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Pričujoči priročnik je nastal v sklopu sodelovanja med projektnimi partnerji na projektu 
z naslovom Usposobiti, izboljšati, zmanjšati!, ki ga je znotraj programa Daphne III 
finančno podprla Evropska Unija. Zasnovali smo ga kot vir informacij in podpornega 
gradiva za usposabljanje uslužbencev organov odkrivanja in pregona, ki obravnavajo 
primere nasilja v družini. V njem so obravnavane glavne teme, naslovljene v gradivu za 
usposabljanje, ki smo ga oblikovali med projektom, da bi tako lahko policisti pridobili 
praktično znanje o psiholoških težavah, ki jih povezujemo z nasiljem s strani intimnega 
partnerja. Večino gradiva v priročniku lahko uporabimo tudi za potrebe usposabljanj 
strokovnjakov, ki so vključeni v obravnavo primerov nasilja v družini.

V priročniku obravnavamo temeljne vidike nasilja v družini, kot so razumevanje spirale 
nasilja in vseh soudeleženih, posledice na področju duševnega zdravja za vse vpletene, 
tudi za policiste, ki obravnavajo posamezne primere, in potrebo po večdisciplinarnem 
sodelovanju. 

Uslužbenci organov odkrivanja in pregona imajo ključno vlogo pri preprečevanju 
nasilja v družini in boju zoper njega, zato je nadvse pomembno, da jih senzibiliziramo 
in opremimo s potrebnim znanjem in spretnostmi, s katerimi lahko zagotovimo 
učinkovitejšo obravnavo in intervencije. 

Z boljšim razumevanjem dinamike nasilja v družini, vpliva le-tega na stališča vpletenih, 
s spoznanjem, da je lahko duševna bolezen tako vzrok kot posledica nasilja v družini, z 
zavedanjem, da poklicno delo lahko vpliva na posameznikovo duševno zdravje, želimo 
prispevati k doseganju boljših in trajnejših rezultatov. 

Priznati moramo, da nasilje v družini v odnosu do partnerja izvajajo tako moški kot 
ženske. Vendar pa velja, da so storilci večinoma moški, ženske pa žrtve. Zato se to 
prevladujoče stanje odraža tudi v pričujočem gradivu. 



Uvod
Nasilje nad ženskami je vsako dejanje nasilja, ki temelji na spolu ter povzroči ali bo 
verjetno povzročilo telesno, spolno ali psihično škodo in trpljenje žensk, vključno z 
grožnjami s takšnimi dejanji, prisilo ali samovoljnim odvzemom prostosti, ne glede na 
to, ali se pojavlja v javnem ali zasebnem življenju. (Generalna skupščina Združenih 
narodov).1

Mednarodna zakonodaja in nacionalne zakonodaje v nasilju nad ženskami prepoznavajo 
kaznivo dejanje, vse več pa je tudi držav, katerih kazensko in civilno pravo poznata 
določbe o nasilju nad ženskami in nasilju v družini. 
V pričujočem priročniku imamo z izrazom nasilje nad ženskami v mislih nasilje v 
zasebnem življenju (nasilje v družini), še posebej nasilje s strani intimnega partnerja. 

Nasilje v družini zajema vsa dejanja partnerja ali bivšega partnerja, ki povzročijo 
telesno, spolno ali psihološko škodo, vključno s telesno nasilnostjo (namerni telesni 
napad, telesni napad), spolno prisilo (dejanja, ki ponižujejo in sramotijo žensko in ki 
so storjena proti njeni volji, vključno s posilstvom), psihološko zlorabo in z oblikami 
nadzirajočega vedenja (grožnje, besedna zloraba in druge oblike nadzirajočega vedenja, 
na primer ločitev od družine in prijateljev) ter ekonomsko zlorabo. 

Nasilje v družini ne prizadene zgolj žrtev, ki so večinoma ženske, temveč tudi otroke, 
moške in posledično  celotno družbo.
Doslej je zakonodaja na področju nasilja v družini obravnavala predvsem telesno nasilje. 
Pa vendar zasledimo, da je vse več držav, ki so na podlagi spremenjenega pojma nasilja v 
družini v zakonodajo vnesle tudi druge oblike nasilja, kot so psihološko, spolno oziroma 
ekonomsko nasilje. Spremembe so vidne tudi pri obravnavanju vpletenih. Zakoni o 
nasilju v družini so se prvotno nanašali zgolj na zakonske pare, danes pa nasilje v družini 
prepoznavamo tudi v zunajzakonskih zvezah. Storilci pa so lahko tudi drugi družinski 
člani in ne zgolj zakonci. 
Prvi evropski pravno zavezujoči instrument na tem področju je Konvencija Sveta Evrope 
o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, ki tvori obsežen 
pravni okvir za preprečevanje nasilja, zaščito žrtev in prekinitev prakse nekaznovanja 
storilcev. Konvencija opredeljuje in kriminalizira različne oblike nasilja nad ženskami, 

1. člen Pričujoča deklaracija izraz “nasilje nad ženskami” opredeljuje kot vsako dejanje nasilja, ki temelji na spolu 
ter povzroči ali bo verjetno povzročilo telesno, spolno ali psihično škodo in trpljenje žensk, vključno z grožnjami s 
takšnimi dejanji, prisilo ali samovoljnim odvzemom prostosti, ne glede na to, ali se pojavlja v javnem ali zasebnem 
življenju. 
2. člen Nasilje nad ženskami zajema zlasti, a ne izključno, naslednje oblike: a) telesno, spolno ali psihološko nasilje 
v družini, vključno s pretepanjem, s spolno zlorabo v gospodinjstvu živečih otrok ženskega spola, z nasiljem v 
povezavi z doto, s posilstvom med partnerjema, s pohabljenjem ženskih spolovil in z drugimi ženskam škodljivimi 
tradicionalnimi praksami, z nasiljem, za katerim ne stoji partner in pri katerem gre za izkoriščanje; b) telesno, spolno 
in psihološko nasilje v skupnosti, vključno s posilstvom, spolno zlorabo, spolnim nadlegovanjem in ustrahovanjem 
na delovnem mestu, v izobraževalnih zavodih in drugje, trgovino z ženskami in prisilno prostitucijo; c) telesno, 
spolno in psihološko nasilje, ki ga ne glede na mesto pojava, izvaja ali dopušča država.
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Nekaj dejstev o nasilju v družini 

Kar 25 odstotkov Evropejk doživi nasilje v družini,3 med 6 in 10 odstotkov pa nasilje v 
družini doživlja vsako leto svojega življenja.4

Najbolj pogosta oblika nasilja nad ženskami je nasilno ravnanje s strani intimnega 
partnerja. Opisana oblika nasilja predstavlja 95 % vseh dejanj nasilja, ki se odvijejo za 
domačimi zidovi.5 Razpoložljivi podatki za Evropo iz leta 2008 razkrivajo, da je polovico 
umorov žensk zakrivil družinski član. Ta je bil v 35 % zakonec oziroma bivši zakonec.6

V Evropi vsak dan umre sedem žensk za posledicami nasilja v družini, ki ga povzroča 
moški storilec7. V Italiji vsake tri dni zabeležijo umor ženske, ki ga je zakrivil bodisi 
njen partner ali bivši partner8. Leta 2008 je v Franciji 156 žensk umrlo za posledicami 
nasilja v družini, katerega storilec je bil bodisi intimni ali pa bivši intimni partner. Za 
posledicami je torej umrlo v povprečju vsak mesec 13 žensk.9 
Ni zanemarljiv delež žensk, pri katerih nasilje v družini vodi v brezdomstvo.10 Nasilje 
v družini neposredno vpliva na zdravje in dobrobit žensk. Nasilje v družini s svojim 
vplivom na delovno uspešnost lahko tudi ogrozi zaposlitveni status žensk.  

3. člen – V tej konvenciji: a) “nasilje nad ženskami” velja za kršitev človekovih pravic in za obliko diskrimi-
nacije žensk ter pomeni vsako dejanje nasilja zaradi spola, ki povzroči ali bi verjetno povzročilo telesno, 
spolno, psihološko ali ekonomsko škodo ali trpljenje žensk, vključno z grožnjo s takšnimi dejanji, prisilo ali 
samovoljnim odvzemom prostosti, ne glede na to, ali se pojavlja v javnem ali zasebnem življenju; b) “nasilje 
v družini” je vsako dejanje telesnega, spolnega, psihološkega ali ekonomskega nasilja, ki se dogodi v družini 
ali v njeni enoti ali med bivšima ali trenutnima zakoncema ali partnerjema, ne glede na to, ali storilec stanuje 
oziroma je stanoval v istem bivališču z žrtvijo; c) “družbeni spol” pomeni družbeno pogojene vloge, oblike 
vedenja, dejavnosti in lastnosti, za katere dana družba meni, da so primerni za ženske in za moške; d) “nasilje 
nad ženskami zaradi spola” pomeni nasilje, ki je usmerjeno proti ženski, ker je ženska, ali ki nesorazmerno 
prizadene ženske; e) “žrtev” pomeni vsako osebo, ki je podržena ravnanju, določenemu v točkah a) in b); f) 
“ženske” vključujejo dekleta, mlajša od 18 let.
3 Unveiling the hidden data on domestic violence in the EU (Razkrivanje skritih podatkov o nasilju v družini v 
EU), Evropski ženski lobi, 1999.
4 Evrobarometer, 73.2 Nasilje v družini nad ženskami, Evropska komisija, september 2010.  
5 www.violences.fr
6 Global Study on Homicide 2011 (Svetovna raziskava umorov 2011). Urad Združenih narodov za droge in 
kriminal (UNDOC).
7 Pystel, Estimation de la mortalité liée aux violences conjugales en Europe (Ocena smrtnih primerov, vezanih 
na nasilje s strani intimnega partnerja v Evropi), program Daphne III.
8 Združenje Casa delle donne per non subire violenza (Združenje Varna hiša, da ženske ne bodo več trpele 
nasilja), Bologna.
9 Mission Egalité des femmes et des hommes (Poslanstvo enakosti žensk in moških), 2009.
10 Prispevek združenja FEANTSA (Evropsko združenje nacionalnih organizacij za delo z brezdomci) med 
posvetovanjem o evropski strategiji boja proti nasilju nad ženskami, julij 2010. Čeprav so potrebne nadaljnje 
raziskave na področju brezdomstva, natančne ankete in raziskave v različnih državah kažejo, da je velik delež 
brezdomk doživel nasilje na osnovi spola in zlorabo, tudi v otroštvu. Več v delu: Kesia Reeve, Rosalind Goudie 
and Rionach Casey, ‘Homeless Women: Homelessness Careers, Homelessness Landscapes’, 2007, Crisis, 
Združeno kraljestvo, http://www.crisis.org.uk/data/files/publications/Homeless_Women_Landscapes_Aug07.
pdf
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Razumevanje nasilja v družini

 Nasilje nad ženskami predstavlja kršitev človekovih pravic. 
 Nasilje nad ženskami je kaznivo dejanje, zato je treba storilce preganjati.
 Nasilje nad ženskami ženskam preprečuje, da bi se polno udejstvovale na 

ekonomskem, družbenem, političnem in kulturnem področju.  
 Nasilje v družini je sistematičen proces in ne zgolj osamljen dogodek. 
 Nasilje v družini beležimo v vseh družbeno gospodarskih slojih ter v vseh etičnih in 

verskih skupinah. 
 Profil storilcev nasilja v družini je raznolik. 
 Nasilni moški pogosto zlorabljajo tudi v poznejših razmerjih.
 Običajno nasilje v družini zajema ponavljajoče se oblike vedenja z različnimi 

oblikami zlorabe. 

Nasilje v družini in duševno zdravje

Nasilje v družini telesno in psihološko vpliva na zdravje žrtev. Razpoložljivi podatki11 
kažejo, da:  

 je 25% vseh žensk, ki so poskusile narediti samomor, to storilo zaradi psihološke  
  travme, ki jo je povzročilo nasilje v družini; 

 bodo ženske, ki so izkusile nasilje v družini, precej verjetneje nagnjene k   
  samomoru, samopoškodovanju in zlorabi drog oziroma alkohola; 

 se je 59 % oseb, ki so preživele nasilje v družini, zdravilo v psihiatričnih ustanovah; 
 je med 50 in 60 % uporabnic storitev na področju duševnega zdravja izkusilo   

  nasilje v družini, do 20 % uporabnic pa trenutno doživlja zlorabo. 

