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POVZETEK 

 

Intimnost, partnerstvo in starševstvo oseb z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v 

duševnem razvoju je aktualno področje njihovega življenja, na katerem se kljub vedno 

večjemu sprejemanju v družbi, še vedno odpirajo mnoga vprašanja. Slednje nas je vodilo  

skozi pregled slovenske ter tuje literature in raziskav s tega področja. V analizi smo se 

osredotočili na spolni razvoj oseb z motnjami v duševnem razvoju, oblike spolnega vedenja 

oseb z motnjami v duševnem razvoju, spremembe v sprejemanju spolnosti skozi zgodovino v 

svetu in v Sloveniji, pravico do intimnosti, partnerstva in starševstva oseb z motnjami v 

duševnem razvoju, na načine in pomen informiranja o intimnosti, partnerstvu in starševstvu 

oseb z motnjami v duševnem razvoju, njihovih staršev in širše okolice ter na stališča oseb z 

motnjami v duševnem razvoju, njihovih staršev, strokovnih delavcev in širše javnosti do 

intimnosti, partnerstva in starševstva oseb z motnjami v duševnem razvoju.  

Po pregledu literature lahko povzamemo, da Slovenija sledi spremembam v sprejemanju 

novih pogledov na področju intimnosti in partnerstva, še vedno pereči pa ostajata vprašanji 

zakonske zveze in starševstva oseb z motnjami v duševnem razvoju. Mlajše generacije 

staršev oseb z motnjami v duševnem razvoju, strokovnih delavcev in širše družbe so njihovi 

intimnosti in partnerstvu vse bolj naklonjene. Izboljšali so se življenjski pogoji, ki osebam z 

motnjami v duševnem razvoju omogočajo večjo zasebnost in s tem tudi uresničevanje 

spolnih želja na sprejemljiv način. V sklopu programov vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, jim 

je zagotovljeno spoznavanje osnovnih informacij spolne vzgoje, strokovni delavci pa kažejo 

vedno večjo podporo, ki jo nudijo osebam z motnjami v duševnem razvoju in njihovim 

staršem. Gre za področje življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju, vpeto med pravice 

in dolžnosti, katerih ne gre zanemariti ali spregledati.  

 

KLJUČNE BESEDE: intimnost, partnerstvo, starševstvo, spolnost, motnje v duševnem 

razvoju 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 

Intimacy, partnership and parenthood of persons with moderate to severe and profound 

intellectual disabilities is a topical area of their life, which despite increasing acceptance in 

society still pose many questions. This led us through a survey of Slovenian and foreing 

literature and research in this field. In the analysis, we focused on the sexual development of 

people with intellectual disabilities, forms of sexual behavior of people with intellectual 

disabilities, changes in sexual history taking in the world and in Slovenia, the right to 

intimacy, partnership and parenthood of people with intellectual disabilities, on the ways 

and importance of information on intimacy, partnership and parenthood for people with 

intellectual disabilities, their parents and the wider area, and the views of people with 

intellectual disabilities, their parents, professionals and the general public to intimacy, 

partnership and parenthood of people with intellectual disabilities.  

After reviewing the literature we can conclude that Slovenia follows the changes in the 

acceptance of new views of intimacy and partnership, but there still remain pressing issues 

of marriage and parenthood of persons with intellectual disabilities. Younger generation of 

parents od persons with intellectual disabilities, professionals and society are becoming 

more favorable at their intimacy and partnership. They improved the living conditions of 

persons with intellectual disabilities, allowing more privacy and thus the realization of sexual 

desires in an acceptable manner. In the context of educational programs in Slovenia, they 

are provided with knowledge about basic information of sex education, professionals show 

increasing support provided by persons with intellectual disabilities and their parents. This is 

an area of life for people with intellectual disabilities, spanning between the rights and 

obligations that can not be ignored or overlooked. 
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1. UVOD 

Intimnost, partnerstvo in starševstvo oseb z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v 

duševnem razvoju so termini, ki jih je moč v diplomski nalogi najpogosteje zaslediti in 

katerim sem skozi pregled literature posvečala največ pozornosti. Čeprav so intimnost 

(opisana tudi kot zaupnost), partnerstvo (označeno kot sodelovanje) ter starševstvo tri 

področja, ki bi jih lahko obravnavali ločeno, po drugi strani zahtevajo celostno obravnavo, saj 

moramo ta vprašanja postaviti v kontekst vsakdanjega življenja oseb z motnjami v duševnem 

razvoju, kjer so tesno povezana. 

Motnje v duševnem razvoju niso razlog za odvzem ali kršenje temeljnih človekovih pravic, a 

kljub vedno večjemu sprejemanju in prizadevanju za boljšo kvaliteto življenja oseb z 

motnjami v duševnem razvoju, v praksi do tega še vedno prihaja. Ob vprašanjih intimnosti, 

partnerstva in starševstva oseb z motnjami v duševnem razvoju moramo najprej opraviti 

refleksijo lastnih stališč in sprejemanja oseb z motnjami v duševnem razvoju in se posvetiti 

vprašanjem pravic in potreb teh oseb. Dejstvo je, da gre za vprašanja pravic oseb z motnjami 

v duševnem razvoju, ki za sabo prinesejo vprašanja pomembnih dolžnosti. Prav zato ni 

dovolj, da osebam z motnjami v duševnem razvoju zagotovimo uveljavljanje teh pravic, 

ampak jih pripravimo pravice odgovorno uresničevati. Med drugim je potrebno izpostaviti 

tudi dilemo njihovih zmožnosti in sposobnosti dojemanja intime, partnerstva in starševstva, 

ob tem pa kljub določenim omejitvam ne smemo pozabiti na upoštevanje želja in izbire 

osebe z motnjami v duševnem razvoju, saj le tako lahko živi lastno življenje. Bistveno vlogo 

pri spolnem razvoju, dojemanju lastne spolnosti in učenju sprejemljivega spolnega vedenja 

ima informiranje, vpeto v kontekst vsakdanjega življenja in sistematična spolna vzgoja. Tako 

osebo pripravimo na intimnost in partnerstvo ter s tem povezano odločanje, izvajanje in 

prevzemanje odgovornosti za dejanja, v skladu z njihovimi sposobnostmi in načinom 

življenja. V splošnem je to področje življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki ni 

obširno raziskano in je aktualno. Odgovori, na vprašanja intimnosti, partnerstva in 

starševstva oseb z motnjami v duševnem razvoju so različni, a pogosto nasprotujoči. 

Poznavanje teme in preprek, ki so prisotne, je pomembno tako za strokovne delavce, ki 

delajo z osebami z motnjami v duševnem razvoju, kot tudi širšo javnost, predvsem z vidika 

ozaveščanja in sprejemanja pravic do intimnosti, partnerstva in starševstva, kot njihovih 

temeljnih pravic. 
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2. SPOLNI RAZVOJ OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Spolni razvoj oseb z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju (v 

nadaljevanju MDR) poteka v sklopu celovitega razvoja posameznika in je v stalni interakciji z 

biološkimi in psihološkimi dejavniki. Človek si spolno biološko identiteto, ki je temelj 

oblikovanja spolnih značilnosti in vedenja, pridobi že pred rojstvom. Bratković (2011) opisuje 

Johnsonov model, s katerim je diferenciral globalne faze spolnega razvoja v povezavi s 

socialnim in emocionalnim razvojem. Model zajema naslednje faze: varnost, odkrivanje, 

prijateljstvo, spolno partnerstvo, obveza, zrelost in vrednotenje. Faza varnosti predstavlja 

intenzivno fizično in čustveno bližino staršev in otroka, v ospredju katere je občutek varnosti, 

ki mu omogoča raziskovanje okolja in je osnova za nadaljnji spolni razvoj. V fazi odkrivanja, 

bližino staršev vse bolj zamenjuje oblikovanje odnosov z drugimi osebami v otrokovem 

okolju. Tej sledi faza prijateljstva, v sklopu katere otrok zaostri odnose s prijatelji, predvsem 

istega spola, s katerimi začne razvijati odnose, ki postopoma dobijo spolno komponento. 

Faza obveze temelji na osredotočenosti za oblikovanje trajnega, kakovostnega intimnega 

razmerja, ki se v fazi zrelosti stabilizira in postane osnova za zakonsko in starševsko vlogo. Na 

tej stopnji oseba postane starš svojemu otroku in tako se cikel spolnega razvoja nadaljuje in 

konča z fazo  vrednotenja lastnega življenja. 

Bratkovič (2011) poudarja, da so za razvoj spolne identitete ter razvijanje socialnih in spolnih 

vlog ključnega pomena zgodnje socialne in čustvene izkušnje, saj je človek spolno bitje od 

rojstva naprej in že zelo zgodaj spozna občutke zadovoljstva, povezane z lastnim telesom in 

interakcijo z drugimi. Raziskave kažejo, da je prav bližina in toplina staršev bistvena za zdrav 

spolni razvoj, saj v kolikor najbližje osebe to sprejmejo in tega ne zavirajo, bo otrok razvil 

pozitiven odnos do svojega telesa, ki je osnova za razvoj pozitivne samopodobe. Ob tem 

Bratković (2011) opozarja na razvijanje otrokovega zavedanja o primernem vedenju, saj 

zaradi stalnega preprečevanja in označevanja dejavnosti, ki so pri otroku nezaželena, lahko 

ta razvije negativen odnos do svojega telesa, kar pripelje do občutka sramu, vse to pa je 

osnova za oblikovanje vedenja, pričakovanj in reakcij v socialnih situacijah kasneje v življenju. 

Prej omenjena avtorica opisuje, da se otrok spolne vloge nauči z opazovanjem ljudi okrog 

sebe, s sprejemanjem neverbalnih sporočil, kot so na primer igrače, oblačila in spodbujanjem 

dejavnosti značilnih za določen spol ter da spolni svet odkriva z dotikanjem, kazanjem 

svojega telesa, opazovanjem telesnih razlik med spoloma in spraševanjem. Kot pomembno 
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svetuje, da se starši pogovorom naj ne izmikajo, ampak otroku nudijo preproste, razumljive 

in resnične odgovore, s čemer se bodo izognili občutku krivde, negotovosti in sramu pri 

otroku. Kot piše, obdobje pubertete med devetim in trinajstim letom prinese spremembe na 

področju telesnega in čustvenega razvoja ter hormonskega ravnovesja v telesu. Tudi Lačen 

(1985) meni, da otroci v tem času še bolj potrebujejo obzirno in razumevajoče okolje. 

Izpostavlja izrazito prebujanje nagnjenj do nasprotnega spola, ki se prepletajo s spolnimi 

željami in potrebami. Temu sledi obdobje adolescence, ki traja približno do osemnajstega 

leta starosti. V ospredju slednjega obdobja so telesni ter kognitivni razvoj, želja po 

samostojnosti in konflikti s starši.   

