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POVZETEK
Partnerski odnos v času zaporne kazni se tako v življenju obsojenca kot tudi njegovega
partnerja spremeni. Zapor je posebna vrsta ustanove, totalna institucija, ki je ločena od širše
družbe in svoje varovance zato izolira. V totalni instituciji je vsakdan vpet v rutine, ki bolj
zadovoljujejo potrebe ustanove kot potrebe posameznika, zato se v zaporu posameznikova
osebnost lahko začne spreminjati. Zaradi totalnosti institucije zapora in želje po medsebojni
interakciji v partnerskem odnosu prihaja v času zaporne kazni v odnosu med partnerjema do
sprememb. Ključne spremembe v kontekstu zapora so spremenjen način komunikacije med
partnerjema, odsotnost rednih spolnih odnosov, pojemanje medsebojnega zaupanja,
spreminjanje vlog partnerjev v medsebojnem odnosu in ekonomski problemi.
Ključni namen naloge je raziskati in osvetliti partnerski odnos med prestajanjem zaporne
kazni, predvsem s stališča obsojenih oseb in njihovih partnerjev. Naloga vključuje teoretični
in empirični del. V teoretičnem delu so podana spoznanja in ugotovitve različnih avtorjev o
zaporu, partnerskih odnosih in partnerskih odnosih v kontekstu zaporne kazni. V empiričnem
delu je prikazan pogled parov, njihove izkušnje in doživljanje. Uporabljen je delno
strukturiran intervju, podatki so kvalitativno obdelani s pomočjo kodiranja, na osnovi katerega
je ustvarjena utemeljena teorija.
Najpomembnejše ugotovitve kvalitativne raziskave so, da je partnerski odnos v času zaporne
kazni izjemno težka izkušnja, da si partnerji želijo boljših pogojev obiskov in nočitev ter da
jim zapor pri tem ne nudi zadostne podpore in pomoči. Intervjuvanci se sicer strinjajo, da je
partner na prostosti preobremenjen, vendar se medsebojno doživljajo zelo raznoliko. V času
zaporne kazni se spreminjata tako obsojenec in partner kot tudi njun odnos. Za intervjuvane
pare velja, da se, daljša kot je kazen, dalj časa partnerja privajata na spremembe, in obratno.
Izpostavljene so tako pozitivne kot negativne spremembe. Med pozitivnimi spremembami se
izpostavi večje prizadevanje za zvezo in močnejši občutek povezanosti ter več pogovarjanja.
Med negativnimi spremembami so najpogosteje omenjene finančne težave, strah in
zamenjava vlog v partnerskem odnosu.
KLJUČNE BESEDE: zapor, totalna ustanova, partnerstvo, spremembe partnerskega odnosa,
stigma.

ABSTRACT
Relationship during the time of imprisonment changes for the convicted person as well as
his or her partner. Prison is a special type of institution - a total one, which is separated from
wider society and isolates its residents. Everyday life in a total institution is a routine which
satisfies the needs of the institution rather than those of an individual, therefore affecting the
individual's personality. The total institution thus affects the relationship and interaction
between two people. Key changes in a relationship in the context of imprisonment are: altered
communication between partners, lack of regular sexual intercourse, scarcity of mutual trust,
replaced roles in the relationship and economic problems.
The main purpose of this thesis is to study and explore the relationship at the time of
imprisonment, especially from the point of view of the convicted person and his/her partner.
The thesis is comprised of theoretical and empirical part. The theoretical part introduces
findings and researches of different authors about prison, relationship and partnership in the
context of imprisonment. The empirical part includes couples’ point of view and their
experience. Partially-structured interview was used and the data was qualitatively processed
by the means of coding which was the basis for the theory development.
The ground findings of the research are: relationship at the time of imprisonment is a very
difficult experience, partners would wish for better visiting and overnight stay conditions,
prison does not offer enough help and support regarding the mentioned problems. The
interviewees also agreed on the overburdening of a partner (who is not in prison), however,
partners are experiencing each other quite differently. The convicted person, his/her partner
and consequently their relationship change during the imprisonment. It is evident from the
interviewees that the longer the sentence, the more time the partners need to get used to the
change (and vice versa). I point out both positive and negative changes. Among the positive
changes are striving for relationship, a stronger sense of emotional connection and more time
for talking. The most common among the negative changes are financial difficulties, fear and
replaced roles in the relationship.
KEYWORDS: prison, total institution, intimate relationship, changes in relationship,
stigmatization
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UVOD
Interes na področju zaporov me spremlja od začetka študija, ko sem se prvič bolj resno
ustavila pri tej temi. Zame so zapori zanimivi zato, ker se v njih vzpostavljajo drugačna
pravila, kot veljajo na prostosti, prav tako pa so drugačne tudi relacije, ki se tvorijo med
ljudmi znotraj zaporniških zidov. Lahko bi rekli, da v zaporu nastane posebna vrsta kulture, ki
ni enaka kulturi izven njega. Tako mi že sama tematika zapora vzbuja radovednost in težnjo k
njenemu spoznavanju. Kako se v ta kontekst vključi kompleksnost partnerskega odnosa, je po
mojem mnenju tematika, ki je nadvse vredna raziskovanja.
Pod pojmom »zaporna kazen« poimenujem čas, ki ga oseba, eden izmed partnerjev,
preživi v zaporu kot sankcijo, ki jo v odgovor na kaznivo dejnaje izreče sodišče. Ta traja
različno dolgo in se odvija v različnih zavodih za prestajanje kazni (ZPKZ) po Sloveniji. S
pojmom »partnerski odnos« sem želela poimenovati poročen ali neporočen homoseksualni ali
heteroseksualni par. Gre za relativno dalj časa trajajočo zvezo, ki temelji na ljubezni, skrbi za
drugega in medsebojni navezanost. Ko govorim o obsojencu in partnerju, uporabljam moško
obliko kot spolno nevtralno, ki lahko pomeni tako moškega kot žensko. Kjer je spol nujno
pomemben za razumevanje, uporabim izraze »moški obsojenec« oziroma »ženska obsojenka«
in »moški partner« oziroma »ženska partnerka«.
Teoretični del naloge je razdeljen na tri dele s sledečo vsebino: zapor in njegove
specifike, partnerski odnos in njegove specifike ter partnerski odnos v kontekstu zaporne
kazni. Za takšno obravnavo sem se odločila, ker menim, da partnerskega odnosa v času
zaporne kazni ne moremo razumeti brez poznavanja osnov prvih dveh tem. V tretji temi se
prva in druga tema namreč nadgrajujeta, s čimer se tvori nov kontekst.
Najprej se v teoretičnem delu ukvarjam s specifikami zapora. Ugotavljam, katere značilnosti
ima zapor, da je upravičeno trditi, da je totalna institucija, nakar zapor umestim v kontekst
današnje družbe in nanj pogledam iz pretežno sociološkega vidika. Nato opisujem, kakšno
politiko ima zapor, torej, kako zapori delujejo. Temu sledi opis vplivov zapora na
posameznika, kjer se osredotočim predvsem na psihološke posledice. Dotaknem se še teme
žensk v zaporu, ki je po mojem mnenju v literaturi velikokrat spregledana, čeprav hkrati
opažam, da se je pričela počasi razvijati. Naposled po različnih avtorjih povzamem, kakšne so
prednosti in kritike zaporov. Zaključim s kratkim pregledom zakonodaje, ki ureja delovanje
zaporov v Sloveniji.
V drugem delu obravnavam partnerstvo in partnerski odnos. Začnem s povzetkom glavnih
teorij nekaterih avtorjev o ljubezni in partnerstvu, čemur sledi opis razvoja partnerskega
odnosa; posebej poudarim pomen komunikacije v partnerski zvezi. Temu sledita naštevanje in
razlaganje dejavnikov, ki vplivajo na dinamiko partnerskega odnosa. Partnerski odnos
osvetljujem tudi v kontekstu sodobnega družbenega dogajanja.
V zadnjem delu teoretičnega dela, ki je po mojem mnenju za pričujoče delo najpomembnejši,
opisujem partnerski odnos v kontekstu zaporne kazni. Najprej izpostavim vplive zapora na
partnerja, ki je zaprt, na partnerja, ki je na prostosti, in na celoten partnerski odnos ter na
partnerje, ki imajo otroke. V tem kontekstu se dotaknem stigme, ki jo okolica izraža do obeh
partnerjev. Izpostavim tudi ekonomske probleme partnerjev v kontekstu zaporne kazni, saj so
ti zelo močno izraženi. Sledi pregled pomoči, ki jo glede partnerskih odnosov v kontekstu
zapornih kazni izpostavljajo različni avtorji. Teoretični del zaključim z lastnim razmišljanjem
o partnerskem odnosu v času zaporne kazni, ki izhaja iz predpostavk o zasebni in javni sferi.
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Empirični del začnem z opredelitvijo problema, čemur sledijo raziskovalna vprašanja, na
katera bom tekom raziskave poskušala odgovoriti. Za tem nastopi opis metodologije. V
okviru kvalitativne raziskave razvijem utemeljeno teorijo o partnerskem odnosu v kontekstu
zaporne kazni, ki jo prikažem skozi raziskovalna vprašanja. Ta primarno izhaja iz doživljanja
obsojencev in njihovih partnerjev, saj poskušam iz njihovega zornega kota prikazati
razumevanje svojega položaja. Sledijo usmeritve pri delu s pari, ki se soočajo z zaporno
kaznijo, doprinos magistrskega dela k stroki, predlogi za nadaljnje raziskovanje in sklepne
misli.
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I TEORETIČNI DEL
1 ZAPOR IN NJEGOVE SPECIFIKE
1.1 ZAPOR KOT TOTALNA INSTITUCIJA

Za kanadskega sociologa Ervinga Goffmana so totalne institucije tiste, kjer prebivajo
ljudje s podobnimi življenjskimi situacijami (Goffman, 1961). Varovanci, kot jih poimenuje
avtor, so ločeni od širše družbe za relativno daljše obdobje. Totalne ustanove imajo fizične
bariere, ki njihovim uporabnikom preprečujejo neomejene stike z zunanjim svetom, recimo z
zaklepanjem vrat, visokimi zidovi, bodečimi žicami, vodo, močvirji, gozdovi. Flaker (1998)
opozarja, da ravno ta izolacija iz vsakdanjega konteksta onemogoča učinkovito in strokovno
pomoč v zaporu, saj je obsojenec izvzet iz svojega konteksta in življenja. Goffman (1961)
pravi, da je najpomembnejša značilnost totalnih ustanov neprisotnost ločnic med različnimi
sferami življenja, na primer med spanjem, delom, prehranjevanjem in preživljanjem prostega
časa. Vse te sfere v totalni instituciji namreč upravlja ista oblast (avtorieta), vsi ljudje so
obravnavani enako, vsi morajo početi enake stvari vpričo velikega števila ljudi in vse
aktivnosti so natančno določene pod vplivom predpisanih pravil in zakonov (Goffman, prav
tam). Flaker (1998) tako pravi, da se ljudje v institucijah učijo predvsem tistih spretnosti, ki
jim bodo pomagale preživeti v ustanovi, in da te niso nujno v skladu z življenjem izven nje.
Avtorji navajajo več značilnosti totalnih institucij. Prva je za Flakerja (1998) zapiranje, ki
povzroča nadzor in red. Tudi če je oseba za določen čas zunaj institucije, recimo zapornik na
izhodu, oseba še vedno pripada ustanovi in je tudi zunaj nje podvržena njenim zakonom in ne
splošnim zakonom, ki veljajo v družbi.
Naslednja pomembna značilnost totalnih institucij je razdelitev prostora na pregledne dele
(kar Foucault, 1984, imenuje kvadriliranje). »Slehernemu posamezniku pripada mesto; v
sleherni prostor pa sodi posameznik.« (Foucault, 1984, str. 142) To omogoča nadzor nad tem,
kje se kdo nahaja. Mrevlje (2007) navaja citat ene zapornice: »Tukaj je vsaka stvar stvar
nadzora. Bilo kam se premakneš, 24 ur si pod nadzorom. Tako da v nobenem trenutku nimaš
svoje zasebnosti. /…/ Saj tukaj notri te neprestano opazujejo, kako se obnašaš – in to je
najtežje tukaj. Saj zunaj imaš tudi take ljudi, samo tam imaš možnost, da se odmakneš, tukaj
notri pa se nimaš kam.« (str. 158). Nadzorovanje se torej ne izvaja samo med pazniki in
zaporniki, ampak tudi med zaporniki samimi (Mrevlje, prav tam).
Totalne institucije označuje tudi uporabna prostorska namestitev (Flaker, 1998). Kot primer
lahko podam lastne izkušnje iz obdobja, ko sem obiskovala zapore v Sloveniji in tujini.
Bivalni deli zapornikov in delovna mesta strokovnega osebja so ločeni, vmes pa je služba
pravosodnih policistov, ki so sicer usposobljeni za varnost, vendar svoje delo opravljajo med
zaporniki. V del zavoda, kjer delo opravlja strokovna služba, tja, kjer so pisarne, obsojenci
nimajo vstopa, razen če so tja poklicani. Obratno pravilo ne velja, torej strokovni delavci
lahko gredo tja, kjer se gibajo obsojenci, brez njihovega védenja ali odobravanja. Flaker (prav
tam) pravi, da znotraj prostorov, namenjenih za zaprte, prav tako obstaja klasifikacija. V
slovenskih zaporih so ti oddelki odprti, polodprti in zaprti. Flaker (prav tam) pravi, da lahko
zaradi oddelka ustanove »po lokaciji in statusu oddelka in tudi po notranji delitvi oddelka
zvemo, s kakšno 'vrsto' varovancev se bomo srečali.« (str. 120).
