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POVZETEK 

 

Dandanes je tako rekoč v vseh medijih videti in slišati novice o spolnih zlorabah po vsem 

svetu. Ker se zavedava, da je tovrstnih zločinov vedno več, sva spolno nasilje izbrali za temo 

te raziskovalne naloge. Kdaj in kako se je vse skupaj sploh začelo? Kaj je spolna zloraba? 

Kdo so žrtve in kdo storilci? In najpomembnejše: Kako se odzvati v taki situaciji? Jo je sploh 

mogoče preprečiti?  

Na ta in podobna vprašanja sva poiskali odgovore v literaturi, kjer je ta tema že kar podrobno 

raziskana in podprta s primeri. Sestavil sva tudi anketni vprašalnik, s pomočjo katerega sva 

ugotavljali seznanjenost učencev naše šole o tematiki spolnih zlorab. Rezultate sva primerjali 

po spolu in prišli do zanimivih zaključkov. Izvedli sva intervju z gospo Katjo Bašič, 

kriminalistično inšpektorico, ki se veliko ukvarja s spolnimi zlorabami.  

Posneli sva tudi video posnetek, s katerim želiva javnost (še posebej najin kraj – Miklavž na 

Dravskem polju) še bolje seznaniti z resno problematiko spolnih zlorab.  

Rezultati raziskovanja so naju presenetili, saj sva pričakovali, da učenci in učenke niso toliko 

seznanjeni z obravnavano tematiko. Še posebej so naju presenetili odgovori učencev pri 

trditvi »Tudi otipavanje je spolno nasilje«. Kar 45 % fantov meni, da otipavanje ni spolno 

nasilje. Ob tem se lahko zamislimo. 
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UVOD 
 

In kakor en sam list ne more porumeneti 

brez tihega soglasja celega drevesa, 

tako ne more zlikovec storiti zla  

brez skrite privolitve vseh nas. 

(Kahil Gibran) 

 

Namen raziskovalne naloge je seznaniti ljudi z različnimi oblikami spolnega nasilja, da bi 

spolno nasilje znali prepoznati in se v takšni situaciji pravilno odzvati. Želeli sva tudi 

ugotoviti poznavanje tematike pri najstnikih različnih spolov in starosti. Zakaj posvetiti 

pozornost vsem oblikam spolnih zlorab? Trgovanje, tihotapljenje, telesno in spolno 

izkoriščanje ter ugrabitve kot tudi ekonomsko izkoriščanje otrok, celo v najhujši obliki, so 

vsakodnevna resničnost za številne otroke po vsem svetu, medtem ko nasilje v družini in 

spolne zlorabe nad ženskami in otroki postajajo resen splošen problem. 

Ljudje imamo pravico do zaščite pred vsemi oblikami zlorabe, zanemarjanja, izkoriščanja in 

nasilja. Države morajo odstraniti vse oblike nasilja. Da bi dosegli ta cilj, se po najboljših 

močeh trudimo: 

- varovati otroke pred vsemi oblikami zlorabe, zanemarjanja, izkoriščanja 

  in nasilja; 

- varovati otroke pred vsemi oblikami spolnega izkoriščanja, vključno s 

  pedofilijo, trgovanjem in ugrabitvami. 
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1 ZGODOVINA SPOLNIH ZLORAB IN SPOLNE ZLORABE V 
ZGODOVINI 
 

Ljudje pogosto pravijo: »Tega pa nekoč res ni bilo.«, ali pa: »Kdaj se je vse skupaj začelo?« 

O tem lahko povemo, da so otroke že od nekdaj spolno in telesno izkoriščali. O tem obstajajo 

tudi dokazi. Mlade dečke so izrabljali za naslado, mlada dekleta pa so že zelo zgodaj poročali 

z odraslimi moškimi. Pojav spolne zlorabe torej ni nič novega ali zgolj obrobni pojav našega 

časa. Proti koncu 13. stoletja je bil v Angliji prvič izdan zakon za zaščito deklet. Po njem naj 

bi bilo kaznivo posilstvo deklet, mlajših od 12 let, tudi če se dejanju niso vidno upirale. 

Približno 150 let kasneje so izdali podoben zakon za zaščito fantov. Zakona pa sta bila komaj 

kdaj v rabi. Otroci so veljali za »majhne odrasle osebe«, zato se jim ni zdelo potrebno podeliti 

jim posebne oskrbe ali varstva. Šele s priznavanjem otroštva in mladosti kot posebnih 

življenjskih obdobij, je sledilo tudi priznanje, da jima pripada posebna zaščita.  

 Druga težava je bila obolelost deklet za spolnimi boleznimi.  Te spolne bolezni se nikakor 

niso prenašale »le« s prostitucijo, ampak pogosto s spolno zlorabo očetov, bratov ali bližnjih 

družinskih znancev. Že takrat je obstajala možnost, da bi spolna zloraba ob pomoči bližnjih 

znancev ali sorodnikov prodrla v zavest javnosti, a ta priložnost je bila zapravljena. 

V Sloveniji  smo začeli glasneje govoriti o spolnih zlorabah dokaj pozno. Policija je v okviru 

svojega prvega organiziranega izobraževanja policistov in kriminalistov o mladoletniškem 

prestopništvu leta 1981 med prvimi sprejela tudi zaključke o otrocih in mladoletnikih kot 

žrtvah kaznivih dejanj. V zaključkih je bila poudarjena potreba po ustreznejši prepoznavi 

problema trpinčenih otrok in otrok žrtev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in 

moralo. Lahko torej rečemo, da se v Sloveniji že nekako 26 let intenzivneje ukvarjamo s to 

tabu temo in tudi s pomočjo lastnih izkušenj delamo vedno nove in nove korake. 7 
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2 SPOLNA ZLORABA 

2.1 Kaj je spolna zloraba? 
 

O spolni zlorabi govorimo takrat, kadar odrasli ali mladostnik uporabi dečka ali deklico, 

najstnika ali najstnico za zadovoljevanje svojih spolnih potreb.  

 

Spolna zloraba ni samo spolni odnos, ampak je tudi: 

 

� otipavanje otrokovih spolnih organov, 

� samozadovoljevanje pred otrokom, 

� siljenje otroka, da se dotika spolnih organov odraslega ali mladostnika, 

� siljenje otroka ali mladostnika, da gleda pornografske filme ali slike, 

� siljenje, da je navzoč pri spolnem odnosu odraslih, 

� prisila otroka ali mladostnika v spolni odnos, 

� otroška prostitucija … 

 

Storilec je v odnosu do žrtve ponavadi v položaju močnejšega. Žrtev storilcu zaupa in je 

pogosto od njega tudi odvisna. Ni sposobna svobodno in zavestno odločati ter sodelovati pri 

dejanjih, ki jih zahteva storilec. Dejanja se dogajajo proti žrtvini volji ali v okolju, v katerem 

ima žrtev občutek, da se dejanjem ne more izogniti - zaradi fizične premoči ali odvisnega 

položaja v odnosu, prisiljevanja ali nasilja, čustvenega pritiska dejanj ne razume oziroma 

dejanja ne sodijo v otrokovo razvojno obdobje. 2 

 

SLIKA (drži za roko) 

2.2 Kdo so storilci? 
 

Povzročitelji spolne zlorabe so največkrat osebe, ki jih žrtev dobro pozna, ki jim zaupa in jih 

ima rada. Povzročitelji ponavadi žrtve skrbno izberejo. Izbirajo predvsem tiste, ki so manj 

samostojni, bolj iščejo ljubezen in pozornost, so osamljeni in izhajajo iz razbitih družin. 

