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POVZETEK 
 

V diplomskem delu obravnavam ženske, ki imajo izkušnjo  uporabe drog, tako dovoljenih kot 

nedovoljenih  ali pa so še vedno uporabnice.  Pri tem sem se v teoretičnem delu osredotočila 

na  družbeni pomen spola in njegov pomen pri uporabi drog. Pomemben del sem namenila 

teoretičnemu raziskovanju značilnosti žensk, ki uporabljajo drogo in razlikam med moškimi 

in ženskami. Te razlike so bile tudi  osnova za empirični del. 

Kazalnike razlik med moškimi in ženskami v uporabi drog, ki sem jih zasledila v literaturi, 

sem preverjala z intervjuji. Nekatere razlike, ki jih v literaturi nisem zasledila a so bili v 

intervjujih izpostavljeni, sem dodajala sproti, med samo vsebinsko analizo. Vsak kazalnik 

sem opisala s teorijo, zraven pa dodala izkušnje in mnenja uporabnic, ki so določeno teorijo 

potrdile ali pa ovrgle. V zadnjem delu sem glavne  ugotovitve povzela v sklepih in v 

zaključku dodala predloge za delo z uporabnicami drog. 

 
Ključne besede: ženske,  droga, stigma,  razlike med spoloma, materinstvo 

 
ABSTRACT 

 
 

This thesis deals with women who have experienced drug use, both permitted and illicit, or 

are still users. In the theoretical part, I focused on the social significance of the gender and its 

importance in drug use. I dedicated an important part to the theoretical research of 

characteristics of women who use drugs and to the differences between men and women. 

These differences were also the basis for the empirical part.  

I checked the indicators of the differences between men and women in drug use that I have 

found in the literature with interviews. During the content analysis I added some of the 

indicators that were not found in the literature but were exposed in the interviews. I described 

every indicator with the theory and added experiences and opinions of users who confirmed 

or denied a certain theory. In the last part, I summarized main findings and added proposals 

for the work with female drug users in the conclusion. 

 

Key words: women, drug, stigma, difference between genders, motherhood 
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PREDGOVOR 
 

V času mojega študija sem veliko prebrala o drogah in njenih uporabnikih, zelo malo pa sem 

zasledila o ženskah, ki uporabljajo droge. Ker sem želela o njih izvedeti več, sem se odločila, 

da bo to tema moje diplomske naloge.  

 

V diplomski nalogi obravnavam ženske, ki imajo izkušnjo uporabe drog ali pa so še vedno 

uporabnice, tako dovoljenih kot tudi prepovedanih drog.  

 

Pri tem želim osvetliti, kako in na katerih področjih spol uporabnika vpliva na značilnosti 

glede uporabe drog. Zanima me, kakšen je pogled družbe na uporabnico drog. Osredotočila se 

bom na dejavnike tveganja, ki pripomorejo, da ženske postanejo uporabnice drog. Del 

raziskovanja bom namenila  vrstam drog in načinom uporabe pri ženskah, kakšne oz. katere 

vrste posledic uporaba drog pusti na uporabnicah ter kakšne so strategije za pridobivanje 

denarja za drogo. Za konec pa me zanima,  katere potrebe v povezavi z uporabo drog  se pri 

uporabnicah izpostavljajo kot pomembne.  

 

Resolucija o nacionalnem programu na področju drog 2004-2009, uporabnike in uporabnice 

drog vidi kot osebe, ki aktivno sodelujejo pri ustvarjanju programov pomoči.  To je tudi 

perspektiva iz katere izhajam. Pri tem se opiram na postmoderno paradigmo, za katero je 

značilno, da je uporaba drog družbeno skonstruiran koncept. Le ta uporabnika ne obsoja in ne 

obtožuje za njihov položaj, ampak jim daje možnost, da so slišani in  da povedo svoja mnenja.  
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1. TEORETIČNI UVOD 

1.1 Uporaba drog kot družbeno določena kategorija 
 

»Droga je ali dobra ali slaba, učinkovita ali neučinkovita, zdravilna ali škodljiva, legalna ali 

ilegalna. In to je razlog, zakaj uporabljamo droge obenem kot medicinsko orodje boja proti 

določenim boleznim in kot grešnega kozla v boju za osebno varnost in politično stabilnost.« 

(Szasz, 1992, str. 29) 

 

Trditev, ki jo je postavil Szasz nazorno prikaže, da ni droge, ki bi bila nevtralna, brez 

kakršnegakoli predznaka o njenem pomenu, ampak je vedno umeščena v določeno politiko 

drog, katera ji daje pomen. 

Po mnenju Kvaternik Jenko (2006) pomen droge določajo politična razmerja  in razmerja 

moči.  Droga ni nikoli  problem zaradi svoje sestave, svojih značilnosti in lastnosti ampak 

postane problematična takrat, ko se skozi njo vzpostavljajo politična razmerja med ljudmi. 

Posledično se droge začnejo deliti na prepovedane in dovoljene. 

Čebašek Travnik (2005) poudarja, da  je družba na področju uporabe drog  oblikovala 

določena pravila, s katerimi je določila, katere droge so dovoljene, katere niso, katerim 

skupinam jo je dovoljeno uživati in ob katerih priložnostih jo lahko uporabljajo.  

 

Tudi načini uživanja drog niso neodvisni od norm, ki jih določa družba. Različni načini 

uporabe drog kot so raba, zloraba in odvisnost so pri nekaterih drogah lažje določljiva, pri 

drugih manj.  Če vzamemo za primer alkohol,  je  njegova meja oz. količina, ki je zakonsko še 

dovoljena, natančno določena, medtem ko je to mejo veliko težje določiti  pri drugih vrstah 

drog, kot so npr. kokain, heroin. Merila, ki določajo odvisnost so različna in vključujejo   

močno željo po zaužitju droge in težave z obvladovanjem le te, večje posvečanje drogam, kot 

drugim obveznostim, povečana toleranca in občasno zdravstvene težave zaradi odtegnitve 

droge (Čebašek Travnik, 2005). 

 

Poleg strokovne javnosti, veliko laikov drogo povezuje z odvisnostjo, zločinom in jo opisuje 

kot bolezen. Tem stališčem nasprotujejo tisti, ki uporabo drog vidijo v povezavi z izbiro, 

vrednotami, pričakovanji posameznika (Kvaternik Jenko, 2006). 
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Problematika uporabnikov prepovedanih drog se torej ne veže le na konkretnega posameznika 

oz. posameznico, ampak je del širše družbe v kateri živimo. Potemtakem rešitve ne bomo 

našli v tem, da postavljamo uporabnike oz. uporabnice v ozadje in tudi ne na način, da 

vzpostavljamo abstinenco pri vsakem (Čopi, 2012). 

1.2 Pristopi, pogledi na odvisnost 
 

Odnos do določenih drog in pomen drog sta, v veliki meri  odvisna od konteksta družbe v 

katerem živimo. V sodobnem svetu se uporabljajo različni modeli in pristopi, ki se ves čas 

dopolnjujejo v odvisnosti od spreminjanja pogledov na odvisnost. Pravno – politični sistem je 

tisti, ki drogo označi za legalno ali nelegalno in daje dovoljenje ukrepom, ki delujejo v smeri 

zmanjšanja odvisnosti. Socialni vidik predstavlja most med posameznikom in družbo, pri 

katerem je družba tista, ki drogo označi za sprejemljivo ali nesprejemljivo. S sociološkega 

vidika govorimo o drogah, ki uporabniku prinašajo večjo ali manjšo stigmo, medicinski vidik 

pa uporabnika ali uporabnico uvrsti v kategorijo bolnika in opraviči prodajo droge na recept  

(Zaviršek, 1994). 

 

Danes tradicionalni pogledi prehajajo v postmoderne poglede, za katere je značilno, da se 

problematiko drog ne označuje več kot motnjo posameznika, ampak se pri podpori upoštevajo 

tudi  družbeni dejavniki, kot je npr. odziv socialnega okolja. Tu ni več v ospredju 

posameznikova bolezen in moč zdravnika, ampak prisotnost  strokovnega delavca, ki nudi 

podporo in kar je najpomembnejše, prisoten je uporabnik, kateremu je dovoljeno, da izrazi 

sebe in svoje potrebe. Nove paradigme  so  prekinile tradicionalno paradigmo, ki je bila 

mnenja, da je problematiko drog mogoče rešiti.  Tradicionalno paradigmo lahko povežemo z  

ameriškim izrazom »War on drugs«, vojno proti drogam, s katero metaforično opisujemo  

ameriško politiko na področju drog iz leta 1971, ki opisuje  vojno proti drogam kot dosledno 

izvajano prohitivno politiko ali pa kot konkretno ime za ameriško politiko na področju drog.. 

Cilj tradicionalnega pristopa je, da posameznik preneha z uporabo droge, medtem ko sodobne 

paradigme dajejo prednost  izpostavljanju in krepitvi stika med uporabniki in viri pomoči, kot 

so zdravstvene službe in  drugi programi pomoči. Posledično te službe postanejo 

uporabnikom bolj dostopne, saj abstinenca ni več pogoj za pomoč. Nove paradigme prav tako 

poudarjajo, da imajo uživalci drog, tudi v primeru, da naprej uživajo droge, pravico do 

človeka vrednih zdravstvenih in socialnih razmer (Fojan, 2005). 
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Tako socialna pedagogika, socialno delo, politologija, sociologija, antropologija uporabo 

nedovoljenih drog razumejo kot del, ki ga uvršamo v vsakdanje življenje. Ključna ideja novih 

paradigem predpostavlja, da droga sama po sebi ni problematična. Problem predstavlja način 

ravnanja z njo in pomen ki se ji pripisuje.  To je tudi glavni razlog njihovega zavzemanja  za 

multidisciplinarno obravnavo (Zaviršek, 1994). 

 

Auer (2001)  potrebo po  multidisciplinarni obravnavi pojasnjuje  z  multidimenzionalno 

odvisnostjo, katera onemogoča uspešnost  enega samega načina obravnave, saj med 

obravnavo uporabnik prehaja iz nizkopražnih programov, ki skrbijo za zmanjševanje škode, v 

bolj zahtevne, terapevtske rehabilitacijske visokopražne programe. 

 

V  Resoluciji o nacionalnem programu na področju drog 2004-2009 (2004, str.11), je 

zapisano eno izmed načel, ki govori o potrebi reševanja problematike drog s celostnim 

pristopom, pri katerem je  pomembno sodelovanje različnih akterjev, kateri delujejo na  

različnih ravneh delovanja in usklajevanja. Pod akterje iz različnih področij se štejejo 

»področje socialnega varstva, zdravstva, šolstva, pravosodja, notranjih zadev, financ  in 

obrambe ter posledično različnih delov civilne družbe in splošne (laične) javnosti.« 

Čopi (2012) dodaja, da kljub temu, da bi morala biti celostna obravnava že samoumevna, se 

danes v praksi še vedno ne izvaja. Obravnava uporabnika bi morala poleg kakovosti 

zagotoviti tudi celostnost, kamor se šteje sodelovanje med različnimi javnimi službami in 

nevladnimi organizacijami. Problematiko je potrebno reševati z vključevanjem vseh, ki so 

pomembni tako za posameznika kot tudi družbo. 

 

Ettore (2007) poudarja, da sta tradicionalna in postmoderna  paradigma tisti, ki krojita 

bistvene poglede na odvisnost. Gre za dva nasprotujoča si pogleda, ki sta se najbolj uveljavila 

na področju drog v zadnjih letih. Postmoderni pogledi so bolj k uporabniku naravnani, saj 

upoštevajo njegov glas, njegov socialnoekonomski status, spol, raso. Poudarja, da je 

upoštevanje spola uporabnika, kot eden izmed najpomembnejših konceptov na področju drog.  

1.3 Droge in spol 
 

Družba ne določa samo pomena drog, ampak daje pomen tudi tistemu, ki jo uporablja : 
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»Izražanje človekovih stisk in trpljenja, ki se v zahodnih družbah kažejo predvsem kot 

odvisnost od ilegalnih drog, je kulturno določeno. Še več, odvisnost od različnih drog ni              

določena le prek kulture, temveč tudi preko spolov.« (Zaviršek, 1994, str. 51) 

 

Spol najpogosteje delimo  na »sex« kot biološki spol in »gender«, kot družbeni spol. Na videz 

enostavna delitev nam omogoča, da definiramo nas same in naše odnose z drugimi. Izraz 

»sex« se nanaša na biološke karakteristike in delitev spolnih bitij na moška in ženska, beseda 

»gender« pa označuje lastnosti, ki jih kultura pripiše nekomu, glede na to kateremu spolu 

pripada (Furlan, 2006). 

 

Zaradi nejasno definirane meje med izrazoma pride do tega, da se pretirano poudarja biološke 

razlike med spoloma ali razlike v družbenem pogledu glede na spol. V tem primeru se začne 

kazati vpliv biološkega spola na družbenega in obratno. Jasno je, da družbeni in biološki spol 

vplivata drug na drugega, ni pa jasen obseg vpliva, saj bi težko določili točno določeno točko, 

s katero bi označili konec biološkega in začetek družbenega spola (prav tam). 

 

Beauvoir (1999) v svojem znamenitem stavku »Ženska se ne rodi kot ženska: ženska to 

postane« trdi, da družbeni spol ni nekaj, s čimer se rodimo in kar že od vsega začetka imamo, 

ampak je to, kar postajamo v odnosih z drugimi, skozi družbeno okolje, ki nas pomembno 

označi. Definiranje samega sebe, če se osredotočimo na družbeni spol, poteka preko drugega.  