Kot pomembno značilnost totalnih ustanov Flaker (1998) izpostavlja tudi časovni razpored
dejavnosti. Čas v totalni instituciji se ponavlja, vsak dan je enak prejšnjemu. Časovna
preglednost daje instituciji trdnost; pomembno je namreč, da vsi vedo, kaj se kdaj dogaja
(Flaker, prav tam). V totalnih ustanovah velja vrednost časa glede na hierarhijo. Tako največ
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velja čas strokovnih delavcev, v zaporu recimo psihologov, pedagogov in drugih
strokovnjakov, najmanj pa čas zapornikov. Čas zapornikov je »čas čakanja«, pravi Flaker
(prav tam), saj ti vedno čakajo ali na obiske ali na odpust ali pa na kaj drugega. Zapornik iz
enega od slovenskih zaporov piše: »V bistvu vstajaš ob 6-ih zjutraj, potem pa zajtrk, sprehod,
kosilo, sprehod, večerja in zaklepanje v sobo. To je v glavnem vse. Če slučajno delaš, po
zajtrku greš na delo, prideš nazaj, od kosila naprej je pa isto kot za tiste, ki ne delajo. Včasih
je še televizija. Iz dneva v dan isti ritem, iste stvari.« (Vili, Kralji ulice, november 2012, str.
24). Vtisi so podobni tudi v senegalskem zaporu: »Hvaležno uvidim, da je izčrpavanje telesa
moja edina rešitev, beg pred vso to depresivno, morbidno atmosfero, ki slabo vpliva na psiho.
Dan je dnevu enak, obkrožajo me hočeš nočeš isti ljudje, ki žebrajo iste molitve, postopki so
enaki, enaka je hrana. Skratka, totalno brezdelje, ki ga nisem sam izbral /.../. (Arne, december
2010, str. 24). Vidimo, da sta pomanjkanje dela in dolgčas lahko prisotna ne samo v zaporih v
Sloveniji, ampak tudi v tujini.
Zaradi naštetih značilnosti je med bivanjem zaprta oseba v totalni instituciji na različne
načine močno izpostavljena, kar Goffman (1961) izrazi kot napad na jaz (self). Prvič, ob
vstopu v institucijo, osebje zbere in evidentira vso dokumentacijo o posamezniku, o njegovem
socialnem statusu, prejšnjem delovanju in obnašanju. Ker osebje pričakuje spremembo
notranjih tendenc osebe, organizirajo individualna ali skupinska srečanja. Tam mora zaprti
govoriti o sebi in svojih občutkih popolnoma neznanim osebam (Goffman, 1961). Druga,
tokrat telesna, izpostavljenost se kaže v pritožbah o hrani, umazanih prostorih in oblekah, saj
morajo zaprti jesti, bivati in se oblačiti, kot jim to narekuje osebje (Goffman, prav tam). Tretja
oblika izpostavljenosti se kaže v tem, da v istem prostoru živijo ljudje različnih starosti ter
etničnih in rasnih skupin, kar lahko vodi do tega, da se mora zaprti družiti in preživljati čas z
ljudmi, s katerimi si tega ne želi (Goffman, prav tam).
Poleg tega Flaker (1998) uvaja tudi pomembnost dokumentacije v totalnih institucijah.
Pravi (prav tam), da dokumentacija, oziroma kartoteka, omogoča objektivizacijo zaprtega. Z
dokumentacijo se ekonomizira proces spoznavanja, »ki ni več oseben; človeka lahko 'spozna'
vsak, ki prebere njegov spis, ne da bi ga srečal. Posebna vrsta problema, ki ga postavlajo pred
nas psihiatrija in podobne stroke (psihologija, pedagogika in socialno delo) je, da so ti spisi
spisek napak, ki jih je kdo v svojem življenju storil.« (Flaker, prav tam, str. 145) Temu lahko
pritrdim iz lastnih izkušenj. Nekajkrat v življenju sem imela priložnost prebrati osnovne
informacije o zaprtih osebah. Na dokumentih so bili zapisani splošni podatki o posameznikih,
zakaj so se znašli v instituciji, včasih tudi njihova družinska in šolska oziroma službena
situacija. Nehote in brez tega zavedanja sem si začela ustvarjati svojo lastno predstavo o
ljudeh, o katerih sem brala v zapisih, nisem pa jih nikdar srečala. Podobno se je dogajalo tudi
s tistimi ljudmi, o katerih sem brala komaj po tem, ko sem se z njimi srečala. Čeprav so morda
name naredili dober ali slab vtis, sem po branju njihove dokumentacije v svojo predstavo o
njih začela vsiljevati nove ideje. Mnenja sem, da je pomembno zavedanje, da se ob prebiranju
dokumentacije začnejo pojavljati predstave o zaprti osebi. Če se tega zavemo, bomo človeku
dopuščali možnost, da se nam predstavi tudi sam, če pa se tega ne zavemo, bomo
posamezniku to možnost odrekli.
Naslednja značilnost totalnih institucij je, da so delno bivanjske skupnosti in delno
formalne organizacije, zato jih Goffman (1961) označi za socialne hibride. V naši družbi so to
prisilne ustanove za spreminjanje ljudi, naravni eksperimenti za ugotavljanje tega, kako lahko
vplivajo na posameznike. To zame pomeni, da lahko imajo totalne institucije zaradi svojih
značilnosti različne vplive na različne posameznike; kakšne vplive imajo na katere
posameznike, se pokaže na vsakem primeru posebej.
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Goffman (1961) razdeli totalne institucije na pet vrst, in sicer:
1. Institucije, ustanovljene za ljudi, ki so sposobni skrbeti sami zase in so nenevarni, na
primer domovi za slepe, ostarele, sirote in podobno.
2. Institucije, v katerih bivajo ljudje, ki predstavljajo nevarnost družbi in niso sposobni
skrbeti sami zase, na primer psihiatrije.
3. Institucije, namenjene varovanju skupnosti pred ljudmi, ki ji domnevno lahko
namerno škodujejo, recimo zapori in koncentracijska taborišča.
4. Institucije, namenjene določenim delovnim ciljem, na primer ladje, internati, delovna
taborišča in podobno.
5. Institucije, v katere se ljudje umaknejo iz družbe, ponavadi za to, da bi služili
religioznim ciljem, na primer samostani.
Zapori so torej skupina totalnih institucij, v katerih bivajo ljudje, ki so sicer samostojni in
lahko skrbijo sami zase, a predstavljajo nevarnost skupnosti, zato jih družba raje umakne, kar
pomeni, da jih odstrani (Goffman, 1961).
1.2 ZAPOR IN DRUŽBA
Beccaria (2002) je v 18. stoletju pisal, da so ljudje iz nižjih socialnih slojev bolj razuzdani
in okrutnejši od ostalih ljudi ter da tonejo v pogubo. Navadili so se, da v vsaki stvari obstaja
negotovost, pri kaznivem dejanju denimo negotovost o tem, ali bodo ujeti ali ne. To naj bi jih
še bolj gnalo h kršenju zakona (Beccaria, prav tam).
Čeprav je od pisanja tega dela Beccarie minilo več kot dvesto petdeset let, še danes v družbi
velja pravilo, pa naj se o njem govori ali ne, da je treba narkomane in ostale »slabe« ljudi
poloviti in jih izločiti iz (dobre) družbe, kar velikokrat pomeni, da jih je potrebno zapreti
(Kanduč, 2006). Velikokrat so pripadniki nižjih slojev že zaprti, četudi niso v zaporu. Njihova
segregacija se kaže prostorsko, če na primer živijo v getu brez perspektiv in možnosti, kaže pa
se tudi funkcionalno, če denimo nimajo materialnih resursov (Kanduč, prav tam). Da so že
izključeni iz družbe, je po navadi sprejeto kot dodaten dokaz, da so inferiorni, saj ne bi bili
izključeni, če bi bili enakovredni. Če se v času zaporne kazni poboljšajo, je to dobro, če se ne,
pa naj ostanejo zaprti. Tako mišljenje kaže, da je zapor dojet kot kraj, ki varuje dobro družbo
pred slabimi posamezniki (Kanduč, prav tam).
Tako zapori zase trdijo, da je njihov namen rehabilitacija, kar pomeni, da naj bi bila
oseba po odhodu iz institucije pripravljena na standarde zunanjega sveta (Goffman, 1961).
Vendar Brinc (1985, str. 446) opozarja: »Nihče ne misli, da je zapor nekaj dobrega in
zaželjenega. Zapor je vedno predvsem kazen in maščevanje za storjeno dejanje; pomoč,
prevzgoja, resocializacija itd., je šele drugotnega pomena.« V modernem zaporu naj bi se
posameznik preoblikoval na tak način, da bo želel delovati in bo deloval kot družbi koristno
bitje (Kanduč, 2003a). Brinc (1989, str. 369) razlaga: »Od duševno zdravega človeka se
normalno pričakuje, da v pomembnejši meri ne krši družbenih norm in da v svoje zadovojstvo
in v zadovoljstvo okolja opravlja svoje osebne, družinske, delovne, zakonske in družbene
vloge, ki so mu določene, odrejene, vsiljene ali pa jih je prostovoljno sprejel. Od človeka se
pričakuje, da je odgovoren za svoje vedenje in da ga tako oblikuje in usmerja, da pri
doseganju svojih interesov in koristi ne posega v interese in koristi članov družine ali drugih
oseb.« V tem smislu je funkcija zapora lahko tudi discipliniranje (Govednik Krasková, 2012b).
Za doseganje svojih ciljev v zaporu obsojenca najprej korigirajo, tj. poklicno usposobijo,
izobrazijo, navadijo na delo, preoblikujejo njegovo identiteto in vedenjske vzorce, razvijajo
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njegove socialne veščine ter dvigujejo samospoštovanje in samopodobo (Kanduč, 2006).
Potem ga takšnega poskušajo ponovno integrirati. Na tem mestu Kanduč (prav tam) opozori,
da je v postmoderni družbi drugače od moderne to, da ta stremi k nenehni izboljšavi
konformnih ljudi, medtem ko prestopnikom to ni potrebno. Konformni ljudje naj bi se
poboljševali sami in z lastnimi sredstvi, prestopniki pa ne. Pisec (prav tam) pravi, da je
dandanes že norma, da se konformisti vedno trudijo biti boljših v vseh aspektih življenja –
bolj uspešni, bolj mobilni, bolj konkurenčni, bolj fleksibilni, bolj srečni, bolj informirani, bolj
samouresničeni.
1.3 POLITIKA ZAPORA

Flaker (1998) v analizi Goffmanove totalne institucije poudarja, da je njena posebnost
organizacija, ki temelji na kaznovanju in privilegijih. Dodaja (prav tam), da se v zunanjem
svetu takšen sistem uporablja le za otroke in živali. Ta sistem privilegijev ima tri elemente
(Goffman, 1961):
 Hišna pravila, to so relativno eksplicitna in formalna navodila, ki strogo določajo
obnašanje zapornika,
 malo jasno določenih nagrad za poslušnost zapornikov,
 kaznovanje, ki je posledica neupoštevanja pravil zavoda.
Zaradi neprimernega vedenja lahko tako zapornik pride v disciplinski postopek, katerega
sankcije so javni opomin, omejitev ugodnosti, prerazporeditev na drugo delo, razporeditev v
samico z ali brez pravice do dela (Žišt, 2009). Vendar pa Mrevlje (2007) omenja, da se
nekateri zaprti ljudje zavedajo, da pravila znotraj zapora morajo obstajati. To ponazori z
besedami ene zapornice: »Morajo biti pravila, če ne, bi bil kaos,« in »Vsekakor jih razumem,
ker neki red mora tukaj biti, ker če ne, bi bila anarhija.« (str. 158)
Omenila sem že, da totalno institucijo določa tudi nadzorovanje dejavnosti in čas (Flaker,
1998). Pomembno je poudariti, da ureditev časa v totalni instituciji ni naravna, torej takšna, ki
bi nujno veljala tudi v svetu zunaj nje. Potrebno je tudi povedati, da je čas v zaporu prilagojen
osebju in njihovemu delovnem ritmu (Flaker, 1998). »Institucionalni čas je razdeljen na
racionalni čas osebja in izgubljeni čas varovancev. Organiziran in strukturiran je v skladu z
delom osebja, osebju omogoča čimbolj racionalno uporabo časa in se ravna po hierarhiji.«
(Flaker, prav tam, str. 123) Po mojem mnenju to nedvomno velja za zapore. Poglejmo en
primer: obsojenec bi zaradi pomembne zadeve pozno popoldne potreboval strokovnega
delavca, ki vodi njegov primer, omenjeni zaposleni pa je že pred časom zaključil z delovnim
dnem. Obsojenec tako nima dostopa do njega in se lahko v najboljšem primeru pogovori z
drugo osebo. Drug primer je, da bodo, na primer, skupinske terapije proti odvisnosti potekale
dopoldne, saj je delovni čas terapevta dopoldanski.
