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mejniku, nasilje iz zasebne sfere 
med štirimi stenami in med za-
koncema preneslo v družbeno 
sfero. 

Tovrstno nasilje je postalo 
tudi predmet raziskav, ki so žal 
ugotavljale, da je takšnega na-
silja zelo veliko in da je to resen 
problem družbe, v kateri živimo. 
Anka Fingušt nadaljuje: »Ome-
nila bi raziskavo, ki je bila nare-
jena v obdobju od marca do no-
vembra 2012 in je zajela 42.000 
žensk v razponu od 17 do 74 let 
po vseh državah EU. Rezultati 
raziskave so pokazali, da je 33 
odstotkov žensk v EU po 15. letu 
starosti doživelo fizično ali spol-
no nasilje, do 22 odstotkov žensk 
je bil fizično ali spolno nasilen 
njihov partner. Glede na število 
prebivalcev v Evropski uniji go-
vorimo o 62 milijonih žensk, ki 
so bile žrtve nasilja!«

Kaj je nasilje? Vodja Varne hiše 
Maribor ima za to preprost od-
govor: »Nasilje je neenakomer-
na porazdelitev moči.« Nasilje 
ni besedni konflikt ali prepir, je 
pa res, da lahko imata ta dva ele-
mente nasilja. »Nasilje pomeni, 
da se eden postavi nad drugega 
in da ima ena družbena skupina 
manj moči. V skupini žrtev pre-
vladujejo ženske in otroci, saj so 
povročitelji nasilja v več kot 90 
odstotkih moški.«

Stereotipi Sogovornica opozo-
ri, da o odnosih med moškim 
in žensko obstaja veliko stereo-
tipov; eden najstarejših je ver-
jetno ta, da »ker med spoloma 
obstajajo naravne razlike, je na-
ravna tudi nagnjenost moških k 
nasilju«. »Saj se ve, da so moški 
vedno bili vojaki, da imajo vlogo 
zaščititi družino in se postaviti 
v bran šibkejšim. Tak stereotip 
pravzaprav opravičuje moško 
nasilje …« Tudi v preteklosti se 
je nasilje med zidovi družinske 
hiše opravičevalo s tem, da če sta 
že v partnerskem odnosu, mora 
biti ženska tiho in potrpeti (»za-
kaj jezika?«) ter da mora svojega 
moškega predvsem razumeti. V 
zadnjih letih, ko velja nov zakon 
in velja ničelna toleranca do na-
silja, so takšni stereotipi že zvo-
deneli in niso več v ospredju.«

Prihod v Varno hišo Po 

pripovedovanju Anke Fingušt 
ženska (sama ali z otroki) naj-
prej potrebuje samo mir. Šele 
potem nastopi faza, ko se zač-
ne notranja predelava doživete-
ga nasilja: »Takrat, ko se sooča 
z vsemi oblikami nasilja, ki jih 
morda prej sploh ni zaznala, da 
je to, kar se ji je zgodilo, bilo 
pravzaprav nasilje. Velikokrat 
se zgodi, da nato dobesedno 
zbolijo.« Reakcije so različne, 
boli jih celotno telo, ne morejo 
hoditi, imajo vrtoglavico, lahko 
se pojavijo tudi kakšne alergi-
je, osip po vsem telesu … Naj-
prej se začne notranje čiščenje 
vseh slabih občutkov,« pravi 
Anka Fingušt.  Telesni fazi sle-
di faza notranjih občutkov, ko 
se najprej pojavi faza jeze, je 
polna občutkov krivde in sra-
mu. Ženska, ki se je zatekla v 
objem Varne hiše, je jezna sama 
nase predvsem zato, ker je vse to 
dopustila. Ta občutek jeze je še 
veliko močnejši, če ima ženska 
otroke: »Tukaj se pojavi še mo-
čen občutek krivde.« 