Statistični podatki prikazujejo, da je med 93,2 % in 99 % vseh povzročiteljev spolne zlorabe 

moškega spola in med 1 % in 6,8 % ženskega spola. Povzročitelji so moški in ženske vseh 

starosti.  

Povprečni odstotki o odnosih med storilcem in žrtvijo so naslednji: 
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� stric 25 % 

� oče, očim 22 % 

� brat 19 % 

� bratranec 13 % 

� ded 7 % 

� sostanovalec 7 % 

� svak 4 %                                                              SLIKA (storilec in žrtev) 

� mati 1 % 

� sestra 1 % 

� sestrična 1 % 

 

Poznamo 5 tipov storilcev: 

 

� Agresivni dominantni storilec - za zlorabo se odloči, ker ga žena/mož ne zadovolji in 

si želi občutek nadmoči. Za žrtev si izbere negotovo in neodraslo žrtev. 

� Psihopatski storilec – ima kriminalno preteklost, na druge deluje dopadljivo in 

ljubeznivo. Za izpolnitev svojih ciljev ravna zelo preračunljivo. 

� Psihotični storilec - ima hude psihične motnje, kot so prividi in fantazije, in ne 

obvlada svojih spolnih vzgibov. Njegovo vedenje je nepredvidljivo, deluje zmedeno in 

nemirno.  

� Alkoholični storilec - dejanja uresniči le, če je skrajno pijan in pod velikim čustvenim 

pritiskom. 

� Pedofilni storilec - zanj je značilna spolna usmerjenost na otroke, čeprav je včasih 

spolno dejaven tudi v lastni generaciji in je včasih tudi poročen.  2 

 

2.2.1 Kaj storilcu omogoča zlorabo? 
 

Prednost odraslega pred otrokom je v tem, da ima moč, znanje in avtoriteto, ki jo lahko 

uporabi na različne načine. V primeru nasilnih dejanj uporabi svojo telesno moč. Lahko se 

posluži zvijače, ponuja darila ali pa posebne in izjemne ugodnosti ter priložnosti. Pogosto 

storilec otroka prepriča, da je to dogajanje le del običajne igre, ki se jo vsi igrajo in da je to 

početje povsem v redu.  
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Kaj storilci govorijo žrtvi: 

 

� »To je najina majhna igrica …« 

� »Po tem boš lahko gledal/-a TV, kolikor boš želel/-a.« 

� »Pridi in pokazal ti bom žgečkljivo igrico …« 

� »To je v redu, vsi to počnejo.« 

� »To delava zato, ker se imava zelo rada.« 

� »Dal ti bom sladkarije, če …« 

� »Dal ti bom več žepnine, če …« 

� »Kupil ti bom novo kolo ali punčko …« 

� »Kaj je narobe?  Kaj me ne maraš …« 

 

Storilec je običajno dovolj premeten, da zavaja otroka na samem, kadar v bližini ni nikogar 

drugega. Zavajanje je vedno postopen, dolgotrajen proces in otrok ne ve, da je to, kar se mu 

dogaja, v resnici zloraba.   

 

SLIKA (dvoličnost) 

 

Ena izmed strategij povzročiteljev je tudi ta, da žrtev prepričajo v njeno krivdo za nastalo 

nasilno situacijo in da se spolna zloraba dogaja v običajnem vsakdanu. 

 

Spolne zlorabe je težko preprečiti, zato ker so pogosto povezane z grožnjami, ki so vezane na 

posledice razkritja nasilja. Povzročitelj žrtev ustrahuje in ji grozi, kaj vse se ji bo zgodilo, če 

bo komu povedala. Npr. nihče ti ne bo verjel, imeli te bodo za »kurbo«, če poveš mami, bo 

ubila tebe ali pa mene, če poveš komu, bom ubil tvojega psa, mama bo umrla, če bo izvedela 

…  1 

 

2.3 Kdo so žrtve? 
 

Storilec izrabi ljubezen in zaupanje žrtve, zato potem ta žrtev nikomur drugemu več ne zaupa. 

Ko postane tako nezaupljiva, se le z veliko težavo odloči, da bo o tem z nekom govorila. V 

večini primerov je žrtev ranjena tudi fizično, skoraj vedno pa je zelo ranjena njena psiha. Z 

zlorabo se rodi občutek jeze, sramu, zmedenosti, žrtev pa izgubi samospoštovanje. Vse to 
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lahko pripelje do trajnih posledic, če žrtvi ni nudena ustrezna pomoč. Analize podatkov 

kažejo, da je zlorabljenih deklic nekoliko več kot dečkov, vendar znanstveniki menijo, da je 

neodkritih zlorab pri dečkih več kot pri deklicah.  

Pri zlorabi deklet ne gre za enkraten odnos, ampak se ponavlja pogosto celo več let.  

Zlorabljena deklica se boji in ima strah pred tem, da bi razbila družino, izgubila očeta ali bi jo 

mati kaznovala. Zato otrok raje molči o tem, vendar pa se sam skuša na nek način braniti kot 

na primer: odrine storilca, obleče več kosov obleke, želi spati pri materi, se skrije, preneha 

nositi krila … Ponavadi to kaj malo pomaga. Storilec je močnejši in prav tako njegove 

besede. Deklica, ki je žrtev spolne zlorabe, se svojega telesa sramuje, počuti se izkoriščeno in 

je prepričana, da je nihče ne mara. 

Dečki, ki so jih spolno zlorabljali moški, se pogosto sramujejo tega, da je storilec istega spola. 

Bojijo se, da so homoseksualci. Ker se počutijo ponižane, osramočene, o tem ne upajo 

spregovoriti.  

 

SLIKA (deklica)   deček? 

3 STATISTIKE IN PRIMERI 
 

3.1 Statistike 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1:  Spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let 
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VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA 2003 2004 Porast 

(%) 

Posilstvo  4 7 75,00 

Spolno nasilje 9 10 11,11 

Spolni napad na osebo, mlajšo od 15 

let 

15 28 86,67 

 

Tabela 1: Kazniva dejanja, katerih storitve so bili osumljeni mladoletniki v letih 2003-

2004  

 

 

 

NASILJE V DRUŽINI ŠTEVILO KAZNIVIH DEJANJ  

LETO 2000 2001 2002 2003 2004 

ZOPER SPOLNO NEDOTAKLJIVOST 202 252 264 236 272 

 

Tabela 2: Spolno nasilje v družini v letih 2000-2004 

  

(Statistika iz policijske evidence) 

 

3.2 Primeri 
 

 MILICA (22 LET) ٭

 

Ko sem bila stara 16 let, me je posilil moški, ki sem ga spoznala v disku. Ravno takrat sta se 

mama in oče ločevala in vsi smo preživljali težke trenutke. Pogosto sem odhajala od doma in 

skušala najti razumevanje pri drugih ljudeh. V disku sem spoznala prijetnega moškega; bil mi 

je zelo všeč. Plesala sva in se zabavala. Peljal me je domov in ker staršev ni bilo doma, sem 

ga povabila na kavo. Z njim sem se želela samo pogovarjati, on pa je takoj, ko sva prišla v 

stanovanje, začel siliti vame. Ker sem se uprla, me je zgrabil in nastavil nož na vrat. Grozno 

sem se prestrašila. Vrgel me je na tla in me posilil. Ko je končal, je začel vame porivati 

steklenico in druge predmete. Iz mojega grla ni prišel niti glas; kot da bi onemela. Ko sem se 
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ovedla, ga ni bilo več. Močno sem krvavela. Uspelo mi je priti do kopalnice, da sem se umila 

in nato odšla v svojo sobo. Ne vem, kako dolgo sem sedela na svoji postelji. Bila sem 

popolnoma brez občutij, počutila sem se otopelo, kot bi zmrznila. Nikomur nisem povedala, 

kaj se je zgodilo in ker na obrazu nisem imela nobenih poškodb, ni nihče nič opazil. Čez 1 

mesec sem ugotovila, da sem  noseča. Staršem sem se zlagala, da sem zanosila z nekom, ki 

sem ga le bežno poznala in da je odšel v drugo mesto. O posilstvu sem molčala. Starša sta 

razumela in mi nudila vso podporo in pomoč. Naredila sem splav. Počutila sem se grozno, kot 

da bi iz mene odšli vsi občutki, vsa čustva, vse misli. Čutila sem eno samo veliko 

odrevenelost in topost. Danes, po 6 letih, menim, da sem bila takrat v hudem šoku, ki je trajal 

nekaj mesecev. Ko sem končno zbrala pogum in povedala, mi je odleglo, še posebno zato, ker 

so mi verjeli. Sedaj o tem dogodku že lažje govorim, dolgo pa tega nisem bila sposobna. 