Čeprav je urejanje časovnih okvirov določeno strokovnjakom v prid, je Kanduč (2006)
mnenja, da si zapori želijo poboljšati prestopnika. Ker se obsojenci med seboj zelo razlikujejo
po svojih osebnostnih lastnostih, izkušnjah, mislih, prepičanjih, ipd., je treba njihovo
obravnavo karseda individualizirati, jo torej prilagoditi potrebam posameznika. Podobno misli
tudi Meško (1997), ki pravi, da je treba vzgojne programe oblikovati in po potrebi
preoblikovati tako, da bodo v skladu s prevzgojo posameznika. Govednik Krasková (2012a)
piše: »Predvsem pa [je potrebno] v prevzgojo vložiti empatičen, iskren in ves razpoložljiv
napor in trud. Zavedati se morajo [strokovnjaki], da bo le s pravimi metodami in pravim,
karseda človeškim pristopom resocializacija zaprtih oseb uspešna. Skratka, morajo se znati
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obsojeni osebi približati strokovno, toplo in odprto, ne glede na njegovo disocialno vedenje in
odzivanje. V njem morajo vzbuditi zaupanje.«. En obsojenec opozarja: »V zaporu je sicer
psiholog, pa psihiater, ampak vse je odvisno od posameznika in od tega, ali se želi skulirati ali
ne. /.../ Kot že rečeno, sem imel s svojo socialno delavko dobre izkušnje, marsikam me je
usmerila in ni vedno tako. Kot sem imel priliko slišati pri drugih, niso imeli te sreče, saj je
odgovorne prav malo brigalo zanje.« (Vili, Kralji ulice, februar 2013, str. 24).
Kljub vtisu, da se strokovnjaki ne zanimajo za obsojence, imajo obsojenci v zaporu
možnost izobraževanja na drugi stopnji osnovne šole ali poklicnega usposabljanja (Žišt, 2009).
Večina dela se opravlja znotraj zavoda. V naših zaporih so v ospredju lesnopredelovalna in
kovinskopredelovalna proizvodnja, kmetijska dejavnost, mizarstvo, knjigovezništvo,
šiviljstvo, dela v kuhinji, pralnici in pekarni. Na voljo so knjižnice in prostori za različne
dejavnosti, na primer skupinske obravnave odvisnosti, majhen fitnes, športno igrišče (Žišt,
prav tam).
1.4 PSIHOLOŠKE POSLEDICE ZAPORA ZA POSAMEZNIKA

Goffman (1961) pravi, da ima vsaka oseba, ki pride v totalno institucijo, svoj sistem
soočanja s konflikti in neuspehi, prav tako pa s seboj nosi svoje izkušnje in delovanje v svetu.
V času vstopa v totalno institucijo se te značilnosti zrušijo, posameznik je izpostavljen
ponižanju. Tako oseba začne sprejemati določene radikalne spremembe v svoji moralnosti,
zgrajene iz prepričanj in verovanj o sebi in svojih bližnjih. Z omejevanjem, zasliševanjem in
konec koncev s spreminjanjem samega sebe lastnosti osebe in njeno delovanje, ki so bili zanj
značilni pred vstopom v ustanovo, začnejo počasi bledeti (Goffman, prav tam). To avtor (prav
tam) poimenuje mortifikacija jaza (mortification of the self), kar pomeni, da totalne institucije
brišejo sledi individualne identitete, ki jo je oseba imela zunaj institucije. Flaker (1998) ta
proces poimenuje socialno omrtvičenje osebne identitete. Po njegovem mnenju se osebna
identiteta zapornika spremeni v institucionalno identiteto obsojenca, kar pomeni, da se
posameznik spremeni v predmet obdelave. Tako zapornik v ZDA v eni raziskavi (Phillips,
2001) pravi: »Kot vsak človek, si želiš spoštovanja. Vendar ko prideš skozi ta [zaporniška]
vrata, nisi nič drugega kot številka. Ne glede na to, kar si naredil na ulici, koliko ljudi si
prizadel, koliko drog si prodal, ko prideš skozi ta vrata, si nič.« (str. 21). Nič kaj drugače ni v
Sloveniji, saj zapornik piše: »V zaporu si številka, zunaj pa tudi.« (Vili, Kralji ulice, marec
2013, str. 24) Flaker (1998) pravi, da je temu tako zaradi prevelikega števila zapornikov
napram majhnemu številu osebja in zato, ker se pretrgajo vezi med obsojencem in njegovim
domačim okoljem.
Poleg mortifikacije jaza Goffman (1961) omenja, da v zapornih ne prihaja le do asimilacije in
akulturacije, ampak tudi do odstranitve določenih vedenjskih vzorcev posameznika ali
nezmožnosti sledenja trenutnim socialnim spremembam. Če je nekdo zelo dolgo zaprt, to
imenujemo diskulturacija, kar pomeni, da se z določenimi značilnostmi življenja izven
institucije ni zmožen soočati, ko pride ven (Goffman, prav tam).
Mlinarič (1991, v Žišt, 2009) še razlaga, da lahko v zaporu pride do psihološkega umika, kar
pomeni, da se obsojenci izolirajo. Možna je tudi manipulacija, upor, poskusi pobegov in
konformizem. Vse našteto so variacije prilagajanja zaporniškemu sistemu (Mlinarič, 1991, v
Žišt, prav tam).
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Poleg tega je Praper (1999, v Mrevlje, 2007) mnenja, da lahko zaradi bivanja v zaporu pride
do pojemanja moči in slabšanja spomina, ljudje lahko postanejo bolj leni in ne krepijo svojega
duha. Vse te spremembe so možne zaradi monotonosti in neprisotnosti intelektualnih izzivov
v zaporu. Brinc (1989) pravi, da lahko bivši obsojenec sprejema napačne ali prepozne
odločitve, saj so v zaporu vse odločitve že bile sprejete namesto njega.
World Health Organization (1999, v Prison Reform Trust, b.d.) še opozarja, da zapori
povzročajo izolacijo, strah, agresijo, sram, stigmo in izgubo privatnosti. Haney in Craig (2007,
v Prison Reform Trust, prav tam) dodajata še občutek odtujenosti in obup.
Kljub temu pa je raziskava Becerre, Torresa in Ruiza (2009) razkrila, da veliko zaporniške
populacije prevzame besedišče, ki prevladuje v zaporih. To se po njihovem mnenju (prav tam)
zgodi zaradi socialne adaptacije posameznikov na okolje, saj zaporniki veliko manj časa
preživljajo s strokovnimi delavci in obiskovalci kot en z drugim. Drug razlog isti avtorji (prav
tam) vidijo v tem, da se zaporniki s pomočjo zaporniškega slenga želijo identificirati z
drugimi obsojenci kot ljudmi, ki so v enakem socialnem in fizičnem položaju kot oni sami.
Mrevlje (2007) govori tudi o tem, da ljudje v zaporu začnejo živeti med dvema svetovoma,
svetom zunaj (zapora) in svetom znotraj, pri čemer se vedno bolj oddaljujejo od zunanjega
sveta. Avtorica (prav tam) pove tudi, da življenje v zaporu ni niti preteklost niti prihodnost in
ob tem navaja besede ene zapornice: »To [zapor] je konec enega življenja, pa začetek novega.
Čeprav ti visita tukaj preteklost in prihodnost nad glavo, in živiš v sedanjosti.« (str. 156). Da
»preteklost visi nad glavo« si razlagam tako, da osebo na dogodek iz preteklosti spominja
vsak dan v zaporu. Da »prihodnost visi nad glavo« pa zame pomeni, da ljudje v zaporu veliko
razmišljajo o prihodnosti, o času, ko ne bodo več zaprti. Njihovo trenutno bivanje v zaporu je
namenjeno ravno tej (ne-zaporniški) prihodnosti.
Z vstopom v zapor se obsojenec ne more več svobodno odločati o sebi. Ima omejeno prostost
gibanja, prav tako pa lahko začne izgubljati stik s svojimi željami, cilji in
samouresničevanjem (Ipavec, 1992, v Žišt, 2009).
Poleg tega se v zaporu opustijo tudi vloge, ki jih je posameznik imel v življenju zunaj
ustanove (Goffman, 1961). Ob vstopu v zapor so obiski sprva velikokrat prepovedani z
namenom razpustitve prejšnjih vlog. Čeprav se lahko po izpustu nekatere vloge spet
vzpostavijo, pa čas, ki preteče, ko je nekdo zaprt, ne more biti nikoli povrnjen (Goffman, prav
tam). Brinc (1989) opozarja, da morajo bivši obsojenci socialne vloge opravljati še bolje kot
drugi ljudje, saj so njihova dejanja bolj nadzorovana. Med bivanjem v zaporu se mora
zapornik včasih prilagoditi na situacijo, ki mu je tuja, na primer na odsotnost heteroseksualnih
odnosov (Goffman, 1961). To velikokrat sproži strah pred izgubo svoje moškosti
(masculinity).
Posledica tega je pretirano izkazovanje svoje moškosti, kar se imenuje hipermoškost
(»hypermasculinity«). Hipermoškost lahko poimenujemo tudi kot »mačo osebnost« (Macho
personality constellation), za katero so značilni boj, nadvlada, jeza, ponos, prezir in
neustrašnost (Mosher in Tomkins, 1988). »Macho man« je kulturni potomec nomadskega
bojevnika: ima dominacijo nad vsem, kar si je pridobil: sužnji, ženske in otroci so njegova last,
morajo ga spoštovati in mu biti zvesti (Mosher in Tomkins, prav tam). Zelo močno poudarja
tipično moške in ženske vloge in v njih tudi pretirava (Mosher in Tomkins, prav tam). Za
mačo osebnost je značilno, da moške povezuje v družbo, za katero je značilno čaščenje
moškosti in deljenje sveta na močne in šibke.
Dolovich (2012) pravi, da hipermoškost lahko ustreza kulturi nasilja in čustvenega zatiranja,
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ki prevladuje v zaporu. Razvije se namreč zaradi nenehnega poniževanja, nespoštovanja in
ker so zapornikove potrebe, želje in skrbi sistematično ignorirane (s pripadniki nižjega sloja v
družbi se dogaja enako). Z izkazovanjem hipermoškosti lahko zapornik pridobi določeno
mero spoštovanja, moči in statusa – česar v zaporu ne more doseči s skoraj ničemer drugim –
hkrati pa prepreči svojo viktimizacijo (Dolovich, prav tam). Obsojenci izražajo hipermoškost,
ker so v relativno majhnem prostoru zaprti z ljudmi, ki jih ne poznajo in ki jim lahko
predstavljajo potencialno nevarnost.
Po drugi strani se oseba v zaporu lahko nauči tudi ponižnega obnašanja (Goffman, 1961).
Zunaj zapora človek namreč odloča o svojem telesu, o svojih dejanjih, mislih, lastnini in jih
ne rabi deliti z drugimi ljudmi, če tega ne želi. Toda v zaporu so ti teritoriji lastnine
zlorabljeni, saj je meja, ki jo posameznik postavi med samega sebe in okolje, zrušena
(Goffman, prav tam). Ponižnost, ki jo producira zapor, se lahko kaže v prošnjah za majhne
stvari, kot je recimo kozarec vode ali dovoljenje za uporabo telefona (Mrevlje, 2007).
Zapornica razlaga: »Ali lahko grem sem, ali se lahko grem tuširati v kopalnico …, za vsako
stvar moraš vprašati. /…/ Zelo moraš ponižati sam sebe. /…/. In to nekaj časa traja, da se na
to navadiš ali pa sprejmeš.« (Mrevlje, prav tam, str. 158).
Vendar je Governik Krasková (2012a) mnenja, da zapornik, ko je enkrat izpuščen iz sveta
ukazov, kazni in nadzora, želi tudi sam ukazovati, kaznovati in nadzirati. Avtorica (prav tam)
zato predlaga iskanje novih načinov motiviranja obsojencev in omenja razvoj ustvarjalnih
spretnostih ter izražanja lastnih stališč.
Flaker (1998) omeni, da zavodi »povečujejo videz deviantnosti svojih varovancev.« (str. 7).
Po Kandučevem mnenju (2007) krivec zaradi kazni trpi, kar je v očeh javnosti prav. Avtor
(prav tam) doda, da je zanimivo, da si določenega mnenja o zaprti osebi ne ustvari samo
okolica, ampak tudi zapornik sam. Brinc (1989) nakaže: »Psihološki mehanizmi človeka so
povezani s podobo, ki jo ima človek o sebi. Ta podoba pa je v veliki meri odvisna od tega, kaj
o človeku misli okolje. Kolikor ugodnejše je mišljenje okolja, večja sta samospoštovanje in
občutek varnosti človeka.« (str. 369).
1.5 ŽENSKE IN ZAPOR
Žensk, ki so storilke kaznivih dejanj, je manj kot moških (Kanduč, 2007). V splošnem
velja tudi, da so kazniva dejanja, ki so jih izvršile ženske, manj nevarna, kot tista, ki so jih
izvršili moški. Na svetu je manj zapornic kot zapornikov. Zdi se celo, da je ženski kriminal
lažje nadzorovati kot moški in da ga veliko kriminologov ne jemlje kot resni družbeni
problem (Kanduč, prav tam).
Quetelet (1996, v Kanduč, 2007) je ugotavljal, da imajo ženske, za katere velja, da so bolj
vezane na dom in družino kot moški, manj skušnjav in priložnosti za izvedbo kaznivih dejanj.
Ženske naj bi bolj stremele k moralnemu obnašanju kot moški in naj bi bile v splošnem
telesno manj močne kot moški, kar sta lahko dva izmed razlogov, zakaj je kriminalk manj kot
kriminalcev.
Na tem mestu je pomembno omeniti žensko konformnost, ki izhaja iz tega, da so ženske od
rojstva bolj nadzorovane, imajo manj svobode in jim je tako omejeno odklonsko, agresivno,
pustolovsko ter tvegano ravnanje. Čeprav je danes v službah res več žensk kot nekoč, pa se
ženska vloga v družini in domu ni bistveno spremenila. Tako ima ženska »dvojno« breme,
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službo ter dom in družino (Heindensohn, 1996, v Kanduč, 2007). Tudi v teh dejstvih lahko
iščemo razloge za manjše število kaznivih dejanj, ki jih storijo ženske, od tistih, ki jih storijo
moški.