Tako Bratković (2011) kot Lačen (1985) menita, da s telesno-biološkega vidika razlik v 

spolnem razvoju pri osebah z MDR ni. Skuber (1985, str. 7) o osebah z MDR pravi naslednje: 

»S prebujajočo se spolnostjo sicer iščejo odnose s partnerjem drugega spola, vendar v 

pretežno anonimni obliki ali pa kot nadomestilo v slikah in telesnem stiku (z očmi, 

otipavanjem, poslušanjem pogovorov, v fantaziji)«. Zanimivo je poročilo Roberta Edgartena 

iz leta 1964, saj opisuje, da v njihovem primeru srečanja oseb z MDR obeh spolov niso 

prinesla slabih posledic, temveč prijateljstva ter čut odgovornosti (Skuber, 1985). Kot najbolj 

pogoste oblike izražanja spolnih potreb pri osebah z MDR Bratković (2011) našteje 

samozadovoljevanje, homoseksualnost, malo intimnih kontaktov in spolnih odnosov ter 

različne oblike neprimernega spolnega izražanja zaradi nerazumevanja standardov, ki veljajo 

v javnem in zasebnem življenju. Meni, da je osnova teh slabše razumevanje lastne 

seksualnosti in izražanja potreb v družbi ter razlike med stopnjo fizičnega, biološkega in 

psihosocialnega razvoja, saj ker oseba v določeno stopnjo razvoja vstopi kasneje, tam dalj 

časa ali trajno ostane. Bratković (2011) povzema Craftov opis primarnih in sekundarnih težav 

pri osebah z MDR. K primarnim težavam šteje težave pri vzpostavljanju intimnega odnosa ter 

izražanju spolnih potreb, ki so vezane na spolnost, sekundarne težave pa izhajajo iz 

primarnih, a jih ne moremo umestiti na področje spolnosti, saj se pojavljajo v obnašanju na 

splošno in se kažejo kot družbeno neprilagojeno in nezaželeno vedenje (agresija, napetost, 

tesnoba). Dodaja, da so slednje reakcije lahko posledica zavrtih spolnih potreb, a so pogosto 

obravnavane kot značilnost MDR. Bratković (2011) izpostavlja, da je na področju 

homoseksualnosti težko razlikovati med osebnimi izbirami ali posledico segregiranih okolij, 

zaradi katerih imajo osebe malo stikov nasprotnim spolom. Navaja problem, da so MDR 

pogosto razumljene kot glavni vzrok vseh težav oseb z MDR, pri čemer se pozablja na 
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pomembnost izkušenj v interakciji z okoljem ter izpostavljanje različnih priložnosti. Dodaja, 

da imajo pri osebah z MDR glavno vlogo pri spolnem razvoju njihovi starši. Ob tem poudarja 

problem otrok, vključenih v zavode, ki so velikokrat socialno izolirani, kar je vzrok drugačnih 

razvojnih značilnosti in izražanja, ki v družbi ni sprejemljivo, razlike pa so z večanjem 

kronološke starosti vse bolj izrazite. Bratković (2011) navaja, da pogosto osebe z MDR, ki 

nimajo možnosti navezovanja bližnjih, intimnih odnosov, doživljajo občutek osamljenosti in 

zaradi pomanjkanja ustreznega izobraževanja v obdobju pubertete razvijejo občutek strahu, 

sramu, neugodja ali celo krivde. Lačen (1985) gre širše in piše, da zavrte spolne potrebe 

povzročajo čustvene strese, kar lahko vpliva na osebnostni razvoj ne glede na prisotnost 

MDR pri posamezniku. Bratković (2011) kot posledico ovir v okolju in subjektivnih težav 

navaja nagnjenje k zanikanju lastne seksualnosti, kar ni značilno zgolj za obdobje 

adolescence, ampak za vsa življenjska obdobja. Kot najpogostejši način zaviranja in 

preusmerjanja spolnih potreb Lačen izpostavi prezasedenost, razvijanje različnih interesov, 

polno zaposlitev in blaga pomirjevala. Pravi, da se osebe, ki nimajo možnosti zadovoljitve 

spolnih potreb zatekajo k nadomestnim možnostim spolne zadovoljitve, ki postanejo stalne, 

stereotipne, kar vodi v različne psihične in čustvene težave, agresivne izbruhe, depresijo, 

razdražljivost in podobno. Preusmerjanje spolnih potreb oseb z MDR z drugimi dejavnostmi, 

opredeli celo kot odvzemanje dostojanstvo in degradacijo (Lačen, 1985). Težavo Lačen 

prepozna tudi v tem, da mnoge institucije, ki osebam z MDR nudijo namestitev oziroma 

pomoč, ne uvidijo potrebe po zasebnosti oseb z MDR, sploh pa ne takšne vrste, ki bi 

omogočala aktivno spolno življenje (Debenak, 2007). Vse ugotovitve in mnenja 

strokovnjakov iz slovenskega in hrvaškega področja pa potrjujejo raziskave, ki jih je na 

področju kvalitete življenja oseb z MDR in drugimi posebnimi potrebami izvedla Daniela 

Bratković s sodelavci v letih 2002 in 2005.  Slednje so pokazale, da so glavni izvor težav 

družbena in kulturna prikrajšanost, diskriminacija, segregacija, pomanjkanje zasebnosti in 

izobraževanja, slabo zdravstveno varstvo ter druge oblike oskrbe in podpore. Raziskave, ki so 

vključevale osebe, vključene v stanovanjske skupine in druge sodobne modele storitev, so 

pokazale, da imajo prej omenjene osebe z MDR boljše življenjske možnosti ter dobivajo 

ustrezno podporo na področju uresničevanja pravic vezanih na spolnost, partnerstvo in 

sklenitev zakonske zveze. Menimo, da so boljše življenjske možnosti teh oseb rezultat 

ustrezne strokovne podpore in pomoči, ozaveščenosti strokovnih delavcev, zavedanja 
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pomembnosti zagotavljanja pravic osebam z MDR in ne nazadnje znanja in kompetenc, 

zaradi pomanjkanja katerih se starši v podobnih situacijah raje umaknejo. 

 

3. SPREMEMBE V SPREJEMANJU SPOLNOSTI OSEB Z MDR 

3.1. Spremembe v svetu 

Odnos do intimnosti, partnerstva in starševstva oseb z MDR se je skozi zgodovino spreminjal. 

Vse do začetka 19. stoletja so otroke z MDR sprejemali v posebne domove, kjer so jih z 

ustrezno obravnavo želeli pozdraviti. Vzporedno so oblikovali ustanove, v katerih so osebe 

bivale vse življenje. S tem so želeli družbo obvarovati pred težavami (Kotar, Mencej in Pavčič, 

1979). Evgenično gibanje, ki se je pojavilo 1880 in se obdržalo vse do 40. let 20. stoletja, je 

vodila ideja, da je človeško vrsto treba izboljšati preko selektivne reprodukcije. V tem 

kontekstu so bile osebe z MDR pojmovane kot pomemben civilizacijski problem (Bratković in 

Bilić, 2004). Na osnovi raziskave, delane na manjši populaciji, so sklepali, da so osebe z MDR 

nevarne, saj se množično in hitro razmnožujejo. Poleg tega so menili, da so njihovi potomci 

asocialni in celo prestopniki (Kotar, Mencej in Pavčič, 1979). Tako se je pojavila potreba po 

zaščiti družbe pred osebami z MDR, ki je prinašala izolacijo, segregacijo in sterilizacijo 

(Bratković in Bilić, 2004). To je pripeljalo do uvedbe zakonodaje, ki je dovoljevala zapiranje 

oseb z MDR v institucije, ločevanje po spolu, nasilno sterilizacijo in prepoved sklepanja 

zakonov. Prve so takšne zakone sprejele posamezne države Združenih Držav Amerike, v 

evropskem prostoru pa je prva sterilizacijo oseb z MDR legalizirala Danska. V mnogih 

predelih Evrope je bilo takšno mišljenje razširjeno v 30. in 40. letih 19. stoletja. Prav tako je 

zelo odmevno sistematično ubijanje oseb z MDR v času nacistične vladavine, z namenom 

očiščevanja rase (Kotar, Mencej in Pavčič, 1979). Evgeničnim gibanjem so v 40. in 50. letih 

20. stoletja sledila družbeno-humanistična gibanja. Kljub temu so evgenična gibanja močno 

in dolgoročno vplivala na odnos do spolnosti oseb z MDR. Obdržali so se stereotipi in 

predsodki o njihovem spolnem razvoju. Spolno vedenje je bilo razumljeno kot problem, ki ga 

je treba rešiti s segregacijo glede na spol. Zakonske odredbe, vezane na sterilizacijo oseb z 

MDR so se v nekaterih državah ohranile vse do 70. let (Bratković in Bilić, 2004). Premike v 

odnosu družbe prinesejo šele gibanja za pravice ljudi in svobodnejši odnos družbe do 
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spolnosti nasploh (Klinc, 2011). V 60. letih 20. stoletja so se začele intenzivne reforme na 

področju organizacije strokovnega dela z osebami z MDR, utemeljene na znanstvenih 

spoznanjih o MDR. Oblikovali so se koncepti o razvojnih težava in določili cilji pomoči 

kompleksnega razvoja oseb z MDR skozi različna razvojna obdobja (Bratković in Bilić, 2004). 

Med prelomne trenutke štejemo tudi poudarjanje pojma normalizacije v začetku 70. let 20. 

stoletja. Ta je imela velik vpliv na zakonsko zaščito pravic oseb z MDR, vključno s pravico do 

spolnosti (Klinc, 2011). Leta 1971 je Organizacija Združenih narodov sprejela Mednarodno 

deklaracijo o pravicah oseb z MDR (Petek, 1998). Tekom 80. let so mnogi dotedanji 

nasprotniki odpiranja vprašanj o spolnosti začeli podpirati določene elemente spolne vzgoje 

v izobraževanju oseb z MDR, predvsem zaradi bojazni pred spolnimi zlorabami ter spolno 

prenosljivimi boleznimi. Kot nadgradnja normalizacije in integracije se je v 90. letih v 

zahodnih državah pojavilo gibanje za inkluzijo s ciljem vključevanja oseb z MDR v širšo 

socialno okolje ter poenotenja njihovih pravic s pravicami ostale populacije. S tem se je 

oblikoval pozitiven vpliv na različne oblike spolne vzgoje oseb z MDR (Bratković in Bilić, 

2004). 