Ekonomski učinek nasilja v družini 

Nasilje v družini pa ne povzroča zgolj ogromno trpljenja, temveč predstavlja tudi stroške 
za žrtve in družbo.12

Nasilje v družini vpliva na gospodarstvo ter socialno ekonomski status žrtev nasilja. 
Ocene kažejo, da naj bi stroški nasilja v družini nad ženskami v 27 državah članicah EU 
leta 2006 znašali 16 milijard evrov, kar znaša 33 evrov letno na prebivalca oziroma 1 
milijon evrov vsakih 30 minut.13

11 Action against domestic violnece. Transnational networks of experts from NGO women’s projects. 
(Ukrepi proti nasilju v družini. Mednarodna mreža strokovnjakov iz nevladnih organizacij s projekti, ki se 
osredotočajo na ženske), projekt Daphne 1998.
12 Walby, 2004; Svetovna zdravstvena organizacija.
13 Pystel, 2006, projekt Daphne
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Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) ocenjuje, da pretepene ženske v povprečju 
izgubijo med letom in štirimi leti zdravja in da so stroški bolnišnične oskrbe ženskih 
žrtev nasilja v družini 2,5-krat višji kot pri drugih ženskah. 
Nasilje v družini predstavlja strošek za celotno družbo. V času, ko je tveganje 
povečanja nasilja zaradi gospodarske negotovosti višje, obstaja velika 
verjetnost, da bo nasilje v družini tudi ekonomsko vplivalo na življenje žrtev.   
Zaradi nasilja v družini lahko ženske prenehajo delati, zaradi pomanjkanja spanja in 
poškodb lahko na delovnem mestu dosegajo slabše rezultate, dogaja pa se tudi, da jim 
drugi skrivajo oblačila, si premislijo glede varovanja otrok ali jim celo fizično preprečijo, 
da bi odšle od doma v službo.
Pri ženskah z zgodovino nasilja v družini beležimo večje prekinitve dela, zato prejemajo 
nižje osebne dohodke, večkrat so prisiljene zamenjati službo in imajo pogosteje zgolj 
priložnostno zaposlitev ali zaposlitev s polovičnim delovnim časom kot ženske brez 
izkušenj nasilja. 

Znano je, da odigra zaposlitev pri odhodu iz nasilnega razmerja ključno vlogo. 
Zaposlitev omogoča finančno gotovost, ta pa preprečuje situacije, ko se ženske znajdejo 
v pasti nasilnega razmerja, osamljene in izolirane od drugih. Finančna gotovost je tista, 
ki ženskam pomaga obdržati dom in ohranjati življenjski standard. 

Pri žrtvah nasilja v družini beležimo tudi naslednje izkušnje:

 Žrtve nimajo stalne zaposlitve. Običajno je to posledica onemogočanja s strani   
 partnerja ali njegove ljubosumnosti. 

 Žrtve (če so zaposlene) težko obdržijo službo zaradi slabših delovnih rezultatov in  
 zaradi pogostih odsotnosti z delovnega mesta. 

 Žrtve so od storilca zaradi prenizkega osebnega dohodka ali zaradi pomanjkanja  
 osebnega dohodka finančno odvisne. 

 Žrtve, ki so gospodinje, ne morejo razvijati svoje poklicne poti. Zato težko   
 dostopajo do virov, ki bi jim omogočili, da bi zapustile nasilno situacijo.

 Nasilje v družini pogosto neposredno povzroča hudo zadolženost žensk. 

Policisti kot storilci
Raziskave kažejo, da 25 % policistov doma zakrivi “manjša nasilna dejanja”, 3 % pa 
hujša nasilna dejanja. Čeprav navedene ugotovitve kažejo zaskrbljujočo stopnjo nasilja, 
predvidevamo, da so dejanske številke morda višje, saj zabeležimo le malo prijav 
pogostih in hudih oblik zlorabe (Neidig, et al 1992).14

14 Victoria Hargan, MA: Forensic Psychology. Strategies, interventions and potential risk factors related to 
police perpetrated domestic violence. (Forenzična psihologija. Strategije, obravnava in morebitni dejavniki 
tveganja nasilja v družini, katerega storilci so policisti.)
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Raziskave kažejo na pomembno korelacijo med stresom na delovnem mestu in znaki 
posttravmatske stresne motnje. Izpostavljenost grožnjam smrti je pogost sprožilec 
posttravmatske stresne motnje.15 Nepričakovani dogodki in izpostavljenost življenjsko 
nevarnim dogodkom (npr. napadom, streljanju in nesrečam) pa so stalnica policijskega 
dela. Avtorji priročnika sumijo, da obstaja visoka stopnja negativnih družinskih zgledov 
pri tistih, ki so najbolj izpostavljeni stresu na delovnem mestu,16 saj nekateri policisti s 
težavo prenehajo razmišljati o svojem delu, ko so enkrat doma. 

15 Empirical police studies on violence exposure (Empirične policijske raziskave o izpostavljenosti nasilju), 
Robinson et al 1997.
16 Johnson, Todd, Subramanian, 2005.
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Prvo poglavje
Duševno zdravje in nasilje v družini

1- Kaj morajo policisti vedeti o duševnih boleznih?

Kaj je duševna bolezen?

Težave na področju duševnega zdravja obsegajo vse od skrbi, ki jih doživljamo kot 
del vsakdanjega življenja, do resnih dolgotrajnih bolezni. Večina ljudi, ki doživi težave 
na področju duševnega zdravja, jih lahko prebrodi ali se nauči z njimi živeti, še zlasti 
ob zgodnji podpori. Približno četrtina ljudi na svetu ima diagnozo, vezano na težave 
na področju duševnega zdravja. Dokončnega odgovora na vprašanja, kaj so težave 
na področju duševnega zdravja, kaj jih povzroča in kako lahko ljudem pomagamo do 
ozdravitve, še ne poznamo. 

Osebe z duševno boleznijo doživljajo težave na področju razmišljanja, čustvovanja 
in vedenja. Te lahko močno vplivajo na njihove odnose, delo in kakovost življenja.  

Živeti z duševno boleznijo je težko za obolelo osebo ter za njeno družino in prijatelje.  

Duševne bolezni ostajajo najmanj razumljene bolezni naše družbe. Zato se osebe z 
diagnozo vezano na težave na področju duševnega zdravja, vsak dan soočajo s predsodki 
in z diskriminacijo.
 
Nihče ni kriv za svojo duševno bolezen. Duševna bolezen ni izraz slabosti in ni nekaj, 
česar bi se morali sramovati.  

Kako diagnosticiramo težave na področju duševnega zdravja?
Vsak človek doživlja duševno bolečino na edinstven način, zato lahko pride do 
nerazumevanja duševnega trpljenja posameznika, še posebej, če so med zdravnikom in 
bolnikom kulturne, družbene in verske razlike.  

Diagnozo lahko postavi le psihiater, ki ponudi primerno zdravljenje. Nekateri potrebujejo 
bolnišnično oskrbo, večina obolelih pa lahko s primerno oskrbo in podporo še naprej živi 
doma. Osebam s težavami na področju duševnega zdravja lahko pomagajo tudi osebni 
zdravnik, socialni delavci in medicinske sestre, psihologi in svetovalci ter družina in 
prijatelji. 

Včasih se diagnoza sprevrže v nalepko, v oznako s katero opisujemo celo osebo, kar lahko 
povzroči precejšnjo škodo. Zato ne smemo pozabiti, da diagnoza ne narekuje poteka vsega 
življenja in da lahko predstavlja le manjši del posameznikove identitete ali zgodovine.  

Povsem možno je docela okrevati po duševni bolečini. Številnim to uspe. Nekaterim 
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takšna izkušnja tudi pomaga, da postanejo močnejši in modrejši. Drugi prebrodijo 
najhujše, a ostanejo ranljivi in morda občasno ponovno zbolijo. Nekateri ne okrevajo in 
potrebujejo zdravljenje in podporo do konca življenja. 

Duševne bolezni imajo številne oblike: 
tesnobe,

depresija,
napadi panike,

fobije,
obsesivno-kompulzivna motnja,

shizofrenija,

psihoza,
osebnostna motnja, 

odvisnosti. 
bipolarna motnja 

(manična depresija)

Zavedati se moramo, da imajo lahko žrtve nasilja v družini že težave na področju 
duševnega zdravja, zaradi česar so še bolj ranljive. To ne pomeni, da bi morali njihove 
izkušnje podcenjevati. Nasprotno, jemati bi jih morali le še bolj resno, saj lahko prejšnje 
težave na področju duševnega zdravja njihovo trpljenje le še poslabšajo. 

Stigma in njen učinek

V stigmi ljudje vidijo nekaj sramotnega, nekaj, po čemer se posameznik loči od preostale 
skupnosti. 

Tako nasilja v družini kot težav na področju duševnega zdravja se drži precejšnja stigma, 
zato tisti, ki se soočajo z dvojno diskriminacijo, nadvse težko dostopajo do pomoči. 
Ljudem ni prijetno govoriti o teh temah, zato je financiranje podpornih storitev šibko, 
razpoložljivih storitev za osebe s težavami na področju duševnega zdravja, ki doživljajo 
nasilje v družini, pa zelo malo. 

Prav zaradi tabujev in stigme, ki veljajo za nasilje v družini in težave na področju 
duševnega zdravja, se tako strokovnjaki kot laiki pogosto izogibajo obravnavi teh 
vprašanj. 

Ženske, ki doživljajo nasilje v družini, se svoje izkušnje preveč sramujejo, da bi o njej 
spregovorile, saj velja družbeno prepričanje, da je to, kar se dogaja v družini, nekaj 
povsem zasebnega. Vse dokler družba nasilja v družini ne bo obravnavala kot kaznivo 
dejanje, žrtve ne bodo zaupale dovolj, da bi ga prijavile, in bodo ostajale žrtve stigme, ki 
jo povezujemo s stereotipi o nasilju v družini. 

Podobno tudi zamolčanje duševnih bolezni in njihovo nepoznavanje povzročata pri 
prizadetih občutke sramu, zato nekateri ne želijo iskati možnosti zdravljenja in morda 
celo ne priznajo, da bolezenski znaki, ki jih mučijo, morebiti kažejo na duševno bolezen.  

Vpliv stigme na osebe s težavami na področju duševnega zdravja, še posebej, če obenem 
doživljajo tudi nasilje v družini, je ogromen. 

Zaradi stigme s katero povezujemo obe temi, ljudje s težavami na področju duševnega 
zdravja, ki so žrtve nasilja v družini, pogosto težko priznajo, kaj se jim v resnici dogaja. 
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1- Kakšne so povezave med nasiljem v družini in duševnimi boleznimi?

Duševna bolezen je lahko tako vzrok kot posledica nasilja v družini. 
Nasilje v družini ne predstavlja manjšega zdravstvenega tveganja in ni zgolj zasebna 
težava posameznika. Raziskave so pokazale, da tako policisti kot zdravniki podcenjujejo 
vpliv nasilja v družini in da je 50 do 60 % oseb, ki so bile sprejete v psihiatrično 
bolnišnico, izkusilo nasilje v družini.17 

Največ poškodb pri ženskah je posledica pretepanja. Zaradi pretepanja je poškodovanih 
neprimerno več žensk kot pri nesrečah, posilstvih ali uličnih ropih. 

Vpliv nasilja v družini

Kar nekaj psiholoških težav lahko povežemo z izkušnjo nasilja v družini. Te zajemajo:

 občutke sramu, samorazvrednotenje, negativno samopodobo, 
 osamljenost,
 krivdo,
 samoprevaro. 

Vse to pa lahko vodi k resnejšim težavam, kot so:

 posttravmatska stresna motnja,
 odvisnosti, 
 psihoza (ne shizofrenija), 
 samopoškodovanje, 
 depresija, 
 samomor in poskus samomora,
 motnje hranjenja (bulimija in anoreksija). 

Med telesnimi težavami lahko najdemo tudi:

 simptome, ki jih ne moremo obrazložiti. Ljudje zdravnikom potožijo o številnih 
bolezenskih znakih, za katere ne najdemo pravega, razpoznavnega razloga;

 sindrom kronične utrujenosti; 
 fibromialgijo.

82 % žensk, ki obiščejo dermatološke klinike in ambulante zaradi pojavov, kot so . 
ureznine, vdolbine, vžgana znamenja, je izkusilo nasilje v družini.18

17 in 18 Predstavitev prof. dr. Myriam Van Moffaert na 2. projektnem srečanju, september 2011. Podatki 
temeljijo na raziskavi, ki jo je izvedla na Oddelku za forenzično psihiatrijo pri Šoli za kriminalistiko Pravne 
fakultete pri Univerzi v Ghentu.  
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Zaradi predhodnih težav na področju duševnega zdravja so ženske bolj 
ranljive in laže postanejo žrtve nasilja v družini.  

