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UVOD

V magistrskem delu smo se osredotočili na raziskovanje, ali se med odraslimi z
izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu in med tistimi, ki te izkušnje nimajo, pojavljajo
statistično pomembne razlike v funkcionalnosti odnosa v izvorni družini, stopnji
tveganja za razvoj motenj hranjenja ter stopnji socialne anksioznosti. Zanimalo nas je
predvsem, kako so odrasli z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu doživljali svojo izvorno
družino in ali je kakšna povezava s tveganjem za motnje hranjenja in socialno fobijo kot
možnima posledicama travmatične izkušnje v otroštvu.
Spolna zloraba je za otroka najbolj kruto doživetje, saj otrok zlorabe ne razume; zlorabo
najprej doživi kot globoko zmedo, počuti se umazanega, globoko osramočenega in
krivega, preplavljen je z afekti gnusa, sramu in krivde (Gostečnik 2008, 117). Otroci so
na splošno lačni ljubezni in preveč zbegani, da bi lahko razumeli neprimeren spolni
dotik. Žrtve se pogosto odzovejo na zlorabo tako, da ponotranjijo krivdo, počutijo se
odgovorne za tisto, kar se jim je zgodilo. Zanikanje zlorabe pa v odrasli dobi vodi v
razne duševne motnje, nelagodno pa se počutijo tudi v zvezi s svojim telesom, to pa
lahko vodi v razne oblike zasvojenosti, kot so zasvojenost s hrano, alkoholom itd. To
posamezniku omogoči pobeg iz telesa in mu predstavlja sredstvo za blaženje čustev
(Adams 2013, 18–20, 55).
Raziskava, ki temelji na vzorcu družine, v kateri obstaja spolna zloraba, v primerjavi z
vzorcem družine, v kateri spolne zlorabe ni, je pokazala, da v družinah s spolno zlorabo
starši niso čustveno povezani z otroki, usmerjeni so bolj na sebe kot na otroka; od svojih
otrok pričakujejo in zahtevajo, da se podrejajo družinskim normam in jim ne dovolijo
lastnega glasu pri tem; starši imajo bolj toge nazore, družina je na splošno nestabilna ter
funkcionira površno in pomanjkljivo; v primerjavi z družinami, v katerih spolne zlorabe
ni, prevladuje torej nefunkcionalno družinsko okolje (Madonna, Scoyk in Jones 1991,
46–49).
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Mnogi avtorji vidijo vzrok za spolno zlorabo v nefunkcionalnem družinskem okolju.
Družina naj bi otroku dala občutek pripadnosti, varnosti, sprejetosti in ljubljenosti, če
tega ni in v družini prevladuje zloraba, nasilje, travma in zastrašujoče vzdušje, bo
posameznik pozneje v življenju nezavedno iskal situacije, ki mu bodo prebujale in
ponavljale primarno vzdušje in temeljne afekte, saj v njegovem intrapsihičnem svetu to
pomeni pripadnost in domačnost. Prav to vzdušje v družini lahko pozneje prispeva k
temu, da bo otrok iz družine, v kateri prevladujejo neprijetni občutki in mnoge stiske,
prej žrtev spolne zlorabe. Rezultati raziskave, ki jo je izvedla Tanja Repič (2006) so
pokazali, da se v družinah z izkušnjo spolne zlorabe v primerjavi z družinami, v katerih
se spolna zloraba ni zgodila, kaže statistično pomembna nižja stopnja v jasnosti
izražanja čustev, odgovornosti, medsebojnem spoštovanju, odprtosti med družinskimi
člani ter v soočanju z izgubami in ločitvami. Prav tako je raziskava pokazala več težav v
spodbujanju izražanja čustev, ustvarjanju prijetnega družinskega vzdušja, spoprijemanju
s konflikti s čim manj stresa, sočutju med člani družine ter v zaupanju in razvijanju
zaupanja. Avtonomija in intimnost kot dva dejavnika tveganja v družini za spolno
zlorabo morda nakazujeta, da družine, v katerih je prisotno travmatično doživetje, manj
zdravo funkcionirajo kot tiste družine, v katerih te travme ni (Repič 2008, 74).
Družino bi torej lahko definirali kot sistem, ki je organizirana celota, vsi elementi
znotraj sistema pa so nujno soodvisni. Sistem je sestavljen iz sistemov in podsistemov,
v katerih so podsistemi ločeni z razmejitvami, interakcije prek teh mej pa so urejene s
pravili in vlogami. Patologija v sistemu se pogosto pokaže pri prekoračitvi mej oziroma
razmejitev, pri katerih se pokažejo predvsem težave pri regulaciji sramu in strahu, ki sta
temeljna čustva pri razmejitvah, saj varujeta pred nevarnimi in nezrelimi odločitvami.
Sistem vedno teži k ravnovesju, ohranjanju stabilnosti in določenega vzorca vedenja
prek samoregulacije (Kompan Erzar 2006, 33–36). Vsi otroci potrebujejo ljubezen,
povezanost in varnost, da lahko preživijo. Kadar starši otrokom niso pristno naklonjeni
in jim ne izkazujejo ljubezni, si bodo otroci ljubezen napačno razlagali v okviru teh
okoliščin (Golomb 1992, 31).
Funkcionalno družinsko okolje je definirano kot odprto in prožno. V njem vladajo
spontanost, ustvarjalnost, živahnost in zdravo utripanje sistema, ki je vedno v gibanju, v
katerem so pravila prožna in vloge prilagodljive, v katerem so razmejitve funkcionalne,
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pretok med intrapsihično, interpersonalno in sistemsko ravnijo pa neoviran in sproščen.
Nefunkcionalno družinsko okolje pa je definirano kot zaprto in neprožno, vloge in
pravila so strogo določena, prav tako so strogo določene in vnaprej opredeljene
razmejitve med podsistemi in preostalim svetom, negativni feedback, ki deluje na
osnovi projekcijske identifikacije, pa onemogoča, da bi se sistem spremenil in tako se
napetosti, konflikti, ki nastajajo v družini, prenašajo v notranjepsihični svet otrok
(Gostečnik 2011, 146–147). Otrok se rodi v svet, ki je genetsko programiran za
povezanost, uglašenost s starši, slednji pa bodo postali objekt navezanosti, to pa velja za
osnovni, prirojeni motivacijski sistem. Uglašenost med starši in otrokom poteka na
nezavedni ravni, prek desne hemisfere, in je ključnega pomena pri razvoju možganov.
Navezanost zagotavlja odnos, v katerem bo otrok iskal stik s starši, imel občutek
varnega zatočišča, v katerem ga bodo starši v primeru nemira pomirili. Razvil bo
notranji delovni model varnega izhodišča, ki mu omogoča, da varno raziskuje svet okoli
sebe in da postopno razvija sposobnost samoregulacije (Siegel 2001, 69).
Posameznikovo doživljanje identitete pa je zgrajeno iz dveh tesno povezanih elementov,
in sicer iz pripadati in biti ločen, to pa je v družinskem okolju ena od poglavitnih nalog
staršev pri vzgoji, hkrati pa tudi najtežja, saj morajo biti sposobni najti ravnotežje med
potrebo po avtonomiji in potrebo po povezanosti oziroma intimnosti (Poljšak Škraban
2002, 376–377).
Motnje hranjenja na izjemno boleč način ovirajo posameznikovo vsakodnevno
delovanje in normalno življenje, saj se vse misli, čutenja, vedenje in doživljanje
posameznika z motnjo vrtijo okoli hrane, teže in telesne samopodobe. Pogostejše so pri
mladostnicah in mlajših ženskah, posledice motenj hranjenja lahko celo ogrozijo
posameznikovo življenje. Motnjo lahko razumemo kot način sporočanja in izražanja
čustev v družinskem sistemu, v katerem so določena čustva zanikana, neprepoznana ter
odrinjena vstran. Med motnje hranjenja prištevamo bulimijo, anoreksijo in
prenajedanje. Hrana na eni strani predstavlja kontrolo, na drugi pa je sredstvo za
zapolnitev praznine (Erzar 2007, 145–146). V raziskavi, ki so jo izvedli Sanci in drugi
(2008, 261), so raziskovali povezanost med spolno zlorabo in motnjami hranjenja pri
ženskah. Raziskava je pokazala, da obstaja visoka korelacija predvsem med spolno
zlorabo in bulimijo nervozo.
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Socialna fobija opisuje posameznike z opazno in trajno tesnobo v stikih z ljudmi, na
javnih prireditvah in nastopih. Vsebuje intenzivno tesnobo in stres, strah pred
osramotitvijo in izpostavljenostjo ter strah pred tem, da bi ljudje opazili njihovo nemoč,
fizične znake ter strah. Vse to pa bi jih še dodatno postavilo v neprijeten položaj in
osramotilo. Pogosto se pojavi pri ženskah in se razvije že v otroštvu in mladostništvu.
Socialna fobija se prenaša v družinah, v katerih se neuravnan strah pred osramotitvijo v
družbi in kritičnim, jeznim zavračanjem, ki se ga starši ne zavedajo, ampak ga izražajo
brez razmejitev do otrok, seli k otroku. Tako se pojavi predvsem v družinah, v katerih je
socialno vrednotenje in ocenjevanje vir sramu, groze, ponižanja in prezira, pri starših pa
je prisotna tudi pretirana skrb za mnenje drugih (Erzar 2007, 89–90). Raziskava, ki so jo
izvedli Nelson in drugi (2002, 142), je pokazala, da za posameznike z izkušnjo spolne
zlorabe v otroštvu obstaja visoka verjetnost, da bodo razvili depresijo, samomorilno
vedenje, odvisnost od alkohola ter socialno anksioznost. Zasledili smo malo raziskav, ki
bi iskale povezanost med spolno zlorabo in socialno fobijo.
V magistrskem delu bomo podrobneje preučili družinsko okolje kot prvo vstopno točko,
ki odpre vrata za spolno zlorabo, ter motnje hranjenja in socialno fobijo kot možnih
posledic travmatične izkušnje v otroštvu. Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega
dela, ki zajema štiri širše sklope, in empiričnega dela.
V prvem poglavju teoretičnega dela bomo podrobneje predstavili funkcioniranje v
izvorni družini, v kateri bosta v ospredju dva ključna elementa, ki kažeta zdravo
funkcionalno družino, in sicer intimnost in avtonomija.
V drugem poglavju teoretičnega dela bomo predstavili spolno zlorabo. Podrobneje
bomo opisali definicijo in oblike spolne zlorabe, dejavnike tveganja za spolno zlorabo,
posledice ter obrambne strategije žrtve spolne zlorabe.
V tretjem poglavju teoretičnega dela bomo predstavili motnje hranjenja. Podrobneje
bomo opisali tipe motenj hranjenja, dejavnike tveganja in vzroke za razvoj motenj
hranjenja, posledice ter zdravljenje motenj hranjenja.
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V četrtem in zadnjem poglavju teoretičnega dela bomo predstavili socialno fobijo.
Podrobneje bomo opisali kriterije za diagnosticiranje socialne fobije, simptome in vrste
socialne fobije, dejavnike tveganja in vzroke za razvoj ter posledice in zdravljenje
socialne fobije.
V empiričnem delu naloge bomo poskušali ugotoviti, ali se med odraslimi z izkušnjo
spolne zlorabe v otroštvu in med tistimi, ki te izkušnje nimajo, pojavljajo statistično
pomembne razlike v funkcionalnosti odnosa v izvorni družini, stopnji tveganja za razvoj
motenj hranjenja ter stopnji socialne anksioznosti. Teoretični del bomo povezali s
empiričnim delom, s katerim bomo skušali v razpravi obrazložiti naše dobljene rezultate
z rezultati drugih raziskav.
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1. FUNKCIONIRANJE V IZVORNI DRUŽINI
1.1 Izvorna družina in teorija navezanosti
Družino bi lahko poimenovali tudi posebna socialna skupina, saj se v njej vzpostavljajo
primarni intimni in medgeneracijski odnosi. Prepletata se potreba po avtonomiji in
povezanosti, torej učenje življenja z drugimi, in hkrati uveljavljanje svojih potreb ter
reševanje konfliktnih situacij. Z drugimi besedami bi lahko rekli, da so življenjski
procesi v družini ločeni, pa vendar medsebojno odvisni. Prilagajanja zunanjim in
notranjim pritiskom družino vedno potegnejo v vrtinec sprememb. Na ta način poskuša
ohranjati ravnovesje, saj naj bi družina k temu vedno stremela. Ravnovesje rušijo,
plemenitijo in poglabljajo številni dejavniki, kot so rojstvo, smrt, bolezen, odraščanje,
ločitev, zlorabe (čustvene, fizične in spolne) ter travme. Jasnost, trdnost in hkrati
fleksibilna drža znotraj družinskega sistema dovoljujejo spremembam vdor do neke
meje, hkrati pa vzdržujejo okvir, ki družini še vedno zagotavlja povezanost (Martinšek
2012, 357–358).
Izvorna družina je prostor, v katerega se otrok rodi in v katerem izoblikuje svojo
identiteto, saj otrok iz čustveno uglašenega odnosa z mamo vstopa v svet drugih
družinskih članov, očeta, sorojencev in razširjene družine, to pa omogoča postavljanje
temeljev za razvoj avtonomnosti ter sposobnosti intimnih in povezanih odnosov. Zato je
tako zelo pomembno, kakšni so ti odnosi ter kakšno vzdušje prevladuje v družinskem
okolju. Zadovoljevanje osnovnih potreb po varnosti, sprejetosti in hkrati zaupanju
omogočajo otroku, da postopoma osvaja zunanji svet ter si v njem pridobiva nove
izkušnje. Tako v funkcionalnih kot disfunkcionalnih družinah prihaja do težav, ki
vplivajo na zdrav razvoj otroka. Vendar je med njima razlika v tem, da je intenzivnost
težav v disfunkcionalnih družinah večja, strategije reševanja problemov pa mnogo
slabše. Krizni oziroma travmatični dogodki onemogočajo, da se razvije občutek
varnosti, sprejetosti, to pa izzove pri otrocih občutek ogroženosti, nestabilnosti in
nevarnosti ter lahko posledično zaznamuje njihov nadaljnji čustveni, telesni, socialni ter
kognitivni razvoj (Gomezel in Kobolt 2012, 327–328).
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Iz širšega pojmovanja družine vstopamo v globlji in intimnejši prostor, in sicer odnos
med otrokom in mamo. Tako funkcionalne kot nefunkcionalne oblike povezanosti z
izvorno družino se v ranem otroštvu globoko zapišejo v posameznikov notranjepsihični
svet (Kompan Erzar 2003, 60). Ta svet raziskuje John Bowlby, britanski psiholog,
psihiater in psihoanalitik, ki je na podlagi svojega dela z otroki brez staršev oblikoval
teorijo o tem, da je za otrokov normalni razvoj nujna prisotnost osebe, na katero se
lahko otrok naveže ter tako oblikuje teorijo navezanosti (Erzar in Kompan Erzar 2011,
16). Teorija navezanosti raziskuje področje razvoja otroka in to, kako posledice izgub in
travm vplivajo na otroka, to pa omogoča razumevanje razvoja v obdobju odraslosti ter
razumevanje raznih psihopatologij (Becker-Weidman in Shell 2010, 1–2). Opazil je,
kako neposredno okolje vpliva na otrokovo vedenje in kako otrokovi sedanji problemi
izhajajo iz nenaklonjenih izkušenj v družini, v kateri je poudarek na odsotnosti materine
nege ter uglašenosti (Erzar in Kompan Erzar 2011, 40–41). Navezanost je videl kot
psihološki pogoj za razvoj človeškega bitja, ki vzpostavi in ohrani povezavo z
najbližjimi, od tega pa je odvisno njegovo preživetje (Kompan Erzar 2003, 60).
Nadaljnja opazovanja so pokazala, da otrok na podlagi izkušenj z osebami, na katere je
navezan, v sebi oblikuje notranji delovni model navezanosti, ki prek ponotranjenega
delovnega modela odraža ali zrcali način, kako so z njim ravnale njemu najbližje
odrasle osebe; otroci torej svoje zgodnje izkušnje navezanosti s starši ponotranjijo in
svoje odnose z najbližjimi, vrstniki in svetom presojajo skozi te ponotranjene izkušnje
(Erzar in Kompan Erzar 2011, 68).
Bowlby je opisal pomembne individualne razlike v funkcioniranju, ki so posledica
socialnih izkušenj, ki izvirajo iz otroštva na podlagi navezovanja z najbližjimi osebami.
Pri varno navezanih so starši dostopni in odzivni v času, ko jih otrok potrebuje, to pa pri
njih spodbudi občutek varnosti. Ko pa starši niso zanesljivi, dostopni in odzivni, se
vzpostavi negativni delovni model o sebi in drugih. Te strategije bi lahko razdelili na
dve glavni dimenziji, in sicer izogibanje in tesnoba/strah. Prva dimenzija (izogibanje)
odraža to, v kolikšni meri neka oseba ne zaupa v dobronamernost druge osebe in si
prizadeva ohranjati vedenjsko neodvisnost ter čustveno distanco do drugih, blokira
dostop čustev, se ne sooči s stresom in ima zgolj eno strategijo za več različnih situacij
v življenju. Pri drugi dimenziji (tesnoba/strah) se pri določeni osebi izraža stopnja, pri
kateri je prisotna tesnoba, strah, da druga oseba ne bo dostopna, ko jo bo potrebovala.
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Zaradi tega je nagnjena k nekontroliranim negativnim mislim in razpoloženju ter ima
težave pri regulaciji čutenj (Mikulincer, Shaver in Horesh 2006, 78–82).
Teorijo navezanosti je pozneje znanstveno raziskovala Mary Ainsworth in ravno prek
njenih raziskav je pojem varnega izhodišča (secure base) postal osnovni pojem teorije
navezanosti (Erzar in Kompan Erzar 2011, 17). Bistvo varnega izhodišča je, da
zagotavlja prvi korak oziroma odskočno desko za radovednost in raziskovanje. Otrok se
poda v svet raziskovanja, in ko občuti nekaj kot nevarno, poišče starše ter pri njih poišče
bližino ter oporo. Ko je nevarnost mimo, mu starši omogočijo, da se sprosti in igra
naprej, vendar je to mogoče le, če je oseba, na katero so navezani, dejansko v bližini in
je čustveno dostopna (Holmes 1993, 70).
Ainsworth je zasnovala preizkus s tujo situacijo, rezultati pa so pokazali, da je za
razliko med varno in nevarno navezanimi pomembno prav vedenje otroka ob materini
vrnitvi. V svoji raziskavi je ugotovila štiri stile navezanosti (Erzar in Kompan Erzar
2011, 18).
 Varna navezanost: varno navezan otrok je izrazito fleksibilen, zmore se
zaigrati sam, lahko zajoka, se upre materinemu odhodu, se hitro potolaži in ob
materini vrnitvi z njo ponovno vzpostavi stik.
 Izogibajoča navezanost: izogibajoče navezan otrok ne bo kazal nobenih
znakov, da je mati ob njem; ne bo pokazal, da jo je opazil, torej ne bo odreagiral
niti na njen odhod niti prihod. Navzven bo videti kot neproblematičen otrok,
vendar pa bo zaznamovan s čustveno neodzivnostjo.
 Ambivalentna navezanost: ambivalentno navezan otrok bo ves čas z delom
pozornosti usmerjen na mamo, ne bo se uspel v polnosti posvetiti igranju, s
paničnim strahom bo reagiral na materin odhod ali premik in ga ne bo mogoče
potolažiti. Značilni sta dve skrajnosti, in sicer: ali se bo oklepal matere ali jo bo
zavračal. Želel bi oditi od matere, vendar ga je strah in zato se je oklepa.
 Dezorganizirana navezanost: dezorganizirano navezan otrok hkrati joka, teče
stran, išče mater, jo odganja in kliče k sebi. Njegove reakcije so nepredvidljive,
težko usmerja pozornost nase in na okolico ter se tudi v primeru, ko bi se
oddaljil od matere, ne bo znal z ničimer zaigrati (Kompan Erzar 2003, 62–63).
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O tem, kako pomembna je za otroka pozitivna zgodnja interakcija z materjo, je v svoji
knjigi zapisal tudi Christian Gostečnik (2008, 26–28), ki pravi, da je mati v
najzgodnejših mesecih otrokovega življenja tista oseba, ki v vsej polnosti čuti otroka,
njegove stiske, želje in potrebe ter se na njih odzove. Otrok sporoča svoje želje, potrebe
in stiske tako, da v materi ustvari nemir, mati ta čutenja najprej sprejme, jih notranje
predela in jih v varni oziroma sprejemljivi obliki vrne otroku. To lahko naredi tako, da
ga potolaži, objame, nahrani itd. S takim odzivanjem in uglašenostjo mati otroka
notranje umiri, mu pokaže drugačno pot, torej način, kako naj se sooča s težkimi, zanj
neobvladljivimi čutenji in afekti. Uglašene in pozitivne interakcije z materjo otroku
omogočijo, da razvije mehanizme samoregulacije, navezanosti in empatije. V
nasprotnem primeru, ko otrok že v zgodnji dobi nenehno doživlja travmatične in stresne
izkušnje, ker ga starši ne zmorejo telesno in organsko umiriti, je zanj veliko bolj
verjetno, da ne bo zmogel razviti funkcionalnega odziva na stresne situacije, to pa bo
zaznamovalo njegov nadaljnji razvoj samoregulacije, navezanosti in empatije.
Navezanost na skrbnika je v prvih letih otroka zelo pomembna predvsem za njegov
čustveni in socialni razvoj. Razvoj neprestano poteka in tako nas lahko tudi odnosi, na
katere smo čustveno vezani, zaznamujejo skozi celotno življenje. Vse več raziskav na
področju navezanosti pa je povezanih z nevrobiološkimi študijami, ki se ukvarjajo s
tem, kako odnosi vplivajo na razvoj možganov. V prvih letih otrokovega življenja se v
možganih razvijajo pomembni mentalni procesi, ki vključujejo čustva, spomin, vedenje
in intimne odnose. Ti procesi vključujejo pridobivanje in regulacijo čustev, sposobnost
fleksibilnega odzivanja, reflektivno vedenje, občutek za sebe in svojo avtobiografijo,
razvoj sposobnosti za razumevanje, skrb in komunikacijo z drugimi. Neodvisne študije
o navezanosti nakazujejo, da ima odnos oziroma interakcija med otrokom in starši
pomemben vpliv na razvoj teh mentalnih procesov (Siegel 2001, 71–74).
Navezanost je prirojen sistem v možganih, ki se razvija tako, da vpliva in organizira
motivacijske, čustvene in spominske procese. Navezanost motivira otroka, da išče
bližino oziroma stik s starši in tako vzpostavi komunikacijo z njimi. Na evolucijski
ravni to vedenje za otroka predstavlja preživetje, na ravni razuma pa navezanost
vzpostavi intimni oziroma interpersonalni odnos, s pomočjo katerega dozorevajoči
možgani otroka uporabijo zrele možgane staršev za organizacijo lastnih procesov. S tem
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starši pomagajo otroku zmanjšati neprijetna čutenja, kot so strah, anksioznost, žalost, in
jim s tem omogočajo, da so pomirjeni, to pa jim nudi varno zatočišče, ko so
vznemirjeni. Te ponavljajoče izkušnje se zapišejo v implicitni spomin kot pričakovanja
ter pozneje kot mentalni modeli, ki pomagajo otroku čutiti notranji občutek za varno
izhodišče v svet. Torej, ko otrok razvije varno navezanost na starše, mu to omogoči, da
gre v svet ter raziskuje in razvija odnose z drugimi (Siegel 1999, 67–71).
Da lahko mama vstopi v komunikacijo z otrokom, mora biti psihološko uglašena; niti ne
toliko na otrokovo vedenje kot predvsem na njegovo notranje stanje in refleksijo
notranjega stanja. Prav tako mora pregledati svoje notranje signale in jih diferencirati od
otrokovih. Podaljšano negativno stanje pri otroku toksično vpliva nanj: večja kot je
intenziteta, pogostost in dolžina trajanja takšnega stanja, večja je verjetnost poznejšega
razvoja psihopatologij. Aktivna vloga staršev je ključna pri regulaciji negativnih čustev,
saj omogoča spremembo negativnega stanja v pozitivno, to pa je pomembno predvsem
za razvoj samoregulacije. Ključno je, da so starši sposobni najprej skenirati sebe in
regulirati svoja predvsem negativna čustva (Schore 2003, 10–11). Travmatična
navezanost negativno vpliva na zgodnjo organizacijo desne hemisfere možganov ter
tako povzroči deficit adaptivnih funkcij, kot so čustveno razumevanje ter reakcije na
telo in okoljske dražljaje. Oseba ima težave z identifikacijo slike svojega telesa, v
odnosu do okolja slabo razlikuje sebe od drugih ter težko vzpostavi samozavedanje.
Travmatična navezanost vodi do samoregulacije bolečih afektov čustev, tako da
preusmeri njihovo pozornost stran od notranjega čustvenega sveta, zato nastopi
disociacija (Shore 2003, 135). Razvoj otrokovih možganov ter njihova regulacija sta
povezani s čustveno komunikacijo odraslih možganov, ko mama spodbuja pozitivne in
zmanjšuje negativne afekte (Schore 2003, 222).
Možgani so razdeljeni na dva dela oziroma hemisferi. Desna hemisfera deluje predvsem
na celovit način in je odgovorna za razvoj socialnega razmišljanja, psihosocialni razvoj,
čustveni spomin in izkušnje ter zaznavanje in shranjevanje interpersonalnih informacij,
leva hemisfera pa v veliki meri temelji na jeziku in logiki. Ko se razvijejo sposobnosti
za verbalno komunikacijo, leva hemisfera postane dominantna. Interni delovni modeli
so v zgodnjem otroštvu shranjeni v desni hemisferi in so v večji meri nezavedni –
delujejo izven zavedanja, vodijo pa posameznikov pogled in usmerjenost v svet.
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Navezanost ima velik vpliv na razvoj možganov, predvsem na limbični sistem,
orbitofrontalni korteks in desno hemisfero. Kronična zloraba v otroštvu vodi do okvare
regulacijskih funkcij. Če negativno čustveno stanje pri otroku traja dlje časa, se
ponotranji v interni delovni model in s takim internim delovnim modelom bo otrok sebe
doživljal kot neželenega, nevrednega, neljubljenega, slabega in pokvarjenega (BeckerWeidman in Shell 2010, 11–14). Zlorabe in zanemarjanje v otroštvu lahko globoko
zaznamujejo razvoj možganov, to pa lahko vodi v duševne motnje in pozneje v življenju
tudi v vedenjske težave. V takšnih okoliščinah so otroški možgani dobesedno
oblikovani na podlagi travmatičnih izkušenj, to pomeni, da so v neprestanem terorju in
grozi, vedno v pripravljenosti, to pa dolgoročno lahko vodi v težave z jezo, agresijo, v
odvisnosti in celo v kriminalna dejanja (Van del Kolk 2015).
V primeru, ko starši zlorabljajo ali zanemarjajo svoje otroke, se razvije nevarna
navezanost in ti zlorabljeni ali zanemarjeni otroci se lahko pozneje nasilno vedejo do
drugih ali pa postanejo žrtve nasilnih odnosov. Otroci, ki rastejo v okolju, v katerem je
nasilje prisotno že zgodaj v času njihovega odraščanja, imajo zelo nizko toleranco za
stresne situacije, nesposobni so razviti funkcionalno metodo, kako se soočiti s stresom,
ki ga doživljajo v odnosu s starši, zato se v večini primerov poslužujejo obrambnega
mehanizma disociacije in ob vsakem nadaljnjem stresnem izbruhu enostavno
zamrznejo, posledično pa izgubijo zmožnost za efektivno procesiranje informacij iz
zunanjega sveta. Otroka zaznamuje tudi generacijska dediščina, proti kateri se ne more
boriti. Nemočen je, ker ti impulzi ne prihajajo iz njegove notranjosti, ampak so mu
vsiljeni od zunaj, ko njegovi starši, sicer nezavedno, prenašajo nanj vse tiste nerazrešene
afekte, jezne in besne impulze, ki so jih v njih vnašali in nanje prenašali njihovi starši.
In tako ostajajo vsebine nenaslovljene, saj so primarno nezavedne in zato imajo še večjo
razdiralno moč. Vse več je raziskav na področju relacijskih travm in agresije, ki
prikazujejo, da zavirata funkcionalni razvoj desne možganske hemisfere ter lahko
poškodujeta razvijajoči se limbični sistem otroških možganov (Gostečnik 2008, 75–82).
Raziskovanje navezanosti nas je pripeljalo do spoznanja, kako je povezanost oziroma
navezanost v otroštvu ključni pokazatelj sposobnosti intimnih odnosov v odrasli dobi. V
izvorni družini se prepletata dve dimenziji, ki sta ključni za družinsko ravnovesje, in
sicer intimnost in avtonomija. To pa prinaša s seboj večno vprašanje glede tega, kako
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doseči ravnovesje med intimnostjo, povezanostjo, soodvisnostjo, odnosom ter
avtonomijo, individualnostjo, samostojnostjo, ločenostjo od drugih. Zdravo diferenciran
posameznik je tisti, ki je zmožen ohranjati intimne odnose in ima hkrati razvit občutek
identitete. Sposobnost za intimnost in avtonomijo pa se začne razvijati v zgodnjem
otroštvu, ko družinska dinamika lahko omogoča ali onemogoča povezanost in
individualizacijo (Grobelšek 2009, 69). V nadaljevanju bomo podrobneje opisali
intimnost in avtonomijo kot pokazatelja družinskega ravnovesja. Pokazali bomo tudi,
kako se njun razvoj odraža v funkcionalnem in nefunkcionalnem družinskem okolju.