3.2. Spremembe v Sloveniji 

V slovenski literaturi iz 80. let lahko zasledimo, da so se nekateri strokovni delavci opredelili 

za svobodne in kar je temu protislovno, usmerjene, vodene odnose med osebami z MDR ter 

se upirali dotedanjim konzervativnim družbenim nazorom. Bili so prepričani, da bodo šele s 

spremembo stališč družbe tem osebam omogočili normalizirano življenje. S tem bi po 

mnenju strokovnjakov dosegli dostojanstvo oseb z MDR, ki se je v takratnem času izgubljalo 

v deklarativnih socialnih normah (Lačen, 1993). Lačen (1993) ocenjuje, da je bil napredek na 

področju intimnosti oseb z MDR viden le v teoriji, medtem ko strokovni delavci v praksi niso 

sledili konceptualnim družbenim premikom. Kot je v intervjuju povedala Brigita Nojić, je v 

sprejemanju pravic oseb z MDR, med katere štejemo tudi pravico do spolnosti, imela 

pomembno vlogo Delhijska deklaracija iz leta 1995, ki je dopolnila predhodno iz leta 1971 in 

pripomogla k temu, da so se nekatera do tedaj nedotakljiva vprašanja začela javno odpirati 

(Mandič, 2005). Lačen (2000) povzema, da so se v Sloveniji premiki v odnosu do spolnosti 

oseb z MDR zgodili v razmeroma kratkem času. Meni celo, da so se strokovnjaki, ki so 

potihoma nasprotovali spolnosti oseb z MDR zanjo opredeljevali zgolj zato, ker je to bil 
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splošno sprejeta usmeritev. Kot enega izmed odločilnih trenutkov za pozitivno naravnanost 

navaja okroglo mizo leta 1998 v Ljubljani, kjer so o vprašanju spolnosti oseb z MDR govorili v 

sklopu Specialne olimpijade Slovenije. Piše, da so v strokovnih krogih določeni še 

nasprotovali pravici do spolnosti oseb z MDR, a je bilo vse več zagovornikov le-te. Vendar 

tudi Lačen prepozna problem starševstva oseb z MDR, ki je bil pomemben argument 

nasprotnikov. Poudarja, da med aktualna vprašanja spada tudi zakonska zveza oseb z MDR, 

čeprav je to področje že takrat bilo na precej visoki stopnji normalizacije, predvsem po 

zaslugi možnosti skupnega bivanja parov v institucijah ter odobravanja in podpore 

zaposlenih (Lačen, 2000). Leta 2007 Lačen navaja, da je nasprotnikov pravice do intimnosti 

oseb z MDR malo. S pomočjo anketnega vprašalnika izvedenega v prvih letih 21. stoletja, je 

na predavanjih za strokovne delavce in starše prišel do ugotovitev, da so to v večini starši 

oseb z MDR, medtem ko so strokovni delavci redki. Ti rezultati se precej razlikujejo od tistih 

pridobljenih okrog leta 1999, ko se je preko 60 odstotkov slušateljev njegovih predavanj, ki 

so vključevale tudi tematiko spolnosti oseb z MDR, opredelilo, da osebe z MDR pravice do 

intimnosti nimajo. Pri tem je potrebno poudariti, da gre pri raziskovanju za manj obsežne 

vzorce, o katerih v literaturi ni mogoče zaslediti podrobnejših podatkov. V tem času je 

omenjeni avtor povzel tudi lastna stališča do starševstva oseb z MDR nekoč in danes. Pred 

dvajsetimi leti se je opredelil kot nasprotnik potomstva teh oseb, deset let pozneje ga več ni 

izključeval, danes pa je mnenja, da posploševanje in splošno sklepanje ne pride v poštev ter 

da je potrebno individualno reševanje vprašanja, pri čemer moramo upoštevati pravico do 

izbire in osebi pojasniti resnost odločitve in posledic (Lačen, 2007). Gre namreč za osebe z 

zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju, pri katerih je zaradi različne 

stopnje kognitivnih primanjkljajev vprašljiva sposobnost razumevanja resnosti odločitev, 

sploh pa posledic, ki jih te prinašajo. Kot pravi Jereb (1994) trend spreminjajočih se stališč ni 

bil zmeraj le v smeri večje svobode in poudarja, da je navadno odsev resničnih, ne le 

deklarativnih vrednot v družbi.  

Kljub malo literature na temo intimnosti, partnerstva in starševstva oseb z MDR iz 

slovenskega področja, je mogoče povzeti, da Slovenija sledi spremembam v sprejemanju 

novih pogledov na tem področju. Še vedno pereči sta vprašanji sklepanja zakonske zveze in 

starševstva oseb z MDR, ki s pravico prinašata odgovornosti, katerih po mnenju mnogih 

strokovnjakov in laikov, osebe z MDR brez ustrezne podpore in pomoči, niso zmožne 

uresničevati. Tudi Bratković (2004) poudarja dejstvo, da so pravni predpisi, ki se nanašajo na 
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spolnost oseb z MDR marsikje še vedno preveč splošni in nedefinirani ter da je prevelika 

težnja na zaščiti oseb z MDR in njihovi nekompetentnosti, namesto na njihovih potencialih in 

potrebni strokovni, družinski podpori. 

4. NAČINI IN POMEN INFORMIRANJA OSEB Z MDR, STARŠEV IN 

ŠIRŠE JAVNOSTI O INTIMNOSTI, PARTNERSTVU IN STARŠEVSTVU 

OSEB Z MDR 

Nojić (2007), Kotar, Mencej in Pavčič (1979) so prepričani, da so se z normalizacijo in 

izboljšanjem kakovosti življenja spremenile bivanjske in življenjske navade oseb z MDR, saj je 

vse več odraslih oseb vključenih v bivalne in stanovanjske skupnosti, ki omogočajo skupno 

življenje obema spoloma in nudijo možnosti za srečevanje, navezovanje stikov ter prijateljska 

in ljubezenska razmerja ter s tem prinašajo večjo odgovornost in potrebo po sistematičnem 

učenju o intimnosti ter partnerstvu oseb z MDR. 

Wood (2004) opisuje, da sta v Veliki Britaniji spolnost in spolna vzgoja definirana kot procesa 

vseživljenjskega učenja o fizičnem, moralnem in čustvenem razvoju, s poudarkom na 

razumevanju spoštovanja, ljubezni, stabilnih in ljubečih odnosov in pomembnosti zakonske 

zveze. Tudi Kelly, Crowley in Hamilton (2009) poudarjajo pomembnost celovitosti spolne 

vzgoje, ki se ne ukvarja zgolj z biološkimi dejstvi, temveč vključuje tudi socialni in čustveni 

vidik spolnosti. S tujimi avtorji se strinja tudi Lačen (1985), ki pravi, da gre za osebe, ki svojih 

spolnih potreb ne morejo samostojno voditi, zato potrebujejo usmerjanje in svetovanje, pri 

čemer je pomemben individualen pristop. Kotar, Mencej in Pavčič (1979) poudarjajo, da 

prikrivanje osnovnega znanja o spolnosti osebam z MDR prinaša spolne težave. Tudi Daniela 

Bratković je v raziskavi, izvedeni na Hrvaškem ugotovila, da če osebam z MDR ne omogočimo 

ustrezne spolne vzgoje, njihovo znanje temelji na omejenih, nepopolnih ter neodgovornih 

informacijah in izkušnjah (Dunjić, 2011). Dunjić (2011) opisuje splošne cilje spolne vzgoje 

oseb z MDR kot razvoj zavesti o spolnosti, učenje družbeno sprejemljivega izražanja spolnih 

potreb, zadovoljevanje spolnih potreb in pravic, zaščito dostojanstva ter pozitiven vpliv na 

zdravje in izboljšanje kvalitete življenja, Bratković in Bilić (2004) pa dodajata, da je bila 

primarno organizirana z namenom zaščite pred zlorabami in neželeno nosečnostjo. Otroci se 

učijo s posnemanjem in opazovanjem, zato kot pomembno Wood (2004) navaja učenje 

družbeno sprejemljivega vedenja, kar ljudje v socialni sredini otroku omogočijo s skrbnim 
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nadzorovanjem lastnega vedenja. Bratković in Bilić (2004) izpostavljata pozitivne spremembe 

v sprejemanju spolne vzgoje za osebe z MDR. O preteklem stanju v Sloveniji Skuber (1985) 

piše, da so se leta 1968, nekatere organizacije zavzemale za vključitev spolne vzgoje in 

izobrazbe v vzgojno-izobraževalno delo vseh vzgojno-izobraževalnih ustanov ter da je že leta 

1985 bila spolna vzgoja sestavni del učnega načrta šole s prilagojenim programom. Skuber 

(1985) je med drugim že takrat opozoril na problem neizobraženih učiteljev. Neizobraženost 

in pomanjkanje izkušenj strokovnih delavcev sta vzrok za negativen odnos do spolnosti oseb 

z MDR, na kar opozarjata Bratković in Bilić (2004), ki sta prepričani, da odnos osebja odraža 

odnos širše družbe in njihov individualen odnos. Popolno izvajanje spolne vzgoje Skuber 

(1985) opiše kot timsko delo med mladostnikom, učiteljem, starši in strokovnjakom. Več kot 

dve desetletji pozneje, Brigita Nojić (2007) intuitivno, iz izkušenj pridobljenih v praksi, piše o 

problemu skeptičnosti strokovnih delavcev, ki potrebe oseb z MDR poznajo le delno, večkrat 

le predvidevajo in se ne poglabljajo v znanje oseb z MDR s področja spolnosti. Bratković in 

Bilić pojasnjujeta, da je negativen odnos staršev oseb z MDR do spolne vzgoje v večini 

povezan z negotovostjo, strahom in mnenjem, da so osebe z MDR aseksualna bitja, za katere 

je spolna vzgoja nepotrebna ter kot najboljši pristop označijo ignoriranje (Bratković in Bilić, 

2004). Wood (2004) izpostavlja strah staršev, da bi pogovori o spolnosti sprožili 

eksperimentiranje, a so raziskave pokazale, da je v družinah, kjer se o spolnosti odkrito 

pogovarjajo in jo obravnavajo kot del vsakdanjega življenja, bolj verjetno, da bodo 

mladostniki začetek spolne aktivnosti odložili. Kot je mogoče zaslediti v Makedonskih 

raziskavah, se mnenja staršev razlikujejo glede na spol otroka z MDR. Starši moških se v 

večini strinjajo s spolno vzgojo, medtem ko starši žensk nasprotujejo izobraževanju in 

vsakemu stiku s spolnostjo (Karanfiloski in Trajkovski, 2008). Starši, ki imajo do spolne vzgoje 

oseb z MDR pozitiven odnos, po mnenju Bratković in Bilić (2004) vso odgovornost do spolne 

vzgoje prenesejo na strokovne delavce, saj se ne čutijo kompetentne, da bi pri tem 

sodelovali sami. Kot pišeta prej omenjeni avtorici, je Squire v raziskavi leta 1989 prišel do 

ugotovitev, da se je večina staršev za pozitivne odnose do spolne vzgoje opredelila le na bolj 

splošnih področjih spolne vzgoje za osebe z MDR, kot so higiena, rast in razvoj, samozaščita 

in socialno vedenje, medtem ko so ožje vezane vsebine označili za nepotrebne in 

nepomembne. Kot pišeta Bratković in Bilić (2004) so do spolne vzgoje bolj pozitivno 

naravnani starši mlajših oseb z MDR in strokovni delavci, ki jo označujejo kot potrebno in 

pomembno. Kot je mogoče povzeti je odnos staršev do spolne vzgoje odvisen od mnogih 
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dejavnikov, najbolj v ospredju pa so starost, informiranost in stališča staršev ter spol otroka z 

MDR. Čeprav se zavedajo pomembnosti spolne vzgoje in lastne vpletenosti, se ji največkrat 

raje izognejo ali jo prepustijo strokovnim delavcem.  

