистички чине веома мали удео у укупном броју свих 
случајева насиља у породици. Треба имати у виду да највише остану скривени они слу-
чајеви насиља у породици у којима су мушкарци жртве као и лакши облици насиља у по-
родици који се најчешће дешавају али који нису медијски интересантни. На крају рада су 
представљени резултати анализе медијског извештавања о насиљу у породици у Србији 
и утицаја те медијске слике на став грађана о том феномену. 
Кључне речи: морална паника, насиље у породици, стереотипи, медији;

Увод

Концепт друштва ризика има значајну примену у анализи моралне 
панике у вези с породицом уопште а нарочито у контексту размат-
рања насиља у породици. Политичари и медијски коментатори често 
стварају спиралу значења у оквиру моралних дискурса повезаних с 

1 Делови рада су садржани у докторској дисертацији под називом: Медији и криминалитет – кри-
минолошки аспекти коју је аутор одбранио на Правном факултету Универзитета у Београду у 
јулу 2017. године.
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догађајима или тенденцијама које се узимају као примери неморала и 
насиља, а чији узрок је распад породице. (Томпсон, 2003:99) Нефунк-
ционалне породице се често окривљују за одступајућа понашања ње-
них чланова, нарочито ако су деца актери тих понашања. Многоброј-
на медијска истраживања спроводе се с намером да се по сваку цену 
пронађе веза између насилничког понашања деце и младих и одсуст-
ва родитељске бриге унутар породице. Та истраживања представљају 
обично само мали део много веће медијске кампање која се води с 
циљем сензационалистичког приказивања савремених породичних 
односа а све у циљу привлачења пажње. (Томпсон, 2003: 101)

У литератури се могу пронаћи различити ставови по питању мо-
ралне панике у вези с насиљем у породици. Поједини аутори истичу 
да се медији ретко баве уобичајеним случајевима насиља у породи-
ци (лакшим облицима који су пре свега усмерени на жене и децу). С 
друге стране, указује се на велику заинтересованост медија када су у 
питању најтежи облици насиља у породици који за последицу имају 
смрт или тешко повређивање члана породице, убиство и самоубиство 
супружника (садашњих и бивших), као и за случајеве када су актери 
славне личности.(Boyle, 2005: 85) 

Медијима одговарају моралне панике, јер уз помоћ њих одржавају 
потребан рејтинг. У Великој Британији дневни лист Daily Mail љутито 
је реаговао на помен било каквог истраживања које би могло да осла-
би моралну панику због пропадања и расула породице. Наводни по-
раст сексуалног злостављања у оквиру породице током осамдесетих 
и деведесетих година прошлог века, изазвао је моралну панику која 
траје до данас. (Томпсон, 2003: 120, 121)2

Морална паника у вези са насиљем у породици 
у Србији

Код нас се ситуација у том погледу донекле разликује. Анализа из-
вештавања медија о насиљу у породици показује одређене специфич-
ности. Пре свега треба напоменути да је насиље у породици релатив-
но ново кривично дело у кривичном законодавству Републике Србије 

2 Пример за то су новински чланци који су подржавали идеју о распрострањеном злостављању 
деце, при чему је као симбол проблема истакнут инцестуозни отац који је био заштићен од мо-
гуће казне због скептичности „патријархалних” полицијских служби, медија и политичара који 
су одбијали да верују сведочењима деце. 
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јер је по први пут уведено марта 2002. године изменама3 тадашњег КЗ-
а4 (чл. 118а). Кривичним делом насиље у породици штите се породица 
и породични односи и оно има неколико облика. (Стојановић, Делић, 
2013: 108) Увођење ове инкриминације представља допринос пред-
ставница феминистичког покрета. (Константиновић-Вилић, Петру-
шић, 2005)

Без обзира на различите законодавне могућности које су раније 
стајале на располагању органима гоњења, неспоран је значај инкри-
минисања насиља у породици. Овај феномен је тако постао видљи-
вији јер је област брака и породичних односа одувек третирана као 
претежно приватна сфера појединаца у коју се ретко интервенисало, 
па су тако и случајеви насилничког понашања у оквиру ње били табу 
тема. О томе се није много ни говорило и углавном је остављано ње-
ним актерима, насилнику и жртви, да сами „реше” своје проблеме. 
Осим промена набоље, инкриминисање насиља у породици и поди-
зање свести у јавности о важности решавања овог проблема донели 
су и неке негативне појаве. 