 

Harding (2007) družbeno konstruiranost spola opisuje kot kategorijo, ki vsebuje družbene 

vloge, vzorce vedenja in pričakovanja. Ženske uporabnice z jemanjem droge, ne samo da 

kršijo družbene norme, kršijo tudi norme, ki so vezane na njihovo ženskost in  to konstrukcijo 

je pri raziskovanju področja drog potrebno upoštevati.  

 

Pomembno se je zavedati,  da uporabnice drog, svet okoli sebe, vrednote, odnose, spopadanje 

s težavami vidijo na drugačen način kot moški in se v  istih situacijah odločajo drugače od 

moških (Curet in Hsi, 2002, v Ettore, 2007). Problemi v zvezi z drogo  s katerimi se 

uporabniki in uporabnice srečujejo so  podobni, vendar se med njimi pojavljajo razlike v 

okoliščinah nastanka zasvojenosti in v potrebah, ki jih izražajo (Harding 2006).  

 

Oakley (2000) dodaja, da družba na eni strani žensko vidi kot spolno kategorijo, zato ji 

pripisuje tradicionalne ženske vloge, kot so žena, mama, gospodinja. Na drugi strani pa 
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družba ženske vidi kot svobodne in tiste, ki imajo enake pravice. Nekako se s tem pokaže 

kontradiktornost med dvema nizoma vrednot. 

 

Na področju drog pa se problematika kaže v pravicah uporabnikov in uporabnic na dveh 

ravneh: na globalni ravni, kamor vključujemo univerzalne listine o človekovih pravicah, ter 

na nacionalni ravni, ki te pravice interpretira glede na politični sistem, katerega dolžnost je 

poskrbeti za varstvo človekovih pravic (Kvaternik Jenko, 2006). 

Posameznik ima potemtakem pravico do uporabe drog, vendar gledano iz druge perspektive, 

se je bolje zavzemati za pravico da človek živi kvalitetno, saj drugače vse skupaj lahko zgleda 

kot prizadevanje za politično pasivizacijo ljudi, ki so v najnižjih položajih znotraj družbe 

(Muršič, 2006). 

 

Resolucija o nacionalnem programu na področju drog 2004-2009 (2004, str. 27) navaja, da je 

različnost potreb glede na spol potrebno upoštevati pri obravnavah in hkrati s tem omogočiti 

vključevanje vseh skupin uporabnikov. Zagotovljeni morajo biti programi, ki so prilagojeni 

obema spoloma in hkrati tudi različnim starostnim skupinam. 

1.4 Ženske in droge 
 

Literature o uporabnicah drog  je danes veliko manj kot je literature o moških uporabnikih. 

Nekako so bile skozi zgodovino uporabe, vsaj na papirju, prezrte, kar ne pomeni, da jih ni bilo. 

Franke (1995) pravi, da je to posledica tega, da je bila odvisnost žensk videna kot manjši 

problem, saj ni veliko žensk, ki so uporabnice drog ter da je odvisnost od drog problem 

moških  

Posledica so metode in oblike dela, ki so veliko bolj pisane na kožo moškim (Harding, 2006).   

Situacija se je po mnenju Ettore (2007) tekom let spremenila. Danes je literature o ženskah, ki 

uporabljajo droge veliko več in vse bolj se zavedamo razlik med spoloma glede uporabe drog. 

 

Razlog za vse večje zavedanje so ugotovitve,  da imajo ženske uporabnice drugačne potrebe 

kot jih zaznavamo pri uporabnikih. Zaradi kompleksnosti in specifičnih izkušenj, ki jih ženske 

imajo, je njihova opredelitev težka naloga. Kompleksnost se kaže predvsem v štirih temah, ki 

jih povezujemo z ženskim spolom: nosečnost in materinstvo, prostitucija, spolna zloraba in 

psihološke potrebe  (Harding, 2006).    
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Završnik (1992)  razliko med spoloma v uporabi drog vidi v tem, da je ženska odvisnost 

večkrat neopazna in nemoteča, saj gre v veliko primerih za uživanje legalnih drog, kot so 

alkohol in tablete. Glavna razloga  vidi v  pričakovanih socialnih vlogah, ki jih družba od njih 

pričakuje in v socializaciji, ki ima vpliv nad tem, kakšno je žensko obnašanje nad zdravjem 

ravnanje v življenjskih stiskah. Poleg tega medicinski diskurz ženske pogosteje 

»medikalizira« kot moške, njihove stiske pa hitreje označi za patološke. Dolgo je kazalo, da 

so depresije in stiske pogostejša težava žensk, vendar današnje raziskave to ugotovitev  

zavračajo. Kljub temu so ženske še vedno hitreje etiketirane z diagnozo depresije.  

Posameznice posledično izbirajo takšne droge, ki odvisnost skrijejo, in s tem ne kršijo 

družbenih pričakovanj do žensk, ki veljajo v družbi. Legalne droge, ki jih ženske pogosteje 

uporabljajo so benzodiazepininskega tipa, za katere je ocenjeno, da jih ženske uporabljajo 

dvakrat pogosteje kot moški. 

  

Do tu ni nobenega problema. Kaj se zgodi v primeru, ko ženska postane odvisna od drog, ki v 

polju spolnih stereotipov velja za »moško«, kot so npr. prepovedane droge (heroin, kokain). 

Njena stigma postane dvojna. Stigmatizirana je, ker je odvisna in ker krši norme, ki veljajo 

zanjo,  ker je ženska. To dvojnost lahko opazimo v institucijah, ki se ukvarjajo z odvisnostjo 

za katere je značilno, da v njih potekata dva procesa. Eden se nanaša na pomoč ljudem v zvezi 

z odvisnostjo, drugi pa uči, kako se moramo vesti, če želimo izpolniti »normalne« spolne 

vloge, ki veljajo za določeno družbo. Vse te zahteve so veliko večje in striktne do žensk kot 

do moških, hkrati so tudi kršitve družbenih norm bolj kaznovane (prav tam). 

Stigma je gotovo tisti dejavnik, ki poleg drugih dejavnikov vpliva na to, da ženske redkeje 

iščejo pomoč. Vse bolj se ugotavlja, da imajo ženske poleg tega, da se težje izpostavijo zaradi 

odvisnosti, ob vstopu v zdravljenje veliko pridruženih težav, kot so duševne motnje, nizko 

samospoštovanje, slabša samopodoba v primerjavi z moškimi. Ravno zaradi teh »dvojnih 

diagnoz« je  vstop v proces pomoči zaradi vseh teh težav slabše (Lovrenčič, Drobne in 

Vegnuti, 2004). 

1.4.1 Dejavniki tveganja 
 

Danes bolj kot o vzrokih uživanja govorimo o dejavnikih tveganja, ki pomembno vplivajo na 

to, da nekdo postane uporabnik. Vplivi dejavnikov tveganja uporabe drog se med seboj 

razlikujejo glede na poudarek tistih dejavnikov, ki se jih raziskuje (Sande, 2004). 
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Zaviršek (1994) in Muršič (2006) pišeta o štirih temeljnih značilnostih socializacijskih 

vzorcev, ki imajo vpliv nad tem, da ženske postanejo uporabnice drog. Deklice preko 

opazovanja in identifikacije z materjo razvijejo močno intuicijo za potrebe drugih ljudi. Že 

kmalu se naučijo, da je pogoj za pridobitev ljubezni s strani drugih to, da so čustveno 

razpoložljive in da znajo skrbeti za druge. Svoj vpliv ima nizka samozavest, ki preprečuje 

ženskam, da bi iskale prostor, kjer bi lahko zadovoljile svoje potrebe. Na ta način krivdo za 

stvari, ki se ne izidejo, iščejo v svoji notranjosti. Zadnji vzorec pa je prepoved jeze, ki 

povzroča, da se ženske ne naučijo konstruktivnega izražanja jeze in posledično razvijejo 

dvome vase ter občutek, da so nesposobne. 

 Dodajata še, da je uporaba drog v veliki meri odvisna tudi od izkušenj, ki jih ženska ima iz 

otroštva. Pretekli dogodki vplivajo na določene načine spoprijemanja s težavami. Velikokrat  

je uporaba drog odgovor na nerešljive situacije ali pa na nekatera čustva, ki jih sprožijo 

pomembni dogodki. Rezultat je pogosto negativna samopodoba v obliki dvoma vase, nemoči, 

simptomov depresije in anksioznosti, samoobtoževanja, samodestruktivnosti. 

 

Peršak (2006) je mnenja, da izpostavljenost kaotičnemu in nasilnemu  družinskemu življenju, 

pomembno pripomore k karieri uporabe drog. Zaradi tega se počutijo, kot da so v svojem 

življenju poražene, ne samo zaradi droge ampak nasploh, vse probleme in  občutke velikokrat 

pripišejo svoji lastni nesposobnosti, hkrati pa imajo o sebi zelo stereotipsko predstavo. Na ta 

način vse težave, ki jih pestijo na delovnem mestu ali pa problemi v povezavi z materinstvom, 

partnerstvom, pripisujejo svoji nesposobnosti, droga pa v tem primeru včasih postane edina 

spoprijemalna strategija, ki jim preostane. 

 

Raziskave kažejo, da so izkušnje zlorabe v otroštvu dejavniki tveganja, ki povzročajo 

ranljivost tako pri moških kot tudi pri ženskah. Kljub temu pa so ženske bolj pod pritiskom 

družbe, ki od nje zahteva da postane vzorna mati in žena (EMCDDA, 2008). 

V eni izmed raziskav med ženskami, vključene v program zdravljenja, je kar 77 % žensk, ki 

so doživljale nasilje v družini, kar polovica pa je bila v otroštvu psihično in fizično 

zlorabljenih. (Cohen, Miele, Capstick, 2004; v Mejak, 2010 ). 

 

Nadaljnji dejavnik, ki pomembno vpliva je odnos s partnerjem in starši. Začetek jemanja je 

velikokrat posledica razočaranja v ljubezni ali pa čustveni problemi z enima od staršev (Pešak, 

2006). 



 13 

Poleg vsega naštetega pa imajo svoj pomemben vpliv tudi sociokulturni dejavniki, ki se 

kažejo preko stopnje stigmatiziranosti, izkušnje diskriminacije in socioekonomski status 

uporabnice (Samsha, 2009). 

 

Kastelic, Zver Skomina in Kostnapfel Ritar (1999, str. 84) kot glavne sociokulturne dejavnike 

tveganja navajajo: »pozitivno družinsko anamnezo glede uživanja kakršnih koli psihoaktivnih 

snovi, uživanje oz. neustrezen odnos do uživanja drog, družba vrstnikov, ki uživa drogo, 

konflikti v družini in nesposobnost reševanja slednjih, vedenjske motnje, osamljenost, 

uporništvo, izjemne socialne težave, izostajanje iz šole, šolska neuspešnost, pogoste selitve.« 

1.4.2 Nosečnost in materinstvo 
 

Ker se uporabnice drog pogosto soočajo z  izostankom menstruacije in ker so mnenja, da ne 

morejo zanositi, se nosečnost ugotovi razmeroma pozno (4 ali 5. mesec). Med nosečnostjo je 

potrebno omejiti uporabo . V primeru zasvojenosti s kokainom ali heroinom zaradi nevarnosti, 

ki jih prinašajo odtegnitveni pojav oz. kriza pa popolno prenehanje z uporabo lahko pomeni 

nevarnost za plod. Zaradi tega se zdravniki velikokrat poslužujejo vzdrževanja z metadonom 

in s postopnim zmanjševanjem le tega (Kastelic, Zver Skomina, Kostnapfel Rihtar, 1999). 

 

Fenomen družbene skonstruiranosti ženskega spola pomembno vpliva na poglede uporabnic 

drog, ki so noseče ali pa so že postale matere. Naloga matere naj bi bila poskrbeti za svoje 

otroke oz. za otroka med nosečnostjo. Ženska naj bi svojo nosečnost načrtovala in med samo 

nosečnostjo živela zdravo. Ženske, uporabnice drog in hkrati matere so v naši družbi videne 

kot tiste, ki so neuspešne pri svoji vlogi matere in zavzemajo eno izmed mest najbolj 

stigmatiziranih skupin v moderni družbi (Murphy in Rosenbaum, 1999). 

V kontekstu uporabe drog, nosečnost oz. materinstvo ni videna kot idealna okoliščina v kateri 

bi lahko imel otroka in družino. Družbena kontrola željo po otroku  obsoja, v primeru  

nosečnosti  pa je  žensko telo videno kot tisto, ki je zastrupljeno in tisto, ki bo škodovalo 

plodu. Neizpolnjena naj bi bila tudi njihova vloga matere, saj zaradi uporabe drog za otroka 

ne skrbijo tako kot bi »morale« (Ettore, 2007). 

 

Murphy in Rosenbaum (prav tam) in Ettore (2007)  glede stigme, ki zadeva ženske 

uporabnice drog pravijo, da se le ta še poveča v primeru, ko postanejo matere. Ta stigma je 

nastala kot posledica pričakovanja družbe do ženske vlogi v patriarhalni  družbi o kateri sem 

pisala že zgoraj. Ženske se obsoja če so uporabnice, če pa so poleg tega še noseče, so v družbi 
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videne kot neodgovorne. Biti ženska uporabnica drog je med najmanj cenjenimi vlogami v 

družbi in hkrati tudi v hierarhiji med uporabniki in uporabnicami prepovedanih drog.  