Včasih še sanjam moreče sanje ter se zbujam vsa prepotena in prestrašena. Teh sanj je vedno 

manj in upam, da se jih bom nekoč osvobodila. Še vedno me spremlja nekakšno nezaupanje 

do moških. Prepričana sem, da moški ni imel pravice pričakovati od mene nič drugega, kot 

samo kavo in klepet in da ga nisem z ničemer navedla na to, kar mi je storil.  

 

 JAN (16 LET) ٭

 

Ne morem si zamisliti, da je lahko še kaj bolj groznega kot to, če te zlorabi lastni oče. Jaz to 

vem. To te spravlja v obup, blaznost, v smrt. Oče me je zlorabljal od 8 do 15 leta. Začelo se je 

nekega dne, ko je bil zelo jezen name. Odvlekel me je v svojo sobo, mislil sem, da me bo 

kaznoval. Ko je rekel, naj slečem hlače, sem bil prepričan, da me bo natepel. Porinil je penis v 

mojo zadnjico. Ko je končal in se oblekel, sem pomislil, da je to zelo nenavadna kazen. Od 

takrat skoraj ni minil dan, da ne bi občeval z mano. Postal sem vase zaprt, z nikomer nisem 

govoril. Ko sem bil malo starejši, sem začel »špricati« šolo in krasti po trgovinah. Upal sem, 

da me bodo zasačili in dali v dom, stran od očeta. Vseeno mi je bilo, kam grem, samo da bi 

šel proč od očeta. V tem času je umrla mati. Najhuje pa je bilo, ko je brata pripravil do tega, 

da me je zlorabil. Kasneje sem izvedel, da je oče zlorabil tudi obe moji sestri in brata. Bilo mi 

je tako strašno, da sem nekajkrat hotel umreti. Sedaj je vse mimo. Bili smo na sodišču. Vsi, 

moj brat in sestri. Oče je zdaj v zaporu, jaz pa hočem zaživeti brez teh grdih spominov in teže. 

Hodim k terapevtu in vsak dan mi je lažje preživeti … 
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 SONJA (35 LET) ٭

 

Kadar sta šla oče in mama na kakšno zabavo, sta poklicala teto Nino, da je pazila na nas 

otroke. Teta je tudi sicer pogosto prihajala k nam. Igrala se je z menoj in bila zelo nežna. 

Imela sem svojo sobo, brata pa svojo. Teta je vedno, kadar nas je čuvala, prespala v moji sobi, 

kjer sta bili dve postelji. Zlezla je k meni v posteljo in mi brala. Spominjam se, da sta šla oče 

in mama v gledališče. Ulegla se je k meni in me začela otipavati, potem je porinila prste 

vame. Prestrašila sem se in jo prosila, naj neha, ona pa je rekla, da bo povedala staršem, če ne 

bom pustila; da delam grde stvari in da bo krivda padla name. Drugič zopet je rekla, da je vse 

v redu in da se samo igrava in da to ni nič grdega, le da tega moji starši ne bi razumeli. Potem 

je nekega dne, ko je zopet prišla k nam, prespala v dnevni sobi in od takrat me je pustila na 

miru. Nikomur si nisem upala povedati, ostala sem sama z vsemi grdimi občutki v sebi. Teta 

je bila še naprej pozorna do mene, v vsem mi je ustregla, ker se je bala, da je ne bi zatožila 

staršem.  

 

 JANEZ  (14 LET) ٭

 

Živel sem sam z mamo. Očeta nisem poznal, nikoli se ni zanimal zame. V šoli mi je šlo težko, 

ponavljal sem razred in otroci so me zaradi tega zasmehovali. Zelo sem trpel zaradi tega. 

Trpel pa sem še zaradi neke druge stvari, o kateri še zmeraj težko govorim. Mama me je 

pogosto tepla. Ne vem zakaj, ampak verjetno sem bil poreden in slab. Star sem bil devet let, 

ko je k mami začel prihajati njen novi prijatelj. Kadar je bil pri nas, me je mati manj tepla. 

Mamin fant mi je bil zoprn, ker se je vedno norčeval iz mene. Prihajal je vedno bolj pogosto 

in mama je včasih, ko je bil pri nas, šla v mesto in me pustila samega z njim. Takrat me je 

odpeljal v mojo sobo, me slekel in namazal mojo zadnjico z vazelinom. Začel je potiskati 

penis vanjo. To me je zelo bolelo. Bil sem prestrašen in zmeden, nisem vedel, kaj naj 

naredim. Mami nisem upal povedati, ker sem se bal, da me bo natepla. Mamin fant je 

nekajkrat tako občeval z menoj. Nekega dne, ko je to zopet počenjal, je prišla domov mama. 

Ko je končal, sem stekel v dnevno sobo, kjer je gledala TV. Iz mojih ust je kar privrelo in vse 

sem ji povedal. Mama je rekla, kaj zganjam tak cirkus, da to ni nič hudega in naj se ne 

obremenjujem s tem. Bilo me je groza, ker sem vedel, da bo sedaj to kar naprej počel in da 

mu tega ne bo nihče preprečil. Kljub vsemu pa se je nekako razvedelo. Ko sem se neki 

popoldan igral na ulici, je k meni stopil fant iz soseščine. Prisilil me je, da sem si slekel hlače 

in nag tekel po ulici. Bilo je strašno. Vsi so se smejali in nekaj govorili. Sosed je menda 
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poklical policijo. Zasliševali so me. Zvečer sta prišla v naše stanovanje dva socialna delavca. 

Hotela sta govoriti z menoj na samem. Povedal sem jima, da ne maram maminega fanta. Bilo 

me je zelo sram, tako da nisem mogel govoriti na glas. Dovolila sta mi, da sem šepetal in vse 

sem jima povedal. Mama je rekla, da lažem in da ne verjame moji zgodbi. Mamo sem prosil, 

naj Petru, tako mu je ime, ne dovoli, da bi še prihajal k nam in da potem ne bom več tega 

govoril. Ona pa je bila jezna name. Kričala je in govorila, da sem vsega jaz kriv. Socialna 

delavca sta me odpeljala in nekaj dni sem bil v Domu za otroke brez staršev. Bil sem nesrečen 

in hotel sem domov k mami, vendar se je mama, kadar koli sva se videla, kregala name in ni 

želela, da pridem. Sedaj živim pri krušnih starših in mi je dobro.   1 

 

 

 JERICA (16 LET) ٭

 

Bila je pomlad, ena najlepših v zadnjih letih. Sonce je prebudilo naravo, ki jo je dolga zima 

uspavala. Povsod je dišalo po spremembah. Ljudje so postali prijaznejši. Jablana je zacvetela 

v belo rdeči podobi. Jerica se je napotila od doma. Peš, mimo sosedovega vrta, po klancu 

navzdol in po gozdni potki, vse do avtobusnega postajališča. Živela je na deželi. 