Након потпуне тишине у погледу приче о насиљу у породици, у 
нашој земљи је пре петнаестак година започео период интезивног и 
сталног бављења овом темом. Изношење података о размерама и ка-
рактеристикама насиља у породици требало је да подигне свест чи-
тавог друштва, како органа задужених за сузбијање криминалитета, 
тако и обичних грађана. Међутим, извештавање о насиљу у породици 
је у једном тренутку постало пренаглашено. Јавност је почела да сти-
че утисак да је насиље у породици релативно нов феномен односно да 
раније није постојао или да је био присутан у много мањој мери. Про-
теком времена је обична забринутост прерасла у моралну панику са 
свим својим последицама које из тога произилазе. У том смислу треба 
истаћи чињеницу да је ретрибутивно оријентисана јавност подложна 
периодичним епизодама избијања моралне панике. (Илић, 2017: 308)

Сензационалистичко извештавање о најтежим облицима насиља 
у породици створило је искривљену слику проблема. То је постиг-
нуто стављањем таквих вести на насловне новинске стране и пос-
већивањем великог простора тим случајевима, а неретко је праћено 

3 Закон о изменама и допунама Кривичног закона Републике Србије („Службени гласник РС”, 
број 10/02).

4 Кривични закон Републике Србије („Службени гласник СРС”, бр. 2�/77, 28/77 – испр., 43/77 – 
испр., 20/79, 24/84, 39/8�, 51/87, �/89, 42/89 и 21/90 и „Службени гласник РС”, бр. 1�/90, 2�/91 
– одлука УСЈ бр. 197/87, 75/91 – одлука УС РС бр. 58/91, 9/92, 49/92, 51/992, 23/93, �7/93, 47/94, 
17/95, 44/98, 10/02, 11/02 – испр., 80/02 др. закон, 39/03 и �7/03).
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и одговарајућим визуелним садржајима који су додатно доприноси-
ли уверљивости. На тај начин су релативно ретки случајеви насиља у 
породици представљени обичним људима као уобичајена појава која 
сваким даном постаје све израженија. С друге стране лакши облици 
насиља у породици интересантни су медијима само ако су актери поз-
нате личности или имају висок друштвени положај. (Boyle, 2005: 8�)

Стереотип мушкарца насилника

Погрешно је насиље у породици сматрати само обликом насиља над 
женама, што се иначе може уочити у радовима многих аутора. Неспор-
но је да су мушкарци у већини случајева насилници што потврђују и 
званични статистички подаци. Међутим, стварање стереотипа муш-
карца насилника може да доведе до низа негативних последица.

 Један од могућих проблема је аутоматско сваљивање кривице на 
мушкарца чим се дође до сазнања да се догодило неко насиље у по-
родици. У таквим ситуацијама медији обично пожуре да доделе уло-
ге насилника и жртве по унапред установљеном образцу не чекајући 
званичне информације од надлежних органа, пре свега полиције. Уко-
лико се догоди грешка у медијском извештају о конкретном догађају, 
никаква каснија интервенција и другачије извештавање истог медија 
неће моћи у потпуности да избрише негативну слику која је створена 
о првобитно означеном „насилнику”. 

Велики проблем представља и стереотипно размишљање органа 
формалне контроле који приликом расветљавања случајева насиља у 
породици потенцијалне насилнике по правилу траже међу мушкар-
цима. Такво размишљање је одраз генералног става јавности по пи-
тању проблема насиља у породици које се одржава непромењеном 
медијском сликом. У складу с тим треба истаћи још један аспект про-
блема стереотипног представљања мушкарца као насилника који се 
огледа у томе да се не верује мушкарцима када се осмеле да пријаве 
насиље у породици у којем су они жртве. Мушкарци неретко дожи-
ве да у таквој ситуацији буду исмејани, а може се догодити и да буду 
ухапшени уместо заштићени. Због свега наведеног многи мушкарци 
не пријављују насиље у породици, а последица тога је велика тамна 
бројка насиља у породици у којем су мушкарци жртве. Иако нека но-
вија истраживања показују да мушкарци чине око 8% виктимизоване 
популације, ова категорија жртава није у науци завредела ни део па-
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жње која се поклања мањинским групама чији проценат у популацији 
се креће око наведеног броја. (Игњатовић, 2015: 115) 