Zaradi predhodnih težav na področju duševnega zdravja so lahko storilci 
bolj podvrženi izvajanju nasilja v družini v vseh njegovih pojavnih oblikah, 
čeprav navedena povezava ni vzročna.  

Pogosto je izkušnja nasilja v družini v zgodovini oseb, ki so bile sprejete v 
psihiatrično bolnišnico, dejavnik, ki pred sprejemom še ni bil razkrit.  

Nasilje v družini vpliva na duševno zdravje, zato žrtve lahko kažejo 
določene znake težav na področju duševnega zdravja.  

1- Skupine, ki so najbolj izpostavljene nasilju v družini
Nekatere skupine žensk so lahko bolj ranljive, zato je pri njih večja verjetnost, da bodo 
doživele nasilje v družini. Gre za skupine, ki doživljajo različne vrste nasilja in ki iz 
različnih razlogov dlje časa vztrajajo v nasilnih odnosih. 
Raziskave so pokazale, da so med skupinami, pri katerih je tveganje ponavljajoče se 
zlorabe posebej veliko:

 ženske z zgodovino težav na področju duševnega zdravja,
 starejše ženske, ki potrebujejo oskrbo in podporo,
 invalidne ženske, še posebej tiste, ki so odvisne od storilca,
 ženske z znižanimi intelektualnimi sposobnostmi, še posebej tiste, ki so odvisne od 

storilca, 
 ženske, katerih pravica do bivanja je odvisna od razmerja s storilcem in tiste ki 

nimajo pravnega statusa bivanja,
 ženske, ki ne govorijo jezika države stalnega prebivališča in zato ne morejo poklicati 

policije ali prositi za pomoč. 

Obstaja verjetnost, da strokovnjaki ne bodo verjeli zgodbam žrtev z znano duševno 
boleznijo ali znižanimi intelektualnimi sposobnostmi, čeprav obstaja statistična 
verjetnost, da bo takšna oseba izkusila nasilje v družini.  

Invalidke

Zbrani dokazi jasno kažejo, da je tveganje nasilja v družini pri invalidnih ženskah večje. 

Predhodna duševna bolezen verjetno dodatno poglobi učinek nasilja v družini na 
življenje posamezne ženske. Tako se povečajo možnosti, da bo izkusila nasilje v družini, 
obenem pa je večja verjetnost, da bodo drugi podvomili v njeno verodostojnost.  

14



 
Invalidke doživljajo naslednje vrste nasilja v družini: 

 pretepanje, udarjanje s pestjo, davljenje, brcanje, porivanje, povzročanje opeklin s 
cigaretnimi ogorki; 

 grožnje (npr. grožnje s telesnim nasiljem ali s hospitalizacijo); 
 grožnje, namenjene otrokom, hišnim ljubljenčkom ali psu vodniku; 
 besedno zlorabo (kritiziranje in zmerjanje);  
 nadzor nad pripomočki, s katerimi si pomaga, proti njeni želji (npr. premikanje 

invalidskega vozička);
 poškodovanje ali grožnje s poškodovanjem njene lastnine, vključno s pripomočki, s 

katerimi si pomaga;
 zanemarjanje (npr. zavrnitev prošnje po osebni negi ali nahranitvi ali jemanju 

predpisanih zdravil);
 oskrba, izvedena s krutostjo (npr. umivanje las v hladni vodi);
 zavračanje pomoči, dokler ne privoli v spolni odnos;

V primerjavi z ženskami brez invalidnosti, je verjetnost, da bodo invalidke 
doživele nasilje v družini, in to daljša obdobja, večja.  

Štirikrat verjetneje je, da bodo invalidke doživele spolno nasilje in da bodo 
prisiljene v sterilizacijo ali v splav. 

Številne invalidke so odvisne od storilca, ko gre za vsakodnevno oskrbo ali celo 
za preživetje. 19

Več kot polovica invalidk izkusi telesno zlorabo, medtem ko telesno zlorabo 
doživi tretjina neinvalidk.20

Verjetnost, da bodo doživele nasilje ali spolno zlorabo je večja pri ženskah z 
znižanimi intelektualnimi sposobnostmi (ki le težko prijavijo nasilje ali zlorabo) 
ali s psihosocialno manjzmožnostjo (katerih pričevanje pogosto tolmačijo kot 
simptom duševne bolezni).21  

19 Evropski invalidski forum, Response to the consultation on an EU strategy to combat violence against 
women (Odziv na posvetovanje o evropski strategiji boja proti nasilju nad ženskami), julij 2010.
 20 Evropski invalidski forum, Response to the consultation on an EU strategy to combat violence against 
women (Odziv na posvetovanje o evropski strategiji boja proti nasilju nad ženskami), julij 2010. http://
cms.horus.be/files/99909/MediaArchive/library/EDF%20response%20to%20consultation%20on%20vio-
lence%20against%20women.doc 
21 Evropski invalidski forum, 2nd Manifesto on the Rights of women and girls with disabilities in the Euro-
pean Union (Drugi manifest o pravicah invalidk v Evropski uniji), september 2011.
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 sprejemanje odločitev v njenem imenu brez njenega pristanka;
 nadziranje njenih finančnih sredstev brez njenega soglasja (vključno s prisvajanjem 

denarja ali s prepovedovanjem nakupovanja za lastne potrebe);
 osamitev od družine, prijateljev in storitev.  

Razlogi, zakaj invalidke doživljajo nasilje daljša obdobja: 

 napačna družbena prepričanja; ljudje invalide pogosto pojmujejo kot pasivne, 
nemočne, otročje in nespolne osebe. Zaradi takšnih predsodkov so invalidi v družbi 
manj vidni, saj ponavadi predpostavljamo, da ni verjetno, da bi doživeli zlorabo, še 
posebej pa spolno zlorabo; 

 priučena nemoč; invalide (še posebej osebe z z znižanimi intelektualnimi 
sposobnostmi ali osebe, ki dlje časa bivajo v zavodih in institucijah) spodbujamo, 
naj bodo ubogljivi in pripravljeni sodelovati; 

 pomanjkanje spolne vzgoje; ponavadi osebam z znižanimi intelektualnimi 
sposobnostmi ne nudimo spolne vzgoje, le malo pa je takšnih tečajev spolne vzgoje, 
ki bi se prilagodili potrebam invalidk;

 odvisnost; morda je ženska odvisnost, morda je ženska odvisna od povzročitelja 
nasilja na področju oskrbe, s čimer je omejena njena ekonomska in okoljska 
neodvisnost;

 napačna diagnoza; oblasti včasih napačno tolmačijo klic na pomoč (v obnašanju 
ženske npr. prepoznajo tesnobo in ne znaka zlorabe);

 povzročitelj nasilja  prevzame nadzor, če ženska išče pomoč, je lahko njeno nadaljnje 
spremljanje oteženo, saj jo osami in ji preprečuje, da bi odgovarjala na telefonske 
klice ali odhajala od doma;

 pomanjkanje dostopnih storitev in virov informacij; pogosto so policijske postaje, 
sodne dvorane, zatočišča in telefonske številke za pomoč težko fizično dostopne. 
Invalidke imajo le zelo omejen dostop do podpornih ali nujnih storitev, velikokrat pa 
tega dostopa sploh ni. 

Razlogi, zakaj invalidke ne prosijo za pomoč:

 občutek sramu;
 prepričanje, da si je iz določenega razloga zaslužila zlorabo;
 prepričanje, da se ji zloraba dogaja zaradi invalidnosti;
 nezavedanje, da ima pravice oziroma da obstajajo zakoni, ki jo ščitijo;
 nezavedanje, da je to, kar se ji dogaja, zloraba, saj jo doživlja vse življenje;
 vztrajanje v nasilnem odnosu  se ji morda zdi vseeno boljše kot revščina, brezdomstvo 

ali institucionalna oskrba;
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 prepričanje, da policija nasilja v družini ne obravnava enako resno kot druge oblike 
nasilja;

 Osamitev (povzročitelj nasilja ji ne dovoli, da bi telefonirala ali odhajala od doma):
 pomanjkanje dostopa do informacij; 
 strah, da ji ne bo nihče verjel,

   da ji ne bo nihče mogel pomagati,
   da jo bo povzročitelj nasilja kaznoval, če bo prijavila nasilje,
   da se je bodo družina, prijatelji ali skupnost sramovali, da jo bodo kaznovali ali 
   se ji izogibali,
   pred izgubo (npr. izgubo doma, pred odvzemom otrok),
   da bo pristala v instituciji.
   
Starejše ženske
 
Starejše ženske so pogosto odrinjene na rob. Nasilje nad njimi velja za nasilje nad 
starejšimi in ne sodi v nasilje v družini. 
Med dejavniki, ki prispevajo k nasilju v družini pozneje v življenju, najdemo: povečano 
odvisnost, psihološke motnje, spremembe v statusu moškega, večinoma zaradi 
upokojitve ali zaradi zlorabe alkohola. 

Razširjenost nasilja nad starejšimi težko ocenimo, saj storilci in žrtve ne razkrijejo 
zlorabe, pa tudi strokovno osebje ne prepozna in ne razišče znakov zlorabe. Vseeno 
pa ocenjujemo, da je med starostniki, ki so starejši od 65 let, od 4 do 10 % oseb, ki jih 
družinski člani zlorabljajo ali zanemarjajo. Večina (70 – 80 %) zlorabljenih starostnikov 
je ženskega spola. 

Tveganje je še posebej veliko pri telesno ali duševno prizadetih ženskah.22

 
Dodaten dejavnik tveganja, ki lahko privede do zlorabe, je družbena osamitev. 

V večini primerov se izkaže, da čustveno, finančno in spolno nasilje ter kršenje 
pravic zakrivijo partnerji ali zakonci. 

Med najpogostejšimi učinki nasilja in zlorabe pri starejših ženskah najdemo 
napetost, jezo, sovraštvo in občutek nemoči. 

22 Projekt Daphne 2000-125-w- Recognition, prevention and treatment of abuse of older women 
(Prepoznavanje, preprečevanje in zdravljenje zlorabe pri starejših ženskah).

Ponavadi starejše ženske doživljajo več vrst nasilja sočasno.

Med vrstami nasilja, ki jih doživljajo, so: 
 psihološko nasilje: omalovaževanje, poniževanje, zmerjanje in žaljenje, izkoriščanje, 

nadvladovanje in nadzorovanje;
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 infantilizacija: gre za posebno obliko nasilja nad starejšimi ženskami;
 telesna zloraba: porivanje, klofutanje, udarjanje, brcanje, lasanje, vlačenje za lase 

po stanovanju, davljenje, grozenje ali napadanje, metanje ob vrata, porivanje po 
stopnicah;

 družbeni nadzor, ki se lahko prelevi v družbeno osamitev;
 finančna zloraba: prisvajanje denarja ali lastnine za storilčeve potrebe brez dovoljenja, 

ponarejanje podpisa, prepričevanje osebe, da podpiše listino, oporoko ali pooblastilo 
s pomočjo prevare, prisile ali neprimernega izvajanja vpliva na starejšo žensko;

 namerno neizvajanje oskrbe ali preprečevanje dostopa do osnovnih življenjskih 
potrebščin (npr. odklanjanje pomoči pri pitju ali prehranjevanju, čeprav tega ni 
zmožna narediti sama, nepranje oblek, čeprav jih potrebuje, zapuščanje za dalj časa, 
ne da bi ji preskrbeli pomoč, ki jo potrebuje);

 spolno nasilje: to lahko zajema spolna telesna dejanja brez njene privolitve, pa tudi 
druga dejanja, kot so prisilno gledanje spolnega občevanja ali prisilno slačenje 
oblačil.  

