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Ale š Čar

kolu m n i st

Z vsebino in javnim dobrim se v tej

državi ukvarjajo samo naivneži in

bedaki. a 14

d ružba / agresivnost

Ko je starše na smrt strah svojega otroka

Dveletni deček si je zaželel slado-

led. Ker mu ga oče ni kupil, se je za-

gnal vanj in ga tolkel s pestmi. Oče-

tu se je to zdelo prisrčno, zato ga ni

ustavil. A otroci rastejo in postajajo

vse močnejši, opozarja vodja oddel-

ka za mladoletniško kriminaliteto

pri generalni policijski upravi Neža

Miklič. Če otrokovega nasilja, če-

prav sprva deluje nedolžno, ne zna-

jo ali ne zmorejo ustaviti, lahko tu-

di sami postanejo njegova žr tev.

Prav to se je zgodilo staršem 16-let-

nika. Sprva jih je redno izsiljeval za

denar, ko pa niso več mogli uresni-

čiti njegovih zahtev, je razbil stano-

vanje. S starši je obračunal psihič-

no, za nameček se jih je lotil še fi-

zično. Takrat so na pomoč poklicali

policijo. Lani so na policiji našte l i

22 primerov, v katerih so mladolet-

nikom izrekli prepoved približe va-

nja svojim staršem, saj so se ti zara-

di nasilja svojih otrok zbali za svoje

življenje. Pred osmimi leti so to sto-

rili samo enkrat.

N a d a l j eva n j e a 3

Lani se je kar dvaindvajsetkrat zgodilo, da so se starši

zaradi svojih nasilnih otrok tako zbali za svoje življenje,

da so na pomoč poklicali policijo.

....................................................................

T Petra Mlakar

....................................................................
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Vox populi: afera

Veberkom je koristila

tako SD kot NSi

Afere, ki so zadnji mesec pretresale

slovensko politično prizorišče, so precej

znižale priljubljenost sedanji vladi. Prav

tako je padla podpora največji vladni

stranki. A bi bila SMC, če bi bile volitve

včeraj, spet zmagovalka. Še več kot ta je

namreč izgubila SDS.

Milijardni trg cigaret

v rokah pešč i ce

Tobačni velikani so v dobrem desetletju

razdelili trg nekdanje skupne države ,

kjer cveti tudi ilegalna trgovina s cigare-

tami. Zdaj je pred prodajo še zadnja veli-

ka trdnjava, Tvornica duhana Rovinj.

p oslovni a 7

Kako ocenjujete delo vlade?

uspešno 
26,1 %

neuspešno 
64,9 %

ne vem 9,0 %

podatki Ninamedia, 14.–16. april 2015, n=700

F AP

evropa / italija / V Sredozemskem morju se je včeraj ponoči prevrnila ladja, na kateri je bilo okoli 700 mi-

grantov. Preživelo naj bi jih le 28, kar bi lahko pomenilo, da gre za največjo tragedijo migrantov v Sredozemlju

doslej. Vrstijo se pozivi Evropski uniji k ukrepanju, Italija pa želi na to temo v prihodnjem tednu izredni vrh

EU. Oglasil se je tudi papež Fra n č i šek, ki je v rednem nedeljskem nagovoru vernikov na Trgu sv. Petra v Vati-

kanu svetovne voditelje pozval k odločnemu reševanju krize migrantov. x vau a 5

v ospredju a 2

Nevarni obsojenec

Casiraghi čez leto dni

že na prostosti?

Zaradi anomalije, ki jo je med letoma

2008 in 2012 omogočal kazenski

zakonik, se bo zelo nevarnemu

obsojencu Stephenu Casiraghiju enotna

kazen iztekla že spomladi prihodnje

leto, čeprav bi moral v zaporu

načeloma ostati še skoraj deset let.

k r o n i ka a 12
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d ružba / agresivni otroci

Ko je starše na smrt

strah svojega otroka

...................................................................

a Nadaljevanje s strani 1

...................................................................

svoj način, ki mu pomaga, da se

sooči s svojo jezo.«

Po klicu na pomoč obžal ovanje

St a rši, ki so žrtve nasilja svojih

otrok, policijo na pomoč pokličejo v

skrajnosti, v trenutku nemoči, ko se

resnično bojijo za svoje ži vl j e n j e,

opozarja Neža Miklič. Gre za vrh le-

dene gore, saj nasilje običajno traja

že več let, njegovi zametki sežejo ce-

lo v obdobje pred otrokovim dese-

tim letom starosti. A stopnjujočega

se nasilja starši bodisi ne opazijo bo-

disi se z njim ne soočijo. Zanj iščejo

opravičila v otrokovem slabem span-

cu, stresu v šoli, svojem pomanjka-

nju časa in energije za soočanje s te-

žavami, ki jih pometajo pod prepro-

go, dokler se ne znajdejo v vlogi žr t-

ve. Takrat jih mučijo še občutki od-

govornosti do mladoletnega otroka

in občutki krivde zaradi svojih

vzgojnih napak.