Čeprav je v zaporih bistveno manj žensk kot moških, Govednik Krasková (2012b) pravi,
da v splošnem zapor bolj prizadene prav ženske, saj je veliko obsojenk mater. Avtorica (prav
tam) izrazi mnenje, da ni prav, da je ženski zapor v Sloveniji organiziran po moškem vzorcu,
kjer je v ospredju strogo varovanje, skupno nameščanje in pomanjkanje zasebnosti. Ne samo
pri nas, ampak tudi drugod po svetu, recimo v Latinski Ameriki, so ženski zapori narejeni po
moškem vzorcu (Anthony, 2004, v Becerra, Torres in Ruiz, 2009). Ker obsojenke nimajo
zasebnosti, velikokrat pride do agresivnih, depresivnih ali samodestruktinih nagnjenj
(Govednik Krasková, 2012b).
Tako so v Zavodu za prestajanje kazni zapora (v nadaljevanju ZPKZ) Ig, edinem slovenskem
zaporu za ženske, kot v vseh ostalih zaporih, prisotna pravila, ki jih je treba spoštovati, urniki,
hišni red, zapovedani počitki ter različne aktivnosti in podobno (Mrevlje, 2007). Fizična
ločenost od zunanjega sveta lahko zapornicam povzroča odmik od tiste realnosti, ki je zunaj,
izven zapora. Tako se vedno bolj potapljajo v zaporniško resničnost, ki pa ima druge
dimenzije odnosov, časa in aktivnosti kot resničnost zunaj zaporniških zidov (Mrevlje, prav
tam).
1.6 PREDNOSTI IN KRITIKE ZAPORA
Garland (1990, v Kanduč, 2003b) izpostavlja nekatere penološke prednosti zapora:
 Zapor izključi storilca kaznivega dejanja iz družbe, za kar ne potrebuje veliko
sodelovanja obsojenega,
 v zaporu lahko bivajo tisti, ki so se izkazali za preveč problematične, da bi bivali kje
drugje,
 zapor je v širši javnosti načeloma sprejet, saj zaradi svoje prikritosti in subtilnosti ne
povzroča senzibilnosti v ljudeh.
Vendar Garland (1990, v Kanduč, 2003b) navaja tudi kritike zapora; pravi namreč, da v
zaporih prihaja do psihološkega nasilja, prav tako veliko obsojencev ni tako nevarnih za
družbo, da bi jih bilo treba izključiti iz skupnosti, omenja tudi previsoke stroške, za katere bi
bilo bolje, da bi bili uporabljeni za izobraževanje in preventivne dejavnosti, zdi se mu, da je v
skoraj vseh primerih moralno nedopustno izključiti človeka iz družbe, prav tako pa je mnenja,
da je zapor v večini primerov možno nadomestiti z drugimi kazenskimi sankcijami, na primer
s povračilom škode, družbeno koristnim delom, pogojno obsodbo in podobnim.
Tudi Foucault (1984) kritizira zapor, saj opaža, da ne zmanjšujejo kriminalnosti, da
povzročajo povratništvo, saj imajo nekdanji obsojenci večjo možnost, da znova pristanejo v
zaporu, kot tisti, ki še nikdar niso bili zaprti, da zapori oblikujejo prestopnike, saj jih namreč
navajajo na življenje, ki zunaj institucije ni nujno sprejeto, in da zapori delajo prestopnike tudi
posredno, saj so prizadete tudi družine obsojencev.
Poleg tega tudi Žišt (2009) omenja, da so v slovenskih zaporih največji problemi
prenatrpanost, primanjkljaj skupnih prostorov za delo, izobraževanje in druge dejavnosti,
preobremenjenost zaposlenih, samomori in poskusi samomorov zaradi obupa, brezizhodnosti
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in občutka nemoči, ter droge in gladovne stavke.
Tudi Govednik Krasková (2012b) je kritična do zaporov in meni, da je resocializacija možna,
vendar do nje ne pride, »saj v tem trenutku ni mogoče zaslediti sodobnega pristopa k
obravnavi človek-zapornik.« (Govednik Krasková, prav tam, str. 82)
1.7 ŽIVLJENJE V ZAPORU IN ZAKONODAJA
V Sloveniji obstaja šest centralnih zaprtih zavodov za prestajanje kazni zapora: Dob
(edini slovenski zapor, ki je namenjen prestajanju kazni nad letom in pol, namenjen tudi
mlajšim polnoletnikom do 23. leta, ki imajo izrečeno kazen nad pet let), Ljubljana, Maribor,
Koper, Ig in Celje. Nekateri izmed njih imajo tudi polodprte in odprte oddelke. Ig je edini
ženski zapor v Sloveniji, v Celju je zapor za mladoletnike (Žišt, 2009). V katerem oddelku
biva obsojenec, se odloča na podlagi njegove primernosti za prestajanje kazni v določenem
oddelku (Atanacković, 1988, v Žišt, prav tam).
Da bi bil zaporniški sistem racionalno in učinkovito organiziran, je bila leta 1995 ustanovljena
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) (Žišt, 2009). Njene
naloge so vodenje zaporov, zagotavljanje finančnih, kadrovskih, tehničnih in drugih pogojev
za delovanje zaporov ter uveljavljanje pravic in obveznosti zapornikov.
Delovanje zaporov in izvajanje dejavnosti v njih določa zakonodaja. Zakoni v splošnem
spodbujajo reintegracijo v zaporih, saj Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1-NPB8)
v svojem 99. členu pravi, da morajo zavodi »usposabljati obsojenca za normalno življenje na
prostosti.« Da je to izvedeno, »skrbijo strokovni delavci zavoda, ki so dolžni v programu
tretmaja obsojencev uporabljati sodobne metode dela in spoznanja posameznih strok.« Zakoni
prav tako spodbujajo delo različnih državnih in prostovoljnih služb ter organizacij za
doseganje reintegracije zapornika in določajo (ZIKS-1-NPB8, 100. člen): »Vsi udeleženci v
procesu usposabljanja obsojenca za normalno življenje na prostosti morajo delovati
usklajeno.« Poleg ZIKS-1-NPB8 sta na področju zaporov pomembna tudi Kazenski zakonik
(KZ-1-UPB2), ki definira kazniva dejanja in sankcije za posamezna dejanja, ter Pravilnik o
izvrševanju zapora, ki določa postopke sprejema obsojencev v zapor, obravnavo obsojencev,
prostore, v katerih obsojenci bivajo, prehrano, delo, podeljevanje ugodnosti in podobne teme
samega bivanja v zavodu.
Več zakonov bo v nalogi navedenih neposredno pri obravnavanih temah.
Če sklenemo, je za totalne institucije značilno, da so ločene od preostalega sveta in da so
v njej vsa področja bivanja podrejena eni avtoriteti. Zapiranje, rutine in institucionalna
dokumentacija kreirajo objektivizacijo zaprte osebe. Bivanje v totalni instituciji je zato lahko
dojeto kot napad na jaz, saj je vsak korak zaprtega dokumentiran, poleg tega pa posameznik
preživlja čas v družbi neznanih ljudi in je izpostavljen drugačnim pogojem življenja kot na
prostosti. Kljub temu pa ima možnosti dela, izobraževanja in usposabljanja na področju
različnih obrtnih in tehničnih dejavnosti. Namen zapora naj bi bila namreč rehabilitacija
obsojenega, vendar je ta zaenkrat še neuspešna. Zapor lahko na osebnost vpliva v smislu
njenega bledenja, kar se imenuje mortifikacija jaza oziroma socialno omrtvičenje osebne
identitete, poleg tega pa so možne še asimilacija, akulturacija, diskulturacija, opustitev vlog,
ki so bile vzpostavljene v življenju obsojenca pred kaznijo, hipermoškost na eni in ponižno
obnašanje na drugi strani, psihološki umik in pasivnost, če omenimo le nekatere. O zaporih je
zaradi tega načeloma zapisanih več kritik kot prednosti; tako zapori, recimo, ne zmanjšujejo
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kriminalnosti, bivanjske razmere v njih so velikokrat slabe, prav tako pa niso vsi storilci
kaznivih dejanj tako nevarni, da bi jih bilo potrebno izključiti iz družbe. Čeprav zakonodaja
na področju zaporov spodbuja reintegracijo zaprte osebe s pomočjo različnih služb, do nje
največkrat ne pride. To velja tako za zapore z moško kot za tiste z žensko populacijo. V
splošnem je zapornic manj kot zapornikov, a jih navadno zapor bolj prizadene, saj so
zapornice velikokrat matere in ključne članice družin.
2 PARTNERSKI ODNOS IN NJEGOVE SPECIFIKE
2.1 LJUBEZEN IN PARTNERSKI ODNOS V TEORIJI
Po Sternbergu (1986) obstajajo tri komponente, ki določajo ljubezenski odnos, zato avtor
razvije trikotniško teorijo ljubezni: intimnost, strast in predanost. Intimnost je občutek bližine,
povezanosti in medsebojnega razumevanja, prejetje in dajanje čustvene podpore ter skrb za
dobro počutje ljubljene osebe (Sternberg in Grajek, 1984, v Sternberg, prav tam). Za strast so
značilni spolni odnosi, romanca in fizična privlačnost. Predanost je odločitev in zavzemanje,
da se ljubezen vzdržuje (Sternberg, prav tam). Avtor (prav tam) definira osem vrst ljubezni
glede na to, kako so intimnost, strast in zavezanost izražene. 1. Neprisotnost ljubezni
(nonlove) pomeni razmerje, ki karakterizira odsotnost vseh treh komponent; 2. simpatija
(liking) vsebuje samo komponento intimnosti, to je na primer prijateljstvo; 3. zaljubljenost
(infatuated love) oziroma ljubezen na prvi pogled vsebuje samo strast, brez intimnosti in
zavezanosti; 4. prazna ljubezen (empty love) je definirana z zavezanostjo, brez intimnosti in
strasti; 5. romantična ljubezen (romantic love) se kaže z intimnostjo in strastjo; 6. družabna
ljubezen (compationate love) vsebuje intimnost in zavezanost; 7. viteška ljubezen (fatuous
love) karakterizirata strast in zavezanost; 8. dokončna ljubezen (consummate love) je tista
ljubezen, h kateri stremi večina ljudi, saj vsebuje vse tri komponente (Sternberg, prav tam).
Po Becku (2013) ljubezen v partnerskem odnosu partnerjema omogoča medsebojno pomoč,
podporo in srečo. Vendar pa so v partnerskem odnosu pomembne tudi osebnostne lastnosti
partnerjev, na primer širokosrčnost, občutljivost, pripadnost, pozornost, lojalnost, zanesljivost
in odgovornost. To omogoča sklepanje kompromisov, sodelovanje, strpnost in odpuščanje.
Tako je partnerski odnos ena izmed oblik bližnjega odnosa med osebama (Musek, 1995). Gre
za medsebojni vpliv, odvisnost, sposobnost razvijanja in vzbujanja močnih čustev ter dlje časa
trajajoč angažma. Praviloma se partnerski odnos začne kot dobra izkušnja, ki pa se lahko čez
čas poslabša in prelevi v negativno izkušnjo. V partnerskem odnosu si partnerja prizadevata
za medsebojno bližino in čustveno navezanost, prav tako pa veliko skupaj preživetega časa,
saj to partnerjema omogoča medsebojno spoznavanje v različnih situacijah (Musek, prav
tam).
Marcus in Sweet (2003, v Kmet, 2012) pravita, da sta v partnerskih odnosih prisotni dve
obliki emocij: tvegane in zaščitne. Avtorja (2003, v Kmet, 2012) menita, da tvegane emocije
povečujejo možnost za razvoj nasilja v partnerskih odnosih, in so recimo ljubosumje, jeza,
agresivnost in destruktivnost. Moeller (2011) dodaja še kolonizacijo, ki pomeni vsiljevanje
svojega mnenja partnerju, nerazumevanje in odklanjanje partnerjevega doživljanja. Zaščitne
emocije zmanjšujejo možnosti za razvoj nasilja, to so na primer empatija, spoštovanje in
intimnost (Marcus in Sweet, 2003, v Kmet, 2012).
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Sternberg (1987, v Musek, 1995) navaja, da v partnerski zvezi obstajajo različni
dejavniki, ki so glede na trajanje odnosa različno pomembni. Tako se s časom povečuje
pomembnost skupnih vrednot partnerjev ter pripravljenost na sprejemanje partnerjevih napak,
verskih prepričanj in medsebojnih stikov. Tekom zveze se znižuje pomembnost tega, kako
zanimiva se zdita partnerja en drugemu in prilagajanje partnerjevim staršem. Zanimivo je, da
pomembnost enih dejavnikov tekom zveze najprej raste, potem pa upada, na primer telesna
privlačnost, spolni odnosi, izražanje simpatij in empatija. Pomembnost nekaterih dejavnikov,
na primer enak intelektualni nivo med partnerjema, na začetku zveze upada, sčasoma pa
naraste (Sternberg, 1987, v Musek, prav tam).
2.2 RAZVOJ PARTNERSKEGA ODNOSA

Razni avtorji (Baruch, 2014; Brainerd, 2003) so mnenja, da se partnerski odnos razvija
skozi različne faze. Temu je tako, ker obstajajo različni načini, na katere se partnerji med
seboj povezujejo, vzpodbujajo in odzivajo na medsebojne zahteve (Baruch, 2014). Navedene
so naslednje stopnje partnerskega odnosa, ki lahko imajo svojevrstne različice (Bader in
Pearson, 1988, v Baruch, prav tam):
Prva stopnja – romantična ljubezen: močni občutki pripadnosti, strastni spolni odnosi, dajanje
in prejemanje. Partnerja se na tej stopnji počutita, kot da lahko premostita katerokoli težavo,
poveličujeta medsebojne podobnosti, razlike pa ignorirata.