1.2 Intimnost
Intimnost lahko definiramo tudi kot sposobnost biti ranljiv pred drugim, kot pogum, da
si pred drugim to, kar si, z vsemi svojimi napakami in strahovi, ki pa lahko prebudi
najbolj globok strah pred zavrnitvijo (Seppala 2014). Intimnost je temeljni vidik
oziroma

del

različnih

interpersonalnih

odnosov,

je

kvaliteta

med

dvema

posameznikoma (Laurenceau, Barrett in Pietrornonaco 2204, 199). Besedo intimnost bi
lahko opisali kot biti v celoti oziroma polnosti viden. Ko delimo izkušnje s pomembnim
drugim, se počutimo celotni, izpopolnjeni ter eno s svetom. V intimnosti posameznika
odvržeta obrambne mehanizme, ki služijo kot zaščita pred ranljivostjo ter se tako
izpostavita možnosti za bolečino, zavrnitev. Hkrati pa je intimnost – ko se razkrijeta
drug drugemu – priložnost za njuno globoko povezanost. Čustvena intimnost se razvije
v odnosu, v katerem je varno, v katerem je odgovornost in v katerem obstaja
medsebojno sočutje, zanimanje in razumevanje, odprtost in odkritost ter povezanost in
hvaležnost (Bloom in Bloom, 2013).
Intimnosti se začnemo učiti že na samem začetku svojega razvoja, saj je otrok usmerjen
k drugemu – glas, oči in obraz so prvi in najmočnejši dejavniki ter obenem spodbudniki
navezave, ki na posameznika vplivajo vse življenje. Primarni odnosi otroka s starši so
torej prvinsko in najosnovnejše doživetje intime. Z njimi se vzpostavi sposobnost
regulacije afektov, razvoj psihične strukture, ki ga brani pred vdorom nevarnih vplivov,
mu omogoča funkcionalno spoprijemanje s konflikti ter vzpostavlja čut za sebe in
zunanji svet (Gostečnik 2010, 7–11).
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Primarni odnosi s starši nas zaznamujejo v vsej svoji globini in z vso silovitostjo
ustvarjajo podlago vsem poznejšim intimnim odnosom, saj urejajo in strukturirajo
posameznikovo doživljanje, njegovo dojemanje, senzacije, občutja notranje podobe in
mišljenje v odrasli dobi. Otrok, ki odrašča v družini, v kateri je optimalno zadovoljen in
frustriran, tako da lahko oboje ponotranji na funkcionalen način in mu zato ni treba
potlačiti v podzavest težkih in bolečih doživetij, ima možnost, da razvije zdrav in
funkcionalen intimni odnos. Drugače pa je, če otrok odrašča v družini, v kateri ga ne
sprejemajo, ga zanemarjajo, zlorabljajo ali zavržejo. Ker otrok še nima razvitih
funkcionalnih obrambnih mehanizmov, se te zgodnje senzacije, ki so odločilne pri
poznejših izbirah intimnih partnerjev, neposredno vpišejo v otrokov organski spomin, v
njegovo podzavest se torej naselijo nerazrešene psihične vsebine. In na osnovi teh
občutij bo otrok pozneje iskal intimnega partnerja, intimo bo pa lahko doživljal ko pravi
teror (Gostečnik 2010, 267–268).
Otroci temelje za razvoj poznejših intimnih odnosov najprej pridobijo v primarni
družini. Funkcionalno družinsko okolje oziroma starši najprej s svojim zgledom
omogočajo, da otroci skozi opazovanje interakcije med očetom in mamo neposredno
spoznajo, kaj je intimni odnos. Posredna interakcija pa nastane med starši in otroki, pri
tem je pomembno, da se vzpostavi varen in sočuten prostor. Tako lahko otrok izrazi
širšo paleto čustev, v kateri se počuti slišanega, sprejetega in razumljenega, v kateri
starši vzpostavijo komunikacijo in zanimanje do otroka, v kateri spoštujejo njegove
meje, ga naučijo regulirati težja afektivna stanja ter stresne situacije. V takšnem okolju
so otroci sposobni tudi sami pokazati in spregovoriti o svojih čustvih, pripravljeni so se
opravičiti, če naredijo nekaj narobe in prevzeti odgovornost. Vse to so temelji za razvoj
zdravega intimnega odnosa (Laaser, 2015).

1.2.1 Spodbujanje izražanja širše palete čustev
Zaupni in varni odnosi so najmočnejši vir zadovoljstva, čustvene uravnoteženosti in
osebnostne rasti ter najučinkovitejša zaščita pred stresom. Le v medosebnih odnosih, v
katerih prevladuje iskrenost, varnost in zaupanje, lahko posameznik razvije različno
paleto čustvenih vsebin in odzivov. Odnos med mamo in otrokom je začetek čustvene
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povezanosti, ki umirja strah in daje varnost, to pa krepi občutek sposobnosti in
učinkovitosti, ljubljenosti in fleksibilnosti. Odsotnost ali pomanjkanje čustvene
povezanosti vodi v izoliranost in travmatično osamljenost (Erzar in Kompan Erzar
2011, 7–9).
Temelji za čustveno umiritev se vzpostavijo čisto na začetku otrokovega življenja. To
mu omogoči, da se njegovo telo čustveno toliko umiri, da lahko svojo pozornost usmeri
navzven, proti drugemu. V primarnem odnosu mati z umiritvijo svojega telesa ter
sočutno čustveno držo umiri otrokovo telo. Sledi razvoj intimne vključenosti v
medsebojni odnos s skrbnikom, to pa otroku omogoči, da se z zaupanjem prepusti
drugemu in da v odnosu z drugim doživi temeljno občutje medsebojne povezanosti ter
pripadnosti. Mati z ljubeznijo in naklonjenostjo zre v svojega otroka in mu s svojim
pogledom sporoča, da ga ljubi, spoštuje ter sprejema. Nadaljuje pa z vzpostavljanjem
zmožnosti vzajemne čustvene izmenjave, to pa otroku omogoči, da postane aktiven
soudeleženec v medsebojnih odnosih, v katerih lahko sam aktivno in namerno
nagovarja drugega ter smiselno odgovarja drugemu. Gre za medsebojno uglasitev med
materjo in otrokom, v kateri otrok odkriva, da se lahko z nekom aktivno poveže ter
doseže odziv (Cvetek 2015, 39-40).
Vse več raziskav na področju čustev vključuje različne stopnje in komponente, ki so v
pomoč pri definiranju le-teh, in sicer psihološko delovanje, teorija navezanosti, socialni
vidik oziroma okolje ter nevrobiološki vidik čustvenega razvoja. Čustva so pogosto
definirana kot pot, skozi katero možgani ocenijo pomen stimulacij, kot odziv na
vključenost oziroma povezanost s svetom, ki pripravi posameznika na akcijo (Siegel
1999, 30). Namen in funkcija čustev ter iskanje odziva je vzpostavljanje navezanosti, v
kateri gre predvsem za sposobnost regulacije telesnih stanj s pomočjo odraslega in
posledično s tem sposobnost za razvoj samoregulacije. Jasno izražanje čustvenih stanj je
bistvena sposobnost iskanja stika z drugimi. Pri tem pomembno vlogo igra razumevanje
lastnih čustev in čustev drugih, torej sposobnost uglasiti se na drugega in prek te
uglašenosti ohraniti stik s seboj (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 73).
Regulacija čustev je za razvoj otroka, poleg čustvene odzivnosti in uglašenosti, ena
temeljnih potez rahločutnega starševstva. Starši se morajo čustveno odzvati na otroka,
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kvaliteta odzivanja pa se odraža ravno v tem, da so starši sposobni zaznavati in ločevati
svoja in otrokova čustva. Bolj ko so starši sposobni zaznavati lastna čustva in si dovoliti
pri sebi začutiti različna tako pozitivna kot negativna čustva in jih na funkcionalen način
regulirati, širšo paleto čustev bodo lahko razvili pri sebi tudi otroci (Kompan Erzar in
Poljanec 2009, 38). Čustveno procesiranje oziroma regulacijo afekta bi lahko opredelili
kot sposobnost posameznika, da se najprej zaveda svojih čustev, jih prepozna, pojmuje,
na funkcionalen oziroma zdrav način predela, uravna ter na koncu izrazi (Siegel 2006,
249).
Znanstveniki nimajo enotnega mnenja o tem, katera so temeljna čustva. Pankseppova
(2004) klasifikacija čustev je razdeljena na tri osnovne kategorije. Prva kategorija
zajema refleksivne afekte (orientacijski refleks, refleksni odziv gnusa na neugodne
okuse, bolečino, homeostatično nelagodje in ugodje), v drugo kategorijo je uvrstil
temeljna čustva (strah, jezo, žalost, veselje, zanimanje, zaupanje in naklonjenost), v
tretjo pa socialna čustva (sram, krivdo, prezir, zavist, humor, empatijo, simpatijo in
ljubosumje). Greenspan (1998) ugotavlja, da je za zdrav razvoj otroka pomembno
doživljanje in izražanja širše palete čustev, v kateri so pomembna vsa čustva in v kateri
si vsako posebej zasluži pozornost. Čustva imajo pomembno vlogo v življenju
posameznika, saj lahko nezmožnost doživljanja in izražanja nekega čustva povzroči
vrsto težav tako pri njem samem kot v interakciji z drugimi (Cvetek 2014, 43–44).
Različni raziskovalci so odkrili zanimive emocionalne vsebine, ki bistveno vodijo
otroka v njegovem razvoju. Tako so že v prvem dnevu otrokovega življenja v obrazni
mimiki odkrili izraze primarnih emocij, kot so zanimanje, stiska, gnus in sram. Druge
primarne emocije, kot so žalost, jeza, veselje in strah, pa se razvijejo v naslednjih
mesecih, ko se otrok vse bolj prilagaja odnosu s starši (Gostečnik 2010, 13). V
nadaljevanju bomo opisali in se omejili na teh šest osnovnih oziroma temeljnih afektov.
 Veselje bi lahko opredelili kot pozitivno čustvo, ki ne poda nobenih specifičnih
navodil za akcijo in možgane pripravi na igro, nova učenja, spoznanja in
ljubezen. Na splošno veselje sprošča in sprosti telo, modulira stres ter odpre
možgane, da lahko najbolj optimalno in široko delujejo. Veselje je pomembno
čustvo tudi za otroke, saj jim omogoča, da se lahko prebijejo skozi ranljivo
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razvojno obdobje (McMillan 2006, 113–114). Karla McLaren (2013) pa veselje
definira kot kraljico med vsemi čustvi, kot čustvo, ki bi moralo biti stalno
prisotno v vseh situacijah. Veselje možganom torej omogoči, da je posameznik
bolj odprt za nove izkušnje in informacije, da je ustvarjalen in prožen, da se
počuti varno, to pa ga spodbuja k vse večjemu razvoju ter povezovanju z
drugimi (Cvetek 2014, 45).
 Žalost ima večkrat negativno konotacijo, je odziv na izgubo, ločitev in
razočaranje. Čustvo žalosti sproži jok in s tem sprosti napetost v telesu (Barish
2009, 24–25). Žalost je osrednje čustvo v procesu žalovanja, ko je treba sprejeti,
da želenega ne bo več nazaj, to pa je treba dopustiti, da lahko gremo naprej.
Žalost je nevrološko gledano povezana z bolečino, saj težko opišemo žalost
drugače kot tako, da rečemo, da boli. Kronična žalost obarva našo percepcijo o
svetu (posameznika obarva s temo, v kateri upanje izgine) v nemoč in obup,
skratka v depresijo. Žalost je čustvo, v katerem trud, napor in prizadevanje ne
bodo pomagali, enostavno je treba sprejeti dejstvo, da v nastali situaciji ne
moremo narediti ničesar. Poleg tega spodbudi iskanje pomoči, saj v žalosti
iščemo tolažbo, to pa nam omogoči sprejetje izgube ter iskanje stika z drugimi
(McMillan 2006, 99–102). V otroškem svetu je pomembno, da starši otroku
pomagajo regulirati čustvo žalosti, da ga naučijo, da žalost in razočaranje ne
trajajo za vedno. Nerazrešena žalost in trajanje žalosti lahko povzroči, da bo
otrok čustva potlačil, izogibal se bo razočaranjem in jih skušal vnaprej
predvidevati, to pa ga bo prikrajšalo za funkcionalen razvoj samoregualacije
(Barish 2009, 25–25). Karla McLaren (2013) pravi, da žalost pride, ko se
oklepaš stvari in odnosov, ki zate ne delujejo več. Žalost pride kot pomoč, da iz
svojega življenja odstraniš stvari in odnose, ki so mogoče bili dobri zate v
preteklosti, vendar zdaj niso več. Žalost ne vidi kot negativno čustvo, ampak kot
pomoč in naravni odziv na izgubo in ločitev.
 Strah je čustvo, ki se pojavi pri zaznavi nevarnosti, ki je močnejša od nas. Strah
nas opozori, da nas ta nevarnost lahko fizično ali čustveno poškoduje. Zaznava
nevarnosti je lahko zunanja, resnična ali pa namišljena. Strah, ki pogosto vodi v
hiperventilacijo, v povezavi z možgani sproži v telesu hitro bitje srca in pospeši
dihanje; obraz zamrzne. Strah poveča pozornost, razmišljanje in dostop do
spomina. Kronični strah lahko vodi v depresijo in občutek nemoči, saj je
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prepleten z občutkom, da lahko nekaj izgubiš. Tudi katastrofalna pričakovanja
so prepletena s strahom, zaskrbljenostjo pred prihodnostjo. Strah lahko spodbudi
odvisnosti, saj je poleg sramu in žalosti osnovno čustvo, pred katerim
posamezniki želijo zbežati; pred temi čustvi bežijo, ker je bolečina soočanja
prehuda. Teror pa je ekstremna oblika strahu. Povezan je s travmo, ki nastane
kot rezultat zaznave grožnje po izgubi življenja. Po drugi strani nas lahko zdrav
strah zavaruje, saj postanemo bolj previdni in pazljivi (McMillan 2006, 79–83).
Čustvo strahu v organizmu sproži obrambni odziv. S povečanjem ravni budnosti
poskuša organizem pridobiti čim več informacij, ki so povezane z nevarnostjo.
Če ima na razpolago dovolj virov za uspešno obrambo v smislu boja ali dovolj
virov za uspešen pobeg, se sproži odziv: boj ali beg. V primeru, da nima dovolj
informacij niti za boj niti za beg, pa se odzove z zamrznitvijo (Cvetek 2014, 60).
V družinskem okolju je pomembno, da otrok lahko izraža strah in da mu starši
pri tem pomagajo. Konstanten občutek strahu oziroma terorja, ki nastane kot
posledica zlorab in zanemarjanja v otroštvu, možgane oblikuje tako, da so vedno
v pripravljenosti na nevarnost in poskušajo te grozne občutke spraviti ven iz
sebe. Možgani so ob tem zmedeni, to pa vodi v pretirano jezo oziroma agresijo
ter razne odvisnosti, ki naj bi nam omogočile, da bi se počutili bolje. To je
vedno rezultat tega, da so možgani programirani tako, da so neprestano v
nevarnosti in strahu (Van del Kolk 2015).
 Jeza je v večini literature označena kot neprijetno čustvo. Je čustveni odziv na
frustracijo oziroma razočaranje, ko nekaj zmoti pridobivanje želenih ciljev, ko
ne dobimo želenega, ko doživimo krivico, kritike, izključenost, telesno in
čustveno bolečino ali poškodbo. Jeza se aktivira in definirana kot sposobnost
braniti sebe in tiste, ki jih imamo radi. Značilno vedenje pri izražanju jeze je
protest ali napad, cilj tega pa je, da bi frustracija ali bolečina izginila. Jezo
občutimo kot potrebo, da bi se maščevali (Barish 2009, 22–24). Poleg tega jeza
motivira in vedno zagotovi potrebno energijo, da se soočimo s strahovi in da
stvari dokončamo, pospeši razmišljanje ter omogoči fokus. Kot obrambni sistem
je jeza del amigdale, v kateri se sproži sistem boja ali bega. Kronična jeza je
povezana s številnimi fizičnimi težavami ter raznimi odvisnostmi od drog, hrane
in alkohola (McMillan 2006, 67–71). Jeza je čustvo samozaščite, posamezniku
omogoča, da se postavi zase, postavi meje, se umakne ali ustavi kršitev meje. Ko
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je grožnja ekstremna, se lahko stopnjuje do besa, zaradi travm pa lahko postane
kronična, to pa vpliva na posameznikovo vsakodnevno življenje (Cvetek 2010,
191). Ključno vlogo pri regulaciji jeze igrajo starši ter njihova sposobnost
regulacije le-te pri sebi, saj je jeza zelo težko čustvo in otrok se, ko ga preplavi,
ne zmore sam umiriti. Otroci, ki so bili v otroštvu zlorabljeni ali zanemarjeni,
odrastejo z občutkom nemoči, da niso vredni in da njihove potrebe in želje niso
pomembne. Jezni in besni so na krivico, ki se jim je zgodila, jezo lahko
odigravajo navzven (acting out) ali pa jo lahko obrnejo navznoter in se tako
zaprejo vase, pri tem krivda postane del njihove psihične strukture in sebe
krivijo za to, kar se jim je zgodilo. Obe obliki soočanja z jezo lahko vodita v
samodestruktivnost (Namka 1997).
 Sram in krivdo posameznik občuti, kadar oceni, da je storil nekaj neustreznega,
vendar je med tema dvema čustvoma bistvena razlika. Sram je čustvo
neustreznega doživljanja sebe kot osebe v celoti, medtem ko je krivda občutje
neustreznega lastnega vedenja. Zato je sram povezan pogosto z umikom, begom
in izogibanjem, krivda pa je povezana z učenjem, spremembo vedenja in
popravljanjem škode (Milivojević 2008, 573). Sram je opredeljen kot stanje, v
katerem ima posameznik – s tem ko je izpostavljen drugim – občutek ranljivosti
in razvrednotenja sebe. Neprestan proces ocenjevanja doživljajo posamezniki, ki
so pretirano nagnjeni k doživljanju sramu, to pa se spremeni v globalno sodbo o
sebi, povezano z občutki, da bi izginil, in z občutkom nevrednosti in nemoči.
Krivda pa je povezana le s konkretnim dejanjem posameznika in naj bi služila
ponovnemu iskanju stika z osebami, ki bi bile zaradi teh dejanj prizadete. Sram
povzroči stisko, ki je usmerjena na samega posameznika, medtem ko krivda
povzroči empatično držo, ki je usmerjena k drugemu. Za razliko od krivde je
sram povezan z nekonstruktivnim izražanjem jeze in besa ter pripisovanjem
krivde drugim (Erzar in Torkar 2007, 89–90). Že majhen otrok razvije občutek
za sram, sram je tisti, ki pove, do kod še lahko nekdo gre, kje je meja, kdaj je
meja prekoračena (Repič 2015, 79). Otroci, ki so žrtve starševskega
zanemarjanja, fizičnega nasilja, spolne zlorabe ter drugih oblik sramotenja so
izrazito bolj nagnjeni k doživljanju sramu (Erzar in Torkar 2007, 96).
 Gnus je občutje, ki se pojavi kot odziv na nekaj, kar ni dobrega okusa ali
prijetnega vonja, ni pa omejen samo na te dražljaje, ampak na vse, kar povzroča
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podobna občutja; to so lahko neprimerni dotiki, pogledi, skratka vrsta zelo
različnih senzornih izkušenj. Gnus ima pomembno vlogo pri presojanju
moralnosti vedenja, saj nemoralno vedenje vzbuja gnus in odpor. Gnus je
pogosto izražen v primerih, ko je posameznik doživel travmatično izkušnjo ali
spolni konflikt, zdaj pa to čustvo posameznika varuje pred ponovnim doživetjem
podobne izkušnje (Cvetek 2014, 63).
Če na kratko povzamemo, so čustva signali, ki posamezniku in drugim omogočijo
komunikacijo, socialno vključevanje in stik s sabo ter drugimi. Starši so prvi vir, prek
katerega se otroci učijo izražati in regulirati čustva, njihova sposobnost prepoznavanja
in doživljanja širše palete čustev pri sebi omogoča otroku, da razvije samoregulacijo in
stik s sabo ter čustveno dozori (Barish 2009, 13–14).

1.2.2 Ustvarjanje prijetnega družinskega vzdušja
Družinsko vzdušje je ustvarjeno z odnosom, ki ga imajo starši med sabo. V skupni
prostor, v katerem skupaj ustvarita družinsko vzdušje, prineseta tisto, kar sta onadva
zaznavala in doživljala kot otroka. Družinsko vzdušje je lahko toplo, mirno, napeto,
grozno, mrzlo, nepredvidljivo, skrbno, sovražno, spodbudno, odprto, travmatično itd.
Oblikuje se na podlagi vrednot in prepričanj, ki jih imajo starši o življenju, sebi in
drugih. Otroci tako dobijo sporočilo o tem, kaj je pomembno v družini. Tako lahko
starši ustvarijo spodbuden prostor, v katerem otrok sodeluje, ali pa lahko ustvarijo
prostor za konflikte in tekmovalnost. Z opazovanjem staršev otrok ponotranji vrednote,
vzdušje, prepričanja in komunikacijo. Če so starši med seboj v toplem in prijaznem
odnosu in če sodelujejo, se bo enak odnos razvil med njima in otroki, med sorojenci,
takšen odnos pa bodo otroci razvili tudi do sebe (Sheehan 2009).
Družinsko vzdušje ima pomemben vpliv na razvoj otroka in sposobnost čustvene
regulacije. Če v družini prevladuje negativno, prisilno ali nepredvidljivo vzdušje, se
otroci počutijo ogroženi, zmedeni, predvsem zaradi čustvene manipulacije pa postanejo
pretirano čustveno odzivni. V takem okolju poleg tega, da opazujejo starše, kako niso
sposobni čustvene regulacije, tudi ne občutijo čustvene varnosti. Drugače pa je, če otrok
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živi v okolju, v katerem je sprejet in ljubljen, v katerem se počuti čustveno varen in
svoboden pri izražanju čustev – v takšnem okolju bo za njegove potrebe poskrbljeno.
Družinsko vzdušje je odsev različnih notranjih procesov in dinamik. V raziskavah
običajno preučujejo štiri pomembne komponente, ki definirajo družinsko vzdušje
(Sheffield Morris, Silk, Steinberg, Myers in Robinson 2007, 370-375).
 Na navezanost med otroki in starši lahko gledamo kot na odraz čustvenega
vzdušja med starši in otroki. Starši so na zrel način odgovorni za razvoj čustvene
regulacije pri otroku, na ta način se morajo tudi odzivati na njegove potrebe, saj
to omogoča, da otrok razvije varno navezanost. Na podlagi ponavljajočih se
interakcij s starši otrok razvije notranje modele navezanosti. To so kognitivnoafektivni konstrukti, ki vsebujejo pričakovanja o sebi, starših in odnosu med
njima, delovni model pa otrok razvije na podlagi odzivnosti skrbnika in
medsebojne interakcije, to pa otroku omogoča spoznanje tega, ali se figura
navezanosti na varen način odzove na njegove potrebe ali ne (Jurič 2009, 65–
66).
 Starševski stil vzgoje odseva odnos in vedenje staršev do otrok, to pa skupaj
ustvarja čustveno vzdušje družine. Različni stili vzgoje so na splošno opredeljeni
na podlagi odzivnosti staršev in njihove zahtevnosti. Odzivni starši so skrbni in
osredotočeni na otroka, zahtevni starši pa imajo visoka pričakovanja do otrok in
uveljavljajo pravila na dosleden in prožen način. Najpomembnejše komponente
pri opredelitvi vzgojnega stila so čustvena toplina nasproti hladnosti, nadzor
nasproti svobodi, pretirana vpletenost nasproti odmaknjenosti ter način
komunikacije (ton glasu, razpoloženje itd.). Vzgojne stile bi lahko v grobem
razdelili na permisivni stil, v katerem starši nimajo veliko zahtev, so popustljivi,
otroci pa so nezreli in se izogibajo direktni konfrontaciji; starši z avtoritarnim
stilom so visoko zahtevni, niso odzivni, usmerjeni so na poslušnost in
pričakujejo, da so naloge narejene brez obrazložitve, postavljajo jasno določena
pravila, zahtevajo spoštovanje avtoritete ter uveljavljajo moč in nadzor nad
otroki; avtoritativni starši so visoko zahtevni in odzivni, imajo jasne standarde
vodenja, so samozavestni, niso omejujoči, disciplinski postopki so spodbujajoči,
in ne kaznovalni, njihov odnos do otrok je topel in čustven, pri tem pa so
fleksibilni, odkriti ter spodbujajo komunikacijo in odprte pogovore; za
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zanemarjajoč/nevpleteni stil vzgoje je značilna nizka zahtevnost in odzivnost
staršev, ki ne vzpostavijo stika z otrokom, do njega so brezbrižni in zavrnitveni
ter se izogibajo komunikaciji z otroki in odgovornosti do njih (Mgbemere in
Telles 2013).
 Družinska izraznost in izražanje čustev vpliva na družinsko vzdušje predvsem
prek količine pozitivnih in negativnih čustev, ki so lahko izraženi verbalno in
neverbalno. Vse več raziskav povezuje sposobnost izražanja čustev pri starših s
socialno-čustvenim razvojem otroka. Pozitivno izražanje čustev, v katerem se
starši na sočuten način odzivajo na otroka, pozitivno vpliva na vedenje, čustveno
razumevanje, razvoj socialnih veščin, spodbujanje druženja z vrstniki ter na
kvaliteten odnos med starši in otroki. Negativno izražanje čustev je povezano s
slabimi razvojnimi rezultati, saj otrok težje regulira čustva in se težje socialno
vključuje, njegovo vedenje je usmerjeno navzven, čustva pa izraža s težavo.
Družinska izraznost je za vsako družino edinstvena, povezana je z različnimi
čustvenimi sposobnostmi, vključno z natančnimi vokalnimi in obraznimi izrazi
(Halberstadt, Dennis in Hess 2010, 36). Družinska komunikacija vpliva tako na
kvaliteto odnosa med starši kot na zdravo funkcioniranje otrok v družini – gre za
izmenjavo interakcij med družinskimi člani (Poljšak Škraban 2002, 22). Za
zdravo družinsko okolje je značilna odprta, jasna, direktna, iskrena, živa in
spontana komunikacija, v nezdravem okolju je komunikacija zmedena,
neodkrita, dvoumna in nepredvidljiva (Poljšak Škraban 2002, 24). Komunikacija
v družini ima dve funkciji, po eni strani omogoča individualizacijo,
razmejevanje posameznika, hkrati pa ima tudi integrativno funkcijo –
ustvarjanje celote (Poljšak Škraban 2002, 25).
 Zakonski odnos prav tako prispeva k razvoju družinskega vzdušja. Dolgotrajni
in nerazrešeni konflikti med zakoncema vplivajo na socialni in čustveni razvoj
otroka, ki se v takšnem družinskem okolju z opazovanjem nauči negativnega
oziroma nezdravega spoprijemanja s stresom in konflikti ter s tem povezanimi
čustvi. Bolj kot se starši zapletajo v konflikte in čustveno živijo še v svojih
izvornih družinah – bodisi da tam iščejo varnost ali da zavračajo svojo izvorno
družino – močneje in bolj boleče se bodo odražale vloge otrok v družini, saj
bodo v tem primeru starši usmerjeni na otroka zato, da se izognejo soočanju s
težavami v zakonu. Tako lahko otrok začne skrbeti za enega od staršev, se obda
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z navidezno brezbrižnostjo, posega v zakonski konflikt, se upira ali se bolestno
oklepa staršev. V vseh teh primerih pa je otrok razvojno poškodovan oziroma
oropan brezskrbnega otroštva (Kompan Erzar 2003, 41–43). Raziskave
nakazujejo, da otroci, ki so izpostavljeni jezi, posredno in neposredno izkazujejo
omejen čustveni in socialni razvoj (Sheffield Morris, Silk, Steinberg, Myers in
Robinson 2007, 368–374).

1.2.3 Spoprijemanje s konflikti s čim manj stresa
Konflikti so normalen del vsakega odnosa, naučiti se, kako se spoprijemati s konflikti in
se jim ne izogibati, pa je ključno pri razvoju zdravega odnosa. Sposobnost soočanja s
konflikti na spoštljiv, pozitiven način, odnos poglobi. Nezmožnost soočanja s konflikti
pa lahko zaznamuje odnos in vodi v kronični stres ter v ponovne konflikte, oddaljenost
in ločitve. Konflikt se pojavi, ko pride do nesoglasij med dvema posameznikoma, pri
katerih oba stojita za svojimi vrednotami, potrebami, željami ter predstavami. Včasih se
zdijo te razlike nepomembne, vendar konflikt sproži močna čustva, pri katerih je jedro
problema v večini primerov globlji, saj se prebudi potreba po varnosti, po večji bližini
in intimnosti, stiku in razumevanju ter spoštovanju. Konflikti so več kot samo
nesoglasja, saj prebudijo občutek ogroženosti, v primeru izogibanja se intenziteta veča,
saj posamezniki vsa občutja ponotranjijo. Odzive na konflikte spremljajo lastna
prepričanja in perspektiva, ki nastanejo na podlagi izkušenj ter vrednot iz otroštva in
življenja. Konflikti so priložnost za rast v odnosu, saj sposobnost zdravega
spoprijemanja s konflikti krepi zaupanje, da bo odnos preživel izzive in nesoglasja.
Zdravo spoprijemanje s konflikti zahteva sposobnost hitrega zmanjšanja stresa in
vzpostavitev čustvenega ravnotežja, to pa je možno, če se ne izogibamo svojim
čustvom, če imamo razvito sposobnost soočiti se s čustvi v obdobju stresa in če smo
sposobni poslušati in razumeti sebe in drugega. Poleg verbalne komunikacije je pri
konfliktih izrazito pomembna tudi neverbalna komunikacija, ki jo spremljajo čustva, in
sicer obrazna izraznost, telesna govorica, ton in intenziteta glasu, drža ter časovni
razpon. Včasih je neverbalna komunikacija celo boljši pokazatelj tega, kaj je v ozadju
konflikta (Segal in Smith 2016).
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Družina je prostor, v katerem se otroci z opazovanjem staršev naučijo spoprijemanja s
konflikti, zato je lahko zakonski konflikt glavni vzrok blokade razvoja družine in
vsakega posameznika v njej. Intimnost med dvema odraslima osebama nastane samo v
ozračju medsebojne iskrenosti, odprtosti in ranljivosti, če pa je zaradi nepredelanih
zlorab in travm iz otroštva prisotno preveč strahu pred intimnostjo, bosta medsebojni
konflikt zanikala, saj bi bila ranljivost zanju preveč ogrožajoča. V tem primeru bosta
konflikt prenesla v otroški podsistem ter tako blokirala razvoj otroka in celotne družine.
Otroci tako postanejo center njunega življenja in so glavni regulatorji družine, nosijo
tesnobo celotnega sistema in so izpostavljeni relacijskim travmam ter čustveni zlorabi,
to pa lahko vodi v razvoj kroničnega stresa, saj so – ker so starši bolj osredotočeni nase
in svoje nerazrešene vsebine projicirajo vanje – prikrajšani za razvoj regulacije emocij
in umiritve (Kompan Erzar 2003, 37–44). Kadar stres, v katerem so izpostavljeni
travmatičnim izkušnjam, traja dlje časa, otroci razvijejo adaptivne odzive na stresne
situacije. Eden od takšnih odzivov je disociacija. To je stanje delnega ali popolnega
razcepa zavesti, ki naj bi zmanjšal vpliv travmatičnega dogodka ter otroka ločil od
travmatične izkušnje, to pa lahko vodi do razvoja raznih duševnih motenj, odvisnosti ter
posttravmatske stresne motnje (Cvetek 2010, 100–101).
Definicija stresa se je skozi obdobje spreminjala. Najprej je veljalo, da stres povzroči
zunanji dejavnik, vendar vse več raziskav potrjuje, da je stres notranji, saj je stres vse,
kar posameznik – ne glede na jakost zunanjega stresa – ne zmore uravnavati (Erzar
2007, 132). Stres je definiran kot telesni in čustveni odziv na določeno situacijo, ki
zahteva od posameznika zavedanje in akcijo, pri tem v možganih hipotalamus sproži
alarm in se sproži sistem bega ali boja (Miller 2010, 3–4). Raziskave dokazujejo, da je
nevronska mreža, ki je odgovorna za soočanje s stresnimi situacijami, že ob rojstvu
prisotna v desni možganski hemisferi, v kateri se razvijajo nevronski centri, ki so
odgovorni za najosnovnejše funkcije preživetja in stresne situacije. Funkcije in
strategije, ki so potrebne za uspešno soočenje s stresom, so povezane z organskimi
funkcijami, ki se začno razvijati in dozorevati v zgodnjem otroštvu, ko se razvija desna
možganska hemisfera. Interakcija med otrokom in starši tako bistveno vpliva na razvoj
možganov in veščin za soočanje s stresnimi situacijami, pri tem lahko negativne
izkušnje katastrofalno vplivajo na otrokovo navezanost in občutek za sebe (Gostečnik
2008, 44).
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1.2.4 Spodbujanje empatije in rahločutnosti
Empatijo bi lahko definirali kot sposobnost posameznika, da se postavi na mesto
drugega, da se vživi v občutja in misli druge osebe, je zavedanje in deljenje čustev ter
misli z drugo osebo. Empatija pomeni brez sodbe razumeti tako pozitivne kot negativne
izkušnje drugih oseb. Pojem empatija ima različne opredelitve, vsem opredelitvam pa je
skupno, da empatija omogoča občutiti, dojeti ali ubesediti to, kako druga oseba doživlja
dano situacijo, lahko pa tudi preteklo ali prihodnje. Prednost empatije je v natančnosti
razlaganja dogodkov v medosebnih odnosih, to pa omogoča predvidevanje in
rahločutno odzivanje na doživljanje drugih ter pripomore k izboljšanju medosebne
komunikacije, saj nam pomaga prepoznati, kdaj so naša dejanja v nasprotju s tem, kar
želijo in pričakujejo drugi, omogoča pa nam tudi spremembo. Za empatijo je ključno, da
oseba v svojem dojemanju ostane diferencirana od doživljanja druge osebe, da lahko
posameznik stopi v položaj drugega in istočasno občuti enakost z drugim ter različnost
od njega (Simonič 2010, 42, 136–137).
Sočutje je temelj vsakega zdravega sistema, razvijati pa se začne šele takrat, ko je
sistem obdan z občutkom iskrenosti ter odprtosti in zato ni potrebe po skrivanju in
prikrivanju. V sistem prihaja na treh nivojih. Najprej kot sočutje med možem in ženo,
nato kot sposobnost začutiti otroka in mu dati prostor, da lahko začuti pripadnost,
razvije zaupanje, spozna svoje sposobnosti ter dostojanstvo, tretja pot vstopa sočutja pa
je prek zunanjega sveta, ko družina doživi sočutje od zunaj (Kompan Erzar 2006, 23–
24).
Pomemben vpliv na razvoj empatije pri otrocih ima kvaliteten stik in uglašen odnos
med starši in otrokom. Pomemben faktor pri tem je predvsem zagotavljanje varnega,
toplega in rahločutnega okolja. Raziskave kažejo, da bolj kot sta mama in otrok v
zgodnjem obdobju otrokovega življenja usklajena, uglašena, bolj kot vplivata na
vedenje drug drugega skozi obrazno igro, več empatije je bilo izražene pozneje v
obdobju mladostništva. Otroci se učijo empatije skozi opazovanje ter skozi posnemanje
staršev. V pozitivnem okolju, v katerem bodo starši skozi uglašeno interakcijo
zagotavljali model rahločutnosti do potreb in čustev otroka, v katerem je dovoljeno
izražati tako pozitivna kot negativna čustva, se razvijejo bolj empatični otroci. Tudi
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raziskave potrjujejo, da varno navezani otroci izražajo večjo zmožnost za empatijo kot
ne-varno navezani. Pozitivno okolje torej otroku omogoči pomembne izkušnje, in sicer
občutek, da ga starši čutijo, da starši vedo, kaj čuti, ter da razume, da njegovo čustveno
vedenje lahko vpliva na druge (McDonald in Messinger 2011, 11–14).
Po drugi strani se je izkazalo, da pomanjkanje empatije pri starših, predvsem pri mami,
lahko zatre razvoj otroka in vodi v razvoj raznih oblik duševnih motenj ter odvisnosti.
Raziskave potrjujejo povezanost pomanjkanja empatije pri mami predvsem z razvojem
antisocialnega in narcisoidnega vedenja ter motnjo pomanjkanja pozornosti in
hiperaktivnosti pri otrocih (Feshbach 1987, 271).