Razlogi, zakaj starejše ženske ne prosijo za pomoč

Dejavniki, zaradi katerih starejše ženske ostajajo v nasilnih odnosih: 

 Starejša kot je ženska, ko prvič doživi nasilje s strani intimnega partnerja, teže se 
sooči s situacijo in poišče pomoč zunanje osebe;

 Starejše ženske težje prekinejo dolgotrajno nasilno razmerje kot mlajše ženske;
 Občutek sramu zaradi tega, kar se jim dogaja, je pri njih še toliko močnejši;
 Nerade poiščejo pomoč in prijavijo zlorabo, ker jih je strah, da bodo odgovorne za 

razpad družine;
 Starejše ženske so se morda skozi leta doživljanja zlorabe priučile, kako se z njo 

lahko soočijo (tako da se izogibajo soočenjem, da se osamijo od drugih);
 Lahko  so finančno in stanovanjsko odvisne od partnerja, morda so od njega odvisne 

tudi, ko gre za druge oblike oskrbe in podpore;
 Morda so močno čustveno navezane na kraj, kjer bivajo vse svoje življenje in imajo 

občutek, da se ne morejo preseliti drugam (še posebej, če potrebujejo oskrbo in 
pomoč);

 Stopnja ozaveščenosti glede nasilja s strani intimnega partnerja, še posebej do 
starejših žensk, je nizka, primanjkujejo pa tudi ustrezne pomoči  (starejše ženske, 
žrtve nasilja v družini, potrebujejo podporo, da bi bile bolj proaktivne, obenem pa 
potrebujejo drugačno vrsto podpore, kot jo potrebujejo mlajše ženske);

 Starejše ženske manj uporabljajo specializirane storitve, ki so jim na voljo.  
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Migrantke  

Čeprav empirični dokazi razkrivajo, da je primerov nasilja v družini nesorazmerno več 
pri ženskah iz manjšinskih skupnosti, obstoječe uradne raziskave ne zadostujejo, ker 
se le redki primeri končajo s prijavo. Jasno je, da na to vpliva dejstvo, da državljanke 
tretjih držav nimajo dostopa do zavetišč in da nedokumentiranim ženskam, ko prijavijo 
nasilje moških, grozi prisilna odstranitev iz države.23

 

Izzivi, s katerimi se soočajo migrantke, ki so izpostavljene nasilju v družini: 

 jezikovne ovire,
 kulturne ovire,
 stereotipi,
 rasizem,
 diskriminacija,
 osamitev,
 pomanjkanje socialne mreže ali zgolj omejena mreža, ki pa ne prepozna nasilja v 

družini,

Migrantke predstavljajo raznoliko skupino. Potrebe migrantk se razlikujejo od 
skupine do skupine, pa tudi znotraj posamezne skupine. 

Žrtve nasilja v družini med migrantkami in pripadnicami manjšinskih skupin 
se pogosto sočasno soočajo z različnimi oblikami nasilja in diskriminacije, in 
sicer zato, ker so ženske, ker so migrantke, pripadnice etnične manjšine in ker so 
nedokumentirane Brez pravnega statusa bivanja ali delovnega dovoljenja imajo 
omejen dostop do podpornih storitev in pravosodja, zato jih je morda strah stopiti 
v stik s policijo. 

Nekatere migrantke morajo premagati dodatne ovire, kot so jezikovne ovire, 
pravni status, družinsko in kulturno ozadje, zaradi katerih teže zaustavijo nasilje 
in prekinejo nasilno razmerje. 

Migrantke z neurejenim statusom le težko zapustijo situacijo, v kateri doživljajo 
zlorabo, ker nimajo zakonitega osebnega prihodka in ker morajo premagati 
prepreke, ki jim preprečujejo dostop do storitev na področju duševnega 
zdravja. Pogosto jih v zavetiščih in varnih hišah zavrnejo, zato jih je strah, 
da bi jih prijeli ali prisilno odstranili iz države, če bi stopile v stik z oblastmi.   

23Poročilo organizacije Amnesty International Spain: More than Words -- Spain: Making Protection And 
Justice a Reality for Women Victims of gender based Violence in the home (Več kot zgolj besede – Španija: 
Kako poskrbeti, da bodo ženske, žrtve nasilja na osnovi spola, varne doma (v španskem jeziku), 2005.; 
in poročilo Picum:”Strategies to Adress Double Violence Against Undocumented Women in Europe” 
(“Strategije boja proti dvojnemu nasilju zoper nedokumentirane ženske v Evropi”), 2012.
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 zaradi neurejenega statusa migrantke in slabe ozaveščenosti o podpornih storitvah 
lahko migrantke daljša obdobja prenašajo zlorabo, 

 v nekaterih manjših migrantskih skupnostih je stigma, ki spremlja nasilje v družini, 
nesprejemljivo huda.  

Težave, s katerimi se poleg navedenega soočajo nedokumentirane migrantke, so:

 družbena odvisnost (neurejen pravni položaj);
 pravne in praktične ovire pri dostopanju do storitev na področju telesnega in 

duševnega zdravja, pri pridobivanju stanovanjskega dodatka in zakonitega osebnega 
prihodka;

 negotovost, tesnoba in stres zaradi neurejenega pravnega statusa;
 grožnje (morda ji storilec grozi, da ji bo odvzel otroke ali da jo bo prijavil oblastem, 

ki jo bodo izgnale iz države);
 pomanjkanje informacij in strah pred oblastmi (žrtve so morda prepričane, da oblasti 

ne bodo izvajale obstoječe zakonodaje, da bi z njo zaščitile nedokumentirane osebe 
in da bi izdale prepoved približevanja. Morda celo menijo, da jih bo policist odpeljal 
v zapor ali poskrbel za njihovo prisilno odstranitev iz države, kar je v nekaterih 
državah tudi običajna policijska praksa).24

Nosečnice 
Raziskave kažejo, da so nosečnice še bolj ranljive kot druge skupine. Zgodi se namreč 
lahko, da se nasilje v razmerju pojavi na začetku nosečnosti ali da se med nosečnostjo 
dodatno zaostri.  

24 Poročilo Picum: “Strategije boja proti dvojnemu nasilju zoper nedokumentirane ženske v Evropi”, 2012.   
25 Domestic violence against women in pregnancy. Women’s aid campaigns. (Nasilje v družini zoper 
nosečnice. Ozaveščanje žensk z oglaševanjem) Citirano v delu: Lewis, Gwynneth, James et al (2001) 
Why mothers die: Report from the confidential enquiries into maternal deaths in the UK 1979-9 (Zakaj 
umirajo matere: Poročilo na podlagi zaupnih preiskav smrti mater v Združenem kraljestvu 1979-9), ki ga je 
Ministrstvo za zdravje naročilo Kraljevemu kolegiju porodničarjev in ginekologov in Državnemu institutu za 
odličnost v zdravstvu in klinični praksi, ter Why mothers die 2000-2002 - Report on confidential enquiries 
into maternal deaths in the UK – CEMACH (Zakaj umirajo matere 2000-2002 – Poročilo na podlagi zaupnih 
preiskav smrti mater v Združenem kraljestvu).
26 “Battering and Pregnancy” (“Pretepanje in nosečnost”), revija Midwifery Today 19: 1989, ozaveščevalna 
akcija. 

Nekatere ženske prvič doživijo zlorabo med nosečnostjo (30 %), pri preostalih pa 
je nosečnost del ponavljajočega se vzorca.25

Verjetnost, da bodo pretepene, je pri nosečnicah 60 % višja kot pri ženskah, ki 
niso noseče. 

Nasilje predstavlja pogostejši zaplet v nosečnosti kot sladkorna bolezen, 
hipertenzija ali druge oblike resnih zapletov in je poglavitni vzrok spontanih 
splavov in smrti matere med porodom.26
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Posledice nasilja v družini med nosečnostjo 

Telesne posledice:   
 

 spontani splav ali novorojenčki z nizko porodno težo
 invalidni novorojenčki,
 prelaganje predporodne oskrbe,
 maternalna umrljivost.

Psihološke posledice:  
 večje tveganje stresa, depresije, odvisnosti od tobaka, alkohola in drog. 

Dolgotrajne psihološke posledice, s katerimi se soočajo nosečnice, ki so žrtve nasilja v 
družini, lahko škodljivo vplivajo na otrokov razvoj. 

Otroci, ki živijo z nasiljem v družini
Nasilje v družini povzroča posledice tudi na otrocih, ki so mu izpostavljeni. Nasilje 
v družini ne spoštuje socialnoekonomskih in kulturnih meja. Zasledimo ga pri vseh 
skupinah v naši družbi. 

Na otrocih pušča poseben pečat dejstvo, da se je nasilje zgodilo v domačem okolju. 
Čustveno so navezani na vsaj enega ali oba roditelja, od katerih so tudi odvisni. Posledice 
neposrednega ali posrednega doživljanja čustvenega ali telesnega trpljenja, zadanega 
enemu izmed staršev, so še toliko močnejše, če je za nasilje odgovorna druga starševska 
podoba. V mnogih družinah so prepričani, da je nasilje ostalo skrito pred otroki, v 
številnih situacijah pa se je izkazalo, da je resnica drugačna. Ko starši zanikajo, da je 
prišlo do nasilja, prevara otroke močno zmede, to pa povzroča dolgoročne posledice na 
njihovem duševnem zdravju. 

Če je otrok priča umoru roditelja s strani drugega roditelja, lahko nastopi huda travma. 

Na otrokove poglede in občutja vpliva precej dejavnikov, kot so:

 njihov pogled na to, kdo je odgovoren za nasilje;
 njihov občutek varnosti, ki je odvisen od številnih dejavnikov (npr. Kako bo družina 

dobila denar za hrano, če bodo odpeljali očeta? Kdo se bo igral z njimi, če jih bodo 
ločili od staršev?);

 narava odnosa z nasilnim in nenasilnim roditeljem. 
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Čeprav si otroci želijo, da bi se nasilje prenehalo, jih pogosto prevevajo 
mešani in begajoči občutki do nenasilnega roditelja, storilca in policistov.  

Pri otrocih, ki so bili izpostavljeni nasilju v družini, zasledimo povečano 
tveganje poznejšega trpinčenja.27  

Možnost, da bodo sami postali žrtve zlorabe, oziroma tveganje, da se 
bodo poškodovali med izbruhom nasilja ali da se bodo pri njih pojavili 
simptomi travme, sta večji pri otrocih, ki živijo z nasiljem v družini.  

Tveganje je toliko večje pri manjših otrocih, ki so v telesni bližini 
staršev in pri starejših otrocih, ki želijo poseči, da bi preprečili nasilje.  

Še posebej so ranljivi majhni otroci. Ti ponavadi nimajo nikakršnega ali le 
malo stika s posamezniki ali sistemi (npr. z izobraževalnim sistemom), ki so 
zunaj družine in ki bi lahko prepoznali izpostavljenost nevarnim situacijam.  

Otroci, ki so izpostavljeni nasilju v družini lahko izkusijo precej enakih simptomov 
in dolgotrajnih posledic, ki jih zasledimo pri otrocih, ki so bili neposredne žrtve 
nasilja. 

Posledice izpostavljenosti nasilju v družini na otrocih 

Vedenjski in psihološki odzivi so odvisni od starosti vpletenih otrok. 
Pri zelo majhnih otrocih pogosto zasledimo čustveno trpljenje, nezrelo obnašanje, 
somatske težave in nazadovanje pri navajanju na kahlico in jezikovnem razvoju. 

Šoloobvezni otroci verjetno bolje razumejo, kaj se skriva v nasilnih dejanjih. Morda 
se sprašujejo, kaj bi lahko storili, da bi jih preprečili ali zaustavili, morda se počutijo 
odgovorne, ker jim ni uspelo preprečiti nasilja. Pri njih pogosteje opazimo pozunanjene 
(nasilne, prestopniške) ali ponotranjene (zaprtost vase, tesnoba) vedenjske težave kot pri 
otrocih, ki prihajajo iz nenasilnih družin.  

Pri mladostnikih, še posebej pri tistih, ki so izkusili nasilje ali so mu priča 
vse svoje življenje, zasledimo precejšnjo stopnjo nasilnosti, ki jo spremljajo 
tesnoba, vedenjske težave, težave v šoli in naklepanje maščevanja.   
Pri otrocih, ki so izpostavljeni nasilju v družini, nastanejo kratkoročne in dolgoročne 
posledice.

27 Children exposed to violence. A handbook for police trainers to increase understanding and improve 
community responses (Otroci, izpostavljeni nasilju. Priročnik za vodje usposabljanj policistov z namenom 
večjega razumevanja in boljšega odziva v skupnosti.).
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Kratkoročne posledice lahko zajemajo: 

 povečano pozunanjeno vedenje (nasilnost do drugih, uničevanje lastnine, 
antisocialno vedenje); 

 povečano ponotranjeno vedenje (zaprtost vase, strah, tesnoba);
 več telesnih težav (bolečine v trebušni votlini, glavoboli, utrujenost);
 pomanjkanje socialnih veščin  (manj letom primernih družbenih spretnosti in znanj, 

potrebnih za vzpostavljanje in ohranjanje odnosov, za iskanje pomoči drugih);
 priučena stališča, ki dopuščajo nasilje (npr. z nasiljem lahko druge naučimo kozjih 

molitvic, z nasiljem si izboljšamo podobo in položaj med vrstniki);
 manj razvite sposobnosti razmišljanja (manj razvita zmožnost pozornosti in 

osredotočanja, slabše razumevanje družabnih in družbenih situacij).
 
