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UVOD

Po mnenju zahodne družbe in mednarodno sprejetih resolucijah bi ženske morale imeti
enake pravice, kot jih imajo moški. Toda še vedno se prevelikokrat srečujemo z
napačnim tolmačenjem pravic žensk. Ali to pomeni, da imajo ženske v družbi le pravico
vzgajati otroke in skrbeti za družino, oziroma ali to pomeni, da imajo ženske vse
pravice, kot jih imajo moški v družbi? Skozi te pravice razumemo pravico do enake
zaposlitve, enakega plačila in navsezadnje enakega obravnavanja v tako imenovani
moški družbi. Ali so ženske pri tem res enakovredne?
Pogost izraz, ki ga uporabljamo pri besedi ženska, je »pravice žensk«. Organiziran boj
za pravice žensk se je pričel s feminističnim gibanjem v 19. stoletju in tako so danes te
zakonsko zapisane v večini držav sveta in v številnih mednarodnih konvencijah. Tudi
na ta način se ščiti žensko avtonomijo, njeno pravico do telesne integritete, pravico do
izobraževanja, pravico do dela in pravičnega plačila, volilno pravico itn. Med
pomembne pravice žensk pa vsekakor sodi tudi pravica ženske o odločanju o lastnem
telesu, brez fizičnega ali spolnega nasilja.
Vseeno pa se v današnjem razvitem svetu še vedno vsakodnevno soočamo s kršenjem
osnovnih pravic žensk. Nasilje, ki ga danes v tako imenovanih demokratičnih družbah
doživljajo ženske, je glede na vse sprejete zakone in konvencije še vedno visoko.
Najpogostejše oblike nasilja, ki ga doživljajo ženske, so:
- verbalno,
- psihično,
- fizično,
- spolno nasilje.
Največ nasilja nad njimi samimi, ženske doživijo v družini. Najpogosteje je to s strani
zakonskega ali zunajzakonskega partnerja ali partnerja, od katerega so se razvezale.
Družina je osnovna celica človeške družbe; zasnovana na zunajzakonski ali zakonski
zvezi, ki temelji na zaupanju, varnosti in ljubezni. Pogosto pa je ena od teh vezi
zlorabljena s strani enega od partnerjev, kar vodi do nezaupanja, poniževanja, agresije,
nasilja in zlorabljanja. Družina je skupnost, kjer bi zakonska/zunajzakonska partnerja
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morala delovati enakopravno in kjer ne bi smelo biti nasilja, še zlasti ne med
družinskimi člani.
Na podlagi predhodno napisanega sem se odločila, da bom svoje diplomsko delo
napisala na podlagi svojih izkušenj iz življenja in dela na Kosovu, kjer sem živela leto
in pol. Moje pripravniško delo pri UNDP (United Nation Development Programme), v
programu GBV (Gender Balance Violence), mi je omogočilo, da sem se lahko pobliže
seznanila s to perečo problematiko. V diplomskem delu se bom tako osredotočila na
nasilje v družini nad ženskami na Kosovu, saj je to še vedno izredno svojevrsten
problem na tem povojnem območju.
Leta 2016 sem se prostovoljno pridružila organizaciji UNDP, oddelku GBV, ki deluje
predvsem na območju občine Zvečan in občine severna Mitrovica. GBV se ukvarja s
projekti zaščite žensk pred nasiljem v družini in integracijo v socialno okolje ter ALMP
(Active Labour Market Programme), ki z aktivnimi programi, kot so zaposlitve,
poskuša doseči večjo samostojnost in ekonomsko neodvisnost žensk in mladih. Namen
vseh programov in projektov je ozaveščanje nad nasiljem nad ženskami v družinah,
preventiva in integracija žrtev v normalno življenjsko okolje.
Skozi diplomsko delo želim s pomočjo pedagoškega pristopa ugotoviti, ali lahko geštalt
pedagogika (GP) vpliva na pomoč žrtvam nasilja v družini, oziroma ali je GP
popolnoma brez moči. Ali lahko geštalt pedagogiko uporabimo v integracijskem
procesu žrtev nasilja v družini, oziroma ali jo sploh potrebujemo? Kdo so akterji, ki
pomagajo žrtvi nasilja v družini od koraka odcepitve od nasilnega partnerja, do
rehabilitacije in resocializacije?
Družba bi se morala začeti zavedati, da je nasilje v družini izredno kompleksen
problem, ki zadeva celotno družbo in ne samo posameznika ali družine.
Vse predhodno napisano me je spodbudilo raziskati nasilje v družini na Kosovu, ki je
svojevrstno iz več razlogov, kot so npr. že predhodno omenjeno patriarhalno družbeno
okolje, visoka stopnja tolerance do nasilja, visoka nezaposlenost, težave, s katerimi se
soočajo žrtve nasilja na povojnem območju.
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1. METODOLOŠKI OKVIR

1.1 Hipoteze
Za temo sem se odločila, ker je nasilje v družini (agresivnost) še vedno aktualen
problem, predvsem v družinskem okolju, ki bi moralo biti varno, še zlasti na povojnem
območju, kjer trenutno živim in delam. Vsakodnevno lahko prebiram članke, preko
medijev vidim nasilje nad ženskami (agresivnost), ki se pojavlja znotraj družine. Največ
nasilja je v primarnih družinah nad ženskami in otroci, s strani partnerjev, sorodnikov.
Velikokrat je to nasilje v postkonfliktnih družbah/območjih tudi posledica načina
življenja.
Delo bo poskušalo raziskati vpliv nasilja v družini nad ženskami, na območju, kjer so
potekali oboroženi spopadi (povojno območje) in kjer so prisotne različne
nacionalne/etične skupine ter tudi verska raznolikost. Hkrati bo delo poskušalo
ugotoviti, kako lahko različne institucije in mednarodne organizacije pripomorejo k
integraciji žrtev nasilja v družini. Skozi diplomsko delo bom poskušala prikazati, kako
lahko krščanska geštalt pedagogika vpliva in pomaga k integraciji in preventivi
pravoslavno verujočih preko naslednje hipoteze.
Hipoteza:
Krščanska geštalt pedagogika se lahko uporabi kot del preventive in integracije žrtev
nasilja v družini v pravoslavnem/muslimanskem okolju.
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1.2 Opredelitev metod raziskovanja
K izdelavi diplomskega dela sem pristopila z zbiranjem teoretičnih podatkov preko
literature in gradiva, ki obravnavajo omenjeno tematiko. Hkrati pa je bil izveden tudi
praktični del. Za obravnavo teme sem tako uporabila naslednje metode.


Zgodovinsko razvojna metoda mi je pomagala pri razumevanju razvoja pojmov in
razvoja zaščite in integracije.



Konceptualna analiza je bila uporabljena za pojasnitev in definiranje pojmov, kot so
agresija, nasilje, integracija, geštalt pedagogika, nasilje v družini.



Kvantitativna metoda mi je pomagala pri primerjavi podatkov organizacij in institucij.
Ker gre za statistične podatke, ki so omejeni na organizacije ali posameznike, ki se
ukvarjajo s to tematiko, sem se tu srečala z nekaj ovirami pri sami analizi teh podatkov.
Omejitve so prihajale predvsem na področju definicij, saj so analize in statistični
podatki vezani na posamezne inštitucije, ki uporabljajo lastno pojmovanje definicij ali
pa so imeli podatki omejeno vrednost vpogleda zaradi varnosti.



Primerjalno raziskovalna metoda je omogočila primerjavo teorije in delovanja v
praksi na področju nasilja v družini, predvsem zaščite in integracije. Uporabila sem jo
tudi kot pripomoček za ugotavljanje razširjenosti nasilja v družini nad ženskami na
celotnem območju Kosova in pa po posameznih regijah.



Deskriptivno-analitična metoda je služila za uporabo in razčlenitve literature ter
virov.



Delo na terenu mi je omogočilo vpogled v delovanje posameznih organizacij in
institucij, ki se ukvarjajo s to perečo problematiko, ter možnost srečanja z ženskami, ki
so žrtve nasilja v družini. Hkrati mi je delo na terenu omogočilo vključitev metode
geštalt pedagogike za pomoč žrtvam in njihov odziv na proces geštalt pedagogike.
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Kritična analiza je bila uporabljena za ugotavljanje uspešnosti oziroma neuspešnosti
uporabe metod iz geštalt pedagogike.
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2.

GEŠTALT PEDAGOGIKA

2.1 Pojem geštalt in smeri geštalta
Geštalt v nemškem jeziku pomeni podoba oziroma oblika. Če povzamemo še grške
besede, ki se nanašajo na pojem geštalt, kot so »morphe« − vidna podoba, »eidos« −
slika, odslikava, »charakter« − vtisnjena oblika …, dobimo pojmovanje geštalt
pedagogike, ki povzema iz geštalt filozofije pogled na konkretno in se distancira od
abstraktnih idej.
V središču njenega zanimanja ni stvar, problem, temveč človek kot celota in individuum
(Hufnagel 2011, 7).
Poznamo 3 smeri geštalta oziroma 3 oblike konkretnosti pojmovanja tega.
 Geštalt pedagogika.
 Geštalt terapija je izkustvena psihoterapija, ki postavi človeka v sedanji trenutek,
poudarja človekovo odgovornost, razvija odnos med terapevtom in klientom ter
poudarja proces sedanjega trenutka, kaj se dogaja in kaj so sprožilci za spremembo.
 Geštalt psihologija/Gestaltizem je eksperimentalna psihologija, ki poskuša
razumeti miselnost in sposobnost, kako v navidezno kaotičnem svetu, um ohranjajo
smisel.

2.2 Nastanek in razvoj geštalt pedagogike
Integrativna oziroma geštalt pedagogika temelji na geštalt psihologiji, ki se je razvila na
začetku 20. stoletja in katere utemeljitelja sta avstrijska filozofa Christan von Ehrenfels
in Ferdinand Weinhandl, ki sta poudarila človeka kot individuum, kot celoto.
Naslednji pečat pa geštalt pedagogika povzame iz geštalt terapije, katere utemeljitelja
sta Fritz in Lore Perls. Fritz Perls sebe nikoli ni oklical za utemeljitelja, saj je verjel, da
je »geštalt star toliko kot svet« (Hufnagel 2011, 7).
Po srečanju s Sigmundom Freudom je Perls začel poudarjati pomen »tukaj in zdaj«.
Perls je videl problem v tem, da terapija pogosto pripelje pacienta do razpotja, pri
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katerem pacient ne vidi rešitve ali pa se v njej izgubi. Perls pokaže možnost, da lahko
pacienta pripelje iz »impasse«, v tako imenovan awareness – zavedanje, notranji pojav
lastnega čutenja, kaj počneš oziroma kaj boš storil.
Integrativna geštalt pedagogika je črpala znanje in izkušnje iz geštalt terapije. Za obe je
značilno, da če se ne moremo vpeti v trenutek situacije ali dogodka in uporabljamo
samo golo tehniko, ki smo se je naučili, pomeni, da še nismo kompetentni za geštalt
terapevta ali geštalt pedagoga.
Geštalt pedagogika, kot jo poznamo danes, se je razvila v 70-ih letih 20. stoletja in se je
sprva pojavila v šolstvu, kjer so želeli uvesti obravnavo celotne podobe človeka. Cilj
geštalt pedagogike je celostno upoštevanje osebe v procesu učenja in odnosov.
Človekovo čutenje, delovanje in mišljenje (Hufnagel 2011, 9).

2.2.1 Osrednja načela delovanja v geštalt pedagogiki

Geštalt pedagogika pozna naslednja načela delovanja.


Tukaj in zdaj − stvari aktualiziramo in jih postavimo v sedanjost, v ta trenutek.



Središče osebe – v središče se postavi osebo kot njeno celoto, z vsem njenim

dostojanstvom in pravicami. Izpostavi se štiri glavne vidike:
- učitelj: motiviran učitelj je ključnega pomena za uspešen proces;
- metoda: učitelj, ki je motiviran, išče pravo metodo;
- vsebina: pomembno je, kaj želimo posredovati, kaj želimo doseči;
- učenec: oseba, središče kateremu želi učitelj z vsebino in metodo odpreti vrata, za
razumevanje lastne izkušnje.


Interakcija – zavedanje, da nisi sam.



Zavedanje cilja, stika, vizije. Gre za zavestno zavedanje učenca, ki pripomore k

boljši izbiri metode.


Učenje na podlagi izkušnje – gre za zavedanje lastne izkušnje.



Self-Support (samopomoč) − ko učenec postane samostojen in učitelj postane

spremljevalec.
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»Dobri« oziroma »zaprti« geštalt, kjer imamo procesni pristop. Zavedanje, da

nerešeni konflikti ne pripomorejo k dobremu učenju.


Integracija – združevanje različnih vidikov v eno smer. Primer: povezano

delovanje čutenja in mišljenja.


Dialoško

poučevanje

–

vzpostavljanje

zaupanja

med

učencem

in

učiteljem/spremljevalcem, ki je temelj za rast.


Odgovornost – spremljevalec uči in vodi učenca. Učenec pa nosi odgovornost.



Sinergija – gradi se na pozitivnih izkušnjah. Čeprav so izhodišča včasih boleča,

iščemo pozitivno.

2.2.2 Cilji geštalt pedagogike
Glavni cilj geštalt pedagogike je napreden in celosten razvoj posameznika in njegovih
potencialov. GP pa želi doseči tudi:
-

da se učenec začne zavedati lastnih potreb, interesov in možnosti;

-

da loči med svobodo in odgovornostjo;

-

da spodbudi tenkočutnost in sposobnost doživljanja;

-

da se razvije kritično-konstruktivno komunikacijo in produktivno sodelovanje;

-

da se učenec zaveda lastne odgovornosti in sposobnosti samostojnega učenja;

-

premagovanje zunanjih in notranjih ovir tekom procesa/učenja;

-

prepoznavanje ekoloških, družbenih in kulturnih dejavnikov ter pripravljenost

delovanja na teh področjih (Hufnagel 2011, 9-11).