Kasneje se začne obdobje spre-
minjanja  vzorcev in prepričanj 
ter postavljanja vprašanj, zakaj 
je v takšnem nasilnem razmerju 
sploh pristala. Kdo je torej kriv 
za izbruh nasilja? »Mogoče je, 
da je tudi ženska pripomogla k 
pojavu nasilja, vendar zanj ni 
odgovorna. Odgovoren je tisti, 
ki ga povzroča, čeprav ženske 
skozi nasilni odnos dobivajo 
več sporočil, da so za to krive 
one.« Vse prevečkrat slišijo, da 
»če bi bila ti drugačna, jaz ne 
bi bil takšen«, »če ti tega ne bi 
naredila, jaz ne bi tako odrea-
giral«, ipd. Tako prizadete žen-
ske v takšnem odnosu naredijo 
praktično vse, da bi nasilje pre-
prečile. »Ob tem, pristavi vodja 
Varne hiše, je lahko prav vsaka 
njihova reakcija nov povod za 
nasilje. Tako se ženske ujamejo v 

krog nemoči, neki 'vražji ples', ki 
ga plešejo s partnerjem, z ogro-
mno poskusi preživetja, tako 
da na koncu celo izgubijo svojo 
osebnost. Vso energijo usmerijo 
v to, da bi preprečile partnerje-
ve izbruhe, da bi ugajale, da bi 
končno bile 'v redu'.«

Sogovornica opozori še na 
dejstvo, da se tovrstno nasilje 
ne dogaja z neznanim moškim, 
temveč da se to dogaja s partner-
jem, ki ga je ženska ljubila (ali 
ga še ljubi!) ter v varnem zavetju 
doma. Tukaj se kaže dokaj po-
gost in tipičen vzorec, da so pov-
zročitelji nasilja ljudje, ki imajo 
zelo radi nadzor nad drugimi, 
imajo nizko stopnjo samozavesti 

in samozaupanja. »Ta nadzor se 
v začetku pokaže v pozornosti, 
skozi besede, kot so ‘želim, da si 
samo z menoj, da si samo moja’, 
‘jaz sem ti zadosti in dovolj’, ‘za-
dovoljil bom vse tvoje potrebe’ 
ipd. Vsaki ženski to na začetku 
ustreza, ji godi, to je zanjo dokaz, 
da jo ima partner res rad. Vendar 
lahko s tem ženska tudi kom-
penzira pomanjaknje pozornosti 
in ljubezni iz otroštva,« pojasni 
Finguštova, ki ima dolgoletne 

izkušnje in strokovno znanje.

Pomen Varne hiše »Z Varno 
hišo rešujemo življenje, vsekakor 
pa rešujemo generacije!« je od-
ločna Anka Fingušt. »Ženske, ki 
se zatečejo k nam, so po večini 
odločene končati nasilen odnos, 
pripravljene so za pot in proces 
sprememb. Vključitev v program 
ne pomeni samo varnega biva-
nja, pomeni tudi, da se aktivno 
trudijo spoznati vzroke, zakaj so 
pristale v nasilnem odnosu, in da 
se poskušajo spremeniti, da po-
stajajo vedno bolj avtonomne in 
kompetentne za svoje življenje.«

Samo v lanskem letu se je v 
Varno hišo Maribor zateklo več 

kot sto uporabnic, od tega jih je 
v programu bivalo 25, in sicer 14 
žensk in 11 otrok.

Varna hiša Maribor deluje na 
anonimni lokaciji, in kot pou-
dari sogovornica, »imajo visoko 
stopnjo samozaščitnega ravna-
nja«. Razlog? »Ob razkritju lo-
kacije ne gre samo za to, da je 
ogrožena posameznica, temveč 
so ogrožene tudi druge ženske, 
ki tam bivajo,« sklene pogovor 
Anka Fingušt.
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Anka Fingušt, vodja Varne hiše Maribor
Anka Fingušt je magistrica socialnega del. 15 let je bila zaposlena na Zavodu za 
zaposlovanje Maribor kot svetovalka zaposlitve in tam je pridobila prve izku-
šnje v stiku z ljudmi v stiski. V iskanju novih izzivov se je leta 2009 zaposlila v 
Centru za socialno delo Maribor, kjer je tri leta delala na področju socialnega 
dela z družino. Od leta 2012 vodi Varno hišo Maribor.


