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Dalida Rittossa zaposlena je u znan-
stveno nastavnom zvanju docenta na 
Katedri za kazneno pravo Pravnog 
fakulteta u Rijeci. Autorica je većeg 
broja znanstvenih radova iz područ-
ja kaznenog prava, ustavnog prava, 
kriminologije i viktimologije. Rezul-
tate svojih znanstvenih istraživanja 
prezentirala je na mnogobrojnim 
međunarodnim i domaćim konferen-
cijama u nastojanju da znanstvene 
zaključke približi kako stručnoj tako 
i široj javnosti. Kao gorljivi zagovor-
nik zaštite prava ranjivih osoba, u za-
dnje vrijeme svoj istraživački fokus 
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usmjerila je na pitanja koja se bave 
kaznenopravnom zaštitom djece i 
žrtava obiteljskog nasilja, zaštitom 
prava osoba s duševnim smetnjama 
i pravima na privatnost. Voditeljica 
je projekta Hrvatske zaklade za zna-
nost „Život u doba bolesti COVID-19 
– socijalne implikacije za sigurnost 
i dobrobit ranjivih skupina u europ-
skom kontekstu / #COVID-19#VUL-
NERABILITY“.  



Zadnjih nekoliko mjeseci, svijet je 
izložen teškim posljedicama Covid-19 
krize koje su se negativno odrazile na 
sve i jedan segment društvenog živo-
ta. I dok posljednji statistički podaci 
neumoljivo upozoravaju kako je dru-
gi, jesenji val bolesti već započeo, sve 
se više otvoreno propitkuje opravda-
nost i svrhovitost mjera ograničenja 
slobode kretanja građana i „osta-
nimo kod kuće“ politika. Rezultati 
prvih istraživanja o Covid-19 bolesti 
kao kriminološkom faktoru pokazali 
su kako za djecu i žrtve obiteljskog 
nasilja dom nije sigurno mjesto. 
Prema predviđanjima Fonda UN-a 
za stanovništvo (UNFPA), tijekom 
lockdown-a nasilje u obitelji poraslo 
je za 20 %. Ako bi se proljetni scena-
rij ponovio, prva 3 mjeseca zabrane 
napuštanja doma dovela bi do str-
moglavog rasta obiteljskog nasilja za 
dodatnih 15 milijuna slučajeva. Osim 
restriktivnih mjera, fenomenološkom 
porastu nasilja u obiteljskom krugu 
pogoduju ekonomski i socijalni stre-
sori poput gubitka posla, financijske 
nesigurnosti, kao i otežano prijavlji-
vanje počinitelja. 
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U takvim okolnostima, od iznimne 
važnosti je osigurati žrtvama obi-
teljskog nasilja pristup postojećem 
sustavu podrške i zaštite njihovih 
prava za vrijeme Covid-19 krize. Ulo-
ga zdravstvenih djelatnika u ovom 
sustavu zakonski je regulirana i ima 
ključno mjesto. Kako bi se ustanovilo 
obraćaju li se osobe prema kojima je 
počinjeno nasilje u obitelji liječnici-
ma i drugom medicinskom osoblju, 
provedena je pilot studija između 
djelatnika udruga „Centar za nena-
silje i ljudska prava - SOS Rijeka“ i 
„U.Z.O.R. - Udruga za zaštitu obitelji 
Rijeka“ i njihovih korisnika. Na te-
melju preliminarnih rezultata ovog i 
drugih srodnih istraživanja predložit 
će se nadogradnja sustava za zaštitu 
prava ranjivih žrtava tijekom pande-
mije. 
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Javno predavanje je u potpunosti 
financirano u sklopu HERA istraživačkog 
programa projektom Zdravstvena zaštita 
kao javni prostor: Društvena integracija 
i društvena različitost u kontekstu 
dostupnosti zdravstvene zaštite u Europi 
(HERA 1.194).
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