ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Др Сања Ћопић и мр Љиљана Стевковић

Ставови студената у Србији према особама
хомосексуалне оријентације

Сиже предавања:

Ставови стручњака који су у професионалном контакту са особама хомосексуалне
оријентације утичу на квалитет њиховог рада, о чему сведоче бројна светска
истраживања. Предрасуде стручњака запослених у кривичноправном систему према
хомосексуалцима могу утицати на њихове професионалне одлуке, те резултатирати
тиме да својим поступањем угрожавају људска права особа хомосексуалне
оријентације и крше правне норме које би требало да штите. Ово предавање има за
циљ да представи део резултата истраживања које је током 2018. године реализовано
у Србији у склопу Компаративне студије о ставовима студената према кажњавању и
према лезбејкама и геј мушкарцима у десет европских и ваневропских држава.
Истраживање је спроведено на узорку од 188 студената и студенткиња треће и
четврте године три факултета у Београду: Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију, Филозофског факултета, Одељења за психологију (Универзитет у
Београду) и Правном факултету (Универзитет Унион). Фокус ће бити на делу
резултата који се односе на ставове студената према лезбејкама и геј мушкарцима, с
посебним освртом на факторе који доприносе предрасудама испитаника према овим
особама. Предавање треба да подстакне дискусију о неопходним корацима усмереним
на подизање свести о правима хомосексуалаца у области високог образовања и
сензибилизацију будућих стручњака који могу да раде у кривичноправном систему.
О предавачицама:

Др Сања Ћопић је виша научна сарадница у Институту за криминолошка и
социолошка истраживања у Београду и истраживачица и председница Управног
одбора Виктимолошког друштва Србије. Сања је главна и одговорна уредница
научног часописа Темида – часописа о виктимизацији, људским правима и роду, који
издаје Виктимолошко друштво Србије. Главне области њеног истраживачког
интересовања су: жртве криминалитета, насиље над женама, службе за жртве, родна
равноправност, трговина људима, малолетничка делинквенција и ресторативна
правда. Учествовала је на око тридесет националних, регионалних и међународних
истраживачких пројеката; махом акционих, компаративних и експерименталних
истраживања. Самостално или у коауторству, објавила је пет књига и преко 70 радова
у домаћим и међународним часописима, монографијама и тематским зборницима.
Аутока је књига Ресторативна правда и кривичноправни систем: теорија,
законодавство и пракса (2015) и Родна равноправност у Србији: Стање и перспективе
(2016).

Мр Љиљана Стевковић је асистенткиња на Факултету за специјалну едукацију и
рехабилитацију, Универзитета у Београду, волонтерка-истраживачица и чланица
Виктимолошког друштва Србије. Љиљана је секретарка научног часописа Темида –
часописа о виктимизацији, људским правима и роду, који издаје Виктимолошко
друштво Србије. Чланица је Европског удружења за криминологију, Европске радне
групе истраживача организованог криминалитета и Европске радне групе за
виктимологију. Учествовала је у више националних и међународних истраживачких
пројеката, од којих су посебно значајни истраживање насиља у породици у Војводини
и Залагање за људска права жена жртава које се налазе у затвору, као и компаративна
истраживања Балканска епидемиолошка студија о злостављању и занемаривању деце
(BECAN) и Међународна анкета са самопријављивањем делинквенције (ISRD3).
Објавила је већи број ауторских и ко-ауторских радова који се баве проблемом родно
заснованог насиља, насиља над децом и старима и малолетничком делинквенцијом.