1.2.5 Zaupanje in razvijanje zaupanja do drugih
Zaupanje je ključni element različnih socialnih interakcij, kot so intimni odnos,
družinski odnos, odnos s sodelavci ter tujci. Zaupanje temelji na pričakovanju, da bo na
drugi strani prisotna zanesljivost. Zaupanje že po naravi spremlja občutek negotovosti
in tveganja, saj zahteva sprejetje ranljivosti, v kolikor obstaja možnost izdajstva na
drugi strani. Zaupanje je izbira, odločitev, da tvegaš drugemu pokazati svojo ranljivost,
da si odvisen od drugega oziroma da se lahko zaneseš nanj (Thielmann in Hilbig 2015,
249–253).
Posameznik občuti zaupanje do drugega tedaj, ko ga ocenjuje za dobronamernega,
sposobnega in zanesljivega. Pogoj za to pa je doslednost, saj kadar se drugi vede na
določen način, posameznik pričakuje, da se bo ta drugi tako vedel tudi v prihodnosti, s
tem pa nastane varnost, ki je predvidljiva. Tako zaupanje kot nezaupanje sta vedno
hipotezi o neznanem, saj posameznik upa in verjame, da se bo drugi tako vedel tudi v
prihodnosti. Medčloveška komunikacija temelji na medsebojnem zaupanju, saj nihče ne
more natančno vedeti, kaj drugi misli ali namerava, dokler mu svojih misli ne pove, pri
tem pa ni gotovosti o resničnosti, zato je potrebno iskreno zaupanje. Funkcija dvoma je
varovalna, saj razmejuje resnico od neresnice. Poleg zaupanja v druge je v medosebnih
odnosih pomembno tudi zaupanje vase, pri tem posameznik ocenjuje, da je dober,
zmožen in vztrajen (Milivojević 2008, 549–553).
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V medsebojnih odnosih zaupanje posameznika spodbudi k večjemu samorazkrivanju, k
tveganju, da se prepusti nekomu, to pa mu omogoči doživeti nove izkušnje, raziskati
nove stvari. V kolikšni meri bo posameznik zmožen zaupanja oziroma nezaupanja, je
odvisno od predhodnih izkušenj posameznika, saj sprožilci zaupanja niso vezani samo
na trenutno situacijo, pogosto so to informacije, ki so shranjene v posameznikovem
spominu. V primeru preteklih pozitivnih izkušenj posameznik tudi sedanje odnose
doživlja bolj pozitivno in veliko bolj zaupa, zato imajo posamezniki s pozitivnimi
izkušnjami več prostora za doživljanje drugih čustev kot tisti z negativnimi. Poleg
preteklih izkušenj pa na zaupanje oziroma nezaupanje vpliva tudi stopnja doživljanja
varnosti v danem trenutku (Cvetek 2014, 51–51). Ljudje, ki si resnično zaupajo, se torej
v družbi drugih počutijo varne, vedo, da je zaupanje naravno in spontano ter da se nanje
ni treba vselej zavestno pripravljati (Hendrix in Hunt 2006, 245).
Starši so pomembni pri razvoju otrokovega zaupanja do drugih. Otrok dobi ta občutek,
ko mu starši zagotovijo, da bodo tam zanj, ko jih bo potreboval. Pomembni pa so tudi
pri razvoju samozaupanja, ko mu nudijo podporo v tistih primerih, ko ni prepričan o
svojih sposobnostih. V ranem otroštvu otrok začne najprej dojemati, kdo so njegovi
starši, nato pa še njihova dejanja. Kadar starši zadovoljujejo otrokove duševne in telesne
potrebe neprekinjeno, otrok izoblikuje o svojih starših pozitivno sliko in pričakuje, da se
bodo – torej stabilno – vedli tako tudi v prihodnje. Erik Erikson to pojmuje kot temeljno
zaupanje. Kadar pa starši zanemarjajo otrokove psihične in telesne potrebe, se vedejo
nekonsistentno, ne le, da ne zgradi temeljnega zaupanja, ampak se mu podre celoten
sistem čustvenih vezi, saj je otrok zmeden in izgubi zaupanje. Izguba temeljnega
zaupanja do staršev, predvsem zaradi nekonsistentnosti ali pa zlorab, vodi v motene
odnose, saj otrok zaradi prevelikih dvomov postane sumničav, to pa vodi v
nesposobnost za intimnost, zapre se vase in se osami. To postane vzorec za vse poznejše
odnose, saj je to vzdušje ponotranjil in bo tudi od drugih pričakoval slabe namene, še
zlasti takrat, ko se mu kažejo kot dobri in dobronamerni (Milivojević 2008, 555–556).
Primer katastrofalnega uničenega zaupanja je podajanje dvojnih sporočil, v katerih
starši čustveno manipulirajo z otroki. To lahko počnejo s tem, da ga vključujejo v
zakonski konflikt, z grožnjami, preko krivde ali direktne zlorabe otrok. Vse kaže na to,
da starši ne zaupajo in ne verjamejo, da so sposobni preživetja, da so vredni zaupanja in
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da znajo presoditi, kaj je prav in kaj ne, ampak da njihovo zaupanje vase in v svet
temelji na otrokovih dosežkih in napakah, od otrok zahtevajo, da naredijo svet zanje
vreden zaupanja in predvidljiv ter da jim omogoči zaupati v lastna čutenja. S tako
psihološko kontrolo pa onemogočajo, da bi otrok zgradil jasno psihično avtonomijo in
ohranil zaupanje (Kompan Erzar 2006, 20).

1.3 Avtonomija
Avtonomija je definirana kot neodvisnost, svoboda od drugih, sposobnost delovanja
samostojno brez nadzora drugih. Avtonomija se nanaša na sposobnost sprejemanja
odločitev neodvisno od drugih, služi kot posameznikov vir čustvene moči in upravljanja
življenjskih nalog brez odvisnosti od pomoči drugih. Avtonomija se nanaša na
sposobnost samoregulacije čustev in vedenja (Ryan in Deci 2006, 1557). Je pomembna
razvojna naloga mladostništva oziroma adolescence, razvijati pa se začne že v zgodnjem
otroštvu. Prehod od razvoja intimnosti, povezanosti, odvisnosti od staršev vodi v
obdobje separacije in individualizacije od staršev, torej v razvoj avtonomije. Torej faza
simbioze, povezanosti, od tam pa se otrok postopoma ločuje in individualizira ter tako
prihaja do občutka o sebi in drugih. K temu pa v veliki meri pripomore razvoj
kognitivnih sposobnosti, predvsem verbalnega razvoja, moč besede, saj je v obdobju
rojstva izražanje neverbalno, le s telesno govorico (Grobelšek 2009, 79–80).
Mahler, Pine in Bergmann (1975, 3–4) pravijo, da je obdobje separacije in
individualizacije med petim in šestintridesetim mescem. Separacija zajema otrokovo
potrebo, da se počasi oddaljuje od zlitega odnosa z mamo ter oblikuje meje.
Individualizacija pa predstavlja sposobnost, da otrok razvije svoje individualne
lastnosti, loči sebe od drugih, razvije intrapsihično avtonomijo, zaznavanje, spomin in
kognitivne sposobnosti.
Avtonomija v primerjavi s sramom pa je drugo obdobje po Erik Eriksonu, to obdobje je
definiral med osemnajstim mesecem ter drugim in tretjim letom. V tem obdobju so
otroci usmerjeni na razvoj občutka za sebe, občutka kontrole do drugih in sveta, občutka
kontrole nad telesnimi funkcijami, to pa vodi v kontrolo in občutek za samostojnost,
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neodvisnost ter razvoj avtonomije. Otroci, ki uspešno opravijo to razvojno obdobje, se
počutijo bolj varne in samozavestne, obratno pa se otroci, ki tega obdobja ne končajo,
počutijo neprimerni in polni dvomov o sebi (Cherry 2015).
Potreba po raziskovanju, ki jo doživlja otrok v procesu separacije, privede do prvega
koraka na poti k odkritju lastnega jaza, ki je ločen od staršev. Ta korak pa je odvisen od
čvrstosti ohranjene povezanosti, navezanosti. Najbolj pomembno za to obdobje je, da
starši podpirajo in spodbujajo otroka pri odkrivanju okolja, da mu nudijo varnost, tako
da mu pokažejo jasne meje in podajo jasne napotke. Otrok se v obdobju oblikovanja
identitete pripravlja, da bo sam opravil več dela, da bi se spoznal in kako bo
preoblikoval osebnost, drugačno od staršev. Z drugimi besedami, postal bo ločeno bitje,
na katerega se bo poslej vselej lahko zanašal. V tem obdobju lahko v zavesti shrani
podobe staršev, za občutek varnosti in preživetja ne potrebuje več njihove nenehne
prisotnosti. : Starši, ki otroka nadzorujejo, kritizirajo, mu postavljajo stroge meje,
onemogočajo razvoj avtonomije, se morajo zavedati, da to lahko pri otroku vodi v
razcepljeno osebnost ali nevidno osebnost (Hendrix in Hunt 2006, 186–199).
Razvoj avtonomije je v bistvu del vseh obdobij razvoja otroka, največjo pomembnost in
izraznost pa ima v obdobju mladostništva oziroma adolescence, v katerem se razvija
sposobnost za samo-usmerjanje in občutek odgovornosti zase, ki vodi v uspešen prehod
v odraslo dobo. V mladostništvu je proces avtonomije hitrejši, predvsem zaradi hitrih
psihičnih, telesnih in kognitivnih sprememb ter razširitve socialnih odnosov in
odgovornosti (Murphy, Greenwell, Resell, Brecht in Schuster 2008, 254). Poleg tega se
v adolescenci preoblikuje sposobnost odločanja, ki vključuje sposobnost oblikovanja
lastnega mnenja, sposobnost abstrakcije, sposobnost integracije misli in čutenja, v kateri
se misel in čustva ne izključujeta. Ključna sposobnost, ki jo mora mladostniku dati
konec tega obdobja, je sposobnost razmišljanja o čustvih (Kompan Erzar 2003, 148).
Torej se zdrava avtonomija oblikuje in razvija v družinskem okolju, v katerem otroci
najprej opazujejo starše, odnos med njimi in toliko avtonomije, kolikor jo bodo
sposobni ohraniti starši med sabo, toliko avtonomije bo razvil otrok. Raziskave kažejo,
da starši, ki spodbujajo svoje otroke k izražanju in razvijanju svojih misli, interesov in
idej, s tem da ohranjajo pozitivne čustvene meje (sprejemajo), bodo njihovi otroci
razvili stabilen občutek za sebe. Težave nastanejo tedaj, ko starši sami niso razmejeni,

28

ko za njih obdobje separacije otroka povzroči frustracijo in se tako zatečejo k uporabi
kontrole nad otroki, z raznimi manipulacijami, sramotenjem, kritiziranjem, vzbujanjem
krivde ter zlitjem itd. To na dolgi rok poškoduje razvoj avtonomije in samopodobe,
otrok bo pozneje v življenju imel težave s samoregulacijo, odločanjem zase in
odgovornostjo za svoje življenje, težave pa se bodo pokazale tudi pri postavljanju
notranjih in zunanjih mej v odnosih (Hauser Kunz in Grych 2013, 78–90).

1.3.1 Jasnost izražanja čustev in misli
Jasnost izražanja bi lahko definirali kot proces komunikacije, v kateri mora biti
posameznik v interakciji z drugim jasen pri izražanju tako misli kot čustev, tako da bo
komunikacija uspešna. Komunikacija pa je bistvena za socialno interakcijo z drugimi in
učenjem novih področij, torej je komunikacija pogoj za kvalitetno življenje kot socialno
bitje. Pri komunikaciji gre za izmenjavo verbalnih in neverbalnih signalov, torej besed
in telesne govorice oziroma nezavedno izražanje čustev (ton glasu, obrazna mimika,
telesne senzacije, povezane s čustvi itd.), pri katerih pa je za uspešno komunikacijo
pomembno, da ne prihaja do dvoumnih, zmedenih signalov med verbalno in neverbalno
komunikacijo. Komunikacija je pomemben aspekt avtonomije, saj je pokazatelj, koliko
družina spodbuja ali zavira jasnost izražanja čustev in misli (Chartier 1981, 42–46).
V drugem podpoglavju »intimnost« smo predstavili čustva in njihov pomen, pri katerih
pa komunikacija poteka bolj na neverbalni ravni. Intimnost, ki se prične že ob rojstvu
otroka, je najbolj temeljna podlaga za razvoj navezanosti, v kateri se starš – otrok
sporazumevata ob pomoči neverbalne komunikacije, v kateri poteka čustveno uglašen
odnos s starši. Otrok v teh zgodnjih mesecih sporoča svoje želje in potrebe tako, da v
materi ustvari nemir. Mati ta čutenja najprej sprejme, jih notranje predela, metabolizira
ter jih v varni, sprejemljivi obliki vrne nazaj otroku. To lahko naredi tako, da ga
potolaži, verbalno izrazi stisko, ga objame itd. Na ta način ga umiri, pokaže mu
drugačen način, kako naj se sooča s težkimi, zanj neobvladljivimi čutenji. Tako se otrok
počasi nauči spoznavanja telesnih senzacij ter poimenovanja čustev. To ponotranji in
tako gradi afekt-regulativni mehanizem oziroma sposobnost za samoregulacijo. Starši
igrajo pomembno vlogo, da čustva tudi verbalno izrazijo, saj se bo otrok tako naučil,
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poleg zaznavanja čustev, tudi njihovega verbalnega poimenovanja in jih jasno izraziti,
to pa vodi v integracijo. Torej, v obdobju razvoja verbalne komunikacije ter počasne
separacije od mame, se otrok začne diferencirati od zlitega odnosa s starši ter tako uči
ločevati, kaj on čuti in doživlja ločeno od drugih (Gostečnik 2008, 27).
Socialnih in komunikacijskih veščin se torej otrok začne učiti v interakciji s starši, pri
katerih dobi prve izkušnje o tem, kaj pomeni z drugimi izmenjavati čustva, hotenja in
mnenja. Dobi prvi vpogled, kako se na njegovo izražanje odzivajo drugi in kako ga
sprejemajo, kakšnega ga vidijo, to pa mu omogoča graditi lastno vrednost, prisluhniti
sebi, verjeti v sebe ter razumeti pomen medosebnih odnosov. Sposobnost sprejemanja
lastnih čustev in doživljanja je namreč pogoj za jasno in odkrito izražanje v medosebni
interakciji z drugimi. Ključnega pomena pa je, da so starši dosledni in odkriti, saj če
prihaja do razkoraka med tem, kar čutijo in kar govorijo, pri otrocih povzročijo zmedo,
to pa posledično zaznamuje otrokov razvoj, saj bo tudi njegov čustveni svet zmeden in
se bo s težavo diferenciral od drugih. Komunikacija pa ni le izražanje samega sebe,
svojih misli in čustev, je obojestranski proces, ki zajema tudi razumevanje in
sprejemanje čustev in misli drugih ter odzivanje nanje (Tomori 1994, 56–58).

1.3.2 Odgovornost
Odgovornost je definirana kot stanje oziroma dejstvo, da imamo dolžnost ukvarjanja z
nečim ali imamo dolžnost nad nekom ter je stanje oziroma dejstvo biti odgovoren ali
kriv za nekaj. Je moralna dolžnost za korektno in spoštljivo vedenje do drugih. Je
priložnost ali sposobnost delovanja neodvisno in sprejemanje odločitev brez potrebe po
dovoljenju. Je odnos, ko posameznik mora oziroma je dolžan dati pojasnilo, opravičilo
za svoja dejanja, vedenje. Je lastnost moralne odgovornosti posameznika, ki si
prizadeva zadovoljevati norme, dolžnosti v interakciji z drugimi in do sveta. Brez
občutja odgovornosti pa ni občutja krivde. Da se posameznik lahko počuti krivega
zaradi posledic, mora misliti, da je odgovoren za nastanek teh posledic. Posamezniki, ki
niso sposobni se opravičiti in priznati storjenih napak, zanikajo svojo odgovornost z
raznoraznimi izgovori (Milivojević 2008, 593–594).
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Odgovornost je zelo osebna zadeva, saj bo le takrat, kadar se kdo čuti osebno
nagovorjenega, izzvanega, dolžnega, podal osebni odgovor in sprejel odgovornost do
sebe in drugih. Posebnost in dostojanstvo posameznika kot osebe je, da se zaveda svoje
odgovornosti, kadar pa tega ni, je to znamenje okrnjenosti in okvare. Odgovornost
pomeni svobodno pripravljenost, zavestno življenjsko držo, v kateri posameznik pokaže
svojo zrelost kot oseba in kot družbeno bitje, da je zmožen poslušati, razumeti in
odgovoriti, da se zaveda, kako ga njegov odgovor angažira, obvezuje, nalaga dolžnosti
in določa njegovo življenje, s tem pa daje njegovemu življenju smisel in duhovno
bogastvo (Šuštar 1995, 7–10).
Biti odgovoren vključuje različne postavke, ki so pomembne za starše pri vzgoji otrok v
odgovorna bitja, in sicer biti zanesljiv, da otrok ve, da se lahko obrne na vas, da lahko
računa na vas, držati besedo in dogovore oziroma obljube, izpolnjevati svoje starševske
dolžnosti, priznati napake in se zanje opravičiti. Odgovornost se najprej začne pri
starših, pri katerih je pomembno, da se ne zatekajo v razne obrambne mehanizme, kot
so prenašanje odgovornosti na druge, zanikanje ali pretirano občutenje krivde.
Starševski stil ima tako kot stil navezanosti pomembne posledice na razvoj
odgovornosti. Kadar je preveč kontrole ali dopuščanja neprimernega vedenja, se otrok
ne zmore naučiti odgovornosti, saj je preplavljen z občutkom strahu pred preživetjem,
to pa zaposli možgane in onemogoča nadaljnjo rast. Posledice pa so vidne predvsem v
agresivnem vedenju otroka, saj se ni zmožen umiriti, zanikanju krivde, krivdo vedno
prenaša na druge ali pa prevzema krivdo drugih, pomanjkanju empatije in socialnih
veščin. Otrok se odgovornosti uči skozi zgodnje otroštvo vse do adolescence, prvi
koraki k razvoju odgovornosti se pričnejo nekje pri drugem letu z razvojem kognitivnih
sposobnosti, pri katerih se otrok poda v raziskovanje in počasi začne razumevati proces
vzroka in posledice, najprej v povezavi s predmeti ter nato še v interakciji z drugimi
(Davis in Keller 2014).
Z odgovornostjo pa je močno povezan občutek krivde, v katerem posameznik samega
sebe ovrednoti kot odgovornega za kršitev pravil in standardov, za povzročitev škode ali
za opustitev nečesa, kar ni bilo strojeno. Krivda je boleče občutje, zato posameznik teži
k temu, da bi se občutju izognil ali se ga znebil. Gre za čustvo, ki posameznika
angažira, da se vede odgovorno, spoštuje standarde in pravila, sledi zastavljenim ciljem,
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spoštuje medsebojne dogovore in se izogiba neprimernemu vedenju. Zdrava krivda se
nanaša na konkretno vedenje, in ne na posameznika kot celoto, ta ostane še vedno
pozitivno ovrednotena, hkrati pa ga doživljajo kot odgovorno osebo, ki storjeno napako
obžaluje in popravi. Nezdrava krivda nastane, ko posameznik sebe kot osebo ovrednoti
negativno, takrat se krivda preoblikuje v čustvo sramu, posameznik pa se doživlja kot
nevrednega in neprimernega ter nemočnega. Krivda pa je povezana s pretiranim
občutkom za odgovornost, nad katerim nima kontrole, pogosto je preplavljen z
negativnimi občutji, pogosto se pojavi kot posledica travmatičnih dogodkov (Cvetek
2014, 76–77).
Vse več raziskav pa povezuje visoko samopodobo s potjo do odgovornosti. Torej otroci,
ki so v varnem okolju lahko razvili visoko samopodobo, so bolj odgovorni, to pa se
kaže predvsem v tem, da so sposobni čakati na to, kar želijo, v kar verjamejo, so
potrpežljivi, priznavajo svoje napake in se iz njih učijo, so vztrajni, pripravljeni prositi
za pomoč, poznajo svoje prednosti in slabosti, tvegajo in poskušajo nove stvari ter
verjamejo in zaupajo vase, da se lahko soočijo s težavami. Skozi priložnosti za učenje
odgovornega vedenja dobi otrok občutek o sebi, da je zaupanja vreden in zanesljiv, to
pa prispeva k razvoju identitete in avtonomije. Temeljni občutek, ki se ponotranji pri
razvoju odgovornosti, je občutek pomembnosti in pripadnosti družini (Stamps 2006).

1.3.3 Medsebojno spoštovanje
Alenka Rebula (2013) pravi, da spoštovanje riše mejo med ljudmi, mejo, znotraj katere
vsak dobi dom, ki mu pripada. Je prostor, v katerega naj ne bi nihče na silo vdiral, v
katerem je občutek odločitve, da beseda velja in ima moč, da posameznik reče da ali ne.
Spoštovanje pove, do kod kdo sme in do kje sme posameznik spustiti drugega, da še
vedno ohrani občutek varnosti in dostojanstva. Ta občutek pomaga, da posameznik ve,
kdaj se ne ceni, kdaj se ponižuje, saj samospoštovanje ni nekaj, kar si je treba zaslužiti,
ampak dati in sprejeti kot začetek vsega.
Dostojanstvo oziroma spoštovanje je kot dovoljenje, da čutiš, misliš in doživljaš, kar
čutiš, misliš in doživljaš; in ti ni treba čutiti, misliti in doživljati, kar ti drugi rečejo. To
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pomeni, da lahko zaupaš sebi, saj to gradi samospoštovanje do sebe in do drugih, s tem
se tudi razvije sposobnost sprejemanja pri drugih, da mislijo, čutijo in doživljajo, kar
čutijo, mislijo in doživljajo. To je pogoj za odnos in medsebojno spoštovanje. Prisotnost
kroničnega odtegovanja ljubezni otrokom in odsotnost spoštovanja, ki se kažeta prek
pretiranega zaščitništva, vzbujanja krivde, nepriznavanjem mnenja in čustev pri otroku,
vodita v negativno dojemanje sebe, slabo samopodobo, nemoč, pretirano skrb zase in
družino ter do načinov regulacije stresa, ki vodijo v odvisnosti in duševne motnje
(Kompan Erzar 2006, 22).
Otroci se ne rodijo z občutjem samospoštovanja in spoštovanja drugih, samospoštovanje
se pri otroku razvije z internalizacijo starševskega spoštovanja. Kadar starši pokažejo,
da otroka upoštevajo, da vidijo in upoštevajo njegove potrebe in čustva, takrat otrok
ponotranji stališče, da je pomemben. Tako otrok razvija pozitivno samopodobo, to pa
vodi v samospoštovanje sebe in posledično drugih. Večkrat pa zasledimo, da se
strahospoštovanje enači s spoštovanjem. Vendar je strahospoštovanje vrsta strahu, da ga
bo oseba, ki je objekt strahospoštovanja in ki jo doživlja kot močnejšo od njega,
kaznovala oziroma uničila, če se do nje ne bo vedel, kot da jo spoštuje, je ponižno
vedenje, ki temelji na strahu. Spoštovanje pa je pozitiven prijateljski odnos,
enakovreden odnos, v katerem sta obe strani enako pomembni in sprejeti.
Strahospoštovanje pa se začne v družini, v kateri starši skušajo prisiliti otroke, da jih
spoštujejo oziroma da jih ne ponižujejo (Milivojević 2008, 590).
Otroci se z opazovanjem začnejo učiti samospoštovanja in spoštovanja do drugih že v
zgodnjem otroštvu, odnos med starši je pokazatelj, kako bodo otroci spoštovali sebe in
druge. Če se bodo starši neprestano kregali, ne bodo spoštovali zasebnosti pri sebi in pri
otrocih, bodo zaradi lastnih travmatičnih izkušenj iz otroštva tesnobni v odnosu z
drugimi in svetom. Otroci bodo ponotranjili to, da spoštovanje pomeni poniževanje,
ustrahovanje, sramotenje, nesprejemanje drugih in drugačnosti. Socialne interakcije so
vir grožnje, posnemali bodo njuno vedenje, da vedno prevlada eden v odnosu, tisti, ki je
močnejši, to pa vodi v strahospoštovanje. Spoštovanje se najprej začne z razumevanjem,
da druga oseba ni ti, ni tvoj podaljšek, tvoja igrača, produkt. Spoštovanje v odnosih
predpostavlja razumevanje, spoštovanje zasebnosti druge osebe kot edinstvenega bitja
in učenje, kako najti skupno pot do zadovoljitve potreb in želja ter pomagati drugi osebi
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doseči, kar želi. Ne temelji na strahu, kontroliranju drugega ali pa na moči spreminjanja
drugega v smeri, kot enemu posamezniku v odnosu odgovarja, ampak sprejeti drugo
stran kot celoto (Gray 2012).