Jerica je bila nekaj posebnega. Lep okrogel obrazek z modrimi očmi, obkrožen z dolgimi 

valovitimi lasmi. A njen pogled je bil drugačen. Izdajal jo je; pri 16-ih je dajala videz 25-

letnice. Bujne obline so privabljale moške poglede. Ni ga bilo, ki se ne bi ozrl za njo. A ko si 

jo ogovoril, si videl, da dekle nima 25 in ne 16 let, pač pa mnogo manj. Težko in nerazločno 

je govorila. Zasmilila se ti je v dno duše. Končala je šolo s prilagojenim programom in dali so 

jo delat v šiviljstvo v mestu. Imela je mesečno vozovnico. Vstopila je na avtobus, jo pokazala 

in sedla, ponavadi spredaj, tik za voznikom. In tako dan za dnem. Šofer jo je spraševal o 

marsičem in smejala se mu je. Tako na glas, da so se drugi potniki spogledovali in jo včasih 

opomnili. Rekli so ji, da ne sme govoriti z voznikom. Saj je on govoril z njo! 

V mestu je izstopila. Poznala je pot do stavbe, kjer je delala. Velika, rumena in še malo 

umazana je bila. Tam notri jih je bilo veliko. Tudi moški. Eden ji je bil še posebno všeč. Rekli 

so mu Franci in iz njega so se norčevali: »Franci na balanci.« Močno je škilil, včasih ji je 

rekel kakšno lepo. Da je prijazna in bi jo peljal na sladoled. Zvečer je spet šla na avtobus in 

vse se je ponovilo. Isti šofer, polno ljudi pa pogovor in smeh. To jo je močno zabavalo. Doma 

pa dolgčas. Oče je pil, mami se je jezila, brata nikoli ni bilo doma. Ko je prišel, je na vse vpil 

in včasih ji je kakšno primazal. Rekel ji je: »Sami joški so te, v glavi pa nič.« Zelo jo je 

prizadel. Še najlepše ji je bilo na avtobusu. Nekoč jo je šofer prijel za roko, ko je izstopila, in 
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rekel: »Počakaj!« Ubogala ga je. Povedal ji je, da je lepa in da bi jo rad povabil na sok. 

Sprejela je. Šla sta v bližnji bife in vsi moški so buljili vanjo. Tam se je z njo prijazno 

pogovarjal in jo božal po roki. Nato je odšla. Tistega dne je zamudila. Šefica, tista zoprnica in 

coprnica, jo je pred vsemi nadrla. Kje da hodi, zakaj ni točna … Franci jo je branil.  

A ves čas je mislila le na šoferja. Ni vedela niti, kako mu je ime. Zvečer ga ni bilo. Vozil je 

drugi, mlajši. Ošvrknil jo je s pogledom in ji rekel: »Sedi.« Ubogala ga je.  

Zvečer se je doma zaprla v sobo in začela sanjariti. Ga bo videla naslednji dan? Jo bo peljal na 

sok? 

In ponovilo se je. Spet sok, spet je zamudila. Šefica ji je rekla, da bo poklicala starše in jim to 

povedala. Tega se je ustrašila, zato je malo potegnila in zamudila avtobus. Ko je prišla na 

postajo, ga je zaman iskala. A prišel je. On. Nasmehnil se ji je in jo vprašal: »Si pozna? Lahko 

te odpeljem.« Pokimala je in šla z njim mimo železniške postaje na parkirišče. Imel je velik 

avto. Odprl ji je vrata, kot kraljici. To je videla le na televiziji. Sedla je in odpeljal jo je. 

Vsake toliko časa jo je pogledal, z roko pa se je je tudi dotaknil. Tam nad kolenom. Začel jo 

je božati. Bilo ji je prijetno in pustila mu je. Dvigoval ji je krilo, segal za hlačke in jo božal in 

božal. Postalo ji je všeč. Vozila sta se, še sama ne ve kje. Ustavil je. Tam je bila gozdna pot in 

zapeljal je s ceste. Nič ni imela proti. Bil je tako lep. Vprašala ga je, kako mu je ime. »Stevo,« 

je rekel. »Pa ti?« Rekla je: »Jerica sem.« In začel jo je slačiti. Govoril ji je, da ima lepe prsi, 

da takšnih še ni videl. Poljubljal jo je po celem telesu.  

Spustil je sedež in si slekel hlače. Zvalil se je nanjo in ni ji bilo prijetno. Začelo jo je boleti in 

krvavela je. Prosila ga je, naj neha, saj si tega ne želi, a ji je rekel: »Pusti to. Uživati morava.« 

Mečkal jo je, gnetel, poljubljal, božal in nenadoma nehal. Zvalil se je z nje, se oblekel in 

rekel: »Kaj čakaš? Obleči se, vsaj to znaš.« Nič več je ni poljubil in nič več ji ni govoril, da je 

lepa. Na hitro se je oblekla in odpeljal jo je malo stran od postajališča, kjer je običajno 

vstopala. Rekel ji je: »Da ne zineš nikomur o tem,« in ji zažugal. Stekla je proti domu. Mimo 

sosedovega vrta in pot se ji je zdela zelo, zelo dolga. Ko je prišla domov, je planila v jok. Vsi 

so vedeli, da je nekaj narobe. Zaprla se je v kopalnico, se slekla, umivala in jokala. Hlačke so 

bile krvave. Vrgla jih je v smeti. Sedela je na školjki in tiho hlipala. Vedela je, da ji je naredil 

nekaj groznega, nekaj hudega, nekaj, česar si ni želela. V njej je umrl še tisti košček otroške 

duše. Peljali so jo v bolnišnico, kjer je ostala nekaj dni. Od tam je šla v zavod. Vsi so jo 

spraševali o tem, a ni se hotela spominjati. 

Še enkrat ga je videla. V veliki črni dvorani, kamor jo je pripeljala vzgojiteljica. Bil je čisto 

drugačen. Neprijazen, hladen in grd. Kaj se je zgodilo, ne ve. Vsi so se spremenili. Nič več ni 

delala v šiviljski delavnici, ni več videla Francija in starši so se pogosto prepirali. Hodili so jo 
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obiskovat in mami ji je govorila: »Škoda, da ne moreš živeti doma. Mi smo normalni, veš. Ti 

pa delaš same neumnosti.« 

Ko se je nekoč vrnila domov, je videla cveteti jablano. Le zakaj se je svet tako spremenil? 

Bala se je vsakogar. Zapirala se je vase, sovražila sebe in druge. Sedela je v sobi, zrla v steno 

in tudi metin čaj, ki ga je imela včasih tako zelo rada, ni bil več isti. 

 

4 ZNAKI 
 

Otrok kaže znake na primer že s tem, da obleče naenkrat veliko oblačil, pogosto ga boli 

trebuh in ima krče, pri dekletu v puberteti je lahko posledica tudi to, da zanosi in o tem ne želi 

govoriti, otrok dobi spolne bolezni (glivice), ima rane, rdeče madeže. Otrok lahko ima 

probleme tudi pri hranjenju: že požrešnost in želja po debelosti (otrok z vsakim grižljajem 

simbolično pogoltne del svojega strahu in besa), bulimija (je kolikor more, potem pa vse 

izbruha). Že to, da se otrok nepravilno prehranjuje, vodi k temu, da se ne razvija pravilno in je 

na zunaj drugačen kot njegovi vrstniki (bled, nenavadno nemiren, nima takšne velikosti in 

teže, kot bi za njegovo starost bilo primerno …). Otrokov uspeh v šoli se poslabša, saj ni več 

sposoben razmišljati. Vendar pa se vse ne kaže samo na uspehu; tudi otroci, ki se ukvarjajo s 

športom, začnejo popuščati, deklice pri telovadbi ne želijo delati vaj na hrbtu.  