 

 Posledica stigme je lahko ta, da ženske zaradi svoje nosečnosti in zasvojenosti ne iščejo 

pomoči, poleg tega pa jih je strah morebitnega odvzema otroka. Vse to lahko vpliva tudi na 

samopodobo matere, saj jim zbuja občutke nemoči, da za svojega otroka ne skrbijo dobro, ker 

so uporabnice drog (Murphy in Rosenbaum, prav tam). 

 

To, da so ženske uporabnice drog, ki imajo otroke ali pa so močno stigmatizirana skupina, 

kaže komentar uporabnice foruma med.over.net 

(http://med.over.net/forum5/read.php?142,6138367): 

 

»Oprostite ampak mislim da odvisneži nikoli ne bi smeli imeti otrok. Ali se je sploh zavedala 

koliko škode bi lahko naredila temu otroku, ki ga ima tako pravi zelo rada. To zame ni 

nikakršna ljubezen. No sem kritična oseba ampak meni so vsi odvisneži sami luzerji ki jih 

družba ne potrebuje.« 

S tem se zagotovo ne strinja Ettore (2007, str. 32), ki pravi: »Naj ženske jemljejo drogo ali ne, 

pravico imajo imeti otroke in pika!« 

1.5 Razlike med spoloma glede uporabe drog 
 

1.5.1 Uporaba drog 
 

Podatki, vezani na Evropo kažejo, da je med uporabniki drog, četrtina žensk in da je vsaka 

peta smrtna žrtev, kot posledica prevelikega odmerka, ženska (EMCDDA, 2005, 2006, 2008a).  

Zanimiv je podatek, da je v EU v obdobju od 2000 do 2003 število smrtnih žrtev med 

moškimi upadlo za skoraj 30%, medtem ko je med ženskami padlo le za  15%. Tu si lahko 

postavimo vprašanje ali obstajajo preventivne dejavnosti in kakšna je njihova uspešnost za 

zmanjševanje uporabe drog med uporabnicami (Evropski center za spremljanje drog in 

zasvojenostmi z drogami, 2006). 

 

Mlajše uporabnice drog (pod 20let) po večini največkrat uporabljajo  amfetamine in 

metamfetamine, kasneje, ko so stare nad 39 pa je največ uporabe pomirjeval. Ti podatki so 
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ugotovljeni glede na izkušnje zdravljenja. Tu se poraja vprašanje kje so ženske vmesne 

starosti (EMCDDA, 2005). 

 

Podatki kažejo malo višji odstotek žensk (70 %), ki si drogo vbrizgavajo, v primerjavi z 

moškimi (67,3 %). Kadi oz. inhalira več moških (10,4 %) kot žensk (7,5 %). Več je tudi 

moških, ki si vsakodnevno vbrizgavajo drogo, medtem ko za ženske velja, da si pogosteje 

vbrizgavajo drogo 1krat tedensko ali 2-6krat (Lovrenčič, Drobne in Vegnuti, 2004, str. 210). 

1.5.2 Zasebna in javna sfera 
 

Rosaldo (1974, v Harambloss, 1999) vzroke za različne značilnosti glede uporabe drog 

pripisuje  podrejenosti žensk, ki jo lahko opišemo z delitvijo sveta na  javni in zasebni. 

Ženske so tiste, ki dominirajo v domačem okolju, medtem ko so moški tisti, ki imajo glavno 

vlogo v javni sferi. Domače okolje se veže predvsem na družino in življenje v domačem 

okolju, javno okolje pa vključuje aktivnosti vezane na politiko, gospodarstvo, religijo…. 

 

Splošna domneva je, da so moški tisti, ki dominirajo in so glavni akterji v kulturi uporabe 

drog, medtem ko so ženske tiste, ki v primeru uporabe drog postanejo tarče družbenega 

etiketiranja, saj s tem ko začnejo uporabljati droge, posegajo na področje javnega, ki je bolj 

»moško« (Kandall, 1996, v Ettore, 2007). 

Kot zanimiv primer je Ettore (1992, v Zaviršek,1994) navedla, da je heroin že v svojem 

etimološkem izvoru povezan z »moškostjo«, saj prihaja beseda iz nemške besede heroisc, ki 

pomeni herojski.  

 

Ženska je torej tista, ki dominira v zasebni sferi svojega doma, kjer sta njeni ključni vlogi biti 

gospodinja in mama. Ettore (2007) poudarja, da moramo žensko odvisnost nujno pogledati 

skozi dve družbeni ideologiji, ideologijo ženskosti ter materinstva.  Droge nikakor ne moremo 

ločiti od socialne konstrukcije ženskega spola. Ženska v naši družbi velja za tisto, ki ima v 

življenju vlogo postati mama in poskrbeti za družino.  

Tako je ženska, uporabnica drog, v zelo težki situaciji, kajti njena naloga je, da zagotovi topel 

dom, preživlja sebe in svojo družino, nudi storitve (npr. gospodinjske), se podreja moškemu 

in hkrati uporablja  droge in se sooča s težavami, ki jih prinaša (Andreson  in Levy, 2003, v 

Ettore, 2007). To je torej način, da ženska ostane na vseh področjih vplivna. Doma opravlja 

naloge, ki so vezane na njen spol, hkrati pa mora delovati na področju uporabe drog, kjer 
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trguje z drogami. Dokazovanje je dvojno, družbi z opravljanjem vseh del, ki so vezana na spol, 

ter uporabnikom drog z uspešnim trgovanjem z drogami.  

1.5.3. Odnos med uporabniki in uporabnicami 
 

Zaviršek (1992) opisuje napetost med uporabniki in uporabnicami kot odnos, kjer je ženska 

tista, ki je v družbi, kjer še vedno dominirajo patriarhalne vrednote videna kot šibka in 

predvsem odvisna od moških.  

Zgodi se lahko, da je moški tisti, ki žensko zapelje v svet droge in postane krivec da začne, 

medtem ko se njena krivda izrazi takrat, ko je že odvisna. Takrat se ji očita, da se je pustila 

zapeljati (Kvaternik Jenko, 2006). 

 

Franke (1995) navaja, da je to tudi  eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vplivajo, da 

ženska začnejo z uporabo drog. Moški lik oz. še bolj pomembno, odnos s fantom oz. njihov 

partner, ki je tudi sam uporabnik. Ta igra celo pomembnejšo vlogo kot vrstnice oz. vrstniki. V 

primerjavi z moškimi naj bi več žensk, ki uporabljajo droge imelo partnerja, ki tudi sam 

uporablja droge. 

 

Tudi Peršak (2006) razloge za to, da je ženskam bolj pomembno mnenje parterjev kot 

vrstnikov, vidi v ženski samopodobi, ki je še zdaj v 21. stoletju odvisna od mnenja okolice, v 

katerem živi, še posebej pa od mnenja svojega parterja, ki mu želi ugajati in početi to, kar 

počne on, kljub temu, da je to dejanje odklonsko. S tem prepoznamo še vedno močan vpliv 

predstave o »normalni ženski«, ki je mater in hodi v službo, da preživlja družino in hkrati, da 

se ima v primeru razveze na kaj opreti. 

Za uporabnico drog je pogosto značilno, da je odvisna od moških: od prokupčevalcev z 

drogami, policistov, lastnikov lokala do klientov, kadar se ukvarjajo s prostitucijo. 

Vse bolj se kaže, da je ženski droga največkrat predstavljena s strani pomembnih drugih. Sem 

štejemo partnerja, člana družine ali pa prijatelja. Vsi ti odnosi imajo nanjo velik vpliv in 

velikokrat se izkaže, da imajo uporabnice drog partnerja, ki je tudi sam uporabnik 

(Samsha,2009 ). 
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1.5.4 Prostitucija 
 

Zanimiv zapis iz leta 1901 prostitucijo opredeljuje kot »izrodek obče družbene pokvarjenosti, 

priča njene nepopolnosti. Prostitucija bije v obraz vsem naravnim zakonov in vsakemu čutu 

človekovega dostojanstvo.« (Klemenčič- Anžič, 1901, str. 155) 

 

Danes se kaže  mnenje, ki ni daleč od tega. Mogoče ne uporabljamo več tako močnih besed 

zoper njo, vendar je še vedno obdana s stigmatizacijo in marginalizacijo tistih, ki so v 

kakršnikoli povezani z njo. To je tudi glavni razlog zakaj je pri nas prostitucija slabo 

raziskana hkrati pa je postala bolj organizirana oz. postaja vse »indoor«, saj s tem ko se 

dogaja za zaprtimi vrati ne povzroča konfliktov v javnosti (Šorli, 2005). 

 

Završnik (1992, 1994) ugotavlja, da se veliko uporabnic drog ukvarja s prostitucijo. Droga je 

pogosto le ena izmed dodatkov prostitucije. Ženske uporabnice so med prostitutkami najnižje 

na lestvici in gre za eno izmed najranljivejših skupin, saj niso zavarovane pred nasiljem in 

izkoriščanjem zvodnikov, hkrati pa doživljajo stigmatizacijo s strani žensk, ki so višje na 

lestvici. 

Ena izmed značilnosti ženskih uporabnic je  ta, da se jih veliko več ukvarja s prostitucijo, kot 

moških. Prostitucija je ena izmed izbir, ki jo imajo uporabniki poleg prosjačenja, prevare, 

kraje. Kljub temu pa je to po njihovem mnenju ena izmed najbolj nemoralnih dejanj, 

predvsem zaradi strahu pred okužbo z nalezljivimi boleznimi (prav tam). 

 

Završnik (1992) in Kvaternik Jenko (2006)  navajata, da s prostitucijo ženska postane 

ekonomsko neodvisna, hkrati pa je to lahko način iskanja samega sebe, v smislu odločanja o 

svojem življenju in telesu. Dodajata, da  je eden izmed razlogov prostitucije, socializacija 

žensk, ki jo nauči zaničevalnega odnosa do svojega telesa. 

Uporabnice drog, ki se ukvarjajo s prostitucijo, naj bi imele daljšo kariero načina pridobivanja 

denarja kot moški. Vzrok za to se pripisuje skritosti prostitucije, medtem ko  moški  skušajo 

denar pridobiti na kriminalen način, ki se hitreje odkrije in se posledično hitreje konča 

(Kvaternik Jenko, 2006). 

 

1.5.5 Informiranje o škodljivosti drog 
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Peršak (2006), je mnenja, da obstajajo razlike glede uživanja drog med spoloma. Kot prvo 

razliko omenja, da so dekleta veliko bolj  informirane o škodljivosti drog, in se le te tudi bolj 

zavedajo. 

Vzrok, ki ga lahko opišemo z vidika širše družbe so dvojna merila glede odklonskega 

ravnanja. Normativna merila za žensko so drugačna in tudi strožja od moških in le te 

pomembno vplivajo na to, kakšne odločitve ženske sprejemajo v svojem življenju. To lahko 

pomeni, da so njihove odločitve veliko bolj premišljene, kot pri moških.  

1.5.6. Psihosocialne težave 
 

Pri uporabnicah drog obstaja večje tveganje za nastanek psiholoških težav, kot so depresije, 

prehranjevalne motnje, anksioznost, fobije…(EMCDDA, 2008). 

Nekateri strokovnjaki (Lovrenčič, Drobne in Vegnuti, 2004) pojasnjujejo, da je ženska bolj 

usmerjena v svojo notranjost in ponotranjenje čustev in stresa, medtem ko je moške v večji 

meri strah pred ožigosanjem in kriminalnimi dejanji.  

Tudi Peršak (2006) pravi, da so ženske z razliko od moških bolj usmerjena vase. Velja, da 

imajo lahko nižjo  samozavest in slabšo samopodobo. Poleg tega so ženske bolj nagnjene k 

temu, da težave, ki jih pestijo, hitreje pripišejo občutku svoje nesposobnosti, posledično pa 

njihova spoprijemalna strategija v nekaterih primerih lahko postane droga. 

1.5.7. Zdravstvene težave 
 

Poleg psihosocialnih posledic, ki jih droge povzročajo, je pomemben tudi biološki vpliv, ki se 

glede na spol razlikuje. Ženske imajo na primer nižjo stopnjo tolerance za alkohol.  Z enako 

telesno maso kot moški pri pitju enakih količin alkoholne pijače, dosežejo višje koncentracije 

alkohola v krvi.  Vzroka sta  drugačna porazdelitev maščevja in vode v telesu (ženske imajo 

več maščevja in manj vode v telesu kot moški) in presnova (Hovnik Keršmanc, Kastelic in 

Zorec Karlovšek, 2012) 

Podobno se dogaja tudi pri učinkih različnih prepovedanih drog. Ženske so izpostavljene 

dodatnim tveganjem, kot so možnost manjše plodnosti in rodnosti, amenorea in poškodba 

plodu v nosečnosti. Spol pa ni edini, ki na to vpliva, saj je potrebno upoštevati še način vnosa 

droge, odmerek in sočasno uporaba drugih drog (Lovrenčič, Drobne in Vegnuti, 2004). 

Tudi zdravstvene posledice uporabe drog se pri ženskah drugače  kažejo kot pri moških (npr. 

glede na vrsto drog, način življenja, pridružene težave v duševnem zdravju), ravno tu se kaže, 

da je sam potek in način zdravljenja potrebno prilagoditi potrebam žensk (prav tam). 
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1.5.8. Zdravljenje 
 

Podatki iz obdobja od leta 1991 do 2002 za uporabnice, ki so prvič obravnavane v 

zdravstvenem sistemu v Sloveniji kažejo pomembna razlike med spoloma v značilnostih 

uporabe drog. Ena izmed razlik je ta, da so ženske mlajše ko iščejo pomoč (21 let). Pri 

ženskah je značilno, da kasneje začnejo s prvo drogo (pri 18 letih) ter pogosteje živijo s 

partnerjem oz. s prijatelji, veliko več jih živi tudi z uporabniki drog v primerjavi z moškimi 

(Evropski center za spremljanje drog in zasvojenostmi z drogami, 2006). 