Druga stopnja – konflikt/boj za premoč/diferenciacija: partnerja se sprašujeta, zakaj ne čutita
več enako kot prej, in sta prepričana, da je nekaj narobe. Bistvo je ravno v tem, da ni nič
narobe, vendar je ta stopnja pomembna za učenje, kako se spopadati z različnostmi skozi
konflikt. Edino, kar je narobe, je to, da veliko ljudi nima kompetenc, kako se spopadati s
konflikti, ki nastopijo. Pojavi se razumljiva želja, da bi partnerja manj časa preživela skupaj.
Na tej stopnji je pomembno, da ljudje ohranijo svoj jaz (self), čeprav partner morda zahteva
drugače. Partnerji se morajo zavedati, da so konflikti del vsake zveze, zato ni rešitev v tem, da
sanjarijo, da se bo romantična ljubezen (prva stopnja) vrnila, ali da bo kakšna druga oseba
zadovoljila vse njihove potrebe. Ta faza je polna razočaranj, zmedenosti in ambivalence.
Tretja stopnja – ustvarjanje partnerstva/sprejemanje razlik: na tej stopnji se partnerja
individualno razvijata in prav tako razvijata zvezo v resnično partnerstvo, kjer sta obe osebi
enakovredni in svobodni, da rasteta. Gre za podporo emocionalne, psihološke, spolne,
socialne in duhove rasti. Na ta način lahko partnerji raziskujejo življenje tudi zunaj partnerske
zveze, se, recimo, udeležujejo aktivnosti, hobijev, srečanj s prijatelji, potovanj brez partnerja
ali pa so malo več časa sami. Slaba stran te faze je, da se partnerja v primeru, da ne vlagata v
zvezo, nadzorujeta. Velikokrat v tej fazi pride do laganja in nezvestobe, svoje probleme želijo
partnerji reševati in pozabiti s prevarami, namesto da bi se osredotočili na rešitve znotraj
zveze. Za drugo in tretjo fazo so značilni konflikti in občutek, da sta partnerja v zvezi obstala
na enem mestu.
Četrta stopnja – ponovno povezovanje, sprava: partnerja imata zaradi prejšnjih faz več
kompetenc, da shajata en z drugim. Drug o drugem in o sebi imata bolj jasno ter realno sliko,
zato lahko poglabljata intimnost in medsebojno podporo. Na tej stopnji se partnerja bolj
spoštujeta, sprejemata in sočustvujeta drug z drugim, zato ni več želje po kontroli, prevladi ter
laganju. Intimnost postaja globlja, spolni odnosi partnerja spet zadovoljujejo. V tej fazi se
poviša nivo intimnosti in samostojnosti.
Peta stopnja – obojestranska soodvisnost: partnerja drug drugega vzpodbujata, da rasteta in se
razvijata v tistem, kar ju veseli. Tega sta zmožna, saj vesta, da se medsebojno ljubita,
spoštujeta in si zaupata. Da partnerja prideta na to stopnjo, traja več let.
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Moeller (2011) opozarja, da ni nujno, da partnerski odnos sčasoma postane otopel. Velikokrat
ga partnerji takšnega naredijo, ker mislijo, da je to normalno. Morda se na prvi pogled zdi, da
avtor na tem mestu kljubuje stopnjam razvoja partnerske zveze, predvsem tistim, ki opisujejo
razočaranja, »sprijaznjenje z realnostjo« in podobno, vendar mislim, da Moellerjeve (2011) in
Baruchove (2014) razlage niso izključujoče, ampak dopolnjujoče. Tako je pomembno
zavedanje, da se partnerski odnos razvija skozi različne stopnje, saj partnerjem vednost o tem
omogoča lažje spopadanje s spremembami, ki jih te stopnje prinašajo. Znotraj tega dojemanja
pa se je vendar potrebno potruditi za medsebojno komunikacijo o tem, kaj se v partnerstvu
dogaja in ugotavljati, kako to premostiti.
2.3 POMEN KOMUNIKACIJE V PARTNERSKEM ODNOSU

Temelj za partnerski odnos je pogovor, saj se v njem dogajajo najbolj intimne interakcije
med partnerjema poleg spolnih odnosov (Beck, 2013). Moeller (2011) pravi, da je dandanes
vedno več parov, ki se ne pogovarjajo zares. Pogovori so vezani na določene naloge, recimo
dopust, poklicne in vzgojne probleme, finance in podobno; gre torej za pogovore o nečem.
Vedno manj je govorjenja iz sebe in pogovorov o doživljanju, kar avtor (prav tam) poimenuje
pogovori v dvoje. To so poglobljeni in redni pogovori dveh ljudi, ki se ljubita, pri katerih
partnerji doživljajo drug drugega. Redni morajo biti zato, ker se v nasprotnem primeru
zmanjša želja za pogovore. Gre za izmenjavo lastnih podob in prikaz, kako trenutno
doživljamo sebe. Pogovori v dvoje so samovoljna razkrivanja, torej vsaka oseba sama odloča,
kaj in koliko bo povedala. Z njimi se partnerji naučijo odpirati drug drugemu.
Pomembno v komunikaciji je postavljanje standardov, saj za partnerja vedno veljajo strožja
merila kot za druge ljudi (Beck, 2013). Od partnerja se pričakuje, da bo nekaj sam po sebi
vedel, da bo torej drugemu bral misli.
Kljub temu, da je komunikacija v partnerskem odnosu zelo pomembna, je lahko težavna.
Hendrix (1999) pravi, da partnerja v zvezi predvidevata, da imajo za oba iste besede enak
pomen, vendar temu največkrat ni tako, saj sta oba odrasla v različnih družinah in sta bila
deležna drugačne vzgoje. V nekaterih družinah se člani pogovarjajo manj, v nekaterih več, v
nekaterih vsi sodelujejo v pogovorih, v nekaterih ne, v nekaterih si prizadevajo za
razreševanje problema, v nekaterih ne, in tako naprej. Partnerja, ki izhajata iz različnih družin
imata tudi različno dojemanje, kaj pomeni »pogovoriti se«. Zato velikokrat pride do
konfliktov, ko se sicer dogovorita, da se bosta pogovorila, a ta pogovor ne pripelje nikamor
(Hendrix, prav tam).
Tako lahko nastanejo prepiri. Moeller (2011) pravi, da se partnerji šele ob prepirih zavejo, da
se morajo pogovarjati, vendar so prepiri najslabši možen čas za pogovore, saj je v obeh
partnerjih še vedno prisotna jeza, ki preprečuje lastno spreminjanje in sprejemanje drugega.
Poleg tega se partnerja na medsebojne konflikte odzivata različno: z obtoževanjem, da je
drug, če tako misli, slab človek, s podučevanjem, da v resnici ne misli tako, z grožnjami, z
ignoriranjem ali z analiziranjem (Hendix, 1999). Karkoli od tega partner počne, ostaja namen
isti, in sicer izničiti stališče druge osebe s svojo predstavo namesto, da bi videnja druge osebe
sprejel. Vsak posameznik ima namreč svoje mnenje za resnično, interpretacijo drugega pa za
neresnično, ali vsaj manj resnično, zato se drugi lahko zdi »otročji«, »samovoljen« ali
»neumen« (Beck, 2013). Ker posameznik drugemu vsiljuje svoje mnenje, pride do
nasprotovanj, ki vodijo v prepire o tem, kdo ima prav.
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Poleg prepirov Beck (2013) navaja še druge probleme v sporazumevanju, na primer
neiskrenost partnerjev, nespontanost ali kričanje na partnerja. Pomembno je spoznanje, da so
ženske v splošnem bolj dovzetne za čustveno plat problema, moški pa za analitično. To se
seveda lahko od para do para razlikuje (Beck, prav tam).
2.4 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA DINAMIKO PARTNERSKEGA ODNOSA
Moeller (2011) izpostavi jezo in razočaranje kot zelo pomembna dejavnika, ki
spreminjata partnerski odnos. Veliko partnerjev, ki so razočarani in jezni zaradi različnih
razlogov, sčasoma nehajo kritizirati ljubljeno osebo in namesto tega požirajo svojo jezo in
razočaranje. Ne želijo se ukvarjati s tem, zato jezo in razočaranje raje izrinejo, kar povzroči,
da se molk med partnerjema poglobi. Idealno je, če partnerja ta problem rešita z
razumevanjem drug drugega, vendar veliko parov poskuša svoje nezadovoljstvo rešiti s
spolnimi odnosi, kar lahko nekaj časa uspeva, a se sčasoma tudi to konča (Moeller, prav tam).
Tako erotika začne počasi bledeti, kar povzroča še dodatno razočaranje. Oboje, skupen
pogovor in spolni odnosi, trpi zaradi razočaranja, jeze in odpora, da bi se partnerja resnično
posvečala drug drugemu.
Kmet (2012) pravi, da v dlje časa trajajočih partnerskih zvezah prihaja do prepirov, za katere
navaja naslednje vzroke: slabo opravljanje družinskih vlog, želja po dominaciji in kontroli,
očitki glede žrtvovanja partnerja, nerazrešene stare zamere, neusklajevanje službenih in
zasebnih obveznosti, ekonomski problemi, pretirana pričakovanja in alkoholizem ter druge
odvisnosti. Če dobro premislimo, so lahko to tudi konkretni dejavniki, ki vplivajo na
dinamiko partnerstva.
Slabo opravljanje družinskih vlog lahko skrha partnerstvo v tem smislu, da si partnerja
medsebojno očitata njuno delo v družini. To lahko cilja na vzgojo otrok, gospodinjska
opravila in podobno. Želja po dominaciji je po mojem mnenju prisotna takrat, ko imata
partnerja (ali en od njiju) občutek, da jima stvari »uhajajo iz rok« oziroma da nimata kontrole
in moči nad tem, kaj se dogaja. Strah, kaj vse bi zaradi tega lahko šlo narobe, lahko izkazujeta
z željo po dominaciji, saj vsak le sebi zaupa, da bo kos oviram. Do očitkov glede žrtvovanja
partnerja lahko pride, kadar ima en občutek, da daje preveč, drugi pa premalo, in si želi, da bi
oba dajala enako. Gre torej za željo po pravičnosti. Stare nerazrešene zamere lahko pridejo na
plan v kateremkoli konfliktu in so po mojem mnenju destruktivne. To je najverjetneje tudi
razlog, zakaj jih partnerja še nista uspela razrešiti. Neusklajevanje službenih in zasebnih
obveznosti je pogost pojav v današnji družbi, saj se mi zdi, da obe sferi – službena in zasebna
– zahtevata od posameznika vedno več. Posvečanje več časa eni pomeni možno
nezadovoljstvo v drugi in obratno. Mislim, da se v veliko primerih ljudje bolj posvečajo
službi kot družini, verjetno iz prepričanja, da morajo služiti denar za preživetje, šele na to se
lahko neposredno posvetijo družini. Ekonomski problemi se po mojem mnenju obravnavajo
kot zelo resni problemi, saj lahko v svoji skrajnosti nakazujejo ogroženost fizioloških potreb
(med drugim tudi po vodi in hrani), najbolj osnovnih potreb človeka. S strahom pred tem se
lahko partnerja spopadata različno, s pogovori, medsebojno pomočjo in optimizmom, ali z
napadi, iskanjem krivca za nastalo situacijo in pesimizmom. Pretirana pričakovanja do druge
osebe lahko povzročijo boleče občutke razočaranja, če niso izpolnjena. Poleg tega, da je
človek lahko zaradi tega prizadet, lahko pride do očitkov tudi s strani druge osebe.
Alkoholizem in druge odvisnosti pa lahko močno vplivajo na partnerski odnos, saj se
partnerja ukvarjata najprej z odvisnostjo in včasih do njiju samih sploh ne moreta, nočeta ali
nimata časa priti.
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Upad spolnega poželenja je prav tako ena izmed sprememb, za katero menim, da vpliva na
partnerski odnos. Kanduč (2003a) pravi, da je na začetku razmerja spolna želja na visoki
stopnji, saj človeka privlači novo spoznavanje. Sčasoma, ko novosti več ni (oziroma vsaj ne
tako veliko), začne spolna sla upadati, kar ni nič čudnega. Najbolj nenavadno pri tem je, da se
velikokrat partnerja o tem ne pogovarjata, kot da upadanja ne bi bilo ali ne bi smelo biti.
Spolna usmerjenost na eno osebo ni pokazatelj, da je ljubezen resnična, kot misli večina ljudi
(Kanduč, prav tam). Človeka privlačijo novosti in po naravi ni monogamno bitje, zato včasih
usmeri spolno željo tudi na druge objekte. Tukaj je treba poudariti, da razvoj ljubezni in
razvoj spolnih želja ni eno in isto. Spolna želja je namreč trenutna, medtem ko se ljubezen
razvija dlje časa (Kanduč, prav tam). Podobno trdi Sternberg (1986), ko poudari, da se strast
razvija hitro, intimnost pa počasi. Tudi Giddens (2000) se s tem strinja, saj pravi, da je
kratkotrajno spolno vzburjenje eno, trajnejša skrb za drugega pa drugo. Kanduč (2003a) je
mnenja, da se pri partnerjih po eni strani pojavi strah, da bi bili prevarani, po drugi strani pa se
začnejo spraševati, zakaj jih osebe, ki jih ljubijo, ne vzburjajo več. Opomniti je treba, da so
čustva do partnerja ambivalentna, saj ljubezen in sovraštvo obstajata skupaj: ravno zato, ker
ljudje nekoga ljubijo, jim predstavlja vir frustracij tudi zato, ker zaradi njega nimajo spolnih
odnosov z drugimi. To je tradicionalna spolna morala, po načelu katere je dovoljena spolnost
s samo enim partnerjem; zahtevano je torej, da spolna dejavnost ostane znotraj para (Kanduč,
prav tam). Eni seveda to moralo sprejmejo, drugi pa ne. Pomembno je le, da nikomur ni
vsiljena.