Omenjena mešanica občutkov

močno kroji tudi nadaljnje dogaja-

nje po klicu policije na pomoč, pou-

darja Mikličeva. Preiskovalni sodnik

običajno ukrep prepovedi približe-

vanja otroka staršem podaljša za 10

Otroke premami občutek moči

Zastavlja se vprašanje, ali otroci

postajajo vse bolj nasilni ali smo

kot družba postali do nasilja le ma-

nj tolerantni. Dalida Horvat, stro-

kovna vodja programa telefon SOS,

pravi, da raziskav, ki bi pritrdile

enemu ali drugemu, ni. »Ozavešč e-

nost je vsekakor večja kot v prete-

klosti, saj se ljudje pogosteje obra-

čajo na nas zaradi nasilja, ki se do-

gaja drugim osebam. Bolje tudi pre-

poznavajo različne oblike nasilja,

tudi manj očitnega, kot sta psihič-

no in ekonomsko.«

Otroci, ki izvajajo nasilje nad svo-

jimi starši, so bili po besedah Hor-

vatove največkrat sami izpostavlje-

ni nasilju kot žrtve ali kot opazo-

valci, ali pa so bili žrtve zanemarja-

nja, kamor spada tudi odsotnost

postavljanja meja otroku in zausta-

vljanja njegovega nesprejemljivega

vedenja. »Tudi otroci, ki so 'le' priča

nasilju, so žrtve, vsaj posredno.

Med resne posledice sodi zlasti

prevzemanje vzorcev nasilnega ve-

Jeza je v Sloveniji prepovedano čustvo

Čustvo jeze je po besedah psihologinje

D aše Vervega pri nas prepovedano. Ni-

koli nas nihče ni naučil, kako jezo ustre-

zno izraziti, zaradi nenehnega potlače-

vanja je težko napovedati, v kakšni obli-

ki bo pri posamezniku izbruhnila.

Da se veliko nasilja dogaja prav znotraj

družin, po mnenju psihologinje ni na-

ključje. »Tam odpadejo vse maske.

Naučeni smo, da se v službi, v šoli in

med ljudmi lepo vedemo.« Za domači-

mi stenami pa tako zaradi jeze kot za-

radi stresa, ker smo jo skrivali, izbruh-

nemo. »Gre za obrambne mehanizme,

ko svoj gnev, jezo in agonijo znašamo

nad ljudmi, za katere vemo, da bodo

bodisi to zdržali bodisi nas ne bodo

prehudo sankcionirali. Zato je veliko

l ažje udariti mlajšega brata, kot pa se

zdreti na učiteljico.«

Prepoved približevanja 
mladoletnikov 
njihovim staršem
podatki Generalna policijska uprava

2007
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število izrečenih ukrepov

Ukrep prepovedi približevanja staršem policija izreče vse več mladoletnikom.

Lani je bilo takšnih primerov kar 22. F Luka Cjuha 
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zdravstvo / okužbe

Bolnica že doma

Bolnica, ki so jo zaradi suma obole-

losti za ebolo zdravili na Infekcijski

kliniki UKC Ljubljana, je že v domači

oskrbi. Kot so sporočili z UKC, so bili

tudi sobotni izvidi na virus ebole ne-

gativni, zato so sum o okuženosti s

to boleznijo dokončno ovrgli. Tako

je bolnica, ki je zbolela po vrnitvi s

potovanja po Afriki, iz bolnišnice od-

šla že v soboto, saj ni imela več vro-

čine in ostalih težav. »Verjetnost vno-

sa in širjenja ebole je v Sloveniji zelo

majhna,« je poudaril predstojnik In-

fekcijske klinike, prof. dr. Franc Str-

le, in dodal, da do epidemije ebole

pri nas ne more priti. Kljub temu

lahko nekdo zboli v tujini in se bolan

vrne v Slovenijo ter bolezen prenese

na osebe, ki so z njim v stiku - najbo-

lj bi bili na udaru zdravstveni delav-

ci. »Za obsežnejše širjenje bolezni bi

bil potreben prenos po zraku, kar pa

pri eboli ni verjetno. Nevaren je ne-

posreden stik z bolnikom ali njegovi-

mi izločki,« je še povedal Strle.