Ker je otrok dolga leta prisiljen molčati in lagati, ga to spravlja ob pamet. Otrok tako ni 

zmožen več popolne koncentracije, njegovo znanje je pomanjkljivo, pa tudi nenavadno hitro 

pozablja. Otrok kaže skrajno občutljivost in se razjezi ali joče že ob najmanjših prepovedih, 

prepirih… ima strah pred dotikanjem, ponoči ga tlači mora, ima strah pred moškimi, boji se 

določenih prostorov v hiši ali zunaj nje, ne mara določenih oblačil (deklice kril). 

Eden pomembnih znakov je tudi nujna potreba po umivanju. Otrok je zaposlen samo še z 

umivanjem in to počne tako zelo pogosto, da je njegova koža vsa rdeča. Pojavlja pa se tudi 

nasprotno, in sicer, ko se deklica preneha umivati, se zanemarja, ne skrbi več za svoj videz, 

obleko. Občutek ima, da je nihče ne opazi, nihče se ne briga zanjo, potem se tudi njej ni treba 

brigati zase. Otrok se umika prijateljem, počuti se drugačnega, odrinjenega. Prijateljstvo je 

zanj nevarno, ker se boji, da bo izdal skrivnost. Največkrat otroci sami od sebe z risanjem 

izražajo svoja čustva. Tako otroci narišejo na primer pošast, sebe, kako so osamljeni med 

štirimi zidovi, narišejo kri, ogenj … 
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Dekleta, ki so bila spolno zlorabljena in jim v najhujših trenutkih nihče ni pomagal, so 

pogosto vse življenje ujete v vlogo žrtve. Dečki pa pogosto postanejo agresivni in utegnejo 

razviti nagnjenje do posiljevanja žensk in spolnega izkoriščanja otrok.  

 

5 PRELOMITI TIŠINO 
 

Spolna zloraba uspeva samo zato, ker jo storilec in žrtev zavijata v skrivnost. Prelomiti tišino 

je najpomembnejši korak, ki pelje na pot osvobajanja izpod teže zlorabe. Zakaj? Ker: 

 

 ;občutje krivde in skrivnosti, ki spremlja zlorabo, povzroča osamljenost ٭

 ;spregovoriti o zlorabi pomeni zmanjšati krivdo in osamljenost ٭

 ;spregovoriti o zlorabi pomeni, da bodo drugi pomagali zlorabo ustaviti ٭

 spregovoriti o zlorabi pomeni, da bodo drugi razumeli, kaj je vzrok težavam in ٭

problemom, ki se kažejo pri žrtvi; 

 ;spregovoriti o zlorabi pomeni preprečiti, da bi bili zlorabljeni tudi drugi ٭

 ;spregovoriti o zlorabi pomeni dobiti ponoven nadzor nad svojim življenjem ٭

 spregovoriti o zlorabi pomeni vzpostaviti stik z žrtvami, ki so doživele isto ٭

izkušnjo; 

 spregovoriti o zlorabi pomeni spodbuditi tudi druge, ki so vpleteni v zlorabo, da ٭

spregovorijo. 

 

Veliko je stvari, ki otežujejo žrtvi, da bi prišla z resnico na dan. Mnogi mladi poskušajo 

večkrat, vendar žal neuspešno, povedati, kaj se dogaja. To poskušajo z besedami, z namigi, s 

posebnimi oblikami vedenja. Nikoli ni prepozno z besedo priti na dan! Izbrati je potrebno 

PRAVE BESEDE in PRAVO OSEBO, ki je vredna zaupanja, ki bo verjela, da se je zloraba 

zgodila. To so lahko starši, sorodniki, učitelji, šolski svetovalni in socialni delavci, policija … 

POVEDATI JE PRAVICA ŽRTVE. NIHČE NIMA PRAVICE SPOLNO ZLORABLJATI 

DRUGEGA!    1 
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6 INTERVJU Z GOSPO KATJO BAŠIČ 
 
 
ZAKAJ STE SE ODLOČILI USTANOVITI ZDRUŽENJE PROTI ZLORABAM? 
 
Že med svojim delom, kjer sem se kot kriminalistična inšpektorica ukvarjala z odkrivanjem in 
raziskovanjem sumov spolnih napadov na otroke, sem imela priliko spoznati, kako dolgo 
lahko trpijo otroci spolno zlorabo in kako se jim lahko zaradi posledic zlorabe spremeni 
življenje. Zato sem si želela ustanoviti Združenje, katerega ime bo odprto govorilo o spolni 
zlorabi in na ta način doprinašalo k detabuizaciji tega zločina. To bi predstavljalo korak naprej 
za opogumljanje otrok in tistih odraslih, ki so pripravljeni otroke zaščititi, da s pomočjo in ob 
podpori Združenja čim prej spregovorijo o zlorabi. To je pot za ustavljanje zlorabe. Pri tem pa 
me je še posebej motivirala moja osebna izkušnja zlorabe.       
 
KATERI PRIMER VAM JE OSTAL NAJBOLJ V SPOMINU? 
 
Vsaka zloraba je, ne glede na način storitve zlorabe, za tistega, ki jo doživlja in trpi, najtežja. 
Vem, kaj to pomeni, lahko se vživim v žrtev in zato vedno znova ostajajo v mojih mislih tisti 
primeri, ko so odrasli zlorabo otroka zanikali. Pred nekaj dnevi (ko sem se začela pripravljati 
na eno od izobraževanj) sem spet vzela v roke že pred leti prejete zapise neke babice, ki je 
govorila o tem, kaj ji je v času, ko jo je imela v varstvu sporočala njena štiriletna vnukinja. 
Tako vedenje kot posledice, ki jih je že kazala deklica, kot tudi njena sporočila so kazala na 
tipične znake, ki jih lahko povezujemo s spolno zlorabljenim otrokom. Deklica je bila 
posvojena in tisti, ki so posvojitev odobrili, so babico in njena sporočila zanikali. Z eno od 
strokovnjakinj in babico smo ostali sami v našem prepričanju. To je bilo seveda premalo za 
zaščito otroka, ki jo morajo zagotoviti institucije. V sebi sicer želim verjeti, da je storilec 
zaradi vseh potekajočih postopkov z zlorabo prenehal, toda to ni dovolj. Otrok mora dobiti 
najmanj sporočilo in seveda tudi občutek, da se mu verjame in da je prav, da je povedal ter da 
on ni kriv za to, kar se mu je zgodilo. Želim si seveda nemogoče; da bi to deklico videla in ji 
ponudila potrebno pomoč in podporo. To so primeri, ki ostajajo za vedno na moji duši in, ki 
mi dajejo včasih občutek nemoči in jeze.   
 
KATERI NAČIN SPOLNE ZLORABE JE NAJBOLJ POGOST? 
 
Kot veste, so načini spolnega zlorabljanja zelo različni, toda pogosto so različni načini 
združeni. Tako lahko storilec žrtev otipava po njenih intimnih delih, jo boža po intimnih 
delih, jo zlorablja s svojo vsiljeno goloto, z nesramnimi pripombami v povezavi s spolnostjo, 
z razkazovanjem svojih genitalij, s poljubljanjem na način kot se poljubljajo odrasli, s 
prikazovanjem pornografije, s fotografiranjem, z masturbiranjem pred otrokom itd. To so tudi 
najpogostejši načini spolnega zlorabljanja. Včasih storilec žrtev zlorabi tudi tako, da pride do 
spolnega odnosa z žrtvijo.    
 