С обзиром на то да улога насилника не припада ексклузивно муш-
карцима, поставља се питање медијског представљања жена као учи-
нилаца насиља у породици. Полазна премиса је да се у складу с до-
минантним дискурсом мушки и женски криминалитет објашњавају 
на различите начине. Уобичајене претпоставке о родним улогама и 
„пожељном” понашању жена и мушкараца се испољавају у начину на 
који медији извештавају о криминалитету и криминалцима као и сте-
реотипном представљању жена. (Howitt, 1998: 125) Женско насиље 
над мушкарцима медији углавном занемарују што може у јавности да 
створи утисак да ту нема никаквог проблема. (Marsh, Melville, 2009: 
77, 78)

Научно бављење проблематиком насиља у породици обилује ра-
довима који потенцирају искључиво насиље мушкараца над женама 
и децом, док се осуђује сваки покушај скретања пажње на феномен 
мушке виктимизације у оквиру породице. Један од ретких примера 
бављења проблемом женског насиља над мушким партнерима пред-
стављају радови Мари Штрауса (Murray Straus). Он је био један од за-
четника истраживања о насиљу у породици уопште, јер је међу први-
ма указивао на стварне размере тог феномена. Штраус је сматрао да 
медији не успевају да извештавају ефикасно о размерама и озбиљнос-
ти женског насиља у контексту партнерских односа. Мушко насиље 
над женама ствара огромно интересовање штампе и јавности, док по-
родично насиље жена има очигледно мали утицај. (Howitt, 1998: 12�) 
Штраус је уочио да је почетком 70-их година прошлог века дошло до 
наглог пораста интересовања за феномен насиља у породици у Аме-
рици што је резултирало спровођењем различитих истраживања с 
циљем да се потврде полазне претпоставке о мушком насиљу и њего-
вом сталном порасту, уз незаобилазну помоћ медија. (Strauss, 1992: 211)

Стереотип жртве насиља у породици

Жене и деца су несумњиво у највећем броју случајева жртве насиља 
у породици и у том смислу треба истаћи позитивни аспект јавног ука-
зивања на овај проблем. Од кад су медији почели интезивно да се баве 
овом проблематиком, многи непознати случајеви насиља у породици 
су откривени. Неки од њих су подразумевали дугогодишње насиље 
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које се испољавало на различите начине. Међутим, поред позитивног 
учинка појачане медијске заинтересованости за случајеве насиља над 
женама и децом, неминовно су уследила и претеривања што се одра-
зило и на разумевање ове проблематике од стране јавности.5 

Фокусираност медија само на најтеже облике насиља над жена-
ма и децом највише је допринела стварању моралне панике. Поред 
свих облика у којима се може испољити насиље у породици (психич-
ко, физичко, сексуално), највише се извештава о сексуалном насиљу. 
Већина људи има релативно нормалне породичне односе и не могу да 
замисле да се овакве страшне ствари догађају. Међутим, континуи-
раним праћењем медијских садржаја који се баве насиљем у породи-
ци почињу да размишљају о свему томе као појави која дефинитивно 
постоји и чије се размере сваким даном повећавају. 

Морална паника у вези с насиљем у породици подразумева и прена-
глашено медијско извештавање о размерама свеукупног злостављања 
деце у оквиру породице. Повод за такво извештавање обично су јавно 
представљени резултати истраживања различитих организација из 
невладиног сектора, иако се у неким случајевима помињу и подаци 
званичних органа задужених за праћење стања у породицама. У вези 
с оваквим медијским извештавањем постоји неколико проблема. Оно 
што је превасходно спорно односи се на веродостојност изнетих по-
датака. Често се паушално износе подаци што је у најмању руку не-
озбиљно и наноси велику штету имиџу породице у јавности односно 
слаби и положај родитеља који су одговорни за своју децу. 