Podobni prvi znaki

Kot smo poročali, so bolnico od mi-

nule srede obravnavali tako, kot da bi

šlo za ebolo, saj je imela vročino, pred

kratkim pa se je vrnila z območja,

kjer je ta bolezen še vedno aktivna.

Ko so na kliniki s preiskavami izklju-

čevali obolelost za ebolo, so hkrati

ugotavljali tudi, ali je zbolela za kate-

ro od drugih, pogostejših eksotičinih

bolezni. Povišana temperatura po

prihodu iz Afrike bi lahko pomenila

tudi dengo, hepatitis, tifus ali gripo,

vendar po neuradnih podatkih bolni-

ci niso pripisali nobene od omenjenih

diagnoz.

»Te žave, ki se pojavijo na začetku

večine tropskih bolezni, so zelo nes-

pecifične – vročina, slabo počutje in

bolečine v mišicah,« je pojasnil Strle.

Zato pri bolnikih, ki pridejo iz tujine,

najprej iščejo bolezni, značilne za

območje, po katerem so potovali. Ta-

ko so pri bolnici, ki naj bi se po neu-

radnih podatkih vrnila iz Sierre Leo-

ne, najprej iskali ebolo.

»Najpogosteje potniki s potovanj

prinesejo dengo in malarijo,« je po-

jasnila dr. Ondina Jordan Markočič z

Nacionalnega inštituta za javno

zdravje (NIJZ). Pred dvema letoma so

v Sloveniji zabeležili osem bolnikov z

dengo in tri z malarijo. Pri nobeni od

obeh bolezni pa ni bojazni za šir -

jenje, saj se prenašata zgolj s pikom

ko m a r j a .

Posvet in potovalna lekarna

»Pred malarijo se je dobro zaščititi s

t. i. antimalaričnimi sredstvi, ki jih

glede na območje potovanja svetuje

zdravnik v ambulanti za potnike in

ob tem opozori na morebitne stran-

ske učinke,« je ob tem opozorila Jor-

dan-Markočičeva. Po nasvet o ce-

pljenjih v ambulante za potnike, ki

delujejo pod okriljem NIJZ, vsako le-

to pride med tri in štiri tisoč ljudi.

Tam popotnikom glede na njihove

cilje svetujejo ustrezno zaščito s ce-

pljenjem in jih informirajo o bolez-

nih na tistem območju.

Najp ogostejše zdravstvene težav e,

ki se ljudi lotijo na potovanjih, niso

virusne okužbe. Kar 40 do 60 odstot-

kov popotnikov ima težave s poto-

valno drisko, ki se pojavi na potova-

nju ali kmalu po vrnitvi domov. Zato

v potovalni lekarni po besedah Jor-

dan-Markočičeve ne smejo manjkati:

»Tablete proti povišani temperaturi

in bolečinam, sol oz. rehidracijski

p ra šek za nadomeščanje izgubljenih

mineralov za preprečitev izsušenosti

ob driski ali bruhanju in prašek za

lajšanje driske in zaprtja.« ×

Sobotna analiza je dokončno

izključila okuženost z ebolo

pri bolnici, ki se je zdravila

na UKC Ljubljana. Prvi znaki

te bolezni so sicer zelo po-

dobni znakom drugih ekso-

tičnih “p otovalnih” b olezni.

...................................................................

T Eva Panjan

...................................................................

“Tista, ki zvije”

Denga, ki v svahiliju pomeni »tista, ki

zvije«, je pri nas najpogostejša vnese-

na hemoragična mrzlica, štev i l o

o ku žb pa tudi v svetovnem merilu

n a rašča. Poleg glavnih znakov bolez-

ni – vročina, nenadne bolečine v

sklepih in mišicah, otekanje sklepov,

glavobol in oslabelost – so možne

tudi manjše krvavitve iz nosu in dles-

ni. Bolezen sicer navadno mine brez

posledic, v nekaterih redkih primerih

je potrebna bolnišnična oskrba, še

redkeje pa se okužba konča s smrtjo.

Bolniki morajo zdravstveno osebje opozoriti na potovanja po območjih z ebol o.

F Toma ž Ska le

denja.« Otroci, ki opazujejo nasilje

v družini, se sprva identificirajo z

žrtvijo, a vodja oddelka za mlado-

letniško kriminaliteto pri Generalni

policijski upravi Ne ža Miklič op o-

zarja, da jih kasneje privlači vloga

povzročitelja nasilja, saj jih navdaja

z občutkom moči. Preobrat se obi-

čajno zgodi, ko otrok telesno pre-

raste žrtev nasilja v družini.