SE VAM ZDI, DA SO STORILCI V VEČIH PRIMERIH MOŠKEGA ALI ŽENSKEGA 
SPOLA? ZAKAJ MENITE, DA JE TO TAKO? 
 
Še vedno se izkazuje, da je več kot 90% storilcev moškega spola. Toda tudi ženske so lahko 
storilke spolnega napada na otroka. Sama sem prepričana, da je število prijav zoper matere ali 
razkritost zlorab s strani mater nižje. Toda zaradi specifičnosti vloge matere, ki ima po drugi 
strani pogosteje skozi nego dostop do otrokovega telesa, so otroci s to vlogo lahko zavajani in 
nekatera ravnanja mater, v zvezi z njihovimi telesi, ki jim niso sprejemljiva, v tišini 
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sprejemajo kot sestavni del te vloge. Poleg tega pa žrtve v sebi doživljajo, da je takšna zloraba 
še večja sramota in je njihov strah, da jim nihče ne bo verjel, še bolj prisoten.   
 
JE PO VAŠEM MNENJU JAVNOST DOVOLJ OBVEŠČENA O SPOLNIH ZLORABAH? 
 
Nikakor! Javnost in vsi odrasli, ne samo, da bi morali imeti znanja, kaj spolna zloraba je, 
temveč bi morali biti ozaveščeni tudi o tem, kakšne učinke ima spolna zloraba na otroka in na 
njegovo širšo družino. Zato o tem ne bi smeli govoriti samo ob konkretnih primerih razkritih 
zlorab ali ko gre še za posebno medijsko odmevna razkritja, temveč bi moral biti pogovor, 
pisanje in ozaveščanje o spolnih zlorabah na sploh, bolj prisotno v vseh medijih in šolah. 
Ljudje in starši bi morali dobiti sporočila, ki jih bodo opozarjala, da je žrtev spolne zlorabe 
lahko vsak otrok. Morali bi vedeti, da se največje število spolnih zlorab zgodi otrokom s 
strani tistih, ki so otroku najbolj blizu in ki jim otrok najbolj zaupa. V teh primerih ravno to 
zaupanje izrabi storilec za storitev svojega zločina. Nihče ne more z gotovostjo trditi, da 
nekdo ne bo spolno zlorabil otroka! Storilcev se ne prepozna po izgledu ali po neprijaznosti 
do otrok! Storilci so lahko tudi starši! Še vedno je prisotnih veliko mitov v zvezi s spolnimi 
zlorabami (otroci si izmislijo zlorabo, otroci so videli te stvari, o katerih govorijo, preko TV, 
mati se maščuje bivšemu partnerju, zato je otroka nagovorila naj govori o zlorabi, itd. itd.) in 
miti dajejo moč storilcem, zato je treba govoriti o tem. Obenem je govorjenje o tem eden od 
načinov, da se žrtve prej ohrabrijo, da spregovorijo o tem, kaj se jim dogaja, da začutijo, da 
jim zaupamo in verjamemo, da slišijo, da to kar se jim je zgodilo ni njihova sramota, temveč 
je to zločin in sramota za storilca!     
 
SO PO VAŠEM MNENJU OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI BOLJ OGROŽENI? 
 
Otroci s posebnimi potrebami so bolj ranljivi in tako tudi bolj ranljivi za spolne zlorabe. 
Zmotna so mnenja, da se teh otrok storilci ne bodo dotikali. Vedeti morate, da imajo ti otroci 
v primerjavi z drugimi otroci pogosteje več ljudi okoli sebe, ki skrbijo za njih, da je pri njih 
pogosto potrebno, da jim tudi pri intimni negi pomagajo odrasli, da nekateri od teh otrok 
zaradi svoje oškodovanosti niti ne morejo povedati, kaj se jim dogaja, da je verjetnost, da 
bodo zanikani večja, kot je pri drugih otrocih, (kajti ljudje bodo rekli, kdo pa bo spolno 
napadel takega otroka, ki npr. ni spolno poželjiv), da se posledice, ki jih kažejo, ko zloraba 
poteka, pogosteje pripisuje kar njihovemu stanju, da žal za te otroke nekateri še vedno mislijo, 
da jih zloraba ne prizadene tako kot druge otroke, da tudi starši teh otrok niso vsi svetniki. 
Število razkritih zlorab teh otrok je pri nas še vedno zelo nizko. To nas mora opozarjati tudi 
na naš skupen odnos do njih.  
 
KAKŠEN JE BIL ODZIV  NA VAŠI PRIREDITVI BRUŠUR  SPOLNI NAPAD NA 
OTROKA IN NI OPRAVIČILA! NIKOLI! 
 
Čeprav sem se zavedala, da je to prvo tovrstno informativno gradivo za javnost o spolnih 
zlorabah in sem zato za predstavitev organizirala po posameznih regijah v Sloveniji okrogle 
mize, na katerih so sodelovali predvsem strokovnjaki, sem naletela na nekatere odzive, ki so 
me šokirali; eden od strokovnjakov, ki se ni mogel udeležiti okrogle mize, mi je pisal, da sem 
naredila napako, ker brošurice niso npr. v roza barvi, namesto v črni! Nekaj strokovnjakov  je 
govorilo tudi o tem, da se je to pač vedno dogajalo in da morda lahko takšne brošure 
pripeljejo do tega, da bodo otroci lažno prijavljali spolne zlorabe! Večina ljudi pa je brošure 
pozdravila.  Do danes smo vsi skupaj na tem področju naredili že velike korake, toda po moji 
osebni oceni še vedno premajhne. In zavedati se moramo, da  poti ni nikoli konec.    
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KAKO SE JE JAVNOST ODZVALA  NA ZLOŽENKI OTROCI IN OTROKOVA 
PRAVICA JE BITI VAREN? 
 
Zloženko je javnost  dobro sprejela, čeravno sem seveda spet kritična in menim, da ljudem ni 
bila dostopna v taki meri, kot sem to sama želela. Mnogo zloženk je namreč v preteklosti 
»obležalo« v pisarnah različnih institucij, ki bi morale tudi imeti za cilj,  da zloženke pridejo v 
prave roke. Lansko jesen smo npr. v Združenju izdali zloženko Zagovornik za otroka, pa še 
danes ne vemo, kolikšnemu številu otrok in staršev je dostopna. In ravno dostopnost takšnih 
gradiv krepi njihov pomen. 
 
PREBRALI SVA, DA STE LETA 1995 OPRAVILI INTERVJU S TRI IN POL LETNO 
DEKLICO S POMOČJO ANATOMSKIH LUTK. MENITE, DA NAM LAHKO LUTKE 
TUDI V PRIHODNOSTI  POMAGAJO PRI ODKRIVANJU ZLORAB? 
 
Vsekakor. Toda lutke so lahko dober pripomoček le, če ga uporabljajo strokovnjaki, ki bodo v 
vsakem posameznem primeru tudi pretehtali ustreznost uporabe lutk. Z pomočjo lutk nam 
npr. majhen otrok, ki je doživel zlorabo morda lažje pokaže nekatere dele telesa, za katere ima 
svoja poimenovanja idr. Deklica, o kateri govorite, je pokazala z lutkami tudi način, kako jo 
je storilec zlorabljal. 
 
KAJ BI SVETOVALI STARŠEM ZLORABLJENIH OTROK? 
 