Континуирано објављивање таквих текстова чини дискурс о угро-
жености деце у примарним породицама, а у његовом настанку главну 
улогу имају одређене интересне групе које на тај начин остварују своје 
циљеве. Доминација таквог дискурса довела је до израде Преднацр-
та грађанског законика који садржи одредбу којом се родитељу за-
брањује свако телесно кажњавање детета, чак и у процесу васпитања 
што је довело до бурне реакције дела стручне јавности.� Ово питање 

5 Стереотипно представљање жртава насиља у породици нарочито је изражено у неким средина-
ма. Тако је у Америци доминантан дискурс о белим женама жртвама насиља у породици, обич-
но припадницама средњег или вишег слоја а занемарују се остале женске жртве. Насупрот томе, 
већу шансу да буду ухапшени због насиља у породици имају мушкарци припадници мањинских 
група што је својеврсни парадокс. (Gruber, 2007: 797, 798)

� Психотерапеут Зоран Миливојевић сматра да је на тај начин неоправдано изједначена телесна 
казна са злостављањем деце и насиљем. Уколико се родитељима забрани телесно кажњавање 
властите деце доћи ће до анархије у породицама, до даљег слабљења моћи родитеља, а раста 
моћи детета. На тај начин ће се повећати „нова патологија” до које доводи „ново васпитање” у 
смислу размажене и презаштићене деце која имају проблема да одрасту у функционалне одрасле 
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је регулисано у многим међународним конвенцијама, између осталог 
и у Европској конвенцији о људским правима па у том смислу постоји 
и одговарајућа пракса Европског суда за људска права. (Herzog-Evans, 
2010: 392)

Треба се осврнути на још један аспект медијског извештавања о 
деци жртвама насиља у породици када је насилник особа мушког 
пола. У таквим случајевима поставља се питање улоге мајке у читавом 
догађају. Жене се у том контексту обично представљају као пасивне, 
немоћне особе које су неретко и саме жртве. Медијски наслови и тек-
стови тек узгред помињу одговорност мајке чак и када је вероватно да 
она постоји. 

У литератури је изнет став да медији немају једнак однос према 
свим случајевима дечје виктимизације у оквиру породице будући да 
су одређена деца „идеалније” жртве него друга. (Jewkes, 2004: 94) Ме-
дији неће третирати на исти начин случај злостављања ромског де-
тета из картон насеља и случај злостављања белог детета које живи 
у урбаној средини у просечним условима. Јавност ће без претераног 
узбуђења прокоментарисати први случај, сматрајући да то није ништа 
неочекивано. У другом случају очекивана реакција је знатно друга-
чија јер су околности ближе већини људи. Сама помисао на „близину” 
дешавања изазива код људи истовремено страх и заинтересованост, 
а медији поново препознају тај битан моменат за успех неке приче и 
непогрешиво инсистирају на томе докле год има новог и занимљивог 
материјала и док постоји та заинтересованост. 

Кад је у питању стереотипно представљање жена жртава насиља у 
породици, посебно треба размотрити случајеве жена које су убиле или 
повредиле на други начин мушкарце који су злостављали њих и/или 
њихову децу. У јавности ће те жене слично као и оне које су жртве убис-
тва, силовања или насиља у породици, неретко бити благонаклоно тре-
тиране под условом да на одговарајући начин заузимају (или би могле 
да заузимају) своје уобичајено женско место. (Boyle, 2005: 103) Оне ће бити 
сматране као жртве у случајевима када се јавност убеди у постојање 
„синдрома злостављане жене” који служи као оправдање за извршено 
убиство или наношење тешких повреда мушкарцу злостављачу. 

Жене које се не уклапају у овај стереотип ће, без обзира на чиње-
нично стање имати гори јавни третман него мушкарци извршиоци 
поменутих кривичних дела. Оне представљају персонификацију „ло-

особе. Преузето 08. маја 2015. године, са: http://srbin.info/2014/12/22/prva-i-druga-srbija-u-ratu-
ko-razara-srpsku-porodicu/ 
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ших супруга” без обзира на евентуалну провокацију која је довела до 
вршења злочина. С обзиром да су насиље и агресија саставни део кон-
цепта мушкости насилна жена је двоструко крива будући да је повре-
дила норме кривичног права и норме пола. Због тога није реткост да 
се злочини жена доживљавају као бруталнији у односу на исте зло-
чине мушкараца. (Boyle, 2005: 9�–98) Нарочито постоји искривљена 
перцепција жена које предузимају екстремно насиље у смислу да се 
представљају као више зле него мушкарци убице. (Walklate, 2010: 85) 