1.3.4 Odprtost med člani družine
Odprtost v odnosih je definirana kot sposobnost deliti čustvene vsebine z drugimi,
sposobnost biti ranljiv, iskren do sebe in drugih, spoštljiv do sebe in drugih, kadar kljub
tveganju, da posameznik ne ve, ali bo njegova odprtost pri izražanju globokih vsebin in
čustev sprejeta in obojestranska ali zavrnjena in zavržena, tvega biti pred drugim ranljiv
(Taylor 2014).
Pri odprtosti v družini gre predvsem za vzdrževanje in uravnavanje meja med člani, pri
katerih pa v ospredje pridejo razmejitve. V odprtih družinah je vzpostavljeno ravnotežje
med pozitivnim in negativnim povratnimi informacijami, spreminjanje v sistemu je
dovoljeno, saj prevladuje fleksibilen sistem postavljanja meja, podsistemov in
hierarhije. Člani družine so med seboj povezani, prepoznavajo potrebe drugega, to
lahko brez zadržkov in strahu izrazijo, dovoljeno in spodbujeno je odkrito izražanje
čustev, komunikacija je odprta, družina se vključuje v socialno okolje, vsi družinski
člani skupaj sodelujejo pri odločitvah, konfliktom se ne izogibajo, nasprotno, v njih
vidijo priložnost za boljše sodelovanje in rast. Zaprti tip družine pa ravnotežje vzdržuje
na podlagi negativnih povratnih informacij, postavljene so toge meje, prevladuje nizko
spoštovanje med člani družine, komunikacija je nejasna, zmedena, velja stroga
disciplina in ubogljivost, razmejitve med podsistemi so že vnaprej znane, saj prevladuje
hierarhični odnos, ki pa temelji na tem, da ima eden moč nad vsemi. Otroci so v takem
sistemu nevidni, spregledane so njihove potrebe in želje, podrejeni so staršem, ki
omejujejo razvoj avtonomije, težave pa se predvsem odražajo v neprimernem vedenju,
slabi samopodobi in v socialnih interakcijah s sovrstniki (Čačinovič Vogrinčič 1998,
142–148).
Določen tip navezanosti pogojujeta določen tip starševstva in odprtost med člani, pri
katerih varno navezani ustreza adaptirani način starševstva, izogibajoči navezanosti pa
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brezbrižni in ambivalentni tip starševstva, ki ga Erdman in Caffery (2003) opišeta kot
kaotični, nepovezani in adaptivni tip družine. Kaotične družine so zaznamovane s
konflikti med sorojenci, med starši in otroki ter med staršema, zaznamovana je z
nepredvidljivimi, a stalnimi jeznimi izbruhi, pri katerih ni zdravih razmejitev. Družina
je ranljiva za zlorabo, tam, kjer pa je prisotna zloraba, sistem teži k zaprtosti med člani
in svetom, kjer prevladujejo skrivanje in zanikanje resnice. Nepovezana družina je
zaznamovana s tesnobo in izogibanjem kot glavnima mehanizmoma za predelavo stresa,
med družinskimi člani vlada distanca, ne govorijo o svojih stiskah, odstotna je
medsebojna komunikacija, zaznamovana je z odsotnostjo staršev in pravil, obstaja pa
tudi večja verjetnost, da bo otrok v takem sistemu zaznamovan s travmo. Adaptivna
družina pa omogoča odprto komunikacijo med otroki in starši, zdrave razmejitve,
fleksibilna pravila in odprto možnost predelave težkih izkušenj, napake pa so sprejete
kot del razvoja (Kompan Erzar 2006, 37–39).
Torej, najmočnejši kazalec razmejitev v družini je dinamika odprtih ali izrečenih oblik
odnosov in zaprtih oziroma neizgovorjenih oblik odnosov ter njihova medsebojna
komunikacija, ki dovoljuje ali prepoveduje prenos določenih informacij o življenju
družine in njenih posameznih članov. Ti prenosi potekajo nezavedno na temelju
projekcijske identifikacije. Če so razmejitve zdrave in če starši zmorejo med sabo
predelati čutenja, ki se v intimnem prostoru med njimi prebudijo, informacije o
zakonskih konfliktih in zapletih ne bodo postale del otroškega podsistema. Pomembno
je, da se kljub odprtosti in fleksibilnosti v družini, ohrani ravnotežje ter intimni prostor
in da morajo določene občutljive teme ostati v družinskih okvirih (Gostečnik 2011,
111–113).
S postavljanjem mej in pravil pri vedenju otrok bodo starši dosegli dva cilja. Prvi je ta,
da bodo otroci točno vedeli, kaj je sprejemljivo in kaj nesprejemljivo vedenje. Drugi je
postaviti stopnjo tolerantnosti, in sicer, kako daleč dovoliti otroku neprimerno vedenje,
preden starši vstopijo in ustavijo to vedenje otrok. Pri tem pa je pomembno, da
obrazložijo otrokom, kaj je za njih neprimerno vedenje, kakšne posledice sledijo, to pa
ponudi otroku jasno sliko, kaj pričakujejo od njega. Večina družin ima pravila, ki jim je
potrebno slediti. Pravila so pomembna, saj postavijo meje, kaj je sprejemljivo vedenje
in kaj ni. To drži družino, da ne pade v kaos. Medtem ko so starši vodilni pri
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postavljanju pravil, je lahko celotna družina vključena pri določanju, katera so ta
pravila. Vključevanje telesnega kaznovanja, sramotenja lahko na dolgi rok poškoduje
razvoj otroka in njegovo samopodobo (Hyland in Davis 1999, 75–79).
Pri tem pa je še pomembno poudariti notranje razmejitve, ki posamezniku omogočajo
razsodnost, v kolikšni meri posameznik koga pusti blizu, komu in zakaj kaj pove,
omogočajo mu vpogled v to, čigavo je katero čutenje, kam in komu je v resnici
namenjeno. Otroci se notranjih razmejitev učijo ravno iz odnosa s starši, pri katerem je
temeljna njihova vztrajnost v odnosu z otrokom. Otrok se ob jasnih razmejitvah in
omejitvah vedenja uči začetnih struktur obnašanja do sebe in drugih, ki pa ne vodijo
samo k prepoznavanju, kaj je dovoljeno, sprejemljivo, želeno in kaj ni, ampak se ob
jasnih razmejitvah in jasno definiranih strukturah obnašanja začne počutiti varnega,
skratka uči se sistema samoregulacije. Hitre, nepredvidljive in stalne spremembe brez
jasnih razmejitev v otroku pustijo trajne posledice (Gostečnik 2011, 348–349).
Ljudje, ki so v otroštvu doživeli zlorabo, nimajo razvitega občutka za postavljanje meja
drugim. Ker so starši odnos starš – otrok obrnili v svojo korist, so se kot otroci naučili,
da so potrebe drugih pomembnejše od njihovih, zaradi česar niso mogli ugotoviti, kako
postavljati meje, ki ustvarjajo občutek ločenosti od drugih. Taki ljudje so pogosto vdani
in zvesti drugim za ceno lastnih potreb. V odrasli dobi imajo težavo pri izražanju svojih
potreb, želja in izbir, ne da bi ob tem čutili krivdo (Adams 2013, 122).

1.3.5 Soočanje z izgubami in ločitvami
Soočanje z izgubo in ločitvami je tesno povezano z žalovanjem ter s tem, da se vsak
posameznik v življenju sreča s tem. Žalovanje je naravni odziv na izgubo ali ločitev od
nekoga ali nečesa, torej tistega, kar je za posameznika pomembno in je predmet
navezanosti. Izgube ali ločitve, ki vodijo v žalovanje, so predvsem smrt osebe, na katero
je posameznik navezan, ločitev od osebe navezave, izguba službe, hišnega ljubljenčka,
žalovanje za izgubljenim otroštvom zaradi travmatičnih dogodkov ter razne izgube,
povezane s spremembami, ki se zgodijo v življenju, kot so ločitev od partnerja, prazno
gnezdo, upokojitev, menjava delovnega mesta, finančna kriza itd. Žalovanje, ki pa
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poteka brez prekinitev in v katerem prevladuje odprta, varna in rahločutna komunikacija
med člani družine, je osvobajajoča za otroka, saj iz popolnega stanja dezorganiziranosti,
zmedenosti in strahu počasi vodi v stanje, v katerem je zmožen iti naprej z življenjem in
s tem razvije sposobnost soočanja z izgubami ali ločitvami pozneje v življenju. V
družinskem okolju, v katerem manjka komunikacije, je izguba ali ločitev za otroka
lahko še bolj globoka in doživeta. Raziskave so pokazale učinek, ki ga ima na otroke
zloraba v otroštvu, in sicer razvoj duševnih motenj, spolna disfunkcija, težave z odnosi,
misli na samomor, uporaba prepovedanih drog, pri izgubi staršev je v prisotna
anksioznost, socialne težave, slaba samopodoba ter pri ločitvi staršev socialne težave,
depresija, zatekanje v alkohol in kajenje (Murray 2005, 14).
John Bowlby (1980, 84–93) je žalovanje definiral kot izkušnjo, v kateri je nekaj ali
nekdo odvzet iz posameznikovega življenja, nenadna ločitev, brez možnosti vpliva na
to. Žalovanje je razdelil na štiri faze. Prva faza je šok, pri katerem je v ospredju
nesprejemanje smrti, čustvena otopelost in zanikanje; druga faza je hrepenenje in
iskanje izgubljenega, protest, močna čustvena reakcija, huda bolečina, jok, jeza, krivda;
tretja faza je dezorganiziranost in obup, občutki nemoči, brezizhodnosti, pojavijo se
lahko motnje spanja, nemir, utrujenost, umik iz socialnega življenja ter občutek globoke
osamljenosti; četrta faza je postopna reorganizacija. V njej posameznik uspešno
prebrodi večje pomembne dogodke, pri katerih se pojavi občutek praznine, kot so
rojstni dnevi, družinski prazniki itd., poleg tega pa ugotovi, da kljub hudi bolečini ob
izgubi, lahko preživi in živi svoje življenje naprej.
Temeljno vlogo pri žalovanju imajo starši. Kot prvo se morajo zavedati, da tudi otroci
žalujejo. Skozi lasten proces jih morajo naučiti, kako iti skozi vse štiri faze žalovanja.
Ne smejo zanikati ali se izogibati čustvom pri otroku zaradi lastne ranjenosti.
Pomembno je, da se starši z otroki odprto pogovarjajo o izgubah ali ločitvah, da so
dovoljena vsa čustva, da otroci lahko sprašujejo, saj je normalen odziv na izgubo pri
otrocih strah, da bodo ostali sami. Najpomembnejša je torej odprta komunikacija in
povezanost družinskih članov pri soočanju z izgubo ali ločitvijo (Schonfeld in
Quackenbush 2009, 2–5).
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2. SPOLNA ZLORABA
2.1 Definicija spolne zlorabe
Združenje proti spolnemu zlorabljanju (2016) definira spolno zlorabo kot udeležbo
odvisnih otrok v spolnih aktivnostih z odraslo osebo ali osebo, ki je starejša ali večja od
njega samega, pri čemer je otrok zlorabljen kot spolni objekt za zadovoljevanje spolnih
potreb ali želja te osebe, pri tem pa zaradi neenakih moči v primerjavi s to osebo nima
možnosti, da bi privolil v spolne aktivnosti ali ne. Torej, o spolni zlorabi otroka
govorimo takrat, ko odrasla oseba ali oseba, od katere je otrok odvisen in/ali je večja od
otroka, uporabi svojo moč, vpliv ali otrokovo zaupanje in otroka zlorabi kot spolni
objekt.
Williams (1994) opredeljuje spolno zlorabo kot travmatično izkušnjo, pri kateri gre za
neprostovoljni spolni kontakt, ki vključuje silo ali prisilo s strani osebe, najmanj pet let
starejše od žrtve. Jewkes, Garcia-Moren in Sen (2002) opredeljujejo spolno zlorabo kot
vsako spolno dejanje, poskus doseči spolno dejanje, neželene komentarje o spolnosti ali
približevanje, siljenje, trgovanje z žensko spolnostjo, uporabljanje prisile, groženj ali
fizične sile glede na odnos, ki ga ima storilec do žrtve, in ne glede na okoliščine (Repič
2008, 18–19).
Spolno zlorabo je težko opredeliti, saj se med seboj razlikuje glede na družbeno in
kulturno okolje, zgodovinsko obdobje ter glede na različna strokovna področja
delovanja, kot so medicinsko, pravniško ali socialno. Toda Haugaard in Reprecci (1988)
sta pri spolni zlorabi izpostavila šest splošno sprejetih meril za zlorabo:
1.

Namera ali reakcija storilca – kadar storilec namerno išče, spodbuja ali
stopnjuje spolno vzburjenje v neki situaciji z otrokom.

2.

Reakcija žrtve – kadar otrok čuti, da odrasli s svojim nasilnim ali
neprimernim vedenjem prekoračijo njegove meje, četudi tega niso načrtovali.

3.

Uporaba sile – kadar nekdo za seksualno potešitev z otrokom uporabi silo.
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4.

Izkoriščanje – ko skrbniki manipulirajo z otroki, saj so otroci odvisni od
svojih skrbnikov, od njih dobivajo podporo, informacije in sredstva za
preživetje.

5.

Odsotnost privolitve – otroci ne vedo in se ne zavedajo dovolj, da bi lahko
privolili v spolno aktivnost. Nekateri storilci trdijo, da je otrok privolil, če se
ne upira, vendar je to še vedno zloraba, saj gre za razvojno in starostno
razliko.

6.

Prezgodnja razvojna zrelost – kadar seksualna dejanja in pričakovanja ne
ustrezajo razvojni stopnji otroka (Repič 2008, 18).

Spolna zloraba je za otroka najbolj kruto doživetje, saj otrok zlorabe ne razume; zlorabo
najprej doživi kot globoko zmedo, počuti se umazanega, globoko osramočenega in
krivega, preplavljen je z afekti gnusa, sramu in krivde (Gostečnik 2008, 117). Otroci so
na splošno lačni ljubezni in preveč zbegani, da bi lahko razumeli neprimeren spolni
dotik. Žrtve se pogosto odzovejo na zlorabo tako, da ponotranjijo krivdo, počutijo se
odgovorne za tisto, kar se jim je zgodilo. Zanikanje zlorabe pa v odrasli dobi vodi v
razne duševne motnje, nelagodno pa se počutijo tudi v zvezi s svojim telesom, to pa
lahko vodi v razne oblike zasvojenosti, kot so zasvojenost s hrano, alkoholom itd. To
posamezniku omogoči pobeg iz telesa in mu predstavlja sredstvo za blaženje čustev
(Adams 2013, 18–20, 55).

2.2 Oblike spolnih zlorab
Spolno zlorabo delimo v štiri kategorije, in sicer zlorabe v družini (oče, mati, brat,
sestra, stric, teta, dedek, babica itd.); zlorabe, ki jih povzročijo otroku neznane odrasle
osebe; zlorabe, ki jo povzročijo otroku znane osebe (vzgojitelj, učitelj, družinski
prijatelj, duhovnik, zdravnik itd.) ter zlorabe, ki jih povzročijo otroku starejše
mladoletne osebe. Storilec oziroma odrasla oseba uporablja različne vrste manipulacij,
groženj in nasilja, otrok takšnih dejanj ne razume, je nezaščiten, nemočen in ravno
zaradi tega ni sposoben vanje zavestno vstopiti ali privoliti (Bain in Sanders 1996, 9–
10).
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Raziskava, ki sta jo izvedla Langan in Wolf Harlow (1994) pravi, da je bila večina otrok
zlorabljena s strani posameznika, kateremu zaupajo in ga poznajo. Fantje so pogosto
zlorabljeni izven družinskega okolja, medtem ko so punce pogosto zlorabljene znotraj
družine. Študija je pokazala, da je 96 % preživelih posameznikov spolne zlorabe pod 12
letom poznalo svojega storilca. Od tega je bilo 4 % tujcev, v 20 % je bil oče, v 16 %
sorodniki ter v 50 % prijatelji ali znanci.
Spolna zloraba ima različne oblike in otrok jih lahko doživlja od različnih ljudi okoli
sebe. Repič (2008, 19) navaja, da Svetovna zdravstvena organizacija (World Health
Organization, 2003) meni, da je spolnih zlorab več vrst, pri katerih dejanja niso omejena
samo na prisiljen spolni odnos, ampak vključujejo širši spekter spolnih vedenj, vključno
s poskusom, da bi od nekoga dosegel spolni odnos, do spolnega nadlegovanja, prisile,
spolnega izkoriščanja itd.
Združenje proti spolnemu zlorabljanju (2011, 61–62) je natančno definiralo, kaj vse je
lahko spolna zloraba:


Golota: odrasli hodi gol po hiši pred vsemi člani družine ali nekaterimi
izmed njih.



Nesramne pripombe: odrasli daje neprimerne pripombe o spolnosti ali
otrokovem telesu.



Slačenje: odrasli se slači pred otroki.



Razkazovanje genitalij: odrasli otroku kaže genitalije in vanje usmeri
otrokovo pozornost.



Opazovanje otroka: odrasli na skrivaj ali odkrito opazuje otroka, kadar se
kopa, slači urinira ali iztreblja.



Fotografiranje otrok: odrasli fotografira otroka ali opazuje in fotografira
otroka v erotični pozi.



Uporaba pornografije: odrasli kaže otroku pornografsko literaturo, video
filme ali zlorablja otroka za pornografske aktivnosti.



Poljubljanje: odrasli intimno poljublja otroka.
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Otipavanje: odrasli otipava otrokove prsi, trebuh, genitalno področje,
notranjo stran stegen ali zadnjico. Otrok otipava odraslega na njegovo
zahtevo.



Masturbacija: odrasli masturbira, medtem ko ga otrok opazuje; odrasli
gleda otroka, kako masturbira; odrasli in otrok gledata drug drugega medtem
ko masturbirata.



Felacija: pri tej vrsti oralno genitalnega stika odrasli moški prisili dečka, da
vzame v usta njegov penis, nato pa še sam vzame dečkov penis v usta.



Kunilingus: pri tej vrsti oralno-genitalnega stika se mora otrok z jezikom in
usti dotakniti spolovila ali vaginalnega področja odrasle ženske ali pa se
odrasli moški ali ženska z usti dotika spolovila ali vaginalnega področja
deklice.



Digitalna penetracija (s prsti) v zadnjik ali danko: storilec lahko vdene v
zadnjik tudi razne predmete.



Digitalna penetracija (s prsti) v vagino: storilec s prsti penetrira v vagino,
vanjo lahko vstavlja tudi razne predmete.



Sodomija: penetracija s penisom v zadnjik ali danko, odrasli lahko otroku to
stori večkrat brez poškodb, ker je zadnjik v otroštvu prožnejši.



Penetracija penisa v nožnico: moški storilec s penisom penetrira v vagino.



Spolni odnos na suho: je slengovski izraz, ki opisuje odnos, pri katerem
odrasli drgne svoj penis ob otrokovo genitalno področje, ob notranjo stran
njegovih stegen ali ob otrokovo zadnjico.



Prisilni spolni odnos z živaljo: ko odrasli otroka prisili, da živali drgne
spolovilo ali ima spolni odnos z živaljo.

2.3 Dejavniki tveganja za spolno zlorabo
Bouwkamp (1996, 19–33) v svoji knjigi navaja, da se 43 % zlorab zgodi v družini,
medtem ko se 57 % zlorab zgodi v širših sorodstvenih vezeh. Dejavnike tveganja za
spolno zlorabo deli na:
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 Storilčeva osebnost: dejavnik tveganja za spolno zlorabo v družini je storilčeva
osebnost. Pasivno odvisni storilec je negotov in zaprt vase, ni socialno spreten.
Agresivno dominantni storilec si člane družine jemlje kot svojo last, ko npr.
žena ne more zadovoljiti njegovih potreb, se obrne na otroke. Psihopatski
storilec ne pozna slabe vesti in krivde, je spolno promiskuiteten in drugim
ljudem se lahko prikaže kot ljubezniv, saj je dober manipulator. Psihotični
storilec spolno zlorabi v primeru, ko njegovo vedenje prevzame psihoza in nima
več nadzora nad sabo. Alkoholični storilec, podobno kot psihotičen, dejanje
izvede le takrat, ko je pod vplivom alkohola. Zadnji pa je pedofil, za katerega je
značilna izključna usmerjenost na otroke.
 Slab odnos z zakonskim partnerjem: storilci v večini primerov za svoje
dejanje iščejo vzrok pri ženi oziroma ženo krivijo za spolno zlorabo. Kot povod
storilci pogosto navajajo težave v zakonskem odnosu in nezadovoljiv spolni
odnos.
 Materina čustvena hladnost: mati zelo redko sodeluje pri spolni zlorabi,
ampak je v večini primerov tiho, saj jo je strah ukrepati, čeprav se zaveda, kaj se
dogaja. Nemoč in vsa negativna čustva pa sprošča na otroku namesto na
partnerju. Lahko pa se tudi zgodi, da je mati čustveno nedosegljiva, da ne ve, kaj
se dogaja z otrokom.
 Položaj odvisnega, lojalnega in prestrašenega otroka: otroka je strah, da bo
kaznovan, če spregovori o zlorabi, zato poskuša biti lojalen. Da otrok preživi, si
mora ustvariti lepo podobo o starših, torej verjame, da je on slab in starš dober.
 Disfunkcionalna družinska struktura: v družinah s spolno zlorabo med otroki
in starši ni čustvene povezave, starši so bolj usmerjeni nase, veljajo bolj togi
nazori. Družina je nestabilna, otroci se morajo podrejati. Težave izvirajo tudi iz
nefunkcionalnega partnerskega odnosa.
Mnogi avtorji vidijo vzrok za spolno zlorabo v nefunkcionalnem družinskem okolju.
Med dejavnike tveganja za spolno zlorabo bi lahko navedli različne vzroke, od slabe
samopodobe, čustvene zlorabe, zanemarjanja do relacijskega prenosa travme, ki
primarno izvirajo iz družinskega okolja, saj so starši prvi vir otrokovega spoznavanja.
Družina naj bi otroku dala občutek pripadnosti, varnosti, sprejetosti in ljubljenosti, če
tega ni in v družini prevladuje zloraba, nasilje, travma in zastrašujoče vzdušje, bo
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posameznik pozneje v življenju nezavedno iskal situacije, ki mu bodo prebujale in
ponavljale primarno vzdušje in temeljne afekte, saj v njegovem intrapsihičnem svetu to
pomeni pripadnost in domačnost. Prav to vzdušje v družini lahko pozneje prispeva k
temu, da bo otrok iz družine, v kateri prevladujejo neprijetni občutki in mnoge stiske,
prej žrtev spolne zlorabe. Rezultati raziskave, ki jo je izvedla Tanja Repič (2006) so
pokazali, da se v družinah z izkušnjo spolne zlorabe v primerjavi z družinami, v katerih
se spolna zloraba ni zgodila, kaže statistično pomembna nižja stopnja v jasnosti
izražanja čustev, odgovornosti, medsebojnem spoštovanju, odprtosti med družinskimi
člani ter v soočanju z izgubami in ločitvami. Prav tako je raziskava pokazala več težav v
spodbujanju izražanja čustev, ustvarjanju prijetnega družinskega vzdušja, spoprijemanju
s konflikti s čim manj stresa, sočutju med člani družine ter v zaupanju in razvijanju
zaupanja. Avtonomija in intimnost kot dva dejavnika tveganja v družini za spolno
zlorabo morda nakazujeta, da družine, v katerih je prisotno travmatično doživetje, manj
zdravo funkcionirajo kot tiste družine, v katerih te travme ni (Repič 2008, 74).
Raziskava, ki temelji na vzorcu družine, v kateri obstaja spolna zloraba, v primerjavi z
vzorcem družine, v kateri spolne zlorabe ni, je pokazala, da v družinah s spolno zlorabo
starši niso čustveno povezani z otroki, usmerjeni so bolj na sebe kot na otroka; od svojih
otrok pričakujejo in zahtevajo, da se podrejajo družinskim normam in jim ne dovolijo
lastnega glasu pri tem; starši imajo bolj toge nazore, družina je na splošno nestabilna ter
funkcionira površno in pomanjkljivo; v primerjavi z družinami, v katerih spolne zlorabe
ni, prevladuje torej nefunkcionalno družinsko okolje (Madonna, Scoyk in Jones 1991,
46–49).
Možganski razvoj je v marsičem odvisen od odnosov, ki jih ima otrok s svojimi starši,
zlasti z materjo, v začetnih fazah razvoja. To so najzgodnejši dotiki nežnosti med
materjo in otrokom, o telesnem dotiku mame, ki ga pa morajo vedno spremljati sočutje,
nežnost in razumevanje. Otrok vse te vtise ponotranji, ti vtisi bodo postali del njegovega
organskega spomina. Občutja, ki jih bo otrok dobil od svoje matere, mu bodo postala
osnovno izkustvo, kako organizirati odnose z drugimi, socialne stike. Okolje, ki ni
stimulativno in otroka oropa za najrazličnejša spodbudna doživetja, lahko kritično
vpliva na razvoj možganov. V zlorabljajočem okolju se vzpostavi neverjetna povezava
med nasilnimi starši in otroki, med njimi se zgradijo izjemne vezi. Tako se strah in teror
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izjemno močno vtisneta v otrokove razvijajoče psihične strukture in tako nasilje postane
organizator posameznikovega socialnega življenja. Ko starši zlorabljajo ali zanemarjajo
svoje otroke, se vedno razvije nevarna navezanost in ti otroci so tudi vedno lahko
kandidati, ki širijo nasilje ali pa postanejo žrtve zlorabljajočih odnosov (Gostečnik
2008, 26–32).
Tomison in Tucci (1997 v Temnik 2010, 130–131) čustveno zlorabo kot možen
dejavnik tveganja za spolno zlorabo pojmujeta kot vzdrževani vzorec besednega nasilja
in poniževanja s strani pomembne navezovalne odrasle osebe, ki pri otroku povzroči
slabo samopodobo in socialne kompetence. Čustveno zlorabljanje s strani staršev
vključuje zaničevanje, ustrahovanje, odrekanje čustvene odzivnosti, zavračanje ter
zanemarjanje duševnega zdravja otroka. Kronično doživljanje čustvene zlorabe uniči
otrokovo samozavedanje in občutek varnosti v življenju. Samopodoba otrok temelji na
spoštovanju in odzivnosti staršev na otrokove specifične potrebe. Pri otrocih, ki nimajo
zadostne opore staršev, je samopodoba nižja, ker čutijo, da jih ti odrasli ne sprejemajo
(Temnik 2010, 131).
Otrok, ki je bil žrtev zlorabe, je že po naravi lahko zaprt, počuti se osramočenega, kot
da ne pripada nikamor, ker je umazan in neprimeren. To samopodobo še vedno goji tudi
v odrasli dobi, v kateri bo težko razvil učinkovito samozavest ter si bo težko dovolil dati
osebno priznanje in potrditev. Otrok se na osnovi zgodnjih interakcij s starši nauči, kako
vstopati v okolje, s pomočjo igre se nauči spoznavati sebe, kako vzpostavljati odnose z
drugimi, nauči se ovrednotiti svoja lastna čutenja in čutenja drugih ter prepoznavati, kje
je vir čutenj, ki se lahko prenašajo iz ene osebe na drugo. Starši so tisti, ki omogočajo
zdravo in funkcionalno interakcijo z otrokom. Ko starši ostanejo mirni ob otrokovi
vznemirjenosti ter mu omogočijo, da se ob njih umiri, mu s tem zarišejo osnovne
dimenzije regulacije afekta. Če je zloraba, pa nezmožnost regulacije težkih afektov jeze,
sramu, gnusa in besa. Desna hemisfera pri zlorabljenih in zanemarjenih kaže na večjo
aktivnost, to pa je v čistem nasprotju z normalnim razvojem. Razvoj leve hemisfere je
upočasnjen, zato tudi otroci odražajo močnejše afekte, ki pa jih ne zmorejo regulirati.
Pri žrtvah zlorab je leva hemisfera blokirana in tako posameznik ne zmore ločevati
preteklosti od sedanjosti. Otrok, ki je bil v zgodnji dobi zlorabljen, bo torej tudi
dogodke in odnose v sedanjosti povezoval s preteklostjo. To je na nezavedni ravni, v
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odrasli dobi še vedno vzdržuje rablja, ne da bi vedel, sebe postavlja v vlogo žrtve. Vse
dokler vzdržuje rablja, ostaja v njegovem zaporu in ostaja žrtev (Gostečnik 2008, 29–
35).
Prenos travme je tudi lahko dejavnik tveganja za spolno zlorabo, saj številne raziskave,
ki so bile izvedene med spolno zlorabljenimi, kažejo, da imajo žrtve zlorabe težave s
starševstvom (Zuravin in Fontanella 1999 v Cvetek 2009, 150). Kot navajataMaker in
Buttenheim (2000) je to vidno predvsem pri dimenzijah, ki so povezane z močjo, s
seksualnostjo, z nadzorom in s sramom, ki lahko povečajo tveganje za zlorabo v
naslednjem rodu. Problematično je lahko vedenje staršev, ki so ob nasilju doživeli tudi
spolno zlorabo. Torej, zgodovina spolne zlorabe vpliva na starševstvo tako, da se lahko
poveča tveganje za spolno zlorabo v naslednji generaciji. Spolna zloraba pa se lahko
zgodi tudi pri starših, ki niso bili nikoli žrtve zlorabe. Dejavniki tveganja so lahko
starševski občutki krivde in neuspeha, ki so povezani z netravmatičnimi zadevami v
njihovem življenju (Cvetek 2010, 149–150).
Žrtve spolnih zlorab nosijo v sebi krivdo, gnus in sram, ki so pravzaprav storilčeva
čutenja. Storilec ni v stiku s temi čutenji in jih zato nezavedno projicira v žrtev. Pogosto
ima storilec tudi sam podobno izkušnjo v otroštvu, vendar mu to še ne odvzame
odgovornosti za storjeno dejanje (Repič 2008, 131).

2.4 Posledice spolne zlorabe
Posledice spolne zlorabe so številne in različne, vključujejo tako fizično kot psihično
področje posameznikovega delovanja. Njihov vpliv je lahko kratkoročni ali dolgoročni,
odvisno je od starosti otroka, spola, stopnje resnosti zlorabe, odnosa s storilcem, ali je
otrok komu povedal, prisotnosti nasilja in groženj, trajanja spolne zlorabe in kulturnega
okolja. Večina zlorabljenih je bila preveč zaposlena s preživetjem, da bi lahko opazila,
da bi lahko bile posledice in težave povezane s spolno zlorabo. Lahko so posegali po
drogah, alkoholu, pretiranemu hranjenju, stradanju, predajanju, nezdravi spolnosti,
vendar način preživetja ni nekaj, česar naj bi se sramovali, ampak nekaj, kar je bilo v
dani situaciji najboljša možna rešitev (Repič 2008, 35–37).
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Vsak spolno zlorabljen otrok ima vsaj tri težave, s katerimi se spopada v življenju, ne
glede na druge posledice:


Izguba: žrtev spolne zlorabe se sooča s številnimi izgubami, kot so izguba
otroštva, svobode, samospoštovanja, izguba enega ali obeh staršev ter osebne
identitete. Tako se pri žrtvah spolne zlorabe nemalokrat pojavijo disociacija,
zanikanje ali potlačitev določenega obdobja svojega otroštva, to pa v
poznejšem obdobju negativno vpliva na intimna razmerja in na
vzpostavljanje odnosov z drugimi. Težave imajo z zaupanjem, saj pogosto
uničujejo prijateljstva in intimna razmerja ter s tem ranijo sebe, še preden bi
jih lahko ranil kdo drug.



Jeza: je pogosto čustvo, ki se prebudi pri zlorabljenemu, saj je jezen na
storilca, nase, družino, na vse, za katere je verjel, da jim lahko zaupa in ga
bodo zaščitili. Jezo pa pogosto prikrivajo, saj jeze ne more in ne sme izraziti,
to pa vodi v samodestruktivna vedenja, umik pred drugimi, v sovražnost do
vseh, nenehno jezo nad drugimi.



Krivda: otrok, ki ne spregovori o spolni zlorabi, lahko krivdo za to, kar se
mu je zgodilo, nosi v sebi celo življenje, saj sebe doživlja, kot da je sam kriv
za to, kar se mu je zgodilo (Frei 1996, 35–50).

2.4.1 Kratkoročne posledice
Kratkoročne posledice spolne zlorabe so veliko manj raziskane kot dolgoročne. Temu bi
lahko pripisali dejstvo, da se pogosto zlorabe razkrijejo šele po mnogih letih in ne takoj,
ko se začnejo dogajati. Repič (2008, 38–39) navaja naslednje kratkoročne posledice, ki
lahko opozarjajo na spolno zlorabo:
 neželena nosečnost, nevarnost splava in neplodnost;
 večje tveganje za spolno prenosljive bolezni;
 razna ginekološka vnetja in bolečine v spodnjem delu trebuha;
 infekcije sečnega mehurja;
 odrgnine in raztrganine na različnih delih telesa;
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 modrice in rdečice;
 pogostejša kronična somatska obolenja (glavoboli, prehladi itd.);
 negativen odnos do svojega telesa (samopoškodovanje, zanemarjanje);
 kronična utrujenost in izčrpanost;
 motnje spanja (nočne more, nespečnost);
 ponavljajoče želodčne slabosti in druge težave;
 motnje hranjenja;
 zelo boleče menstruacije;
 strah, bojazljivost in zaskrbljenost;
 depresija in umik;
 težave s koncentracijo in mišljenjem;
 čustvena razdraženost in preobčutljivost ter sovražnost in agresija;
 promiskuitetno vedenje.