Lačen (1985) se je že v tistem času zavzemal za postopen potek spolne vzgoje oseb z MDR od 

prve informacije do spolne vzgoje ter čim večjo ozaveščenost staršev in družbe. Prepogosto 

se dogaja, da se prvi pogovori na temo intimnosti in partnerstva z osebami z MDR začnejo 

prepozno. Nojić (2007) navaja, da v večini primerov šele takrat, ko pride do konkretnega 

izvajanja oblik spolnega vedenja. Enako navaja tudi Wood (2004), ki izpostavlja, da se spolna 

vzgoja na primeren način mora začeti že v dobi dojenčka, saj otrok potrebuje občutek, da je 

ljubljen in dobrodošel. Skuber (1985) svetuje, da se na razumljiv način naj nadaljuje v vrtcu in 

šoli, kjer se prepleta z ostalimi predmeti, poteka počasneje kot pri ostali populaciji učencev, z 

izbranim besediščem, prilagojenim razvojni stopnji učenca z MDR. Kot zelo pomembno pa 

Wood (2004) spolno vzgojo za osebe z MDR označi zaradi manj možnosti za opazovanje, 

razvijanje in vajo socialnih veščin ter manjšega dostopa do informacij preko pisnih gradiv in 

nestrukturiranih pogovorov z vrstniki. Slednji vir informacij je pri otrocih in mladostnikih 

pogosto prevladujoč vir znanja o spolnosti, za katerega so osebe z MDR prikrajšane.  

Spolna vzgoja za otroke, učence in mladostnike z MDR, se v sklopu izobraževalnih programov 

v Sloveniji, na primeren način začne že v vzgojno varstvenih zavodih in se nadaljuje v 

obdobju osnovnošolskega izobraževanja. Strokovni delavci v Posebnem programu vzgoje in 

izobraževanja, ki je namenjen otrokom z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem 

razvoju, informacije o spolnosti načrtno podajajo v okviru področja razvijanje samostojnosti, 

kjer učenci pridobivajo osnovne higienske navade ter usvajajo prvine, vezane na zdravje, 

spolnost in varnost. Možnost nadaljevanja posebnega programa za mladostnike od 21. do 

26. leta starosti je vključitev v program Usposabljanje za življenje in delo, v katerem je z 

vidika spolne vzgoje pomembno področje dejavnosti intimno življenje in odnosi med 

spoloma. Učenje poteka formalno ali neformalno. Strokovni delavci mladostnikom z MDR 

nudijo informacije o spolnih temah, medosebnih odnosih ter razvijajo veščine ter oblike 

obnašanja (Posebni program vzgoje in izobraževanja, 2005).  

Kožar (2012) predlaga dinamično in pestro zasnovan program spolne vzgoje za osebe z MDR, 

kar je mogoče doseči z različnimi metodami in oblikami dela, kot so učenje praktičnih veščin, 

metoda razlage, diskusije, uporaba slikovnega materiala, skic, modelov, videoposnetkov, 

grafikonov in učenje v skupinah, pri čemer udeleženci krepijo socialne spretnosti, kot na 
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primer empatijo, samoobvladovanje, spoštovanje pravil ter spoznajo menja in stališča ostalih 

v skupini. Kot zelo uspešne strategije Wood (2004) navaja še dramatizacijo, razprave o 

študijah primerov, foto zgodbe, uporabo lutk, televizijske oglase in posnetke iz telenovel, 

igre, umetniške dejavnosti ter socialne zgodbe. 

V slovenskem prostoru je Dijana Kožar v akcijski raziskavi v katero je bilo vključenih 5 

mladostnikov na Zavodu Janeza Levca, Oddelku vzgoje in izobraževanja Jarše izvedla sklop 

desetih delavnic spolne vzgoje za osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju ter 

ugotovila, da so najprimernejše metode za izvajanje spolne vzgoje reševanje delovnih listov, 

igra vlog, predavanje, demonstracija s slikovnim gradivom ter diskusija (Kožar, 2012). Ob 

rezultatih se sprašujemo, ali je metoda reševanja delovnih listov res tista, ki je najustreznejša 

ter menimo, da bi bilo ugotovitev potrebno preveriti na večjem vzorcu. 

Bratković in Bilić (2004) kot pomembnega izpostavljata tudi pozitiven odnos. Program spolne 

vzgoje mora biti individualiziran predvsem zaradi različnega predznanja udeležencev, poleg 

česar je, kot poudarja Wood (2004) pomembna krepitev novo naučenih konceptov doma in v 

vsakdanjih situacijah. Dunjić (2011) izpostavlja, da so razlogi za neuspešnost spolne vzgoje v 

večji meri vezani na nesprejemanje okolice, v kateri oseba z MDR živi, kot na kompetence 

strokovnega delavca, ki spolno vzgojo izvaja. 

Velik pomen za ozaveščanje tako oseb z MDR, njihovih staršev, sorojencev in drugih 

sorodnikov, strokovnih delavcev ter širše družbe, imajo predavanja strokovnjakov s področja 

dela z osebami z MDR. Velik doprinos k ozaveščanju staršev oseb z MDR in strokovnih 

delavcev je storil Marijan Lačen s predavanji, s katerimi je pričel leta 1997. Prav tako 

predavanja na temo spolnosti oseb z MDR od leta 2002 prireja defektologija Brigita Nojić, ki 

je leta 2007 izdala priročnik za spolno vzgojo oseb z zmerno in težjo motnjo v duševnem 

razvoju z naslovom Tudi jaz imam pravico imeti nekoga rad. 

S pregledom literature lahko ugotovimo, da se pogosto osebe, ki so najpomembnejši vir 

informacij o intimnosti, partnerstvu in starševstvu osebam z MDR, tej vlogi umaknejo. Kot je 

mogoče razbrati iz šolskih programov, je v slovenskem prostoru spolna vzgoja v vzgojno-

izobraževalnem sistemu zadovoljivo zastopana, podatkov o dejanskem izvajanju in 

uspešnosti pa ni zaslediti. A učenje spolne vzgoje zgolj v šolskem okolju, za otroke in 

mladostnike z MDR ni dovolj. Ključno je, da to področje življenja spoznavajo v konkretnih 

situacijah in izkušnjah ter da je v čim večji meri informirana in ozaveščena tudi okolica, kar je 
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osnova za zagotavljanje ustrezne podpore in pomoči pri razumevanju lastne spolnosti in 

ustreznem spolnem vedenju. 

5. STALIŠČA DO INTIMNOSTI, PARTNERSTVA IN STARŠEVSTVA 

OSEB Z MDR Z VIDIKA RAZLIČNIH DELEŽNIKOV 

Intimnost, vezana na spolnost, označuje obnašanje dveh ljudi brez čustvenih zavor s polnim 

zaupanjem, iskrenostjo, svobodo in zaupljivostjo ter izraža in krepi spolno ljubezen (Košiček, 

1986). Termin partnerstvo označuje sodelovanje dveh oseb, beseda starševstvo pa dejstvo, 

da je nekdo oče ali mati (Ahlin idr., 1998). 

Socialno okolje pomembno vpliva na oblikovanje celovite osebnosti od rojstva naprej. Klinc 

(2011) pravi, da, ko govorimo o osebah z MDR ima socialno okolje, kamor štejemo starše, 

skrbnike, strokovne delavce, vrstnike in širšo okolje, velik vpliv, ki je utemeljen na stališčih do 

intimnosti, partnerstva in starševstva, tudi v odraslosti. Dodaja, da sta pogosto pogled in 

odnos okolice do spolnosti oseb z MDR protislovna in utemeljena na napačnih 

predpostavkah, kar vodi do nejasnega in nedoslednega odnosa. 

Negativna stališča in neodobravanje spolnosti oseb z MDR s strani staršev, strokovnih 

delavcev in drugih v okolju, so velikokrat povezana z neustrezno izraženimi spolnimi 

potrebami oseb z MDR. Zaradi nižjih kognitivnih sposobnosti in majhne informiranosti s tega 

področja imajo manj predsodkov in tako spolne potrebe zadovoljujejo ob neustreznem času 

ali na neustreznem mestu (Nojić, 2007). 

 

5.1. Kako intimnost, partnerstvo in starševstvo doživljajo 

osebe z MDR? 

 

Osebe z MDR imajo potrebo po intimnosti, partnerstvu in občutku ljubljenosti, kar vpliva na 

polnost in kvaliteto njihovega življenja. Zadovoljevanje teh potreb je v veliki meri odvisno 

tudi od sprejemanja intimnosti, partnerstva in starševstva s stani staršev oseb z MDR. Kotar, 

Mencej in Pavčič (1979) menijo, da je odnos do spolnosti, pri oblikovanju katerega imajo 

pomembno vlogo starši, zakoreninjen že v otroški dobi in se kasneje odraža v mladostništvu.  

Raziskave in izkušnje slovenskih ter tujih avtorjev kažejo na minimalno spreminjanje odnosa 
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in mišljenja oseb z MDR do intimnosti in partnerstva. Pri tem je pomembno izpostaviti načine 

pridobivanja informacij o doživljanju spolnosti oseb z MDR. Pozorni moramo biti na to ali so 

raziskave izvedene neposredno z osebami z MDR ali so podatki pridobljeni posredno, preko 

staršev in strokovnih delavcev, saj slednji v večini ne kažejo dejanskega doživljanja oseb z 

MDR. Podatki iz raziskave izvedene leta 1988 pričajo, da je polovica staršev 73 najstnikov in 

najstnic z downovim sindromom v razgovoru s Pueschelom in Scolom izpostavila zanimanje 

njihovih otrok za nasproten spol in samozadovoljevanje, medtem ko so željo po spolnem 

odnosu izpostavili le štirje (Servais, 2006). K boljšemu razumevanju rezultatov raziskave bi 

pripomogel podatek o starosti staršev vključenih v raziskavo. Sklepamo, da je nizek odstotek 

povezan s tem, da si mnogi starši pred izražanjem spolnih potreb svojih otrok zatiskajo oči. 

Kotar, Mencej in Pavčič (1979) so mnenja, da spolnosti te osebe ne doživljajo le v smislu 

aktivnosti izključno spolne narave, kot so na primer spolni odnosi ali samozadovoljevanje. 

V raziskavi iz leta 2009, izvedeni v zahodni Irski, so osebe z MDR povedale, da se 

najpogosteje s partnerjem odpravijo v kino, na pijačo ali na obrok ter da sta najpogostejši 

obliki spolnega vedenja držanje za roke in poljubljanje (Healy, McGuire, Evans in Carley, 

2009).  

Nekaj misli oseb z MDR o pomenu partnerja in ljubezni je zbral tudi Lačen (1993, str. 35): 

Kaj mi pomeni fant /dekle: 

 Jo imaš rad in se z njo pogovarjaš. 

 Se razumeva, se vidiva. 

 Prijateljica, kolegica, da je družba. 

 Si vanjo zaljubljen. 

 Da ga imaš rad, se z njim 

pogovarjaš. 

 Je dober, ga imam rada. 

 

Kaj mi pomeni ljubezen: 

 Da živiš s punco v svoji sobi. 

 Da se imaš rad in se ne kregaš. 

