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Jelka Šparavec, tokratna so-
govornica, je iz Združenja za 
razvijanje nenasilnih odnosov 

– Društvo ZRNO. In s kom se pri 
njih (»dneve po tem«) ukvarjajo? 
Z ljudmi z izkušnjo nasilja. Prvič, 
odkar se v tej rubriki ukvarjamo 
s temo nasilja, bi lahko končali 
prispevek že na začetku, in sicer 
z navedbo dela imena omenjene-
ga društva: »razvijanje nenasilnih 
odnosov«. Preprosto, kajne?

Iz teorije do prakse Morda je 
tako zapisano v teoriji, morda v tiso-
čerih knjigah z nasveti »kako v 100 
korakih do …«, vendar življenje piše 
zgodbe za vsakega posebej. In zanj 
ni univerzalne rešitve. 

Življenje zakonske ali zunajza-
konske partnerje postavlja pred 
vsakodevne preizkušnje in te se 
lahko počasi zlivajo v lonec nad 
odprtim ognjem. Tako dolgo, do-
kler pod pokrovom partnerske 

preizkušnje ne zavrejo. Reakcije so 
lahko različne – od izbruha obo-
jestranskih težkih besed (izpust 
pare povzroči zmanjšanje pritiska, 
pride do olajšanja) do izbruha na-
silja (pokrov je ostal na ekonom 
loncu odnosov, preslišan je bil žvi-
žg, znak povečanega pritiska). Pa-
dla je klofuta, dve, tri … Žrtev jih 
ni štela. Kako živeti dalje?

Jelka Šparavec pripoveduje: 
»Dva  sta zaživela skupaj, začela 
sta si ustvarjati dom, ga gradila in 
z otroki ustvarila tudi družino … 
V času našega življenja otroci od-
rastejo, postanejo najstniki in na-
stopijo njihove težave … Takrat se 
starši pogosto znajdejo nemočni 
pred to težavo in ob tem ugotovijo, 
da se ne znajo pogovarjati, da ne 
znajo ‘stopiti skupaj’, kot rečemo. 
Ugotovijo, da so se v življenju od-
tujili. To je tudi izraz, ki se ob tem 
najpogosteje uporabi. Partnerski 
odnos v krizi, starševska vloga, vse 

to so stvari, ki jih partnerja težko 
zmoreta. Še huje je, če je v ta odnos 
vpletena tretja oseba. Velikokrat 
smo se srečali z moškimi povzroči-
telji, ko je nekega dne ‘zavrelo’ v od-
nosu in komunikaciji. Nato je pri-
šlo do težkih besed, kot so ‘zadavil 
te bom’, ‘tako te bom stolkel, da se 
ne boš več pobrala’ …« 

O tem govorimo! Zgodba o na-
silju v družini se lahko začne pri 
otrocih: »Ti so danes zelo dobro 
seznanjeni z vsemi oblikami po-
moči, in ko  očetovo grožnjo sliši 
otrok, čeprav oče tega ni mislil do-
besedno ali pa bi to tudi udejanjil, 
pokliče policijo …«

Ko enkrat v družini z mladole-
tnimi otroki posreduje policija, se 
zgane tudi državni aparat. Najprej 
se vključi pristojni center za soci-
alno delo (CSD). Po besedah Jelke 
Šparavec je to »velik streznitveni 
šok za povzročitelja (verbalnega) 

nasilja, v šoku je tudi njegova partne-
rica. Na takšen trenutek sta bila kot 
zakonca popolnoma nepripravljena, 
predvsem na to, kako pregreto situa-
cijo preigrati brez groženj in nasilja«. 

Dan (ali dva) potem »Nato se naj-
pogosteje zgodi, da s CSD takšne-
ga povzročitelja napotijo k nam. 
Z njim določimo načrt dela, ko 
ne vemo, kaj si človek, ki je prišel 
k nam, sploh želi in kaj potrebuje 
in v katero smer bi rad šel,« nada-
ljuje sogovornica. Ob teh besedah 
je glede na mojo reakcijo pogovor 
za trenutek zastal, predvsem za-
radi (ne)izgovorjenega vprašanja 
»kako to ve«, a je odgovor prišel, 
še preden je bilo vprašanje izgo-
vorjeno: »Če tega ne vemo, kar je 
pogosto, je pred nami nova težava. 
A ko po pogovoru ugotovimo, kaj 
bi radi, imamo novo težavo – kako 
komunicirati z ljudmi, da nas 
bodo res slišali …« 
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Pred »ogledalom« po nasilju
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Jo je udaril enkrat, dvakrat, večkrat? Je pomembno? Je! Morda je bil tisti enkratni (in nikoli več) udarec le kaplja čez rob prepolne 
čaše. V bistvu nepotrebna eskalacija nasilja, ki je imela za seboj dneve in dneve frustracij na koncu povzročitelja nasilja. 