2.4.2 Dolgoročne posledice
Obstaja več raziskav na področju dolgoročnih posledic, tudi zgoraj naštete kratkoročne
posledice spadajo mednje. Mellisa Hall in Joshua Hall (2011, 2–4) v svojem članku
navajata kot dolgoročne posledice spolne zlorabe:
 Depresijo: je najbolj pogosta dolgoročna posledica. Preživeli imajo občutek
ničvrednosti, nagnjeni so k samomorilnemu vedenju, motnjam spanja in
prehranjevanja.
 Krivdo in sram: zlorabljeni pogosto doživljajo krivdo in sram ter sebe
doživljajo kot krive za zlorabo. Nase prevzamejo odgovornost za zlorabo. Če se
je zloraba zgodila znotraj družine, pa je še toliko težje, saj otrok ne zmore videti
storilca v negativni podobi ter njegove krivde. Tako ponotranji vse negativne
informacije, ki jih pozneje izraža s samodestruktivnim vedenjem.
 Motnje hranjenja: so tudi navedene kot dolgoročne posledice. Simptomi
spolne zlorabe vodijo v slabo telesno samopodobo, vezano na občutek gnusa, da
so umazani, grdi, nezadovoljni s telesnim videzom, to pa posledično vodi v
motnje hranjenja in debelost.
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 Anksioznost in stres: spolna zloraba je grozljiva in zastrašujoča ter na dolgi rok
povzroča stres. Preživeli pogosto doživljajo kronično tesnobo, napetost,
anksiozne napade in fobije.
 Disociativne motnje: nekateri preživeli lahko razvijejo disociativne motnje, da
se zaščitijo pred bolečimi izkušnjami. Disociacija vključuje občutja, kot so
zmedenost, nočne more, »flashbacke« ter težave z izražanjem čustev. Zanikanje
je najbolj pogosta dolgoročna posledica.
 Težave v vzpostavljanju intimnih odnosov: pogoste težave oziroma občutja, ki
se pojavijo pri preživelih, so naslednje: težave z zaupanjem, strah pred
intimnostjo, strah da je drugačen, težko postavljajo meje v odnosih ter pasivno
vedenje. V intimnih odnosih imajo težave na področju spolnosti, spolnosti se
lahko izogibajo, doživljajo jo kot grdo in umazano.
Poleg zgoraj omenjenih kratkoročnih in dolgoročnih posledic spolne zlorabe, pa nas na
posledice zlorabe pri otrocih lahko opozarjajo še naslednji vedenjski indikatorji (Hall
1998 v Repič 2008, 44–46): splošna psihopatologija; regresija vedenja, razvojne težave
in zaostanki; akutni travmatični odzivi; moteno spanje je povezano z mnogimi strahovi;
motnje hranjenja; otroka je strah, da bi kaj pogoltnil; razne ponavljajoče se telesne
težave, kot so migrene, želodčne težave, astma, slaba prebava; poleti obleče preveč
oblačil, nosi ohlapna oblačila; težave v šoli; agresija in sovraštvo; samoiznakaženje
oziroma raje se ranijo sami, kot da bi to storil kdo drug; otrok zanika obstoj določenega
obdobja svojega otroštva; otrok pri igri ali z risbo pokaže, kaj se mu dogaja; nizka
samopodoba, krivda in sram; depresija in anksioznost; socialne težave; neprimerna
spolna vedenja, sem spada seksualizirano vedenje.

2.5 Obrambne strategije žrtve spolne zlorabe
Otrokov psihobiološki odziv na travmo je opremljen z dvema ločenima vzorcema
odgovorov: z visoko vzdraženostjo in disociacijo. V začetni fazi ogroženosti se že pri
malemu otroku sproži alarmna reakcija, v kateri se nenadno hitro aktivira simpatični del
avtonomnega živčnega sistema, poveča se hitrost bitja srca, dvigne krvni pritisk,
pospeši dihanje, zviša budnost. Stisko otrok izrazi z jokanjem in potem s kričanjem. V
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stanju strahu se vzdraži simpatični del živčnega sistema, če otrok tudi v tem stanju
bolečega kričanja ne dobi ustreznega odziva, potem ta otrok na drugi stopnji dobesedno
zamrzne v svojem notranjepsihičnem svetu, to pa v njem povzroči vzpostavitev
izogibajoče navezanosti. Le-to pa povzroči globoko nezaupanje v okolico, strah, obup,
saj čuti, da se ne more zanesti na nikogar. Zato bo tudi v odrasli dobi nezaupljiv in bo
lahko vedno znova zamrznil, ko bo doživljal stisko, žalost, pogrešanje, jezo, a bo vedno
znova ta čutenja potlačil, kar povzroči strah pred ranljivostjo. Druga reakcija, ki se
razvije zaradi neustreznega odziva okolja, je disociacija. Otrok, ki ni dobil pravega
odziva, se umakne, da se reši in osvobodi dražljajev zunanjega sveta. Zato enostavno
pobegne v notranji svet. Ko otroku spodletijo poskusi popraviti interakcijo, pogosto
izgubi nadzor nad situacijo, zato se trudi izogniti pozornosti z umikom in postati
neviden. Disociacija tako predstavlja odcepitev in ločitev od neznosne situacije, izhod,
v katerem ni izhoda in zadnje zatočišče, zavetje. V travmatičnem stanju sta oba,
simpatični del, ki porablja energijo, ter parasimpatični del, ki energijo ohranja, preveč
aktivna, to pa že pri otroku povzroča zamrznjenost, ki se pozneje v odrasli sobi vedno
znova prebuja. V prvih dveh letih življenja imajo dolgotrajne posledice stanja
disociacije, vzdraženosti na rast psihične strukture (Gostečnik 2008, 43–50 ).
Bass in Davis (1998 v Repič 2008, 42–44) navajata najpogostejša ravnanja, obrambe, ki
jih zlorabljeni uporabljajo, da lahko preživijo:
 Omalovaževanje: zlorabljeni se obnaša, kot da se ni zgodilo nič hudega.
 Racionaliziranje: zlorabljeni razumsko obrazloži in si izmisli vzroke, da
opraviči storilca in mu tako namenja nenehno pozornost.
 Zanikanje: zlorabljeni začne verjeti in se delati, da se vse to v resnici ne dogaja.
 Pozabljanje in beg pred realnostjo: zlorabljeni odklopi, disocira izkušnjo
spolne zlorabe. Otrok z razcepom minimalizira posledice travme, saj tako lažje
prenaša bolečino. Disociacija je lahko tako močna, da posameznik resnično
verjame, da se to ni zgodilo njemu, ali da so bile to le sanje, ali da si je to
zgodbo izmislil.
 Nenehen nadzor: zlorabljeni ima občutek varnosti, če ima vse pod nadzorom.
 Nenehna čuječnost: zlorabljeni zaznavajo vsako spremembo v okolici, so stalno
na preži in se težko sprostijo.
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 Perfekcionizem: zlorabljeni se izogiba napakam, saj je že kot otrok čutil krivdo
za zlorabo in je sklepal, da ga bo storilec pustil pri miru, če bo dovolj priden.
 Zamrznitev: v okoliščinah, ki spominjajo na zlorabo, popolnoma zamrznejo
oziroma ohromijo sposobnost delovanja.
 Miselna odsotnost, zaposlenost in beg: zlorabljeni na ta način utiša bolečino,
lahko se zateče v prekomerno delo, skuša ubežati resničnosti s spanjem,
knjigami itd.
 Humor: uporabljajo ko druge držijo na varni razdalji, poleg tega pa smejanje
pomeni, da se ni treba jokati.
 Laganje in kraja: kraja je lahko klic na pomoč, laganje je prikrivanje resnice,
da so bili zlorabljeni, saj pogosto storilec grozi, naj nikomur ne omenijo.
 Verski fanatizem: iskanje varnosti, zlorabljeni začne verjeti, da je Bog tako
hotel, da je zloraba bila za nekaj dobra, da je potrebno odpustiti in iti naprej, da
ni dobro biti jezen.
Spolna zloraba nedvomno pusti v zlorabljeni osebi velike boleče rane, njene posledice
so lahko vidne na različnih področjih posameznikovega delovanja. Tragika nerazrešene
travme je, da se rane lahko ponovno odprejo celo po več letih ali prenašajo iz generacije
v generacijo. Zlorabljeni pogosto posledic sploh ne povezujejo s travmatičnim
dogodkom, ampak verjamejo, da je z njimi nekaj narobe, saj se vedno znova znajdejo v
začaranem krogu krivic, krivde, obtoževanja, sramotenja, poniževanja, nemoči, gnusa,
obupa. Ta občutja pa jim onemogočajo, da bi zaživeli človeku vredno življenje.
Terapevtska obravnava ponudi možnost razreševanja ter očiščevanja telesa in psihe pri
tovrstnih travmah (Repič 2008, 305).
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3. MOTNJE HRANJENJA
3.1 Definicija
Po DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) motnje hranjenja
uvrščamo med duševne motnje. Definirane so kot dolgotrajne težave na področju
prehranjevanja in prehranjevalnega vedenja, ki se kaže v spremenjenem vnosu in
absorpciji hrane, ki bistveno oslabi telesno zdravje in psihološko funkcioniranje
(American Psychiatric Association 2013, 329)
Motnje prehranjevanja so opredeljene kot duševne motnje od druge polovice prejšnjega
stoletja. Med duševne motnje sodijo zato, ker so vzroki za nastanek motnje čustvene
stiske, čeprav se navzven lahko kažejo s telesnimi znaki, kot so bruhanje, prenajedanje,
stradanje, zloraba odvajal, pretirana telesna aktivnost ter neprestano hujšanje. Navidezni
problem s hrano v globini skriva trpljenje, ki je nastalo zaradi različnih vrst razlogov, od
družinskih do družbeno-socialnih vsebin. Z odklanjanjem ali hranjenjem hrana v
simboličnem pomenu postane izraz osvoboditve notranjih, bolečih in neprepoznanih
čustev. Lahko bi rekli, da so to v osnovi motnje v sprejemanju samega sebe, ki se
odražajo prek hrane (Sernec 2011).
Motnje hranjenja na izjemno boleč način ovirajo posameznikovo vsakodnevno
delovanje in normalno življenje, se saj vse misli, čutenja, vedenje in doživljanje
posameznika z motnjo vrtijo okoli hrane, teže in telesne samopodobe. Pogostejše so pri
mladostnicah in mlajših ženskah, posledice motenj hranjenja pa lahko ogrožajo
posameznikovo življenje. Motnjo lahko razumemo kot način sporočanja in izražanja
čustev v družinskem sistemu, v katerem so določena čustva zanikana, neprepoznana ter
odrinjena vstran. Hrana pa lahko v simboličnem pomenu predstavlja čutenja, ki jih
posameznik ne zmore predelati oziroma prežvečiti. Hrana po eni strani predstavlja
kontrolo in nadzor, po drugi strani pa sredstvo za zapolnitev praznine (Erzar 2007, 145–
146).
Z biološkega vidika je hranjenje definirano kot uživanje oziroma zaužitje ogljikovih
hidratov, maščob, beljakovin in mineralov, to pa poda malo podatkov o psihološkem
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vidiku hranjenja. Za posameznika je hranjenje povezano s socialnim in kulturnim
kontekstom, ki je nadalje povezan s številnimi kulturnimi predpisi. Dejstvo, da je
hranjenje odvisno od različnih faktorjev, predpostavi, da je tudi motnja hranjenja odsev
različnih možnih vzrokov. Mogoče je hranjenje lahko moteno zaradi motnje v
hipotalamusu ali pa kot del političnega protesta, pri katerem se posameznik odloči, da
bo prenehal jesti. Pogosto se lakota začuti kot krč v želodcu ali pri znižanju krvnega
sladkorja. Posamezniki se pogosto prehranjujejo tudi, ko niso lačni, je pa na mizi
prisotna vabljiva hrana ali v času večerje. Hranjenje pa lahko sproži ostro čustveno
spremembo, ko posameznik pogosto poseže po sladki hrani, da mu izboljša
razpoloženje. Torej, razlogov za motnje hranjenja je veliko, vsekakor pa je poleg
psiholoških, družbeno-socioloških dejavnikov, priporočljivo preveriti in izključiti tudi
biološke dejavnike (Frude 1998, 75).
Antropologi in sociologi uvrščajo motnje hranjenja med etične bolezni, pri katerih ni
moč zanikati povezave med osebnostnimi značilnostmi posameznika in širšim
družbeno-socialnim ter političnim sistemom, v katerem živi (Sernec 2013). Motnje
hranjenja so v zadnjih desetletjih v strmem porastu. Zaradi njih trpi zelo ozka populacija
mladih deklet iz višjih družbeno-ekonomskih slojev, pri katerih prevladuje tekmovalno,
v perfekcionizem usmerjeno okolje (Erzar 2007, 146). Preokupacija posameznikov z
videzom in telesno podobo se stopnjuje in je povezana z zapovedmi modne industrije in
potrošništva, pri katerih imajo mediji ter komercializacija vse več moči in pomena v
življenju posameznika (Sternad 2001, 68).
Strokovnjaki ugotavljajo, da je število posameznikov z motnjami hranjenja v porastu,
sprva sta bili anoreksija nervoza in bulimija nervoza enaki, vendar je porast bulimije
nervoze v zadnjem času v porastu. Obolelih za anoreksijo nervozo je v minulih desetih
letih stalno, in sicer od 0,5 do 1 %. Drugače pa je pri bulimiji nervozi, pri kateri
obolelost strmo narašča in sicer od 2 do 5 %. Tudi razmerje med spoloma se je
spremenilo, saj je sprva prevladovalo dejstvo, da za motnjami hranjenja obolevajo
predvsem ženske oziroma mladostnice. Tako velja, da na 9 do 10 žensk z anoreksijo
nervozo zboli 1 moški in na 7 do 8 žensk z bulimijo nervozo zboli 1 moški. Torej je
obolevanje za motnjami hranjenja pri moških v porastu (Sernec 2013).
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Najpogostejše pridružene motnje so razpoloženjske, pogoste pa so tudi panične motnje,
generalizirana anksiozna motnja in obsesivno-kompulzivna motnja. Raziskave kažejo,
da ima vsaj 70 % posameznikov z bulimijo nervozo in 40 do 60 % posameznikov z
anoreksijo nervozo pridruženo depresivno motnjo. Pri bulimiji nervozi velja poudariti,
da ima kar 75 % posameznikov še kakšno tesnobno motnjo (Erzar 2007, 148). Pogosta
pa je tudi zloraba ali zasvojenost od dovoljenih in nedovoljenih psihoaktivnih snovi ter
osebnostna motenost (Sernec 2011).

3.2 Tipi po DSM-5
DSM-5 (American Psychiatric Association 2013, 329) prinese v klasifikacijo nekaj
sprememb, poleg že znanih anoreksije nervoze (ang. anorexia nervosa) in bulimije
nervoze (ang. bulimia nervosa), samostojno opredeli tudi piko (ang. pica), ruminacijo
(ang.

rumination

disorder),

izogibanje/omejevanje

vnosa

hrane

(ang.

avoidant/restrictive food intake disorder), kompulzivno prenajedanje (ang. binge-eating
disorder), druge specifično/natančno določene motnje prehranjevanja (ang. other
specified feeding or eating disorders) ter nespecifične motnje prehranjevanja (ang.
unspecified feeding or eating disorders).
Pika je opredeljena kot vztrajno prehranjevanje z nehranljivimi snovi, ki traja najmanj
en mesec, in je neprimerno za razvojno raven posameznika. Najbolj pogosta je v
otroštvu, lahko pa se pojavi tudi pri mladostnikih in odraslih. Pri otrocih se lahko pojavi
tudi pri normalnem razvoju, medtem ko je pri odraslih pogosta v primerih umske
prizadetosti ali v povezavi z ostalimi duševnimi motnjami. Tveganje za razvoj motnje
lahko povežemo z okoljem, v katerem je prisotno zanemarjanje, pomanjkanje
supervizije in zamik v razvoju ter kulturnimi dejavniki, pri katerih nehranljivo hranjenje
povezujejo z duhovnimi, zdravstvenimi ali socialnimi vrednotami. Motnja znatno oslabi
telesno delovanje, je pa redko edini vzrok za oslabljeno socialno delovanje. Pogosto se
povezuje še z drugimi duševnimi motnjami, predvsem s socialnimi motnjami (American
Psychiatric Association 2013, 329–331) .
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Ruminacija je opredeljena kot vračanje vsebine iz želodca v požiralnik (refluks) v
obdobju najmanj enega meseca, pri kateri pa hrano lahko ponovno prežvečimo,
pogoltnemo ali izpljunemo. Izključiti je potrebno zdravstvene težave. Pojavi se lahko že
pri dojenčkih, v otroštvu, mladostništvu in pri odraslih, pri katerih pa je pogosta v
primerih motenj v nevrološkem razvoju. Tveganje za razvoj motnje lahko povežemo z
okoljem, in sicer s psihosocialnimi težavami, kot so pomanjkanje stimulacije,
zanemarjanje, stresne situacije ter s težavami v odnosu starš – otrok. Motnja lahko vodi
v podhranjenost zaradi sekundarnega ponavljajočega bruhanja, to pa lahko vodi v
počasnejši razvoj in ima negativen vpliv na razvoj in učenje. Pogosto se povezuje še z
drugimi duševnimi motnjami in zdravstvenimi težavami (American Psychiatric
Association 2013, 332–333).
Izogibanje/omejevanje vnosa hrane je opredeljeno kot omejevanje vnosa hrane
oziroma pomanjkanje zanimanja za prehranjevanje, zaradi katerega oseba ne doseže
primerne hranljivosti ali prehranskih potreb telesa. Biti mora v povezavi še z vsaj enim
od naslednjih pogojev, in sicer z znatno izgubo teže ali neuspehom pri doseganju želene
telesne teže, občutnim pomanjkanjem hranljivih vrednosti v prehrani, odvisnostjo od
prehrambnih dopolnil ter izrazitim poseganjem v psihosocialno funkcioniranje. Najbolj
pogosto se pojavi v otroštvu in se nadaljuje v odraslo dobo. Tveganje za razvoj motnje
je v otroštvu lahko povezan s temperamentom (anksiozne motnje, avtizem, obsesivnokompulzivne motnje, hiperaktivnost), družinskim okoljem, prepletenim s tesnobo ali
težavami v navezanosti ter genetskimi in telesnimi težavami. Pogosto se povezuje še z
drugimi duševnimi motnjami, predvsem s anksioznimi motnjami, obsesivnokompulzivnimi motnjami ter nevrološkimi težavami v razvoju (American Psychiatric
Association 2013, 334–338).
Anoreksija nervoza je opredeljena kot omejevanje vnosa hrane, to pa vodi do znatnega
znižanja telesne teže, ki je pod normalno težo. Poleg tega je prisoten še neprestan strah
pred pridobivanjem telesne teže ter motnje v zaznavanju svojega telesa in pomanjkanje
spoznanja o resnosti motnje. Anoreksija se deli še na restriktivni tip, za katerega je
značilno, da se v zadnjih treh mesecih ni posluževal prenajedanja ali purgativnega
vedenja (bruhanje, odvajala), ampak se telesna teža izgublja s hujšanjem, stradanjem in
pretirano telovadbo, ter purgativni tip, za katerega je značilno, da se je v zadnjih treh
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mesecih posluževal prenajedanja ali purgativnega vedenja (bruhanje, odvajala, klistirja).
Skozi celoten potek motnje je možno prehajanje med posameznimi podtipi, zato se ti
uporabljajo za opis trenutnih simptomov. Anoreksija prevladuje pri ženskah, vendar je
prisotna tudi pri moških, razmerje je nekje 10:1. Pogosto se začne v mladostništvu in se
nadaljuje v odraslo dobo. Tveganje za razvoj motnje je lahko povezano s
temperamentom (anksiozne motnje, obsesivno-kompulzivne motnje), družinskim in
kulturnim okoljem ter genetskimi in telesnimi težavami. Pogosto se povezuje še z
drugimi duševnimi motnjami, predvsem s anksioznimi motnjami, depresijo, bulimijo
nervozo ter zasvojenostmi, zdravstvenimi težavami, pogosto je povezana tudi z mislimi
na samomor. Anoreksija nervoza ima najvišjo stopnjo umrljivosti med vsemi duševnimi
motnjami (American Psychiatric Association 2013, 338–344).
Bulimija nervoza je opredeljena kot ponavljajoča se epizoda prenajedanja in
pomanjkanje kontrole nad hrano ter ponavljajoče neprimerno vedenje z namenom
preprečiti pridobivanje telesne teže, in sicer z bruhanjem, odvajali, pretirano telesno
aktivnostjo. Diagnosticiranje motnje določa neprimerno vedenje ali prenajedanje, ki se
dogajata enkrat na teden v obdobju treh mesecev, in se ne pojavi v obdobju anoreksije
nervoze. Posamezniki s bulimijo se pogosto sramujejo svojih težav s hrano, se skrivajo,
pogosto gre tukaj za nezmožnost regulacije negativnih afektov. Posamezniki s to motnjo
imajo pogosto normalno telesno težo ali mogoče malo nad normalno. Najbolj pogosto
se pojavi v mladostništvu ali zgodnji odraslosti, je pa pogosta posledica neprestanega
hujšanja. Pri posameznikih z motnjo so zaznali znatno povišanje umrljivosti, pri kateri
so vključeni vsi vzroki in samomor. Tveganje za razvoj motnje je lahko povezan s
temperamentom (slaba samopodoba, depresija, socialna anksiozna motnja), družinskim
okoljem oziroma težavami v navezanosti in je pogosto posledica spolne ali fizične
zlorabe ter genetskimi in telesnimi težavami. Pogosto se povezuje še z drugimi
duševnimi motnjami, predvsem s socialno anksiozno motnjo, depresijo, bipolarno
motnjo ter zasvojenostmi, zdravstvenimi težavami ter naraščajočo samomorilnostjo in
slabo samopodobo (American Psychiatric Association 2013, 345–349).
Kompulzivno prenajedanje je opredeljeno kot ponavljajoča se epizoda prenajedanja,
pri kateri v kratkem času zaužijejo velike količine hrane, in pomanjkanje kontrole nad
zaužito hrano. Ko je prenajedanje povezano s tremi ali več epizodami, in sicer hitrim
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hranjenjem v primerjavi z normalnim; hranjenjem do neprijetnega občutka; velikim
količinam hrane, kljub temu da ni fizične lakote, se prehranjujejo sami zaradi sramu,
koliko pojedo, ter prisotnosti občutka gnusa, depresivnosti ali krivde po prenajedanju.
Prisotna je izrazita stiska pri prenajedanju. Poleg vseh teh kriterijev se upošteva še
časovno povprečje, in sicer enkrat na teden vsaj tri mesece. Motnja ni povezana z
anoreksijo ali bulimijo. Posamezniki s to motnjo imajo lahko normalno telesno težo,
malo nad normalno, ali so debeli. Najbolj pogosto se pojavi v otroštvu, mladostništvu in
se nadaljuje v odrasli dobi. Je pogosta posledica neprestanega hujšanja. Tveganje za
razvoj motnje je lahko povezano s kulturnimi dejavniki ter družinskim okoljem.
Pogosto se povezuje še z ostalimi duševnimi motnjami, predvsem s anksioznimi
motnjami, depresijo, bipolarno motnjo ter zasvojenostmi, zdravstvenimi težavami ter
slabo samopodobo in socialnimi težavami (American Psychiatric Association 2013,
350–353).
Druge specifično/natančno določene motnje prehranjevanja; ta kategorija se
uporablja v primeru, ko prehranjevanje oziroma motnje prehranjevanja povzročijo
stisko ali poslabšanje socialnih, delovnih ali drugih pomembnih področij delovanja, na
katerih pa ne dosegajo vseh kriterijev zgoraj omenjenih motenj. Pod to kategorijo
spadajo atipična anoreksija nervoza, ki zajema vse kriterije z izjemo nizke telesne teže;
bulimija nervoza, ki zajema vse kriterije z razliko, da je trajanje manjše; kompulzivno
prenajedanje, ki zajema vse kriterije z razliko, da je trajanje manjše; purgativna motnja,
ki je definirana kot ponavljajoče se vedenje odvajanja z namenom zmanjšanja telesne
teže, pri kateri pa ni vključeno kompulzivno prenajedanje ter nočno prenajedanje, ki je
definirano kot ponavljajoče se nočno hranjenje (American Psychiatric Association
2013, 353–354).
Nespecifične motnje prehranjevanja; ta kategorija se uporablja v primeru, ko
prehranjevanje oziroma motnja prehranjevanja povzroči stisko ali poslabšanje socialnih,
delovnih ali drugih pomembnih področij delovanja, vendar ne izpolnjuje v celoti vseh
pogojev za katero od zgoraj navedenih motenj hranjenja, pogost vzrok pa je v
pomanjkanju informacij (American Psychiatric Association 2013, 354).
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3.3 Dejavniki tveganja in vzroki za razvoj
Dejavnikov in vzrokov za razvoj motenj hranjenja je veliko, le redko je pri
posamezniku le en problem. Večinoma gre za kombinacijo večjega števila dejavnikov,
ki posameznika počasi vodijo v razvoj motenj hranjenja. Med pogostejše vzroke
uvrščamo družinske, sociološko-kulturne ter biološko-kulturne dejavnike (Sernec 2006).

3.3.1 Družinski dejavniki
Stik med otrokom in starši je ključni pogoj in hkrati prostor razvoja otroka, pri katerem
globina in kvaliteta tega stika zajemata cel spekter sposobnosti vzpostavljanja in
ohranjanja odnosov, tako sposobnost opazovanja, sočustvovanja kot regulacije
čustvenih in telesnih stanj pri otroku. Nevrološko gledano otrok že do šestega meseca
razvije osnovne mehanizme za prepoznavanje čutenj, to pomeni, da se v delovanje
njegovih možganov že zarišejo prvi stabilni vzorci čustvenega doživljanja,
prepoznavanja in vedenja. Prvi meseci so namenjeni izključno hranjenju, odnos med
mamo in otrokom se vzpostavi prek ritma hranjenja in spanja ter sočutja. Zelo je
pomembno, kako se mati uglasi na otrokovo potrebo po hrani, ali mu zna prisluhniti, ali
ga sili s hrano, ali ga zna potolažiti, ali je preveč nemirna, apatična, pretirano
zaskrbljena, ga ignorira. Lakota v otroka vnese kaos, nered, stres, poleg tega oblikuje
potrebo doseči zunanji svet in spoprijemati se z notranjim. Poleg občutka varnosti otrok
gradi še temeljno zaupanje, da ko bo pod stresom, se lahko zanese na starše. Nato pride
obdobje socialne interakcije, pri kateri otrok počasi raziskuje svet in pri kateri igra
veliko vlogo diferenciacija od staršev. Če se otrok počuti varno, bo lahko šel raziskovati
svet, to pa bo počasi izoblikovalo njegovo identiteto ter gradilo samopodobo. Uspešen
razvoj otroka pa je vzpostavljen varen tip navezanosti (Kompan Erzar in Poljanec 2009,
52–59).
Otrok na začetku še ne zmore diferenciacije, ne zmore ločevati, kaj je dobro in kaj ni,
zato prek hranjenja in stika z mamo pije tudi izkušnjo zaupanja ali nezaupanja. Za
posameznike, ki imajo motnje hranjenja, je značilno, da pogosto niso razvili
sposobnosti ločevanja med jazom in nejazom. Kleinova izhaja iz predpostavke, da
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motnje hranjenja izhajajo iz travme v oralni fazi razvoja otroka, ko je dojenček spojen z
materjo. Hrana v tem obdobju prinaša prvo izkušnjo ugodja, ki začasno prežene vsa
druga neugodja, potolaži in pomiri. Zato je pomembno, kako mama pristopi k hranjenju,
saj je v nadrejenem položaju. Kadar je mama preveč posesivna, agresivna in otroka sili
s hrano, lahko v njem vzbudi odpor, sovraštvo do hranjenja in pretirano željo po
izločanju ter s tem vzpostavi temelj za razvoj motenj hranjenja. Otrok kljub upiranju
hrano sprejme na materino zahtevo, to se pozneje izraža v prenajedanju, bruhanju ali
stradanju, ki pa jih pogosto spremlja občutek krivde. Posesivnost matere onemogoča
individualizacijo otroka, saj ga ob naravnem poskusu diferenciacije od mame preplavi
občutek krivde in tako ostane v zlitem odnosu z mamo, separacijo pa poskuša reševati s
hrano. Posamezniki z motnjami hranjenja nimajo občutka za separacijo med jazom in
objektivnim svetom, zato čutijo močno potrebo po ločevanju, po ustvarjanju meje med
seboj in objekti, saj stik z objekti dojemajo kot nevarnost. Torej se temelj za razvoj
motenj hranjenja lahko razvije že v prvih treh letih otrokovega življenja, na to pa
vplivajo številni dejavniki. Eden izmed zelo pomembnih je otrokov odnos z mamo, saj
otrok s hrano ponotranji tudi odnos (Lorenčič 2014, 22–69).
Poleg hrane kot simbola odnosa, raziskave ocenjujejo visoko povezanost med motnjami
hranjenja ter perfekcionizmom in slabo samopodobo, ki se najprej začne razvijati v
interakciji s straši. Perfekcionizem bi lahko definirali kot pretirano potrebo po kontroli,
ki se najprej odraža pri starših, nato otrok posname to vedenje, v katerem napake niso
dovoljene in so katastrofalne. Samopodobo označimo kot množico odnosov, ki jih
posameznik zavedno ali nezavedno vzpostavlja do samega sebe, najprej prek interakcije
z mamo, nato pa prek širšega družbenega okolja. Stopnja zaupanja vase je odvisna od
tega, kakšno predstavo ima posameznik o sebi, ki jo najprej razvije v družini, saj je
samopodoba naučena in ni prirojena. Samopodoba ni vezana samo na telesni jaz, ki ga
otrok vidi v ogledalu, temveč tudi na predstavo, ki jo ima otrok o sebi in odraža mnenja
staršev in pomembnih drugih oseb. Način odzivanja staršev pove otroku, če je dober ali
slab, cenjen, ljubljen, uspešen ali neuspešen. Šele na osnovi pozitivnih in varnih
medsebojnih odnosov bo lahko otrok izoblikoval popolno sliko o samem sebi (Sternad
2001, 46–48).
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Obe motnji, tako anoreksija kot bulimija, imata izjemno močno zgodovinsko družinsko
ozadje. Za anoreksijo je značilno rigidno družinsko okolje, za bulimijo pa kaotično
družinsko okolje, v katerem hrana predstavlja kričeč poskus, kako ohraniti ali pridobiti
nadzor nad neizprosno bolečimi in nefunkcionalnimi družinskimi odnosi. V
anoreksičnih družinah so pogosto togi, rigidni, okosteneli vzorci, črno-bela tehnika,
pomembno je le mnenje in potreba enega člana družine, doživljanja drugih pa niso
pomembna. V bulimičnih družinah prevladuje kaotično vzdušje, v katerem ni nobenih
razmejitev med zakonskim in otroškim podsistemom, vsi vse vedo in ni nobene
varnosti. Žrtve motenj hranjenja se naenkrat znajdejo v pravem začaranem krogu, iz
katerega ne vidijo izhoda oziroma ga težko vidijo (Gostečnik 2014, 194–197).
Motnje hranjenja se, kot smo videli, razvijejo v družinah, v katerih prevladuje kaos ali
rigidnost, lahko pa so povezane tudi z medgeneracijskim prenosom. V nekaterih
družinah so že starši obsedeni s telesno samopodobo in hujšanjem, otroka prisilijo v
dietno vedenje. Poleg tega pa motnja prevladuje tudi v družinah, v katerih starši
pritiskajo na otroke, da dosežejo visoko zastavljene cilje (šola, šport, delo), saj je tam v
ospredju perfekcionizem (Frude 1998, 88). Zavračanje hrane pomeni način zavračanja
zunanjega sveta in čustev, ki vdirajo v psihični svet posameznika, edina možna oblika
kontrole, pri kateri se je še mogoče izogniti soočenju s problemi (Erzar 2007, 146–147).
Vse več raziskav potrjuje dejstvo, da so lahko motnje hranjenja povezane s spolno
zlorabo v otroštvu, saj pride do zmotnega prepričanja, da s tem vedenjem ne bodo več
zanimivi za storilca, če bodo neprivlačni. Je oblika samokaznovanja, pri kompulzivnem
prenajedanju v hrani iščejo tolažbo, s čezmerno težo pa branijo pred občutki oziroma
pred ponovno zlorabo, vendar se takoj po hranjenju počutijo gnusne, grde in se
zasovražijo. Pri anoreksiji je podobno. Ko posameznik skuša natančno nadzorovati, kaj
prihaja v telo in kaj ne, s tem poskuša znova dobiti moč, ki mu je bila med zlorabo
vzeta, zavračanje hrane simbolično pomeni zavračanje življenja in vseh stisk ter čutenj.
Pri bulimiji telo simbolično reče ne, s hrano nadzira, kaj bo prišlo v telo, in če ni
prebavljivo, bo šlo z bruhanjem ali odvajali ven. Na ta način so izbruhani gnus, sram,
strah in podobne stiske, ki jih ne zmore uravnavati. Tako kot spolna zloraba gredo tudi
motnje hranjenja na telo in simbolično bi lahko rekli, da s hrano posameznik uravnava
čutenja, ki so nezavedno prevzeli nase od storilca in tukaj gre predvsem za sram, krivdo,
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gnus in strah. Vsako tako vedenje služi kot nezavedna obramba pred bolečino, ki jo je
zadala spolna zloraba (Repič 2008, 191–193).
Vse več raziskav vidi tveganje za razvoj motenj hranjenja kot posledico travmatičnih
izkušenj v otroštvu. V ospredju so spolna in fizična zloraba ter posttravmatska stresna
motnja in disociacija. Stres, povezan s travmatično izkušnjo, poveča tveganje za razvoj
motenj hranjenja (Perry 2007, 8). Raziskave so pokazale, da je zelo visoka stopnja
posttravmatske stresne motnje prisotna pri posameznikih z motnjami hranjenja, saj je 47
% od 112 bolnikov z anoreksijo in 62 % z bulimijo izpolnjevalo merila za
posttravmatsko stresno motnjo kot posledico travmatične izkušnje v otroštvu
(Brewerton 2008). Raziskava, ki je iskala povezanost med sramom in motnjami
hranjenja, je pokazala, da so ženske z diagnozo motenj hranjenja izrazile višjo stopnjo
sramu v povezavi s hranjenjem in telesom kot tiste, ki te motnje nimajo (Swan in
Andrews 2003). Raziskave povezujejo tudi disociacijo z motnjami hranjenja v povezavi
s travmatičnim otroštvom, saj otrok disocira travmatično izkušnjo, to pa lahko vodi v
razvoj motenj hranjenja. Predvsem so raziskave pokazale večjo povezanost z bulimijo.
Poudarek je bil na izolaciji, ki je definirana kot izolacija od čustev, misli in spominov
ter depersonalizaciji, ki je definirana kot izkušnja izven telesa (Reto 2011, 16).