Dolgoročne posledice se lahko pojavljajo tudi v odrasli dobi in med drugim 
zajemajo: 
 

   težave v razmerjih;
 težave pri izobraževanju;
 odzive na posttravmatski stres:

     - podoživljanje vidikov nasilja (npr. spominski prebliski, nočne more);
     - izogibanje vsemu, kar spominja na nasilje (npr. izogibanje moškim, ki   

    dvignejo glas, izogibanje konfliktom);
     - povečano vzburjenje (npr. močan in prestrašen odziv na hrup in šume,   

    zlahka se prestrašijo); 
  čustvene težave (npr. depresija, tesnoba);
 zloraba psihoaktivnih substanc; 
 nasilno vedenje / kazniva dejanja. 
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Drugo poglavje: Poznavanje spirale nasilja v družini lahko 
policistom pomaga pri učinkovitejši obravnavi 

 

1- Spirala nasilja v družini

Nasilje v družini sestoji iz vzorca telesnega, psihološkega, spolnega in finančnega nasilja 
in ni ne enkratno ne osamljeno nasilno dejanje. 

Ameriška raziskovalka Leonore Walker je opisala krog  nasilja ter obrazložila vedenjske 
vzorce, ki se pojavljajo v nasilnem odnosu. Krog obsega tri obdobja: obdobje napetosti, 
nasilja in sprave. Ženska, ki ostaja v situaciji, znotraj katere doživlja zlorabo, pa kaže 
znake “sindroma pretepene ženske”. 

Na podlagi raziskav lahko podamo sledeči opis vzorcev, ki se pojavljajo v odnosih, 
znotraj katerih prihaja do nasilja s strani intimnega partnerja:
 

 Romantični ideal: Gre za romantični ideal, ki ga v zvezi z odnosom zasledimo pri 
obeh partnerjih: “Sem najpomembnejša oseba v partnerjevem življenju, ceni me 
takšno, kot sem, izpolnjuje moje potrebe, dala bi mu vse, kar potrebuje.” 

 Razpoke v idealu: Pojavijo se razlike. Na dan pridejo manjše in včasih nepomembne 
razlike, zaradi katerih nastopita streznitev in razočaranje, saj ženska spozna, da njen 
partner ne ustreza idealu.  

 Žrtev se začne spraševati o smiselnosti odnosa in kritizirati partnerja: Ko se 
pojavijo razpoke v romantičnem idealu, poskuša žrtev spregovoriti o težavah v 
razmerju. 

 Povzročitelj nasilja se na to odzove negativno, zaskrbljeno se postavi v 
obrambni položaj: Storilec ima občutek, da bo izgubil partnerkino ljubezen, in se 
počuti prizadetega. Strah ga je, da bo izgubil partnerko, in boji se, da ga bo partnerka 
nadvladala. 

 Žrtev se počuti odgovorno in reši razmerje, prekliče izrečeno, prevzame krivdo, 
potlači občutja in posvoji storilčevo mnenje. Žrtev poskuša ustreči storilcu, da bi 
obvarovala odnos.  

 Preusmerjanje storilčeve pozornosti in ponovna vzpostavitev romantičnega 
mita: Ko je odnos rešen, se storilcu povrne vera v lastno vrednost, zato lahko ponovno 
začne zaupati, da ga partnerka ljubi. Storilec partnerki pokaže, da jo obožuje in ji je 
predan, partnerja pa sta za nekaj časa ponovno srečna. 

Opisana obdobja se lahko izmenjujejo in ponavljajo dlje časa brez izbruhov nasilja.
Potem pa..
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 Žrtev občuti vse večjo frustracijo in postaja vse bolj pritajeno jezna: potlači 
svoje potrebe in posvoji storilčeve vrednote. Tako se ji izmuzne priložnost, da bi 
sama osmislila nastalo situacijo.

 Storilec občuti vse večjo frustracijo in začne uporabljati telesno nasilje:  Vzrok, ki 
privede do uporabe nasilja, se skriva v nebogljenosti, pomanjkanju komunikacijskih 
spretnosti v kombinaciji s stresom in z občutkom sramu. Počasi, ko se napetost doma 
stopnjuje, se storilec prvič znese nad žrtvijo. 

Po dogodku se par pogosto ponovno vrne k romantičnemu idealu. 

Spirala nasilja lahko traja leta in leta, preden kdo od vpletenih prosi druge za pomoč.

Napetost se stopnjuje postopoma. Majhna dejanja so tista, ki ustvarjajo trenja in 
konflikte med partnerjema. Storilec izraža svoje nezadovoljstvo in sovražnost, 
a ne preveč ostro. Žrtev se trudi, da bi ga pomirila, da bi mu ustregla ali da vsaj 
ne bi več počela, kar bi ga lahko motilo, kar ji daje lažen občutek, da lahko tako 
nadzoruje partnerjevo nasilnost. Napetost pa se povečuje in slej ko prej doseže 
kritično točko.

Nasilje v obliki telesne, spolne oziroma psihološke zlorabe. Včasih ženska sproži 
neizogibni izbruh nasilja, da bi lahko nadzorovala čas in mesto izbruha in da 
bi lahko z vnaprejšnjimi previdnostnimi ukrepi zmanjšala posledice nasilja. 
Akutna faza nasilja se sklene, ko napadalec prekine z zlorabo in ko se tako fizično 
zmanjša napetost, ki se je nabrala. Vse to utrjuje nasilno vedenje, saj napadalec 
nasilje doživlja kot potrebno obliko sproščanja napetosti. Če pride do ovadb ali 
tožbe, so te običajno podane na tej točki.

V obdobju medenih tednov storilec prosi odpuščanja, joče, poskuša pomagati 
žrtvi, je uvideven in obljubi, da se bo spremenil. To je tudi trenutek, ko dobi ženska 
pozitivno potrditev, naj ostane v razmerju. Takrat ni nobene napetosti, nobenega 
nasilja. Pred seboj vidi “dobre plati” partnerja in verjame, da mu lahko pomaga.   

Če spirale ne prekinimo pravočasno, postanejo dejanja nasilja vse pogostejša 
in intenzivnejša, tveganje za žrtev je vse večje, lahko ji grozi celo smrt.  

Trajanje posamezne faze znotraj spirale je odvisno od posameznega para. Počasi pa se 
obdobje medenih tednov  izteče in ponovno se začne ustvarjati napetost. 
Cikel se ponovi. Običajno se obdobje medenih tednov postopoma 
krajša, medtem ko se obdobji stopnjevanja napetosti in nasilja daljšata. 

Žrtev, ki se ujame v spiralo nasilja, doživlja veliko različnih čustev. V fazi nasilja se 
pogosto boji svojega partnerja. Ko je nasilja konec in nastopi obdobje medenih tednov, 
lahko žrtev občuti prebujeno ljubezen do storilca. Ta se zelo lepo obnaša, žrtev pa se 
spomni, katere so njegove dobre lastnosti, ki so ji pri srcu. Med obdobjem stopnjevanja 
napetosti se žrtev pogosto oklene upanja. Nadvse si želi, da bi se stvari spremenile. Poleg 
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28 Cikel zlorabe. Izvirnik z naslovom cikel nasilja je objavljen v delu “The Battered Woman” (Pretepena 
ženska) avtorice Lenore Walker, 1980. 

storilčeva dejanja

muhast
razdražljiv

kritičen
tih / čemeren
žrtvev osami

preneha ji izražati naklonjenost
jo krivi in obmetava 

z zmerljivkami

žrtvin odziv

poskuša skrbeti zanj 
se strinja – ostaja stran od družine in 

prijateljev 
skrbi, da so otroci tiho – 

za večerjo pripravi njegove najljubše jedi 
se umakne vase (je tiho) 

II-   Nasilje

storilčeva dejanja

povečujejo se besedni napadi
psihološka zloraba

poniževanje
partnerko obtožuje, da je nora  

grozi z napadom                                                         
prisilno ujetništvo                                                         

telesni / spolni napad                                                       
uporaba orožja

žrtvin odziv

poskuša ga pomiriti
poskuša ga spametovati

se umakne vase
se odloči, da bo odšla iz razmerja 

se zaščiti 
pokliče policijo ali pa pokličejo policijo 

otroci oziroma
sosedi 

ljubezni, upanja in strahu, pretepena ženska pogosto izkusi občutke sramu, zadrego in 
osamljenost.

Splošni vedenjski vzorci v različnih fazah spirale nasilja v družini28

I- Stopnjevanje napetosti
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III-    Medeni tedni
storilčeva dejanja

prosi odpuščanja
“Žal mi je” — pošilja ji rože

obljublja ji, da bo šel na psihoterapijo                                      
pridruži se podporni 
skupin “Nikoli več”                                    

izpoveduje ji ljubezen 
 joče

Intimni odnosi so zapleteni. Na žrtvino odločitev, da ostaja v razmerju, vpliva več 
dejavnikov. Žrtve si seveda želijo, da bi se nasilje prenehalo, obenem pa morda iz raznih 
razlogov ne želijo, da bi partnerja odvedli od doma (npr. zaradi možne izgube potrebnega 
dohodka, zaradi ljubezni do storilca, iz strahu pred partnerjevimi povračilnimi ukrepi 
ipd). Žrtev lahko čuti, da je njeno preživetje odvisno od odločitve, da ostane ali zapusti 
nasilno razmerje.  

Možnost prekinitve nasilnega razmerja moramo v opisanem kontekstu dojemati kot dolg 
proces in ne kot osamljen dogodek. 

Razlogi, zakaj žrtve morda ostajajo v nasilnem razmerju, zajemajo:
 

 strah pred povzročiteljem nasilja. Če bi odšle in bi jih našel, bi se nasilje lahko še 
stopnjevalo; 

 upanje in ljubezen;
 grožnje njej in osebam, ki jih ima rada; 
 grožnje s samomorom; 
 verski razlogi; 
 prepričanje, da se bo povzročitelj nasilja spremenil; 
 za nastalo krivi sebe;
 finančna odvisnost;
 prepričanje, da je nasilje nekaj normalnega;
 omejene nastanitvene možnosti;
 prelaganje krivde za zlorabo na alkohol, finančne pritiske ali druge zunanje 

dejavnike;

žrtvin odziv

pristane, da bo ostala, se vrnila oziroma ga 
vzela nazaj 

poskuša zaustaviti sodni postopek 
se dogovori za partnerjeve obiske pri 

psihoterapevtu 
občuti olajšanje, čeprav je obenem 

zmedena 
je srečna, polna upanja 
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 nizko samospoštovanje;
 strah pred neznanim, pred spremembo;
 osamitev; 
 občutek sramote in zadrege;
 prepričanje, da ji nihče ne more pomagati;
 kulturna prepričanja; 
 zanikanje;
 pritiskanje s strani prijateljev in družine, naj ostane.

2- Stockholmski sindrom

Stockholmski sindrom je pojav, pri katerem žrtev razvije pozitivna čustva do storilcev in 
se nanje čustveno naveže, včasih tako močno, da jih začne zagovarjati. Strokovni izraz 
temelji na primeru bančnega ropa, ki se je zgodil avgusta 1973 v Stockholmu. Takrat 
nekatere žrtve ugrabitve po šestih dneh ujetništva niso želele, da bi jih rešili, pozneje pa 
niso hotele pričati proti ugrabiteljem. 

Stockholmski sindrom se pojavi v naslednjih okoliščinah:
 

 žrtev tvega življenje; 
 žrtev ne more zbežati ali misli, da ne more zbežati; 
 storilec je včasih prijeten in prijateljski; 
 žrtev je odrezana od zunanjega sveta.

 
Takšno vedenje odraža preživetveno strategijo, ki jo razvijejo žrtve zlorabe v 
medosebnih odnosih. Med najpogostejšimi skupnimi vzorci najdemo:
 

 pozitivna čustva do storilca, 
 podpiranje razlogov za storilčeva dejanja,
 pozitivna čustva storilca do žrtve.

 
S pomočjo stockholmskega sindroma si lahko razložimo, zakaj pretepene ženske ne 
ovadijo povzročitelja nasilja. 
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Tretje poglavje
Kdo so storilci in kako delati z njimi, da bi zaustavili nasilje v 

družini?  

Nasilje v družini ni del zasebnosti, priča smo mu v vsej družbi. Med storilci prevladujejo 
moški, nasilje pa je večinoma usmerjeno proti ženskam, pogosto pa prizadene tudi 
otroke. 

Poznamo različne oblike nasilja v družini. Vendar pa oblik ne moremo opredeliti na 
podlagi odnosa med žrtvijo in storilcem, saj so oblike odvisne tudi od medosebne 
dinamike. Ko par, ki se je ujel v določeno medosebno dinamiko, ne zmore prekiniti 
vzorca medsebojne interakcije, se nasilje razvija še naprej, vse dokler ne doseže skrajnih 
oblik ali dokler ne postane kronično. Takšni primeri nasilja, ki so pravzaprav “vrh ledene 
gore”, so tisti, pri katerih običajno posreduje policija. 