 

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenostmi z drogami (2006) piše, da so današnje 

oblike zdravljenja usmerjena predvsem v uporabnike opiatnih drog, ki so po večini moškega 

spola, medtem ko so obravnave, ki so prilagojene glede na spol, usmerjene predvsem v 

intervencije, ki se tičejo v glavnem žensk. 

Danes velja, da imajo skoraj vse države Evropske unije in Norveška omogočeno zdravljenje, 

ki skrbijo za potrebe uporabnic drog in hkrati tudi za uporabnice, ki imajo otroke oz. ga 

pričakujejo. Kljub temu, je takšna oblika  še vedno redkost, hkrati pa je pomoč skoncentrirana 

večinoma v mestih. 

Poročilo dodaja, da so ženske manj pogosto vključene v proces zdravljenja, kot moški. Teh 

naj bi bilo samo 20% od tistih, ki se zdravijo. Razlog za to naj bi bilo materinstvo. Ženske se 

težje vključijo v visokopražne programe, ravno zaradi tega, ker jih je strah odvzema otrok, 

hkrati pa s tem pomeni da se izpostavijo kot mati, ki uporablja droge (prav tam). 

 

Spol nima vpliva nad samo uspešnostjo in časom zdravljenja. So le dejavniki, ki pripomorejo, 

da ženska ostane dlje v procesu zdravljenja. Le ti vključujejo terapijo, ki uporabnici nudi 

podporo, kvaliteta zdravljenja, omogočena skrb za otroka, motivacija posameznice in drugi.  

Nekaj časa je veljalo, da ženske hitreje zapustijo zdravljenje, danes pa o tem nismo več tako 

prepričani, ravno zaradi vseh dejavnikov, ki vplivajo na zdravljenje (Samhsa, 2009). 

1.6. Zaključek teoretičnega  dela 

 

Lahko rečem, da  je spol eden izmed dejavnikov, ki ima vpliv na značilnosti uporabe drog. 

Ženska je tista, ki je vezana na svojo vlogo ženske v družbi, za katero velja, da postane vestna 

žena in mater. Ti dve vlogi vplivata na strožja merila glede odklonskosti žensk, saj uporabo 

drog kažeta v luči nesprejemljivega in obsojanja vrednega.  
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Specifičnost spola se kaže v tem, da so ženske bolj usmerjene v svojo notranjost in imajo 

nižjo  samozavest in slabšo samopodobo. Razlika so tudi zdravstvene težave, kot posledica 

uporabe drog, s katerimi se soočajo ženske. Le te so povezane z reprodukcijo, v smislu 

zmanjšanja plodnosti in poškodbe ploda.  

Kaže, da so ženske pri uporabi bolj pazljive in se pred uporabo bolj informirajo, saj je 

prisoten strah pred škodljivimi vplivi drog. Pomembna razlika med spoloma je tudi  v 

strategijah pridobivanja denarja za droge. Ženske se poslužujejo prostitucije, medtem ko se 

moški bolj usmerjajo v kriminal. 

Prepoznane potrebe uporabnic so vezane na proces zdravljenja, ki bi moral biti spolno 

specifičen zaradi zdravstvenih in psihosocialnih težav, s katerimi se ženske soočajo. Potrebe 

se izražajo v željah po kvalitetnem zdravljenju, ki omogoča uporabnicam predvsem podporo 

pri materinstvu kot tudi  pri psihosocialnih težavah, ki nastanejo pred in v času zdravljenja. 

 

2. EMPIRIČNI DEL 

2.1. Namen raziskave 
 

Pri raziskavi želim ugotoviti pomen spola pri uporabi drog. Pri tem sem se osredotočila na 

ženske, ki so uporabnice drog ali pa imajo izkušnjo uporabe drog. 

Zanimalo me je, kateri dejavniki vezani na spol imajo po mnenju uporabnic, vpliv na razlike v 

uporabi drog. Pri tem sem se osredotočila na vrste drog in način uporabe drog pri uporabnicah. 

Raziskovala sem dejavnike tveganja, ki so imeli vpliv na to, da so intervjuvanke postale 

uporabnice. Zanimale so me posledice, ki jih uporaba drog pušča tako na zdravstvenem kot 

tudi na socialnem področju pri uporabnici, del raziskovanja pa sem namenila strategijam 

pridobitve denarja za drogo in izkušnjam zdravljenja uporabnic. 

 

Zavedam se, da na podatke o  razlikah med spoloma glede uporabe drog vpliva več 

dejavnikov, kot so starost, nacionalna pripadnost, vrsta drog in način uporabe…le ti 

onemogočajo, da bi neko razliko opredelila kot dejstvo, zato jih bom opisovala kot izkušnje in 

mnenja, ki jih imajo uporabnice. Hkrati pa posplošitev onemogoča tudi narava same raziskave, 

ki je  kvalitativna. 
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3. METODOLOGIJA 

3.1. Vrsta raziskave 
 

Zaradi specifike raziskovanega pojava sem uporabila kvalitativno  metodologijo. Na osnovi 

analize odprtih intervjujev sem ugotavljala pomen spola pri uporabi drog in značilnosti 

uporabe drog pri uporabnicah.  

Zanimalo me je, kakšno je mnenje uporabnic o razlikah med spoloma glede uporabe drog. Pri 

tem sem se osredotočila na razlike glede vrste in načina uporabe drog ter glede strategij za 

pridobitev denarja. Fokus raziskave so bile tudi posledice drog na zdravstvenem in socialnem 

področju uporabnic. Želela sem izvedeti, kje same vidijo dejavnike tveganja, ki so pripomogli 

k uporabi ter kakšno je njihovo mnenje o obravnavi uporabnic v smislu, ali se jim zdi, da 

zadovoljuje njihove potrebe in če bi si želele še kakšne druge oblike pomoči. 

 

Na podlagi teorije o vlogi spola pri uporabi drog in namena raziskave sem si zastavila 

naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

Kakšne so glavne razlike med spoloma glede uporabe drog? 

Kakšne so razlike med spoloma glede vrste, pogostosti, načina uporabe drog in glede posledic, 

ki jih droga pusti na uporabnici? 

Kateri dejavniki pripomorejo k temu, da ženska postane uporabnica drog? 

Katere potrebe glede oblik pomoči v zvezi z uporabo drog, se pri uporabnicah kažejo kot 

pomembne in drugačne od moških uporabnikov? 

3.2. Vzorec 
 

Izvedla sem pet intervjujev z uporabnicami drog, ki sem jih pridobila preko društva Stigma in 

društva Projekt Človek. Edini pogoj za izbor je bil ženski spol, bivša uporabnica ali pa še 

vedno uporabnica. Razlog za izbor teh dveh društev je bil ta, da sta se mi zdeli še najbolj 

primerni za to tematiko, hkrati pa sta bili dostopni in pripravljeni sodelovati. 

  Vse uporabnice so bile v času raziskave vključene v proces zdravljenja. Dve sogovornici sta 

bili nastanjeni v varni hiši Društva Stigma, ena je občasno hodila v dnevni center društva 
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Stigma, drugače pa je bila vključena v metadonski program na Metelkovi, ostali dve 

uporabnici sta bili na zdravljenju v društvu Projekt človek. 

 

Njihova starost v času raziskave je bila 32, 33, 35, 36 in 30 let. Tri uporabnice so imele po 

enega otroka, ena uporabnica dva otroka, ena pa otrok ni imela. Vsi otroci so bili začasno v 

rejništvu, razen ena uporabnica, ki je imela dva otroka je imela svojega novorojenčka pri sebi, 

saj ji program zdravljenja (društvo Projekt Človek) to omogoča. 

3.3. Merski instrumenti in viri podatkov 
 
Vseh pet intervjujev sem opravila s polstrukturiranimi intervjuji. Že v naprej sem glede na 

teme, ki sem jih raziskovala, oblikovala vprašanja, ki sem jih potem sproti dopolnjevala glede 

na  vsebino povedanega. 

Eden intervju je bil izveden na dnevnem centru Stigma, dva v Škofji Loki v društvo Projekt 

Človek, zadnje dva pa v Varni hiši društva Stigma. 

3.4. Obdelava in analiza podatkov 

 

Analizo pridobljenega gradiva sem opravila s kvalitativno analizo. 

 

a) Izbor pomembnih delov besedila in določitev enot kodiranja 

 

Iz zapisanega intervjuja sem določila najbolj pomembne dele besedila in jih izpisala. Nato 

sem iz izpisanih izjav še enkrat izločila izjave, ki so se nanašale na zastavljene teme. 

 

b) Kodiranje izjav 

 

Za vsako izmed sogovornic sem oblikovala tabelo, kamor sem vnašala izbrane dele 

besedila oz. izjave. Vsaki izjavi sem nato določila določene kode prvega in kode drugega 

reda. 

Tabela 1: 

Primer vsebinskega kodiranja: 

 

 Št.            Izjava/besedilo    Koda 1. reda 

87 Mislm, da ženske ful lažje pridemo do Lažja pridobitev denarja za drogo 
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dnarja za drogo, k moški. Vsaj jst.  
88 Uglavnm, jst sm se prodajala za drogo, 

za dnar in sm mela tud prjatlce k so to 
počele. Men je blo ful lahko pridt do 
dnerja. Dobiš na lahk način. Pač, 
ženske ful na lahko dobijo. Lažji je. 

prostitucija 

89 Vsaj men se tko zdi, zto k je ful več več 
fantov k grejo na detoks, na zdravljenje. 
Nas je osem od tega sam tri ženske. In 
tud čakalna doba je blo recimo 
80procentov fantov, pa ful mal žensk, 
pomoje glih zarad tega k tok laži prideš 
do droge. Jst sm recimo ful malkrat 
krizirala, k sm lohka poklicala pa sm 
dobila dnar.   
 
 

Več moških gre na zdravljenje 

90 Najprej sm ful travo kadila, to je bla 
moja najljubša droga, k jo vbistvu sploh 
nism mela za drogo, k je blo ful 
posplošen. Doma so toleriral, pa tud ati 
jo je kadil, pa svoje cajte jo je tud sadil. 
No pol se je pa sam še stopnjeval. 

Začetki z marihuano 

91 Ekstazije, tripe sm en cajta ful jedla. To 
je blo pr 15h. 

Vrsta droge 

92 drgač sm pa začela pr 13.. Doma recmo 
sm začela vn hodt v šestem razredu. Tko 
da ms bla pa vsakdan zuni pa v 
7razredu. Takrat sm se kao mela za 
žensko (posmehljivo), sam vem, da nism 
bla, da sm bla še otrok, a ne. 

Začetek z drogo 

93 Moške zmer k poslušam, so pr 17, 18. 
Punce pa pr 12, 13. Verjetn je to 
povezan s tem, k ženske prej odrastemo. 

Ženske začnejo prej 

 

c) Ureditev izjav po kodah in združevanje v kategorije 

 

Posamezne izjave, ki so sovpadale glede na vsebino, sem združila v kode 2. reda in jih 

razvrstila po kodah 3. reda. 

Tabela 2 

Primer ureditve izjav po kodah  in združevanja v kode 2. reda in 3. reda 

 

DRUŽINA 

A) LOČITEV  
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54 Smo mel boje, k sta se ločvala.  Oče in mama in to se je nekak vse prenesl name, 

eno bremo. Še pol je blo ful problemov zarad premoženja.  

 

B) VZGOJA BREZ MEJ  

55 Uglavnem nisem mela nobenih jasnih mej. Bla sm razdvojena, imela sem občutke 

nepripadnosti, k da nikamor ne spadam nimam nobene pozicije. Ne tja ne tja.   

 

C) ODSOTNOST STARŠEV 

60 Oče se je odselil, mama je mela frizerski salon in je delala po cele dneve. Ni je bilo 

niti v bližini je bla kot ena tehnična mama.  

 

Č) DOBRI ODNOSI 

209 V dobrih odnosih sm bla pa s teto. Pa z staro mamo. 

D) POBEG OD DOMA 

215 K jst sm ubistvu pr stari mam živel že od 12leta k sm pobegnla od doma., To je bla 

mama njegova, na 18 rojstni dan sm pa šla na svoje 

E) NERAZUMEVANJE, KONFLIKTI V ODNOSIH 

63 Tri leta nazaj, k je zdravljenje  spet doseglo vrhunc, smo začel spet bolj govorit, k 

sm bla domov, me je zaprla v hišo, men se je mešal od krize. Pol je klicala da ne 

zmore, da nej pridejo, da nekak rešimo. Niso brijantni ampak taki so kot so. 

 

178 S fotrom se ne zastopva tok dobr, k sva ista po karakterju. Težek je skos kritike 

daje , in to mene čist psihično izčrpa pou ure, men en let pobere. 