2.2.3 Metode geštalt pedagogike
Pri izbiri metod moramo na človeka gledati kot na enovito bitje. Njegovo telo in dušo,
njegovo preteklost in sedanjost, njegov razum in doživljanje. Nikoli ne smemo spustiti
nobenega od vidikov človeškega življenja.
Metode geštalt pedagogike spodbujajo samozavest, samoodgovornost, zavedanje na
razumski ravni, zavedanje neprestanega delovanja človekovega življenja in njegovega
delovanja v okolici.
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Metode, ki jih lahko uporabimo, so:
-

identifikacija/projekcija: slikanje, drevo, mandala, kolaž, slikanje …;

-

domišljija/vaje imaginacije: potovanje skozi domišljijo, potovanje skozi telo …;

-

vaje za zaznavanje sebe in drugih;

-

delo s telesom in gibanje: ples, hoja, kip, pantomima …;

-

igre vlog in simulacije;

-

kreativni mediji: risanje;

-

vaje za komunikacijo v skupini: pogovor v krogu, pisni pogovor, nevihta

možganov …;
-

zviševanje zavedanja: opazovanje slike, meditacija ob sliki, dramatizacija, vaje v

tišini, refleksija … (Hufnagel 2011, 11).

2.3 Glavni pojmi geštalt pedagogike
Christian Von Ehrenfels je preko primera tonskega zapisa želel pokazati, kako je človek
kot kompleksno bitje sestavljeno iz več komponent. Verjel je, da je melodija več kot
samo tonovski zapis, saj če bi ta trditev držala, ne bi mogli spreminjati tonovskega
zapisa in s tem melodije.
Tako je potrebno tudi gledati človeka in njegovo življenje – kot celoto. Čeprav lahko
človeka razdelimo na dele, glede na življenjska področja in delovanje, skupaj tvorijo
celoto, kot npr. »ruske babuške«.
Celoto prepoznamo v vsakem človeku, v posamezniku. Človek je več kot samo skupek
celic in udov. Je bitje čustvovanja, razmišljanja. Človek je nagnjen k iskanju celote. Pri
nekaterih ljudeh pa je občutek za samoregulacijo okrnjen, saj mu življenjske ovire in s
tem povezani občutki ne dovoljujejo pozitivnega mišljenja o sebi in svojih vrednotah.
Vendar posameznik ni nikoli sam. Je del skupnosti, kot so družina, šola, služba,
prijatelji itn. Če je skupnost pozitivno naravnana, posameznik v njej vidi pozitivne
odzive in s tem pridobi voljo ter veselje do napredka, kar v geštaltu poimenujemo
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kakovostni geštalt – ko se posameznik vrača k svojemu izvoru, smislu in rasti v
življenju.
Na dejavnik sodelovanja in interakcije z ostalimi ljudmi vpliva empatija. Največkrat je
izražena v poslušanju zgodbe, doživljaja druge osebe, kjer se pogosto vživimo v
dogodke in sočustvujemo z drugo osebo. Ta osebnostna karakteristika je posebno vidna
v metodah GP, kot so razlaga slik, razlaga izkušnje. Človek dobi vpogled v notranjost
drugega človeka in prezrcali njegovo doživljanje na lastne izkušnje in s tem včasih
pridobi nov pogled na zavedanje sebe ter svojih vrednot (Maier 2011, 32-36).
Čustva se vedno vklopijo kot naša reakcija na videni ali slišani dogodek druge osebe,
skupnosti. V geštaltu čustva lahko izrazimo ne samo verbalno, temveč tudi preko
oblikovanja mase, plesa, risanja, domišljijske meditacije itn., kar se je izkazalo kot
uporabno sredstvo nadziranja čustev, preusmerjanja čustev na simbole in s tem jih tudi
lažje vnesemo v način razmišljanja in delovanja. Kot pravi Jung, bi nas čustva raztrgala,
če jih ne bi mogli umestiti in artikulirati.
Tako v geštaltu ne moremo spustiti nobenega vidika človekovega življenja. Ne lastnih
izkušenj, ne družbe, ki obdaja posameznika, ne čustev in ne razumskega vidika. Geštalt
vedno teži k transportaciji, naj si bo to v življenju, terapijah, učenju.

2.4

Geštalt pedagogika − religijski in duhovni vidik

Geštalt pedagogika na začetku ni bila povezana s krščansko vzgojo in učenjem.
Krščansko vero, svetopisemske zgodbe in podobe je v GP uvedel avstrijski duhovnik,
veroučni pedagog in psihoterapevt prof. dr. Albert Höfer pri urah verouka. V 70-ih letih
prejšnjega stoletja je ustanovil Inštitut za integrativno geštalt pedagogiko in pastoralo
(Institut für Integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge – IIGS) (Hufnagel 2011, 15).
Želel je povezati metode geštalt pedagogike s svetopisemskimi liki in jih predstaviti v
novi luči. Otrokom in mladostnikom je predstavil zgodbe, osebe iz Svetega pisma kot
nekaj privlačnega, sodobnega ter jih povezal z vsakodnevnimi življenjskimi dogodki, ki
nas obdajajo, kot so nezaupanje v odnosih (Sara – Abraham), prepreke in ovire v
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življenju (Zgodba o oslu in Bileanu), splavi, smrt ipd. Glavni cilj je povezovanje in
samouresničevanje z Bogom v »celosten geštalt«.
Osrednja načela, cilji in metode geštalt pedagogike se povežejo s svetopisemskimi
zgodbami in liki. Razvijajo se religiozne kompetence, osebnostne kompetence,
strokovno-poklicne kompetence, socialne kompetence itn.
Bog je ustvaril človeka po svoji podobi in mu dal neizmerno možnost sooblikovanja in
delovanja na sebi. V odnosu z Bogom pa je človek dobil upanje in možnost rešitve.
Človek je po definiciji telesni subjekt, ki ima razum, zavest, ki mu pomaga zaznavati
dogodke, in podzavest, ki sprejema vse, kar je zaznano na zavestni ravni in ustvari
osebnost človeka – njegov način razmišljanja, delovanja, ravnanja. S svojo motivacijo,
navadami in nagoni, človek strmi k cilji. Človek je del skupnosti in čeprav je v svoji biti
individualen in poseben, je vedno v interakciji s kulturo, družbo – z ostalimi
individuumi.
Kaj je tisto, kar vodi človeka do cilja? Vsak posameznik v sebi išče te odgovore in
pogosto se obrne na duhovni, religijski vidik.
Albert Höfer pravi, da samo Bog pozna popolno podobo človeka, ki mu jo je namenil.
Tu pripomore geštalt, ki gleda vsak človeški lik v ozadju in pomaga pri duhovni
dimenziji med človekom in Bogom. Namen geštalt terapije ni samo poglabljanje
duhovne povezanosti med človekom in Bogom, temveč v prvi vrsti, kako živeti kot
oseba, ki ni sama, saj se lahko vedno obrne k Bogu (Höfer 2011, 43).
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3.

NASILJE V DRUŽINI

Družina je celica, kjer vsak posameznik doživlja socialno, ekonomsko, materialno in
čustveno podporo. Velikokrat pa se v to celico vplete nasilje in agresivno stanje ene
osebe, ki globoko vpliva na posameznika v družini. Ko govorimo o dolgotrajnih,
pojavljajočih se napadih agresivnosti, kjer je uporabljena ekstremna fizična ali psihična
moč, da podredimo drugo osebo v družini, govorimo o družinskem nasilju oziroma
nasilju v družini.
Predno se podrobneje lotim pojma in pojasnitve nasilja v družini, menim, da je
pomembno posebno podpoglavje nameniti tudi agresivnosti, ki je del nasilja v družini.

3.1 Agresivnost
Agresivnost je širši psihološki pojem, ki zajema tako psihično kot fizično agresivnost.
Prevladuje v treh oblikah: vedenjski, čustveni in drži do drugega objekta. Pri vedenjski
obliki se kaže kot psihična in fizična agresivnost, pri čustveni obliki vidimo jezo, pri
drži do drugega objekta pa se kaže kot sovraštvo.
Agresivnost kot pojem vedno povezujemo z negativnim prizvokom, z nasiljem,
frustracijo. Splošna opredelitev agresivnosti pravi, da agresivnost nastane, ko ne
moremo več zadrževati svojih občutkov in se to navzven pokaže kot reakcija. Vendar,
ali je samo to, kar nas dela agresivne. Različni psihologi in psihoanalitiki, kar bomo
lahko videli spodaj, so poskušali razložiti agresivnost samo enostransko, vendar na
samo agresivnost vpliva tako dedovanje, okolica kot družina (Kristančič 2002).

3.1.1 Agresivnost kot pojem

Pojma agresivnosti ne moremo pojasniti samo z enim stavkom oziroma le z eno razlago.
Agresivnost je lahko trenutna reakcija, čustven odziv oziroma navada, značilnost
nekega posameznika.
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Če pogledamo pojem agresivnosti v širšem smislu, govorimo in vzamemo za pomen
besede »aggredi«, ki pomeni približevati se, pristopiti. Zajema vse oblike gibanja in
iztegovanja rok ter grizenja hrane, čustva, kot so jeza, bes, sovraštvo, ki pa segajo tudi
do fizičnega nasilja nad drugimi.
Ožji pomen besede agresivnost pa so opredelili behavioristi. Buss jo je opredelil kot
dejansko prizadejanje škode drugemu organizmu. Dollar in Miller pa sta pojem
agresivnosti opredelila kot reakcijo, katere cilj je poškodba živega organizma
(Lamovec 1978, 11).
Vendar pa pojma agresivnosti ne moremo gledati enako v vseh kulturah. Nekatere
kulture vidijo agresivnost kot negativen pomen, medtem ko druge vidijo agresivnost v
pozitivnem pomenu.
Poglejmo primer dveh različnih kultur v Ameriki: protestantov in Američanov
španskega porekla. Pri protestantih pomeni glasno govorjenje agresivni odziv, medtem
ko je pri Američanih španskega rodu tak način sporazumevanja popolnoma sprejemljiv.
Iz sledečega sklepam, da različne oblike agresivnosti ne vplivajo enako na drugega
človeka, zatorej nimajo enakega učinka (Lamovec 1978).

3.1.2 Izražanje agresivnosti
Agresivnost se kaže tako navzven ko navznoter.
Ko govorimo o agresiji, ki je obrnjena navznoter, je to oblika agresije, ki je uperjena v
samega sebe. Lahko se izraža posredno v obliki psihosomatskih motenj, alkoholizma,
depresivnosti ali pa neposredno kot občutek krivde, nagnjenost k samomorilnosti itn.
Agresija, ki je usmerjena navzven, se kaže v posredni ali neposredni obliki. Posredno se
kaže kot sovražnost, razdražljivost in sumničavost. Neposredno oblika pa se izraža kot
pasivna oblika (npr. negativizem) ali pa kot aktivna oblika (verbalno in fizično nasilje).
(Lamovec 1978)
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3.1.3 Instinktivistično pojmovanje agresivnosti
Instinktivistično pojmovanje agresivnost je najstarejše pojmovanje. Prvi, ki je poskušal
razložiti pojem agresivnosti, je bil William McDougall, ki je govoril o agresivnem
instinktu, ker je izhajal iz tedanjega razmišljanja, da je agresivnost instinkt, ki ga
spodbudi frustracija.
Pojmu agresivnosti se je posvetil tudi Sigmund Freud, ki ga je povezal s spolnim
libidom. Za najprimernejše oblike agresivnosti je vzel sadizem, ki se kasneje obrne
navznoter in se spremeni v mazohizem. V vsakem življenjskem obdobju se agresivnost
kaže drugače. V otroškem obdobju kot grizenje, v analnem obdobju pa agresivnost
doživi vrhunec, kjer je cilj poškodovati druge.
Leta 1920 je Sigmund Freud svojo teorijo o agresivnosti spremenil in ni več trdil, da je
agresivnost središče človeka, da lahko obvladuje svet, temveč je agresivnost
poimenoval kot človekovo samouničevanje. Pri človeku je ločil dva instinkta: erotični
instinkt (Eros) in instinkt smrti (Thantos). Oba sta pri človeku neprestano dejavna.
Freud je zagovarjal, da ni smiselno zatirati agresivnosti. Potrebno jo je preusmeriti, da
človek ne postane samouničevalen. To lahko po Freudu dosežemo s spodbujanjem
čustvenih vezi, npr. poistovetenje s sočlovekom ali pa instinkt podredimo razumu
(Lamovec 1978).
Carl Gustav Jung je v človeku videl vedno dva pola, ki sta si nasprotna. Npr. življenje
– smrt. Oba pola morata biti dejavna. Če je en pol nedejaven, bo drugi pol prevladal.
Človek, ki pa ne more napredovati, ustvarjati, je nagnjen k uničevanju. S tem je
povezana Jungova razdelitev podzavesti na individualno (izkušnje posameznika) in
kolektivno (izkušnje človeštva). Kolektivno je naše nezavedno stanje, ki nosi naše
življenje. V našem življenju to vidimo v obliki simbolov in mitov, ki nas ženejo naprej.
Take »tokove« imenujemo arhetipi. Arhetip ni simbol, temveč energijski vozel.
Arhetipe pa vidimo preko simbolov in so podedovani od naših prednikov. Lahko pa vse
stanje kolektivnega nezavednega ozavestimo. Od tu prihajajo v našo individualno
zavest instinkti, reakcije, ko posameznik vedno sam izbere, kaj je zanj najbolje
(Lamovec 1978).
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3.2 Nasilje
Da bi razumeli nasilje, moramo poznati njegovo definicijo.
»Nasilje je zloraba moči v različnih oblikah. Naučen, neustrezen vedenjski odgovor na
občutke strahu ali jeze, ko posameznik čuti kršenje svoje lastne integritete in svobode
ter odreagira na nasilen način, ki škoduje drugim« (Munc 2010, 81).

3.2.1 Vrste nasilja
Da lahko razumemo, kaj je nasilje nad ženskami v družini, moramo poznati vrste
nasilja, agresivnosti in zlorabe, ki se dogajajo. Davon Bradley Berry v knjigi Domestic
Violence Source Book (1995) pravi, da obstajajo štiri vrste zlorab in agresivnosti, ki se
izvaja nad žrtvijo.