 Da me poljubi. 

 Ne vem kaj bi rekla, a vem kaj je. 

 Da me poljubi. 

 Da se zaljubiš in jo imaš rad.  

 

 

Nekatere osebe z MDR so v raziskavi iz leta 2009 izpostavile nezadovoljstvo njihovih bližnjih z 

vstopom v partnerski odnos in nezaupanje staršev, ki temelji na strahu pred propadom 

zveze. Mlajši udeleženci raziskave, stari od 13-17 let so celo mnenja, da je spolni odnos doma 
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ali delovnih prostorih prepovedan (Healy, McGuire, Evans in Carley, 2009). Vse to kaže, da so 

osebe z MDR tudi na tem področju zelo vodljive in veliki meri upoštevajo mnenja staršev, ki 

jih usmerjajo v skladu s svojimi prepričanji. Brigita Nojić (2007, str. 10) iz svojih izkušenj z 

delom z osebami z MDR povzema naslednje: »Možnost vstopiti v partnerski odnos je za 

vsakega izmed nas zelo pomembna, še posebno pa za osebo z motnjami v duševnem razvoju. 

Prek sprejetosti v okolju, v katerem živi oseba z motnjami v duševnem razvoju, ta pridobiva 

svojo identiteto, z doživljanjem lastne spolnosti pa samozavest in osebno spoznanje biti 

»normalen moški« ali »normalna ženska« - biti sprejet takšen, kot sem!«. Dodaja: »Spolnost 

je neločljivo povezana s človekom. Pomembno vlogo ima pri vzpostavljanju medosebnih 

odnosov, predvsem pri pojmovanju vrednot, kot so: ljubezen, bližina, toplina, nežnost, 

čutnost in erotičnost« (Nojić, 2007, str. 10). Z izražanjem spolnosti osebe ne kažejo le 

bioloških potreb, temveč tudi potrebo po bližini, kar so ponazorili odgovori sodelujočih oseb 

z MDR v prej omenjeni raziskavi. Leta 1999 je McCabe je ugotovil, da imajo osebe z MDR bolj 

negativen odnos do določenih spolnih dejavnosti, kar je domnevno vzrok slabšega znanja s 

tega področja (Servais, 2006). Lesseliers in Van Hove, ki sta raziskavo v obliki razgovora o 

spolnosti izvedla med 46 osebami z MDR, sta prišla do ugotovitev, da v spolni odnos ne 

stopijo, saj to označujejo kot nekaj »umazanega« ali zaradi nasprotovanja staršev (Servais, 

2006). Ti podatki kažejo na pomanjkljivosti v oblikovanju odnosa do spolnosti, za kar so v 

največji meri odgovorni starši in strokovni delavci v socialni bližini. Za razliko od prej 

omenjene raziskave iz leta 1988 so rezultati te pokazali, da so v veliki večini osebe z MDR 

izražale željo po spolnosti, a je njeno uresničevanj oviralo pomanjkanje zasebnosti (Servais, 

2006). Tudi raziskava na Irskem iz leta 2009 je pokazala, da si osebe z MDR na Irskem želijo 

intimnih odnosov, a se hkrati soočajo s številnimi omejitvami. Pri pogajanju o pravicah do 

spolnosti je glavna ovira pomanjkanje informacij, a si želijo upoštevanja želja in zaupanja 

(Kelly, Crowley  in Hamilton, 2009).  

Rezultati vseh omenjenih raziskav potrjujejo mnenja strokovnih delavcev o želji oseb z MDR 

po intimnosti in partnerstvu, a je ta ovirana s strani okolice. Povzemanje raziskav otežuje 

dejstvo, da je večina izvedenih posredno, kar ne izraža dejanskega doživljanja spolnosti oseb 

z MDR, temveč videnje staršev in strokovnih delavcev. Dodatna težava je nejasno 

razmejevanje med sicer različnimi termini, kot so partnerstvo, intimnost, ljubezen. Menim, 

da je odstotek oseb z MDR, ki si želijo intimnosti in partnerstva povezan tudi z vse večjim 

splošnim družbenim sprejemanjem odnosa do spolnosti ter dostopnosti do informacij.
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5.2. Stališča staršev oseb z MDR do intimnosti, partnerstva 

in starševstva njihovih otrok 

 

Avtorici Bratković in Bilić (2004) menita, da se odnos staršev in ostalih članov družine do 

spolnosti oseb z MDR razvija na podlagi osebnih izkušenj, ki so povezane z družinskimi, 

kulturnimi, verskimi ter splošnimi družbenimi normami in da so se v njihovi ožji socialni 

sredini obdržali tradicionalni odnosi do spolnosti. Na osnovi intuitivnega razmišljanja, ki 

temelji na izkušnjah iz prakse in ni znanstveno raziskovano, defektologinja Brigita Nojić 

(2007) pravi, da spolnost starši oseb z MDR dojemajo kot zasebno stvar, kot nekaj 

drugačnega, neprimernega, nevarnega, ter se ne želijo, si ne upajo ali se ne znajo odkrito 

pogovarjati o teh temah. Meni, da je začetek dejavnega spolnega življenja njihovih otrok za 

mnoge starše pretres, saj si na tihem želijo, da bodo njihovi otroci nespolna bitja ali da bo 

njihova želja po spolnosti majhna. Raziskovanja odnosa staršev do spolnosti oseb z MDR so 

pokazala, da med njimi prevladuje odnos ignoriranja ali vsaj nepriznavanja seksualnosti 

(Bratković in Bilić, 2004), kar se sklada s prej omenjenimi navedbami hrvaških in slovenskih 

avtoric. Leta 1973 je Godman v svoji raziskavi prišel do ugotovitev, da se reakcije staršev na 

spolno izražanje pojavljajo na kontinuumu od razumevanja in podpore do zavrnitev, 

utemeljenih na moralnih načelih. Prevladujoč je odnos negotovosti, vezan na spolno vedenje 

ali pomanjkanje znanja o ustreznem reagiranju, ko se le to pojavi. A takšen odnos ni značilen 

le za področje spolnosti, saj pričakovano raziskave kažejo, da imajo v splošnem starši 

negativen in konzervativen odnos tudi do možnosti oblikovanja zakonske zveze in 

starševstva (Bratković in Bilić, 2004). Nojić (2007) ocenjuje, da starši težje komunicirajo o 

spolnosti s svojimi otroci z MDR, saj zaradi njihovih značilnosti in zmožnosti razumevanja 

menijo, da teh informacij ne bodo potrebovali. Dodaja, da se starši še težje pogovarjajo o 

konkretnih spolnih izkušnjah in da je komunikacija drugačna pri mladih osebah z MDR, ki 

imajo po navadi s starši tesnejše stike in manj možnosti za samostojnost, kar omogoča večjo 

kontrolo nad njimi. Komuniciranje o spolnosti je velik izziv že za starše otrok brez MDR. 

Negativna stališča, premalo informacij in strah pred posledicami staršem oseb z MDR to le še 

otežijo. Skuber (1985) že leta 1985 v svojem članku navaja pomembnost začetka spolne 

vzgoje v družini in vlogo okolja ter stališč staršev, ki pogosto spolni razvoj otrok podcenjujejo 

in napačno ocenjujejo. Po mnenju Bratković in Bilić (2004) starši omejujejo možnost 
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spolnega izražanja zaradi strahu pred spolno zlorabo, neželeno nosečnostjo, nekateri pa zgolj 

zaradi nesprejemanja spolnih potreb svojih otrok. Zaradi obvarovanja otrok pred 

razočaranjem in negativnimi posledicami so na področju intimnosti in partnerstva starši do 

oseb z MDR pretirano zaščitniški. Svoje potomce dojemajo kot otroke tudi v času 

mladostništva in biološke odraslosti, kar imenujemo »sindrom večnega otroka«. Kot je v 

intervjuju Mihe Debenaka (2007) povedala Brigita Nojić, gre za to, da v njihovih očeh oseba z 

MDR nikoli ne odraste, da jim kljub temu, da gre za odrasle osebe, ne pustijo odgovornosti 

ter ne omogočijo razvijanja le-te v zadostni meri. Klinc (2011) ocenjuje, da to pripelje do vse 

večjega nesorazmerja med biološkim in psihosocialnim funkcioniranjem oseb z MDR. Skuber 

(1985) na podlagi svojih izkušenj pove, da so staršem v veliko pomoč informacije, ki jim jih 

strokovnjaki predajo na seminarjih. Nojić (2007) poudarja pomembnost podpore strokovnih 

delavcev ob stiskah staršev, saj pogosto sami ne zmorejo odgovarjati na vprašanja otrok, kar 

je zaradi neustrezno izraženih spolnih potreb zanje še težje. V priročniku Tudi jaz imam 

pravico imeti nekoga rad, kjer ob zapisanem ne navaja vira informacij, piše, da jih družba 

označi za starše, ki svojih otrok »ne znajo« vzgajati ter da se skrb in zadrega pri starših 

pojavita preden pride do pogovorov vezanih za spolnost in preden oseba z MDR začne 

izražati svoje spolne potrebe. Kot navaja, mnogi avtorji opozarjajo, da se starši temu začnejo 

posvečati šele ob konkretnih težavah. Vse to kaže na razdvojenost staršev, ki svojim otrokom 

želijo omogočiti polno življenje, a se zaradi premalo podpore in pomoči strokovnih delavcev 

in na tem utemeljene slabše informiranosti ter strahu, odzivajo z izogibanjem, zanikanjem in 

prepovedjo.  

 

5.3. Stališča strokovnih delavcev do intimnosti, partnerstva 

in starševstva oseb z MDR 

 

Lačen (1985) povzema stanje na slovenskem in pravi, da so strokovni delavci pred dobrimi 

dvajsetimi leti v primeru spolnosti med osebama z MDR, bili na razpotju, saj je na eni strani 

na njih vplivala družba s predsodki, na drugi strani pa so bili priča razočaranemu 

mladostniku.  

Pred predstavitvijo rezultatov raziskav je potrebno omeniti problem nedoslednosti navajanja 

in razmejevanja med termini intimnost, partnerstvo, spolnost, ljubezen oseb z MDR v 
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literaturi, kar analizo naredi zahtevnejšo. Prav tako povzemanje dejstev oteži tudi 

nedosledno opredeljevanje stopnje MDR, na katere se ugotovitve in dejstva nanašajo. 

Mnogi tuji avtorji so v raziskavah ugotovili, da se strokovnim delavcem in ostalemu osebju 

spolni odnosi oseb z lažjimi, zmernimi in težjimi MDR zdijo sprejemljivi, a jih večina spolnega 

akta oseb z MDR ne podpre, ko pride do konkretne situacije (Bratković in Bilić, 2004). To 

neskladje kaže na zavzemanje za pravice do spolnosti zgolj zaradi strokovnih dolžnosti. Da 

večina strokovnih delavcev in staršev spolnost oseb z MDR podpira na načelni ravni, a je ne 

dovoljuje, ko so v to osebno vpeti, lahko povežemo tudi s prevzemanjem odgovornosti, ki jo 

prinaša spolnost oseb z MDR.  