F)NASILJE V DRUŽINI 

214 Oče je bil pa pr nas akoholik, k me je tepu. Je prnesu sam trplenje 

 

4. REZULTATI 

4.1. Uporaba drog 
 
Večina mojih intervjuvank je z uporabo drog začela v najstniških letih. Najnižja starost, ki jo 

je ena od sogovornic označila za začetek uporabe je 12 najvišja pa 22 let. Leta začetka lahko 

uvrstimo v obdobje adolescence,  ki je lahko tudi ena izmed dejavnikov tveganja in z njo 

povezano preizkušanje novih vlog, meja, substanc (Sande, 2004). Sogovornica je povedala, da 
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po njenih izkušnjah moški začnejo z uporabo v kasnejših letih kot ženske: »Moške zmer k 

poslušam, so pr sedemnajstih, osemnajstih. Punce pa pr dvanajstih, trinajstih. Verjetn je to 

povezan s tem, k ženske prej odrastemo.« Podatki, ki jih navajajo Lovrenčič, Drobne in 

Vegnuti (2004) se s tem ne skladajo, saj le ti pravijo, da ženske v povprečju kasneje začnejo s 

prvo drogo kot moški. Najpogosteje so ženske stare 18 let, ko začnejo z uporabo. 

 

Ena izmed značilnosti uporabe drog pri ženskah je po mnenju Zaviršek (1992) ta, da ženske 

pogosteje uživajo legalne droge kot so tablete. Pri mojih sogovornicah te razlike niso 

omenjale, saj so bile tablete nekaj, kar je uporabljala poleg vseh drugih drog, kot so kokain, 

heroin…. Pri vseh se je pojavil odgovor, da so poskusile že vse, kar je na voljo pri nas v 

Sloveniji: »Probala sem že čist vse. Vse kar se v Sloveniji da dobit. Teh novih plesnih drog je 

pa npr. tok da še sama ne vem, jst nabolj poznam morfij, heroin, kokain, thc, pomirjevala, 

uspavala, antidepresivi, antipsihotiki…« 

Vrste tablet, ki so jih same navedle kot droga s katerimi so imele že vse izkušnje, so 

benzodiazepini, po katerih je kriza zelo huda, hkrati pa se po njihovem mnenju, učinkov teh 

tablet ne da odvaditi z metadonom, ampak samo z benzodiazepini: »Kriza po benzodiazepinih  

zgleda tko, da te dobesedno pečejo možgani, dobesedno, glavoboli, si brez volje, am nisi 

sposoben nč, ne živet, ne eno ne drugo am, potem vse te boli uglavnem, v glavi se pa največ 

dogaja, še sama ti ne znam čist dobr razložit, ampak to so taki neprijetni občutki k ni stvari k 

bi bla hujš k po benzčii..« 

»Deset dormiču na dan da sm bla sam zdrava pa taka kriza je da uf. Nč ni pomagu, noben 

metadon, sam benzodiazepini.« 

 

Način uporabe s katerim so sogovornice začele, je  večinoma  snifanje in kajenje: »Sm pa 

snifala bolj pa kadila«. Kot razlog je ena intervjuvanka navedla, da je ženskam uporabnicam 

izgled bolj pomemben, zato s snifanjem onemogočiš, da se uporaba vidi na telesu: »Mogoče 

razlika v tem, da punce smo dle časa heroin snifale. Bolj zarad tega da se ne vidi na telesu. Ti 

je bolj pomemben izgled.«   

Vse so tekom časa prešle na intravenozno uporabo droge. Razlogi prehoda na IV uporabo, so 

po mnenju uporabnic ta, da je s kajenjem ne omogočimo enakega vnosa in le ta posledično ne 

doseže želenega učinka: »Prvič sm drogo snifala. Pol sm jo na folijo , sam pol vsakič več rabš. 

Sam pol sm pa že kadila kar ceu dan, k tuki je manjši vnos. Manjši koncentrat je in pol sm se 

ga začela pa spet zadevat.« Drugi razlogi, ki so bili še omejeni,  je pomanjkanja denarja za 

drogo in to, da  jim snifanje ni odgovarjalo zaradi pekočega občutka v nosu: »Jst sm dost let 



 26 

kadila po foliji heroin, pa kokain snifala. Pol s cajtom k ni blo tok dnarja sm šla pa na iglo, 

drgač pa bolj kokain, heroin, na konc metadon.  Drgač pa bolj kokain pa heroin, trava mi ni 

bla. Snifala pa nism, k sm ene parkrat probala me je tok žgal da sm raj na iglo.« 

 

Prva seznanitev uporabnice z drogo je po mnenju Peršaka (2006) in Samse (2006), ponavadi s 

strani moških oz. s strani pomembnega drugega. Intervjuvanke so se prvič seznanile v družbi 

s prijatelji: »Seznanli so me prjatli.« Eno sogovornico pa je z drogo prvič seznanila prijateljica 

iz Srbije, ki je medicinska sestra: »Pol sm pa spoznala eno iz Srbije, k je bla medicinska 

sestra, eno prjatlco in  ona me je prvič zadela a ne, in mi je blo ful všeč, tko 8ur. Mi je blo tko 

no. Pol sm pa začela.«  

 

Peršak (2006) govori o tem, da so ženske uporabnice veliko bolj informirane o škodljivosti 

drog in se le te tudi bolj zavedajo.  

O škodljivosti drog so se razgovorile tri uporabnice. Ena izmed njih je povedala, da jo je strah 

nekaterih učinkov droge, hkrati pa je povedala, da se preden drogo vzame, o njej pozanima, o 

njej kaj prebere in se na podlagi tega potem tudi odloči ali jo bo vzela ali ne: »Jst drgač velik 

stvari berem in mi je velik stvari jasnih, logičnih, potem, da mi bo  zdej en reku, dej jst mam 

en trip, ne bom jst kar vzela, k da je dobr. Se bom prej pozanimala in hotla vedt točno, kaj  to 

točno je, kako deluje, kakšne učinke ma in se na podlagi tega odločam.« 

Ta ista uporabnica je tudi omenila, da je o drogah tudi ogromno brušur, ki so na voljo, vendar 

je malo tistih, ki to bere: »Kva pa vem, sej ogromno je enih brušur, sam brošure, dejansko, 

roko na srce folk bl mal bere pa gleda.« 

Pazljiva pa ni samo pri vrstah droge, ampak tudi pri sami uporabi. »Jst sm zmer zlo pazla, 

vedno svoje injekcije vedno vse čisto.  Jst sm bla v stiku nekoč z nekom, k je mel hepatitis, in 

na srečo sm bl advakrat že ceplena, tko da pol nism dobila.« 

Druga uporabnica je omenila, da jo je bilo na začetku drog strah, razen ekstazi se ji je zdel kot 

tablet za glavo, zato je bil strah manjši: »Prvo sm ekstazi vzela, k me je blo strah, k se mi je 

zdel tko, k tablet za glavo in nism mela unga straha, kaj po pol a ne.« 

 

Nobena izmed intervjuvank ni navedla razlik med spoloma v vrsti uporabe drog in načinu 

uporabe le te. Njihovo mnenje je, da vsi poskusijo iste droge in na enak način: » Pomoje glih 

ni razlik, kar ženska proba tud moški proba. Kar moški proba tud ženska. Kukr vidm, po seb 

ne morem glih sklepat, ampak ni glih razlike. Se mi zdi da kar vsi vse probajo.« 
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4.2. Dejavniki tveganja 

 

Dejavniki tveganja, ki so jih uporabnice navedle kot pomembne za njihovo kariero uporabe 

drog, se od posameznice do posameznice razlikujejo. Mnenje uporabnice je, da je večina 

uporabnikov in uporabnic iz ločenih družin in da je vedno družina tista iz katere izhajajo neke 

težave: »Probleme sm opazla, tko k raziskujem svojo preteklost. Družina je zmer tista osnovna 

matica in ponavad te stvari izvirajo iz tam. Sm pa opazla da imamo punce dost slabši odnos z 

mamam fantje pa z očetmi. Fantje so ful bolj na mame navezani, punce pa bolj na očete. To 

sm opazla. Čeprou smo bolj kot ne vsi iz ločenih družin pa to.« 

Eden izmed vzrokov po mnenju uporabnice je želja po dokazovanju, pred drugimi: »Ja tko, 

da sm bla na začetku radovedna in sm se v družbi hotela dokazvat. Pa zarad te tekmovalnosti, 

sem se začela pol zraven še drogirat. Kot dokaz, da jaz tud zmorem, da sem ista. Če boš ti 

joint kadil bom jaz dva.« 

Razlog, ki ga je videla ena izmed uporabnice pa je bil nasilen partner. Droga pa je bila tista, ki 

ji je pomagala zmanjšati bolečino: »Pa k sm mela zlo nasilnga fanta in sm vedla da je heroin 

zdravil, da te neha vse bolet. Takrat sm pol si sama heroin poiskala in se ga zadela, k me je 

spet nehal bolet. Takrat mi je to blo prou beg a ne, prou, to je bil tist občutek, da te boli k… 

za vse.« 

Ena uporabnica pa je rekla, da je preprosto vedela, da bo drogo nekoč poskusila. K temu jo je 

spodbudilo tudi branje knjige, Mi otroci s postaje ZOO: »In uglavnm jst sm vedla, da bom 

enkrat začela, vedla sm da bom probala. Sm tud brala knjigo Mi otroci s postaje ZOO in to v 

6. razredu. Potem sm vedla, da jst to hočem probat. Tako da sm jst v 7. razredu, pr 12, sm bla 

že navlečana. Tako, da sm že takrat, pr 12 začela zobat raznorazne tablete.« 

4.3. Partnerstvo 
 

Eden izmed pomembnih dejavnikov, da ženska postane uporabnica je po mnenju Peršaka 

(2006), njen partner. Partnerjevo mnenje je ženski velikokrat bolj pomembno kot mnenje 

vrstnikov, saj mu želi ugajati in početi to, kar počne on, čeprav ni nujno, da je zakonito. 

Ena izmed sogovornic je svojega partnerja spoznala, ko je bil že sam uporabnik: »Midva s 

fantom sva začela hodt 2001 on takrat ni vzemal nobenih tablet. On je heroin začel šele, s tem 

da ga je najprej kadil, v jointih. On je začel kasnej k jst. Ampak on je bil že navlečen k sva 

midva začela hodt.« 
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Nekatere druge sogovornice pa se vpliva moških uporabnikov zavedajo in se jih načrtno 

izogibajo. Le to naj bi bila, po mnenju ene izmed sogovornic možnost, da je prenehala z 

uporabo: »K nikol nism mela veze z moškim k bi se drogiru, skos sm mela trezne tipe. In to me 

je nazaj držal, da sm se kokr tok umirila.« 

Tudi druga intervjuvanka je povedala, da je imela vedno partnerje, ki niso bili uporabniki, saj 

je vedela, da bo le na ta način lahko prenehala z uporabo, hkrati pa je pokazala da ne zaupa 

uporabnikom, saj naj bi v času krize, najprej poskrbel zase: »k nism mela veze z nobenmu. K 

pol sm vedla da ne bom nikol vn pršla iz tega. Če bi bla s kakšnim k se drogira bi recmo jst 

hotla nehat njemu bi pa glih pasal al pa obratno. Pol bi bla skos v drogah. Pol ni enga 

odnosa. K si bolan valda bo prvo zase poskrbel.  

Pri naslednji intervjuvanki je bil partner ki ni bil uporabnik, rešilna bilka, da je začasno 

prenehala z drogo: »Partner ni biu. Glih zato. Pr njemu u bajt me je zapru v bajto,  nema 

izlaza dokler se ne spucam. In me je zadržvov, k sva šla pa narazen sm pa spet začela. Mislm 

da je biu takrat on tisti.« 

 

Iz intervjujev sem ugotovila, da sta kar dve  od petih uporabnic imeli nasilnega partnerja: »Jst 

sm mela težave, k me je tepu. Jst mislm, da je tle razlika. Da jst nism mogla. Jim nč ni blo, 

moškim. K je pa mene fant tepu sm pa kumi še žvela, vsa polomljena.« Ena uporabnica je 

zaradi nasilja partnerja in zaradi nosečnosti pobegnila v varno hišo, saj se je bala, da jo bo 

ponovno udaril in s tem škodoval njeni nosečnosti: »sm se bala da bi me v trebuh, da bi 

zgubla otroka a veš.« 

4.4. Družina 
 

Za ženske uporabnice velja, da ima večina  izkušnje zanemarjanja in zlorab v otroštva. Ženske, 

ki so svoje otroštvo preživljale v kaotičnem okolju, ob pomanjkanju dodatnih podpor iz okolja, 

postanejo ranljive, s tem se poveča možnost za uporabo drog v kasnejšem življenju 

(EMCDDA, 2008).  

Ugotavljam, da uporabnice prihajajo iz različnih družin. Vse sogovornice so omenjale 

konflikte z vsaj enim od staršev: »S fotrom se ne zastopva tok dobr, k sva ista po karakterju. 