Fizično nasilje: klofutanje, udarci, brcanje, zažiganje, boksanje, davljenje,

tepež, metanje stvari itn. ter vse ostale oblike, ki lahko povzročijo poškodbo ali ogrozijo
oziroma povzročijo fizično bolečino.


Emocionalna/psihološka zloraba: odvzemanje otrok, osramotiti žrtev, žalitve,

duševno prizadeti osebo (zbadati jo, žaliti njeno fizično podobo itn.), odvzeti finančno
stanje, ne dovoliti odločati o stvareh, manipulacija (z otroci ali hišnimi ljubljenčki,
zaničevanje njenega verskega prepričanja itn.).


Spolna zloraba: prisiliti osebo v seksualna dejanja oziroma spolne odnose,

četudi to ne želijo, ker se bojijo.


Fizična zloraba: se smatra kot najhujša oblika družinskega nasilja, saj

neposredno ogroža življenje osebe, ki je podrejena nasilju.
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3.3 Nasilje v družini
Nasilje v družini vključuje tako čustveno kot fizično zlorabo. Patricia Murphy,
specialistka za rehabilitacijo in svetovalka, pravi, da je verbalno nasilje dolgoročno
škodljivejše in pušča večje psihološke posledice na žrtvi.
Olga Brezenšek Lalič v svoji knjigi Odzivanje socialnih delavcev na nasilje v družini
(2009) navaja, da o nasilju v družini ne moremo govoriti kot o novodobnem ali
trenutnem družbenem problemu. To je stvar, ki je bila vedno prisotna.
K prepoznavanju nasilja v družini, je v 70-ih letih pripomoglo tudi žensko gibanje, ki je
opozarjalo na ta pojav, predvsem v partnerskih odnosih.
Vedno se pojavljajo vprašanja oziroma domneve, da je nasilje prisotno v družinah, v
katerih je prisotna odvisnost kot npr. alkohol, droge, nizek ekonomski standard. Iz
prakse, ki sem jo spoznala, in iz analitične primerjave, lahko vidim, da je nasilje stvar
družbe in ne odvisnosti. Nizki prihodki, nizek socialni standard in s tem povezan stres
pa nasilje samo še pospešijo.
Potrebno je poudariti, da je nasilje v družini izkazovanje moči nad drugo osebo. Zato se
najpogosteje nasilje izraža nad žensko, otroci, starejšimi in invalidnimi osebami, torej
šibkejšimi osebami/skupinami. Ne moremo govoriti o pojmu nasilja le v širokem
pomenu, temveč je potrebno v tem sklopu ločiti nasilje nad žensko, nasilje nad otroci in
mladoletnimi osebami, nasilje nad invalidnimi osebami in nasilje nad starejšimi.

3.3.1 Nasilje nad ženskami v družini
Podrejenost žensk se vedno začne z zastraševanjem in poniževanjem. Predvsem se to
kaže v patriarhalno obstoječih družbah, kjer je ženska že tradicionalno podrejena
moškemu in v slabšem družbenem položaju.
To gledanje izhaja že iz otroštva, kjer ženske pripadnice učijo, da so njihove primarne
naloge skrb za gospodinjstvo, skrb za otroke. Deklice v družbah, kjer je patriarhalni
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sistem močneje razvit, že od malega pripravljajo, da si poiščejo moškega, da bodo lahko
shajale v odraslem obdobju. Čeprav imajo danes ženske možnost izobrazbe, hodijo v
službo in imajo pravico do lastnega odločanja, se jih v tradicionalnih okoljih še vedno
vzgaja v podrejene osebe. S tem se ženske postavlja v drugorazredni položaj in nasilje
nad ženskami družba dojema kot stvar, ki je zasebna, med štirimi zidovi.
Glede na družbeni značaj problema, bi moralo biti nasilje nad ženskami v družini
obravnavano kot politični in javni problem, saj gre za kršenje človekovih pravic
(Brezenšek Lalič 2009, 14).
V Splošni deklaraciji človekovih pravic (1948) 3. člen pravi »da ima vsakdo pravico do
življenja, do prostosti in do osebne varnosti«. Dalje 5. člen govori o tem, da »Nihče ne
sme biti podvržen mučenju ali okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali
kaznovanju«. V nadaljevanju 16. člen, alineja 3, pravi, da je »družina naravna in
temeljna celica družbe in ima pravico do družbenega in državnega varstva«. To je le en
del pravic, ki so zapisane v mednarodni deklaraciji, a se osnovne človekove pravice
ženskam, ki so podvržene nasilju v družini vseeno kršijo.
Obstaja mnogo teorij, zakaj prihaja do nasilja med ženskami: od alkoholizma, do
socialno-ekonomskih dejavnikov, do finančnega stanja družine. Nobena od teorij ne
drži popolnoma, vse pa imajo isti rezultat – ponižanje in osamitev ženske, ki pogosto
vodi do smrti ali invalidnosti žensk.

3.3.2

Moč in nadzor nad ženskami

Nasilje nad žensko v družini se vedno dogaja v zaprtem odnosu. Nasilneži so
najpogosteje mož, partner, zunajzakonski partner in tudi bivši partnerji.
Nasilje se dogaja tako na emotivni kot tudi na fizični ravni. Cilj nasilja je ponižati
žensko, prevzeti nadzor nad njo, jo finančno, materialno, socialno, emocionalno
ponižati in podrediti.
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Ajdukovič in Pavlekovič (ur. 2004) opisujeta tri faze nasilnega vedenja (Brezenšek
Lalič 2009,12-15).
Prva faza je stopnjevanje napetosti povzročitelja nasilja in eskalacija. Spori ostanejo
nerazrešeni, slaba volja je zadržana. V tem obdobju začnejo mnogi moški več piti, če so
nagnjeni k alkoholizmu. V današnjem svetu se pogosto zatekajo k športu, druženju s
prijatelji in kolegi. S tem se poskušajo izogniti konfliktu in družini.
V drugi fazi, fazi eksplozije ali nasilnega vedenja, je prisotno grobo vedenje, ki
vključuje vse vrste zlorabe. Napetost, jeza, bes so osvobojeni. Moški poskuša nadzirati
situacijo z nasiljem. Ženske se v tej fazi pogosto srečujejo s fazo zanikanja, kot je npr.
saj ni mislil tako, sama sem kriva, to je normalno itn. Poskušajo se izogniti nadaljnjim
konfliktom in posledično tudi spolnosti s partnerjem. Poskušajo si pridobiti svobodo
»buy the freedom«.
Po pogovorih s predstavniki KP, UN, NGO in Eulex Police, ki na Kosovu obravnavajo
tudi nasilje nad ženskami, ti pravijo, da šele v tej drugi fazi nastopijo pravno-formalni
sistemi. Ko prihaja do prvih fizičnih napadov s strani partnerja, ženske pokličejo na
pomoč. V letu 20151 je bilo prijavljenih 956 žrtev družinskega nasilja, od tega je 800
žensk prijavilo nasilje. Vse ženske žrtve, ki so podale uradno prijavo na Kosovu, so že
bile večkrat napadene s strani svojega partnerja, preden so se odločile za prijavo. V 90
% (gre za neformalne statistične podatke) ženske ne podajo prijave, saj so v fazi
zanikanja in mišljenja, da so si to zaslužile, in da so dejanja nasilja partnerja nekaj, kar
mora ostati za zidovi domače hiše. Ženske so v tej fazi emocionalno in psihično že
precej izžete, zato se odločijo, da partnerja ne želijo sodno preganjati.
Tretja faza, ki sledi zlorabi, so tako imenovani »medeni tedni« oziroma obžalovanje.
Moški občuti fizično olajšanje, obžalovanje in sram. Pogosto se opravičuje in poskuša
biti nežen. Običajno se to pokaže preko daril in/ali obljube o lepšem vedenju.
Ta faza je krajša ali pa izgine po nekaj nasilnih dejanjih.

1

Statistični podatki pridobljeni s strani KP enot za leto 2015
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Da bi se ženska izognila nadaljnjemu nasilju, išče tehnike izmikanja. Za to porabi
ogromno časa, da bi umirila situacijo, in s tem pogosto zanemari sebe, otroke in lastne
potrebe. Partnerja vidi v dveh lučeh: kot tistega, ki je »dober« − ki ji izkazuje pozornost,
in kot »slabega« − tistega, ki se izživlja nad njo, njenim telesom in dostojanstvom.
Po podatkih, ki sem jih lahko pridobila po pogovorih s socialnimi delavci in uslužbenci
UNDP – GBV, ki delujejo na področju severnega dela Mitrovice in Zvečana, kjer živi
pretežno srbsko prebivalstvo, naj bi bilo neuradno več kot 75 % žensk podvrženih
nasilju v družini. V letu 2015 je bilo v severnem delu Mitrovice prijavljenih 59 2
primerov To je 13 % več kot leto poprej, pa vendar zanemarljiva številka glede na
videno situacijo na terenu. Nekatere ženske so bile tudi žrtve posilstev in pohabljanja
med vojnim stanjem na Kosovu. V takih primerih partnerji pogosto svoje nasilje
opravičujejo z izgovori, kot so, da bi bilo bolje, da so jo obglavili, kot pa da so jo
onečastili.
Težava nastane, ko žrtev čaka, da nasilnež pride v fazo »nemoči«, ki je v večini
primerov izigrana. Takrat ženske dobijo občutek, da so dolžne skrbeti zanj in zapadejo v
začaran krog. Ta pojav imenujemo tudi »Stockholmski sindrom«. Čeprav naj bi se
definicija Stockholmskega sindromom nanašala predvsem na žrtve, ki so bile v
ujetništvu ali so jih imeli za talce, ga policija in internacionalne organizacije, ki delujejo
na območju Kosova, uporabljajo tudi pri žrtvah družinskega nasilja, saj gre za
dolgoletno ujetništvo.
Žrtve razvijajo vrsto psiholoških reakcij na strah in v nasilnežu oziroma osebi, ki jim
povzroča zlo, vidijo dobro in v njih vidijo pozitivne lastnosti, medtem ko v policiji in v
avtoriteti vidijo negativne lastnosti (Free Dictionary).

3.3.3 Nadzor nad žensko s strani nasilneža
Proces odhoda od partnerja ni enostaven proces in se ne zgodi samo enkrat. Po
Brezenšek Laliču (2009) ženska v povprečju od šest do osemkrat zapusti dom in se

2

Statistični podatki zbrani s strani KP enote za severni del Mitrovice za leto 2015.
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vrne, preden se dokončno odloči, da se ne vrne nazaj. To obdobje razhajanja od
nasilnega partnerja traja v procesu sedem let.
Zakaj traja proces tako dolgo? Po Brezenšek Laličevi definiciji predvsem zato, ker
nasilnež vedno znova prevzame oblast in nadzor nad svojo žrtvijo.
Procesi, ki povzročitelju omogočijo ponoven nadzor:
- negacija (nasilje ne obstaja, ženska se mu lahko izogne, če želi);
- minimalizacija (ženska je manjvredna, ni gospodar hiše, ne zasluži enako kot
partner itn.);
- racionalizacija (ženska se vda v »usodo« in preneha iskati rešitve).
Žrtve pa o nasilju ne govorijo, ker:
- ker jih je strah, da jim nihče ne bo verjel;
- da se to dogaja tudi drugim in je normalna stvar v družini;
- da so same krive za nasilje (Brezenšek Lalič 2009, 14).

3.3.4 Nemoč žrtve in prevzemanje kontrole nad svojim življenjem
V knjigi Domestic violence Source Book (1995) dr. Leonore Walker pravi, da ima
večina žrtev nizko samopodobo in nizko samospoštovanje. Skozi leta raziskovanj je
dokazala, da obstaja pet faktorjev iz otroštva in sedem faktorjev iz odrasle dobe, ki
nakazujejo na nemoč posameznice.
Pet faz iz otroštva:
 priča pretepanja v domu,
 doživetje spolne zlorabe kot otrok,
 kritična točka, ko otrok izkusi izgubo nadzora nad dogajanjem v družini, kot so
na primer neprestane selitve, revščina, ki lahko vzbudi sram ipd.,
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 stereotipi, tradicionalne vloge med spoli,
 zdravstvene težave.
Sedem faz iz odraslega obdobja:


vzorec nasilja, ki pogosto eskalira z neprestano zlorabo,



spolna ljubosumnost,



posesivnost, izolacija,



grožnje z ubojem ali poškodbo ženske,



psihološko nasilje (definicija Amnesty Internacional),



zavedanje o nasilju moškega do drugih – do otrok, hišnih ljubljenčkov…,



alkoholizem in zlorabe drog.
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4. NASILJE V DRUŽINI NA KOSOVU

Bivša predsednica Kosova, Atifete Jahjaga, je aprila 2015 izjavila: »Kar sama smatram,
da je pomembno, je, da se vsak zase vpraša, ali delamo dovolj, da zagotovimo
enakopravnost žensk in deklet v družbi. Brez oklevanja lahko rečem, da ne ženske in ne
dekleta, še vedno niso obravnavana enakovredno v družbi. Res je, da smo postavili
napredno legalno infrastrukturo, vendar je še mnogo ostalo, preden bomo lahko rekli, da
so ženske in dekleta enakopravne v naši družbi« (Brasil 2015, 9).