Večina primerov nasilja v družini pa ostane skrita, tudi zaradi mešanice sramu, 
samoobdolževanja in družbene osamitve, zato jih policija ne obravnava. Si pa takšni 
primeri zaslužijo več pozornosti, saj jih teže prepoznamo. 

Raziskave in izkušnje nas učijo, da se nasilje v družini ne pojavlja v obliki osamljenih 
dogodkov. Razvije se v skladu z določeno dinamiko, ki pa je le redko razpoznavna 
osebam, ki ne živijo znotraj istega doma. 

Ko postane nasilje v družini kronično, storilec običajno razvije strategije, s katerimi žrtvi 
preprečuje, da bi ohranila svojo neodvisnost. S temi stategijami vzdržuje moč in nadzor 
nad žrtvijo.

V takšnem “ujetništvu” se oblikuje edinstveno razmerje med storilcem in žrtvijo. 
Pogosto storilec predstavlja najmočnejšo osebo v življenju žrtve. Njegov končni cilj je, 
da bi pridobil nadzor in da bi se žrtev vdala v nasilje. 

Vse kaže, da imajo storilci določene skupne značajske lastnosti ali osebnostne sloge. 

Pri povzročiteljih nasilja pogosto opazimo drugačne vedenjske vzorce v javnem 
in zasebnem življenju. Zato zunanje osebe velikokrat težko verjamejo, da se lahko 
določeni moški do svoje družine vedejo povsem drugače. To je tudi razlog, zakaj njihove 
partnerke težko najdejo pomoč, saj jim drugi pogosto ne verjamejo. 

Včasih storilcem uspe prepričati svoje ‘žrtve’, da so odgovorne za njihovo nasilno 
ravnanje. Takšno obsojanje žrtve je del prepoznanega vedenjskega vzorca in sam po sebi 
velja za zlorabo. Z prelaganjem krivde na zunanje dejavnike, težko otroštvo, alkohol ali 
droge oziroma na žrtev, ki je vedno v napoto, se povzročitelji nasilja  poskušajo izogniti 
odgovornosti za lastno ravnanje. 
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Nasilje v družini se vrti okrog moči in nadzora.  

Storilec želi obvladovati žrtev in hoče prevzeti vso moč v odnosu.  

Storilec se poslužuje nasilja, da bi vzpostavil ter obdržal moč in oblast.  
 
Storilci nasilja v družini so se priučili abuzivnih ter manipulativnih tehnik 
in oblik vedenja, s katerimi nadvladajo in nadzirajo ostale ter s katerimi od 
drugih izsilijo odziv, po katerem hrepenijo.  

Nasilja (telesnega, psihološkega, spolnega ali finančnega) se poslužujejo, da 
bi ustrahovali, ponižali ali prestrašili žrtve oziroma da bi jim odvzeli moč.  

Tipičnega profila storilca nasilja v družini ni, so pa psihologi opredelili nekatere lastnosti, 
ki so storilcem skupne:

 Številni povzročitelji nasilja trpijo zaradi nizkega samospoštovanja. Njihov občutek 
samospoštovanja in identitete je vezan na partnerja. Če storilec občuti, da izgublja 
žrtev, bodisi zaradi poskusne ločitve, ločitve, čustvene odmaknjenosti bodisi zaradi 
nosečnosti (ko ga je strah, da bi žrtev ljubezen do njega preusmerila v otroka), se bo 
znesel nad žrtvijo;

 Veliko jih ima depresijo; 
 Osebnost povzročitelja nasilja bi lahko opisali kot dvojno osebnost doktorja Jekylla 

in gospoda Hyda;
 Pogosto doživljajo velika nihanja v razpoloženju; 
 Radi nadzorujejo in imajo značilnosti antisocialnih osebnosti; 
 Pogosto so odvisni od psihoaktivnih snovi ali določenih oblik vedenja. 

1- Vedenje storilcev

 Storilci žrtvam pogosto omejijo izhode, zaradi česar ne morejo obdržati zaposlitve, 
prijateljev, stikov z družino (z namenom, da bi jih osamili in naredili odvisne).

 Storilci nasilja v družini nenehno kritizirajo in ponižujejo partnerko. Žrtve, ki imajo 
nizko samospoštovanje, imajo lahko občutek, da so si zlorabo zaslužile.

 Storilci bodo pogosto naredili vse, kar je v njihovi moči, da bi obdržali nadzor in da 
bi še naprej nadzorovali svojo žrtev. Zaradi takšne dinamike je stopnjevanje nasilja 
neizogibno, saj se morajo številne žrtve, da bi preživele, čustveno odmakniti ali 
zapustiti dom.  
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 Ljudje pogosto mislijo, da so povzročitelji nasilja neobvladljivi, ponoreli in 
nepredvidljivi. Resnica je večinoma povsem nasprotna. 

 Psihološka, čustvena in telesna zloraba, ki se prepleta z obdobji ljubezni in sreče, je 
namensko sredstvo prisile, s katerim povzročitelj nasilja želi doseči podreditev žrtve. 

 Storilci lahko najprej nasilno napadejo, nekaj minut pozneje pa se za to opravičijo. 
Veliko jih je takšnih, ki kupujejo rože in podobna darila, da bi se žrtvi prikupili in 
bi jim ta odpustila. S takšnimi dejanji ustvarjajo okolje, ki žrtve bega. Povzročitelji   
lahko celo izjavijo, da partnerju ne bodo nikoli več storili nič žalega, včasih celo 
obljubijo, da bodo poiskali pomoč ali začeli obiskovati psihoterapevta. Pogosto pa 
so obljube izrečene zgolj zato, da bi žrtvi preprečili, da bi jih zapustila. 

 Nasilje, ki ga izvajajo, je nadzorovano in manipulativno. Žrtve pogosto lahko 
natančno napovedo, kdaj bo nasilje izbruhnilo.

 Pogosto druge osebe storilce opišejo kot velikodušne, skrbne in dobre osebe, saj se 
zunaj domačega okolja obnašajo povsem drugače kot doma. Le redko se zgodi, da bi 
bili storilci nasilni tudi do ljudi zunaj svojega doma.

 Storilci pogosto ne želijo prevzeti odgovornosti za svoje ravnanje, za svojo 
nasilnost krivijo koga ali kaj drugega, pogosto zanikajo, da je do nasilja 
sploh prišlo ali pa svojemu ravnanju pripisujejo zgolj neznaten pomen.  

1-   Krog moči in nadzora

Krog moči in nadzora so pripravili v Duluthu v ameriški zvezni državi Minnesota za 
potrebe projekta obravnave zlorabe v družini (Domestic Abuse Intervention). Krog moči 
in nadzora nazorno prikazuje taktike, ki se jih v odnosu do žrtve poslužuje povzročitelj 
nasilja. Žrtev, ki nenehno doživlja grožnje oziroma telesno in spolno zlorabo, je 
podvržena različnim taktikam, s katerimi povzročitelj poskuša prevzeti moč, oblast in 
nadzor. Taktike so navedene v posameznih poljih kroga.
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MOČ 

IN 
NADZOR

Uporaba čustvene zlorabe
Ponižuje jo, pripravi jo do tega, 
da se počuti slabo v svoji koži, 
obmetava jo z zmerljivkami, 
prepričuje jo, da je nora, z njo 
se gre psihološke igrice in ji 
vzbuja občutek krivde.

Uporaba otrok
Vzbuja ji občutek 
krivde do otrok, 
po otrocih ji pošilja 
sporočila, stike z otroki 
izkorišča za 
nadlegovanje, žrtvi 
grozi, da ji bo vzel 
otroke. 

Uporaba moškega privilegija
Storilec z žrtvijo ravna kot s 
služkinjo, sam sprejema vse 
pomembne odločitve, obnaša 
se, kot da je vse njegovo, 
določa, kaj je vloga moškega in 
kaj vloga ženske in določa 
družbene privilegije.

Uporaba ekonomskega 
nasilja
Storilec žrtvi preprečuje, da bi 
se zaposlila ali obdržala službo, 
in jo tako prisili, da mora prositi 
za denar, potem pa ji izplačuje 
žepnino, ji vzame denar, ji ne 
pove o družinskih prihodkih ali 
ji ne dovoli dostopa do njih. 

Uporaba prisile in groženj
Storilec grozi ali uresniči 
grožnje, da bo žrtvi prizadejal 
bolečino, da jo bo zapustil, 
da bo naredil samomor, da jo bo 
prijavil socialnim službam, zato 
žrtev umakne 
   obtožbe, počne nezakonita        
       dejanja.

NASILJE

NASILJE

telesno spolno

telesno 
spolno

Uporaba ustrahovanja
Ustrahuje jo s pogledi, z 
dejanji, s kretnjami, z 
razbijanjem predmetov in 
uničevanjem njene lastnine, 
zlorablja hišne ljubljenčke, 
razkazuje orožje. 

Uporaba osamitve
Nadzoruje njeno početje, koga 
videva, s kom govori, kaj bere, 
kam gre, omejuje jo pri 
dejavnostih zunaj doma, svoja 
dejanja utemeljuje z 
ljubosumjem.

Zmanjševanje 
pomena, zanikanje 
in zavračanje krivde
Zlorabi pripisuje majhno 
težo, njenih skrbi ne jemlje 
resno, govori ji, da do zlorabe 
sploh ni prišlo, odgovornost za 
zlorabo prelaga nanjo in trdi, da 
jo je ona povzročila.



1- Podporni programi za storilce

Človeška bitja imamo podobne življenjske cilje. Pomen, ki ga ljudje pripisujejo 
posameznim ciljem, razkriva, kaj nam kot posameznikom v življenju največ pomeni. 
Kriminalno vedenje je oblika neprilagojenega poskusa doseganja življenjskih vrednot29 
in se pojavi, ko posamezniki nimajo na razpolago notranjih in zunanjih virov, potrebnih, 
da bi s prosocialnimi sredstvi zadostili svojim vrednotam.30 

Celostni odzivi na nasilje v družini vključujejo delo s storilci. V nekaterih primerih 
storilci spoznajo, da imajo težave, in so pripravljeni poiskati pomoč, da bi jih odpravili. 
Pri drugih storilcih je kazenskopravni sistem tisti, ki uveljavlja odzive na nasilje. 

Kaže, da so podporni programi za storilce uspešni v kolikor ponujajo strukturirano 
skupinsko delo ter udeležence spodbujajo k spremembi zakoreninjenih prepričanj na 
katerih temelji njihovo nasilno ravnanje. Ob tem je nujno, da se jih intenzivno usmerja k 
opustitvi morebitnega ponavljanja nasilnih dejanj ter k prevzemu odgovornosti za svoja 
ravnanja. Podpora programov za storilce ne sme biti preusmerjena finančna podpora 
storitvam za ženske žrtve in nikakor ne sme nadomestiti kazenskega pregona in sankcij.  

Raziskave posameznih programov, ki moške spodbujajo, da bi spremenili svoje vedenje, 
kažejo, da se udeleženci ne zavedajo sebe in učinka, ki ga imajo na druge, ter da je 
sporazumevanje znotraj odnosov, ki jih imajo, slabo. 

Zdi se, da je neozaveščenost storilcev povezana z njihovo nezmožnostjo, da bi spremljali 
in razumeli svoja čustva ali čustva drugih. Storilci obenem nimajo občutka, da bi lahko 
nadzirali svoje ravnanje.  

Raziskave kažejo, da se morajo moški, ki so nasilni do žensk, naučiti novih in primernejših 
načinov odzivanja na lastna uničujoča čustva. 

29 Ward in Stewart, 2003
30 Primer rehabilitacije storilcev Good Lives Model http://www.goodlivesmodel.com/glm/Home.html
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Četrto poglavje
Kako lahko delo vpliva na duševno zdravje policistov?

1- Kaj je posttravmatska stresna motnja in kdaj po zdravniški nasvet? 
Posttravmatska stresna motnja (PTSM) je psihološko in telesno stanje, ki ga povzročijo 
zastrašujoči ali srhljivi dogodki. Nastopi lahko po tem, ko smo priča travmatičnemu 
dogodku, ali po tem, ko ga doživimo. 

PTSM lahko nastopi v kakršnikoli situaciji, znotraj katere človek izkusi izjemen strah, 
grozo ali nemoč, običajno pa se ne razvije po neprijetnih situacijah, kot so ločitev, izguba 
službe ali neuspešno opravljenem izpitua.  