Težek je skos kritike daje , in to mene čist psihično izčrpa pou ure, men en let pobere.« 

Ena sogovornica svojega očeta opisuje kot nasilnega in človeka, ki je imel težave z 

alkoholom: »Oče je bil pa pr nas akoholik, k me je tepu. Je prnesu sam trplenje.« 
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Zaradi konfliktnih odnosov je ena sogovornica  pobegnila od doma k svoji babici: »K jst sm 

ubistvu pr stari mam živel že od  dvanajstega leta k sm pobegnla od doma. To je bla mama 

njegova, na osemnajsti rojstni dan sm pa šla na svoje.« 

Dve izmed sogovornic so se v življenju soočile s smrtjo enih od staršev. Ena uporabnica je 

izgubila očeta, kar naj bi bil po njenem tudi razlog za resno uporabo drog: »No pol se je pa 

začel, oče mi je umru pr devetnajstih, da sm pa resno začela.« Druga sogovornica pa je v 

najstniških letih izgubila mamo. Izguba jo je zelo močno prizadela: »Drgač smo mel že tko 

bolj take odnose. Jst sm bla bolj od mami sestra pa bolj od očeta. In k sm jo  pr  petnajstih  

zgubla sm se zaprla vase, sm se počutla da sm vse zgubla.« 

Ena izmed uporabnic se je v svoji družini počutila razdvojena, hkrati pa je imela občutke 

nepripadnosti: »Uglavnem nisem mela nobenih jasnih mej. Bla sm razdvojena, imela sem 

občutke nepripadnosti, k da nikamor ne spadam nimam nobene pozicije. Ne tja ne tja.«  Ta 

ista uporabnica se je soočala tudi z ločitvijo staršev, ki ji je prinesla dodatno breme: »Smo mel 

boje, k sta se ločvala.  Oče in mama in to se je nekak vse prenesl name, eno breme. Še pol je 

blo ful problemov zarad premoženja.« 

4.5. Zdravstvene težave 
 

Kot zelo pogosto zdravstveno težavo so uporabnice navedle krizo. Krizo opisujejo kot 

bolezensko stanje, v katerem imaš veliko fizičnih bolečin, podobnih angini, gripi in pljučnici,  

katere skušaš na vse možne načine preusmeriti: »To te zvija, bruhaš, živčn si, tulš, jokaš, 

tolčeš sam sebe, da bi preusmeru bolečino, k to so bolečine da je joj. Zvija te, glava boli. Take 

fizične bolečine, da vav, jst k sm jih prvič dožvela sm misla da mam angino, gripo , pljučnco, 

angino, vse naenkrat, pa še to bi mogla pomnožit s sto, tok hudo boli.« 

 

Težave, s katerimi so se  uporabnice soočale ali pa se še vedno soočajo so največkrat 

zdravstvene narave. Ena izmed uporabnic ima kot posledico uporabe drog, težave s 

spominom: Pol druga pizdarija k sm jo nardila sm se nažrla enih tablet, k sm pozabla jst si 

zapomnm, pa sm si takrat še dobr stvari zapomnla, ampak si zdej velik mejn. 

Druga že bivša uporabnica pa ima težave z žolčnimi kamni in s hepatitisom c: Uf , žolčne      

kamne mam, jutr grem na operacijo, hepatitis c sm ratala pozitivna, čez dva mesca mam 

zdravljenje z interferonom. 
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Težave, kot posledica uporabe drog se kažejo tudi na telesu: Pol ti pa grejo zobe, sm mela 

blazno lepe zobke, ljudem gnijejo noge, k ne skrbijo zase, en je v bolnci, k so mu skor odrezal 

nogo. 

Pogosta težava s katero se soočajo uporabnice in ki je bila pogosto omenjena (kar pri štirih 

uporabnicah) je težava z žilami. Žile se zaradi injiciranja pogostokrat uničijo in skrijejo pod 

kožo: »Pol pa en let pred komuno sm pa se ga zadevala na polno. Sm si uničla vse žile, se mi 

še dons ne vidjo.« 

Hitrejše uničenje žil je po mnenju uporabnice tudi razlika med spoloma. O tej razliki so 

spregovorile dve intervjuvanke. Po njihovem mnenju se ženskam žile hitreje uničijo kot 

moškim: »Mogoče če čist tko pogledam , čist fizično, da se ženskam hitrej žile uničjo k 

moškim. Nam se kar skrijejo, pa uničjo, moškim pa ne tok kmal. Moški majo ful debele, in in 

se lohk ful velikrat v eno in isto. Nam se to pol tok skrijejo, da tud pr zdravniku težko že 

najdejo . Te kapilare kar pokajo, in pol si flekast k bi te en tepu. 

4.6. Psihosocialne posledice 
 

Droga prinaša oz. je na začetku prinašala  dobre občutke, občutke drugačnosti in zrelosti. » K 

sm bla mlada mi je blo še fajn. Sm se počutla dobr. K sm bla drugačna od ostalih. Sm se 

počutla bolj zrelo.« Hkrati pa je omogočala, da zakrijejo slabe dogodke od doma: Ja tko, 

droga, je bla v redu, k sm se fajn počutla. Takrat mi je blo ubistvu fajn, doma je bla katastrofa 

in jst sm pršla vn in sm bla pol dobre vole. K sm travo kadila pa ekstazi itak si vs vesel, kao a 

ne. In je blo fajn no. 

Druga uporabnica pa je poudarila, da ji droga prinaša občutke manjvrednosti, saj v času krize 

samo razmišljaš o tem, kako boš dobil drogo, da boš lahko normalno funkcioniral: »Zamenaš 

vse za drogo. Sam študiras kje boš dnar dobu pa pol dobiš pa pol spet. Pol pa na konc morš 

zrihtat dnar, da lohk funkcioniraš. K na metadonu k si itak zlo tko si otopel in enostavno 

izgubiš občutek za vse, tko da men je vzela vse. Pa tisto spoštovanje do sebe. Občutek 

manjvrednosti.« Hkrati pa je dodala, da se sramuje, da je uporabnica, saj se mora ves čas 

dokazovati, a ji droga še vedno daje občutek manjvrednosti. »Mene je prou sram, da sm 

džanki. Pa se ful trudš neki  pa se dokazuješ, sam itak droga mi daje občutek manjvrednosti in 

itak ne morm potem dokazat, da, ne vem. Težko je«. 

 

Zaviršek (1994), je mnenja, da je uporabnica drog, v primerjavi z moškimi, pogosteje 

označena kot socialni problem.  Posledično uporabnice doživljajo večjo stopnjo stigmatizacije, 
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hkrati pa se z njo pojavljajo občutki krivde, nizko samospoštovanje, težnje po samomoru, 

izolaciji.  

 Posledica, ki je bila večkrat omenjena je ta, da prijatelji izginejo, le te pa nadomestijo novi, 

tisti, ki so tudi sami uporabniki. Začneš se družiti s tistimi, ki so v kakršni koli povezavi z 

drogo, hkrati pa od starih prijateljev zgubiš zaupanje, ki si ga potem kasneje le stežka pridobiš 

nazaj:»Posledice so ja. Tista družba k sm jo imela predn sm začela z drogo, jih ni blo več. Ni 

več tistih prjatlov, k niso mel veze z drogo.  Pol zamenaš. Tam kjer dobiš drogo, tam se družiš 

in prjatlu sm ogromno takrat zamenala, zdej sm si jih neki nazaj prdobila, čeprou je treba 

zaupanje nazaj dobivat, k mi ne zaupajo več tok. Pa zdej si nove prjatle iščem, tko da stika s 

tem glih nimam.« 

 

Uporaba drog pa je prinašala težave tudi drugje. Ena izmed uporabnic je imela težave s 

šolanjem, saj so jo zaradi uporabe vrgli iz treh šol v prvem letniku srednje šole. Potem je šla, 

po posvetu s starši na frizersko samo zaradi tega, da bo imela v življenju nek poklic: 

»Vplivalo je že tko, da so me vrgl iz treh srednjih šol v prvem letniku. In sm pol pristala na tej 

frizerski šoli in meni je blo to obup, ampak so mi doma rekl, da bom mela vsaj poklic.« 

Posledica, s katero se je soočala ta ista uporabnica je izguba službe zaradi droge: »K sm mela 

druge službe, k so zvedl, da se drogiram, sm gladko odletela.« 

Posledica, ki je bila izpostavljena, so tudi  težave s policisti: »Težav mam velik tud s policijo. 

To zna bit neprijetno.« Zaradi preprodaje je tudi že bila v zaporu: »Tud jst sm bla zarad tega 

že v zaporu. Sem šla kmalu v zapor za celo leto, ker so me dobil z osmimi paketki, to je 

2grama in pol in sem dobila celo leto.« 

 

Zaradi teh težav so nekatere svojo uporabo drog zakrivale, da se na telesu ni nič videlo: »Jst 

sm to drgač ful dobr zakrivala. Kukr sm rekla po telesu se to ni nč vidl.«  

4.7. Posledice v družini 
 

Primerna podpora družine in partnerja pomeni bistveno manjše zaplete, kar se tiče drog. 

(EMCDDA, 2008). 

Družine uporabnic so med seboj različne, torej je bil tudi odziv družine, ko so izvedeli za 

uporabo drog različen. Pri eni izmed uporabnic je bilo s strani družine čutiti razumevanje in 

neobtoževanje, zaradi tega tudi ni bilo skrivanja. »Tud z družino ni blo. So bli zlo 

razumevajoči. Res pa je da sm bolj jst komandirala doma kot pa oni, ampak nism pa nikol 
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skrivala, pohala sm doma tko al pa tko, pa pivičko sm tud spila. Moj oče..on je točn vidu zakaj 

mi daje dnar, sej me je vidu, kako sm se tresla, to se vid vse, se ne more skrit.«  

Druga uporabnica je povedala, da je bila začetna uporaba marihuane za starše sprejemljiva, ko 

pa so izvedeli za heroin in prostitucijo pa tega razumevanja ni bilo več: »Drgač pa najprej so 

vsi sprejemal, ni blo nobene panike, k sm na partije hudila neki cajta…mami je že šla k sm bla 

mejhna in sm hodila pol k njej na obiske in sm tud pred njo zvijala vlekala, na nos..ni bla tko 

da bi me neki obsojala a ne, pa tud skrivala nism.« 

Pri nekaterih uporabnicah razumevanja ni bilo. Ena izmed uporabnic je omenila, da  zaradi 

droge nima več stikov s sestro: »Mela bi dober odnos s sestro, k ne pusti, da bi se tamali dve 

družle z mano. K je rekla, da odkar sm si šutnla taprvo iglo v žilo me ne pozna več.«  

Podobno je povedala tudi uporabnica, ki se zaradi zasvojenosti ni razumela s svojimi brati. 

Sedaj ko je na zdravljenju pa so se odnosi izboljšali: » Najbolj sem se razumela z najmlajšim, 

k je bil še najbližje. Oni so šli, se odselili. K sm se začela drogirat smo se ful skregal, zdej so 

se pa odnosi nekak zgladil. Tri leta nazaj, od zadnjega zdravljenja. Zdej k sm ozdravljena, od 

zadnjega stika. Smo nekak spet stopil v stik in imamo stike.« 

Težave, s katerimi se je soočala uporabnica pa so bile spremenjeni družinski odnosi. Sestra je 

bila zaradi tega v šoku oče pa je bil nad razkritjem hčerke tudi zelo presenečen: »Drugač pa 

odnos z družino se je spremenu. Sestra me je vidla in je bla čist v šoku, fotr pa ni vedu  sedem 

let nč, pol  pa k sm bla nakrizirana pa k mi je blo težko, sm mu kar povedala, k sm hotla da 

mine ta obučtek. In je biu čist v šoku. Kako ti, nikol neb mislu.« 

 

Ena izmed sogovornic je povedala, da starši na začetku niso hoteli verjeti, da uporablja droge. 

To se je dogajalo tudi že po tem ko je prišla z zdravljenja, dajali so ji tudi denar za drogo, ker 

so se bali, da bi zapadla v kriminal: »Mislim, da so tud starši suml. Mal so se doma 

sprenevedal, da je to problem, so si zatiskal oči. Pol so me pa poslal na zdravljenje in k sm jst 

pršla nazaj so si zatiskali oči in mi raje dali denar kokr da bi zašla v kriminal.« 

 

Zaradi uporabe drog je bilo s strani družine tudi veliko nezaupanja. Izkušnja uporabnice je 

bila, da ji babica ni hotela dati denar za hrano, saj ji ni verjela, da bo ta denar šel za hrano: »Je 

pa res da k sm pršla k mam, k smo mele stike, ne, k sm mela še tamalo do njenga  četrtega leta 

še pr seb, pa mi je res slučajno zmankal dnara za futr, pa sm ji rekla naj mi posod, pa mi ni 

hotla dat, ni šans, je misla da bom za drogo mela.« 
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4.8. Strategije pridobivanja denarja 

 

Načini pridobivanja denarja za drogo se med intervjuvankami razlikujejo. Ena izmed 

uporabnic je denar za drogo dobila s krajo, poleg tega pa je dobivala denar tudi doma. Po 

njenem mnenju se ji kraja zdi boljša izbira kot prostitucija: »Recimo sm bla brez denarja, jst 

se nikol neb mogla prodajat, nikoli. To  je pa, rajš si metek v glavo pošlem. Jst sm šla raj 

krast, pa so me dobil, pa sej itak te ne morjo dobit zarad tega.« 

Kljub temu, prostitucije ne obsoja: »Ampak to je njen način življenja. Ne zna drugač. Tako 

ona dobiva denar. Jst sm pa hodila krast, pa doma so me zalagl« 

Podobno mnenje o prostituciji ima tudi druga sogovornica, ki pravi, da se ji prostitucija zdi 

nemoralna, zato je raje preprodajala: »Drgač sem pa tud preprodajala, ker men je ful tko 

nemoralno da bi se prodajala. Ne pomislm sploh na kej takega.«. Ta ista uporabnica je 

večinoma denar dobivala v službi, pri materi, sama pravi, da je imela srečo, da je lahko delala 

pri mami in da so njeni starši premožni: »Mela sem ubistvu skos službo. Starši so me ful 

financirali. Mogoče sm mela tako srečo da so starši premožni, in da sm delala pr mamic. Oče 

me je zmeraj zalagal. Jst sm že od nekdaj ful zapravljiva in se je dal zakrit.« 

Način pridobitve denarja za drogo je tudi prodaja Kraljev ulice in  »žicanje« : »Žicanje, pa 

prodaja kraljev. Prodajat se pa neb šla.  Raj sm krizirala, dve tri ure, pr bankomatu sm se 

tresla, k pa da bi se šla prodajat. Sm nardila tistih deset, dvajset  evru, pa se šla pozdravt.« 