Po zadnjih podatki se nasilje povečuje, čeprav je osveščanje o nasilju v družini večje in
ljudje nasilje v družini pogosteje prijavljajo policiji. Dejavniki, ki vplivajo na nasilje
nad ženskami na Kosovu, so povezani s tradicionalnim pogledom na žensko kot
podrejenim bitjem, katere primarna naloga je rojevanje otrok, njihova vzgoja in skrb za
družino. Med ostale dejavnike sodijo tudi revščina, neizobraženost, nezaposlenost itn.
Grafi spodaj prikazujejo ekonomsko-socialno stanje v državi Kosovo, ki neposredno
vpliva na število ženskih žrtev nasilja v družini.
Graf 1 − Starostna struktura prebivalstva republike Kosovo (Romero 2015)
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Graf 2 − Starostna struktura ženske populacije na Kosovu (Romero 2015)

Graf 3 − Stopnja nezaposlenosti in aktivnega prebivalstva v % za leto 2013 (Romero
2015)

Na podlagi visoke nezaposlenosti prebivalstva Republike Kosova sem preverila še
stopnjo prebivalstva, ki živi pod pragom revščine. Iz tabele je razvidno, da je tudi ta
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odstotek visok. Tako je v letu 2013 29,5 % prebivalstva živelo pod pragom revščine.
Tudi ta odstotek je visok, saj je v letu 2013 29,5 % prebivalstva živelo pod pragom
revščine. Odstotek je bil še pred leti precej višji (leta 2007 je tako pod pragom revščine
živelo 35 % prebivalstva (Index Mundi 2016).

Graf 4 − Število gospodinjstev (Statistical Yearbook 2014)
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Pri nadaljnji analizi sem upoštevala število gospodinjstev iz leta 2011, ko je bilo skupno
število gospodinjstev v Republiki Kosovo enako 308.212. Glede na podatke,
pridobljene s strani Policije Republike Kosovo v dokumentu At What Cost
(Farensworth Nicole itr. 2012), je število prijavljenih primerov družinskega nasilja v
letu 2010 na letni ravni znašalo 954 primerov. Glede na število gospodinjstev v letu
2011 to pomeni, da je bilo družinsko nasilje prijavljeno v enem od 323 gospodinjstev.
Glede na splošno oceno, da je prijavljeno samo vsako deseto nasilje v družini,
zaključujem, da je dejansko prisotno nasilje v družini v vsakem 32 gospodinjstvu.
Podatek za leto 2011 in 2012 znaša prijavljenih 2067 primerov nasilja v družini. Ker se
je število prijavljenih primerov nasilja v družini v letu 2011 in 2012 podvojilo, lahko
zato poenostavljeno ocenim, da je bila prijava storjena na vsako 149 gospodinjstvo. Ob
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upoštevanju nespremenjene stopnje prijave (ena na deset) in ob nespremenjenem številu
gospodinjstev (308.212) je ocena dejanske stopnje nasilja v družini na vsako 15
gospodinjstvo.

4.1 Od nasilja k ozaveščanju
Po vojni in nastanku neodvisne države ter vplivu mednarodnih organizacij prihaja do
sprememb v razmišljanju do stališča žensk na Kosovu. Leta 2010 je stopil v veljavo
Zakon o zaščiti in nasilju v družini (št. 03/Z-182) (Administrative instructions
no.12/2012 for determing the place and way of phychosocial treatment of perpetratos of
domestic violence 2012).
Isto leto je bila ustanovljena Nacionalna strategija za borbo proti nasilju v družini,
katere namen je preprečevanje nasilja, rehabilitacije žrtev in ozaveščanja javnosti o tej
problematiki.
V boju proti nasilju v družini sodeluje več institucij in organizacij. Na državnem nivoju
so to policija, zavodi za zaposlovanje, zdravstvo, šolstvo in pa nevladne organizacije
(NGO).
Kosovska policija (KP) je objavila prve ugotovitve o nasilju v družini v letu
2011−2012, kjer so zabeležili 2067 primerov. V 79 % so bile žrtve ženske. V 88 % so
bili nasilneži zakonski partnerji ali bivši partnerji.
V večini primerov se nasilje znotraj družine še vedno ne prijavlja, pravijo podatki iz leta
2015 (Administrative instructions no.12/2012 for determing the place and way of
phychosocial treatment of perpetratos of domestic violence 2012), saj gre še vedno za
stigmatizacijo, strah pred ponovnim nasiljem. Dodatno pa se v albanskem območju
Kosova še vedno srečujemo s tako imenovanim krvnim maščevanjem.
V albanskih družinah je močno zakoreninjena pripadnost družini. Moški potomci
ostanejo večinoma doma, kjer njihove žene skrbijo za mamo in očeta ter bližnje
sorodstvo. Obstaja nenapisano pravilo, kar se dogaja v družini, ostane v družini. Tako
pogosto spore rešujejo znotraj družin in soseske s krvnim maščevanjem, ki včasih
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privede do umora več deset članov družine. Zaradi takega prepričanja se nasilje ne
prijavlja oziroma se redkeje prijavlja oblastem.
Splošno mnenje družbe je, da je nasilje normalen pojav v družinah. Zato se ženske
bojijo prijaviti kakršnokoli obliko nasilja, saj tako za muslimansko kot tudi za
pravoslavno skupnost velja prepričanje, da je vloga ženske v prvi vrsti, da je žena,
mama in snaha.
Čeprav imajo ženske možnost izobrazbe in zaposlitve, zadnji podatki KAS (Kosovo
Agency of Statistics) za leto 2015 kažejo, da je več kot 56 % žensk neaktivnih na
tržišču dela, kjer navajajo razloge, kot so skrb za otroke, družino ali starejše osebe v
družini. To pa posledično žensko pripelje v težji ekonomski položaj. V albanskih
skupnostih, muslimanske vere, se še vedno držijo tradicije, da se ženska preseli k
moškemu, kamor ne prinese nobene lastnine in ji s tem posledično nič ne pripada.

4.2 Organizacije na Kosovu, ki pomagajo žrtvam nasilja
Po vojni so se ženske na Kosovu znašle v obdobju, ko so jih družba in družina
marganizirali. Čemu?
Po podatkih (Smith 2000) naj bi bilo preko 20.000 žensk posiljenih v času vojne, vendar
se točnega števila otrok, ki so se posledično rodili in koliko teh je bilo prepuščenih cesti
ali bolnišnicam, ne ve. Vse to pa je seveda vplivalo na povojni pojem ženske in na
odnos do nje.
Leta 2011 je tako nastala KSC – Koalicija skrbništva Kosova, ki povezuje 8 centrov za
ženske. KSC je nevladna organizacija (NGO), ustanovljena s strani USAID (U.S.
Agency for Internationa Development) in IOM (International Organization for
Migration). Leta 2012 je KSC s pomočjo Ministrstva za delo in socialno zaščito
(MRSZ)

podpisala Memorandum o neposredni podpori žensk, ki so nastanjene v

njihovih centrih. S tem se je začelo tudi sodelovanje vladnih institucij, in sicer
Ministrstva za delo, Ministrstva za izobraževanje in AAR (Avstrijska Agencija za
razvoj) (RTM 2014, 34).
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V KSC delujejo tudi druge nevladne organizacije.
RTM – Reggio Terzo Mondo je krščanska organizacija, ki preko prostovoljcev v svetu
vodi dva projekta: intervencijo v razvoju agrikulture in v boju proti nasilju v družini.
CCAER – Koordinacijski center v borbi proti nasilju nad ženskami, ki združuje 13
društev, katerih skupni cilj je pomoč ženskam, ki so doživele nasilje, ne glede na barvo,
raso, versko pripadnost.
Cilj vseh organizacij je zagotoviti ženskam, ki so doživele nasilje v družini, v katerikoli
obliki, možnost odkritega pogovora in rehabilitacije. Cilji so:


vračanje emocionalne teže ženski,



povečanje samopodobe ženske,



obnova in dvigovanje zavesti ženske o njej in njenih sposobnostih,



solidarnost med ženskami.

Ko se ženska odloči oditi, je prvi korak odhod v varno hišo. Po definiciji so varne hiše
zasnovane, da bi se borile proti nasilju, in da bi prinesle spremembe v kulturi, s ciljem,
da se odnos moškega in ženske snuje na priznavanju enakih pravic in možnosti. Varne
hiše so na žalost privilegirani opazovalci nasilja v zasebnih odnosih, in ravno iz tega
razloga predstavljajo glavnega akterja v intervencijah in fiksnih metodah za podporo
ženskam žrtvam nasilja v družini (RTM 2014, 34).
Na Kosovu je trenutno šest delujočih varnih hiš za ženske, ki so žrtve nasilja v družini.
Ena varna hiša sprejme do 15 žensk. Trenutno potekajo dialogi o možnosti razširitve
varnih hiš, za možnost sprejetja tudi do trideset žensk, vendar zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev trenutno to ostaja le pri željah. V severnem delu Mitrovice trenutno
ne deluje niti ena varna hiša, kar pomeni, da se ženske, ki živijo v srbskem predelu in so
žrtve nasilja v družini, se lahko umaknejo, odidejo v varno hišo v južni albanski predel
Mitrovice, kjer trenutno deluje ena varna hiša.
Ženske lahko ostanejo v varni hiši do šest mesecev, vendar so v kompleksnejših
primerih ženske ostale tudi do tri leta (Brasil 2015).

27

Prvi korak v varni hiši je, da se ženska osredotoči nase, zavzame svoje stališče do tega,
kaj želi – ali se želi vrniti, vzpostaviti dialog z nasilnim partnerjem, se razvezati itn.
Predvsem pa se ji želi pokazati realni pogled na situacijo, iz katere je odšla. Ločiti mora
med željo in potrebo. To so majhni koraki, ki zahtevajo potrpežljivost, da si ženska
povrne moč, začne sama odločati, kaj je dobro zanjo. V varni hiši si ženske med seboj
tudi pomagajo, s pomočjo svetovalcev, ki so vedno en korak za žensko. Svetovalci ne
sprejemajo odločitev namesto njih, vendar pa so jim zmeraj v oporo.
Državi, organizacijam in predvsem ljudem so priskočile na pomoč tudi mednarodne
organizacije, ki so vstopile na Kosovo pod okriljem UNMIK − United Nations Interim
Administration Mission in Kosovo oziroma na podlagi Resolucije Združenih narodov
1244 iz leta 1999, katere namen je zagotoviti mirno in normalno življenje prebivalcem
Kosova ter zagotoviti stabilnost na zahodnem Balkanu. (UNMIK 2016)

Najbolj izstopajoče mednarodne organizacije so naslednje (About UNDP in Kosovo
2016).


OSCE − Organization for Security and Cooperation in Europe, ki ima 5 glavnih

centrov na Kosovu in dela na programih človekovih pravic, enakopravnosti, medijski
svobodi, zakonih itn.


EULEX − European Union Rule of Law Mission, ne le da nudi pomoč pri

preiskovanju teh kaznivih dejanj, temveč tudi preko svojih enot ozavešča javnost o
problematiki nasilja v družini, o enakopravnosti spolov itn.


UNKT – United Nations Kosovo Team UNDP združuje 21 Agencij Združenih

narodov, kot so UNICEF, UN Women, UNV, FAO, UNFPA, UNDP itn.


UNDP − United Nation Development Programme, katerega glavni cilj je

izkoreninjene revščine z razvojem in spodbujanjem temeljnih načel Združenih
Narodov. Jedro cilja je vlaganje v človeški razvoj, ustvarjanje dobrin, predvsem z
odpiranjem in izobraževanjem o službah in delovnih mestih, institucionalnih reformah.
Enakopravnost in zaščita žensk je ključnega pomena, kar pomeni, da je enakopravnost
spolov temeljni del.
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Sama sem se pridružila UNDP na začetku leta 2016, in sicer timu ALMP (Active
Labour Market Programme) in GBV (General Based Violence), ki je odgovoren za
program »O nasilja v družini na Kosovu«, katerega namen je:


preventiva: dvigovanje zavesti med dekleti in ženskami, med moškimi in fanti o
nasilju v družini nad ženskami in ženskih pravicah;

 zaščita: povečati kapaciteto in finančno stabilnost pri zaščiti nasilja v družini in
zagotoviti kakovostne storitve, kot so varne hiše;


reintegracija: okrepljena ekonomska neodvisnost preživelim žrtvam nasilja v
družini, svetovanje za družine in storilce, zagotavljanje zaposlitvenih možnost
žrtvam nasilja v družini;



povečanje: razširitev in potrditev rezultatov programa in izkušenj, ki so
pridobljene preko političnega dialoga in zainteresiranih strani, kar zagotavlja
konsistenco in trajno stabilnost koordinacijskih mehanizmov.

S podprogramom »Samozaposlitve« znotraj predhodno omenjenega programa smo
želeli da ljudje, ki živijo severno ali južno od reke Ibar, stopijo iz začaranega kroga
neaktivnosti na delovnem tržišču in se osamosvojijo preko možnosti odpiranja lastnega
podjetja s svojo kreativno idejo. Poudarek je bil predvsem na ljudeh, živečih v ruralnih
področjih, in pa na ženskah, ki so preživele družinsko nasilje. V sklopu programa smo
jim v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje, Ministrstvom za delo in socialo ter
Finsko ambasado nudili tudi seminarje, kjer so se naučili osnovnih veščin malega in
srednjega podjetništva, ter svetovalce, ki so jim nudili pomoč pri sestavi poslovnih idej
in jim tudi svetovali pri vsakodnevnih težavah. Poslovne ideje je oddalo več kot 200
ljudi, za poslovni načrt pa je bilo izbranih 100 ljudi, ki so po končanih seminarjih tudi
dobili priznane certifikate.
To je samo eden od mnogih programov in projektov na Kosovu, ki želijo dvigniti
ozaveščanje o nasilju nad ženskami, poleg tega pa tudi pomagati žrtvam, jim omogočiti
socialno in ekonomsko neodvisnost, ki je eden izmed glavnih razlogov, zakaj ženske ne
zapustijo svojih nasilnih partnerjev.
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4.3 Severni del Mitrovice
Iz poročila o Nasilju v družini na Severu Kosova (2015) je razvidno, da institucije v
severnem delu Mitrovice nimajo generalnih poročil o prijavah in številu žensk, žrtev
nasilja v družini.
Posamezne policijske postaje (PP) KP obdelujejo podatke, vendar jih ne procesirajo na
centralnem nivoju. Tako npr. PP KP v južnem delu Mitrovice (albanski predel) redno
pridobivajo informacije o teh kaznivih dejanjih, a jih ne delijo s policijo, ki deluje v
severnem delu Mitrovice ali z ostalimi institucijami v severnem delu Kosova.
Severni del Mitrovice ima svoje institucije, kot so KP, centri za socialno delo ter
zdravstveni domovi.