Pomemben dejavnik sprememb v partnerstvu je po mojem mnenju tudi nezvestoba. Hirigoyen
(2009) sicer poudarja, da nezvestoba ne pomeni nujno razloga za razpad zveze, se pa
prevarani ljudje vseeno zaradi nje počutijo globoko prizadeti in odvrnjeni, sploh, če so veliko
vložili v zvezo. Zvestoba velikokrat traja, dokler traja ljubezen (Hirigoyen, prav tam).
Avtorica (prav tam) se sprašuje tudi, ali je možno, da se veliko ljudi ne želi vezati ravno zato,
ker lahko v primeru nezvestobe drugi osebi povzročijo globoke rane. Po mojem mnenju je to
eden izmed razlogov, vendar ne najpomembnejši. Mnenja sem, da smo ljudje v osnovi
egoistična bitja, ki vsako stvar počnemo pretežno zaradi svojih (morda skritih) sebičnih
nagnjenj. To se ne sklada s tem, kar pravi Hirigoyen, zato bi njeno vprašanje spremenila v
domnevo, da se eni nočejo vezati, ker v primeru nezvestobe ne želijo, da bi jih ljudje dojemali
kot tiste, ki so krivi za bolečine ljubljene osebe. Pri tem gre za lastni interes, da ne bi bili
videni kot slabi ljudje. Kajpak bi to sprožilo val negativnih emocij pri drugih ljudeh, morda
celo pri človeku samem, saj je znano, da ljudje velikokrat prevzamemo mišljenja, ki jih imajo
drugi o nas, za svoja lastna, kar pomeni, da jim začnemo verjeti. Tako bi si nekdo, ki je
prevaral partnerja, lahko začel o sebi misliti slabo, ker bi bilo takšno sporočilo s strani
njegove okolice, kar bi bilo vsekakor slabo za njegovo samopodobo in integriteto, za kateri je
prepričan, da ju ima. Obramba pred slabo samopodobo se mi zdi eden izmed verjetnih
podzavestnih razlogov, zakaj se posameznik ne bi želel vezati. Zavestni razlog bi lahko bil
tisto, o čem piše Hirigoyen (2009).
Sama menim, da je velika sprememba v partnerski zvezi, če do nje pride, trenutek, ko
partnerja začneta živeti skupaj. Kanduč (2003a) pravi, da skupno življenje oža zasebnost, kar
partnerja na začetku ponavadi ne moti, sčasoma pa lahko postane nezaželjeno. Tako se čez
nekaj časa doma začne dogajati pričakovano, partnerja se gledata, tudi če si tega ne želita.
Sproščenost, ki je na začetku sicer sprejeta z odprtimi rokami, se počasi lahko začne
spreminjati v zapuščenost. Ljudje se na različne načine umikajo domu: nekateri več časa
preživljajo v službi, nekateri se bolj zavzeto ukvarjajo s svojimi hobiji, nekateri pa se psihično
umaknejo k televiziji ali domači živali (Kanduč, prav tam). Dom je nedvomno prostor, kjer se
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partnerja (in morebitni ostali družinski člani) nenehno spoznavata in kjer se izvaja
intimizacija razmerja.
2.5 LJUBEZEN IN PARTNERSKI ODNOS V SODOBNI DRUŽBI
Obremenitve samostojnega življenja so vedno večje, po eni strani je možno občutiti željo,
po drugi pa prisilo tako po svobodi kot tudi po trajnih zvezah z drugimi ljudmi. Vendar se je
treba zavedati, da imajo drugi ljudje tudi svoje lastne življenjske potrebe. To lahko vodi v
komplikacije in konflikte. Po eni strani je možno čutiti zahteve, da se je v zasebni sferi treba
naučiti pripravljenost na kompromise in pogajanja, potrpežljivosti in razumevanja, po drugi
strani pa se poudarja svoboda in samouresničevanje. Tako prihaja do protislovij tudi v
partnerskih odnosih (Beck in Beck-Gernsheim, 2006). Ravno zato, ker je ljubezen vedno bolj
bežna, si je bolj želimo, partnerski odnos pa nam predstavlja neke vrste zatočišče, kjer se
počutimo varne in sprejete pred tujim zunanjim svetom: »S tem, ko izgubljamo vse več drugih
stikov, ki omogočajo stabilnost, se v svoji potrebi po varnosti in osmišljenju naših življenj vse
bolj osredotočamo na zvezo s partnerjem.« (Beck in Beck-Gernsheim, prav tam, str. 60)
Danes pa kljub temu ni več trdnosti in zagotovila za ljubezen (Hirigoyen, 2009). Partnerja se
sicer lahko ljubita, a je to zmeraj začasno in pogojeno. Začasnost se kaže v tem, da je odnos
kadarkoli možno prekiniti, ljubezen pa ni več zadostno jamstvo. Pogojnost je izražena tako,
da se partnerja ljubita, dokler izpolnjujeta pričakovanja drug drugega. V današnji družbi bi se
bilo zaželjeno vezati tako, da med partnerjema ne bi bilo odvisnosti (Hirigoyen, prav tam),
vendar je, ironično, takšno partnerstvo težko ohraniti. Moeller (2011) opozarja, da parom
danes primanjkuje časa za odnos in bistvene medsebojne izmenjave, zaradi česar njihovi
odnosi trpijo. Zdi se, da družba od posameznika danes zahteva vse: »polno spolno in
intenzivno osebno življenje, družbeno zavzetost in poklic, ki zadovoljuje.« (Hirigoyen, 2009,
str. 67) To v vsakdanjem življenju vidim tudi sama, ko ugotavljam, da naj bi partnerji bili en
drugemu spolno in čustveno na voljo, ko se vrnejo iz službe, da bi naj včasih imeli čas za
prijatelje in socialno udejstvovanje ter da bi naj opravljali delo na delovnem mestu, ki jih
zadovoljuje. Je mogoče vsem naštetim zahtevam ugoditi enako dobro? Mnenja sem, da si je
potrebno postaviti prioritete (ki se lahko čez čas kajpak spreminjajo in se prilagajajo
trenutnim situacijam) in se ravnati v skladu z njimi. Partnerski odnos, družabno življenje in
služba so po mojem mnenju v našem življenju trije najpomembnejši dejavniki, ki v nas
zbujajo različna čustva in odzive. Splošno in večinsko bo sprejet tisti človek, ki ima vse tri
sfere urejene in stabilne. Če ima nekdo že v eni sferi probleme ali v njej na kakršenkoli način
odstopa, je viden drugačen, »bogi«, »neangažiran«, »nesposoben«, skratka nezaželjen.
Skupaj z zahtevami družbe se spreminjajo tudi partnerski odnosi. Hirigoyen (2009) kot
tradicionalne pare poimenuje simbiotične pare. V takšnih ljubezenskih odnosih partnerji
večino časa preživijo skupaj. Na ta način se želijo izogniti osamljenosti, strah jih je, da bi bili
zapuščeni, zaradi česar en drugega nadzirajo in posedujejo. Avtorica (prav tam) je mnenja, da
ljubezen potrebuje razdaljo. Lahko se zgodi, da se en partner počuti preveč ujetega in da
izgublja osebnost in samostojnost, kar mu ni všeč. Veliko partnerjev v takšnih zvezah ne
razume potrebe drugega, da bi imel čas za samoto. Iz tega nerazumevanja in strahu, da jih bo
partner zapustil, se včasih odzovejo napadalno ali užaljeno, v vsakem primeru obrambno
(Hirigoyen, 2009).
Čeprav je dandanes še vedno veliko tradicionalnih, simbiotičnih parov, pa to ni več edina
oblika partnerstva. Kmet (2012) pravi, da je v sodobni družbi vedno več teženj k
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samostojnosti in svobodi. Omeni, da so družine danes lahko zelo drugače formirane kot jedrne
družine včasih (mož/oče, žena/mati in otroci), poimenuje jih alternativne družine. To so lahko
neporočeni pari, living together apart, pari brez otrok, istospolni pari, enostarševske družine,
sestavljene družine (Giddens, 2000; Kmet, 2012). Hirigoyen (2009) kot novost izpostavlja
tudi odprte pare.
Kanduč (2003a) pravi, da je veliko neporočenih parov, saj ljudje ugotavljajo, da zakonska
zveza ne zagotavlja trajnega in dobrega razmerja. Vseeno pa se kljub pogostim ločitvam
veliko parov še vedno poroči.
Veliko je takšnih parov, ki ne živijo v skupnem prebivališču (»living together apart«).
Partnerja sicer res ne živita na isti lokaciji, a živita skupaj, saj se dobivata zdaj pri enem, zdaj
pri drugem partnerju, bistveno pa je, da se lahko kadarkoli za nedoločen čas umakneta v svoj
prostor (Kanduč, 2003a). Kanduč (prav tam) pravi, da obstajata dva pomembna razloga, zakaj
se ljudje odločajo za življenje v skupnem prebivališču. En razlog je ekonomski, saj bivanje v
dvoje zahteva manj stroškov oziroma se stroški delijo. Drug razlog je, da je veliko parov
prepričanih, da je zvezo prej ali slej potrebno nadgraditi s skupnim domom. A skupno
življenje prinaša tudi kopico problemov, recimo manj zasebnosti, veliko praznega in
nekakovostnega časa s partnerjem, samoumevno navzočnost partnerja, koordinacijo
individualnih dejavnosti in prisilnih skupnih dejavnosti ter rutinska gospodinjska opravila
(Kanduč, prav tam). Hirigoyen (2009) še dodaja, da takšna oblika partnerstva ustreza moderni
spolnosti in ljubezni, saj ni prepojena z rutinskim delom, s pogovorom o financah in s
srečanji, ki si jih partnerja ne želita. Sama sem mnenja, da imata partnerja veliko večjo
možnost medsebojnega spoznavanja, če živita skupaj, saj se jima predočijo dobre in slabe
navade drugega, bolj pogosto prihaja do nesoglasij, skozi katera se lahko veliko naučita en o
drugem in o tem, kako drugega o(ne)srečiti. V primeru, da partnerja nikdar nimata vizije
živeti skupaj, spoznavanje razvad in kapric drugega verjetno ni tako pomembno. »Living
together apart« se lahko zaplete, če si partnerja želita otroka. Vzgajanje otroka na dveh
lokacijah je lahko naporno, pride lahko tudi do dvotirne vzgoje, kar otroka vsekakor zmede.
Vendar je res tudi, da je prisotnih manj prepirov in nepotrebnih konfliktov.
Pari brez otrok so danes še vedno dojemani kot tisti, ki ne bodo nikdar izkusili vrhunca
partnerske zveze – otroka (Kanduč, 2003a). Vendar se veliko parov ne odloča za otroke, saj
otrok strukturira prosti čas partnerjem, brez otrok ni rediteljskih opravil in obveznosti,
partnerja pa imata več energije in časa en za drugega. Otrok sicer prinaša toplino, ki je morda
med partnerjema že izpuhtela, vendar je lahko tudi sredstvo za kritiziranje in izsiljevanje.
Parom otroci velikokrat tudi razbijajo monotonost življenja, predvsem pa pari, ki se odločajo
za otroke, verjamejo, da bodo otroci rešitelji partnerskega odnosa (Kanduč, prav tam).
Za homoseksualni par se še vedno dojema, da je manjvreden in premalo dostojen (Kanduč,
2003a). To se kaže v tem, da se gejevski in lezbični pari ne morejo poročiti na enak način kot
heteroseksualni pari. Mnogi ne razumejo, zakaj si homoseksualni pari prizadevajo za to
možnost. Rekla bi, da iz popolnoma enakega razloga kot heteroseksualni pari. Kanduč (prav
tam) pravi, da se dogaja diskriminacija tam, kjer ne bi smelo biti razlogov za razlikovanje
med ljudmi, s čimer se strinjam, saj je nedopustno, da se nekoga obravnava drugače zaradi
njegove (isto)spolne usmerjenosti. To, da je nekdo homoseksualec ali heteroseksualec, ne
pove absolutno nič o njegovi osebnosti, menim le, da obstajajo predsodki glede tega, ki
najverjetneje izvirajo iz nevednosti in strahu (pred neznanim).
Pri enostarševskih družinah je zanimivo, da se nekateri, predvsem ženske, samovoljno in
zavestno odločajo za samostojno vzgajanje otroka (Beck in Beck-Gernsheim, 2006). Ženske
ne želijo otrok le same vzgajati, ampak jim ti predstavljajo tudi nadomestilo za moževo
ljubezen. To se zgodi, ker ima odnos z otrokom drugačno kakovost kot partnerski odnos, saj
je ta odnos prirojen (in ne pridobljen), konec koncev pa ženski daje varnost, da je vsaj
določen čas nekdo (otrok) ne bo zapustil ali prizadel (Beck in Beck-Gernsheim, prav tam).
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Hirigoyen (2009) govori tudi o odprtem paru, ki ima popolno spolno svobodo.
Poleg družbenih trendov in s tem povezanimi različnimi partnerskimi odnosi je v
kontekstu partnerstva pomembno tudi razumevanje ideje o »dobri ženski«, ki prevladuje v
današnji družbi. Zanjo je značilno, da se žrtvuje za razmerje, da ne misli le nase, ampak
predvsem na interese družine (Kanduč, 2003a). Beck in Beck-Gernsheim (2006) dodajata, da
naj bi za žensko veljalo, da opravlja dela, vezana na gospodinjstvo in družino. Strinjam se z
avtorji, saj menim, da se to vidi v vsakdanjem življenju. Nekako se »logično« in
»samoumevno« zdi, da bo ženska tista, ki bo skuhala kosilo ali večerjo, ko družina pride
domov, da bo ona počistila in pospravila dom ter da bo ona tista, ki bo skrbela za bolnega
otroka. To tako ali tako »mora« narediti, če je »prava« in »dobra« ženska – torej vezana na
družino. Morda bo moški v vseh naštetih opravilih na nek način pomagal, vendar bo ta pomoč
videna kot njegova dobra volja. Obravnavan bo kot »zlat« moški, saj pomaga pri opravilih,
medtem ko bo za žensko samoumevno, da vse to naredi; zato je nihče ne bo dojemal kot
»zlate« ženske.
