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mladostniki, ki so v smislu oseb-
nostnega funkcioniranja in pre-
bujajočega se odnosa do življe-
nja in sveta še vedno živeli skozi 
neko zdravo jedro. Takšnim smo 
rekli ‘zdrave barabe’. Fantje so 
se pač malo stepli … (smeh).« 
Pravi, da so strokovni sodelavci 
kljub temu imeli občutek, da jih 
ni treba biti strah prihodnosti 
za večino od teh priložnostnih 
delikventov. Danes je stanje ne-
koliko drugačno: »Pri večini da-
našnjih mladostnikov, s katerimi 
se srečujemo pri svojem delu, je 
problematika veliko bolj kom-
pleksna, večplastna in bistveno 
teže nagovorljiva kot leta nazaj. 
Čeprav je lahko zunanja podoba 
velikokrat enaka, gre za tatvine, 
opuščanje izobraževanja ali zlo-
rabo alkohola (čeprav tega sko-
raj ni več!) in nedovoljenih drog. 
Težava je ta, da so ti mladostniki 
danes skoraj nenagovorljivi, da se 
ne odzovejo na problem, svojega 
položaja se preprosto ne ustra-
šijo. Zakaj? Na to ni preprostega 
odgovora …« Čeprav se pri svo-
jem delu s pogovorom poskuša 
približati sogovorniku, mlade-
mu prestopniku, mu razložiti, da 
njegovo početje ni sprejemljivo 
in da s tem ogroža temelje svo-
jega komaj začetega življenja, 
velikokrat naleti na neprebojni 
zid molka ali pretresljiv odgovor 
maldostnika: »Saj ni edino pra-
vilen način za življenje to, da ho-
diš v službo, da imaš otroke, da 
plačuješ davke državi …« Težko 
je, saj večina teh mladeničev živi 
v smislu »kar ni strogo prepove-
dano, je dovoljeno«.

Kam, ko gre vse narobe Mla-
dostniki, ki so stopili na kriva 
pota, tega ne uberejo vsi povsem 
zavestno. »So tudi mladostniki s 
kaznivimi dejanji, ki so se malo 
‘izgubili’, kot pravimo, pri njih 
je problem predvsem ta, da se 
je najprej sesula družina, njiho-
va osnovna celica.« Velikokrat 
imajo opravka tudi z otroki, ki 
prihajajo iz družin, kjer je težka 
socialna situacija, ki kar kliče po 
tem, da je treba takšnemu otro-
ku pomagati na drugačen način: 
»Breme obveznosti je za otroke 
v tem okolju tako veliko, da po-
trebujejo pomoč v specifičnem 
okolju. Tu se odločamo za na-
mestitev v mladinske domove, 

če gre za situacije, ki niso kazni-
vo dejanje. Če gre za slednje, se 
CSD z lastnim sklepom odloča 
za vzgojni zavod, lahko pa gre 
pri tem ukrepu za sklep pristoj-
nega sodišča.«

Laični svetovalci Sogovorec ne 
skriva zadovoljstva, ko omeni 
program javnih del, ki prek CSD 
poteka že od začetka devetdese-
tih let, v okviru katerega so pri-
dobili nove sodelavce – laične 
svetovalce. »To je program psiho-
socialne pomoči otrokom z učni-
mi in drugimi težavami v odno-
sih. Pomaga nam zajeti skupino 

otrok, ki je brez tega verjetno ne 
bi mogli uspešno obravnavati na 
noben drug način. Tudi zato, ker 
njihovi problemi zahtevajo ne-
posredno navzočnost svetovalca 
pri tem otroku, njegovo neposre-
dno udeležbo pri vključevanju 
v vsakodnevno delo, predvsem 
pri izobraževanju. Ta program 
so dobro sprejeli tudi starši teh 
otrok.« Ob tem navede podatek 
iz njihovega opazovanja, da je ta 
program uspešen pri vsaj 70 od-
stotkih mladostnikov, ki so tovr-
stno pomoč potrebovali. S tem se 
je zmanjšala tudi napotitev otrok 
v mladinske ali vzgojne domove, 

ti otroci lahko ostanejo v doma-
čem okolju in razredu.

Zanimiva primerjava Ob tem 
strokovni sodelavec na CSD Ma-
ribor mag. Slana postreže še z 
zanimivim podatkom, da je bilo 
pred 30 leti, ko je začel delati, 
med obravnavami fantov in de-
klet približno 70 odstotkov fan-
tov in 30 odstotkov deklet. Pri de-
kletih je šlo največkrat za manjše 
kraje ali pretepe. Danes se je raz-
merje pri obravnavanih kaznivih 
dejanjih mladostnikov zelo spre-
menilo – govorimo lahko celo o 
99-odstotnem deležu fantov. »To 
je največja sprememba,« pravi.
Razloge za to vidi tudi v tem, da 
imajo dekleta znotraj naše družbe 
več manevrskega prostora za uve-
ljavitev in da skozi način življenja 
laže poskrbijo zase. Z večjimi te-
žavami se spopadajo fantje, v kri-
zi težko pridejo do zaposlitve, če 
pa jo že najdejo, morajo biti v njej 
vztrajni in z njo tudi zadovoljni. 
Resnično težko …

Radoslav Slana nadaljuje: »Po 
podatkih tožilstva in policije je 
število obravnavanih kaznivih 
dejanj manjše kot v času pred 
krizo. Za upad teh dejanj vidim 
tudi rezultate minulega dela pri-
stojnih služb, saj do pomoči pride 
že veliko prej kot v preteklosti.«

Beg pred krizo Tudi v Mari-
boru se je veliko mladih družin 
za stalno ali začasno izselilo ne 
samo iz mesta, temveč tudi iz 
države. Ob tem nas Slana opo-
zori še na eno posebnost: »Ma-
ribor je multikulturno mesto, 
tudi s skupinami, ki so velik so-
cialni problem. Tu lahko govo-
rimo o Romih, ki so v Maribo-
ru navzoči že dalj časa. Lahko 
pa rečem, da so se nekateri Romi 
najhitreje odzvali na krizo − veli-
ko družin se je izselilo v evropsko 
okolje.« 
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