Nekaj sporočil za starše sem že navedla. Izjemnega pomena je torej zavedanje, da nobeden 
otroki ni neranljiv za zlorabo. Starši se morajo za tako odgovorno vlogo kot je starševstvo, 
tudi opremiti z znanji, tako kot se opremimo z znanji za službo, ki jo opravljamo. 
Najpomembneje je, da otroka začnejo že zelo zgodaj učiti o tem, da ima pravico do dobrih in 
slabih občutkov in pravico, da te občutke izraža. Vedno morajo otrokova sporočila o tem 
jemati zelo resno. To seveda otroka ne naučimo samo z verbalnimi sporočili, temveč mu 
moramo to dati vedeti tudi s svojim odnosom, odzivi in ravnanjem do njega. Pri zaščiti otrok 
pred spolno zlorabo je seveda še posebnega pomena krepitev zavedanja otroka, da mora biti  
njegova pravica, da je njegovo telo nedotakljivo, spoštovana. Povedati mu je treba, v katerih 
situacijah se lahko drugače ravna s to njegovo pravico (npr. zdravniški pregled), kar pa ne 
pomeni, da tudi v takšnih primerih otrok ne bo govoril o npr. svojih slabih občutkih. 
Raziskave so pokazale, da so samozavestni otroci manj ranljivi za zlorabe. Starši in vsi, ki se 
ukvarjajo z otroki (vrtci, šole itd.) morajo zato krepiti otrokovo samozavest. Kljub vsemu pa 
se lahko zgodi, da bo otrok postal žrtev zlorabe. Zato mu moramo s svojim odnosom do njega 
in s svojimi sporočili dati vedeti, da nam lahko zaupa ali pa da se v določenih okoliščinah  
takoj zateče k drugim odraslim, ki jim zaupa. Včasih bo otrok morda drugemu odraslemu 
lažje sporočil »da se ga stric dotika tako, kot si to ne želi«, ker ima občutek, da bi s tem 
sporočilom starše, ki stricu zaupajo, prizadel. 
Če se zloraba razkrije ali če jo razkrije otrok, mora biti prvo pravilo ponovno – verjeti otroku! 
Otrok potrebuje pri tem tudi pomoč in podporo, da ni kriv za to kar se mu je zgodilo, da se ne 
rabi sramovati in da je prav, da je povedal o tem, kar se mu je zgodilo. To je začetek poti 
njegovega okrevanja po zlorabi. Pomoč pa pogosto potrebujejo tudi starši, da otroka lažje 
razumejo in podpirajo na poti njegovega okrevanja. V kolikor je do zlorabe prišlo v družini, je 
potrebno podpirati starša, ki je otroka zaščitil, starša ali sorodnika, ki je zlorabo izvajal pa 
omejiti v stikih z otrokom tako in na način, ki je za otroka še sprejemljiv. Če otrok teh stikov 
ne želi, je prav, da se spoštuje tudi to njegovo željo.              
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KAJ BI SVETOVALI ŽRTVAM SPOLNIH ZLORAB? 
 
Vedeti morajo, da se zlorabljanje žal ne bo ustavilo, dokler o tem ne spregovorijo. Poiščite 
podporo in pomoč in spregovorite o zlorabi, če jo trpite! Ena od možnosti je tudi naše 
Združenje. Naš telefon 080 28 80 je brezplačen za tiste, ki pokličete. Dobite nas lahko vsak 
dan od 09.00 do 13.00 ure, ob sredah od 09.00 do 20.00 ure. Mene osebno pa lahko dobite 
kadarkoli na tel. 041 73 78 72. 
 
Hvala, da ste mi dali možnost, da sem vam podala nekaj sporočil o zlorabah, še posebej pa se 
vam zahvaljujem, da ste se odločili, da spregovorite o tematiki spolne zlorabe.   
 
SLIKA telefon 
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1 METODOLOGIJA 
 

Raziskavo o vedenju učencev in učenk o tematiki spolnih zlorab sva izvedli s pomočjo 

anketnega vprašalnika.  

Anketni vprašalnik je zajemal 34 vprašanj, vsa so bila izbirnega tipa. Anketiranje sva izvedli 

na Osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju v mesecu decembru 2006. V anketiranje so bili 

zajeti učenci in učenke 8. in 9. razredov, to je 49 učencev in 41 učenk. Skupni vzorec je 

zajemal 90 anketirancev. 

 

49 

učencev

41 učenk

 

Graf 2: Vzorec raziskave  

Ko sva dobili vrnjene anketne vprašalnike, sva odgovore sešteli, izračunali odstotke in tako 

dobili rezultate raziskave.  

 

2 HIPOTEZE 
 

Hipoteza št. 1: Predpostavljava, da učenke in učenci vedo, da je otipavanje spolno nasilje. 

Hipoteza št. 2: Predpostavljava, da so učenke in učenci seznanjeni s podatkom, da so dekleta 

in fantje približno enako pogosto žrtve spolnega napada.  

Hipoteza št. 3: Predpostavljava, da učenke in učenci niso seznanjeni s tem, da lahko v 

nekaterih primerih prizadeneš čustva ljudi, da obraniš sebe. 

Hipoteza št. 4: Predpostavljava, da učenke in učenci vedo, da žrtve v več primerih poznajo 

storilca spolnega napada.   
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3 REZULTATI RAZISKAVE 
 
Anketnih vprašanj je bilo kar veliko, zato podajava samo rezultate najaktualnejših odgovorov 
na anketna vprašanja. 
 

Graf 3: Ljudje te podkupijo, ker si želijo, da bi naredil kaj takega, kar ti ni všeč. 

 

Iz grafa lahko razberemo, da se je večina učenk (71 %) odločila za odgovor NE, medtem ko 

se je za odgovor NE odločilo le 51 % učencev. 

 

Graf 4: Pravico imaš, da tudi tistim, ki jih imaš rad in jim zaupaš, rečeš, naj se te ne 

dotikajo na način, ki te spravlja v zadrego.  
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S trditvijo se ne strinja kar 41 % učenk, kar naju je presenetilo. 

 

Graf 5: Nikoli ne smeš prizadeti čustev drugih. 

 

Z zgornjo trditvijo je soglašalo 81 % učenk in 63 % učencev, kot je razvidno iz grafa. 

 

 

Graf 6: Fante navadno spodbujamo, naj bodo do deklet nežni in občutljivi. 

 

Iz grafa lahko opazimo, da se je s to trditvijo strinjalo več učencev (84 %) kot učenk (68 %). 
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Graf 7: Dekleta navadno napadejo neznanci. 
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Graf nam prikaže, da se s trditvijo ni strinjalo več učenk. 

 

 

Graf 8: Dekleta so veliko pogosteje žrtve napada kot fantje. 
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S to trditvijo se je strinjalo več učenk (90 %), kar lahko razberemo iz grafa. 
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Graf 9: Večina napadalcev je moškega spola. 

 

Iz grafa lahko razberemo, da se je tudi s to trditvijo strinjalo več učenk (95 %) kot učencev 

(78 %). 

 

 

Graf 10: »Pravi moški« dekletu da vedeti, da je on glavni. 
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To trditev je potrdilo manj (12 %) učenk in-pričakovano-več (43 %) učencev, kot lahko 

razberemo iz grafa. 
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Graf 11: Kadar dekle fantu reče »ne«, pogosto v resnici misli »da«. 

 

Graf nam pokaže, da se je, kot sva predvidevali, s to trditvijo strinjalo več učencev (45 %). 

 

 

Graf 12: Fant ima pravico od dekleta pričakovati več kot zgolj poljub, potem ko je na 

zmenku zanjo zapravil veliko denarja.  

 

Iz grafa je mogoče opaziti, da se je tudi s to trditvijo strinjalo več učencev (45 %) kot učenk 

(15 %). 
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Graf 13: Otroke navadno zlorabijo neznanci. 

 

Graf nam prikaže, da se je s trditvijo strinjalo kar 86 % učencev in le 49 % učenk. 

 

 

Graf 14: Storilec žrtev napade navadno povsem nenačrtovano in spontano. 