У литератури је изражен став и о постојању феномена „злоставља-
ног мужа” што је изазвало бурну реакцију доминантне струје. Та идеја 
је извргнута руглу, оспорена је и омаловажавана. Интересовање за 
феномен „злостављаног мужа” је започело након објављивања чланка 
Сузан Штајнмец (Suzanne Steinmetz) под називом The Battered Husband 
Syndrome (Steinmetz, 1977-78: 499) у којем се кренуло од идентичне 
полазне тачке, као и кад се ради о „злостављаној жени”. Међутим, за 
разлику од концепта „злостављане жене” идеја о злостављаном муш-
карцу није много заживела. Разлоге за то треба тражити у недостатку 
јавне подршке тој идеји, што подразумева и улогу медија у томе, као 
и снажном противљењу женског покрета који је сматрао да би промо-
ција таквог приступа скренула пажњу и финансијска средства са жена 
које су „праве” жртве насиља у породици. (Howitt , 1998: 127) 

Анализа моралне панике у вези с насиљем 
у породици у Србији

Анализа моралне панике у вези са насиљем у породици у Србији 
подразумевала је примену различитих методолошких поступака: ана-
лиза садржаја, испитивање ставова грађана путем анкете и анализа 
статистичких података о насиљу у породици. 

Свака појединачна хипотеза о моралној паници у вези с насиљем 
у породици анализирана је на конкретним примерима из штампаних 
медија обухваћених узорком (Блиц, Политика и Вечерње новости) и 
одређених телевизијских емисија у шестогодишњем периоду од 200�. 
до 2011. године.7

Анализом медијског извештавања о насиљу о породици могу се 
пронаћи многобројни примери стереотипног представљања мушка-

7 Материјал за анализу добијен из медијског архива ЕБАРТ.
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раца као насилника. Ти примери садрже, поред стереотипне пред-
ставе мушкарца, углавном и стереотипну представу жена и деце као 
жртава, будући да је реч о два међусобно повезана феномена. У том 
смислу издвојена су таква два примера. Први је из штампаних, а дру-
ги из електронских медија.

У дневном листу Новости објављен је 25.07.2010. године текст под 
насловом: Тата, имаш тешку руку. На основу поменутог наслова 
претпоставило би се да се у тексту ради о неком случају физичког 
злостављања детета од стране оца. Међутим, чланак се бавио одржа-
ном конференцијом о проблему деце жртава насиља у породици на 
којој су изнети подаци различитих субјеката који се баве том про-
блематиком. У тексту је уопштено стављен акценат на проблем поло-
жаја деце у породици, имајући у виду специфичне друштвене прили-
ке, економску ситуацију и остале релевантне чиниоце. Закључак је да 
наслов не одговара у потпуности садржини чланка, као и да садржи 
стереотипну представу мушкарца насилника. 

Одличан пример стереотипног представљања мушкарца као на-
силника и истовремено стереотипног представљања жена и деце као 
жртава је и рекламна кампања у оквиру борбе против насиља у поро-
дици под називом „Насиље у породици је стварност. Београду је пот-
ребна још једна сигурна кућа!” емитована током 2010. и 2011. године на 
Радио Телевизији Србије непосредно пред почетак Другог дневника у 
19.30, дакле у ударном термину. Та реклама је сликовито представља-
ла мушкарца као насилника, док су жена и дете нацртани с повреда-
ма. На тај начин је гледаоцима слата једнострана и искривљена по-
рука. Иако многи гледаоци вероватно нису били ни свесни садржаја 
поруке код њих се на подсвесном нивоу, захваљујући континуираном 
излагању том споту, формирало и/или учврстило стереотипно раз-
мишљање о насиљу у породици.

Штампани медији често предимензионирају проблем насиља у по-
родици стављајући акценат на жртве. Пример за то је текст који је 
објавио дневни лист Блиц, 18.03.2009. године, под насловом: Свако 
пето дете физички злостављано. 

У тексту се наводи следеће: 

Свако пето дете у Србији физички је злостављано, а емоционално и психичко 
насиље трпи једна четвртина деце, подаци су центра за социјални рад Србије. 
Представници Асоцијације за алтернативно старање „Фамилиа” из Београда су 
навели да је најприсутније грубо занемаривање деце, у чак �0 одсто случајева.
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Оно што се одмах примећује је да нигде у тексту није наведена 
методологија прикупљања података односно начин на који је спро-
ведено истраживање о положају деце у породицама у Србији. Како 
се може знати да је коришћен репрезентативни узорак? Нејасно је на 
који начин су центри за социјални рад могли да изведу наведене за-
кључке када је њихова надлежност ограничена на случајеве у којима 
су позвани да реагују, а који не могу бити довољни и једини показатељ 
стања. Изјава да је „у чак �0 одсто случајева присутно грубо занема-
ривање” представља озбиљну оптужбу на рачун родитеља која није 
поткрепљена одговарајућим чињеницама.