Po predvidevanjih je avstralska raziskava iz leta 2004 pokazala, da je starševstvo oseb z MDR 

podprlo manj strokovnih delavcev in staršev, kot druge oblike spolnosti (Cuskelly in Bryde, 

2004). 

Številne študije odnosa strokovnih delavcev navajajo, da je stopnja MDR pomemben faktor 

pri odločanju o tem kaj je v spolnosti primerno in potrebno za osebe z MDR (Cuskelly in 

Bryde, 2004). Zanimiva je tudi nizozemska raziskava, v kateri je sodelovalo 71 zaposlenih v 

različnih delovnih okoljih za osebe z MDR, ki kaže, da jih je velika večina zaskrbljena v zvezi z 

ravnanjem v situacijah, ko gre za oseb z MDR s homoseksualno in biseksualno spolno 

usmerjenostjo (Abbott in Howarth, 2007). 

Lačen (1985) opozarja, da pravice do intimnosti in partnerstva oseb z MDR ne omejuje ali 

preprečuje nobena zakonodaja. Poudarja, da bodo osebe z MDR na področju intimnosti 

zmeraj potrebovale določeno stopnjo pomoči ter usmerjanja in od strokovnih delavcev, 

njihovih stališč in predanosti je odvisno, v kakšni meri jim bodo pri tem pomagali. Kot je 

zapisano v intervjuju Mihe Debenaka (2007), Brigita Nojić meni, da je za delo z osebami z 

MDR potreben zrel posameznik, ki spolnost razume kot nekaj naravnega, saj so velikokrat 

zaposleni v zavodih mnenja, da se osebe z MDR ne zavedajo lastnih spolnih potreb. Na to 

kažejo tudi ugotovitve raziskave avtorjev Ames, Boyle in Edmonson iz leta 1980, kjer so 

ugotovili povezanost ne sprejemanja spolnosti oseb z MDR s strani strokovnih delavcev z 

občutkom lastne nekompetentnosti v odnosu do spolnosti oseb z MDR (Bratković in Bilić, 

2004).  

Brigita Nojić poudarja, da v Sloveniji ni dovolj literature in raziskav s tega področja in v 

ospredje postavlja starostne razlike med strokovnimi delavci v zavodih, ki zaradi različne 

vzgoje različno dojemajo spolne potrebe, kar je pogosto tudi v tujini (Debenak, 2007). Da na 
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razlike v sprejemanju spolnosti močno vplivajo starost, spol, izobrazba in okolje, je ugotovil 

Brantlinger leta 1983, ki je poudaril pomembnost vpliva okolja, v katerem strokovnjaki 

delajo. Bratković in Bilić (2004) pišeta, da imajo zaposleni v stanovanjskih skupnostih v večini 

izrazito pozitiven odnos do različnih oblik spolnega vedenja, za razliko od zaposlenih v 

institucijah, pri katerih prevladuje neodobravanje katerih koli oblik spolnega vedenja. Za 

razliko od te, je starejša raziskava Sweyn-Harveya, iz leta 1984, pokazala visoko stopnjo 

tolerantnosti Britanskega osebja do različnih oblik spolnega izražanja (Bratković in Bilić, 

2004). Nasprotujoči so izsledki raziskave iz leta 2006, ki so jo med osebjem, zaposlenim na 

različnih delovnih mestih, izvedli v severovzhodni Italiji. Ti kažejo, da imajo zaposleni v 

ambulantnih storitvah najbolj pozitivne in napredne poglede na spolnost oseb z MDR. 

Osebje, ki je zaposleno v stanovanjskih skupnostih ima manj liberalna stališča, kot osebje z 

isto izobrazbo, zaposleno v dnevnih centrih in ambulantnih storitvah, katerim se z najmanj 

liberalnimi odnosi pridružujejo zaposleni na vodilnih mestih z univerzitetno izobrazbo (Bazzo, 

Nota, Soresi, Ferrari in Minnes, 2007). Manj napredna stališča zaposlenih v stanovanjskih 

skupnosti so v tem primeru verjetno povezana z zavedanjem zmožnosti oseb z MDR in 

odgovornostjo, ki jo spolnost prinaša. Raziskava iz leta 2010, izvedena med 169 Avstralskimi 

strokovnimi delavci in 50 prostovoljci, ki delajo z osebami z MDR je pokazala, da se odnos do 

spolnosti oseb z MDR med njimi, z izjemo starševstva, ne razlikuje. Strokovni delavci so na 

temo starševstva bolj previdni kot prostovoljci, a so pogledi tistih, ki imajo direkten in 

indirekten vpliv na osebe z MDR v večji meri usmerjeni prosti starševstvu oseb z MDR. 

Strokovni delavci imajo do starševstva bolj negativen odnos, kot do na primer spolnega akta, 

predvsem zaradi večje ozaveščenosti o odgovornosti, ki jo to prinaša. Zaskrbljeni so 

predvsem glede zmožnosti skrbi za otroka, genetskih nepravilnosti in finančnih zmožnosti 

(Gilmore in Chambers, 2010).  

Raziskavo, ki je vključevala 26 strokovnih delavcev in 45 zaposlenega negovalnega kadra, je 

Slodnjakova (1998) izvedla v ZUDV Dornava. Zanimalo jo je, kakšen je odnos strokovnih 

delavcev do izražanja seksualnih potreb stanovalcev, do spolnega izobraževanja stanovalcev 

ter do možnosti sklepanja zakonskih zvez stanovalcev kot enakovredne možnosti vzgajanja 

otrok. Rezultati so pokazali, da strokovni delavci menijo, da je potreba po spolnosti pri teh 

osebah manjša, da spolnost za njih pomeni le zadovoljitev spolnih želja ter da je pri teh 

osebah izrazito samozadovoljevanje, ki ga ne preprečujejo. Zaskrbljujoč je podatek, da je 

strokovni kader mnenja, da spolno življenje stanovalcev ne sodi v področje njihovega dela, 
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kar argumentirajo s tem, da starši stanovalcev tega ne podpirajo. Strokovni kader Zavoda kar 

v 57 odstotkih odklanja prisotnost pornografskega materiala pri stanovalcih oziroma meni, 

da ga je potrebno odvzeti. Majhen odstotek strokovnih delavcev (7,6 %) se je opredelil, da se 

je potrebno o uporabi kontracepcije in okužbe z AIDS-om pogovoriti s stanovalcem. Prav vsi 

strokovni delavci pa so menja, da je spolna vzgoja stanovalcev pomembna, a niso povsem 

prepričljivi, da je s tega področja za njih potrebno dodatno izobraževanje. Kot so pokazali 

rezultati raziskave so strokovni delavci prepričani, da se stanovalci ne zavedajo dejanskega 

pomena zakonske zveze in da odnos »fant-punca« razvijejo le s pomočjo kadra. Dojemajo jih 

kot emocionalno nezrele osebe, ki se v svojem dojemanju okolice nanašajo predvsem na 

videne vzorce obnašanja.  

V ZUDV Dornava so vključene osebe različne starosti in z različno stopnjo MDR, zato iz 

rezultatov raziskave sklepamo, da vsi anketirani strokovni delavci in negovalci nimajo 

neposrednih izkušenj z izražanjem seksualnih potreb, intimnih odnosov in želje po 

partnerstvu oseb z MDR, zato tudi težje sklepajo na potrebe teh stanovalcev. 

 

5.4. Stališča širše javnosti do intimnosti, partnerstva in 

starševstva oseb z MDR 

 

Klinc (2011) poudarja, da zaradi resnosti posledic vplivov okolice na zadovoljevanje spolnih 

potreb oseb z MDR, treba le-te dobro poznati, saj nepoznavanje resno vpliva na načine 

izražanja spolnih potreb oseb z MDR. Lačen (2011) meni, da so predsodki ovire, ki jih je 

najtežje odstraniti in so prisotne v družbeni zavesti, največkrat pri osebah, ki nimajo 

neposrednih stikov z osebami z MDR. Tudi Lačen v intervjuju Marijana Mandića (2005) 

opozarja, da je spolna identiteta odvisna od okolja. Izstopajoči so odgovori ankete izpred 15. 

let, izvedene med 108 osebami v Sloveniji, ki kažejo, da je več kot polovica anketiranih 

mnenja, da osebe z MDR nimajo pravice do izbire svojega partnerja ter da ne bi podpirali 

spolnega partnerstva svojega otroka brez MDR z osebo z MDR. Presenetljivo bi jih 90 % 

podpiralo uresničevanje spolnih potreb pri svojem otroku z MDR, v kolikor bi ga imeli. 

Omembe vredni so opisni rezultati k anketi, kjer so anketirani izrazili svoja stališča, kot so: da 

se o tem premalo govori, da si družba zatiska oči, da osebe z MDR ne morejo imeti popolne 
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svobode, da moramo biti previdni, saj sami ne predvidijo posledic ter da podpirajo njihovo 

spolno življenje, starševstva pa ne (Lačen, 2001). Analiza slednje raziskave je bila otežena 

zaradi pomanjkanja informacij o vzorcu, na katerem je bila narejena. Prvi odgovori kažejo, da 

se je že 15 let nazaj družba zavedala problema nesprejemanja spolnosti oseb z MDR. Kot 

Lačen pove v intervjuju, na podlagi raziskave ugotavlja, da rezultati kažejo splošen, širši 

družbeni odnos do spolnosti in da so ljudje, ki so z osebami z MDR v tesnejšem, bolj 

osebnem stiku, njihovi intimnosti bolj naklonjeni (Mandić, 2005). Podatki raziskave iz leta 

2004 kažejo, da ima avstralska družba v splošnem pozitiven odnos do spolnosti oseb z MDR 

ter da je najpomembnejši dejavnik, ki na to vpliva, starost, saj imajo glede na rezultate 

starejši sodelujoči manj liberalna stališča (Cuskelly in Bryde, 2004). Tudi druge raziskave 

kažejo, da imajo ženske in moški podoben odnos do spolnosti oseb z MDR, a se pojavljajo 

razlike glede na starost in izobrazbo. Višje izobraženi v večji meri sprejemajo spolnost oseb z 

MDR (Gilmore in Chambers, 2010). Že leta 1985 je Marijan Lačen utemeljil, da je vzrok 

konzervativnega pogleda na spolnost oseb z MDR posploševanje znižanih intelektualnih 

sposobnosti na vsa področja njihovega delovanja, tudi na tista, ki so jih spodobni opravljati in 

imajo zanimanje zanje. Sam meni, da je družba spolnost prestavila na višjo raven, saj nima 

zgolj namena reprodukcije, ampak je socialna potreba, ki je namenjena tudi zadovoljitvi, 

vendar se merilo glede spolnosti pri osebah z MDR ni spremenilo (Lačen, 1985). Razmišljanje 

laikov o možnosti spolnih odnosov oseb z MDR se je spremenilo, na kar kaže rezultat ankete 

Marijana Lačna iz leta 1991, ko je na vprašanje ali imajo osebe z MDR pravico do spolnosti, 

pritrdilno odgovorilo 38 odstotkov, leta 2001 pa 73 odstotkov vprašanih (Mandić, 2005). Leta 

1999 je Žagar (2005) v sklopu diplomskega dela izvedla vprašalnik med 100 osebami občine 

Ajdovščina in ugotovila, da je pogosto mnenje vprašanih, da so osebe z MDR sposobne 

čustvovanja ter da je vprašanje poroke oseb z MDR odvisno od vsakega posameznika z MDR. 