 

Iz grafa vidimo, da se je s to trditvijo strinjalo več učencev. 
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Graf 15: Moški, ki so spolno napadeni, trpijo za enako čustveno travmo kot ženske 

žrtve. 

 

S to trditvijo se je strinjalo več učencev (51 %), kar naju je presenetilo.  

 

Graf 16: Tudi otipavanje je spolno nasilje. 

 

To trditev je potrdilo več učenk (83 %) kot učencev (53 %), kar je razvidno iz grafa.  
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4 ANALIZA RAZISKAVE 
 

Z anketo sva ugotovili, da so učenci in učenke dokaj seznanjeni s tematiko spolnih zlorab. 

Nekaj njihovega znanja pa bi bilo treba še dopolniti. Presenetilo naju je, da učenke mislijo, da 

tistim, ki jih imaš rad in jim zaupaš, nimaš pravice reči, naj se te ne dotikajo na način, ki te 

spravlja v zadrego. Anketirani fantje menijo, da so nežni in občutljivi do deklet, dekleta pa se 

s to trditvijo strinjajo v manj primerih. Učenke in učenci menijo, da so dekleta veliko 

pogosteje žrtve spolnega napada kot fantje. S tem lahko ovrževa hipotezo, v kateri sva 

predpostavljali, da so učenci in učenke seznanjeni s podatkom, da so dekleta in fantje 

približno enako pogosto žrtev spolnega napada. Hipotezo, v kateri sva predpostavljali, da 

učenke in učenci niso seznanjeni s tem, da lahko v nekaterih primerih prizadeneš čustva ljudi, 

da obraniš sebe, lahko potrdiva, saj so rezultati ankete pokazali, da učenci in učenke s tem res 

niso seznanjeni. Učenci in učenke prav tako ne vedo, da žrtve v več primerih poznajo storilce 

spolnega napada, kar je ovrglo najino hipotezo, v kateri sva predpostavljali, da so seznanjeni, 

da otrok navadno ne zlorabljajo neznanci. Meniva pa, da bi bilo treba učence (fante) še 

posebej seznaniti z dejstvom, da se tudi otipavanje obravnava kot spolno nasilje, saj o tem 

niso prepričani. Tudi te najine hipoteze ne moreva potrditi. 
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5 ZAKLJUČEK 

 

V raziskovalni nalogi sva raziskovali tematiko spolnih zlorab. Podrobneje sva opisali 

zgodovino, načine in znake spolnih zlorab, pa tudi storilce, žrtve in situacije, ki storilcu 

omogočajo spolno zlorabo. Navedli sva tudi nekaj statističnih podatkov o spolnih napadih v 

Sloveniji in podali nekaj primerov izpovedi žrtev.  

Zelo pomemben del raziskovalne naloge je intervju z gospo Katjo Bašič in anketa učencev 

naše šole. Z anketo sva ugotavljali seznanjenost učencev o spolnih zlorabah in ugotovili, da so 

s to tematiko že kar seznanjeni, nekaj znanja pa jim še manjka. V nadaljnjem raziskovanju bi 

lahko raziskali seznanjenost odraslih (staršev, učiteljev, svetovalnih delavcev) z znaki spolne 

zlorabe.  

Pomembno je, da se o spolnih zlorabah veliko pogovarjamo, saj to več ne sme biti tabu tema. 

Zavedati se moramo, da je vsak lahko spolno zlorabljen. Še posebej bi se morali v šoli in 

doma pogovarjati z otroki, da bi znali prepoznati spolno zlorabo, se storilcu upreti in se 

zavedati, da je njihovo telo nedotakljivo. Odrasli morajo biti dovolj poučeni za prepoznavanje 

znakov spolne zlorabe in v vsakem primeru verjeti otroku. Vsi bi morali biti seznanjeni, kam 

se lahko v primeru spolne zlorabe obrnejo. 

Najpomembnejše pa je, da se skupaj trudimo, da bi omogočili vsem, še posebej otrokom, 

življenje brez spolnih zlorab. 

 

 

SLIKE 
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7 PRILOGE 
 

7.1 Anketni vprašalnik 
 

ANKETA 
 
 

Sva učenki Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju in pripravljava raziskovalno nalogo z 
naslovom NISEM HOTELA … A SE JE VSEENO ZGODILO. Še posebej naju zanima, 
koliko sami veste o spolnih zlorabah. Prosiva vas za sodelovanje tako, da obkrožite ustrezen 
odgovor pri naslednjih trditvah. 
 
Spol anketiranca:                                                                                                         Ž     M 
Starost anketiranca:                                                                                                  13   14   15 
 
Pravico imaš do varnosti.        DA     NE 
Vedno maraš zase ohraniti skrivnost, če si to komu obljubil.   DA     NE 
Ljudje te podkupijo, ker si želijo, da bi naredil kaj takega, kar ti ni všeč.  DA     NE 
Ljudje so samo dobri ali pa samo slabi.      DA     NE 
Otoke lahko prizadenejo samo slabi ljudje, ki so videti čudni.   DA     NE 
Odrasli ne verjamejo vedno otrokom.      DA     NE 
Otroci bi morali vedno ubogati starše.      DA     NE 
Včasih imaš  pravico, da kršiš pravila.      DA     NE 
Ko se oglasiš na telefon, je pametno, da poveš svoje ime in telefonsko št.             DA     NE 
Nikoli ne smeš lagati.         DA     NE 
Če te kdo napade, se ne smeš nikoli upirati.      DA     NE 
Pravico imaš, da tudi tistim, ki jih imaš rad in jim zaupaš, rečeš, naj se te ne dotikajo na način, 
ki te spravlja v zadrego.        DA     NE 
Ljubosumnost je znamenje resnične ljubezni.     DA     NE 
Nikoli ne smeš prizadeti čustev drugih ljudi.     DA     NE 
Neprijetno je, če se pred drugimi osmešiš.      DA     NE 
Fante navadno spodbudimo, naj bodo do deklet nežni in občutljivi.  DA     NE 
Dekleta navadno napadejo neznanci.                  DA     NE 
Dekleta so veliko pogosteje žrtev napada, kot fantje.    DA     NE 
Večina napadalcev je moškega spola.      DA     NE 
Morebitnemu napadu se lahko izogneš tako, da bruhaš.    DA     NE 
»Pravi moški« dekletu da  vedeti, da je on glavni.     DA     NE   
Na splošno je tako: čim privlačnejše je dekle, tem večja je možnost, da jo bo kdo napadel. 

DA     NE 
Včasih je žrtev sama kriva, da jo je kdo napadel.     DA     NE 
Ljudje so pred morebitnim napadom veliko varnejši  doma.   DA     NE 
Če je kdo napadel tebe ali koga, ki ga poznaš, moraš to  takoj povedati komu izmed odraslih, 
ki mu zaupaš.          DA     NE 
Kadar dekle reče fantu  »ne« pogosto v resnici misli «da«.    DA     NE 
Fant ima pravico od dekleta pričakovati več kot zgolj poljub, potem ko je na zmenku za njo 
zapravil veliko denarja.        DA     NE 
Otroke ponavadi zlorabijo neznanci.       DA     NE 
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Protizakonito je, da se fant spusti v spolne odnose z dekletom, ki še ni dopolnilo 16 let, četudi 
samo privoli v to.         DA      NE 
Ljudje, ki spolno napadejo druge, imajo psihološke motnje.   DA      NE 
Storilec žrtev napade navadno povsem nenačrtovano in spontano.   DA      NE 
Žrtve policiji prijavijo manj kot polovico primerov posilstva.   DA      NE 
Moški, ki so spolno napadeni, trpijo za enako čustveno travmo, kot ženske žrtve. DA      NE 
Tudi otipavanje je spolno nasilje.       DA      NE 
   
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