3

Njihovo sodelovanje je mnogo boljše, vendar se zaradi

pomanjkanja podatkov za celotno območje Mitrovice (južne in severne) soočajo s
težavami realnih podatkov o žrtvah, koordinaciji postopkov žrtev itn.
Naslednja ovira, s katero se soočajo v severnem delu Mitrovice, je pomanjkanje varnih
hiš. Trenutno na tem območju ni ene varne hiše, kamor bi lahko policija in center za
socialno delo odpeljala žensko po prijavi nasilja v družini. Največja težava je samo
financiranje varnih hiš. Trenutno poteka dialog med nevladnimi organizacijami in
občinami o možnosti odprtja ene varne hiše, vendar za enkrat še niso prišli do rešitve.
Tako se lahko žrtve nasilja v družini umaknejo v varno hišo, ki je locirana v južnem
delu Mitrovice, torej na albansko govoreče področje. To za žrtev predstavlja še večji
pritisk in težavo, saj se sooča tudi z nepoznavanjem jezika in posledično s tujim
okoljem, kar pa ne pripomore k izboljšanju psihičnega stanja žrtve.
Ena izmed večjih težav je vsekakor nesodelovanje sodišč s KP ali Centri za socialno
delo. Kosovski in srbski zakoni pravijo, da sta policija in sodišče prva, ki stopita v stik z
žrtvijo. Ko KP dobi prijavo o družinskem nasilju, se odzove na klic, opravi preiskavo,
naredi zapisnik in omogoči žrtvi umik pred nasilnežem. V tem času KP javi sodišču
prijavo, kjer sodišče izda nalog o prijavi nasilja v družini. Najbližje sodišče je na južni
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V severnem delu Kosova delujejo tudi centri za socialno delo in zdravstveni domovi, ki sodijo pod
upravno pristojnost srbskih oblasti oziroma se njihovo področje regulira na podlagi srbske zakonodaje. V
severnem delu Kosova namreč še vedno obstajajo t. i. paralelne institucije, ki jih vodi Beograd oz. Srbija.
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strani reke Ibar, v kraju Vushtrii/Vučitrn, ki je popolnoma albansko govoreče področje4.
Ženske se zaradi tega pogosto ne odločijo za nadaljnji postopek in pregon nasilneža, saj
že odhod do sodišča terja svoj napor. Kasneje pa se soočajo še z jezikovno oviro in
nepoznavanjem zakonom, čeprav bi morale vse državne institucije imeti dvojezično
govoreče uslužbence. Iz poročila (Report on Domestic Violence in North Kosovo 2015)
je razvidno, da je leta 2013 samo 15 žrtev vložilo tožbo za pregon storilca na sodišču v
Vucitrnu. Centri za socialno delo redno opozarjajo na pomanjkanje komunikacije in
sodelovanja med sodiščem ter centri.
V severnem delu Mitrovice delujejo trije centri za socialno delo, v katerih je
zaposlenih 10 uslužbencev – socialnih delavcev in psihologov. Centri za socialno delo
so prvi, poleg KP, ki stopijo v stik z žrtvijo. Poleg pomoči žrtvam (zagotovitev fizične
in psihološke pomoči, podpora) je njihova naloga koordiniranje postopkov med policijo
in sodiščem, da se žrtve nasilja v družini razbremeni dodatnih pritiskov, ki jih prinese
sama prijava nasilja. Iz njihovih poročil je razvidno, da je sodelovanje s sodiščem slabo
ali pa ga skoraj ni. Zato se je vzpostavil odličen koordinacijski odnos in sodelovanje
med centri za socialno delo ter KP na severnem delu Kosova.
Naslednja tehnična skupina, ki deluje na področju zaščite žrtve družinskega nasilja, so
zdravstveni domovi in bolnišnice. V severnem delu Mitrovice ima vsaka občina
zdravstveni dom, v sami Mitrovici pa je ena bolnišnica, ki deluje po zakonih Republike
Srbije. Zdravniki in zdravstveno osebje imajo protokol, kako obravnavati žensko, ki je
prišla k njim kot žrtev nasilja, vendar pa je protokol zastarel in ne spremlja smernic,
zato so uslužbenci slabše podkovani v prepoznavanju znakov družinskega nasilja.
Upošteva se protokol obravnavanja žrtev nasilja po Srbskem zakonu (financirani so s
strani Srbije), ki je zastarel in ne dosega standardov v okvirjih Kosovskih zakonov in
priporočil, ki obravnavajo žrtve družinskega nasilja. Osebje v zdravstvenih domovih se
izobražuje, vendar še vedno ne v okvirjih, ki jih pozna Kosovska država in ostale
države, ki so pričele z reševanjem problemov nasilja v družini. Rešitev vidijo predvsem
v rednih treningih in seminarjih o nasilju v družini in preprečevanju družinskega nasilja
ter boljši opremi in sodelovanju med ostalimi tehničnimi skupinami.
4

Čeprav za Kosovo velja dvojezičnost, se v realnosti srbsko prebivalstvo sooča z jezikovno diskriminacijo,
ko gre za postopke pred uradnimi institucijami – npr. objave sodišč na oglasnih deskah so objavljene le v
albanskem jeziku, kar seveda srbski populaciji onemogoča enakopravno zastopanost v sodnih postopkih.
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Vse javne institucije, ki delujejo v primerih nasilja v družini, izpostavljajo isto težavo:
pomakanje komunikacije med sodiščem in tehničnimi skupinami, pomanjkanje varnih
hiš, premalo izobraževanja javnih delavcev o približevanju ženskam, ki so žrtve nasilja
v družini in premajhna ozaveščenost lokalnega prebivalstva.

4.3.1 Rešitve in smernice
V aprilu 2015 je UNKT začel s projektom dvigovanja zavesti lokalnih institucij v
občinah severnega Kosova za uspešno reševanje problema nasilja v družini in
enakopravnosti.
V severnem delu Mitrovice je UNDP v sodelovanju z lokalnimi NGO-ji močno vplival
na prepoznavo nasilja v družini. S treningi za uslužbence javnih institucij, z
zapostavljanjem koordinacijskih mehanizmov med tehničnimi skupinami na lokalnem
in regionalnem nivoju, s sodelovanjem z občinami v severnem delu od reke Ibar, kjer
želijo 30 % občinskega denarja nameniti ženskam.
Sama sem imela priložnost sodelovati na enem izmed treningov, kjer je bil cilj
vzpostaviti koordinacijski mehanizem za tehnične skupine, kot so administracija,
zdravstveni domovi in bolnišnice, centri za socialno delo in kosovska policija, skupaj s
sodelovanjem z nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s tematiko ženskih pravic in
družinskim nasiljem.
Namen treninga je bilo poiskati stičišča za delovanje in ustvariti Protokol med
institucijami ter Memorandum razumevanja.
S sodelovanjem UN Women in dr. prof. Vere Despotović, ki se je specializirala v
družinski psihoterapiji in ima več desetletne izkušnje na področju edukativnih
programov, smo želeli poiskati rešitve, kako bi vse tehnične skupine sodelovale na
področjih:
-

odkrivanje in prijave,

-

tveganja in ocena nevarnosti,

-

zaščite otrok, žensk in ostalih žrtev nasilja v družini,

-

zbiranja dokazov za pregon na sodiščih in sledenje temu postopku,
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-

integracije in resocializacije,

-

komunikacija in ozaveščanje.

Kot sem že omenila zgoraj, smo se tudi na tem treningu srečali s težavo nesodelovanja
sodišč in njihovih uslužbencev. Vendar pa so ostale tehnične skupine pokazale
motivacijo in željo po boljšem skupnem sodelovanju − in ti verjamejo, da bosta tako
Protokol kot Memorandum izboljšala proces zaščite žrtve nasilja v družini.
Smernice, ki so bile ustvarjene med treningom, so sedaj v procesu obdelave in trenutno
kaže, da bi lahko program zaživel že konec tega leta.
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5. NASILNI LJUDJE – NASILNI BOG

5.1 Bog in nasilje v Stari Zavezi
Bog je ustvaril človeka po svoji podobi. Podaril jima je svobodo in možnost odločanja.
V prvotni podobi Adam in Eva nista poznala občutka krivde, podrejenosti in nasilja (1
Mz 2,25). Svojo ranljivost in nevarnosti pred zlorabami začutita po znanem »izvirnem
padcu«, kar ju v hrepenenju po varnosti popelje do prvih poskusov zaščite: »Tedaj so se
obema odprle oči in spoznala sta, da sta naga. Sešila sta si predpasnika iz smokvinih
listov« (1 Mz 3,7). Ko Bog opazi, da njuna zaščita ne nudi dovolj varnosti, jima naredi
obleko iz živalske kože: »Gospod Bog je naredil človeku in njegovi ženi suknji iz kože
in ju oblekel« (1Mz 3,21) .
Po izvirnem grehu je torej iz ljubezni do človeka ter v želji po varnosti moralo nekaj
»umreti«. Kaj hitro pa človek tudi sam prične ubijati in žrtvovati živali v želji, da
harmonizira svoj odnos do Boga5. Različne oblike žrtvovanja živali se potem raztezajo
skozi vso Staro zavezo.
Že pri bratih Kajnu in Abelu zasledimo tudi nasilje nad človekom. Tudi s tem je
posejana Stara zaveza.
Marsikdaj zasledimo, da nasilje zagovarja Bog. Takih primerov celo v sodobnem času
ne manjka. Ob tem vemo, da Stara zaveza pogosto navaja primere nasilja, ki so
povezani s takratnimi zgodovinskimi in političnimi okoliščinami ter jih uvršča v
kontekst ohranjanja nacionalne in religiozne identitete izvoljenega ljudstva. Hkrati velja
pripomniti, da se v Stari zavezo Bog, ko »zagovarja nasilje«, navadno vedno postavi na
stran šibkejšega (McLaren 2010, 75). Na ta način Bog pokaže šibkemu človeku, da je
dovolj močan in se vedno splača boriti za spremembe. S tem nasilje stopi v ozadje, v
ospredju je moč vere in zaupanja (Oberforcher 1988, 156). A tudi v teh primerih ne
moremo izključiti možnosti, da si človek jemlje v svoje roke več moči in pravic, kot mu
jih zaupa Bog. Sveto pismo govori namreč tudi o primerih, ko človek v skrajni stiski
5

Noe je postavil Gospodu oltar in vzel od vse čiste živine in od vseh čistih ptic ter daroval žgalne daritve
na oltarju. (1Mz 8,20)
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postane tako šibek, da tudi nasilja ne zmore več. Takrat prosi Boga, naj on izvrši nasilje
in Bog to obljubi. Tako človek Boga delegira za izvrševalca nasilja, sam pa se s tem
razbremeni potreb po maščevanju in destruktivnem ubijanju (Dangl 2013, 22) ter
postane globok vernik, ki hrepeni po pravičnosti in spremembah v življenju (Zenger
1994, 162).
Velikokrat nasilne pripovedi v Svetem pismu ponazarjajo tudi drame, ki se dogajajo v
človekovi notranjosti. Tako lahko vidimo npr. znano »Bitko z Amalečani« (2 Mz 17,816) kot notranje bojevanje proti potrošništvu (Gerjolj 2009, 298-301). Enako velja za
pobijanje »bratov in sester« po uničenju »zlatega teleta« (2 Mz 32,25-29), kjer gre za
premagovanje nevarnih razvad in ideologij brez vrednot tudi takrat, ko se nam slednje
predstavljajo kot »bratje in sestre« (Gerjolj 2009, 306-307).
V povezavi z napo tematiko pa je zanimivo, da tudi v Stari zavezi nikjer ne zasledimo
nasilja nad ženskami.

5.2 Bog in nasilje v Novi zavezi
Za razliko od Stare zaveze v Novi zavezi ne najdemo primerov nasilja – razen seveda
nasilja nad Odrešenikom. Namesto »klavnih in žalnih daritev« Bog daruje svojega Sina.
Pri tej daritvi Jezus sodeluje tako, da sprejme vlogo »žrtvenega jagnjeta« ter tako
postane zmagovalec nad nasiljem (Weaver 2005, 49). V tej vlogi prepoznamo Jezusa
kot tistega, ki se v komunikaciji s svojim Očetom počuti tako obdarovanega z
življenjskimi močmi, da ga niti nasilje niti smrt ne moreta »uničiti«.
Kako Jezus presega takratne navade prezira nad ženskami, pokaže na več primerih.
Prešuštnice kljub takratnim zakonom ni obsodil, Samarijanko je odrešil od njene
ujetosti v greh, celo na svojem križevem potu se je posvetil sočutnim ženskam, ki so
objokovale njegovo trpljenje, ne nazadnje so bile prav ženske prve deležne vesele
novice o njegovem vstajenju od mrtvih.
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6. POSTATI SPET JAZ – METODOLOGIJA DELA Z ŽENSKAMI,
KI SO BILE ŽRTVE DRUŽINSKEGA NASILJA

Večino časa sem preživela z ženskami srbske narodnosti, ki živijo v severnem delu
Mitrovice. Soočajo se z ogromnim problemom, kam in kako se umakniti, ko pride do
nasilja s strani partnerja, in kje poiskati pomoč, da bi lahko odšle iz nasilnega odnosa.
Edino varno hišo, v katero se lahko umaknejo, imajo v južnem delu Mitrovice, ki je
pretežno muslimanska in albansko govoreča. Že ko se želijo umakniti, se srečajo s prvo
težavo, in sicer z nepoznavanjem albanskega jezika in z nacionalno nestrpnostjo.
V severnem delu Mitrovice deluje več nevladnih organizacij, ki jim ponujajo pedagoško
pomoč, vendar se ženske nerade obračajo na njih, saj se vsi med seboj poznajo in se ne
želijo javno izpostavljati.
Ko sem se prvič srečala s temi ženskami, sem videla strah v njihovih očeh in nelagodje.
Kdo je ona? Še ena tujka, ki nas ne razume. Še nekdo, ki misli, da ve, kaj prestajamo?
Kratek čas, ki sem ga preživela z njimi, sem le želela, da zopet verjamejo vase in v sebi
poiščejo moč, da bodo lahko hodile naprej.
Zato sem lahko proces izvedla le z nekaj ženskami, ki so privolile v to. Metoda in
svetovanje sta potekala v srbskem jeziku.