Ni nujno, da je sam dogodek travmatičen. PTSM je posledica vsakega edinstvenega 
posameznikovega odziva na vsako edinstveno situacijo. Odziva na travmatično situacijo 
ne moremo opredeliti kot PTSM, dokler od dogodka ne preteče vsaj šest mesecev. 

Dotlej v podobnih simptomih prepoznavamo odziv na akutni stres. Le v tistih primerih, ko 
simptomi tudi po šestih mesecih še vedno trajajo ali se pojavljajo, lahko diagnosticiramo 
PTSM. 

Raziskave kažejo, da približno tretjina ljudi še naprej doživlja simptome PTSM 
(podrobnejša obrazložitev sledi) in da jih zato opišemo kot osebe, ki doživljajo 
posttravmatsko stresno motnjo. 

Z izrazom kompleksna posttravmatska stresna motnja opisujemo stanje, ki ga doživljajo 
tisti, ki večkrat doživijo hujšo obliko zanemarjanja ali zlorabe ali ponavljajoče se 
mučenje. V to skupino sodijo nekatere žrtve nasilja v družini, ki so morda imele podobne 
izkušnje v mlajših letih ali pa doživljajo ponavljajočo se zlorabo.  

S posttravmatsko stresno motnjo se sooča do 30 % oseb, ki doživijo travmatično 
izkušnjo. Na določeni točki v življenju se s tem sooča približno 5 % moških in 10 % 
žensk. PTSM lahko nastopi pri kakršnikoli starosti, tudi v otroštvu. 

Posttravmatsko stresno motnjo lahko uspešno zdravimo, tudi če se pojavi leta po 
travmatičnem dogodku. Strategije, ki jih lahko vključimo v zdravljenje, so odvisne 
od resnosti simptomov in od tega, koliko časa je minilo od travmatičnega dogodka do 
pojava simptomov. 

Strategije obsegajo:
 

 pozorno čakanje: čakamo in opazujemo, ali se bodo simptomi brez zdravljenja 
izboljšali ali poslabšali; 

 psihološko zdravljenje, na primer s pomočjo v travmo usmerjene kognitivne 
vedenjske terapije (KVT), desenzitizacije in ponovne predelave z očesnim gibanjem 
(EDMR) in psihoterapije; 

 uporabo zdravil, s katerimi ponavadi zmanjšujemo tesnobo ali lajšamo depresijo ali 
izboljšamo razpoloženje. 
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Simptomi posttravmatske stresne motnje vključujejo: 

 Podoživljanje v obliki spominskih prebliskov in nočnih mor
 Osebe s PTSM pogosto podoživljajo travmatični dogodek v obliki spominskih 

prebliskov, nočnih mor ali ponavljajočih se skrb vzbujajočih podob ali občutkov.
  Izogibanje 
 Nenehno podoživljanje travmatične izkušnje lahko posameznika močno vznemirja. 

Osebe s PTSM se morda poskušajo izogniti okoliščinam, situacijam ali ljudem, ki jih 
spominjajo na travmatični dogodek. Možno je, da se o svoji izkušnji z drugimi sploh 
ne želijo pogovarjati.

 Pretirana čuječnost oziroma nenehna opreznost 
 Osebe s PTSM se le s težavo sprostijo. Lahko so pretirano čuječe in se neprestano 

zavedajo groženj, zlahka se prestrašijo. Med pogostimi simptomi so razdražljivost 
in izbruhi jeze, ki so morda bolj očitni drugim kot posamezniku z motnjo. Osebe s 
PTSM imajo lahko težave s spanjem in se težko osredotočajo. 

 Čustvena otopelost
 Včasih se osebe s PTSM poskušajo spoprijeti s svojimi občutki tako, da se trudijo, da 

ne bi ničesar čutile. Gre za stanje, ki ga imenujemo čustvena otopelost. 

Osebe s PTSM se pogosto čutijo odmaknjene in ločene od drugih. Lahko doživljajo 
občutke krivde. Pogosto se zdi, da so osebe s PTSM zatopljene v svoje misli (da so 
introspektivne) in zaprte vase. Morda se celo prenehajo ukvarjati z dejavnostmi ali s 
kratkočasnimi dejavnostmi, v katerih so včasih uživale. 

Drugi simptomi 
Drugi pogosti simptomi PTSM zajemajo: 

  depresijo, tesnobo in fobije, 
  zlorabo drog in alkohola, 
  nepojasnjene telesne simptome, kot so znojenje, tresenje, glavoboli, omotičnost, 

bolečine v prsnem košu, razdražen želodec.

Tudi PTSM, tako kot številna druga duševna stanja, lahko privede do razpada zveze in 
povzroči težave na delovnem mestu.

Pogosto nam PTSM ne uspe prepoznati zaradi sledečih težav, ki so običajne tudi pri 
nasilju v družini. Včasih posameznik potrebuje precej časa, preden si prizna, da morda 
trpi za PTSM. 
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Veliko je ljudi, ki ne govorijo radi o vznemirjujočih dogodkih ali občutjih.

Morda ne želijo priznati, da imajo določene simptome, ker nočejo, da bi jih drugi 
videli kot šibke ali duševno nestabilne osebe. 

Tudi zdravniki in drugi strokovnjaki so samo ljudje. Morda jim je neprijetno, ko 
se ljudje z njimi želijo pogovarjati o srhljivih in grozljivih dogodkih. 

Pogosto je osebam s PTSM laže govoriti o drugih spremljajočih težavah, kot so 
glavoboli, težave s spanjem, razdražljivost, depresija, napetost, zloraba snovi, 
težave v družini ali v službi. 

1- Izgorelost: Prepoznavanje simptomov in preventivni ukrepi 
Izgorelost je pojav s katerim se srečujejo v številnih poklicih, pri katerih poteka delo z 
ljudmi in pri katerih osebje dela pod pritiskom. Oba dejavnika sta močno zastopana tudi 
pri poklicnem delu policistov. 

Izgorelost ni bolezensko stanje. Nastane, zaradi nakopičenega stresa in povzroči, da 
posameznik ne more več delovati v svoji poklicni vlogi. 

Znaki in simptomi, ki jih povezujemo z izgorelostjo, zajemajo:

 telesno in čustveno izčrpanost,
 posmehljivost in trdosrčnost,
 nemoč in občutek neuspeha,
 brezvoljnost in zanašanje na ustaljene vzorce pri odzivih na okolje.

Tisti, ki jih muči izgorelost, v svojih sodelavcih ne vidijo oseb, ki stojijo pred njimi, 
temveč predstavnike vzorcev, s katerimi so se že prej srečali. Gre za pomembno 
dejstvo, saj se zavedamo, da je za ugodno razrešitev posredovanja ključnega pomena, 
da se policisti odzovejo na konkretno situacijo in na konkretne udeležene posameznike.  

Izgorelost se lahko odraža v nenavadno posmehljivem odzivanju na sodelavce, v 
prepričanju, da ne bomo zmogli prevzeti novih zadolžitev ali se odzvati na nove situacije, 
saj verjamemo, da nimamo več česa dati. 

Marsikomu, ki trpi za izgorelostjo je skupna izčrpanost. Ljudje so preprosto preutrujeni, 
da bi še vztrajali, niso več zmožni opraviti tega, kar so običajno počeli, kaj šele, da bi 
se lotili česa novega ali neobičajnega. Prav izčrpanost je tisti vidik izgorelosti, ki so ga 
ljudje pripravljeni priznati in v zvezi s katerim prosijo za pomoč. 

Obstaja verjetnost, da se bo izgorelost posameznika odražala tudi na ekipi, znotraj katere 
izgoreli posameznik deluje. Zgodi se, da se sodelavci odmaknejo od osebe s simptomi 
in jo morda celo krivijo na račun njene ‘šibkosti’, namesto da bi prepoznali delovanje 
stresa in ponudili podporo. Lahko pa se tudi razjezijo nad delovno organizacijo, ker ta ni 
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primerno zaščitila njihovega sodelavca. 

Preprečevanje izgorelosti je neprimerno učinkoviteje kot obravnavanje simptomov. 
Preventivne strategije obsegajo: 

 preverjanje razlogov, zaradi katerih se posamezna oseba pridruži policijskim vrstam:
 Če se nekdo pridruži policiji, ker želi postati junak in pomagati ljudem, bo pri 

doseganju svojega neživljenjsko zastavljenega cilja neuspešen, zaradi česar bo na 
neki točki izkusil izgorelost. Usposabljanja in posameznikovim potrebam prilagojena 
podpora morajo realno pokazati, kaj lahko policisti storijo, kako lahko pomagajo in 
kakšne so njihove omejitve.

 spremljanje simptomov stresa: Pomembno je, da se zavedamo simptomov stresa in 
da se nanje odzovemo, preden se zažrejo v vse pore posameznikovega življenja. 
Obstajajo razne strategije s katerimi se odzivamo na stres, kot so npr. odmori, 
svetovanje in druge oblike podpore, sprememba okolja, prilagoditev dela, telesna 
vadba. 

 vzpostavitev podpornega sistema: Pomembno je spodbujati ljudi, naj bodo aktivni 
tudi onkraj poklicnega življenja. Morda se lahko ukvarjajo s telesno aktivnostjo. 
Znotraj policijskih enot pa mora obstajati podporni sistem, ki prepozna tiste, ki 
doživljajo stres in jim pomaga, da ga tudi sami prepoznajo in da se znajo odzvati 
nanj. 

1- Soočanje s stresom in spodbujanje dobrega počutja

Med znaki stresa najdemo: 

Telesne znake:
 bolečine, za katere ni nobenega očitnega razloga,  znojenje, želodčne težave, 
 izčrpanost, ki je ne spremlja vidna poraba energije,
 izguba telesne teže in izguba teka,
 nespečnost ali moten vzorec spanja,
 več glavobolov kot v preteklosti,
 zloraba alkohola, pomirjeval, drog idr. 

Vedenjski znaki

 vse večja osamitev od prijateljev in sodelavcev,
 nadaljevanje z delom doma, zaradi česar služba predstavlja vse večji del našega 

življenja, 
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 vse večja neodločenost, 
 prepričanje, da se bo vse slabo končalo, čeprav ni nobenega pravega razloga za to,
 vse večja samokritičnost,
 prevzem mehaničnega pristopa k delu,
 zmanjšana vnema,
 delovne naloge postajajo neobvladljive, zato delavnost nadomesti inertnost,
 zvračanje krivde na druge in posmehljivost,
 odpor do inovacij in sprememb,
 vse večja nepotrpežljivost in razdražljivost,
 razpad družabnih in osebnih odnosov. 

Odzivi na stres lahko zajemajo:  

stresni dogodek Takoj po travmatičnem dogodku je lahko oseba v šoku, 
ne verjame, da se je vse to v resnici zgodilo ali otopi. Oseba 

je lahko polna adrenalina in ni zmožna sprejemati 
kakršnekoli odločitve. 

odziv Običajno se oseba odzove bodisi z besom ali z doživljanjem 
trpljenja. Pogosto niha med obema in se ne zmore umiriti. 

Verjetne so motnje spanja. Možne so nočne more ali spominski 
prebliski. Pogosto je oseba videti, kot da bi nosila masko.

otopelost in 
zmanjševanje pomena

Oseba se težko sooči s svojimi odzivi. Šele čez čas se lahko 
pojavi potreba, da zmanjša svojo bolečino. To lahko pripelje do 

spremembe zgodbe ali mnenja o tem, kaj se je zgodilo, da bi 
oseba dogodek laže sprejela ali da bi se lahko izognila vsemu, 

kar jo lahko spomni nanj. Lahko se zgodi, da oseba ni 
pripravljena priznati, da je v hudi stiski.

dvomljenje vase Oseba lahko začuti, da ni več ista oseba, kot je bila nekoč. Svet 
se ji zdi sovražen in nevaren. Umakne se vase, kar povzroča 

dodaten pritisk v odnosih z drugimi. Oseba ne vidi veliko 
vrednega v svojem življenju. Morda ima občutek, 

da ‘se ji meša’. Pogosto ima občutek, da je nihče drug 
ne more razumeti.
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Ko nastopi kriza, se ne moremo več obnašati, kot da se ni nič 
zgodilo. Pogosto krizo sproži neki zunanji dogodek, npr. 
razpad tesnega odnosa ali razmerja, nesreča ali začasna 

prekinitev zaposlitve. Morda je to točka, na kateri je
 zaposleni prvič pripravljen razmisliti o strokovni pomoči.

kriza

Včasih ljudje pričnejo ponotranjati negativna prepričanja, ki so del odziva na stres, 
namesto da bi v njih videli le običajni del procesa. Začnejo se izogibati tveganjem 
in spremembam. Morebitna poznejša kriza jih prisili do spoznanja, kako brezupno je 
postalo življenje, ki ga živijo. Včasih pa ljudje pozunanjijo posledice stresa in postanejo 
nadvse razdražljivi in jezni. Velikokrat druge krivijo za vse, kar gre narobe. Obstaja 
možnost, da tesnejši odnosi ne prenesejo tako korenitih sprememb, zaradi česar so ljudje 
še bolj osamljeni in jezni. Pogosto dajejo takšni ljudje videz čustvene odmaknjenosti. 
Ponavadi se na situacijo odzovejo tako, da se poskušajo znajti v novi kritični situaciji, 
saj potem lahko prosijo za pomoč. 