3.3.2 Sociološko-kulturni dejavniki
Bistveno pa k razvoju motenj hranjenja prispevajo tudi okolje in mediji, predvsem so
ranljivi mladostniki in mladi odrasli. Med sociološko-kulturne dejavnike predvsem
uvrščamo vpliv medijev in modne industrije, previsoke zahteve do ženskega spola, da je
hkrati uspešna in popolna ter dobra mati, poleg tega pa so tukaj še šola in vrstniki, pri
katerih se že začne vzpostavljati tekmovalno okolje. Živimo v svetu, v katerem je telo
osrednje orodje samopodobe oziroma skoraj že celotne identitete, ki se definira zgolj
prek telesa. Predvsem so temu izpostavljene ženske, saj biti v svetu pomeni, biti točno
določeno telo. Mediji in moda narekujejo tempo življenja in zgled popolnega ženskega
telesa, pri katerem je suhost, ki meji že na anoreksijo, temeljna lastnost lepote. V svetu
pa prevladuje tudi intenziven strah pred debelostjo, ki je posledica hiperprodukcije vseh
elementov potrošniških dobrin, ko tovarne služijo na račun tega strahu (Sternad 2001,

60

40). Motnje hranjenja pri otrocih in mladostnikih so lahko edino psihiatrično stanje s
pozitivno konotacijo zahodnjaškega čaščenja suhosti, pri katerem pa je tudi dolgo
veljalo prepričanje, da je suhost čaščena le v višjem sloju, to pa se v zadnjem času enači
tudi z drugimi sloji, predvsem s srednjim slojem (Nielsen 2007, 82).
Motnje hranjenja so v zadnjih letih močno narasle, to bi lahko s sociološkega vidika
povezali z različnimi dejavniki. Vloga ženske se je v zadnjih petdesetih letih
spremenila, ženska komaj lovi ravnotežje med ideali uspešnosti in tradicionalnimi
pričakovanji, ki jih ima okolje do nje. Iskanje popolnega videza in telesne podobe se
stopnjuje, standarde pa zapoveduje modna industrija in potrošništvo, saj imajo mediji in
komercializacija vse večji pomen in vpliv. Zunanji vidiki obsedenosti z zunanjim
videzom se odražajo v kulturnih normah in vrednotah, pravilih vedenja in pritiskih, kot
sta neprestan nadzor nad telesno težo ter neprestano vzbujanje strahu pred prekomerno
telesno težo. Dekleta so še vedno vzgajana pretežno s ciljem, kako ugajati drugim, manj
pa v smislu samoiniciativnosti in avtonomije v primerjavi z moškimi (Mrevlje 1995,
23).
Posamezniki s slabo samopodobo so bolj nagnjeni h kritičnemu odnosu do svojega
telesa, to pa vodi v neprestano primerjanje z drugimi. Preveč bodo občutljivi na kritike
drugih ter bodo bolj ranljivi na sporočila medijev, da je biti suh dobro. To vodi v
pretirano hujšanje, saj je v ospredju želja po sprejemanju, pozornosti ter socialni
sprejemljivosti (Frude 1998, 84).

3.3.3 Biološko-genetski dejavniki
Raziskave na področju genetike so še v povojih, predvsem na področju molekularne
genetike. Motnje hranjenja so bile pogosto opredeljene kot posledica sociološkokulturnih dejavnikov, vendar vse več raziskav potrjuje, da genetika prav tako vpliva na
razvoj motnje. Na področju genetike raziskovalci proučujejo družino, pri kateri gledajo
dednost; primerjajo enojajčne in dvojajčne dvojčke ter molekularno genetiko.
Dosedanje ocene kažejo, da več kot 50 % možnosti za razvoj motenj hranjenja in
neurejenega prehranjevalnega vedenja izhaja iz genetike (Berrettini 2004, 18–23).
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Nevrološke raziskave trdijo, da hormon serotonin močno vpliva na obsesivno,
anksiozno vedenje, saj raziskave kažejo, da imajo dekleta, ki trpijo za anoreksijo ali
bulimijo nervozo višji nivo serotonina od deklet, ki te motnje nimajo. Zaradi zvišanega
deleža serotonina v možganih so obsedene s hrano in težo. Lahko se zaplete, saj se s
hrano proizvaja serotonin, torej s tem, ko se izogibajo hrani, se izogibajo produkciji
serotonina. To pa vodi v razne zdravstvene zaplete (Gostečnik 2014, 194–195).
Za razvoj motenj hranjenja so najbolj ranljiva populacija mladostniki, saj prihaja do
hitrih in velikih telesnih ter hormonskih sprememb. Raziskovalci so ugotovili, da na
razvoj motnje lahko vpliva tudi hormonsko neravnovesje, predvsem pa estrogen,
progesteron in leptin, ki naj bi zaviral apetit in povzročal občutek sitosti (Klump,
Suisman, Culbert, Kashy in Sisk 2011, 953–954).
Regulacija lakote je ena od več funkcij hipotalamusa, to pa nakazuje, da so lahko
motnje hranjenja posledica primarne motnje v delovanju hipotalamusa, ki uravnava
občutek za sitost. Pogosti simptomi, ki so povezani z anoreksijo, so bili odkriti tudi pri
posameznikih, ki jim primanjkuje cinka. Motnje hranjenja pa na dolgi rok vplivajo tudi
na normalno delovanje presnove (Frude 1998, 81).

3.4 Posledice motenj hranjenja
Motnje hranjenja lahko na dolgi rok pustijo hude posledice na telesnem zdravju in se
kljub ozdravitvi motnje lahko nadaljujejo. Ena med najbolj značilnimi posledicami
motnje je amenoreja oziroma odsotnost ali izostanek menstrualnega cikla. Stradanje in
zmanjšanje vnosa hrane pa lahko pusti posledice na krvožilnem sistemu. To pomeni, da
posameznika vedno zebe, ima nizek pritisk in srčni utrip. Hitro hujšanje pa je povezano
s stanjem kosti oziroma razvojem osteoporoze. Stradanje, bruhanje in pogosta uporaba
odvajal lahko vodi v odpoved ledvic in pomanjkanje elektrolitov, to pomeni težave s
srcem in ožiljem, posledično pa lahko vodi posameznika v smrt (Frude 1998, 78). Za
anoreksijo je pogosta hormonska motnja, zmanjšana je tvorba ženskih spolnih
hormonov, težave s ščitnico, zato ne morejo zanositi in imeti otrok (Sentočnik 2003).
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Motnje hranjenja posameznika dobesedno posrkajo, vrti se v začaranem krogu,
preplavljen z občutkom brezizhodnosti, nemoči. Vase posrkajo vso energijo, čas,
pozornost, mišljenje in vedenje posameznika, prav tako posameznika odtegnejo od
stikov z domačimi, prijatelji in življenjskih izzivov. Posledice pa pogosto izvirajo iz
nezadostne prehrane, to sproži verižno reakcijo, zato se neprestano vrtijo okoli hrane.
Posledice so vidne predvsem v tem, da se hitro fizično in telesno utrudijo in izčrpajo, se
izolirajo od okolice ter kažejo znake depresije. Poleg tega pa so tukaj še zdravstvene
težave, kot so težave s srcem, ledvicami, kožo, nohti, lasmi ter preobčutljivost na mraz
(Erzar 2007, 148–149).
Poleg zdravstvenih težav doživljajo posamezniki s motnjami hranjenja tudi težave pri
dojemanju sebe, sprejemanju sebe in svojega telesa, neprestano preverjanje in strah, če
je sprejemljiv za druge, vrstnike. Občutek ima, da nikamor ne pripada, da ni primeren,
to pa ga neprestano boleče in globoko zaposluje. Slaba samopodoba, zavrnitev in
občutek, da ne pripada nikamor, pa lahko vodi v depresijo, to pa še poglobi občutek
osamljenosti (Gostečnik 2014, 201–202). Negativna samopodoba vpliva na čustva,
vedenje, medosebne odnose, zmožnost za odločanje in na vsakdanje življenje.
Raziskave prikazujejo dejavnike, ki privedejo do slabe samopodobe, in sicer povečanje
telesne teže, slavljenje lepote, pritiski okolja, nihanja razpoloženja, spolna zloraba,
posmehovanje ter kronične bolezni. Slaba samopodoba lahko privede do razvoja
duševnih motenj. Najbolj pogoste so depresija in anksiozne motnje ter v najhujšem
primeru samomor. Pri motnjah hranjenja je ravno samopodoba oziroma telesna podoba
popolnoma popačena in ni resnična, saj posamezniki sebe doživljajo izkrivljeno med
tem, kar se vidi v ogledalu, in tem, kako oni sebe vidijo v ogledalu (Sternad 2001, 50–
52).
Vse več raziskav pa povezuje travmatično izkušnjo z razvojem motenj hranjenja.
Travma lahko zelo globoko prizadene, in sicer lahko oseba ostane v neintegriranem
stanju, to pomeni, da je del njenih telesnih ali nevroloških funkcij paraliziranih.
Posameznik, ki je nagnjen h kaotičnemu načinu organizacije, svet doživlja kot nevaren
in si doživljanje sveta organizira na ta način. Raziskave prikazujejo, da varna
navezanost pozitivno vpliva na razvoj otrokovih možganov, medtem ko se otroci, ki so
izogibajoče navezani, nagibajo k bolj emocionalno restriktivnemu načinu odnosov z
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drugimi. Tudi do sovrstnikov so rezervirani, velikokrat zelo pazljivi in nedostopni.
Ambivalentno navezani otroci pa so polni anksioznosti, strahu in negotovosti. Oboji pa
imajo lahko velike težave pri vzpostavljanju odnosov, še zlasti, če je bilo njihovo
življenje posuto z bolečino in travmami. Ne samo, da o tem ne bodo radi govorili,
ampak se tega celo ne bodo spomnili, saj so to globoko potlačili in disocirali (Gostečnik
2012, 223–226).

3.5 Zdravljenje motenj hranjenja
Prvi znaki, da gre lahko za motnje hranjenja, so: posameznik ima slabo samopodobo,
drži se strogih diet, ponotranji model pretirane suhosti, nanj pretirano vplivajo mediji,
vrstniki ga zbadajo oziroma mu nagajajo, skriva hrano in na skrivaj pripravlja hrano,
ima neprimerno dietno vedenje, se dolgo zadržuje v kopalnici po obrokih, izgublja težo,
posameznica je utrujena in potrta ter ima neredno menstruacijo (Neumark-Sztainer
2011, 422). Kadar je pri posamezniku huje prizadeto telesno funkcioniranje, je potrebna
ambulantna oziroma bolnišnična oskrba. Najuspešnejša metoda zdravljenja kljub temu
ostaja kombinacija metod, ključno pa je, da metoda ne odpravlja le simptomov, temveč
ugotavlja vzroke nastanka motnje, pri katerih je psihoterapija najbolj učinkovita. Kljub
temu sta najbolj pomembna pri zdravljenju motivacija in hitro odkrivanje motnje pri
posamezniku, saj so posamezniki z motnjo polni občutkov sramu in krivde ter zaradi
tega čakajo dlje časa, preden se odločijo za zdravljenje (Sernec 2006).
Ambulantno zdravljenje je pogosto prva izbira zdravljenja motenj hranjenja.
Posameznik se pogosto najprej obrne k splošnemu zdravniku, ki ga nato napoti k
psihiatru ali psihologu. Pomembna sta skrbna anamneza, natančen telesni pregled ter
ocena tveganja za možnost bolnišničnega sprejema. Prednosti tovrstnega zdravljenja pa
so ohranjanje bolnikovega socialnega in poklicnega funkcioniranja, obravnava motnje v
okolju, v katerem je nastala, ter manjša možnost stigmatizacije posameznika (Sernec
2006). Pogosto se za zdravljenje motenj hranjenja psihiatri odločijo za antidepresive, ki
so učinkoviti pri tesnobnih motnjah in motnjah razpoloženja. Za bulimijo so delno
učinkoviti, medtem ko je za anoreksijo dokazana učinkovitost še v razvoju (Erzar 2007,
151). Ena od možnih razlag za vzrok anoreksije je nepravilno delovanje hipotalamusa,
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to posledično zmanjša nivo nevrotransmitorja, imenovanega noradrenalin, ki ga
antidepresivi vsebujejo in zvišujejo (Frude 1998, 81).

Odločitev za predpisovanje

zdravil pa mora biti tehtno podkrepljena, saj lahko še bolj ogrozi telesno stanje
posameznika z motnjo. Poleg antidepresivov pa lahko pri posamezniku, ko je v fazi
ponovne vzpostavitve teže in prevladuje kaotično razmišljanje, predpišejo nizek
odmerek antipsihotikov (Bruna in Fogteloo 2005, 186).
Bolnišnično zdravljenje je različno urejeno po svetu, to pomeni, da ni univerzalnega
modela za zdravljenje tovrstnih motenj. Kljub temu pa je pomembno, da so jasne
indikacije ter ustrezna selekcija in priprava bolnikov na zdravljenje, pri kateri je v
ospredju motivacija. Indikacija za bolnišnično zdravljenje obsega izraženo klinično
sliko, ki pokaže, za katero vrsto motenj hranjenja gre. Pogosto so ji pridruženi
depresivna motnja, samomorilna ogroženost, samopoškodovalna vedenja in druge
duševne motnje. Nujni pa je sprejem v bolnišnično zdravljenje posameznikov, pri
katerih je telesna masa vsaj za 25 % nižja od tiste, ki bi ustrezala dani starosti, spolu in
telesni višini. Primarni cilj tovrstnega zdravljenja je zmanjševanje življenjske
ogroženosti, nadaljnje pa vzpostavitev ustreznega in bolj zdravega odnosa do hrane in
telesa oziroma iskanje vzrokov za nastanek motnje s pomočjo psihoterapije (Sernec
2006).
Psihosocialno zdravljenje je najuspešnejše zdravljenje predvsem zato, ker išče vzrok
za nastanek motnje. Je pa pomembno, da je hkrati usmerjeno v obvladovanje
simptomov motenj in v odkrivanje vzrokov za nastanek, zato je v tem primeru ključna
kombinacija ambulantnega oziroma bolnišničnega zdravljenja in psihoterapije v
kombinaciji s podpornimi skupinami (Sernec 2006). V svetu je priznanih veliko
različnih vrst psihoterapij, pri motnjah hranjenja pa so se do sedaj najbolj izkazale za
učinkovite kognitivno-vedenjska terapija, družinska terapija, psihodinamična terapija,
terapija, usmerjena v izražanje prek umetnosti (risanje, glasba, barvanje, modeliranje)
ter interpersonalna terapija. Različne raziskave prikazujejo uspešnost terapij. Pri
zgodnjem mladostništvu se je izkazala družinska terapija kot najbolj učinkovita,
medtem ko se je pri poznem mladostništvu in odraslih izkazala individualna terapija kot
bolj uspešna. Ne glede na to, za katero vrsto psihoterapije se posameznik odloči, se je
izkazalo, da je najpomembnejši indikator uspešnosti močno in pozitivno zavezništvo
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oziroma odnos med klientom in terapevtom, usmerjen v sodelovanje in empatičen
odnos. Največja težava, s katero se soočajo posamezniki s to motnjo, je ravno zaupanje,
kontrola in pretiran sram ter krivda. Zaupanje pa se je izkazalo za ključni kriterij za
kvalitetno zdravljenje motenj hranjenja. Cilj psihoterapije pa je, da s sodelovanjem
drugih zdravstvenih ustanov prepreči smrt posameznika s ponovno vzpostavitvijo
prehranjevalnih navad in pridobivanjem telesne teže, spodbujanjem k bolj pozitivnemu
odnosu do hrane in telesa, odkrivanjem vzrokov za nastanek motnje, spreminjanjem
disfunkcionalnih misli, čustev in vedenja, učenjem sposobnosti za samoregulacijo,
krepitvijo samopodobe ter ponovnim pridobivanjem zaupanja v sebe in druge.
Zdravljenje motenj hranjenja je pogosto dolgotrajen proces, ki posamezniku omogoči
priložnost za bolj kvalitetno življenje (Knauss in Schofield 2009, 6–11).
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4. SOCIALNA FOBIJA
4.1 Definicija
Življenje v skupnosti je neizbežen del vsakdanjosti za posameznika, je pripadnost
skupini, nujna za preživetje in reprodukcijo. V skupini pa se ustvarja dominantna
hierarhija, pri kateri je v ospredju socialni status in moč ter vzajemna odvisnost in
povezanost članov skupine. Za skupno življenje je pomembno, da posameznik razvije
različne veščine, ki mu bodo v pomoč pri vraščanju v hierarhično strukturo odnosov v
skupnosti, pri ustvarjanju lastnega položaja znotraj skupnosti ter omogočanju
vzpostavljanja in vzdrževanja socialnih stikov (Puklek Levpušček 2006, 9).
Strah in tesnoba ali anksioznost sta lahko prilagojen odziv v fizičnem in socialnem
okolju posameznika, saj z omenjenimi čustvi prepoznamo in se odzivamo na nevarnost
in se pravočasno umaknemo iz trenutne ogrožajoče nevarnosti (Puklek Levpušček 2006,
9). Tesnoba je na splošno neprijetno čustvo, ki ga pogosto spremljajo telesne in
vedenjske spremembe, v katerem je tesnoba tako močna, da posameznika ovira pri
vsakdanjih dejavnostih. Če vztraja tudi, ko nevarnosti ni več, ko ni več kontrole, gre za
tesnobne motnje (Dernovšek, Gorenc in Jeriček 2006, 36). Po drugi strani pa se tesnoba
pojavi tudi v primeru zaznanega neizpolnjevanja zahtev skupnosti o zaželenem načinu
delovanja, zlasti so tukaj v ospredju socialne norme vedenja, ki lahko vplivajo na pojav
socialne anksioznosti. Ekstremno intenzivno doživljanje socialne tesnobe pa vodi v
razvoj socialne fobije (Puklek Levpušček 2006, 9–11). Fobija je definirana kot pretiran
in neutemeljen strah pred nekim predmetom ali situacijo (Erzar 2007, 87).
Tesnobne motnje so po DSM-5 definirane kot doživljanje pretiranega strahu in tesnobe
ter s tem povezanimi motnjami vedenja. Strah je čustveni odziv na resnično ali zaznano
neposredno nevarnost, medtem ko je tesnoba predvidevanje grožnje v prihodnosti.
Dejstvo je, da se ta dva stanja prekrivata, vendar sta v določenih simptomih različna.
Strah je pogosto povezan s sunkovitim odzivom avtonomnega vzburjenja, ki aktivira
obrambni sistem, boj ali beg, sproži misli in vedenje, usmerjeno v beg zaradi trenutne
ogroženosti. Tesnoba je bolj pogosto povezana z mišično napetostjo in pazljivim
pripravljanjem na prihodnje nevarnosti in predvidevanjem ali izogibajočim vedenjem.
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Posamezniki s tesnobno motnjo pogosto precenijo nevarnost pri situacijah strahu in
izogibanja. Primarno določitev, ali sta strah ali tesnoba pretirana in nesorazmerna,
določi klinični zdravnik, ki upošteva kulturne dejavnike. Veliko tesnobnih motenj se
razvije v otroštvu in pogosto se nadaljujejo v odraslo dobo, predvsem če niso zdravljene
(American Psychiatric Association 2013, 189).
Socialna fobija ali socialna tesnobna motnja spada pod kategorijo tesnobnih motenj in je
po DSM-5 definirana kot prisotnost pretiranega strahu in tesnobe ali izogibajočega
vedenja v povezavi s socialnimi interakcijami in situacijami, ki vključujejo možnost
proučevanja ali ocenjevanja s strani drugih. Socialne interakcije vključujejo srečanje
neznanih ljudi, situacije, v katerih je lahko posameznik opazovan, kot so prehranjevanje
ali pitje v javnih prostorih ter nastopanje pred drugimi. Kognitivna misel, ki se ob tem
prebudi, je strah pred negativno oceno s strani drugih, da bi jih drugi ponižali,
osramotili, zavrnili ali žalili oziroma kritizirali (American Psychiatric Association 2013,
190).
Milivojević (2008, 414–415) je socialno fobijo definiral kot paradigmatično nevrozo, v
kateri pri posamezniku prevladuje čustvo samoprezira in manjvrednosti. Ko posameznik
v srečanju z avtoritetami, posamezniki ali skupino doživlja izrazite znake sramu in
inferiornosti se posledično začne izogibati takim situacijam. V resnici gre za projekcijo
samoprezira na druge, tako da ima posameznik občutek, da bo, če bo v središču
pozornosti, naredil napako in bo razkrinkan, tako pa bodo vsi opazili, da je neustrezen
in ga bodo zavrgli. Ob srečanju z avtoriteto se posameznik znajde še v težjem položaju,
v katerem doživlja simptome sramu kot nov dokaz za svojo javno očitno neustreznost in
inferiornost.
Socialna fobija se torej sproži v interakciji z drugimi oziroma se pojavi izključno v
socialnih situacijah, ki za posameznika predstavljajo vir grožnje zaradi možnega
vrednotenja (Puklek Levpušček 2006, 11). Fobije pogosteje nastanejo takrat, ko je
posameznik prisoten pri dogodku, ko je bil eden od družinskih članov žrtev kakega
napada ali nesreče, temu pravimo socialno naučena fobija. Redkeje pa nastane zaradi
neposredne izpostavljenosti viru strahu. Socialna fobija ni samo plahost, sramežljivost
ali trema, saj so to normalni odzivi v določenem obdobju življenja, ampak vsebuje
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intenzivno tesnobo in stres, strah pred osramotitvijo in izpostavljenostjo ter strah pred
tem, da bi drugi opazili njihovo nemoč, fizične znake in strah (Erzar 2007, 89).
Vsi kriteriji in lastnosti socialne fobije imajo skupni imenovalec, in sicer strah pred
negativnim vrednotenjem, pri katerem so posamezniki neprestano obremenjeni s tem,
kaj si drugi mislijo o njih, neprestano so na preži in se redko lahko sprostijo v socialnih
interakcijah. Pohvale pogosto preslišijo, saj je njihova pozornost usmerjena v kritike.
Pogosto razmišljajo o tem, kaj si drugi mislijo. To gre že do te skrajnosti, da poskušajo
brati misli drugim in si na podlagi tega ustvarjajo neresnično prepričanja, kaj drugi
mislijo. Čustveno je stres, ki ga doživljajo v interakciji z drugimi, pospremljen z
negativnimi in motečimi mislimi. Pogosto se situacijam izogibajo. Situacijam se lahko
prav izogibajo in se ne udeležujejo družabnih dogodkov ali pa se jih udeležujejo in le
pasivno opazujejo dogajanje okoli njih, torej se ne aktivirajo (Frude 1998, 42–43).
Pogosto zasledimo, da se pojem socialne fobije pomeša s sramežljivostjo, vendar je
sram v določenih trenutkih normalen odziv na situacijo, v kateri se znajdemo, medtem
ko je socialna fobija bolj intenzivna in onemogoči normalno funkcioniranje
posameznika (Kearney 2005, 4). Najbolj pogosta socialna fobija je strah pred javnim
nastopanjem, poleg omenjene pa so še strah pred zardevanjem v javnosti, strah pred
prehranjevanjem v javnosti, strah pred opazovanjem pri delu, strah pred uporabo javnih
stranišč, strah pred pisanjem v navzočnosti drugih, strah pred izpiti ter strah pred gnečo.
Socialna fobija se lahko razvije že v otroštvu ali adolescenci ter se nadaljuje v odraslo
dobo. Raziskave so pokazale, da v Združenih Državah Amerike socialna fobija
prizadene od 3 % do 7 % prebivalstva, v nekem obdobju pa se s socialno fobijo spopada
do 14 % odraslih, pri katerih je dvakrat pogostejša pri ženskah, moški pa pogosteje
poiščejo zdravljenje (Bourne 2014, 24).