Prav takšno mnenje imajo o sterilizaciji ali pa se z njo ne strinjajo.  

Napredek v sprejemanju intimnosti in partnerstva s strani družbe ni zanemarljiv, na kar poleg 

tujih, kažejo tudi slovenske raziskave. A kot menijo tudi mnogi strokovnjaki s tega področja je 

do zagotavljanja in uresničevanja pravic do intimnosti, partnerstva in starševstva, ki s sabo 

prinašajo odgovornosti, potrebno še mnogo postoriti.  
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6. PRAVICA DO INTIMNOSTI, PARTNERSTVA IN STARŠEVSTVA 

OSEB Z MDR 

 

Ne glede na prisotnost MDR imajo osebe z MDR enake pravice do intimnosti in partnerstva, 

saj ni zakonskega predpisa, ki bi jim te pravice odvzemala. Velik vpliv na zagotavljanje pravic 

oseb z MDR sta imeli Mednarodna deklaracija o pravicah duševno prizadetih, ki jo je sprejela 

Organizacija Združenih narodov ter Delhijska deklaracija iz leta 1995 (Petek, 1998). Z 

Mednarodno deklaracijo o pravicah duševno prizadetih so osebam z MDR na področju 

spolnosti priznali pravico vzpostavljanja medosebnih odnosov, vključujoč spolne odnose, 

pravico pridobivanja informacij in usvajanja znanja o spolnosti, pravico izražanja spolnih 

potreb v okviru družbenih norm, pravico do sodelovanja pri odločanju o kontroli rojstev, 

poroke, rojstev in vzgoje otrok ter pravico do življenjskih pogojev in strokovne pomoči, ki 

omogoča zagotavljanje prej navedenih pravic (Bratković in Bilić, 2004). Delhijska deklaracija 

je dodala smernice za učinkovitejše uresničevanje pravic iz leta 1971 ter poudarila primarno 

vlogo družine (Petek, 1998). Bratković in Bilić izpostavljata, da je večina držav demokratične 

družbe takrat svojo zakonodajo uskladila s predpisi Delhijske deklaracije, ki je namesto 

generaliziranih, restriktivnih rešitev poskušala najti fleksibilne rešitve ob upoštevanju 

posameznika. Lačen (2001) ocenjuje, da danes tej pravici javno skorajda nihče več ne 

oporeka, marsikdo pa se zanjo opredeljuje s figo v žepu. Dodaja, da se načeloma z 

vprašanjem spolnosti več ne ukvarjamo in da sta aktualni vprašanji pravice do otrok in 

poroke, ki ju največkrat postavljajo osebe z MDR, ki si tega želijo. Kot se opredeli, glede 

poroke ne vidi večjih težav, a na poti stoji prepreka, ki je ne dovoljuje. Imenuje jo 

diskriminatorno določilo, ki osebam z MDR odvzema opravilno sposobnost in s tem tudi 

pravico do poroke. Kot bolj perečo izpostavlja pravico do otrok (Lačen, 2001). Takšnega 

mnenja so tudi drugi slovenski avtorji. Petek (1998) v sklopu te pravice postavi vprašanje 

odgovornosti staršev, odprtosti in tolerantnosti družbe ter pravice otrok, ki se bodo osebam 

z MDR rodili, do odgovornih staršev. Leta 1985 je Marijan Lačen zapisal, da se je potomstvu 

oseb z MDR potrebno izogniti v korist družbe in posameznika z MDR ter da jih družba pred 

tem mora zaščititi, saj to podpirata dva vzroka: ogroženost plodu zaradi genetskih okvar in 

nezmožnost opravljanja roditeljskega poslanstva. Meni, da bi otrok že ob rojstvu bil obsojen 

na to, da odrašča brez staršev (Lačen, 1985). Petek (1998) izpostavi strah staršev oseb z MDR 
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pred prevzemanjem odgovornosti nadomestnega starša. Kot je zaslediti v slovenski in tuji 

literaturi, vprašanje starševstva ostaja sporno. Kot pravi Lačen (2001) v primeru tega 

vprašanja stojimo na dveh bregovih: enega predstavlja pravica do izbire, drugega 

odgovornost do skrbi za otroke. Strinja se, da to ostaja dilema, ki jo bo potrebno v 

prihodnosti razrešiti. Leta 1998 je Petek bila mnenja, da družba kljub velikemu napredku na 

tem področju, še vedno osebe z MDR postavlja v neugoden položaj in da je vprašanje 

potomstva potrebno reševati individualno, pri tem pa je nujno sodelovanje oseb z MDR, s 

čimer uresničujemo njihove temeljne pravice. Zanimivi so podatki o otrocih rojenih staršem z 

MDR v Nemčiji. Leta 2005 so 1,1 % celotnega prebivalstva Nemčije predstavljali starši z MDR, 

kar kaže na to, da je le 6,6 % oseb z MDR staršev. Število otrok, rojenih osebam z MDR, se je 

od leta 1990 do leta 2005 močno povečalo, kar si tamkajšnji strokovnjaki razlago s 

povečanjem števila oseb z MDR ter z izboljšanjem pravnega položaja oseb z MDR v zvezi s 

sterilizacijo leta 1992. Večanje števila rojstev kaže na to, da skupina oseb z MDR živi vedno 

bolj »normalno« življenje (Pixa-Kettner, 2008). 

Težava analize prej omenjene raziskave je manjkajoč podatek o številu oseb z lažjimi MDR, ki 

so bile vanjo vključene. Menimo, da navedeni odstotek staršev v večini predstavlja prav ta 

skupina oseb z MDR.  

Videmšek (1999, str. 30-31) je v priročniku za osebe z MDR zbrala naslednje pravice in 

odgovornosti vezane na spolnost oseb z MDR, ki jih morajo poznati.  

Pravice vezane na spolnost oseb z MDR so: 

 Pravica uživanja v medsebojnem odnosu, vključujoč tiste odnose, ki vsebujejo 

spolnost. 

 Pravica do zasebnosti. 

 Pravica do izražanja svojih čustev. 

 Pravica do dostopa do spolnosti. 

 Pravica do opredelitve lastne spolnosti in spolne usmerjenosti. 

 Pravica do izobraževanja o spolnosti, ki vsebuje svetovanje v medsebojnih odnosih. 

 Pravica do svetovanja o zaščitnih sredstvih. 

 Pravica do poroke. 

 Pravica do otroka. 

 Pravica do tveganja in možnost narediti napako v medsebojnih odnosih. 
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Odgovornosti vezane na spolnost oseb z MDR so: 

 Zaščita pred nezaželeno nosečnostjo ter nalezljivimi boleznimi. 

 Spoštovanje čustev drugega. 

 Da posameznik ne sme s silo ali grožnjo nekoga prisiliti v spolni odnos. 

V odstavku pravic avtorica navaja pravico oseb z MDR do otroka. Pri tem je potrebno 

opozoriti na odgovornost, ki jo ta pravica prinaša. Starševstvo je namreč zahtevna naloga, pri 

kateri osebe z MDR zaradi znižanih intelektualnih sposobnosti ter vprašanja razumevanja 

svojih odgovornosti, potrebujejo vodenje in pomoč drugih oseb. Tako se ob zgoraj 

zapisanem postavlja vprašanje odgovornosti do otroka in hkrati pravica otroka do 

odgovornih staršev.  

 

7. OBLIKE SPOLNEGA VEDENJA OSEB Z MDR 

 

Nojić (2007) opisuje naslednje oblike spolnega vedenja oseb z MDR: 

 

Izražanje radovednosti in želja po znanju s področja spolnosti. Osebe z MDR verbalno ali 

neverbalno iščejo informacije vezane na temo spolnosti in s tem izražajo pripravljenost na 

učenje in vključitev osebe z MDR v program spolne vzgoje oziroma usposabljanja. Na 

vprašanja morajo starši ter strokovni delavci odgovarjati profesionalno. 

 

Spoznavanje in raziskovanje telesa. Gre za dejavnost, ko se oseba sama ali v paru z drugo 

osebo, opazuje ali otipava. Je oblika spolnega izražanje, ki je prisotno že v zgodnji mladosti in 

prav tako kaže na pripravljenost osebe za pridobivanje informacij o spolnosti.  

 

Samozadovoljevanje. Je oblika vzburjenja lastnega telesa, preko katere človek spozna svoje 

telo brez vpliva drugih in ena izmed prvih oblik doživljanja spolnosti. Pri osebah z MDR lahko 

pride do pretiranega samozadovoljevanja v takšni meri, da oseba ne more opravljati dnevnih 

aktivnosti ali se celo poškoduje. Gre za normalno spolno izražanje, ki je dopustno v 

primernem času in prostoru. V kolikor temu ni tako, je treba osebo z MDR o tem poučiti. 
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Slačenje. Gre za normalno človeško vedenje, ki je dopustno v intimnih prostorih. V kolikor 

oseba to izvaja na neprimernem mestu, je potrebno zanjo izdelati program za odpravo te 

oblike vedenja. 

Razkazovanje intimnih delov telesa. Osebe z MDR to obliko vedenja izvajajo, da spolno 

vzburijo sebe ali ljudi iz okolice. Ker gre za neprimerno obliko spolnega vedenja, jo je treba 

preprečiti in osebo o tem poučiti. 

Zmenek. Je druženje dveh oseb, ki izražata iskanje skupnega spolnega interesa. Gre za 

običajno in dopustno obliko socialne izkušnje, ki mora biti s strani starša ali strokovnega 

delavca in obeh oseb z MDR, načrtovana. Priporočljivo je, da se vsebina zmenka vnaprej 

dogovori.  

Peting. Vključuje vse oblike telesnega stika, kot so poljubljanje, dotikanje intimnih in drugih 

delov telesa, z namenom doseganja spolnega vzburjenja. V kolikor je peting uporabljen brez 

prisile je povsem običajno spolno vedenje. Med osebami z MDR je to ena najbolj razširjenih 

oblik spolnega vedenja, ki ga, v kolikor se izvaja na primernem mestu, ne smemo 

preprečevati. Če se vedenje pojavlja v neprimernih okoliščinah, ga je treba prekiniti in osebi 

dodatno informirati. 

Spolni odnos. Gre za obliko intimnosti, odnosa med dvema osebama. Osebam z MDR treba 

dopustiti lastno izbiro spolnega partnerja, ki se ujema z njihovimi željami in potrebami, tudi 

če gre za osebo istega spola. Pri tem osebe z MDR ne smemo omejevati ali uporabljati 

žaljivih izrazov. Spolni odnos mora potekati v določenem času na določenem kraju, o čemer 

je osebo z MDR treba poučiti. Prav tako oseba mora dobro vedeti da spolnega odnosa ni moč 

dopustiti  v kolikor: 

 oseba posega v pravice drugega, 

 želi partner imeti spolni odnos na javnem mestu, 

 osebi še nista polnoletni,  

 osebi nista bili vključeni v program spolne vzgoje, 

 osebi ne kažeta dovolj velike odgovornosti do spolnosti. 