Ne glede na to, da je danes še vedno pričakovano, da bo ženska na nek način opravljala ista
opravila in imela enako vlogo kot včasih, se je njena samopodoba spremenila (Hirigoyen,
2009). Sodobna ženska namreč zaradi tradicionalne slike o življenju v dvoje ne želi več tako
močno žrtvovati svoje neodvisnosti v družbi, ki promovira uresničevanje samega sebe. Želi si
ljubezni in neodvisnosti, zato je postala zahtevnejša v odnosih: sicer sanja o moškem, ki jo bo
spoštoval, razumel in ljubil, vendar ne za vsako ceno – če ga ne najde, raje ostane sama
(Hirigoyen, prav tam).
Po drugi strani se moški, ki se zavedajo, da so na nek način izgubili svojo nekdanjo moč,
bojijo za ugled (Hirigoyen, 2009). Bojijo se tudi, da jih ženske v svoji neodvisnosti ne bi več
potrebovale. Brez žensk bi bili morda bolj nesamostojni pri gospodinjskih opravilih,
predvsem pa na čustveni ravni. Radi imajo namreč, da jim ženske posvečajo svoj čas in
ljubezen ter da se z njimi ukvarjajo. Na nek način si želijo žensk, ki bi bile samostojne, vendar
ne preveč, vsekakor pa naj bodo ženske čimbolj »ženske«: krhke, zapeljive in zmožne ceniti
svojega partnerja. Ker se moški bojijo biti zapuščeni, si žensko samostojnost napačno
interpretirajo kot zavračanje in zapuščanje (Hirigoyen, 2009).
Če strnem, lahko ugotovim, da obstajajo različni tipi ljubezni glede na to, kaj je v
ljubezni najbolj izpostavljeno. Ljubezen naj bi vsebovala intimnost, prijateljstvo, strast,
zavezanost, vpliv in pomoč, če naštejemo le nekaj segmentov. Ljubezenski odnos se razvija v
več stopnjah; več časa, kot sta partnerja skupaj, bolj se spoznavata in tako gradita svojo
ljubezen ali se odtujita. Vsekakor pa je pomembno, da se partnerja veliko pogovarjata in sta
pozorna na svoje besede in njihov pomen, saj lahko včasih enake besede za enega partnerja
nosijo drugačen pomen kot za drugega. Poleg pogovorov na dinamiko partnerskega odnosa
vplivajo tudi jeza, razočaranje, slabo opravljanje družinskih vlog, upad spolnega poželenja,
nezvestoba in začetek skupnega življenja. Danes se za skupno življenje odloča manj parov
(»living together apart« pari) kot v preteklosti, saj je v današnji družbi vedno več
obremenitev, kar v ljudeh povzroča potrebo po ločenih življenjih. Tako nastajajo nove oblike
partnerstev, na primer neporočeni pari, pari brez otrok, istospolni pari, odprti pari,
enostarševske družine in sestavljene družine. Velikokrat so pobude za netradicionalne oblike
partnerstva ženske, saj so te postale samostojnejše, zaradi česar se moški bojijo, da jih ne
bodo več potrebovale.
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3 PARTNERSKI ODNOS V KONTEKSTU ZAPORNE KAZNI
Družina zadovoljuje človekove potrebe po potrditvi, naklonjenosti, emocionalni varnosti
in spolnosti. Pri zapornikih so kot pri osebah na prostosti prisotne te potrebe, le njihovo
zadovoljevanje je onemogočeno. Partnerja si v svoji zvezi sama vzpostavljata sistem, ki jima
odgovarja, vendar je to v kontekstu zaporne kazni nemogoče. Če družina v kaznivo dejanje
obsojenca ni vpletena oziroma družinsko okolje ni destruktivno, nosi družina moč
rehabilitacije zapornika (Zemans in Cavan, 1958).
Zamble in Quinsey (1997, v La Vigne, Naser, Brooks in Castro, 2005) sta ugotovila, da je
odnos s partnerjem drugi najbolj pogosto omenjen problem obsojencev, bolj pogosto je bila
omenjena le odvisnost. Vendar Carcedo, Perlman, Orgaz, López, Fernández-Rouco in
Faldowski (2011) pravijo, da je zelo težko identificirati obsojence in obsojenke, ki imajo
partnerje oziroma partnerice zunaj zapora. Vsekakor pa je partnerski odnos med prestajanjem
zaporne kazni zelo ranljiv (Bakker, Morris in Janus, 1978).
3.1 VPLIVI ZAPORA NA PARTNERJA IN NJUN ODNOS

Sampson, Laub in Wimer (2006, v Herman-Stahl, Kan in McKey, 2008) pravijo, da je v bolj
kvalitetni partnerski zvezi manj možnosti za storitev kriminalnega dejanja. Lopoo in Western
(2005, v Apel, Blokland, Nieuwbeerta in van Schellen, 2009) sta mnenja, da kvaliteta
partnerskega odnosa zaradi zaporne kazni pojenja, saj sta partnerja med seboj fizično ločena.
Zveza po prestajanju kazni je odvisna od narave partnerske zveze pred zaporno kaznijo in
kontakta v zaporu (La Vigne idr., 2005), pa tudi od izkušnje zaporne kazni, obnašanja,
osebnosti ter prepričanj obsojenca (Travis, Solomon in Waul, 2001, v Herman-Stahl idr.,
2008).
Travis, McBride in Solomon (2003) pravijo, da se zaradi psihološke in fizične odsotnosti
partnerja med prestajanjem zaporne kazni lahko v partnerskem odnosu pojavijo težave v
smislu vzpostavljanja novih odnosov, preselitve v drug kraj, zamer do (zaprtega) partnerja in
omejenega finančnega stanja.
Poleg tega Arditti, Lambert-Shute in Joest (2003) ugotavljajo, da se zaradi zaporne kazni
spreminjajo relacije med družinskimi člani. To lahko delno prenesemo tudi na relacije v
partnerskem odnosu. Ponovna prilagoditev obeh partnerjev na partnerski odnos je zaradi
zapora skoraj nujno potrebna, saj sta se oba partnerja v času zaporne kazni spreminjala
(Harman, Smith in Egan, 2007).
Apel idr. (2009) ugotavljajo, da pri partnerjih z otroki prihaja do manj pogostih ločitev
zaradi zaporne kazni kot pri tistih parih, ki otrok nimajo. Včasih je ločitev odvisna tudi od
narave kaznivega dejanja (Apel idr., prav tam).
3.1.1 Vplivi na obsojenega partnerja
Brinc (1989) pravi: »Družina se je mogoče skrbno pripravljala na sprejem odpuščenega
obsojenca in imela je visoka pričakovanja glede njegovega vedenja in prihodnosti v družini in
okolju. Prav kmalu pa družina spozna, da je njihov član postal v nekaterih ozirih 'čuden', da se
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pogosto napačno odziva na dogodke doma in v okolju in da si mnoge stvari razlaga tako kot
ustreza njegovi stigmatizirani osebnosti in spremenjeni samopodobi. Kolikor večji občutek
odgovornosti ima obsojenec, toliko težje pozabi, kaj je s kaznivim dejanjem in prestajanjem
kazni storil družini in drugim ljudem. Takšen nenehen duševni pritisk pa vsaj občasno sproža
nenadzorovane čustvene odzive, izbruhe prikrite napadalnosti do sebe in do drugih ljudi,
pogosto do tistih, ki niso nič krivi. Odpuščeni obsojenec se zaveda dejstva, da ničesar, kar se
je zgodilo, ne more za vselej popraviti. To ustvarja v človeku napetosti, podobno kot človeka
'peče vest', če je komu, ki ga ima sicer rad, storil kakšno nepopravljivo krivico.« (str. 371).
V tem citatu avtor izpostavi nekaj posledic zapora na posameznika: spremembe v odzivih in
razlaganju, stigmatizirano osebnost, spremenjeno samopodobo, občutek odgovornosti,
duševni pritisk, nenadzorovane čustvene odzive, izbruhe, napetost. Vsi našteti dejavniki
vplivajo tako na bivšega obsojenca kot na celotno družino, tudi partnerje. Brinc (prav tam) po
mojem mnenju meri na to, da se človek v zaporu spremeni, na kar se lahko družina različno
odziva. To se mi zdi povsem razumljivo, saj je bila družina (tudi partnerji) pred zaporno
kaznijo navajena na določen način življenja, komuniciranja, spopadanja s težavami in
podobno. Partnerji se lahko različno odzivajo na spremenjeno vedenje obsojenca, pri čemer
pa ne smemo pozabiti, da je možno, da se zaradi zaporne kazni prav tako spreminjajo tudi
partnerji obsojencev. Verjetno je dinamika, ki v partnerskem odnosu nastopi zaradi zaporne
kazni, na splošno torej odvisna od samega partnerskega odnosa, od vsakega partnerja posebej,
od kvalitete in kvantitete spremembe osebnosti obsojenca zaradi zapora, ne nazadnje tudi od
njegovega partnerja ter njunega doživljanja situacije.
Poleg naštetega lahko ima obsojenec zaradi zaporne kazni težave s privajanjem na
zunanji svet, kar vključuje tudi družino (Clemmer, 1940, v Apel idr., 2009), po mojem
mnenju pa tudi partnerski odnos. Zapornik prav tako lahko razvije kriminalno percepcijo jaza,
kar družinskim vrednotam ne ustreza nujno (Lemert, 1972; Schur, 1971, v Apel idr., prav
tam), niti ne nujno vrednotam v partnerskem odnosu. Zaradi same izkušnje zapora lahko
kriminalni način življenja (p)ostane zakoreninjen v obsojencu, kar še dodatno otežuje
družinske (Hagan, 1993, v Apel idr., prav tam) in partnerske vezi.
Zapori vzpodbujajo tudi pretirano pazljivost, zato obsojenci zelo težko vzpostavijo zaupanje
(Haney, 2003). Prav tako je zaradi izolacije v zaporu zapornik težje psihološko prisoten,
možno je tudi, da ima zmanjšano samopodobo (Haney, prav tam). Vse te posledice lahko po
mojem mnenju izrazito vplivajo na partnerski odnos, saj so vse naštete lastnosti – zaupanje,
prisotnost in pozitivna samopodoba – ene izmed pomembnih prvin partnerskega odnosa.
Včasih so spremembe obsojencev zaradi zapora tako intenzivne, da nekateri poročajo, da ne
morejo več biti v partnerskem odnosu, saj so mnenja, da se partnerja med seboj ne poznata
več (Harman idr., 2007). Nekateri med zaporno kaznijo veliko razmišljajo o tem, ali jim je
njihova partnerka zvesta (Harman idr., prav tam). Prav tako veliko zapornikov pravi, da jih
njihove partnerice ne razumejo, da izkušnje zapora ni lahko pozabiti in da jih le-ta spremlja še
veliko časa po prestani kazni (Harman idr., prav tam). Tudi nekaj partneric opaža, da so
obsojenci po zaporu nekoliko bolj tihi in da mora miniti nekaj mesecev, preden se partnerji
spet normalno obnašajo (Harman idr., prav tam).
Posebej za ženske obsojenke, ki imajo partnerje zunaj zapora, je značilno, da so na
splošno v zaporu manj prilagodljive in bolj depresivne za razliko od tistih, ki nimajo
partnerjev (Lindquist, 2000, v Beer, Morgan, Garland in Spanierman, 2007). Beer idr. (prav
tam) so ugotovili, da zapornica, ki ima partnerja zunaj zapora, v sebi nosi več jeze in ima
večje disciplinske težave znotraj zapora. Avtorji (prav tam) verjamejo, da je temu morda tako,
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ker, kot pravi Lindquist (2000, v Beer idr., prav tam), zapornice s partnerjem občutijo več
bolečine zaradi izolacije od njih in drugih bližnjih.
Najpomembnejša vpliva zapora na obsojenega partnerja v zaporu, ki otežujeta njegov
partnerski odnos, sta torej sprememba osebnosti in morebitna napetost zapornika. Vprašljivo
je tudi privajanje na zunanji svet in vzpostavljanje zaupanja, saj se zaporniki velikokrat
sprašujejo, ali so jim partnerke v času prestajanja kazni zveste. Na ženske obsojenke z
družinami naj bi zapor vplival negativno, saj naj bi imele več disciplinskih problemov kot
tiste, ki družin nimajo.
3.1.2 Vplivi na partnerja na prostosti
Bakker idr. (1978) kot najpomembnejše posledice zaporne kazni na partnerice obsojencev
omenjajo osamljenost, izolacijo, zapuščenost, sramoto in brezup. Partnerji se v stiski, ki jo
doživljajo, obrnejo tako na formalno kot tudi na neformalno pomoč (Chui, 2009). Edenfield
(2005) iz lastne izkušnje pravi, da je po moževi aretaciji sčasoma ugotovila, kdo so bili njeni
pravi prijatelji in kdo ne. Izpostavi (prav tam) tudi, da je v času moževe zaporne kazni
potrebovala kanček sočutja od ljudi, a ga ni dobila; čutila je namreč, kakor da se je drugi
ljudje bojijo oziroma da drugi mislijo, da je tudi sama vpletena v moževo kaznivo dejanje.
