
65DEMOKRACIJA · 39/XX · 24. september 2015 65

znano, da je veliko izogibanja, 
prikrivanja in nesoočanja s teža-
vami. Prav na tej stopnji nastopi 
ključna vloga vseh sodelavcev v 
društvu: »Naša funkcija je, da jih 
pripeljemo na pot, kjer se spopa-
dejo s svojim problemom. Nato 
sledi faza reintegracije, ki je že 
vnovično vključevanje v življenje. 
V ta namen imamo hišo v Lju-
bljani, nato gredo v okolje, kjer 
se odločijo, da bodo živeli.« Tu se 
njihova linija pomoči tudi konča. 

Ob poglavitno terapevtskih 
pristopih izvajajo še pristope, 
kot so terapija z delom, s kulturo, 
športom, organizirajo razne ta-
bore, spodbujajo prostovoljstvo: 
»Želimo si, da bi čim bolj mehko 
izpeljali vključevanje v okolje, z 
različnimi in raznovrstnimi iz-
kušnjami, da izpeljemo ta pro-
ces odmika od zasvojenskega do 
zdravega načina življenja.« 

Zasvojenost Napisali smo že, da 
je več vrst zasvojenosti. Morda 
tudi takih, ki jih okolica pri po-
samezniku sploh ne opazi. Naj-
večje težave nastopijo, ko tega ne 
opazi intimna okolica, govorimo 
o starših. A preden spregovorimo 
o tem, se vprašajmo, kje so vzroki, 
da človeka »odnese« na stranpo-
ti. Jih poznamo? »Pri nas rečemo 
tako – uživanje substance je samo 
zunanji vidik problema, izvor je 
v odnosih. Lahko bi se reklo, da 
ima vsaka zasvojenost izvor v od-
nosih. Gre za to, da človek ni v 
stiku sam s sabo, ne živi svojega 
življenja in je zaradi različnih ra-
zlogov zapustil svoje mesto in živi 
življenje, kot mu ga narekuje dro-
ga. Mi tretiramo zasvojenost ta-
krat, ko nekdo izgubi nadzor nad 
tistim, kar zlorablja. To so lahko 
substance, vedenje, čustva ali celo 
mišljenje. Zato so mogoče različ-
ne oblike zasvojenosti. Tu gre za 
zlorabo vedenja. Tako mi tretira-
mo zasvojenost in se ne ukvarja-
mo samo s simptomom, ampak z 
izvorom.« 

Pa vendar, kje so vzroki? »Mor-
da zveni klišejsko, a vzrokov je 
toliko različnih, kot je različnih 
ljudi. Ponavadi se sestavi več de-
javnikov skupaj,« odgovarja Bo-
žena Blanuša. Vzroki so lahko zu-
nanji in notranji. Notranji vzroki 
so lahko za mladostnike prehod 
iz osnovne v srednjo šolo, pogo-
sto iz ruralnih v urbana okolja, 

negotovost vase glede vključeva-
nja v novo družbo … »Če se ob 
tem 'zakadi', je 'kul' in lažje, ob-
vlada to situacijo. To je neka ber-
gla, s katero si pomagajo. Zakaj 
pa ta bergla postane cokla? Pred-
vsem zato, ker se ne rešuje osnov-
ni problem!« razlaga Božena Bla-
nuša.

Od eksperimenta do … »V 
osnovni šoli otroci začnejo z raz-
iskovanjem, zanima jih marsikaj, 
poskusijo tudi različne substance, 
ki so seveda takoj na voljo … ‘Di-
lerjev’ okoli osnovnih šol je ogro-
mno. Nekatere  ‘odnese’, nekate-
rih ne. Nekdo, ki ga odnese, začne 
s konzumiranjem, prikrivanjem 
in to lahko traja tudi nekaj let.«

Kako to, da starši tega, da jim 
otroka »odnaša«, ne opazijo ta-
koj? »Saj vidijo, da je ‘čuden’, 
vendar to pripisujejo puberteti 
in razvoju. To je težko ločiti,« iz 
dolgoletne prakse pripoveduje so-
delavka društva. »Skozi teh nekaj 
let se odnosi ustalijo. ‘Mama, daj 
mi mir’, ‘kaj mi težiš’, ‘pusti me’ 
–  so lahko normalne najstniške 
reakcije do staršev, ko se otroci 
poskušajo najti v življenju in od-
raščanju. Kadar pa gre za zlorabo 
substanc in prikrivanje, se starši 
obnašajo previdno, ne vedo, koli-
ko naj zahtevajo.« Težave se zač-
nejo, ko se otrokova nefunkcio-
nalnost okoli 16. leta prikaže z vso 
močjo: »Starši takrat že spoznajo, 
da ne vedo, kaj delajo narobe, 
zato morajo ozavestiti svoje vede-
nje, s katerim podpirajo zasvoje-
nost. Ko zasvojenost napreduje, 
lahko zasvojenci že kradejo ali 
prodajajo stvari, začne se začara-
ni krog negativnih odnosov, v ka-
terih so starši navadno izgubljeni, 
kar je logično, saj nas narava ne 
pripravi za nekaj takega.« Tu de-
jansko pomaga le pogovor, uvid 
v to, da niso edini in sami ter da 
je narava pojava takšna, da se na 