Такође често се истиче аспект сексуалног злостављања деце уну-
тар породице иако је тај облик насиља у породици најређи. Најчешћи 
наслови у дневним новинама гласе овако: Нисам знала да живим са 
монструмом (Блиц, 29.11.2007), Девојчицу више месеци злостављали 
отац и брат (Блиц, 22.01.2008), Шест година силовао пасторку (Но-
вости, 10.05.2010) или Редовно силовао ћерку (Новости, 05.03.2011). 
Овакви наслови и текстови који потом следе доводе до узнемирења 
јавности јер изазивају јаку емоционалну реакцију.

Ретки су наслови и текстови који нису бомбастични већ дају реал-
ну слику догађаја на који се односе. Један од њих је: Осумњичен да је 
напаствовао ћерку (Политика, 0�.03.2008). И у тексту испод наслова 
се наводе искључиво званични подаци добијени из полицијског изве-
штаја, без изношења података који би имали за циљ само да употпу-
не слику догађаја на драматичан и сензационалан начин. Иако се и у 
овом случају ради о наводном случају сексуалног злостављања детета 
у оквиру породице битна разлика у односу на претходно поменуте на-
слове се тиче употребе речи у самом наслову. Овде се не износи твр-
дња, већ сумња што представља адекватан начин медијског извешта-
вања. Наиме, наслов је могао да гласи: Отац силовао ћерку, што би 
свакако представљао типичну, али неприхватљиву медијску праксу. 

Медијско приказивање улоге мајки у случају сексуалног зло-
стављања детета анализирано је на два примера. У тексту под на-
словом: У Врању ухапшен настрани очух (Блиц, 24.01.2008) тек се 
при крају истиче да је мајка највероватније знала за сексуално зло-
стављање које се одигравало над њеним дететом. Тај податак веома 
лако може да промакне просечном читаоцу који пре свега обрати па-
жњу на оно што је садржано у наслову па на основу тога ствара слику 
о том догађају. 
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Слично извештавање може се пронаћи и у новинском чланку који 
се бави покренутим судским поступцима за делимично или потпуно 
лишавање родитељских права на основу захтева центара за социјални 
рад (Блиц, 29.05.2011), где се као типичан пример ситуације у којој од-
говарајући центар за социјални рад реагује наводи следеће: 

Десетогодишња девојчица С.Ш. агресивно се понашала међу вршњацима. Често се 
тукла с децом. Спавала је на часовима, била одсутна мислима. Мајка, психички 
болесник, била је пасивна и неспособна да се брине о њој, а отац преке нарави није 
трпео супростављање. У њеном одрастању једина светла тачка били су бака и 
деда. После њихове смрти препуштена је углавном оцу. Била је неухрањена, не-
уредна, често и прљава. Дешавало се да и у касним вечерњим сатима С.Ш. добије 
задатак да купи цигарете. Отац је бес искаљивао на мајци, али према девојчици 
није био насилан. Све до једном, кад је ћерку истукао. А она је тада сама са својих 
десет година одлучила да се пријави Центру за социјални рад. Ово је само један од 
случајева због којих је покренут поступак лишавања родитељског старања пред 
судом да би се дете заштитило од занемаривања или злостављања у породици. 
За ову девојчицу суд је сматрао да је боље да одраста без родитеља. 

Наведени пример најбоље осликава карактеристике образца по 
којем медији представљају насиље у породици. Тај образац садржи 
стереотипне представе свих чланова породице, а сам текст је написан 
на начин да подстакне емоционалну реакцију јавности.

Испитивање ставова грађана у контексту насиља у породици под-
разумевало је анализу утицаја медијске слике о том феномену. У том 
смислу пошло се од тврдње која произилази из доминантне медијс-
ке слике – велике размере кривичног дела насиље у породици. Она 
претпоставља постојање све већег ризика по жене и децу да постану 
жртве неког облика тог кривичног дела.
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Табела 5�:

Жене и деца и ризик од породичног насиља

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Валидно

У потпуности се 
слажем 38 23,8 23,8 23,8

Слажем се 73 45,� 45,� �9,4

Не слажем се 21 13,1 13,1 82,5

У потпуности се не 
слажем 5 3,1 3,1 85,�

Не знам 23 14,4 14,4 100,0

Укупно 1�0 100,0 100,0

Графикон 42: 

Испитаници су у великом проценту (�9,4% за одговоре – у потпу-
ности се слажем и слажем се) изразили слагање.