Kar nekaj je stvari, ki jih lahko naredimo v skrbi zase:
 

 Sprejmemo lahko dejstvo, da stres povzroča težave. To je pomemben prvi korak. Pri 
tem ne smemo spregledati telesnih znakov. 

 Vzamemo si čas zase. Če postajamo razdražljivi ali jezni, storimo nekaj, da se 
odmaknemo od situacije. Lahko se fizično odmaknemo, gremo na sprehod, stopimo 
po kozarec vode. 

 Izvajajmo vaje za sproščanje. Če občutimo, da telo postaja vse bolj napeto, naredimo 
nekaj vaj za sproščanje. 

 Globoko in počasi dihamo. 
 Telesna vadba je uspešna oblika spopadanja s stresom.
 Aktivno se posvetimo dejavnostim, pri katerih uživamo ali pri katerih lahko stopimo 

iz svoje kože.
 Če čutimo, da imamo vsega preveč, poiščimo pomoč.

 
Katerakoli od navedenih dejavnosti pomaga zmanjšati stres. Včasih pomagajo tudi 
zdravila. Koristno je tudi, če se pridružimo skupini za zmanjševanje stresa, skupini za 
telesno vadbo ali skupini, ki počne nekaj, pri čemer uživamo. 
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Posledice stresa lahko lajšamo:

 če smo zmožni govoriti o tem, kar se nam je zgodilo; 
 če nam je že uspelo prebroditi podobne izkušnje;
 če se zavedamo, da je stres naravni odziv na situacije; 
 če smo bili pred dogodkom psihološko stabilni. 
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Peto poglavje
Medresorsko sodelovanje

Namen sodelovanja med različnimi institucijami in telesi, ki je ključnega pomena 
pri boju proti nasilju v družini, je, da bi uskladili in izboljšali odziv služb, nevladnih 
organizacij in skupnosti na težave, ki jih prinaša nasilje s strani intimnega partnerja. 

Žrtve nasilja v družini velikokrat ne iščejo pomoči pri za to specializiranih službah   
in ustanovah. Pogosto se obrnejo na druge ustanove, kjer iščejo pomoč pri soočanju 
s posledicami nasilja v družini, npr. na ustanove za zdravstveno varstvo ali center za 
socialno delo ali stanovanjski sklad, vendar pri tem ustanov ne seznanijo   o poglavitnem 
vzroku svojih težav. Veliko je ustanov, ki se vsak dan srečujejo z žrtvami nasilja v 
družini, pa se tega ne zavedajo. 
Da bi ženske lahko premagale posledice nasilja in spregovorile o okoliščinah, zaradi 
katerih so bolj ranljive, potrebujemo različne specializirane podporne storitve in oblike 
pomoči. 

Takšne storitve zajemajo zavetišča in krizne centre, telefonske številke za pomoč 
ženskam, psihološko svetovanje in podporo, zdravljenje, pomoč uslužbencev organov 
odkrivanja in pregona, pravne storitve, dostop do varnih hiš za ženske in otroke, pa tudi 
programe ponovne vključitve in socialne vključenosti. 

Žal so izkušnje pokazale, da je težko zbrati za isto mizo vse deležnike. Včasih so prav 
številne organizacije, ki prizadeti skupini ponujajo storitve in imajo različne izkušnje, 
različno strukturo ter organizacijsko kulturo, prepreka, ki onemogoča učinkovito 
sodelovanje. 

Da bi lahko premagali nekatere razlike in vzroke konfliktov, kot so predsodki, 
neravnovesje moči, kulturne razlike med organizacijami ali njihovimi različnimi 
pristopi, moramo vsi udeleženi na tem področju spoznati, kako pomembno je delovati 
skupaj. Vsi deležniki morajo delovati odprto, pripravljeni morajo biti poslušati druge 
in se od njih učiti, spoznati, da ima vsak drugačno, a pomembno vlogo, predvsem pa 
morajo biti pripravljeni na spremembe. 

Med deležniki večagencijskega sodelovanja najdemo titudi:
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Medresorske pobude morajo razviti skupno vizijo. Ta naj bo njihova gonilna sila. Vsem 
udeleženim v pobudi naj bo skupna vizija v navdih in v zavezo. Pomembno je, da 
udeleženi oblikujejo skupna načela sodelovanja.

Glavni cilj medresorskega sodelovanja je preseči neformalno mreženje in oblikovanje 
bolj zavezujočih oblik sodelovanja s katerimi lahko vnesemo spremembe in izboljšamo 
obravnavo žrtev nasilja. Najbolj pomembno pa je, da si kot cilj zastavimo zagotovitev  
kvalitetnih storitev pomoči ženskam, ki doživljajo nasilje v družini, tako da se te ne 
izgubijo v vrzelih med posameznimi organizacijami. Če bo vsaka organizacija jasno 
predstavila, kaj počne in česa ne, če bomo poskrbeli, da se naloge organizacij ne bodo 
podvajale, bomo zagotovili uspešnejše in učinkovitejše storitve. 

Na vsaki medresorski pobudi je, da oblikuje svoj program in da si zastavi realne cilje. 
Pri tem se lahko ciljno usmeri na različna področja, kot: so preprečevanje nasilja, 
spremljanje storitev, usklajevanje storitev, namenjenih žrtvam, razvoj politik in smernic 
za ravnanje v praksi, usposabljanje oziroma ozaveščanje.   

Agencije so tiste, ki morajo uskladiti svoje delovanje, da ne bodo več žrtve nasilja v 
družini tiste, ki si morajo razjasniti, kaj počnejo posamezne agencije, kaj jim različne 
agencije lahko ponudijo in kako z njihovo pomočjo pridobiti dodatne informacije.  

Pomembno je zagotoviti dobro sodelovanje s kontaktnimi točkami in jasne postopke, da 
bi žrtve dejansko prišle do storitev, ki jih potrebujejo in da ne bi bile razočarane.

storitve za ženske (zatočišča, telefonske 
številke za pomoč, krizne centre ali centre 

za svetovanje itn.)

storitve za priseljence in etnične manjšine

policijo

socialne delavce, ki se ukvarjajo z otroki 

in mladostniki

centre za socialno delo

stanovanjske sklade in stanovanjska 
združenja

zdravstvene storitve

splošne storitve za žrtve

oddelke za priseljence

odvetnike

pravdna sodišča

tožilstva

kazenska sodišča

oddelke za izobraževanje

ustrezne enote pri krajevnih oblasteh (enote 
za enakost spolov itn.)

ženske organizacije

oblikovalce politik

raziskovalce

ženske, ki so izkusile nasilje

programe za storilce

Med deležniki medresorskega sodelovanja najdemo tudi:31

31 Projekt Daphne, Bridging gaps. From good intentions to good cooperation. (Premostiti vrzel. Od dobrih 
namenov do dobrega sodelovanja). WAVE 2000. 
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Priloga A
 
Povezave do virov, ki so nastali znotraj projekta  
 
Izobraževalno gradivo ter priporočila in priročnik v sedmih jezikih so na voljo:
http://www.mhe-sme.org/our-projects/current-projects/train_improve_reduce.html 
www.trainimprovereduce.wordpress.com
 
Priloga B 

Statistični podatki:32

Vsaka druga ženska (56,1%) je od dopolnjenega 15. leta starosti doživela eno od oblik 
nasilja. Najpogosteje so doživljale psihično nasilje (49,3%), potem fizično (23,0%), 
premoženjsko (14,1%), omejevanje gibanja (13,9%) in spolno nasilje (6,5%).

Podatki kažejo, da se nasilje lahko začne kadarkoli v življenju, od zgodnjega otroštva, 
do pozne starosti. Pri nekaterih ženskah traja celo življenje. 

Povzročitelji nasilja so v 90.8% moški. 

5,5% žensk je nasilje doživljalo tudi v nosečnosti. 

Ženske, ki doživljajo nasilje, so manj zdrave od žensk v splošni populaciji. 44,6% žrtev 
nasilja je svoje zdravje označilo kot slabo in zelo slabo, v primerjavi s 6,9% iz splošne 
populacije. Večkrat doživljajo stres, tesnobo, prebavne motnje, izgubo teka, želodčne 
težave, glavobol, imajo stalno bolečino v predelu telesa, čutijo utrujenost, vrtoglavico, 
tresenje rok, motnje spanja, slabo koncentracijo, nespečnost, strah, depresivnost ter 
pogosteje in resneje mislijo na samomor. 

Pomembnih statističnih razlik med posamičnimi slovenskimi regijami glede pogostosti 
fizičnega nasilja in tudi glede izobrazbe žrtve ni.

Ženske - žrtve nasilja v družini nimajo enakomernega dostopa do virov pomoči.

V Sloveniji vsaka druga ženska – žrtev nasilja ostaja s partnerjem, vzrok je najpogosteje 
ekonomska odvisnost, strah pred izgubo otrok ter strah pred posledicami, če zapustijo 
nasilnega partnerja. 

Ženske, ki doživljajo dolgotrajnejše nasilje - v nasprotju s splošnim prepričanjem - 
naredijo zelo veliko, da bi preprečile nasilne izbruhe nad seboj in svojimi otroki. Veliko 
svojega življenjskega časa posvetijo ocenjevanju tveganj in načrtom za svojo varnost. 

32 Viri: 1. Vesna Leskovšek, Mojca Urek, Darja Zaviršek: Nacionalna raziskava o nasilju v zasebni sferi in 
v partnerskih odnosih, končno poročilo 1. faze raziskovalnega projekta; str. 20, Inštitut za kriminologijo, 
oktober 2010; 2. Povzetki iz pogovorov s predstavniki NVO, ki so potekali v okviru projekta.
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VIRI POMOČI:

- nevladne organizacije za žrtve nasilja v družini in osebe, ki se znajdejo v duševni stiski 
  oziroma imajo težave v duševnem zdravju, 
- policija (telefonska številka: 113), 
- centri za socialno delo, 
- interventne službe v okviru CSD,
- varne hiše, zavetišča, zatočišča in materinski domovi ter drugi programi s področja 
  preprečevanja nasilja,
- krizni centri za otroke in mladostnike,
- krizni centri za ženske in otroke, žrtve nasilja. 

ANONIMNA ŠTEVILKA POLICIJE: 080 12 00
POMEMBNA ZAKONODAJA: 
Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND),
Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr), 
Zakon o policiji (Zpol),  
Kazenski zakonik (KZ-1), 
Zakon o kazenskem postopku (ZKP), 
Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1).  

DRUGI ZAKONI, ki obravnavajo nasilje v družini:  
Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP),
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR),
Zakon o pravdnem postopku (ZPP),
Stanovanjski zakon (SZ), 
Zakon o socialnem varstvu (ZSV).
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Evropska organizacija za duševno zdravje Mental Health Europe (MHE) je 
mednarodna nepridobitna organizacija, ustanovljena leta 1985 v skladu z 
belgijsko zakonodajo. S svojim delom želi spodbujati pozitivno duševno zdravje, 
preprečevati težave na področju duševnega zdravja, izboljšati oskrbo na področju 
duševnega zdravja in zagovarjati človekove pravice uporabnikov storitev na 
področju duševnega zdravja. Organizacija zastopa združenja, organizacije in 
posameznike, dejavne na področju duševnega zdravja in dobrobiti v Evropi, 
vključno z (nekdanjimi) uporabniki storitev na področju duševnega zdravja, s 
prostovoljci in strokovnjaki na številnih področjih. 

Evropska organizacija za duševno zdravje MHE, s svojimi dejavnostmi in 
programi igra pomembno vlogo na področju spopadanja s tabuji, stigmo in 
predsodki, vezanimi na duševno bolezen in na področju zagotavljanja socialnega 
vključevanja vseh oseb s težavami na področju duševnega zdravja. 

Izdajo je finančno podprla Evropska unija s programom Daphne III. 
Za vsebino objavljenega dela odgovarjajo Evropska organizacija 
za duševno zdravje in projektni partnerji. Vsebina dela v nobenem 
pogledu ne odraža nujno stališč in mnenja Evropske komisije.  