6.1 Metoda drevesa
Za metodo drevesa sem se odločila, ker lahko drevo vidimo kot simbol odraščanja, kot
simbol poti k svobodi, pot odraščanja, kam nas lahko vodijo naše življenjske izkušnje.
Kakor mlado drevo, ki potrebuje nego, da zraste, tako ljudje potrebujemo drug drugega
– v otroštvu potrebujemo družino, v mladostništvu dodamo še prijatelje, ki jih
spoznamo v šoli, kasneje, ko rastemo, dodamo še ostalo družbo in izkušnje. Včasih se
drevo poškoduje, polomi svoje veje, poškoduje lubje zaradi zunanjih dejavnikov. Tudi
naše življenje je tako. Včasih ne moremo predvideti težkih okoliščin, ki so nam dane na
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naši poti življenja in lahko pustijo globoke rane v nas. In kakor drevesu, tako se lahko
tudi nam rane zacelijo, če najdemo cilj, ki nam bo zopet pomagal rasti.
Prvo srečanje smo začele s kratko predstavitvijo, kdo je kdo in od kod prihajamo.
Predstavila sem sebe in kako bo približno potekalo srečanje.
Da smo se malo sprostile, sem uporabila glasbo. Sodelovale so ženske, tako
muslimanske kot pravoslavne vere, vse pa so delile enako izkušnjo – vse so žrtve nasilja
v družini.
Pri vsaki sem videla, da se bori s svojimi občutki. Nekatere so še vedno v fazi zanikanja
o tem, kaj se jim je zgodilo/se jim dogaja. Tiste, ki so uspele oditi iz nasilne družine, se
trudijo vsak dan posebej, dan za dnem se borijo z občutkom krivde, nezaupanja in
iskanjem rešitve za boljše življenje.
Proces metode drevesa je potekal v štirih delih. Izbira simbola, meditacija, razlaga slike
in pisanje pisma. Čeprav si pripravljen na sam proces, sem v praksi izkusila, da se
moraš prilagajati okoliščinam, v katere si postavljen. Zaradi zunanjih dejavnikov, kot so
služba, otroci, ženske včasih niso bile pripravljene sodelovati v vseh procesih.

6.1.1 Izbira simbola – iskanje notranjih želja

V prvem delu procesa sem uporabila predmete, ki ponazarjajo človeka in njegovo
življenje. Na sredino prostora sem postavila simbole iz narave, različne predmete,
barvne fotografije, ki so imele religijsko vsebino, prizore iz vsakdanjega življenja.
Vsaka si je vzela čas in jih v miru pogledala, brez hitenja in si nato izbrala en predmet,
simbol, ki jo je tisti trenutek spominjal nanjo, na njeno željo, njeno upanje. Tistega, ki
jo ponazarja. Pogovarjale smo se, kaj je vodilo, da si je izbrala določen simbol in kaj
nam ta pove o nas samih. Po tem je vsaka izrazila željo, kaj si želi v svojem življenju
zase, za družino.
Težko jim je bilo govoriti o sebi. Na začetku so bile redkobesedne. Le dve ženski sta si
upali na glas izreči besedo žrtev. Ena izmed njih se je le opogumila in na ves glas
povedala, da je bila žrtev nasilja v družini s strani svojega zakonskega partnerja in da ji
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tega ni več težko priznati in se tega ne sramuje. Samo omemba besede družina in nato
opis dogodkov, ki so se jim pripetili, so vodili do odziva, da so povesile glavo. Občutek
krivde, da so si same krive za njihovo stanje, občutek sramu je bil tako močan, da so se
neprestano opravičevale. Ženske težko verjamejo, da si kot individualna oseba vredna
vsake sekunde v tem življenju.
Besede Joan Borysenko dobro opisujejo vse njihove izpovedi: »Včasih sem mislila, da
je najhujša stvar na svetu, če napraviš napako. To je namreč pomenilo, da nisem dovolj
dobra in da me ljudje ne bodo marali. Lahko, da se mi bodo posmehovali, me odbili in
zapustili. Neprestani strah pred spodrsljaji, kritiziranje samega sebe povzroči napetost,
tesnobo, depresijo in pogoste bolezni. Tu ne gre več za poslušanje glasu vesti, ampak za
nezdravo krivdo, ki hromi vse tveganje in ustvarjalnost v našem telesu. Hkrati s temi
občutki pa je vse v nas globoko ukoreninjena jeza, da smo nezmožni odpuščati sebi in
drugim.« (Potočnik 2007, 243)
Sram, žalost, jeza, ohromljenost so vsi občutki, ki spremljajo ženske, ki so doživele
nasilje v družini. Čeprav se zavedajo, da obstaja izhod, in da imajo pravico živeti
življenje, ki si ga želijo, jih taki občutki pogosto zaustavijo na poti do njihovih ciljev.
Z nekaterimi smo prebrale 2Mz 3,4-6, zgodbo o gorečem grmu, kjer se srečamo s
štirimi liki: Abrahamom, Jakobom, Izakom in Mojzesom. Mojzes je od vseh likov v
najtežji situaciji. Rojen v obdobju, ko se je dogajal genocid nad moškimi potomci. Ostal
je brez družine. V življenju se je srečal z nasiljem, samoto in ovirami. Vendar vse stiske
premaguje, kar mu vliva moč, mu daje upanje, upanje v prihodnost. Bog se pokaže kot
nekdo, ki čuti, osvobaja, pa vendar ga tudi opozarja.
»Ko je Gospod videl, da prihaja gledat, ga je Bog poklical iz sredine grma in rekel:
»Mojzes, Mojzes!« Rekel je: »Tukaj sem.« Bog je rekel: »Ne hôdi sem! Sezuj si sandale
z nog, kajti kraj, kjer stojiš, je sveta zemlja!« Potem je rekel: »Jaz sem Bog tvojega
očeta, Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov.« Tedaj si je Mojzes zakril obraz,
kajti bal se je gledati v Boga.« (2Mz 3,4-6)
Odlomek nam želi povedati, da je življenjski prostor svet prostor, kjer moramo čutiti tla
pod nogami in nihče nam nima pravice uničiti svetosti našega življenja. Vsak nasilnež,
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ki je izvajal agresijo in nasilje nad ženskami, je zadal rano v življenjski prostor teh
žensk, jim pustil brazgotino, ki jo je težko izbrisati.
Zato si ženske pogosto kot Mojzes (»Potem je rekel: »Jaz sem Bog tvojega očeta, Bog
Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov.« Tedaj si je Mojzes zakril obraz, kajti bal se je
gledati v Boga.«) (2Mz 3,6) zakrijejo obraz, ker ne morejo v danem trenutku preseči
tako grozovite izkušnje. Vendar nam Bog daje upanje, da se ozremo k njemu, da
najdemo cilj v našem življenju, ki nam da tudi nov smisel življenja. Tako kot se Mojzes
izmika, da si poišče cilj in išče izgovore, tako tudi v življenju reagiramo na težke
življenjske situacije, iz katerih težko vidimo izhod. Takrat lahko poiščemo podporo tudi
v Bogu ali pa v naših najbližjih, ki jim zaupamo.
Vse ženske se niso opredelile kot verujoče, ena izmed njih je bila islamske
veroizpovedi, vendar pa so se vse poistovetile z zgodbo in v sebi iskale moč, ki jih vodi
naprej. Spomnile smo se iskanja simbolov, kaj nam pomeni, kako drevo raste in kakšno
je naše drevo sedaj in kakšno bo čez pet let. Razmislile smo, kaj potrebujemo za
življenje, kako smo bile videti kot sadika, kaj vse smo v svojem življenju dosegle.

6.1.2

Meditacija

Vsako posebej sem povabila, da se udobno namesti in ob zvoku glasbe vstopi v svojo
domišljijo.
Prišla sem na odprto jaso. Vse okrog mene je zeleno. Ko pogled obrnem na levo, vidim
cvetlice, metulje, ki prhutajo v zraku. Stopim naprej in pred menoj, v sončni svetlobi
zagledam drevesa. Mogočna drevesa, ki se vzpenjajo visoko proti nebu. Odločim se, da
jih pogledam od blizu. Pred menoj stoji mogočen hrast, katerega korenine so vidne nad
zemljo. Vidim, da ga vreme in okoliščine niso uničile. Malo naprej vidim mlade
iglavce, ki so ravno pognali korenine, dobili svoje prve iglice. V ozadju pa stoji smreka,
ki jim daje zavetje. Ko se jo dotaknem, občutim grbe, ki so nastale skozi leta, vidim
polomljene veje, a še vedno raste.
Ko stopam naprej po poti, vidim polomljeno vejevje, odpadlo listje, hlode, naložene en
poleg drugega. Sprašujem se, kaj počnejo tam. Listje je rumenih, rdečih, oranžnih barv.
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Komu pripadajo? Kdaj je odpadlo? Usedem se na najbližje deblo in razmišljam, katero
drevo sem jaz.
Pustila sem jih v tišini, da so začutile meditacijo, da so razmislile, kakšno podobo imajo
o sebi, katera so tista znamenja, po katerih bi jih spoznali od tisoče drugih dreves, kako
vem, da sem med tolikimi drevesi to jaz, kakšne korenine ima drevo ali ima kašne grče
in poškodbe.
Nato so narisale drevo. Nekatere so to naredile doma, nekatere so se odločile to narediti
takoj.

6.1.3

Razlaga slike – Kakšno drevo sem jaz?

Tretji korak je bila predstavitev svojega drevesa, ki so ga narisale. Nekatere niso želele
govoriti, druge so zelo površinsko opisale svoje drevo in odločitev za tako risbo. Na
drugi strani pa sem imela žensko, ki je začela opisovati svojo risbo s ponosom, čeprav si
lahko slišal vse tegobe, ki jih je doživela.
Ne glede na reakcije žensk, se mi je zdelo najpomembneje, da se počutijo dovolj
udobno in varno ter predvsem, da se zavedajo, da je vsak korak v procesu njihova
odločitev in da jim ne sme nihče reči, kaj lahko ali česa ne smejo.
Proces razlage slike poteka v štirih fazah.
Risba se postavi na sredino. Zazremo se vanjo in si jo dobro pogledamo.


Kaj vidim, kaj občutim

Med refleksijo slike lahko dodamo še možnosti, ali se avtor in ostali opazovalci
spomnijo na kakšen poseben vonj, zvok, ko pogledajo sliko.


Poda se naslov slike

To lahko naredi avtor slike ali pa tudi opazovalci. Lahko dodamo lastne občutke ob
sliki, ki naj bodo podani v sedanjiku, npr.: »Ana, čutim, da me je strah.«


Avtor razloži sliko
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Predvsem je treba biti pozoren, da se pripovedovalec sam odloči, kako bo razložil
sliko, da mu dopustimo možnost, da zadiha, če ne more nadaljevati, da ga ne
prekinjamo s komentarji, da v tišini počakamo, če ga preplavijo čustva in da zgodbo
pove v prvi osebi, v sedanjiku.
Ko avtor zaključi z razlago svoje risbe, mu lahko damo možnost, da nadaljuje zgodbo,
kjer lahko uporabimo metodo menjave vlog, nadaljevanje zgodbe, dodajanje elementov
risbi …


Posameznik zaželi drevesu, ki je narisano, željo

Na koncu lahko zaželimo risbi ali avtorju pozitivno željo in zaključimo. Če avtor risbe
želi, lahko na koncu dodamo molitev, objem, stisk roke.

6.1.4 Pismo Drevesu

Vsako dekle, ženska je bila povabljena, da napiše pismo drevesu, ki jo ponazarja. Kako
je to drevo raslo? Ali se je drevo skozi leta spremenilo? Kdo/kaj je vplivalo na te
spremembe? Ali še vedno stoji?
Z dovoljenjem avtorice, ki je bila del te skupine, objavljam del pisma.
Odrasla sam u ljubavi i harmoniji i moj zivot je bio kao hrast, kojem nikakve okolnosti
naudile nisu. U braku sam bila drvo sa svim polomljenim granama, jer sam bila ubijena
fizicki i emotivno. Svoje polomljene grane godinama sam oporavljala i borila se sa
traumama. Sada sam cetinar sa jelkama, koje me stite, a grane ponovo rastu, jer sam ja
borac. Ja sam drvo, koje se nije oporavilo preko noci, vec je to dug proces. Iza mog
osmeha stoji milion suza.
PREVOD: Odrasla sem v ljubezni in harmoniji in moje življenje je bilo kot hrast,
kateremu niso nobene okoliščine škodovale. V zakonu sem bila kot drevo z vsemi
polomljenimi vejami, saj sem bila poškodovana fizično in psihično. Svoje polomljene
veje sem celila leta in leta in se borila s travmami. Sedaj sem iglavec, jelka, igle me
ščitijo, veje ponovno rastejo, saj sem borka. Sem drevo, ki se ni opomoglo čez noč,
temveč je bil to dolg proces. Za mojim nasmehom je milijon solza.
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Podelile smo si izkušnjo, kako je bilo pisati pismo, ali so se soočale s kakšno oviro.
Danes lahko vse na glas povedo, da so bile žrtve družinskega nasilja s strani svojih
zakonskih partnerjev. Pisanje pisma pa je prebudilo globlja čustva. Občutek nemoči ob
napadih in zlorabi, občutek strahu, ponižanja, nizke samopodobe. Kakor je raslo drevo v
pismih, tako je rasla njihova samozavest, pozitiven pogled na življenje in vidik, da jim
je uspelo. Da zopet živijo, da se zopet spoznavajo in da so ponosne, da so. Da so
ženske, mame, hčere, da so individualne osebe, ki si zaslužijo spoštovanje, ki imajo
pravico do lastnega mnenja in ki se več ne bojijo postaviti zase.
Ena izmed deklet je rekla, da ko je napisala pismo do konca, je šele spoznala, kako
hvaležna je družini, Bogu, prijateljem, predvsem pa sebi, da ni obupala v najtežjih
trenutkih in da je s pomočjo metode zopet dobila dodaten elan do življenja, do dela.