Naslednja intervjuvanka je povedala, da se ji zdi prostitucija še najlažji in najhitrejši način 

pridobitve denarja, saj posledično nimaš toliko problemov s policijo, poleg tega pa je po 

njenem mnenju ženskam na tak način lažje pridobiti drogo kot moškim: »Jst bi rekla, da je 

nam lažji pridt do droge, kot moškim. Prostitucija to lohk prec dnar dobiš. Sej ne govorim za 

vsako ampak jst zase govorim. Men je laži, nimam problemov s policijo. Men se zdi da je 

lažji.« S svojim načinom pridobivanja se je nekako tudi sprijaznila in se ji ni zdelo nič 

spornega: »k se je to že kar kmal zvedl, k sm mela v Salamonovem oglasniku številko, k sm jo 

mela za vse in  pol je valda pršlo na dan. Skrivala pa tud nism, se mi je tok j… za vse. Če me 

je kdo vprašu kam pa grem, sm pač povedala, delat mam stranko. Jst sm se sprjaznla s temu 

in, fajn mi je blo k sm mela skos dnar in ni blo nč spornga to takrat.« 

Drugačno mnenje o prostituciji, s katero je dobivala denar za drogo pa ima sogovornica, ki 

pravi, da je to tudi ena vrsta odvisnosti, saj na ta način najlažje dobiš denar, čeprav  se na ta 

način ponižaš. Njena želja je, da bi se prostitucije rešila: »Veš kako je, k ne moreš dobit 

dnarja, in se ponižam, in se grem za dnar prodat, to me ful mori, začnem živet  normalno, pol 

pa k mi zmanjka dnarja, pol je pa to najlažji. .. Sm že vse sprobala, te zavode, služba, to je tud 
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ena odvisnost če tko pogledaš, način, da prideš do dnarja, vsaj z moje strani in to me ful moti 

in bi rada rešla..« 

 

Strategije pridobivanja denarja se po mnenju večine uporabnic med spoloma razlikujejo. Po 

mnenju uporabnic je več moških, ki se ukvarja s preprodajanjem. »Razlika je mogoče v tem, 

da je več moških ki preprodajajo. Nekatere uporabnice se tudi trudijo, da bi preprodajale:  

Ampak se ženske zlo tud trudmo, tako da je tud zlo velik preprodajalk, to je to.« Vendar jim 

velikokrat ne uspe: »Uglavnm, ženske se blazno, džankice, kao, nekatere so jim dal za delat, 

da so preprodajale,  pa so zaj…., pa so mogle pol kupt si pa se prodat….« 

Preprodajanje je po mnenju ene izmed uporabnic, nekaj kar spada bolj med moške strategije, 

saj jim niti ne pustijo, da bi preprodajale, hkrati pa je preprodajanje za ženske težje, ker so 

ranljivejša skupina, le to kaže na to, da je ženska uporabnica drog, v neki meri odvisna od 

moških, ki preprodajajo: » Se mi zdi moški res bolj preprodajajo, nas žensk ne spustijo glih 

zravn, so kot ena kasta. Sploh težko prideš do dilerjev, za male količine ja, za večje pa že 

težko, ni tok lahko. Me smo bolj izpostavljene, šibkejše, izpostavljene nevarnostim, nasilju pa 

tko.« 

Ena izmed uporabnic je povedala, da je moškim veliko težje priti do denarja kot ženskam, 

zato morajo ves čas biti iznajdljivi: »Moški bolj tko, ko si z njimi v družbi in hočjo neki zrihtat, 

tko skos vrtijo ene kombinacije, kej zdilajo, preprodajajo, morjo se bolj znajdit. Jim je težji 

pridt do denarja.« 

4.9. Nosečnost 
 

Auer (2001) pravi, da je za uporabnice drog značilno, da za svojo nosečnost izvedo pozno, 

tam nekje v petem ali šestem mesecu, saj jim pogosto izostaja menstruacija in posledično 

izostanka ne vzamejo kot vzrok za nosečnost, hkrati pa jih je kar nekaj prepričanih, da ne 

morejo zanositi. 

Mnenje potrjujejo tudi pogovori z uporabnicami. Za svojo nosečnost so izvedele razmeroma 

pozno.  Ena uporabnica je izvedela pri treh mesecih: »Taprve tri mesce nisem nehala, k nisem 

vedla, da sm noseča.« Druga sogovornica je izvedela šele v petem mesecu: »Pr tamaumu sm 

bla na heroinu ceu cajt. K sm zvedla da sm noseča sm bla že v  petem mescu.« 

To, da jih veliko misli, da ne morejo zanositi, se je v mojih intervjujih izkazalo za resnično, 

saj so kar tri uporabnice od štirih, ki imajo otroke rekle, da so bile prepričane, da zaradi drog 

ne bodo mogle imeti otrok: »K jst sm misla, deset let, da sm neplodna zarad droge pa zarad 
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vsega tega.« Ravno zaradi tega je bilo presenečenje ob novici še toliko večje: »Pr taprvi, sm k 

sm zvedla, bla ful tko, vav noseča sm.« 

Pri vseh intervjuvankah, nosečnost ni bila načrtovana: »Ne ni bla pr nobenih od dveh otrok. 

Niti ena niti druga.« 

4.10. Strategije zmanjševanja škode med nosečnostjo 

 

V večini primeru je nosečnost povod da uporabnice prenehajo z uporabo, vendar je v primeru 

zasvojenosti s heroinom to lahko nevarno za plod, zato se zdravniki poslužujejo 

nadomestnega vzdrževanja z metadonom (Auer, 2001). 

Nosečnost je bila pri vseh mojih sogovornicah povod za prenehanje z drogo oz. povod za 

zdravljenje: »Jst se prej nisem nikol zdravla, zdej se prvič, prej nism čutla potrebe, to je blo 

od nosečnosti dalje.« 

Sogovornice, so v času nosečnosti, kot nadomestilo za drogo, dobile metadon: »Mi je 

ginekologinja rekla, nej kar s heroinom nadaljujem, al nej pa grem na metadon, k ne 

priporočajo, ker je taka kriza, da bi šel sam čez, ker ne bi zdržu.« 

 Ena izmed intervjuvank je hotela na detoksikacijo, vendar ni vedela da je to za plod lahko 

škodljivo: »Pol so mi dal metadon, tud hotla sem jit na detoks sam nism vedla da ne smeš jit.« 

Druga uporabnica je v nosečnosti prenehala z uporabo za šest mesecev, potem ji je padla 

motivacija in je ponovno začela z uporabo: »šest mescu je blo kul, sm vse vrgla stran, še travo, 

sm bla ful ponosna, sam po šestih mescih je pa motivacija padla in sm se začela drogirat z 

njo.« Z uporabo je nadaljevala tudi po njenem rojstvu:  »Sam sm pa na konc začela, kar pred 

njo kuhat pa, zanemarš pol tud to, ti kar že vseen rata, pomembn ti je res ona sam valda sm 

bla na heroinu, sm bla bouna in valda nimaš moči, kako boš pol, se, to je ta k… pr drogi, k 

rabš da lohk pol sploh žviš. Pa še tamala je z mano okol hodila, po plejsih, po gmajn, kjer sm 

se drogirala, hvala bogu da je bla tok mejhna a ne. Če bi bla  pet let stara bi bla to čist druga 

pesm. Sej delajo to, sam jst nebi mogla dovolt tega, sm tok materinska da ne.« 

 Pri drugi nosečnosti, pa je drogo uporabljala ves čas. Razlog, ki ga je navedla je bil ta, da so 

ji vzeli prvorojensko: »Pol nanjga že pomisla nism, valda sm sam mi je blo čist vseen, sm se 

res na orto drogirala.« 

Po porodu sta se dve uporabnici soočili  s krizo novorojenčka. Ena izmed njiju, ki ima dva 

otroka je pri drugem porodu imela težave, saj novorojenček ni zadihal normalno, problem so 

bile tudi ledvica in srce: »K se je rodil je težko vn pršu, pa glava se je zataknila, ful je biu velk, 

je biu 55 cm. In pol k so ga vn povlekl, je biu modr, pa tud dihu ni normaln, k bi mogu. So ga 
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prec pelal v Ljubljano. Sm pršla nasledn dan k njemu, je mu zastoj srca trinajst sekund je mu 

s srčkom probleme, z ledvicam, sam zdej je pa uredu. Drugače pa sta se oba njena 

novorojenčka rodila s krizo in sta potrebovala zdravniško pomoč: »K tamala je bla osem dni, 

tamal pa osemindvajset  dni na odvajanju. Najprej so njo zadel, da nč ni čutla krize, pol so pa 

nižal. Njemu pa je…tri dni je mu ornk krizo, ni očesnga kontakta izpostavu, tresu se je, kaku 

ful, je mu prou krvavo ritko. Sam pol je blo pa kmal v redu. So ga hitr zrihtal.« 

Druga uporabnica pa je po mnenju ginekologinje, zaradi uporabe drog rodila nedonošenčka: 

»Ubistvu je bil nedonošen. Sam šest mescu sm bla noseča. Sam zdej hvalabogu je v redu. 

Nima nobenih problemov.« 

4.11. Skrb in vzgoja otroka 

 

Ugotavljam, da imajo skoraj vse sogovornice otroke v rejništvu. Izjema je samo ena 

uporabnica visokopražnega programa, ki ima svojega drugega novorojenčka lahko pri sebi v 

času zdravljenja, saj to društvo to omogoča. 

Ena izmed uporabnic, ki je trenutno na DTO, je svojo hčerko prostovoljno oddala v rejo, ker 

se je zavedala, da je to najboljša možnost za hčerko in zanjo, saj  se bo le na ta način lahko 

obvarovala pred tem, da ji jo odvzamejo in da bo imela možnost stikov: »Drgač pa sej pravm, 

sm vesela, da sm jo oddala, k drgač bi bla tko k večina džankic na Metelkovi, so jim jih uzel, 

pa jih vidt ne smejo, niti jih nikol več ne bodo dobile. Jst pa sm se tega zavedala, men je blo to  

že prej jasn, če ne bom sama neki nardila, mi jo bojo pa vzel in ne bom mela nobene možnosti 

več.« 

Druga sogovornica pa ima otroka začasno pri sestri, dokler ne zaključi zdravljenja: »Sedaj je 

pri sestri. Jst sm šla pa na zdravljenje.« 

 

Druge dve uporabnice imata izkušnjo odvzema otroka: »Tamalo so mi vzel in se mi je svet 

podrl. Takrat sploh nism vidla izhoda,k so  pršli ponjo nasledn dan, me je spet.« Ta ista 

uporabnica je tuid sama že prej izpostavla sama sebe na centru za socialno delo, da ne more 

več normalno skrbeti za hčerko in da želi pomoč: »Fora je pa bla, da sm jst to sama 

izpostavla, socialna me je najprej pustila na mir k so me hvalil, da dobr skrbim, za tamalo. So 

vedl, da sm na metadonu, ampak to je še kukr sprejemljiv, k ful mamic je na temu in pa nej bi 

dobr skrbele za otroke« Pomoč, ki so ji jo ponudili je bil materinski dom, ki ga je sprejela: 

»Greš lohk že domou a ne in so me pač vzel tja, zarad tamale, ker so rekl, da dobr skrbim 
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zanjo, da mam ta čut,hvala bogu a ne. V materinskem domu sm bla predn sm sm pršla na 

društvo.« 

Pri drugi uporabnici pa so otroka dodelili partnerju, ki so mu jo kasneje prav tako odvzeli: 

»Najprej so tamalo partnerju dodelil sam so mu jo lansko let vzel, k je bil otrok sedem let star, 

sama je v šolo hodila on je skos hodu po klubih.« 

4.12. Odnos med uporabniki in uporabnicami 

 

Sogovornice imajo različna izkušnje z odnosi z uporabniki. Dve izmed intervjuvank so 

povedale, da je bil odnos  z njimi dober, da ni bilo nikoli problemov, občasno so se med njimi 

odvijale simpatije: »Men se zdi, da je bil odnos kar dober. Jst nism mela problemov z njimi. 