4.2 Kriteriji po DSM-5
Kriteriji za diagnosticiranje socialne fobije po DSM-5 (American Psychiatric
Association 2013, 202–208) so naslednji:
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 Izrazit strah ali tesnoba pred eno ali več socialnimi situacijami, pri katerih je
posameznik izpostavljen morebitnemu opazovanju drugih. Primeri vključujejo
socialne interakcije (npr. pogovor, srečanje neznanih ljudi), biti opazovan (npr.
prehranjevanje, pitje v javnih prostorih) ter javno nastopanje pred drugimi
(govor pred drugimi).
 Strah posameznika, da bodo drugi videli oziroma opazili simptome tesnobe in
bodo negativno ocenjeni (npr. da bodo osramočeni, ponižani s strani drugih, to
pa vodi v zavrnitev ali kritiziranje s strani drugih).
 Socialne situacije skoraj vedno povzročijo strah ali tesnobo.
 Posameznik se socialnih situacij izogiba ali občuti intenziven strah ali tesnobo.
 Strah ali tesnoba nista v sorazmerju z dejansko grožnjo, ki jo predstavlja socialni
položaj in sociološko-kulturni okvir.
 Strah, tesnoba ali izogibanje so dolgotrajni, obstojni in običajno trajajo 6
mesecev ali več.
 Strah, tesnoba ali izogibanje so vzrok za stisko ali oslabitev socialnega,
poklicnega ali drugega pomembnega področja delovanja.
 Strahu, tesnobe ali izogibanja ni mogoče pripisati uporabi prepovedanih drog in
zdravil ali drugim zdravstvenim težavam.
 Strah, tesnoba ali izogibanje niso simptomi druge duševne motnje (panična
motnja ali motnja avtističnega spektra).
 Strah, tesnoba ali izogibanje niso povezani ali so pretirani, če je prisotno drugo
zdravstveno stanje (Parkinsonova bolezen, debelost, opekline ali poškodbe).
Socialna fobija pogosto sočasno nastopa še z drugimi tesnobnimi motnjami ter
depresivno motnjo in motnjo, povezano z uživanjem snovi, po drugi strani je za motnjo
značilno, da nastane pred drugimi motnjami, le v primeru specifičnih fobij in
separacijske tesnobne motnje to ne drži (American Psychiatric Association 2013, 208).
Tveganje za depresijo je povečano zlasti zato, ker so posamezniki s socialno fobijo
velikokrat izolirani, nimajo prijateljev in podporne socialne mreže. Spremlja jih nizka
samopodoba in samospoštovanje, to pomeni, da ne doživljajo negativnega vrednotenja
drugih, ampak tudi sebe doživljajo kot nevredne in nepomembne. Zloraba opojnih
sredstev, predvsem alkohola, je pogosta, saj posameznika s socialno fobijo opogumlja
za vzpostavljanje in vzdrževanje socialnih stikov (Puklek Levpušček 2006, 75).
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4.3 Simptomi in vrste socialne fobije
Socialno fobijo torej sprožajo socialne situacije, ki za posameznika predstavljajo vir
grožnje, predvsem pred možnostjo negativnega vrednotenja. Občinstvo, ki socialno
tesnobnega posameznika opazuje in vrednosti, je lahko dejansko ali namišljeno, tesnobo
pa lahko doživlja tudi, če si samo zamišlja ali predvideva socialno vrednotenje.
Simptomi socialne anksioznosti so:
 Telesni simptomi: zardevanje, pospešeno bitje srca, tresenje rok ali glasu,
znojenje, suha usta, prebavne težave, mišična napetost, oblivanje vročine ali
mraza, slabost.
 Čustveni simptomi: neugodje, tesnobnost, napetost, zadrega, sram.
 Kognitivni simptomi: pretirano samozavedanje negativnih misli (osmešila se
bom, drugi bodo mislili, da sem neumna, drugim se zdim dolgočasen),
neprimernost.
 Vedenjski simptomi: izogibajoče vedenje, govorna zadržanost, molčečnost,
zaprta drža, pasivnost v stiku, izogibanje očesnemu stiku ter umik iz situacije
(Beidel in Turner 2005, 208–211).
Socialna fobija je prepletena z občutjem sramu, saj kadar je posameznik prisiljen javno
nastopati, kaže vse znake zardevanja, zbeganosti oziroma sramu. Posameznika ni strah
drugih, strah ga je, da bi osebno lahko storil kaj neprimernega, to pa bi izzvalo neželeno
reakcijo drugih. Osnovni problem ni toliko v čustvu sramu, kot je v emocionalnem
sklopu samoprezira in inferiornosti (Milivojević 2008, 577–578).
Rapee in Heimberg (1997) sta opisala vedenjsko-kognitivni model anksioznosti, ki
prikazuje nastanek in vzdrževanje simptomov socialne fobije, kot je prikazano v spodnji
sliki 1. Model predstavlja odziv osebe, ko se sooči s socialno situacijo, v kateri
prepoznava možnost vrednotenja, njenim oblikovanje mentalnih modelov o sebi z
vidika drugih, oblikovanjem pričakovanj o negativnem socialnem vrednotenju ter
povratnim učinkom simptomov anksioznosti na nadaljnje osredotočanje pozornosti nase
in na oblikovanje mentalnih modelov o sebi (Puklek Levpušček 2006, 75–76).
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Slika 1. Model socialne fobije (Rapee in Heimberg 1997; v Puklek Levpušček 2006, 76)

Posameznik se sooči s socialno situacijo, v kateri je izpostavljen pozornosti drugih in
vzpostavi miselno predstavo sebe. Pogosto so miselne predstave o sebi izkrivljene, saj
se nanašajo predvsem na videz in vedenje osebe. Situacijo lahko še dodatno poslabša
izkušnja pri nastopu, ko posameznik pri drugih opazi znake dolgočasja, ki jih
posameznik zazna kot posmehovanje ter dejanski pojav anksioznih simptomov.
Pozornost posameznika v ogrožajoči socialni situaciji je torej usmerjena v predstavo o
sebi in zunanje kazalce negativnega vrednotenja. Pogosto so ljudje v socialnih situacijah
pozorni na vrednotenje drugih, vendar za razliko od posameznikov s socialno fobijo,
iščejo pozitivne in negativne odzive. Posamezniki s socialno fobijo iščejo izključno
negativne povratne informacije ter predpostavljajo, kakšna so pričakovanja drugih o
njihovem videzu in vedenju, ki so nestvarno visoka. V naslednjem koraku posameznik
primerja svoj dejanski nastop s pričakovanimi standardi, pri katerih zaznava razkorak,
to pa še utrdi in zvišuje raven negativnih misli in tesnobnih simptomov. Krog se nato
ponovno ponovi. Umikanje pogleda v pogovoru, molčečnost, zaprta telesna drža in
pomanjkanje odzivanja v pogovorih lahko predstavljajo resno oviro pri vključevanju
posameznikov v socialno okolje (Rapee in Heimberg 1997, 742–751).
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Socialna fobija je pri posamezniku prisotna v različni meri in oblikah, obstaja več vrst
glede na naslednje kriterije, in sicer:
 Intenzivnost doživljanja ločuje med običajnimi in kliničnimi. Večina ljudi
občasno doživlja simptome neugodja in vznemirjenja v določenih socialnih
situacijah, nekateri posamezniki pa doživljajo intenzivno tesnobo v socialnih
interakcijah, to pa vodi v socialno fobijo. Zato se posameznik začne izogibati
medosebnih odnosov ali pa v njih doživlja intenzivno socialno tesnobo, ki se
lahko stopnjuje v panični napad. Medtem ko socialno anksioznost doživi večina
vsaj enkrat v življenju, je socialna fobija klinični sindrom, ki zahteva ustrezno
zdravljenje.
 Stopnjo posplošitve ločimo na generalizirano in specifično socialno fobijo.
Posamezniki z generalizirano tesnobo čutijo nenehno napetost, tesnobnost in
zaskrbljenost, ki jih ne sprožita določen, znan objekt ali situacija. V nasprotju pa
je za specifično socialno fobijo značilno, da jo povzroči določen objekt ali
situacija. Torej, nekateri posamezniki doživljajo socialno fobijo v večini
socialnih situacij, medtem ko drugi le v nekaterih socialnih situacijah.
 Narava socialne anksioznosti se loči na interakcijsko anksioznost in
anksioznost pred nastopanjem. Interakcijsko anksioznost, ki jo posameznik
doživlja v neposrednih socialnih izmenjavah z drugimi osebami, najdemo tudi
pod imeni socialna plašnost, socialno neugodje, socialna zadržanost ali
izogibanje ter anksioznost v intimnih stikih. Najbolj raziskana vrsta interakcijske
anksioznosti je socialna plašnost, ki označuje nelagodje in zadržanost zlasti v
socialnih interakcijah s tujci, manj pomembnimi osebami in avtoritetami.
Anksioznost pred nastopanjem posameznik doživlja v dejanski ali izmišljeni
situaciji izpostavljenosti pred večjo skupino ljudi. Značilni sta dve vrsti skrbi, in
sicer zaskrbljenost v zvezi z izvajanjem nastopa (strah pred napakami) in
zaskrbljenost zaradi negativnega vrednotenja (strah pred zavrnitvijo skupine).
 Vrsto simptomov sta poskušala razložiti Rothbart in Mauro (1990) tako, da sta
razmejila pojme kot so socialna anksioznost, socialna plašnost, vedenjska
inhibicija in strah. Vedenjska inhibicija sodi v skupino temperamentnih
značilnosti posameznika in jo lahko identificiramo v zgodnjem otroštvu,
medtem ko je doživljanje socialne plašnosti omejeno predvsem na socialne
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situacije. Označujejo jo elementi vedenjske inhibicije in emocionalnega
neugodja, kot so odmaknjenost, zadržanost, inhibicija govora in telesne
govorice,

občutek

ranljivosti,

znižano

samospoštovanje

in

vzburjenje

avtonomnega živčnega sistema. Strah kot odziv na realno grožnjo tudi vključuje
fiziološke, vedenjske in čustvene odzive. Stanje anksioznosti pa se pojavi, ko se
telesnim, čustvenim in vedenjskim simptomom pridruži tudi kognitivna
komponenta anksioznosti, ki vsebuje zaskrbljenost zaradi negativnega
vrednotenja drugih (Puklek Levpušček 2006, 11–14).
Raziskave so pokazale, da ima 70 % odraslih s socialno fobijo generalizirano podvrsto
socialne fobije, pri otrocih je 89 % in pri mladostnikih 45–92 %. Raziskava je bila
izvedena za populacijo Združenih držav Amerike (Biedel in Alfano 2011, 257).

4.4 Dejavniki tveganja in vzroki za razvoj
Družina je primarno okolje, v katerem otrok pridobiva prve socialne izkušnje in
povratne informacije o sebi, svoji podobi in vedenju. V zdravem družinskem okolju
starši s podpornimi odzivi na otrokovo vedenje krepijo otrokovo podobo o sebi kot
socialno kompetentno bitje, ki se uspešno vključuje v socialno okolje. Po drugi strani,
ko so starši pretirano kritični, niso sposobni pozitivnih odzivov na otrokove potrebe in
dejavnosti ter pretirano omejujejo otrokovo samostojnost, lahko pomembno vplivajo na
razvoj otrokove zaskrbljenosti, negativnega vrednotenja in pretirane pozornosti na svojo
socialno podobo (Puklek Levpušček 2006, 20–21).
Bruch in Heimberg (1994) so med proučevanjem družinskih dejavnikov, ki lahko
vplivajo na razvoj motnje socialne anksioznosti, poleg genetskih predispozicij kot
škodljive opisali še izkušnjo zavračanja in čustveno hladno družinsko okolje, socialno
izolacijo družine, pretirano zaščitniško vedenje in kritiziranje staršev ter model učenja v
družinah, v katerih starši na otroke prenašajo prepričanja o svetu kot o nevarnem
prostoru in so pretirano obremenjeni z mnenji drugih (Puklek Levpušček 2006, 21).
Druga raziskava je pokazala, da travmatično okolje pripomore k razvoju socialne
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anksioznosti, pri kateri prevladuje čustvena zloraba in zanemarjenje (Kuo, Goldin,
Werner, Heimberg in Gross 2011, 467).
Socialna fobija se pogosto pojavi v družinah, v katerih je socialno vrednotenje in
ocenjevanje vir sramu, groze, ponižanja in prezira. Predvsem gre to za starše, ki jih
izjemno skrbi mnenje drugih (Erzar 2007, 90). Otrok ima željo ugajati ljudem, ki ga
obkrožajo, da je ljubljen. Otroka je strah, da bi ga starši zavrgli, da ga bodo zapustili,
ker ga ne ljubijo. Strah, da bi ga zavrgli, se v razvojnem procesu pozneje diferencira v
čustvo sramu ali v čustveni sklop samoprezira in ničvrednosti, klinično pa se izraža v
socialni fobiji in izmikajoči se osebnostni motnji (Milivojević 2008, 508–509).
Možgani so izredno socialni organ, interakcija z drugimi ima pomemben vpliv na razvoj
možganov. Desna hemisfera shranjuje v implicitnem spominu interni delovni model
stila navezanosti, ki določa posameznikove strategije afekt – regulacije ter soočanje s
stresnimi situacijami v socialnem okolju. Desna hemisfera vsebuje edinstven odziv, ki
telo pripravi da se na učinkovit način sooči z zunanjimi izzivi. Razvoj desne hemisfere
pa se začne že zgodaj v otroštvu, in sicer v interakciji s starši, v katerem se lahko razvoj
otrokovih možganov zaradi travmatičnih izkušenj, ali medgeneracijskega prenosa
tesnobe, ali sramotenja, ali zanemarjanja oslabi, saj je pogoj za zdrav razvoj otrokovih
možganov in sposobnost učenja socialnih veščin varno družinsko okolje (Schore 2003,
123).
Odziv, boj ali beg, se pojavi v primeru strahu in je normalen odziv, je preživitveni
mehanizem. Posamezniku omogoči večjo osredotočenost, jasnost misli ter pomaga v
primeru stresnih situacij. Ta preživitveni mehanizem pa se včasih ne razvije v pravi
smeri, pri nekaterih posameznikih poskus soočanja z napetostmi in pritiski socialne
družbe pripelje do pretiranega stresa in čustvenega pritiska. Posledično so neprestano
napeti, na preži, pričakujejo najhujše, strah jih je posledic in predvidevajo katastrofalno
prihodnost, to stanje pa vodi v tesnobno stanje. Osnovni mehanizem soočanja s
stresnimi situacijami v socialnih interakcijah ter razvoj samoregulacije, pa se začneta že
zelo zgodaj v življenju oziroma se otrok uči prek staršev. Družina je prvi vir, ki otroka
pripravi na socialno vključevanje z vrstniki in svetom. Če je otrok zrasel v
nefunkcionalnem okolju, v katerem ni bilo razmejitev, ali so bile prisotne zlorabe, ali je

75

bila vzpostavljena nevarna navezanost, bo njegov mehanizem zaznamovan z
nefunkcionalnim soočanjem s stresnimi situacijam, pri katerih je ena od možnih
posledic lahko razvoj socialne fobije (Rosen 2003,10-11).
Poleg družinskega okolja lahko na razvoj socialne fobije vplivajo tudi odnosi z vrstniki.
Kashdan in Herbert (2001) navajata, da v primeru, ko otrok ne doživlja zadovoljive
čustvene odzivnosti in spodbud k samostojnemu vedenju in ima le malo izkušenj, ker
tudi starši težijo k socialnemu umiku, ter se sooča s kritikami svojega vedenja v smislu,
kaj bodo rekli drugi, ima lahko tudi težave na področju vzpostavljanja zaupnih odnosov
z vrstniki. Torej, tudi vrstniške izkušnje lahko poleg družinskih pripomorejo k zvišanju
tesnobe. Otroci in mladostniki s socialno fobijo so pogosto zavrnjeni, postanejo žrtve
trpinčenja in zasmehovanja. Raziskava, ki jo je izvedel Ishiyama (1984) je pokazala, da
so odrasli s socialno fobijo navajali vrstniško trpinčenje, zbadanje, zasmehovanje in
izločanje iz družbe kot ključne dogodke v otroštvu, ki so vplivali na razvoj socialnih
strahov in vzorec izogibanja v socialnih situacijah (Puklek Levpušček 2006, 27–28).
Veliko etioloških idej za razvoj duševnih motenj temelji na tem, da dejavniki tveganja
za razvoj duševnih motenj vključujejo biološko nagnjenost v povezavi z okoljem ali
stresnim dogodkom, ki sprožijo izražanje te nagnjenosti. Pogosta metoda združevanja
dejavnikov tveganja za razvoj socialne fobije po Barlowem (2002) modelu ločuje
biološko, generalizirano psihološko ter specifično psihološko ranljivost. Kombinacija
teh sklopov ranljivosti je visoko povezana z razvojem socialne anksioznosti pri
posamezniku (Kearney 2005, 49–50).

4.4.1 Biološka ranljivost
Biološka ranljivost je tista predispozicija, ki se pojavi že zelo zgodaj v življenju.
Biološka ranljivost vsebuje naslednje dejavnike:
 Genetski dejavniki vključujejo dedne faktorje, ki vplivajo na razvoj socialne
fobije. Raziskave kažejo, da bodo otroci razvili socialno fobijo, če bo eden od
staršev imel socialno fobijo. Merikangas in drugi strokovnjaki (1999) so
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ugotovili, da je prisotnost anksioznih motenj pri starših povezana z diagnozo
socialne fobije pri otrocih za 36,4 %. Čeprav so genetski dejavniki eden izmed
možnih vzrokov, njihov vpliv verjetno ni odločilen, saj lahko pri socialni
anksioznosti govorimo o vplivu tako dednih kot okoljskih dejavnikov.
 Temperament pri otrocih in mladostnikih je pogosto povezan z vedenjsko
inhibicijo ali vzorcem plašnosti, sramežljivosti, izogibanja in previdnosti pri
novih dražljajih. Temperament je pogosto povezan z vedenjem, in sicer
izogibanjem, tesno navezanostjo na starše in pogosto izraženo stisko, kot tudi
telesnimi funkcijami, kot so zvišan srčni utrip, mišična napetost in visok krvni
tlak. Vedenjska inhibicija je definirana kot otrokova nagnjenost k izogibanju
novim situacijam, objektom in ljudem. Raziskave kažejo, da je vedenjska
inhibicija pogosto povezana s poznejšim razvojem socialne fobije.
 Biološki dejavniki, pri katerih so v ospredju telesne težave in nevrološke
motnje, ki do določene mere lahko vplivajo na razvoj socialne fobije. Pri
odraslih imajo poleg povečane kontrole tudi bistveno več nevroloških motenj in
peptični ulkus. Pri odraslih s socialno fobijo je bilo tudi ugotovljeno, da imajo
višji srčni utrip in krvni tlak. Pomanjkanje rastnega hormona je bil povezan z
otroki, ki so socialno umaknjeni in izolirani (Kearney 2005, 50–56).

4.4.2 Generalizirana psihološka ranljivost
Generalizirana psihološka ranljivost vsebuje tiste dejavnike, ki na splošno prežemajo
življenje posameznika. Psihološka ranljivost vsebuje naslednje dejavnike:
 Kognitivne lastnosti pri otrocih in mladostnikih s socialno fobijo pogosto
definiramo kot pretirano samozavedanje, osredotočenost nase, občutljivost na
negativno oceno s strani drugih, izkrivljeno doživljanje drugih, podcenjevanje
lastne socialne kompetence ter pričakovani negativni izid s strani drugih, kot so
osramotitev, posmeh, zavrnitev ter negativna ocena. Raziskave so pokazale, da
imajo otroci z visoko stopnjo tesnobe bolj negativno samopodobo, so bolj
zaskrbljeni s socialnim vrednotenjem ter postanejo raztreseni oziroma zmedeni v
okolju, ki ga doživljajo kot ogrožajočega. Najmanjšo stimulacijo iz okolja lahko
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doživijo kot tesnobno, saj predvidevajo negativna pripisovanja in izid ter sebe
doživljajo kot nesposobne za soočenje z grožnjami iz okolja. Če dolgoročno
procesirajo informacije na tak način, se bodo začeli izogibati socialnih situacij.
 Družinski dejavniki so predvsem povezani s starševskim stilom vzgoje,
družinskim okoljem, navezanostjo in modelom socialne tesnobe in izogibanja.
Starši tesnobnih otrok so pogosto definirani kot pretirano zaščitniški, zahtevni,
spodbujajo izogibajoče vedenje, odvračajo socialno vedenje, so tesnobni,
izogibajoči, socialno sami izolirani. Poleg tega so raziskave pokazale, da je
razvoj socialne fobije pri otrocih povezan z izoliranjem otroka od socialnih
aktivnosti, neprestanim negativnim vrednotenjem drugih pred otrokom,
pomanjkanjem topline in skrbnosti pri starših, zavrženostjo otroka s strani
staršev, starševskimi konflikti, družinsko zgodovino duševnih motenj, telesno in
spolno zlorabo in drugimi travmatičnimi izkušnjami. Razvoj socialne fobije pri
otrocih je lahko povezan z stilom navezanosti, predvsem iz nevarne navezanosti,
kot so dezorganizirana ali anksiozno ambivalentna navezanost.
 Socialne izkušnje se osredotočajo na model, ki ga otroci prevzamejo v
družinskem okolju ter ga nato prenesejo v svet in vrstniške odnose. Otroci se
doma naučijo in dobijo prvo izkušnjo medosebne interakcije, in če je prepletena
s strahom in tesnobo, bodo tudi vrstniške odnose doživljali na podoben način.
Raziskave kažejo, da otroci s socialno fobijo negativno in mogoče že
travmatično doživljajo medosebne vrstniške odnose. Otroci s socialno fobijo
imajo lahko določen temperament (sramežljivost, vedenjska inhibicija) ali
kognitivne predsodke, ki vodijo v izogibanje socialnim interakcijam. S tem
pozneje izkusijo zavrnitev, zanemarjenje ali ponižanje s strani vrstnikov in v
medosebnih odnosih. Otrok želi ustvariti dober vtis o sebi v socialnem okolju,
hkrati pa dvomi, da mu bo to uspelo (Kearney 2005, 57–65).

4.4.3 Specifična psihološka ranljivost
Specifična psihološka ranljivost se nanaša na učenje, kaj je nevarno ali ogrožajoče v
določenem okolju. Socialne izkušnje lahko otroka in mladostnika vodijo tudi v vpogled
njegovih notranjih občutij ali socialne situacije kot nevarne, to pa vodi v specifično
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psihološko ranljivost. Specifična psihološka ranljivost se pogosto povezuje oziroma
pomeša z drugimi ranljivostmi. Označuje pa jo intenziven in trajen strah, anksiozne
misli ter vedenje izogibanja v prisotnosti ali v pričakovanju določenih objektov ali
situacij. Specifična psihološka ranljivost se lahko pojavi le v določeni socialni situaciji,
kot je npr. le v situacijah javnega nastopanja. Kot pri generalizirani se specifična
psihološka ranljivost podobno razvija razlika je le ta, da je lahko usmerjena le v
določeno znano situacijo (Kearney 2005, 65).

4.5 Posledice in zdravljenje
Posledice socialne fobije so usmerjene predvsem v zmanjšano socialno vključenost, to
pa vodi v osamljenost in izoliranost. Posamezniki se dnevno soočajo s tesnobo v
socialnih interakcijah, izolacija za njih predstavlja trenutno sprostitev. Uporabljajo
razne izgovore, da bi se izognili vključevanju v družabno dogajanje, to pa pa lahko na
dolgi rok vodi v popolno izolacijo in prekinitev stikov. Raziskave kažejo, da izolacija
vodi v zasvojenosti z alkoholom, drogami in drugimi opojnimi sredstvi, ki pomagajo
omiliti občutek osamljenosti in strahu. Poleg tega pa so raziskave pokazale povezanost
socialne fobije z razvojem motenj hranjenja, ki poglobijo občutek neprimernosti in
sramu pred drugimi. Poglabljanje izolacije pa bo vplivalo na vse pomembne odnose v
življenju posameznika. Socialna fobija je zapletena in travmatična čustvena težava, če
pa se posameznik ne odloči za zdravljenje, se le še poglablja. Uspešno zdravljenje pa je
odvisno od motivacije in rednosti obiskovanja psihoterapije ter izvajanja dogovorjenih
vaj v domačem okolju za zmanjševanje tesnobe (Richards 2016).
Med najbolj uspešnimi individualnimi terapijami se je izkazala kognitivno-vedenjska
terapija, ki je usmerjena na zastrašujoče misli, katera običajno ohranjajo socialne fobije,
je treba prepoznati, premagati in zamenjati z bolj realističnim razmišljanjem. Navadno
je osredinjenja na tri specifične vrste kognitivnih težav, in sicer na pretirano
osredinjenje na simptome tesnobe in to, kako jih vidijo drugi, popačeno dojemanje
samega sebe glede socialne privlačnosti in precenjevanje možnosti negativne ocene
(Bourne 2014, 24–25). Program Rapeeja in Sandersona (1998) se je izkazal za
učinkovito metodo za zmanjševanje tesnobe, sestavljene iz osmih seans:
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Vzpostavljanje odnosa terapevt in klient (zaupanje in varnost), informiranje o socialni
fobiji, postavljanje terapevtskih ciljev ter samoopazovanje.
 Kognitivno restrukturiranje – identifikacija negativnih prepričanj in iskanje
dokazov zanje. Klient se nauči nadomestiti negativne misli ter iskati dokaze
zanje v preteklih izkušnjah.
 Kognitivna restrukturacija – ugotavljanje katastrofičnih posledic in iskanje
dokazov zanje. Klient si zamišlja, da se domnevni dogodek resnično zgodi ter
kakšne bi bile posledice tega dogodka.
 Trening pozornosti je namenjen učenju osredotočenja pozornosti na nalogo ter
vsebino pogovora namesto na nepotrebne klientove škodljive misli.
 Izpostavitev na vedenjski ravni predstavlja soočenje s situacijo, ki pri klientu
vzbuja tesnobo.
 Učenje socialnih veščin. Skupaj raziskujeta, kakšne socialne veščine že ima in to
nadgradita, po možnosti se klient vključi še v trening socialnih veščin.
 Obravnava specifičnih klientovih problemov. Najbolj je pogosto pomanjkanje
asertivnosti. Klient se uči izražanja in zadovoljevanja svojih potreb ob
upoštevanju potreb drugih.
 Končevanje, pri katerem je cilj obnavljanje naučenih tehnik, ugotavljanje
klientovega napredka ter postavljanje ciljev za prihodnost (Puklek Levpušček
2006, 80–90).
Poleg omenjenega kognitivno-vedenjskega modela obravnave posameznikov s socialno
fobijo se vedno bolj uveljavljata še Hoffmannov (2007) program, ki temelji na
posameznikovem anksioznem doživljanju socialnih standardov kot zelo visokih in
nedefiniranih, to pa povečuje njihovo anksioznost, ter Moscovitshov (2009) model
stimuliranja strahu, ki je bistvo terapije, in ne zgolj povečanje izpostavljenosti v socialni
situaciji (Lockett 2011, 206–9).
Družinska terapija je uspešna predvsem takrat, ko za socialno fobijo trpijo starši, otroci
ali mladostniki. Raziskave kažejo, da 50 % otrok razvije socialno fobijo, če za njo
oboleva vsaj eden od staršev. Ni pa to edini vzrok za razvoj socialne fobije, tudi
posameznikove izkušnje in temperament ter neprimerno ali travmatično družinsko
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vzdušje lahko posledično pripomorejo k razvoju socialne fobije. Travmatične izkušnje
sprožijo negativno vrednotenje drugih in nezaupanje, saj so drugi vir grožnje in strahu.
Poleg tega so raziskave pokazale, da se je pri otrocih, ki so s starši hodili na družinsko
terapijo, stopnja anksioznosti zmanjšala v primerjavi z otroki, ki terapije niso
obiskovali. Raziskave lahko trenutno potrdijo le zmanjšanje anksioznosti po končani
terapiji, vendar še ni podatkov o učinkovitosti na dolgi rok (Lees 2015).
Zdravljenje socialne fobije je sicer mogoče izvajati individualno, vendar je bolj uspešna
skupinska terapija, saj ta omogoča neposredno izpostavljenost situaciji in dražljajem, ki
sprožajo tesnobo. Izpostavljanje je postopno in vse zahtevnejše soočenje s socialnimi
situacijami, ki pri posamezniku vzbujajo strah. Vaje za sproščanje ublažijo telesne
simptome skozi tehniko globokega dihanja. Osredinjenje na nalogo omogoča
posamezniku, da se v skupini osredini le na nalogo, ki jo izvaja (predstavitev pred
skupino), namesto da skuša oceniti odzive ljudi. Vaje socialnih veščin so orodje učenja
osnovnih veščin, kot so gledanje v oči, vzdrževanje pogovora, razkrivanje stvari o sebi
in aktivno poslušanje. Vaje za asertivnost pa vključujejo to, da se posameznik nauči
zahtevati, kar potrebuje, ali zavrniti tisto, česar ne želi (Bourne 2014, 24–25). Igra vlog
se je izkazala kot uspešna metoda zdravljenja socialne fobije pri mladostnikih. V igro
vlog ali namišljene javnosti so vključeni starši, to pa omogoča postopno vpeljevanje
zdravih razmejitev med starši in otroki (Erzar 2007, 90).
Poleg psihoterapije pa je pogosto tudi ambulantno zdravljenje, pri katerem je v ospredju
predvsem uporaba zdravil. Nobeno zdravilo pa ne pozdravi socialne fobije, le omili
lahko tesnobo in strah, pri katerih se najbolj uporablja antidepresive, tablete proti
tesnobi ter beta blokatorje. Antidepresivi spreminjajo raven serotonina v možganih,
zdravila proti tesnobi povečujejo kemikalije v možganih, ki zmanjšajo aktivnost
možganov in umirjajo, beta blokatorji pa ustavijo simptome anksioznosti. Uporaba
zdravil je najbolj koristna v primerih, ko se posameznik že vnaprej zaveda, da bo v
prihodnosti soočen z njemu grozljivo ali tesnobno situacijo. Uporaba zdravil je le
začasna in najbolj uspešna je v kombinaciji s psihoterapijo ali skupinsko terapijo (Frude
1998, 39).
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Kronična tesnoba pa je lahko na dolgi rok škodljiva za zdravje, nezmožnost soočanja s
stresnimi situacijami. Pomanjkanje veščin za zmanjšanje tesnobe je povod za težave s
srcem, glavobole in kožne reakcije. Lahko pa tudi zmanjša delovanje imunskega
sistema, to pa posledično lahko vodi v večjo ranljivost za bolezni. Obstajajo pa tudi
povezave, ki tesnobo povezujejo z razvojem raka (Rosen 2003, 12–13).
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5. PREDSTAVITEV PROBLEMA IN HIPOTEZE

Spolna zloraba je travmatično izkustvo, ki posameznika globoko zaznamuje. V
Sloveniji (Repič 2006) je bila izvedena raziskava, ki kaže, da je bilo od vseh 261
udeležencev v raziskavi 18 % spolno zlorabljenih, to pomeni, da je bil spolno zlorabljen
vsak šesti posameznik. Finkelhor in Korbin (1988) ocenjujeta, da je skoraj vsaka tretja
ženska in vsak šesti moški v otroštvu doživel spolno zlorabo (Repič 2008, 18–22). Med
pogoste dejavnike tveganja uvrščamo nefunkcionalno družinsko okolje, v katerem
prevladuje disfunkcionalno spoprijemanje s stresom ter medgeneracijski prenosi travm
(Repič 2008, 77). Posledice spolne zlorabe so številne in različne, odvisne so od starosti
otroka, spola, stopnje resnosti zlorabe, odnosa z osebo, ki je spolno zlorabljala, trajanja,
prisotnosti nasilja in groženj ter dejstvom, ali je otrok o zlorabi komu povedal.
Posledice vključujejo tako fizično kot psihično področje posameznikovega delovanja,
lahko so kratkoročne ali dolgoročne. Med dolgoročne posledice spadajo tudi socialna
fobija in motnje hranjenja (Repič 2008, 37–39).
Namen magistrske naloge je podrobneje raziskovati, ali se med odraslimi z izkušnjo
spolne zlorabe v otroštvu in med tistimi, ki te izkušnje nimajo, pojavljajo statistično
pomembne razlike v funkcionalnosti odnosa v izvorni družini, stopnji tveganja za razvoj
motenj hranjenja ter stopnji socialne anksioznosti. Tovrstnih raziskav je pri nas malo, v
tuji literaturi smo zasledili predvsem raziskave na področju spolne zlorabe v povezavi s
tveganjem za motnje hranjenja, zelo malo raziskav pa je na področju spolne zlorabe v
povezavi s socialno fobijo.
Hipoteza 1
Med odraslimi z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu in med tistimi, ki te izkušnje
nimajo, se pojavljajo statistično pomembne razlike v funkcionalnosti odnosa v izvorni
družini (merjeno s FOS).
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Hipoteza 2
Med odraslimi z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu in med tistimi, ki te izkušnje
nimajo, se pojavljajo statistično pomembne razlike v stopnji tveganja za razvoj motenj
hranjenja (merjeno z EAT-26).
Hipoteza 3
Med odraslimi z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu in med tistimi, ki te izkušnje
nimajo, se pojavljajo statistično pomembne razlike v stopnji socialne anksioznosti
(merjeno z LSAS).
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6. METODA
6.1 Udeleženci
V raziskavi so sodelovale odrasle osebe, od tega 86,5 % žensk (N = 96) in 13,5 %
moških (N = 15). Starostna meja za izpolnjevanje vprašalnikov je bila 18 let. Del
vprašalnikov je bilo izpolnjenih v terapevtskih centrih, ki delujejo po modelu Relacijske
družinske terapije v Sloveniji (50 vprašalnikov), razdeljeni so bili klientom po
zaporedju njihovih prihodov, ne glede na vzrok njihovega prihoda. Drugi vprašalniki so
bili izpolnjeni prek spleta (Facebook, elektronska pošta), in sicer s prošnjo, da se
vprašalnik posreduje naprej. Tako smo zbirali podatke še po principu snežne kepe.
Izpolnjenih je bilo 111 vprašalnikov. Udeležence smo razdelili v raziskovalno in
kontrolno skupino. Raziskovalno je sestavljalo 55 oseb z izkušnjo spolne zlorabe,
kontrolno pa 56 oseb, ki te izkušnje nimajo (slika 2).
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Slika 2. Delež udeležencev raziskave glede na izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu

54,1 % (N = 60) vseh udeležencev raziskave se je uvrstilo v starostno skupino 31–45 let
(slika 3). 29,7 % vseh udeležencev (N = 33) je poročenih, ravno toliko neporočenih v
zvezi. 44,1 % vseh udeležencev (N = 49) ima univerzitetno izobrazbo (slika 4).
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26,1%

13,5%
6,3%

19-30

31-45

46-55

56+

Slika 3 Prikaz vseh udeležencev po starostnih skupinah

29,7%

29,7%

27,9%

12,6%

Samski

Poročen

Neporočen v zvezi

Ločen

Slika 4. Prikaz vseh udeležencev glede na zakonski stan.