 

Zgoraj opisane oblike spolnega vedenja je v priročnik za spolno vzgojo vključila 

defektologinja Brigita Nojić, a ob zapisu ni navedla vira informacij. Prav tako ni zaslediti, da bi 
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do zaključkov prišla s pomočjo znanstvenih ugotovitev. Tako lahko sklepamo, da gre za 

intuitivna prepričanja, izpeljana iz njenih lastnih izkušenj in literature. V analizi zapisa izstopa 

vrstni red zapisa oblik spolnega vedenja, ki ne sledi zaporedju spolnega razvoja. Prav tako ne 

zasledimo, v čem se navedene oblike spolnega vedenja razlikujejo od spolnega vedenja oseb 

brez MDR. Poudariti moramo, da zgoraj zapisano ne velja za vse osebe z MDR. Vključena 

priporočila, kot je vnaprejšnje dogovarjanje o vsebini zmenka in določitev časa in kraja 

poteka spolnega odnosa, niso v skladu z možnostjo lastne, svobodne izbire oseb z MDR. Ob 

navedbah kriterijev, ki jih oseba z MDR mora doseči predenj se odloči za spolni odnos, je 

potrebno poudariti, da je izpolnitev vseh težko izvedljiva. Določene kriterije, kot je na primer 

dovolj velika odgovornost do spolnosti, je težko ali nemogoče preveriti in na podlagi tega 

določiti, ali se oseba z MDR sme ali ne sme odločiti za spolni odnos. 
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8. SKLEP 

 

Stališča do intimnosti, partnerstva in starševstva oseb z MDR so se skozi čas močno 

spreminjala. Prvi odmevnejši posegi v to področje oseb z MDR so se začeli v začetku 19. 

stoletja, ko so jih, z namenom obvarovanja družbe in očiščenja rase, zapirali v posebne 

domove in uvajali izolacijo, segregacijo in sterilizacijo. Konec 19. stoletja je slednje podprlo  

evgenično gibanje. V sredini 20. stoletja so se pojavila družbeno-humanistična gibanja, a so 

se večji premiki zgodili šele z gibanji za pravice oseb z MDR in sprejetjem Mednarodne 

deklaracije o pravicah oseb z MDR leta 1971 in Delhijske deklaracije, sprejete 1995. 

Normalizaciji in integraciji je v zadnjem desetletju 20. stoletja sledilo gibanje za inkluzijo, kar 

je imelo pozitiven vpliv na oblikovanje naprednega odnosa do spolnosti oseb z MDR. 

Slovenski avtorji poudarjajo, da so se premiki pri nas zgodili v razmeroma kratkem času, saj 

so se že v 80. letih, strokovni delavci zavedali pomembnosti upora konzervativnim 

družbenim nazorom na področju spolnosti oseb z MDR. Ocenjujejo, da je nasprotnikov do 

pravice intimnosti danes zelo malo, a pereč problem še vedno predstavljata vprašanji 

starševstva in sklepanja zakonske zveze, ki prinašata odgovornosti, ki jih po mnenju mnogih, 

osebe z MDR ne morejo uspešno izpolnjevati. 

Doživljanje intimnosti, partnerstva in zadovoljevanje spolnih potreb je pomemben del 

celovitega razvoja posameznika. Raziskave so pokazale, da imajo nekatere osebe z MDR 

negativna stališča do spolnosti ter jo celo vidijo kot nekaj prepovedanega in umazanega, kar 

je mogoče povezati s pomanjkljivim znanjem. Določeni si spolnosti želijo, a ob tem 

opozarjajo na prepreke, ki jim jih postavljajo drugi in jih s tem omejujejo. Največkrat je to ne 

sprejemanje partnerstva s strani staršev in premalo zasebnosti. Najpogostejša spolna 

vedenja so poljubljanje, držanje za roke in samozadovoljevanje, medtem ko so spolni odnosi 

redkejši. Starši oseb z MDR odnos do spolnosti oblikujejo na izkušnjah. Stališča se pojavljajo 

na kontinuumu od sprejemanja do zavrnitev, ki so utemeljene na moralnih načelih. Pogosto 

spolnost svojih otrok ignorirajo ali si celo želijo, da bi njihovi otroci bili nespolna bitja. V 

večini se pogovorom o intimnosti in partnerstvu izogibajo, saj se bojijo, da bodo s tem 

sprožili eksperimentiranje. Starši najtežje pristopajo k tej problematiki, kar vpliva na odprto 

komunikacijo o spolnosti. Predvsem zaradi strahu pred zlorabami, neželeno nosečnostjo in 

spolno prenosljivimi boleznimi so pretirano zaščitniški. Ker se bojijo prevzeti vlogo 
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nadomestnega starša in drugih s tem povezanih odgovornosti, imajo v večini zadržan odnos 

tudi do starševstva svojih otrok. Poseganje v intimnost in partnerstvo oseb z MDR je poleg 

njihovih staršev tudi pravica strokovnih delavcev. Raziskave so pokazale, da je negativen 

odnos strokovnjakov do spolnosti lahko vzrok občutka nekompetentnosti ter da je odvisen 

od stopnje MDR. Na odnos v veliki meri vplivajo spol, starost, izobrazba, okolje in delovno 

mesto strokovnih delavcev. Pogosto so mnenja, da se osebe lastnih spolnih želja ne zavedajo 

in partnerski odnos oblikujejo le s pomočjo kadra. Strokovni delavci, bolj kot starševstvo, 

podpirajo oblike spolnega vedenja, predvsem zaradi zavedanja odgovornosti, ki jo 

starševstvo prinaša. V splošnem ima pozitivna stališča do intimnosti oseb z MDR tudi družba, 

a so v veliki meri odvisna od starosti, saj imajo mlajši posamezniki bolj napredna stališča, kot 

starejši. Strokovnjaki, kot najpogostejši vzrok negativnih stališč družbe do spolnosti oseb z 

MDR, navajajo posploševanje znižanih intelektualnih sposobnosti na vsa področja delovanja.  

Informiranje oseb z MDR, njihovih staršev ter strokovnih delavcev o intimnosti, partnerstvu 

in starševstvu oseb z MDR ima pomembno vlogo pri razvijanju zavesti o spolnosti, učenju 

družbeno sprejemljivega vedenja, zadovoljevanja spolnih potreb in zagotavljanju kvalitete 

življenja. Ker gre za osebe, ki svojega življenja ne morejo samostojno voditi, potrebujejo 

pomoč in podporo tudi na tem področju. V kolikor jih za te informacije prikrajšamo, njihovo 

znanje temelji na neodgovornih predvidevanjih, kar prinaša s spolnostjo povezane težave. V 

življenje vpeto in sistematično učenje spolne vzgoje je za osebe z MDR pomembno tudi zato, 

ker imajo manj priložnosti za nestrukturirane pogovore z vrstniki ter pridobivanje informacij 

preko pisnih virov in medijev. Najustreznejše, je razvoju prilagojeno podajanje informacij 

staršev in strokovnih delavcev od rojstva naprej, ki se sistematično nadaljuje v času šolanja. 

Kot najprimernejše oblike pridobivanja znanja o intimnosti in partnerstvu, so strokovnjaki 

označili učenje praktičnih veščin, diskusije, uporabo slikovnega materiala, videoposnetkov, 

dramatizacijo, razprave o študijah primerov, foto zgodbe, posnetke iz telenovel, igre ter 

socialne zgodbe. Pri ozaveščanju staršev, strokovnih delavcev in širše družbe, pa imajo veliko 

vlogo tudi delavnice na temo spolnosti, ki jih organizirajo strokovnjaki s področja dela z 

osebami z MDR. 

Večina držav demokratične družbe je zakonodajo uskladila z Mednarodno deklaracijo o 

pravicah oseb z MDR in Delhijsko deklaracijo, s katerima so osebam z MDR na področju 

spolnosti, priznali številne, do tedaj neuveljavljene pravice. Mnogi strokovnjaki poudarjajo, 

da pravica do spolnosti danes načeloma ni več sporna. Bolj pereči in pogosto kršeni sta 
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pravici do starševstva in poroke, ki je zaradi odvzema opravilne sposobnosti osebe z MDR ne 

morejo skleniti. Pravici do starševstva v največji meri nasprotujejo starši oseb z MDR, ki se 

bojijo prevzemanja odgovornosti ter tolerantnosti družbe, strokovnjaki pa dodajajo, da jo je 

treba preprečiti zaradi možnosti genetskih okvar in nezmožnosti opravljanja roditeljskih 

dolžnosti, kjer poudarjajo otrokovo pravico do odgovornih staršev. 

Kot je mogoče povzeti iz slovenske in tuje literature ter raziskav, spremembe v odnosu do 

intimnosti in partnerstva oseb z MDR niso zanemarljive. Izboljšali so se življenjski pogoji, ki 

osebam z MDR omogočajo večjo zasebnost in s tem tudi uresničevanje spolnih potreb na 

sprejemljiv način. V sklopu programov vzgoje in izobraževanja jim je zagotovljeno 

spoznavanje osnovnih informacij spolne vzgoje, strokovni delavci pa kažejo vedno večjo 

podporo, ki jo nudijo tako mladostnikom z MDR, kot njihovim staršev. Rečemo lahko, da so 

stališča mlajših generacij staršev oseb z MDR, strokovnih delavcev in širše družbe vse bolj 

naklonjena intimnosti oseb z MDR, saj o slednji tudi v družbi vedno bolj odprto govorimo. 

Nekateri tuji avtorji, kljub napredku, opozarjajo na preveč splošne in nedefinirane pravne 

predpise, ki dajejo poudarek znižanim sposobnostim oseb z MDR. Življenje slednjih je, kljub 

njihovim sposobnostim, mnogokrat še vedno v preveliki meri vodeno in usmerjano. To je 

področje življenja oseb z MDR, kjer so mnogi, ki so vanj posredno ali neposredno vpeti, na 

razpotju med pravicami in kvaliteto življenja ter dolžnostmi, ki jih nikar ne gre zanemariti in 

spregledati. 

Povzemanje ugotovitev iz slovenske in tuje literature ter raziskav je oteženo zaradi uporabe 

različnih terminov, kot so intimnost, partnerstvo, spolnost in ljubezen, ki jih avtorji ne 

utemeljijo dovolj in jih med seboj ne ločijo dosledno. Prav tako iz večine raziskav ni razvidno, 

koliko vključenih oseb ima lažje MDR, zato rezultate težje posplošimo na populacijo oseb z 

zmernimi, težjimi in težkimi MDR. Posploševanje ugotovitev dodatno otežuje dejstvo, da so 

raziskave pogosto izvedene na manjših vzorcih. Ker je slovenske literature in raziskav, ki bi 

odražale trenutno stanje na področju intimnosti, partnerstva in starševstva oseb z MDR zelo 

malo, so primerjave s stanjem v tujini zahtevnejše.  
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