“Живот без насиља”

У Градској кући одржан је округли сто на тему “Живот без
насиља” са учешћем свих релевантних институција и организација
из Ниша. Званични подаци полиције говоре да је Град Ниш смањио
стопу насиља на улицама у последње три године, али да је
неопходно одржати овај тренд и убудуће.
У Србији је потребно побољшати мултисекторску сарадњу, као
институционални одговор на све облике насиља. У овом сегменту
Град Ниш чини све што је у његовој моћи да ова сарадња буде на
високом нивоу и у том смислу прошле године потписан је и
споразум о мултисекторској сарадњи у спречавању породичног
насиља и насиља над децом, чиме је и формално утемељен
заједнички фронт у борби против ових облика насиља.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић рекао је да се “као
град трудимо да у погледу спречавања општег криминалитета
помогнемо полицији и то смо до сада и показали донацијама у
опреми, али и пуном подршком коју пружамо ПУ у Нишу. Велики
проблем представља организовани криминал, који је свакако
најсложенија и најопаснија врста криминала у сваком друштву и

једну од највећих претњи савременом човечанству. Кривична дела
са елементима насиља, као што су: отмице, изнуде и уцене
карактеришу специфичне економске и друштвене прилике у
Републици Србији.
Економска криза додатно утице на пораст кривичних дела са
елементима насиља и специјализацију организованих криминалних
група за вршење ових кривичних дела.
Овај сегмент веома одговорно и системски Министарство
унутрашњих послова покушава да држи под контролом и у том
смислу располаже посебно организованим, опремљеним и обученим
организационим јединицама за борбу против организованог
криминала, а наш задатак као друштвено одговорне локалне
самоуправе је да пружимо пуну подршку напорима министарства и
да у појединим ситуацијама пружимо неопходну логистичку или
другу врсту помоћи. Удружења грађана, струковна и
професионална удружења такође могу да уоче проблеме у вези са
новим појавним облицима организованог криминала. Сарадња
специјализованих државних органа са њима може да буде од
великог значаја приликом уочавања нових појавних облика
организованог криминала.
Последњих година нажалост сведоци смо честих случајева насиља
у школи и на јавним местима, где долази до сукоба младих људи
који још увек нису у потпуности формирани као личности.
Школа мора не само да реагује на свако насиље које се дешава у
њој већ има обавезу и да ради на томе да до њега уопште не
дође, тј. да предузима превентивне активности. Одређене
обавезе и у превентивним и у интервентним активностима имају
сви запослени у школи, али је школа дужна и да формира посебан
тим за заштиту од насиља.
Сведоци смо посебно овог месеца изузетних резултата младих
српских спортиста који освајају медаље на престижним
такмичењима и ово је и одлична промоција здравог живота, али и
прилика да млади људи стекну нове узоре и енергију каналишу на

прави начин бављењем спортом. Морам да нагласим да је и
Министарство омладине и спорта веома активно на овом пољу и да
смо у претходних годину дана у граду организовали неколико
акција које промовишу спорт и здрав начин живота” рекао је
градоначелник Ниша.
После округлог стола на тему “Живот без насиља” у нишкој
Тврђави данас је уприличено дружење представника града,
грађана и полиције. На постављеним пунктовима сви
заинтересовани су могли да се упознају са полицијском опремом
и деловима јединица које учествују у обављању сложених
задатака очувања реда и мира у нашем граду.