6.2 Inštrumenti
V raziskavi smo poleg splošnih podatkov o anketirancih ter dodanim vprašanjem o
spolni zlorabi uporabili še tri pogosto uporabljene vprašalnike (funkcioniranje v izvorni
družini, tveganje za motnje hranjenja in socialno anksioznost). Izkušnjo spolne zlorabe
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v otroštvu smo ugotavljali z zastavljenim vprašanjem: »Ali ste bili v otroštvu spolno
zlorabljeni?« Na podlagi odgovorov (»Da«, »Ne«, »Drugo«) smo udeležence razdelili v
dve skupini. Pri načinu ugotavljanja spolne zlorabe v otroštvu na tak način, smo se
zgledovali po raziskavi, ki jo je izvedla Repič (2006, 117–118). V uvodu v anketo smo
na kratko opredelili in podali strokovno definicijo spolne zlorabe.
Funkcioniranje v izvorni družini smo merili z vprašalnikom oziroma lestvico o izvorni
družini ''Family of Origin Scale'' (FOS), katerega avtorji so Hovestadt, Anderson Piercy,
Cochran in Fine. Sestavlja jo 40 postavk. Meri avtonomijo in intimnost, udeleženci pa
na 5-stopenjski Likertovi lestvici označijo, v kolikšni meri določena trditev velja zanje
(1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – nevtralno, 4 – se strinjam, 5 – se
popolnoma strinjam). Obe dimenziji sta razdeljeni na poddimenzije. Pri avtonomiji so to
poudarek na jasnosti izražanja čustev, odgovornost, medsebojno spoštovanje in
soočenje z izgubami in ločitvami. Poddimenzije intimnosti so spodbujanje izražanja
širše palete čustev, ustvarjanje prijetnega družinskega vzdušja, ki se nanaša na
razpoloženje in ton, spoprijemanje s konflikti s čim manj stresa, spodbujanje empatije in
rahločutnosti ter zaupanje in razvijanje zaupanja do drugih. Vprašalnik ima dobro do
odlično zanesljivost in dobro veljavnost (Hemming, Blackmer in Searight 2012, 34–40).
V naši raziskavi je bil Cronbachov koeficient alfa: Funkcioniranje v izvorni družini, α =
0,993 (40 postavk).
Tveganje za motnje hranjenja smo merili z vprašalnikom The Eating Attitudes Test
(EAT-26), katerega avtor je David M. Garner. Sestavlja ga 26 postavk, pri katerih
udeleženci na 6-stopenjski lestvici označijo, v kolikšni meri določena trditev velja zanje
(6 – vedno, 5 – po navadi, 4 – pogosto, 3 – včasih, 2 – redko, 1 – nikoli). Delimo ga na
tri poddimenzije: hujšanje, bulimija in preokupiranost s hrano ter nadzor vnosa hrane.
Mejna vrednost za tveganje razvoja motenj hranjenja je dosežen rezultat nad 20.
Vprašalnik ima dobro zanesljivost in veljavnost (Garner, Olmsted, Bohr in Garfinkel
1982, 871–878). V naši raziskavi je bil Cronbachov koeficient alfa: Lestvica motenj
hranjenja α = 0,987 (26 postavk).
Za določitev stopnje socialne anksioznosti smo uporabili vprašalnik oziroma lestvico, ki
meri socialno anksioznost, Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS), katerega avtor je
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Liebowitz. Vsebuje 24 postavk. Udeleženci na 4-stopenjski lestvici označijo, v kolikšni
meri določena trditev velja zanje (0 – nič, 1 – blago, 2 – zmerno, 3 – hudo). Sestavljata
jo poddimenziji strah (izogibanje) pred socialnimi interakcijami (11 postavk) in strah
(izogibanje) pred nastopanjem (13 postavk). Meja, ki kaže na socialno anksiozno
motnjo, je dosežena vrednost 60 ali več točk pri seštevku odgovorov, možno je doseči
od 0 do 144 točk. Vprašalnik ima dobro zanesljivost in veljavnost (Heimberg, Horner,
Justner, Safren, Brown, Schneier in Liebowitz 1999, 199–210). V naši raziskavi je bil
Cronbachov koeficient alfa: Lestvica socialne anksioznosti α = 0,991 (24 postavk).

6.3 Postopki
Kvantitativna raziskava je bila izvedena s pomočjo opisanega vprašalnika. Vprašalnik
smo razpošiljali prek spletne aplikacije in po sistemu papir – svinčnik. Prošnjo za
izpolnjevanje spletne verzije vprašalnika smo poslali stikom po e-pošti in jo objavili na
socialnem omrežju (Facebook). Pripisali smo prošnjo, da se vprašalnik posreduje naprej.
Tako smo zbirali podatke še po principu snežne kepe. 50 vprašalnikov smo fizično
razdelili v naključno izbrane terapevtske centre po Sloveniji. Vseh 50 vprašalnikov je
bilo pravilno izpolnjenih, v računalniško bazo podatkov pa smo jih vnesli ročno.
Izpolnjevanje je bilo v obeh primerih prostovoljno in anonimno.
Izbira, pridobivanje dovoljenj za uporabo in oblikovanje vprašalnika je trajalo od
januarja do marca 2015. Izpolnjevanje vprašalnikov je trajalo od marca 2015 do
decembra istega leta. Obdelava podatkov je bila končana v marcu 2016. Za analizo
rezultatov smo uporabili statistični progam SPSS 20.
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7. REZULTATI

Tabela 1 Opisna statistika za vprašalnike, uporabljene v raziskavi
Standardni

N

Min.

Maks.

Povprečje

Funkcioniranje v izvorni družini

111

0

196

99,53

54,19

Avtonomija

111

0

100

49,50

27,02

Intimnost

111

0

98

50,92

27,73

Dieta

111

0

78

48,15

23,93

Bulimija

111

0

36

23,51

11,89

Nadzor vnosa hrane

111

0

42

28,85

13,26

111

0

89

41,89

23,02

111

0

86

42,90

23,21

Strah (izogibanje) pred socialnimi
interakcijami
Strah

(izogibanje)

nastopanjem

pred

odklon

Opomba: N – numerus; Min. – minimum; Maks. – maksimum; Funkcioniranje v izvorni
družini – dimenzija na lestvici funkcioniranja v izvorni družini; Avtonomija – dimenzija
na lestvici funkcioniranja v izvorni družini; Intimnost – dimenzija na lestvici
funkcioniranja v izvorni družini; Dieta – dimenzija na lestvici motenj hranjenja;
Bulimija – dimenzija na lestvici motenj hranjenja; Nadzor vnosa hrane – dimenzija na
lestvici motenj hranjenja; Strah (izogibanje) pred socialnimi interakcijami in strah
(izogibanje) pred nastopanjem – dimenziji na lestvici socialne anksioznosti.
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Tabela 2. Povprečne vrednosti dimenzij
Povprečna vrednost

Povprečna vrednost

Povprečna vrednost

VSI

spolno zlorabljeni

spolno nezlorabljeni

199,96

207,74

192,32

Motnje hranjenja

100,52

112,18

89,07

Socialna anksioznost

84,79

108,81

61,19

111

55

56

Funkcioniranje

v

izvorni družini

N

Opomba: N – numerus.

Hipoteza 1
Med odraslimi z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu in med tistimi, ki te izkušnje
nimajo, se pojavljajo statistično pomembne razlike v funkcionalnosti odnosa v izvorni
družini (merjeno s FOS).
Kolmogorov-Smirnov test je pokazal normalno distribucijo funkcioniranja v izvorni
družini (p = 0,292) in poddimenzij avtonomije (p = 0,296) ter intimnosti (p = 0,293). Za
izračun razlik med skupinama smo uporabili parametričen t-test za neodvisne vzorce.
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Tabela 3. Prikaz razlik med odraslimi z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu in tistimi
brez v lastnosti funkcioniranja v izvorni družini ter poddimenzijama, avtonomijo in
intimnostjo
Levenov test enakosti

t-test enakosti

varianc

povprečij

F

Statistična

t

Df

pomembnost
Funkcioniranje
v

Predvidevane

17,098

0,000

Statistična
pomembnost

0,723

109

0,471

0,726

91,253

0,470

0,773

109

0,441

0,776

92,490

0,440

0,758

109

0,450

0,761

91,934

0,449

izvorni enake

družini

variance
Predvidevane
neenake
variance

Avtonomija

Predvidevane

15,098

0,000

enake
variance
Predvidevane
neenake
variance
Intimnost

Predvidevane

17,911

0,000

enake
variance
Predvidevane
neenake
variance

Opomba: Funkcioniranje v izvorni družini – dimenzija na lestvici funkcioniranja v
izvorni družini; Avtonomija – dimenzija na lestvici funkcioniranja v izvorni družini;
Intimnost – dimenzija na lestvici funkcioniranja v izvorni družini; Df – stopnja
prostosti; t – vrednost testa.
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Izračuni so pokazali, da med zlorabljenimi in nezlorabljenimi ni statistično pomembnih
razlik v funkcionalnosti odnosa (merjeno s FOS). Ločeno smo preverili še poddimenziji,
avtonomijo in intimnost (merjeno s FOS), vendar rezultati niso dali statistično
pomembnih rezultatov. Hipotezo zavrnemo.
Hipoteza 2
Med odraslimi z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu in med tistimi, ki te izkušnje
nimajo, se pojavljajo statistično pomembne razlike v stopnji tveganja za razvoj motenj
hranjenja (merjeno z EAT-26).
Zanimalo nas je, ali obstajajo statistično pomembne razlike med skupinama v lastnosti
tveganja za razvoj motenj hranjenja. S Kolmogorov-Smirnovim testom smo preverili,
ali se podatki normalno distribuirajo: dieta (0,018), bulimija (0,004), nadzor vnosa
hrane (0,000). Distribucija podatkov ni normalna, zato smo za izračun razlik uporabili
Mann Whitneyev U-test.
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Tabela 4. Prikaz razlik med skupinama zlorabljenih v otroštvu in nezlorabljenih v
lastnosti tveganja za razvoj motenj hranjenja
NIČELNA HIPOTEZA

TEST

STATISTIČNA

REZULTAT

POMEMBNOST
Pri odraslih z izkušnjo spolne Mann-Whitney U

0,246

Potrdimo

zlorabe v otroštvu je tveganje

ničelno

za

hipotezo

razvoj

pomembno

diete
večje

statistično
kot

pri

spolno nezlorabljenih odraslih.
Pri odraslih z izkušnjo spolne Mann-Whitney U

0,834

Potrdimo

zlorabe v otroštvu je tveganje

ničelno

za razvoj bulimije statistično

hipotezo

pomembno

večje

kot

pri

spolno nezlorabljenih odraslih.
Pri odraslih z izkušnjo spolne Mann-Whitney U

0,251

Potrdimo

zlorabe v otroštvu je tveganje

ničelno

za razvoj nadzora vnosa hrane

hipotezo

statistično pomembno večje,
kot pri spolno nezlorabljenih
odraslih.
Opomba: Dieta – dimenzija na lestvici motenj hranjenja; Bulimija – dimenzija na
lestvici motenj hranjenja, Nadzor vnosa hrane – dimenzija na lestvici motenj hranjenja.
Naši rezultati niso pokazali statistično pomembnih razlik med izkušnjo spolne zlorabe v
otroštvu ter tveganjem za razvoj motenj hranjenja (merjeno z EAT-26), zato hipotezo
zavrnemo.
Hipoteza 3
Med odraslimi z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu in med tistimi, ki te izkušnje
nimajo, se pojavljajo statistično pomembne razlike v stopnji socialne anksioznosti
(merjeno z LSAS).
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Zanimalo nas je, ali se odrasli v stopnji socialne anksioznosti statistično pomembno
razlikujejo glede na izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu. S Kolmogorov-Smirnovim
testom smo preverili distribucijo podatkov: strah (izogibanje) pred socialnimi
interakcijami (0,087), strah (izogibanje) pred nastopanjem (0,078). Podatki se normalno
porazdelijo, zato smo za izračun razlik uporabili neparametričen t-test.

Tabela 5. Prikaz razlik v stopnji doživljanja strahu (izogibanja) pred socialnimi
interakcijami in strahu (izogibanja) pred nastopanjem pri odraslih glede na izkušnjo
spolne zlorabe v otroštvu
Levenov test enakosti varianc

t-test enakosti
povprečij

F

Statistična

t

Df

pomembnost
Doživljanje
strahu

Predvidevane

10,753

0,001

Statistična
pomembnost

6,714

109

,000

6,737

97,295

,000

5,930

109

,000

5,951

95,449

,000

pred enake

socialnimi

variance

interakcijami
Predvidevane
neenake
variance
Doživljanje
strahu

Predvidevane

14,091

,000

pred enake

nastopanjem

variance
Predvidevane
neenake
variance

Opomba: ** Statistična pomembnost na nivoju 0,01.
Df – stopnja prostosti; t – vrednost testa; Strah pred socialnimi interakcijami in strah
pred nastopanjem –dimenziji na lestvici socialne anksioznosti.
T-test je pokazal, da se odrasli z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu statistično
pomembno razlikujejo v stopnji socialne anksioznosti. V doživljanju strahu (izogibanju)
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pred socialnimi interakcijami se razlikujejo na stopnji 0,0-odstotnega tveganja, enak
rezultat pa smo dobili pri doživljanju strahu (izogibanju) pred nastopanjem.
Hipotezo 3, v kateri smo predvidevali, da se odrasli glede na izkušnjo spolne zlorabe v
otroštvu statistično pomembno razlikujejo v doživljanju strahu (izogibanju) pred
socialnimi interakcijami in v doživljanju strahu (izogibanju) pred nastopanjem (merjeno
z LSAS), potrdimo.
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8. RAZPRAVA

V raziskavi nismo uspeli dokazati, da se med odraslimi z izkušnjo spolne zlorabe v
otroštvu in med tistimi, ki te izkušnje nimajo, pojavljajo statistično pomembne
razlike v funkcionalnosti odnosa v izvorni družini. Posebej smo preverili, kako se z
zlorabo povezujeta avtonomija in intimnost, vendar naše ugotovitve niso bile statistično
pomembne. Hipotezo smo v celoti zavrnili. Rezultat nas je nekoliko presenetil, saj smo
pričakovali, da so odrasli z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu svojo izvorno družino
doživljali kot nefunkcionalno. Lahko da razlike v resnici so, vendar jih nismo uspeli
dokazati. Razloge bi lahko iskali v premajhnem vzorcu, disociaciji travmatične
izkušnje, idealizaciji izvorne družine in glede na to, da nimamo podatka o tem, ali so
doživljali izvorno družino funkcionalno ali nefunkcionalno, je lahko razlog tudi v tem,
da je v odrasli dobi posameznik poiskal terapevtsko pomoč ter v tem, da se je izvorna
družina zdravo oziroma funkcionalno odzvala na spolno zlorabo. Naše ugotovitve bi
lahko povezali s teorijo, da kadar stres traja dlje časa in so otroci izpostavljeni
travmatičnim izkušnjam, razvijejo adaptivne odzive na stresne situacije. Ena med temi
je disociacija, pri kateri gre za stanje delnega ali popolnega razcepa zavesti z namenom
zmanjšanja vpliva dogodka ter otroka loči od travmatične izkušnje, to pa lahko
posledično vodi do razvoja raznih duševnih motenj, odvisnosti ter posttravmatske
stresne motnje in idealizacije izvorne družine (Cvetek 2010, 100–101).
Naši rezultati niso v skladu z raziskavo, ki temelji na vzorcu družine, v kateri obstaja
spolna zloraba v primerjavi z vzorcem družine, v kateri spolne zlorabe ni. Pokazala je,
da v družinah s spolno zlorabo starši niso čustveno povezani z otroki, usmerjeni so bolj
na sebe kot na otroka; od svojih otrok pričakujejo in zahtevajo, da se podrejajo
družinskim normam in jim ne dovolijo lastnega glasu pri tem; starši imajo bolj toge
nazore ter obstaja splošna nestabilnost, družina funkcionira površno in pomanjkljivo,
torej prevladuje nefunkcionalno družinsko okolje v primerjavi z družinami, v katerih
spolne zlorabe ni (Madonna, Scoyk in Jones 1991, 46–49).
Družina naj bi otroku dala občutek pripadnosti, varnosti, sprejetosti in ljubljenosti, če
tega ni in v družini prevladuje zloraba, nasilje, travma in zastrašujoče vzdušje, bo
posameznik nezavedno pozneje v življenju iskal situacije, ki mu bodo prebujale in
ponavljale primarno vzdušje in temeljne afekte, saj v njegovem intrapsihičnem svetu to
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pomeni pripadnost in domačnost. Prav to vzdušje v družini lahko pozneje prispeva k
temu, da bo otrok iz družine, v kateri prevladujejo neprijetni občutki in mnoge stiske,
prej žrtev spolne zlorabe. Rezultati raziskave, ki jo je izvedla Tanja Repič (2006) so
pokazali, da se v družinah z izkušnjo spolne zlorabe v primerjavi z družinami, v katerih
se spolna zloraba ni zgodila, kaže statistično pomembna nižja stopnja pri jasnosti
izražanja čustev, odgovornosti, medsebojnem spoštovanju, odprtosti med družinskimi
člani ter v soočanju z izgubami in ločitvami. Prav tako je raziskava pokazala več težav v
spodbujanju izražanja čustev, ustvarjanju prijetnega družinskega vzdušja, spoprijemanju
s konflikti s čim manj stresa, sočutju med člani družine ter v zaupanju in razvijanju
zaupanja. Avtonomija in intimnost, kot dva dejavnika tveganja v družini za spolno
zlorabo, morda nakazujeta, da družine, v katerih je prisotno travmatično doživetje, manj
zdravo funkcionirajo kot tiste družine, v katerih te travme ni (Repič 2008, 74).
V raziskavi nismo uspeli dokazati, da se med odraslimi z izkušnjo spolne zlorabe v
otroštvu in med tistimi, ki te izkušnje nimajo, pojavljajo statistično pomembne
razlike v stopnji tveganja za razvoj motenj hranjenja. Hipotezo smo v celoti
zavrnili. Lahko, da razlike v resnici so, vendar jih nismo uspeli dokazati. Tudi ta
rezultat nas je presenetil glede na druge raziskave, ki motnje hranjenja povezujejo s
spolno zlorabo. Raziskava, ki so jo izvedli Sanci in drugi (2008, 261), v kateri so
raziskovali povezanost med spolno zlorabo in motnjami hranjenja pri ženskah, je
pokazala, da je med njima visoka korelacija predvsem z bulimijo nervozo. Raziskava, ki
so jo izvedli Zlotnick in drugi (1996, 132) je pokazala, da imajo posamezniki z
zgodovino spolne zlorabe v primerjavi s tistimi, ki te izkušnje nimajo, višjo povezanost
z motnjami hranjenja. Visoko povezanost pa so prikazali tudi pri poddimenzijah, kot so
želja po vitkosti, medsebojno nezaupanje, perfekcionizem in interoceptivno zavedanje.
To so povezali s teorijo, da so občutki nezaupanja, potreba po popolnosti in nezmožnost
prepoznati čustva, pogosta posledica spolne zlorabe.
Te raziskave bi lahko potrdili s teorijo, da so lahko motnje hranjenja povezane s spolno
zlorabo v otroštvu, saj pride do zmotnega prepričanja, da s tem posamezniki ne bodo
več zanimivi za storilca, če bodo neprivlačni. Je oblika samokaznovanja, pri
kompulzivnem prenajedanju v hrani iščejo tolažbo, s čezmerno težo pa branijo pred
občutki oziroma pred ponovno zlorabo. Pri anoreksiji je podobno, ko posameznik skuša
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natančno nadzorovati, kaj prihaja v telo in kaj ne, s tem poskuša znova dobiti moč, ki
mu je bila med zlorabo vzeta, zavračanje hrane simbolično pomeni zavračanje življenja
in vseh stisk ter čutenj. Pri bulimiji telo simbolično reče ne, s hrano nadzira, kaj bo
prišlo v telo, in če ni prebavljivo, bo šlo z bruhanjem ali odvajali ven. Tako kot spolna
zloraba gredo tudi motnje hranjenja na telo in simbolično bi lahko rekli, da s hrano
posameznik regulira čutenja, ki so nezavedno prevzeli nase od storilca in tukaj gre
predvsem za sram, krivdo, gnus in strah (Repič 2008, 191–193).
Razloge naših ugotovitev bi lahko iskali v premajhnem vzorcu, skrivanju in sramu,
disociaciji, nefunkcionalnem družinskem okolju ali v vsesplošnemu trendu po pretirani
vitkosti.
Raziskava, ki je iskala povezanost med sramom in motnjami hranjenja, je pokazala, da
so ženske z diagnozo motenj hranjenja izrazile višjo stopnjo sramu v povezavi s
hranjenjem in telesom kot tiste, ki te motnje nimajo (Swan in Andrews 2003).
Raziskave povezujejo tudi disociacijo z motnjami hranjenja v povezavi s travmatičnim
otroštvom, saj otrok disocira travmatično izkušnjo, to pa lahko vodi v razvoj motenj
hranjenja. Predvsem so raziskave pokazale večjo povezanost z bulimijo. Poudarek je bil
na izolaciji, ki je definirana kot izolacija od čustev, misli in spominov ter
depersonalizaciji, ki je definirana kot izkušnja izven telesa (Reto 2011, 16).
Motnje hranjenja se razvijejo v družinah, v katerih prevladuje kaos ali rigidnost, lahko
pa je povezano tudi z medgeneracijskim prenosom. V nekaterih družinah so že starši
obsedeni z telesno samopodobo in hujšanjem, otroka prisilijo v dietno vedenje. Poleg
tega pa motnja prevladuje tudi v družinah, v katerih starši pritiskajo na otroke, da
dosežejo visoko zastavljene cilje (šola, šport, delo), saj je tam v ospredju
perfekcionizem (Frude 1998, 88).
V zadnjih letih so motnje hranjenja močno narasle, to pa bi lahko s sociološkega vidika
povezali z različnimi dejavniki. Vloga ženske se je v zadnjih petdesetih letih
spremenila, ženska komaj lovi ravnotežje med ideali uspešnosti in tradicionalnimi
pričakovanji, ki jih ima okolje do njih. Iskanje popolnega videza in telesne podobe se
stopnjuje, standarde pa zapoveduje modna industrija in potrošništvo, saj imajo mediji in
komercializacija vse večji pomen in vpliv (Mrevlje 1995, 23).
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V raziskavi smo uspeli dokazati, da se med odraslimi z izkušnjo spolne zlorabe v
otroštvu in med tistimi, ki te izkušnje nimajo, pojavljajo statistično pomembne
razlike v stopnji socialne anksioznosti, torej v doživljanju strahu pred socialnimi
interakcijami in doživljanjem strahu pred nastopanjem. Hipotezo smo v celoti potrdili.
Zasledili smo malo raziskav, ki bi iskale povezanost med spolno zlorabo in socialno
fobijo. Glede na ugotovitve bi bilo vredno to področje podrobneje raziskati.
Ugotovitve naše raziskave se skladajo z ugotovitvami raziskave, ki so jo izvedli Nelson
in drugi (2002, 142). Pokazala je, da imajo posamezniki z izkušnjo spolne zlorabe v
otroštvu visoko verjetnost, da bodo razvili depresijo, samomorilno vedenje, odvisnost
od alkohola ter socialno anksioznost. Raziskava, ki sta jo izvedla Feerick in Snow
(2005, 409) tudi prikazuje, da se socialna anksioznost statistično pomembno povezuje s
spolno zlorabo. Izkušnja spolne zlorabe v otroštvu posameznika preplavi z afekti gnusa,
sramu in krivde, zaupanje v druge in svet se izgubi, strah jih je ponovne zlorabe in
počasi se začnejo umikati od drugih in okolja, to pa posledično vodi v socialno
anksioznost. Postane jih strah socialnih interakcij in nastopanja ravno zaradi
travmatične izkušnje, saj so drugi vir grožnje in nevarnosti, to pa jih spominja na
zlorabo.
Naše ugotovitve niso v skladu z raziskavo, ki so jo izvedli Kuo in drugi (2011, 467).
Pokazala je, da travmatično okolje, v katerem prevladuje čustvena zloraba in
zanemarjenje, pripomore k razvoju socialne anksioznosti, depresije in slabe
samopodobe, ovrgli pa so povezavo socialne anksioznosti s spolno ali fizično zlorabo
(Kuo, Goldin, Werner, Heimberg in Gross 2011, 467). Tudi druga raziskava, ki so jo
izvedli Lochner in drugi (2010, 376) je pokazala, da se socialna anksioznost najmočneje
povezuje s čustveno zlorabo v otroštvu.
Naše ugotovitve bi lahko potrdili še s teoretičnim delom. Družina je prvi vir, ki otroka
pripravi na socialno vključevanje z vrstniki in svetom. Če je otrok zrasel v
nefunkcionalnem okolju, v katerem ni bilo razmejitev, ali so bile prisotne zlorabe
(spolne ali fizične), ali je bila vzpostavljena nevarna navezanost, bo njegov mehanizem
zaznamovan z nefunkcionalnim soočanjem s stresnimi situacijami, pri katerih je ena od
možnih posledic lahko razvoj socialne fobije (Rosen 2003,10–11). Socialna fobija se
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pojavi predvsem v družinah, v katerih je socialno vrednotenje in ocenjevanje vir sramu,
groze, ponižanja in prezira, pri starših pa je prisotna tudi pretirana skrb za mnenje
drugih (Erzar 2007, 89–90). Bruch in Heimberg (1994) so med proučevanjem
družinskih dejavnikov, ki lahko vplivajo na razvoj motnje socialne anksioznosti, poleg
genetskih predispozicij kot škodljive opisali še izkušnjo zavračanja in čustveno hladno
družinsko okolje, socialno izolacijo družine, pretirano zaščitniško vedenje, travmatične
izkušnje, kot so spolna zloraba in kritiziranje staršev ter model učenja v družinah, v
katerih starši na otroke prenašajo prepričanja o svetu kot o nevarnem prostoru in so
pretirano obremenjeni z mnenji drugih (Puklek Levpušček 2006, 21).
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SKLEP

Namen magistrske naloge je bil raziskati, ali se med odraslimi z izkušnjo spolne zlorabe
v otroštvu in med tistimi, ki te izkušnje nimajo, pojavljajo statistično pomembne razlike
v funkcionalnosti odnosa v izvorni družini, stopnji tveganja za razvoj motenj hranjenja
ter stopnji socialne anksioznosti.
V teoretičnem delu smo predstavili štiri širša področja, ki smo jih povezali z empiričnim
delom. V prvem teoretičnem delu nas je zanimal pojem funkcionalno družinsko okolje,
v katerem sta v ospredju dva ključna elementa, ki kažeta zdravo funkcionalno družinsko
okolje, in sicer intimnost in avtonomija. V drugem teoretičnem delu nas je zanimal
pojem spolna zloraba, v katerem smo podrobneje opisali definicijo in oblike spolne
zlorabe, dejavnike tveganja za spolno zlorabo, posledice ter obrambne strategije žrtve
spolne zlorabe. V tretjem teoretičnem delu nas je zanimal pojem motenj hranjenja, v
katerem smo podrobneje opisali tipe motenj hranjenja, dejavnike tveganja za razvoj
motenj hranjenja, posledice ter zdravljenje motenj hranjenja. V četrtem in zadnjem
teoretičnem delu nas je zanimal pojem socialne fobije, v katerem smo podrobneje
opisali kriterije za diagnosticiranje socialne fobije, simptome in vrste socialne fobije,
dejavnike tveganja in vzroke za razvoj ter posledice in zdravljenje socialne fobije.
Rezultati so pokazali, da se med odraslimi z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu in med
tistimi, ki te izkušnje nimajo, pojavljajo statistično pomembne razlike v stopnji socialne
anksioznosti, torej v doživljanju strahu pred socialnimi interakcijami in doživljanjem
strahu pred nastopanjem. V raziskavi nismo uspeli dokazati, da se med odraslimi z
izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu in med tistimi, ki te izkušnje nimajo, pojavljajo
statistično pomembne razlike v funkcionalnosti odnosa v izvorni družini. V raziskavi
nismo uspeli dokazati, da se med odraslimi z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu in med
tistimi, ki te izkušnje nimajo, pojavljajo statistično pomembne razlike v stopnji tveganja
za razvoj motenj hranjenja.
Področje spolne zlorabe v otroštvu v povezavi s funkcioniranjem v izvorni družini,
tveganjem za motnje hranjenja in socialno fobijo je v Sloveniji malo raziskano. Naše
ugotovitve in rezultati, pridobljeni z našo raziskavo, lahko prispevajo k boljšemu
razumevanju področja spolne zlorabe, funkcioniranja v izvorni družini, motenj
hranjenja in socialne fobije.
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POVZETEK

Področje spolne zlorabe v otroštvu v povezavi s funkcioniranjem v izvorni družini,
tveganjem za motnje hranjenja in socialno fobijo je v Sloveniji malo raziskano. Zato je
avtorico magistrskega dela predvsem zanimalo, ali se med odraslimi z izkušnjo spolne
zlorabe v otroštvu in med tistimi, ki te izkušnje nimajo, pojavljajo statistično pomembne
razlike v funkcionalnosti odnosa v izvorni družini, stopnji tveganja za razvoj motenj
hranjenja ter stopnji socialne anksioznosti. V raziskavo je bilo vključenih 111
udeležencev, od tega 86,5 % žensk (N = 96) in 13,5 % moških (N = 15). Udeležence je
razdelila v raziskovalno in kontrolno skupino. Raziskovalno je sestavljalo 55 oseb z
izkušnjo spolne zlorabe, kontrolno pa 56 oseb, ki te izkušnje nimajo. V raziskavi je
poleg splošnih podatkov o anketirancih ter dodanim vprašanjem o spolni zlorabi
uporabila še tri izdelane vprašalnike (funkcioniranje v izvorni družini, tveganje za
motnje hranjenja in socialno anksioznost). Izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu je
ugotavljala z zastavljenim vprašanjem: »Ali ste bili v otroštvu spolno zlorabljeni?«
Rezultati so pokazali, da se med odraslimi z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu in med
tistimi, ki te izkušnje nimajo, pojavljajo statistično pomembne razlike v stopnji socialne
anksioznosti, torej v doživljanju strahu pred socialnimi interakcijami in doživljanjem
strahu pred nastopanjem. V raziskavi nismo uspeli dokazati, da se med odraslimi z
izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu in med tistimi, ki te izkušnje nimajo, pojavljajo
statistično pomembne razlike v funkcionalnosti odnosa v izvorni družini. V raziskavi
nismo uspeli dokazati, da se med odraslimi z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu in med
tistimi, ki te izkušnje nimajo, pojavljajo statistično pomembne razlike v stopnji tveganja
za razvoj motenj hranjenja.
KLJUČNE BESEDE:
spolna zloraba, izvorna družina, motnje hranjenja, socialna fobija
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SUMMARY

In Slovenia, sexual abuse in childhood in relation to the functioning within the primary
family, the risk of eating disorders, and the risk of social phobia is not yet well
researched. Therefore, the author of this master's thesis was primarily interested in
whether there are statistically significant differences in the functionality of primary
family relationships, the level of risk for the development of eating disorders and the
degree of social anxiety between adults who have experienced sexual abuse in
childhood and those who did not. The study included 111 participants, of whom 86.5%
were women (N = 96) and 13.5% were men (N = 15). The participants were divided
into a research group and a control group.
The research group consisted of 55 persons who have experienced sexual abuse while
the control group involved 56 people who do not have this experience. In addition to the
general information about the respondents and the question about sexual abuse
experience, the author used three questionnaires (functioning within the primary family,
risk of eating disorders, and risk of social anxiety). She determined childhood sexual
abuse experience by answers to the question, "Have you been sexually abused?"
The results showed that among adults who experienced sexual abuse in childhood and
among those who do not have this experience there are statistically significant
differences in the level of social anxiety, namely experiencing fear of social interaction
and of public speaking. In this study, however, we were unable to show any statistically
significant differences among adults who experienced sexual abuse in childhood and
among those who haven't with regard to functioning within the primary family or in the
level of risk for the development of eating disorders.
KEY WORDS:
sexual abuse, primary family, eating disorders, social phobia
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