На крају су представљени статистички подаци о размерама насиља 
у породици у шестогодишњем периоду који се поклапа са временским 
периодом анализирања одговарајућег медијског садржаја.
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Табела 14: Подаци о кривичном делу насиље у породици 
(пунолетна лица)

Кривично дело 
насиље у 
породици

Пријављена 
пунолетна лица

Оптужена 
пунолетна лица

Осуђена пунолетна 
лица

2006 2191 1�72 1059

2007 2550 1495 1312

2008 327� 1898 1�81

2009 3384 2115 1850

2010 2837 1228 1059

2011 3350 1918 1�1�

Графикон 26: Кривично дело насиље у породици

Анализа статистичких података о кривичном делу насиље у по-
родици односи се на податке о пријављеним, оптуженим и осуђеним 
лицима. У том смислу уочава се тренд повећања свих показатеља од 
200�. до 2009. године. У току 2010. године долази до пада. Међутим, 
број пријављених, оптужених и осуђених за кривично дело насиље у 
породици расте у 2011. години и достиже највиши ниво у посматра-
ном периоду.

Закључак

Анализом медијског извештавања о насиљу о породици указано је 
на обрасце по којима се у јавности представља тај облик криминали-
тета, а који подразумевају изношење алармантних података и стерео-
типно представљање мушкараца као насилника и жена и деце као жр-
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тава. Такав начин извештавања доприноси постојању многобројних 
заблуда у вези с традиционалним виђењем улога чланова породице. 

Стиче се утисак да се научно бављење проблематиком насиља у по-
родици и положајем свих чланова породице у том смислу, своди на 
супростављање крајњих теоријских полазишта – феминистичког и 
антифеминистичког. Чињеница је и да постоје мушкарци који дожи-
ве насиље у породици које може бити дубоко забрињавајуће и потен-
цијално поражавајуће. У теорији ипак преовлађује став да се женска 
виктимизација код куће понавља више пута, дуже одржава, озбиљ-
нија је, страшнија и више узнемирава а такође и да је разнолика за 
разлику од мушке. Истиче се и да се она обично одиграва у контексту 
који подразумева мушко насиље као рутину. (Wykes, Welsh, 2009: 47) 
Међутим, чини се да је за будућност породице и брака као институ-
ција, посебно опасан став који те сфере представља као подручја у 
којима се испољава насиље, сексуална злоупотреба и убиство. (Jewkes, 
2004: 121) На тај начин се наука уместо да се бори против предрасуда 
и стереотипа, користи за њихово појачавање. Није добро посматрати 
традиционалну породицу и традиционалне родне улоге на искључив 
начин као нешто што је a priori негативно. Исто тако не постоје гаран-
ције да ће живот људи у модерним заједницама и промењене родне 
улоге донети увек само нешто позитивно. Објективност и умереност 
је кључ за исправно сагледавање сваког проблема.
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Summary

The paper deals with the issue of moral panic in the context of domestic violence, which as 
a phenomenon causes great public attention in many countries. The phenomenon of domestic 
violence has become more visible in our country after the introduction of a special incrimina-
tion into the Criminal Code of the Republic of Serbia. In addition to the positive effects of this 
change reflected in the greater interest of all social actors and in particular the law enforcement 
agencies to combat domestic violence, there is a negative side that manifests itself through a 
moral panic. Excessive and inadequate media reporting causes the creation and maintenance 
of certain stereotypes and misconceptions regarding the extent and characteristics of domes-
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tic violence or the actors of this form of crime. In particular, the stereotypical presentation of 
men as abusers and women and children as victims, as well as media excessive dealing with 
the heaviest forms of domestic violence, which rarely occur and statistically make a very small 
share in the total number of all domestic violence cases. It should be kept in mind that most of 
the cases of domestic violence in which men are victims are hidden, as well as easier forms of 
domestic violence that are most commonly occurring but which are not media-interest. At the 
end of the paper the author presents the results of the analysis of media reporting on domestic 
violence in Serbia and the influence of this media image on the attitude of citizens about this 
phenomenon. 

Key words: moral panic, domestic violence, stereotypes, media.