enak način pojavlja pri vseh lju-
deh in da si lahko pomagajo med 
seboj. Pri tem jim lahko pomaga-
jo prav v Društvu Projekt Človek. 
Vendar je sodelovanje staršev v 
programu zelo odvisno od kra-
ja prebivališča – če v Ljubljani 
starši bolj sodelujejo, se starši na 
Štajerskem vse premalo zavedajo, 
da so njihovi otroci v resni ne-
varnosti, in se temu ne posvetijo 
pravočasno: »Poseg po substan-
cah se začne nekje v najstniških 
letih, čeprav sami navajajo, da je 
to nekje med 12. in 14. letom, tega 
morda ne povedo po resnici. Žal 
se to začne dogajati že v ranih, 
otroških  letih. Tu so vzorci, ki 
jih vidijo doma, dovoljen je alko-
hol, z njim se lahko začne in nato 
nadaljuje s travo. Nato so na vrsti 
plesne droge, trde droge …« 

Kje so težave Maribora? Bože-
na Blanuša je rojena Mariborčan-
ka, a sta jo študij in delo za dolga 
leta ustavila v Ljubljani. Leta 2008 
se je, kot sama pravi, iz ekonom-
skih razlogov vrnila v »cenejši« 
Maribor. Toda ob vrnitvi je doži-
vela prvi šok: »Maribor se v treh 
desetletjih ni premaknil, ostal 
je v nekem svojem času. Mladi 
so poslušali isto glasbo, kot smo 
jo mi pred več leti. Ta nerazvoj 
mesta je bil zame šokanten.« 
Vendar ima mesto, kot priznava 
sogovornica, tudi več dobrih la-
stnosti: »Veliko je samopomoči, 
solidarnosti, vse te pomoči tu-
kaj so zelo lepe in pozitivne, kar 
pozdravljam!«

V letih, ko znova živi v roj-
stnem kraju, je skozi svoje delo 
spoznala še njegove temne plati: 
»Maribor, ki je razmeroma ve-
liko mesto, je v primerjavi z ru-
ralno okolico na slabšem, saj se 
zaradi mestnega načina življe-
nja prebivalci ob krizi ne morejo 
sami prehrambeno preskrbeti. 
Zato se je to v mestu iztirilo v 

nekakšen 'samopreskrben drob-
ni kriminal', čeprav sem pri 
tej oceni lahko celo radikalna. 
Mnogim se zdi prav, da kot mali 
robini hoodi vzamejo nekaj, če-
sar ima nekdo po njihovem mne-
nju preveč. Ne razmišljajo o tem, 
da bi to iskali na pozitivne in po-
štene načine. Nasprotno, zanje je 
sprejemljivo, da nekomu nekaj 
vzamejo, češ da ima tega tako ali 
tako preveč. In v takšnem razmi-
šljanju najdejo plodna tla »trava« 
in druge substance, ki se tukaj na 
veliko prodajajo.«

Naslednji podatek je zaskr-
bljiv, vendar lahko odgovori na 
vprašanje, zakaj je Mariboru tu, 
kjer je: »Ko sem odraščala, se je 
mesto ‘ponašalo’ z najmlajšim 
heroinskim zasvojencem v ta-
kratni državi.«

Črni konec? Sklepni del član-
ka bomo tokrat v celoti prepustili 
Boženi Blanuša: »Težko ocenim, 
ali je današnje stanje kontinuiteta 
teh neslavnih rekordov, bojim pa 
se, da je. Verjamem, da se zara-
di poglabljanja krize in manjših 
ekonomskih virov ljudje tolažijo z 
zasvojenostjo. To je neke vrste ma-
riborska ekonomska subkultura 
− na ta način lahko celo preživiš. 
Vsa leta, odkar sem se vrnila pod 
Pohorje, se ukvarjam s tem, od kod 
taka obilna nefunkcionalnost pre-
bivalcev. To je nelogično in nekje 
mora za to obstajati vzrok! Zakaj se 
je prav tu to dogaja? Zakaj se mesto 
ne more razviti, zakaj se ne more 
osvoboditi? Če sodim po skupini 
prebivalcev, s katero delamo, po 
vseh teh letih lahko edini odgovor 
vidim v kriminalu, ki poteka kon-
stantno in je postal celo družbena 
norma, način življenja, prepreden 
skozi vse družbene strukture. O 
morali in etiki tukaj sploh ne mo-
remo več govoriti; nivo se je pre-
bivalcem že tako znižal, da se jim 
to sploh ne zdi več narobe …« 

OBRAZI KRIZE

Božena Blanuša, Društvo Projekt Človek
Božena Blanuša je rojena Mariborčanka. Svoje delo je začela v prosveti, v de-
fektologiji, hkrati je delala kot prostovoljka na SOS telefonu za ženske, žrtve 
nasilja. Veliko se je posvečala tudi likovni umetnosti – kiparstvu in keramiki. 
Prav s tem znanjem se je zaposlila v Društvu Projekt Človek z nalogo razvija-
nja programa pomoči z umetnostjo kot prostočasno dejavnostjo. V terapev-
tski skupnosti je delala kot dežurna delavka, odgovorna za kulturne in ume-
tniške dejavnosti. Danes je sodelavka v programu.