Sm bla komu všeč pa tko.« 

Ena izmed sogovornic je izpostavila, da so bili moški uporabniki do nje izkoriščevalni, v 

smislu, da so ji izkoriščali s tem ko so ji lagali, da so bolni in da naj jim pomaga pridobiti 

drogo: »Tko da sm bla kar dost taka naivna, so me pol izkoriščal. In so mi lagal, boln sm…in 

valda greš pomagat in mu kupš, k jst nism mela problema dobit dnarja. In sm mela tok dnarja, 

da sm lohk še drugm častila. K moški pa valda, so mel probleme dobit dnar in pol sm jst 

pomagala, pa so me izkoriščal.« 

Ena izmed uporabnic je povedala, da se z njimi samo druži, druženje v smislu drogiranja pa 

ni: »Tko no jst mam veze z njimi, da se recmo pogovarjamo, da bi se pa drogirala z njimi, to 

pa ne. Jst sm  ubistvu skos sama, dobila dnar šla po drogo in pol domov.« 

 4.13. Zdravljenje 
 

Sogovornice imajo različne izkušnja z zdravljenjem.  Vseh pet uporabnic ima za seboj že več 

poskusov zdravljenja: »To je zdej petič. Sam to je bolj tako zdravljenje blo do zdej, za tri 

tedne, en teden, dva mesca.«   

Ena izmed intervjuvank opisuje, da je zdajšnje zdravljenje najbolj uspešno do sedaj. Njene 

izkušnje se vežejo predvsem na komune v tujini nad katerimi, kot sama pravi, ni bila 

zadovoljna. Bila je že v Angliji, Italiji, Španiji. Le te ji niso odgovarjale, saj ni bilo dovolj 

dela na sebi, ampak predvsem delo, ki zamoti človeka, da ne bi mislil na drogo. Danes v 

društvo Projekt človek, ji zdravljenje bolj odgovarja zaradi terapevtskega dela: »Ni neki 

terapevtskega dela. Pač neko navajanje na neko delo, men ubistvu ni sedlo ker jaz sem itak 

skos delala, nisem bla na ulci al neki tacga. Pol sm bla tud v neki verski v Španiji. Je bla zlo 
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težko. Sej drugač je vse isto. Nek urnik pa tko. Urnik vstajanja, zajtrk, bogoslužje…pol pač 

delo pač te bolj usmerjajo v delo. Men ni pomagal. Men je res bolj všeč terapevtsko delo.« 

Druga sogovornica, ravno tako iz društva Projekt Človek pozitivnost zdravljenja vidi v tem, 

da ima lahko zraven svojega novorojenčka: »Projekt Človek je edina terapevtska skupnost, k 

si ti loh z otrokom, k ma tud otrok lahko terapijo, k greš čez en tak zdravljenje.« 

Tudi ostale tri uporabnice vidijo trenutno zdravljenje kot pozitivno: »Tle mi je ful všeč k je 

mir a ne. Tista pravila pa to. K sm živela s tipom k me je tepu me je to psihično čist uno uničl. 

Nism mogla nič. Pri sestri tud.  Skos sm se mogla neki dokazvat. Tle sm pa lohk jaz, jaz. To mi 

je ful všeč.« 

 

Iz intervjujev sem ugotovila, da imajo izkušnje z  zdravljenjem, ločeno po spolu. Imajo pa o 

tem zelo različna mnenja. Eni sogovornici je ločenost obravnav všeč, saj omogočajo, da se 

ženska v skupini, kjer so same ženske, lažje odpre in pove svoje mnenje: »K v ženski skupini 

se lohk tko bolj odpreš, k recmo jst ne morm vse razlagat vsem. Ok terapevtki ja. Recimo so 

bla krivdna vedenja k niso lih moralna pa to, kraja pa to…in tuki se pač jst nism mogla 

odpret, čeprou večinoma vejo a ne. S tabo mi recimo ni panike, k si ženska. Mi je težko. 

Ampak bi mi blo še 100krat bolj če bi bla ti tip, in zarad tega sm mela velikrat težave.« 

V ženskih skupinah naj bi se osredotočali predvsem na teme, ki so povezane z materinstvom: 

»Ubistvu  v ženskih skupinah govorimo bolj  o materinstvu.« 

 

Pri vprašanju o razlikah med spoloma v zdravljenju so bile sogovornice različnega mnenja.  

Ena intervjuvanka je izrazila, da razlik med spoloma ni, da vse poteka enako, ne glede na 

spol: »Jst nebi rekla. Če želiš besedo potem jo dobiš. Ni ločevanja moški ženske.« 

Ena uporabnica je mnenja da gredo moški hitreje na zdravljenje, ker  ženske lažje pridobijo 

denar za drogo in tako kasneje začutijo potrebo po zdravljenju: »Vsaj men se tko zdi, zto k je 

ful več več fantov k grejo na detoks, na zdravljenje. Nas je osem od tega sam tri ženske. In tud 

čakalna doba je blo recimo 80procentov fantov, pa ful mal žensk, pomoje glih zarad tega k 

tok laži prideš do droge. Jst sm recimo ful malkrat krizirala, k sm lohka poklicala pa sm 

dobila dnar.« 

Pojavilo se je tudi mnenje, da ženske v času zdravljenja hitreje preidejo nazaj na uporabo drog 

kot moški. Vzroke pripisuje večji impulzivnosti žensk: »Pa se mi zdi, da smo tud bolj 

impulzivne k moški, pa hitrej zabredemo nazaj. Pr impulzivnosti napako nardiš, pa ti je pol 

jasn, da bi mogu drgač odreagirat. Pa tud res je lažji za ženske, ni take panike žvet na ulc, če 

se sprjazneš s tem kar delaš a ne.«  
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5. SKLEPI 
 

Pomembno se je zavedati, da je vzorec, ki sem  ga raziskovala, nereprezentativen, saj ga ne 

moremo posplošiti na celotno populacijo uporabnic drog. Pri raziskovanju gre za razlike med 

spoloma, ki jih uporabnice vidijo in interpretirajo kot pomembne. 

 

•••• Ugotavljam, da ni večjih med spoloma v vrsti in načinu uporabe drog. Po mnenju 

intervjuvank,  moški in ženske uporabljajo iste vrste drog in tudi na enak način. 

•••• Razlika glede uporabe drog, ki so jo uporabnice navedle kot pomembno je ta, da se 

več žensk pred uporabo o njej pozanima, zaradi strahu pred učinki določene droge. 

•••• Dejavniki tveganja, ki so jih uporabnice navedle kot pomembne za njihovo kariero 

uporabe, so odnosi v družini. Slabi odnosi v družini imajo vpliv, da ženska postane 

uporabnica. 

•••• Ženske imajo po mnenju sogovornic več zdravstvenih težav kot moški. Najbolj 

izpostavljena težava je hitrejše uničenje žil zaradi injiciranja. Druge težave, ki so jih 

uporabnice navajale so: hepatitis c, žolčni kamni, okvara zob, težave s spominom. 

•••• Težave v socialnih stikih se kažejo v obliki izgube prijateljev, s katerim so se družile 

pred uporabo drog. Družba se zoži zgolj na tiste, ki so tudi sami uporabniki.  

•••• Odziv družine, ko izve za  uporabo drog hčerke, je bil  pri nekaterih intervjuvankah  

razumevajoč in neobtoževalen. To je bil tudi glavni razlog, da uporabnice uporabe 

niso skrivale. Lahko pa pride do tega da so odnosi v družini spremenjeni v smislu, da 

ji družina ne zaupa kam bo šel denar, da jo zavrnejo in z njo nočejo imeti več opravka 

ali  da si zakrivajo problem uporabe droge.  

•••• Strategije pridobivanja denarja se po mnenju večina uporabnic med spoloma 

razlikujejo. Glavna ženska strategija, ki jo dela različno od moškega je prostitucija, s 

katero je po mnenju uporabnic, najlažje dobiti denar. Moška strategija je preprodajanje. 

Po mnenju uporabnic, je preprodajanje bolj moška domena, saj za preprodajanje, vsaj 

večjih količin, ženskam ne zaupajo. 

•••• Pomemben dejavnik ki vpliva na razlike med spoloma je  nosečnost in materinstvo. 

Večina sogovornic je izpostavila, da so bile prepričane, da so zaradi uporabe droge 

neplodne. To je tudi eden izmed razlogov, da pri nobeni od njih nosečnost ni bila 

načrtovana.  
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•••• Ker nobena izmed sogovornic nosečnosti ni načrtovala, so v času nosečnosti, dokler 

zanjo niso vedele, droge uporabljale. Ob novici je večina, zaradi zdravstvenih 

razlogov nadaljevala z metadonom. Izjema je bila ena uporabnica, ki je po šestih 

mesecih z izgubo motivacije, prešla nazaj na uporabo drog, ki jih je uporabljala pred 

metadonom. 

•••• Sogovornice katere imajo otroka, imajo izkušnjo odvzema  s strani Centra za socialno 

delo ali pa  so izpostavile same ter pričele s postopkom rejništva. Samo ena izmed 

intervjuvank ima lahko otroka pri sebi, saj ji to dopušča program, Društvo Projekt 

človek,  kamor je nastanjena. 

•••• Uporabnice se zavedajo da partner, ki je tudi sam uporabnik vpliva na njihovo kariero 

uporabe drog. Ravno zaradi tega, so bile v razmerjih z moškimi, ki droge niso 

uporabljali. Na ta način so lažje prenehale z uporabo, pri eni uporabnici pa je partner 

pomenil pomoč pri zdravljenju.  

•••• Vse sogovornice so živele v družinah, v katerih so bili konfliktni odnosi.  

•••• Ženske uporabnice so v večini primerov imele dober odnos z uporabniki. Samo ena je 

ta odnos opisala kot izkoriščevalen, v smislu, da so jo velikokrat prosili, naj jim 

priskrbi drogo s pretvezo, da so bolni. 

•••• Nimajo vse uporabnice izkušnje ločenih obravnav, vse pa imajo informacije, da 

možnost obstaja. Tiste z izkušnjo ločenih obravnav imajo o njej različna mnenja. 

Nekaterim ločenost odgovarja, saj se v takšnih skupinah lažje odpreš in poveš svoje 

mnenje. Drugim pa so bolj všeč mešane skupine. 

•••• Nekatere vidijo razlike v zdravljenju med spoloma v tem, da se moški prej odločijo  za 

zdravljenje, saj težje pridobijo denar za drogo in posledično prej začutijo potrebo po 

tem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

ZAKLJUČEK 
 

Na podlagi pogovorov z uporabnicami menim, da se uporabnice drog v nekaterih pogledih 

razlikujejo od uporabnikov. Te razlike so  vsekakor pomembne  pri obravnavi uporabnic.  

Ena izmed najpomembnejših in specifičnih tem uporabnic, je materinstvo. Skoraj vse 

intervjuvanke imajo izkušnjo odvzema otroka. V tem primeru vidim potrebo po dodatnem 

usposabljanju strokovnega kadra za delo z materami iz različnih situacij v katerih se matere 

nahajajo, da se jim primerno predstavi vse informacije in pravice, ki jih imajo, ter ponudi 

primerno obliko pomoči. 

Potrebnih bi bilo tudi več ponudb programov, kjer sta lahko vključena oba, tako mater kot 

otrok, kjer bi nudili pomoč in podporo obema. S to obliko pomoči ima izkušnjo samo ena 

izmed sogovornic. Sama sem jih zasledila zelo malo in tudi uporabnice jih niso omenjale, 

hkrati pa je pogoj za vstop v takšno obliko obravnave popolna abstinenca matere, kar vemo, 

da ni vedno takoj izvedljivo, vsi pa se zavedamo kako pomemben je začeten stik matere z 

otrokom. 

Glede na pogovore, ki sem jih opravila z uporabnicami drog ugotavljam, da so vse uporabnice 

v konfliktnih odnosih s svojo primarno družino. Pri nekaterih so takšni odnosi posledica 

uporabe drog, pri drugih pa so bili konflikti prisotni že prej. Ker večina izmed intervjuvank 

želi ohraniti odnose z družino  menim, da bi bila tu potrebna  dodatna strokovna  pomoč, v 

smislu pomoči pri reševanju teh konfliktov predvsem v času zdravljenja in po njem ter 

podpora pri vzpostavitvi trdnejših odnosov, ki bodo uporabnici v pomoč po zdravljenju. Tu 

ima vse potrebne kompetence profil socialnega pedagoga. 
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7. PRILOGE 
 

Vprašanja za intervju 

1. V čem mislite, da se ženske uporabnice drog razlikujejo od moških uporabnikov. Kje vidite 

tiste glavne stvari? 

 

2. Kakšne so bile oz. so pri vas značilnosti uporabe drog, katere vrste drog uporabljate oz. ste 

uporabljali? Kakšne so razlike z moškimi uporabniki drog? 

 

3. Na kak način uporabljate oz. ste uporabljali drogo?  Kakšne so razlike z moškimi 

uporabniki drog? 

 

4. Kaj bi rekli, s katerimi težavami, ki so bolj fizične narave, torej zdravstvene, ste se soočali 

v času uporabe drog in v čem menite, da se te težave razlikujejo od težav, ki jih imajo moški? 

 

5. Kaj bi navedli kot glavne spremembe v vašem življenju, ki so posredno ali neposredno 

povezani z uporabo droge? Kakšne spremembe je droga prinesla v življenje z vašim 

partnerjem, družino, prijatelji? 

 

6. Kako bi opredelili, kakšen je oz. je bil odnos med vami kot žensko uporabnico in moškimi 

uporabniki drog? 

 

7. Kakšne so bile oz. so bile strategije za pridobitev denarja za drogo? 

 

8. V čem se strategije, ki jih vi uporabljate oz. ste jih uporabljali kaj razlikujejo od strategij, ki 

jih uporabljajo moški? 

 

9. Kakšno je vaše mnenje o obravnavi ženskih uporabnic v nasprotju z moškimi. V čem 

menite, da se te obravnave razlikujejo? 
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10. Kaj bi rekli, bi potrebovali kakšen specifičen program, ki bi bil namenjen izključno samo 

ženskam? Katere temi bi izpostavili kot pomembne za ženske uživalke drog? 

 

11. Ali imate partnerja? Je tudi sam uporabnik? V kakšnem odnosu sta? 

 

11. Je bila nosečnost načrtovana? 

 

12. Kakšne spremembe je nosečnost prinesla v tvoje življenje? 

 

13. Si med nosečnostjo uporabljala droge? 

 

14. Je bilo v nosečnosti kaj zapletov zaradi uporabe drog? 

 

15. Kakšni so bili zapleti ob porodu, kot posledica jemanja drog med nosečnostjo? 
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