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Kdo vam je takrat verjel? 
Vaši najbližji? Morda pa 
je res, da so vam verjeli 

samo v Varni hiši, kamor ste se 
zatekle …

»Naše strokovne sodelavke,« 
začne pripovedovati Anka Fin-
gušt, ki vodi Varno hišo Mari-
bor, »lahko uspešno svetujejo in 
pomagajo le z mnogo empatije, z 
razumevanjem, kako je biti v vlo-
gi žrtve nasilja znotraj družine!« 
Za trenutek se v mislih posku-
šam vživeti v vlogo povzročitelja 
tega gorja, a mi ne uspe. Prepro-
sto ne najdem povoda in vzroka, 
zakaj bi kot moški dvignil roko 
nad partnerko, in bog ne daj, 
nad otroki. »S svojim delom re-
šujemo prihodnje generacije, » 
poudari Finguštova. Morda je 

bil avtorjev presenečeni pogled 
tisto, kar je spodbudilo dodatno 
razlago: »Samo potencialna mo-
žnost, da bo ženska žrtev nasilja, 
je, če je tudi sama živela v druži-
ni, kjer je bilo nasilje, prav tako 
je večja možnost, če je fant, ki je 
živel v družini z nasiljem, nato 
povzročitelj nasilja. Ko pride-
jo k nam ženske s sinovi, npr. v 
starosti 9 ali več let, so ti lahko 
‘mali atiji’, do mame so pogosto 
neprijazni, žaljivi …« Se žrtve 
nasilja vrtijo v krogu, iz katerega 
ni videti izhoda? Je po nasilnem 
očetu na vrsti še sin? »Težave 
niso tako enoznačne, kot se zdi 
na prvi pogled. Pri nasilju v dru-
žini je treba pogledati povsem na 
začetek medsebojnih parterskih 
odnosov in na nadaljevanje poti, 

ki vodi iz nastalih težav.«

Varna hiša Vodja Varne hiše 
»hiško« opiše povsem vsakda-
nje: »Je hiša, kot vse druge, od 
zunaj se ne razlikuje od drugih 
hiš, vendar je v tej hiši več žensk 
in veliko otroškega živ-žava. To 
je prostor, ki mu ženske lahko 
zaupajo, tukaj imajo možnost, 
da izrazijo vsa svoja čustva, od 
jeze, žalosti …«  

Varna hiša Maribor letos za-
znamuje 19 let delovanja in po-
nuja zatočišče ženskam samim 
ali skupaj z njihovimi otroki, ki 
so doživeli nasilje v družini. V 
njej delajo strokovna vodja Fin-
guštova in še tri strokovne de-
lavke. Ženskam, ki se odločijo 
za umik pred nasiljem, dajejo 

psiho-socialno pomoč v obliki 
svetovanja, izvajanja individual-
nega načrta pomoči, informira-
nja, zagovorništva … 

V širši družbi želijo delovati 
predvsem na področju ozavešča-
nja, saj menijo, da je pomembno, 
da informacije o oblikah pomoči 
pridejo do tistih, ki to pomoč po-
trebujejo. Anka Fingušt ob tem 
pristavi, da je »hvaležna družbi, 
da se je na problem družinskega 
nasilja družbeno odgovorno od-
zvala, s tem ko je začela ustana-
vljati varne prostore«.

Mejnik leto 2008 Problem na-
silja v družini je bil vedno žgoč. 
Leta 2008 je začel veljati zakon o 
preprečevanju nasilja v družini 
in takrat se je, zato govorimo o 
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Ko ostane samo beg na varno …
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Začel bom z vprašanji: Kako je bilo, ko ste prejele prvo klofuto? Nato prvi (pravi moški) udarec? In čez nekaj časa prvo brco? Je 
morda temu, po opazni modrici pod očesom, sledil še zlom roke, ki ste ga kasneje opravičevale s padcem po stopnicah? 