Koliko je za nasilje otrok kriva

popustljiva vzgoja staršev? Psiholo-

ginja Daša Vervega pravi: »Vsako

malo nasilje je treba jasno in dosle-

dno zaustavljati. Ko vas prvošolček

enkrat udari, napol v igri napol za-

res, je treba strogo in jasno pove-

dati, da takega vedenja ne odobra-

vate.« Otrok se mora v takšnih pri-

merih zavedati, da je naredil napa-

ko in da se z udarci ne rešuje spo-

rov. Otroka je treba sistematično

učiti ustreznejših oblik vedenja, s

katerimi bo ravno tako dosegel tis-

to, kar je včasih dosegel z agresiv-

nim izbruhom. Hkrati jih moramo

tudi opazovati in poslušati, od kod

njihova agresija in jeza sploh izvi-

rata. Treba jih je naučiti prepozna-

vati svojo jezo, jo poimenovati in

najti primeren način za njeno izra-

žanje in sproščanje. »Zdrava tek-

movalnost in šport lahko pri tem

pomagajo. Vendar mora vsak najti

dni. V tem času bi morali starši sami

zaprositi za podaljšanje ukrepa na

60 dni, a tega ne storijo. »Takrat že

obžalujejo, da so poklicali policijo,

saj gre vendar za njihovega otroka.

Prepričujejo se, da v resnici ni tako

hudo.« Mikličeva opozarja, da je

t a kšno zanikanje težav staršev ne-

varno. Otroku s tem sporočajo, da je

njegovo vedenje sprejemljivo. Nas-

protno bi moral ukrep policije dru-

žini pomeniti jasen znak, da si mora

poiskati pomoč pri vseh možnih

strokovnih službah. Ker je to prej iz-

jema kot pravilo, se pogosto zgodi,

da se v družini nasilje otroka stop-

njuje, starši pa čez nekaj mesecev

ponovno pokličejo na pomoč polici-

jo. Da starši pogosto zgolj od ukrepa

tniki zaradi svoje mladoletnosti in

(vsaj formalne) odvisnosti od skrbi

odraslih. A za slednje mora center

poiskati takšno rešitev, s katero so-

glašajo tudi mladostniki, opozarja

Lena. Nasilneža poskušajo najprej

namestiti pri sorodnikih, ki jih oceni-

jo kot primerne, in so otroka pripra-

vljeni sprejeti, z umikom k njim se

mora strinjati tudi otrok. Če te mož-

nosti ni, mladega nasilneža namestijo

v krizni center za otroke in mlados-

tnike – pod pogojem, da sprejme pra-

vila bivanja in se strinja z umikom od

doma. A krizni centri so včasih pre-

zasedeni, pomemben je tudi nasilne-

žev vpliv na že nameščene otroke,

morebitno ogrožanje drugih...

Da se na centrih za socialno delo

srečujejo s pomanjkljivo mrežo po-

moči mladostniku, ki ima težave z

nasilnim vedenjem, smo v Dnevniku

že opozorili. »Potrebovali bi speciali-

zirane ustanove, na primer krizne

centre z usposobljenim osebjem in

zagotovljeno varnostjo, kamor bi

lahko namestili mladostnike tudi

brez prostovoljne privolitve,« pou-

darja Lena. Običajno imajo nasilni

mladostniki težave s sprejemanjem

avtoritet, meja, ustanov in slabe iz-

ku šnje. Zato umik od doma večino-

ma zavračajo, saj ne zmorejo sprejeti

pravil in reda, čeprav je prav to tisto,

kar najbolj krvavo potrebujejo.

»Kmalu ugotovijo, da jim nihče nič

ne more in da jim obenem nihče ne

more pomagati.« Ravnateljica Vzgoj-

nega zavoda Planina dr. Leonida Za-

l o ka r je zato prepričana, da kot

družba na agresivne otroke še nismo

pripravljeni. Otrok, pred katerimi bo-

do trepetali tudi njihovi starši, ute-

gne zato v prihodnje biti še več. ×

................................................................ ...

Petra Mlakar

prepovedi približevanja pričakujejo,

da bo rešil vse, opaža tudi strokovna

delavka na Centru za socialno delo

Piran Katja Lena. Zato opozarja, da

je spreminjanje odnosov med otro-

kom in starši naporen in dolgotra-

jen proces. »Ukrepi so lahko šele

izho dišče za delo z druži n o. «

Kam z nasilnim mladostnikom?

Sicer takojšnjo pomoč v takšnih pri-

merih potrebujejo tako starši, ki so

žrtve nasilja, kot tudi nasilni mlados-