6.1.5 Vtisi in pogledi
Cilj je bil uporabiti geštalt pedagoški proces z žrtvami nasilja v družini v pretežno
srbskem področju severne Mitrovice.
Na začetku sem predvidevala, da se bom soočala z jezikovno oviro in pa z nemožnostjo
uporabe krščanskega vidika v samem procesu, saj so ženske, ki so privolile v
sodelovanje, pravoslavne ali islamske vere.
Prvo srečanje je bilo malce neredno, saj se nismo poznale in glede na občutljivo
tematiko je bila zadržanost precej očitna. Vendar so se že po prvi fazi, izbiri simbolov,
sprostile in videl si njihove zanimanje, kaj bodo srečanja prinesla naprej. Bolj kot so se
faze stopnjevale, bolj so bila srečanja intenzivna, odpirala so se vprašanja in teme, ki so
jih porinile globoko v svojo podzavest. V tem času je bilo zame najtežje ostati miren, v
tišini in jim pustiti, da same določijo svoj tempo, kako želijo nadaljevati ter koliko in
kaj želijo povedati. Slišala sem življenjske zgodbe, ki nikogar ne pustijo hladnega.
Čeprav si želiš, da bi jim tisti trenutek nekako pomagal, ugotoviš, da je edino pravilno,
da upoštevaš geštalt pedagoški pristop dovoliti, da si ženska sama določi globino
procesa.
Ponudila sem jim tudi, da lahko vključimo svetopisemsko zgodbo v sam proces. Čeprav
jih je polovica omenila, da ne verujejo, so vse potrdile, da se tako ali drugače obračajo
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tudi na Boga. Preko molitve, v družini, med prazniki. Ena izmed deklet je bila islamske
vere, vendar je želela, da skupaj prebere zgodbo o gorečem grmu, sama pa je prebrala
zgodbo iz Korana. Najbolj pa sem bila presenečena nad pozitivno reakcijo pri branju
Svetega pisma, kjer različnost v veri sploh ni bila moteča. Ne glede na to, ali so bile
ženske verne ali ne, so vse izjavile, da je pomemben duhovni vidik in ni pomembno, v
katerem Bogu ga iščeš.
Čeprav smo skupaj preživele le kratek čas, sem preko prebiranja pisem in kasnejših
odzivov ugotovila, da geštalt pedagogika vpliva na posameznika, na njegov občutek
zaznave, odzivanja in daje človeku vpogled v prihodnost, saj posamezniku v procesu
omogočiš, da si sam najde cilje in pot, po kateri bo lahko hodil.

6.2 Življenjska zgodba avtorice pisma
Avtorica pisma je privolila v intervju, kjer je povedala svojo življenjsko zgodbo,
izkušnjo, ki jo je privedla, da je postala žrtev družinskega nasilja in njen boj
osvoboditve iz oklepov nasilnega moža. Zgodba je povzeta na podlagi intervjuja v
Mitrovici z dne 10. 5. 2016. Zaradi zaščite osebnih podatkov in integritete jo bom v
nadaljevanju imenovala z izmišljenim imenom Ana.
Ana je odraščala v severnem delu Mitrovice, v pravoslavnem okolju, v muslimanski
družini. Njena družina je visoko izobražena in podpira izobrazbo svojih otrok. Ana,
njen brat in sestra so glede na razmere na Kosovu imeli finančno dobro situirano
življenje in podporo družine. Ana pravi, da jo je oče vzgajal kot kraljično. Vse kar je
želela, je imela, učil jo je o dobrem na tem svetu in da vse kar želi, lahko doseže –
izobrazbo, moža, otroke. Tudi preko Korana se je učila, da je svet dober, da nikomur ne
smemo škodovati in dobro prinaša dobro.
Kot 16-letno dekle, ki je obiskovalo srednjo zdravstveno šolo, je spoznala svojega
bodočega moža. V dveh letih njunih srečanj in spoznavanj je z njo ravnal spoštljivo.
Pritegnila jo je njegova samozavest, močna povezanost z islamsko vero, spoštovanje
staršev in predvsem odnos do žensk in podpora, da se Ana izobražuje. Ko je dopolnila
18 let, jo je zaprosil. Brez pomislekov je rekla da in se odločila, da zapusti družino,
prijatelje in se preseli z njim v Avstralijo.
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Na letalu je prvič videla njegov drug obraz. Ko sta se usedla na letalo, ji je prisolil
klofuto z obrazložitvijo, da je to za vse stvari vnaprej, ki bi jih lahko naredila narobe.
Sama je rekla, da ni mogla verjeti in ni niti reagirala na sam dogodek. Ko sta pristala v
Avstraliji, so jo vsi pričakali z odprtimi rokami, celotna njegova družina, ji čestitali, se
ji zahvaljevali, da je sprejela njihovega sina in z njo ravnali, kot da je njihova hči.
Počutila se je kot doma. Zopet je bila kraljična. Čeprav ni imela svoje družine ob sebi,
je našlo novo, kjer bodo spoštovali njeno mišljenje, ji dovolili, da hodi v šolo in dobi
vse materialne stvari, ki jih želi. V samem pogovoru je pogosto omenila, da ji veliko
pomeni videz in da je videti »kot iz škatlice« vsak dan, od nog do glave. In vse to je
imela. V prvem tednu se je njen zaročenec odločil, da se morata poročiti pred hodžo,
brez ostalih obredov in zabave. Že takrat se je prvič vprašala, zakaj tako hiti in dobila
odgovor, da spoštuje njeno versko plat in jo želi spoštovati tudi pred Bogom. Po tem
tednu so se stvari obrnile. Začeli so se redni udarci, brcanje, klofutanje, grožnje z
ubojem in spolno nasilje. Sama pravi, da ni razumela, od kod njegova agresija in je to
opravičevala z novo nastalo situacijo – poroka, vselitev. Vsak dan ji je kupoval rože in
voščilnice (ko sva tako sedeli in se pogovarjali, je naenkrat obmolknila; čutila sem
njeno nelagodje; na steni je videla obešene rože, ki so jo spomnile na darila, s katerimi
je opravičeval svoje dejanje; pravi, da še danes ne more sprejeti daril, ne dovoli
objemov in postane anksiozna, ko je sama z moškim). Vsak dan ji je grozil, jo pretepal,
posiljeval in vsak dan se je opravičeval ter kupoval draga darila. Sama je opravičevala
nasilje preko Boga. Da ji je Bog namenil to izkušnjo, da se bo spremenila. Po drugi
strani pa pravi, da se znova in znova sprašuje, kako to, da je oče ni naučil, da svet ni lep,
da so na svetu kruti ljudje, ljudje, ki ne spoštujejo drugih, ljudje, ki ne spoštujejo vere
(solze ji polzijo po obrazu). Očeta krivi samo za eno stvar, in to je, da ji je njen svet
naredil tako popoln, da ko je začela doživljati fizično in psihično nasilje s strani svojega
zakonskega moža, je mislila, da je to »normalni odziv«. Ko sem jo vprašala, kako to, da
ni obvestila svojega očeta o dogodkih, je odgovorila, da je prvič poklicala po nekaj
mesecih, ko je imela počeno lobanjo in poškodovano oko. Ko je slišala očeta po
telefonu, da verjame, da je srečna in zadovoljna, se je odločila, da mu ne želi odvzeti
tega veselja. Sama pa se je izogibala domu, tako da se je vpisala na stomatološko šolo,
saj verjame, da izobrazba pripomore k lažji zaposlitvi, boljši komunikaciji med ljudmi
in da bo lahko dobila nazaj spoštovanje svojega moža.
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Pol leta po poroki je zanosila. Cela družina se je veselila, sama pa je jokala, saj ni
vedela, ali mož želi otroka in ali jo bo zopet poskušal ubiti. V petem mesecu nosečnosti,
ko jo je brutalno pretepel po trebuhu, hrbtu, nogah, se mu je prvič uprla in rekla, da želi
ločitev. Vedela je, da ne bo ničesar dobila in da jo bo vrgel na cesto, saj ji je večkrat dal
jasno vedeti, da ni nič njenega, da ko je zapustila svojo družino na Kosovu, je postala
njegova lastnina. Vendar je to ni skrbelo, saj je samo želela iti nazaj k svojemu očetu in
družini. Odločila se je, da ne more splaviti nedolžnega otroka, čeprav je bil spočet iz
nasilja. Njena vera in njeno prepričanje ji ni dopuščalo, da bi to storila. V tem času se je
pogosto zatekala k molitvi in spovedi, kjer je vedno našla uteho in moč, da je zjutraj
vstala, se oblekla, šla v šolo, prišla domov, poskrbela za gospodinjska opravila in
počakala moža, da se je lahko znesel nad njo. Edino vodilo v življenju je bilo, da ne sme
zapustiti šolanja in vere, saj jo bo to rešilo iz začaranega kroga nasilja. Najhuje ji je bilo
v osmem mesecu nosečnosti, kjer je zopet doživela fizično nasilje, ki je privedlo do
hudih krvavitev in možnosti splava. Nikoli ne bo pozabila, kako je ležala na tleh
nemočna, prvič v življenju prosila za pomoč, na glas izrekla besede, naj jo rešijo,
njegovi starši, predvsem njegova mama pa so samo nemo opazovali. Bil je njen najbolj
boleč trenutek v življenju, kjer je spoznala, da se ne more zanesti na najbližje in kot
sama pravi, je sramotno prositi za pomoč. Spomnila se je besed psihologinje, na katero
se je obrnila v prvih mesecih, ko je izvedela, da nosi deklico, ki ji je želela pomagati.
Pravi, da jo je Bog takrat kaznoval, ker je zavrnila zunanjo pomoč in tako ni dobila
ponoči s strani družine. Kasneje je rodila zdravo deklico, ki je od prvega dneva postala
še ena žrtev njenega moža. Ko so se vozili iz porodnišnice, je Ano in deklico vrgel na
cesti iz avta in ju želel povoziti. Ana v tem trenutku ni čutila ničesar več. Krivila je
otroka za še večjo nesrečo in da zaradi deklice sedaj ne bo nikoli mogla pobegniti od
njega. Ana pogosto omeni njegove pozitivne vrline. Kako je bil dober poslovnež, dober
prijatelj, spoštljiv sin, tudi do nje je bil dober, kadar je želel. Edino do svoje hčere ni bil
dober, za katero je Ana takrat verjela, da je hudičevo delo, saj ni bila spočeta po
svobodni volji. Pravi, da še danes obžaluje te besede, misli, vendar jih ne more
spremeniti.
Kaj se je zgodilo na dan, ko je Ana pobegnila od doma? Končala je šolo in bila zelo
ponosna, saj je brez njegove finančne pomoči, brez njegove podpore, dokončala visoko
šolo. Ležala je doma s poškodovano hrbtenico, saj se je dva dni nazaj mož odločil, da
jih »že dolgo ni dobila«. Zjutraj jo je še enkrat zbrcal, pretepel dojenčico in ji sporočil,
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da ko se vrne iz službe, jo bo ubil. Ko je odšel, je dobila čas za razmislek. Takrat je
prvič nastopil njen racionalni razum, kot pravi sama, da mora ubežati in rešiti življenje
sebi in hčerki. S pomočjo policije ji je tisti dan uspelo. Brez denarja, oblek, je odšla v
varno hišo, kjer so ji našteli njene pravice, ji nudili medicinsko pomoč in ji ponudili
psihološko svetovanje. Njej pa je v glavi samo odzvanjalo, da se mora vrniti k očetu.
Prve dneve je samo jokala, ali se je odločila pravilno. Ko pogleda nazaj, ve, da so ji ti
ljudje želeli pomagati, takrat pa se ji je zdelo, da so jo želeli izolirati iz življenja, ki si ga
zasluži in ki je edino normalno zanjo.
Tehnične in koordinacijske skupine v Avstraliji so se odzvale na njen prvi klic. Kosovo
je šele v organiziranju in koordiniranju teh skupin. Boji se, da je zaradi slabe odzivnosti
na Kosovu več in več žrtev. Sama se spomni, kako so jo podpirali, jo poslušali in ji
želeli zakonsko pomagati, čeprav je sama državljanka Kosova, deklica pa je dobila
avstralsko državljanstvo. Zakonsko ji je grozil odvzem otroka, če bi želela oditi v svojo
domovino. Psihologinja iz nevladne organizacije se je odločila, da ji pomaga na lastno
pest in je z lastnim denarjem kupila letalsko karto, da bi lahko odšla domov. Dala ji je
navodila, naj na meji reče, da je mož ravno preminil in da se vrača na obisk k svoji
družini. Enako pa naj pokliče svojega moža in mu reče, da se na tisti dan vrača k njemu
domov, da ne bi posumil o njenem begu iz države. Nikoli ni lagala. Ko ga je morala
poklicati in povedati zgodbo, je mislila le o tem, da je prekršila Božjo zapoved. Pravi,
da je ponoči sanjala, da ji bo uspelo, da odide iz države in da jo Bog podpira. Zato je to
laž sprejela, čeprav se je celo pot, še ko se je usedla na letalo, tresla, kako lahko tako z
lahkoto izusti neresnico.
Spomni se gospodične, ki je sedela poleg nje na letalu in ne da bi se zavedala, ji je
povedala svojo zgodbo. Odziv gospodične je bil, da si zanjo nikoli ne bi mislila, da je
žrtev, glede na to, da je bila popolnoma naličena, oblečena po zadnji modi, z
nasmeškom na licu. Spoznala je, da se je vedno skrivala za popolno zunanjo podobo in
ljudje niso mogli videti njene stiske. Tudi danes si vsako jutro vzame čas, se skrbno
naliči in obleče. Danes to počne, da se bolje počuti, za sebe, mogoče tudi, da še vedno
skrije svojo notranjo bolečino. Ne ve točno in niti se več ne sprašuje, zakaj to počne.
Takrat na letalu je prvič stisnila svojo hči, ne zato, da bi jo obvarovala pred udarci,
temveč ker jo je želela. Od tega trenutka dalje je nikoli več ni izpustila. Še danes, pri
starost devetih let, punčki dovoli, da spi v njeni postelji. Na dan intervjuja je njena hči
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odhajala prvič na šolski izlet in Ana je bila čustvena. Bila je v skrbeh, ali ji bo vse
pripravila, kar potrebuje, ali ji bo kaj manjkalo, vendar kot je sama rekla, bo zdržala do
odhoda, nato pa bo zajokala.
Deklica je njen zaklad, njeno vse. Želi jo naučiti, da ima življenje pozitivne in negativne
stvari. Ne želi ponoviti napake svojega očeta, ki jo je ščitil pred svetom, kjer je svet
videla z rožnatimi očali. Vendar ve, da ji je oče želel pomagati. Oče je bil tudi prva
oseba, ki ga je poklicala in mu sporočila, da se vrača domov (solze ji polzijo po licu).
Težko govori o njem, saj se ji zdi, da se je zaradi nje postaral. On, ki ji je želel nuditi
popoln svet. Sama pa je zaradi naivnosti in mladostniške zaljubljenosti zapustila njega,
njegovo zatočišče in se podala v tujino zaradi ljubezni, ki ji je skoraj uničila življenje.
Oče ji ni nikoli očital, še danes se vrača k njemu, ko potrebuje pomoč, ko želi zavetje. V
njem in v veri lahko to najde. Molila je vsak dan in še danes vsak dan moli. Tudi, ko jo
je pretepal v nosečnosti in ni mogla stati, se je usedla na stol in molila. Molila je, ko je
ležala v postelji in čelo ji krvavelo iz sveže nastale rane. Nikoli ni obupala nad pomočjo
Boga in je verjela, da jo bo uslišal. Danes se boji, da jo je zapustil. Osem let po odhodu,
stara 27 let, končuje diplomo, odpira svoje prvo podjetje, ima družino, ki jo podpira,
ima hči, ki je zdrava in vesela, se ji zdi, da je Bog več ne sliši. Dal ji je vse, kar bi si
človek lahko poželel. Sama pa si samo želi nekoga, partnerja, ki jo bo ljubil z vsemi
njenimi pozitivnimi in negativnimi lastnostmi. Sprašuje se, ali je postala preveč hladna,
ima morda previsoke cilje v življenju, ki jih lokalni moški le s težavo sprejmejo pri
ženski. Želi se vrniti na začetek svoje zgodbe, ki pa naj ima srečen konec. Imeti ob sebi
zakonskega moža, ki podpira njeno kariero, ljubi njo in hči ter spoštuje njeno vero in
pripadnost družini. Po njenih besedah je to tisto, kar žensko naredi žensko. Ne bo
obupala, ne želi več tajiti, kaj se ji je zgodilo (Ana trenutno končuje knjigo o njeni
izkušnji), želi pomagati lokalnim ženskam, da ne dopustijo več zlorabe s strani svojih
zakonskih ali zunajzakonskih partnerjev. Vse, kar si sama želi, je biti srečna in ljubljena
s strani pravega moža. Kot pravi Ana: »Iza mog osmeha stoji milion suza.«
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7. SKLEPNO RAZMIŠLJANJE

Kot otroci pogosto slišimo o radostih življenja in pozitivnih stvareh, ki nam jih življenje
prinese. Od izobraževanja, novih prijateljev, družine, do novih izkušenj. Vendar pa nas
med odraščanjem življenje tudi nauči, da na svet ne moremo gledati samo z rožnatimi
očali in da na žalost, ne glede na vse zakone, pravila, norme itn. se ljudje srečujemo tudi
z nasiljem, agresijo in bolečino s strani sočloveka. Najpogosteje so to »šibkejše«
skupine ljudi, kot so otroci, starejše osebe, invalidne osebe in ženske.
Diplomsko delo je bilo usmerjeno na ženske, ki so žrtve nasilja v družini, žrtve s strani
zakonskih partnerjev, zunajzakonskih partnerjev in bivših partnerjev. Moški, s katerimi
so se odločile, da bodo delile skupno pot, imele otroke, ki so jim brezpogojno zaupale in
verjele, da bodo skupaj hodili po isti poti. Ti isti moški pa so jim z nasiljem v življenju
prizadejali rane, strah in nemoč, s katerim se sedaj soočajo in ne vidijo poti v lepši jutri.
Glavni namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali krščanska geštalt pedagogika lahko
pomaga žrtvam nasilja v pravoslavno/islamskem povojnem območju, kjer se srečujemo
s patriarhalno tradicionalno družbo.
V delu sem poskušala razjasniti koncept, kaj je agresija in nasilje, kaj je geštalt
pedagogika, kako se ženske soočajo z nasiljem v družini in katere so njihove možnosti k
umiku in ponovni integraciji v socialno življenjsko družbeno okolje na območju
Kosova.
Skozi diplomsko delo sem želela predvsem pokazati, da je na povojnih območjih in na
območju islamsko/pravoslavne vere, kjer je močno izrazit patriarhalni sistem, kjer
kultura močno zaznamuje tradicionalen način življenja, nasilje v družinah nad
obravnavanimi skupinami še izrazitejše in skoraj že kaže na delno družbeno
sprejemljivost. Res je, da zakoni in pravila veljajo tudi v teh državah, koliko pa jih njeni
prebivalci spoštujejo, pa je drugo. Izgovori, kot so: bila je vojna, ne vidim izhoda,
izgubil sem službo, so samo izgovori nemočnih in šibkih moških posameznikov, ki
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največkrat iščejo uteho zaradi naštetih težav v alkoholu, kar samo še poslabšuje položaj
šibkejših v družinah.
Drugo težavo predstavljajo ljudje, ki se jim je hotela žrtev zaupati. V večini primerov so
to najbližji družinski člani (predvsem po žrtvini strani), za katere ženske skrbijo, poleg
skrbi za lasten dom in vzgoje otrok ter prijatelji ali sosedje. Ti isti ljudje bi morali žrtvi
pomagati, ne pa je obsojati v smislu, kaj si mu naredila ali rekla. Tako pridemo do farse,
ko odpovejo še tisti zaupniki, ki jim je žrtev nasilja zaupala in žrtev postavljajo v vlogo
krivca. Običajno žrtve nasilja ne vidijo več nobenega izhoda in se prepustijo osebi, ki
nad njimi izvaja nasilje z izgovorom jutri bo bolje. V najslabšem primeru lahko žrtve
nasilja takšno stanje pripelje do tega, da se izolirajo od okolice in trpijo za štirimi
stenami, do invalidnosti, v drastičnih primerih pa žrtev ali njen družinski član poseže po
njenem življenju.
Dejstvo pa je, da je Kosovo razvilo določene programe za zaščito žrtev nasilja in jim
poskušajo pomagati. Nekateri programi so zadostni in dosegajo želene učinke, nekateri
so v fazi procesiranja. V kolikšni meri pa pomagajo, pa na žalost zaradi slabe statistične
analize ne moremo odgovoriti. Skozi delo sem opisala delovanje organizacij in
institucij, ki rešujejo problematiko družinskega nasilja nad ženskami, kot so varne hiše
za zaščito žrtev nasilja na Kosovu.
Kot je razvidno iz naloge, na Kosovu obstajajo varne hiše, vendar so premajhne, žrtve
nasilja so lahko v njih nastanjene začasno (obdobje treh mesecev), kjer jim nudijo
psihološko pomoč, nato pa so zopet prepuščene same sebi.
GP proces lahko pomaga žrtvam nasilja v družini, pa vendar zaradi nekonsistence v
sistemu samem morajo žrtve pogosto zapustiti proces in poiskati pomoč drugje.
Čeravno GP na Kosovu ne poznajo, menim, da bi GP pomagala žrtvam nasilja, kar se
je izkazalo iz prakse in uporabe metode ter procesa GP na ženskah, ki so utrpele nasilja
v družini. Če upoštevamo GP princip, ki predvideva načelo »tukaj in zdaj«, načelo, da
pacient sam določi potek poti in željo po iskanju novih usmeritev, potem sistem, ki je
vzpostavljen na Kosovu, ne omogoča, da bi oseba imela kontinuirano pedagoško
pomoč. V kolikor lahko to žrtev vodimo in ji pomagamo, bodo rezultati vidni, v kolikor
pa žrtev že od začetka obremenjujejo s tem, da mora hišo ali varno okolje po določenem
času zapustiti, teh rezultatov ne bo. Prav tako se na Kosovu soočajo s težavo delovanja
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teh varnih hiš, tukaj mislim predvsem na območja, kjer delujejo. Severno od reke Ibar,
kjer povečini živi srbsko prebivalstvo, takšne hiše nimajo. Tako morajo žrtve nasilja v
družini iz srbskih družin iskati zatočišče na območju, kjer živi pretežno albanska
populacija, kar pa je za te ljudi, pa čeprav so žrtve nasilja, nesprejemljivo. Tako lahko
že skozi to ugotovim, da na tem območju ni javne institucije, ki bi se dejansko ukvarjala
z žrtvijo nasilja in jo peljala po poti odcepitve od nasilnega partnerja do njene
rehabilitacije (psihološka pomoč) in nato ponovne integracije v socialno okolje
(finančna pomoč, zaposlitev in stanovanje v nekem drugem okolju). Imamo pa akterje,
ki se zavedajo teže problematike v severnem delu Mitrovice, kot so KP, socialne službe,
zdravstveni domovi ter NGO, ki poskušajo po najboljših močeh žrtvi zagotoviti pravnosocialno in psihološko pomoč.
Delovna hipoteza je bila, ali se krščanske GP lahko uporabi kot del preventive in
integracije žrtev nasilja v družini v pravoslavnem/muslimanskem okolju.
Kot je pokazala praktična izkušnja in izpeljava GP metode, so rezultati pozitivni in
vplivajo ne samo na čustva, temveč na miselni proces sodelujočih in vzpostavitev novih
ciljev v življenju. Vendar pa zaradi omejenega bivanja na Kosovu ne morem z
gotovostjo trditi, da bo cilj tudi dosežen. Namen GP ni samo doseči cilj in vzpostaviti
odnos med preteklimi dogodki in sedanjostjo, temveč omogočiti žrtvi, da poišče nove,
pozitivne smernice v življenju. Ne glede na vse, lahko potrdim, da lahko krščanska GP
pomaga tako žrtvam krščanske kot islamske vere, saj ne odpira starih ran, temveč jih
usmerja na sedanjost in kako jih vključiti v nadaljnje življenje. Tako lahko potrdim, da
GP vpliva na pomoč žrtvam nasilja v družini in ni popolnoma brez moči. Dokler jo
lahko in lahko jo vključimo v proces integracije in rehabilitacije, bo GP imela možnost
pomagati ženskam, žrtvam nasilja in bo neposredno vpliva tudi na njihove družine,
prijatelje, sosede. Težava nastane, ko okolica vero vzame za izgovor pri dopuščanju
nasilja in ne obvešča organov pregona in ostalih institucij, ki imajo možnost pomagati
žrtvam družinskega nasilja. Na Kosovu opažam močno povezanost vere in
tradicionalnega načina življenja, kjer versko prepričanje močno vpliva na življenjski
slog določenih delov kosovske družbe. Tu pa ne moramo vplivati na versko
prepričanost in na to, kaj nas vere učijo. In tako pride do razmišljanja prebivalcev
Kosova, da je patriarhalni sistem edini, ki lahko vpliva na njihov razvoj.
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GP lahko vpeljemo tudi med glavne akterje, ki delujejo na področju zaščite, integracije
in rehabilitacije žrtve, kot so KP, centri za socialno delo, NGO, sodišča. Toda, dokler na
Kosovu ne bodo vzpostavljeni koordinacijski mehanizmi, ki bodo sodelovali med seboj,
in zavedanje, da smo pred zakonom vsi enaki, ne glede na raso, versko pripadnost,
starost ali spol, potem GP ne more delovati kot del te celice, vendar pa GP lahko
uporabimo na posameznikih, ki nato vplivajo na pogled družbe.
Tako pridem do zaključka, da GP skozi mojo tezo in mojim razumevanjem GP lahko
pomaga ženskam – žrtvam nasilja v družini skozi njihovo rehabilitacijo in integracijo v
socialno okolje. S tem potrjujem svojo hipotezo, ki sem jo navedla v samem
diplomskem delu.
V kolikor nam ne morejo pomagati institucije, ki jih je za pomoč žrtvam nasilja
postavila država ali nevladne organizacije, lahko posamezniki, ki imamo usposabljanja
iz GP, pomagamo tem ženskam in jih vodimo pri njihovem ponovnem osebnostnem
razvoju.
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8. POVZETEK

Nasilje v družini in nasilje nad ženskami je vsesplošen socialno družbeni pojav, ki ima
svoje korenine v tradicionalno zakoreninjenih družbah, kjer je izrazit patriarhalni sistem
in podrejenost ženske. Ne moremo ga omejiti le na razredni pojav ali povezati le z
določenim ekonomsko-socialnim statusom družin, kot so brezposelnost, alkoholizem,
revščina ipd. Nasilje je problem, ki je pogosto zavit v občutek sramu pri žrtvah, ki imajo
malo možnosti, da poiščejo pomoč.
Ključne besede: nasilje v družini, ženske, geštalt pedagogika, preventiva, integracija,
Kosovo, severna Mitrovica
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SUMMARY

Domestic violence and violence against women is a universal social phenomenon that
has its roots in traditional societies where we are facing with the patriarchic system and
the subordination of women. Domestic violence cannot be associated only with social
class or with the phenomenon that is linked to a specific social-economic status of
families, such as unemployment, alcoholism, poverty etc. Violence is a problem that is
often shrouded in shame in which victims have just few opportunities to seek for help.

Keywords: domestic violence, women, gestalt pedagogy, prevention, integration,
Kosovo, Northern Mitrovica
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