Avtorica ugotavlja (prav tam), da se v javnosti ne govori o obsojencih in njihovih partnerjih,
skrivanje resnice pa v njej povzroča sram, bolečino in zadrego.
Intervjuvane partnerice obsojencev (Bakker idr., 1978) govorijo o tem, da po odhodu
partnerja v zapor niso deležne nobene pomoči, saj vsi od njih želijo informacije, nihče pa jim
ne nudi pomoči, ampak jih službe, s katerimi imajo stike, raje pošiljajo k drugim službam.
Apel idr. (2009) pravijo, da lahko partner, ki je na svobodi, zaradi izgube emocionalne opore
in medsebojne komunikacije v času zaporne kazni drugega partnerja postane bolj neodvisen.
Davey-Rothwell, Villarroel, Grieb in Latkin (2012) ugotavljajo tudi, da si nekateri partnerji
zapornikov zaradi istih razlogov iščejo novega partnerja izven zaporniških zidov.
Od žensk se na splošno pričakuje, da bodo »dobre žene« in »dobre matere«. Nič drugače ni,
če je njihov partner v zaporu (Codd, 2003). Kot dobre žene velikokrat drugim članom družine
in prijateljem lažejo o kaznivem dejanju partnerja, ker se bojijo njihove reakcije, sploh če je
kaznivo dejanje hujše narave, recimo spolni delikt ali umor (Codd, prav tam). Kot dobre
matere želijo partnerice obsojenih na očetovem primeru »naučiti« svoje sinove, kaj se zgodi,
če se spustijo v kazniva dejanja (Codd, prav tam).
K razumevanju »dobre žene« sodi tudi zvestoba. Če so partnerji med prestajanjem kazni
drugega partnerja zvesti in nimajo spolnih odnosov z drugimi osebami, se partnerja po
prestani kazni hitreje in bolje znova seksualno povežeta (Davey-Rothwell idr., 2012). Večina
partneric poroča, da so med prestajanjem zaporne kazni ostale zveste svojim partnerjem za
zapahi (Harman idr., 2007). Nekatere so priznale, da so sumile, da njihovi partnerji v zapor
dobivajo pisma in denar od drugih žensk. Nekatere partnerke so dejale, da je zvestoba v veliki
meri odvisna od dolžine zaporne kazni, a da v glavnem sploh niso imele časa razmišljati o
kakšnem drugem razmerju, kaj ga šele prakticirati (Harman idr., prav tam).
Nekatere ženske priznavajo, da imajo tudi druge spolne partnerje, odkar je njihov partner na
prestajanju kazni (Davey-Rothwell idr., 2012). Avtorji (prav tam) ugotavljajo, da
posameznice iščejo druge partnerje predvsem zaradi emocionalne in finančne nestabilnosti,
odkar je njihov partner v zaporu.
Veliko zaprtih moških ve, da so med prestajanjem kazni njihove partnerice imele spolne
odnose z drugimi osebami (Gorbach, Stoner, Aral, Whittington in Holmes, 2002, v Davey-
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Rothwell idr., 2012). Vseeno pa je tudi veliko takšnih, ki ne želijo o partnerkini (ne)zvestobi
ničesar vedeti, če že, pa sami zase menijo, da bi prevaro partnerice poskušali razumeti in
oprostiti (Harman idr., 2007). Brooks-Gordon in Bainham (2004) pravita, da se zaradi
izolacije, nasilja in možnosti samopoškodbe v zaporu obsojenci velikokrat soočajo z občutki
krivde in nemoči, kar lahko botruje k izjavam zapornikov, da ne želijo vedeti za probleme
zunaj zapora.
Kljub (ne)zvestobi nekatere partnerke poročajo, da so v skrbeh za partnerja v zaporu: »Bilo je
težko... Ne moreš ga videti ali slišati. Skrbi te. In tako je, z njim, poznam njegov značaj. Ima
probleme z razdražljivostjo in jezo... Ljudje se radi znašajo nad drugimi in začnejo s problemi.
In veš, kako se pol zgodi, ljudje te lahko tam tudi ubijejo.« (Harman idr., 2007, str. 798)
Nekatere partnerice izražajo skrb za svojega partnerja in njuno partnersko zvezo tudi po
prestani kazni, saj so njihovi partnerji veliko od doma in se dobivajo s prijatelji ali kaj
podobnega. To partnericam poleg skrbi povzroča velik stres, saj ne vedo, če in kdaj bodo
partnerji morali ponovno oditi v zapor (Harman idr., 2007).
Kot kažejo omenjene raziskave so najpomembnejši vplivi zaporne kazni za partnerja, ki
je na prostosti osamljenost, brezup in skrivanje zaporne kazni partnerja. Velikokrat jih skrbi,
kako bodo partnerji preživeli v zaporu. V svojem položaju iščejo tako formalno kot
neformalno pomoč, a v splošnem dobijo zgolj informacije in imajo pretežno izkušnjo, da
nihče ne želi res pomagati. Ugotovitve ene raziskave (Davey-Rothwell idr., 2012) še kažejo,
da se partnerja po prestani kazni hitreje povežeta, če je partner na prostosti zvest.
3.1.3 Vplivi na partnerski odnos
La Vigne idr. (2005) pravijo, da zapor uničuje družinske in s tem tudi partnerske vezi
zaradi omejenih obiskov. Velik pomen obiskov zaznavata Zemans in Cavan (1958), saj
pravita, da z njihovo pomočjo obsojenec vzdržuje družinske in prijateljske stike, poleg tega pa
predvidevata, da se vzpostavljajo boljši odnosi tudi med svojci in osebjem zapora, kar bi
lahko prispevalo k boljši obravnavi obsojenca. Veliko obsojencev in njihovih partnerjev
dojema obiske kot medsebojno podporo (Chui, 2009).
V slovenskih zaporih je veliko načinov, kako lahko obsojenci ohranjajo stik z ožjimi
družinskimi člani; ti so dopisovanje, obiski, pošiljanje paketov in telefoniranje (Uprava
Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, 2013). Z dopisovanjem lahko
obsojenec sprejema pisma od ožjih družinskih članov in od drugih oseb na prošnjo, ki jo mora
odobriti direktor zapora. Na zadnji strani kuverte morajo biti napisani podatki pošiljatelja.
Vsaj dvakrat na teden lahko zapornika obiščejo ožji družinski člani in druge osebe na prošnjo,
obiski pa naj ne bi trajali manj kot eno uro. »Obiski v zavodih so lahko nenadzorovani (prosti),
nadzorovani (prisotnost pravosodnega policista) in ali za stekleno pregrado. O načinu obiska
odloča direktor zavoda, odločitev je zapisana v osebnem načrtu.« (Uprava Republike
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, prav tam, str. 7). Sprejem paketov je odvisen od
režima, v katerem biva obsojenec: »1. zaprti režim: 4 x letno pošiljke s hrano (predpakirana
živila, sadje, brezalkoholne pijače), 1 x mesečno pošiljke s perilom in dovoljenimi predmeti;
knjige, časopisi, revije - neomejeno 2. polodprti režim: 4 x letno pošiljke s hrano, 1 x
tedensko pošiljke s perilom in predmeti; časopisi, knjige pa neomejeno 3. odprti režim - brez
omejitve« (Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, prav tam, str. 8).
Paketi morajo biti označeni s podatki pošiljatelja in se pregledajo. Telefonski pogovori z
ožjimi družinskimi člani in na prošnjo tudi z drugimi osebami, so možni najmanj dvakrat na
teden. Pri telefoniranju se uporablja telefonska kartica, ki si jo obsojenec priskrbi sam. »V
dislociranih odprtih oddelkih ima obsojenec lahko pri sebi mobilni telefon.« (Uprava
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Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, prav tam, str. 8).
Vendar La Vigne idr. (2005) opozarja, da je komunikacija z obsojencem zelo težko izvedljiva,
saj so zapori po navadi locirani na odročnih predelih, telefonski pogovori pa so dragi. Bakker
idr. (1978) pravijo, da je oddaljena lokacija zapora problem, saj mora partner za obisk
obsojenca prevoziti veliko razdaljo, za kar potrebuje čas in denar. Tudi ko do obiska pride, je
ta časovno omejen. Chui v svoji raziskavi (2009) ugotovi, da problem pri obiskih nastane tudi
zaradi neprimernega vedenja paznikov. Zemans in Cavan (1958) pravita, da bi obiski med
partnerjema morali biti pravica in ne privilegij, ki je dan, če se obsojenec vzorno vede,
oziroma odvzet, če se obsojenec ne vede vzorno, saj obiski pomenijo rehabilitacijo. Prav tako
se avtorja (prav tam) zavzemata za neomejene obiske tistim zapornikom, ki se jim lahko
zaupa, pri tem pa zahtevata previdnost s strani strokovnega osebja v zaporu. Fishman (1990)
pravi, da lahko partnerice na obiskih v zaporih občutijo najrazličnejša čustva, na primer
ponovno povezanost s partnerjem, po drugi strani pa tudi jezo, obžalovanje, stres.
Poleg obiskov se zelo veliko obsojencev in njihovih partnerjev poslužuje pisanja pisem
(Comfort, Grinstead, McCartney, Bourgois in Knight, 2009).
Zaradi težke realizacije obiskov trpi tudi intimnost med partnerjema. Harman idr. (2007)
pravijo, da je v kontekstu zapora skoraj nemogoča. Zaporniki in njihovi partnerji v ZDA
poročajo, da intimnosti v zaporih praktično ni (Comfort idr., 2009). V Sloveniji so le v ZPKZ
Dob mogoči spolni odnosi med obsojenci in njihovimi partnerji, saj za to obstaja poseben del
zavoda (Žišt, 2009). V drugih slovenskih zaporih spolni odnosi med obsojenci in njihovimi
partnerji niso mogoči, razen v primeru izhodov obsojenca. Codd (2003) poroča, da v Veliki
Britaniji ni poskrbljeno za intimnost med partnerjema. Carcedo idr. (2011) pravijo, da v
nekaterih španskih zaporih, na primer Topas, partnerji lahko imajo zasebne obiske, kar
pomeni, da lahko imajo spolne odnose, če so v zvezi več kot šest mesecev. Zemans in Cavan
(1958) vidita v obiskih preko noči in v možnosti (urejenih) spolnih odnosov obsojenca
spodbudo za partnersko zvezo v času zaporne kazni, hkrati pa tudi upanje za zmanjšanje
spolne napetosti v samem zaporu. Nekateri partnerji sicer pravijo, da jim je življenje brez
intimnosti prineslo večje prijateljstvo s partnerjem; ker partnerji niso imeli možnosti spolnih
odnosov, so postali večji prijatelji, kar jih je na poseben način zbližalo (Comfort idr., 2009).
Kljub pomanjkanju intimnosti nekateri viri (Davey-Rothwell idr., 2012; Harman idr., 2007)
navajajo, da je med pari, pri katerih ima (vsaj) en partner izkušnjo zapora, prisotno veliko
večje tveganje za aids in druge spolno prenosljive bolezni (v nadaljevanju SPB). To je
značilno predvsem za ZDA, kjer je delež zapornikov v državi izjemno visok in so razmere v
zaporih slabe. Zaporniki so izpostavljeni večjemu tveganju za aids in druge SPB zaradi
analnih spolnih odnosov in uporabe igel (droge in tetoviranje) (Davey-Rothwell idr., 2012).
Nenormalne življenjske okoliščine v zaporu, kamor sodi tudi opisano pomanjkanje intimnosti
na eni in večje tveganje za SPB na drugi strani, in osebnostne lastnosti, ki so pomembne za
ohranjanje partnerstva, se med seboj velikokrat izključujejo (Herman-Stahl idr., 2008). Zapor
namreč manjša občutek avtonomnosti, zato želijo biti moški glavni pri sprejemanju odločitev,
čeprav so včasih močno odvisni od drugih. Zaporniški svet vzpodbuja tudi visok nivo
previdnosti oziroma pazljivosti, kar lahko na partnerski odnos vpliva negativno v smislu bolj
pogostega medsebojnega nezaupanja in psihološkega razhajanja (Herman-Stahl idr., prav tam).
Prav tako lahko na partnerski odnos negativno vpliva znižana samopodoba (Haney, 2001, v
Herman-Stahl, prav tam).
Velikokrat se po zaporni kazni med partnerjema začne tudi boj za oblast (Travis idr., 2003).
Obsojenec, ki se je v zaporu navadil odvisnosti, si namreč zdaj želi nadvlade, partner, ki se je
v času partnerjeve zaporne kazni naučil živeti neodvisno, pa ne želi več kontrole.

24

Problemi v partnerskem odnosu se še stopnjujejo, saj partnerji velikokrat želijo nadaljevati
svojo zvezo po prestajanju zaporne kazni tam, kjer so nazadnje (pred kaznijo) končali, vendar
je to skoraj nemogoče. Partnerja sta namreč drugačna kot pred kaznijo, zato potrebujeta novo
medsebojno spoznavanje, s čimer se oba začneta privajati na novo obliko njunega partnerstva
(Harman idr., 2007). Včasih se zato partnerjeva vrnitev iz zapora imenuje »honeymoon
period« (Fishman, 1990), saj se partnerja ponovno spoznavata, poleg tega pa partnerica
optimistično upa, da se njen partner ne bo več ukvarjal s kriminalom. Vendar je na žalost 68%
bivših obsojencev, ki imajo družine ali partnerje, spet aretiranih, 52% pa jih je v roku treh let
znova v zaporu (Visher in Travis, 2003, v Herman-Stahl idr., 2008).
Nekateri obsojenci, ki ostanejo na prostosti dlje časa, želijo ponovno zaupanje vzpostaviti z
odprtim pogovorom o tem, kaj se je dogajalo v času zaporne kazni pri obeh partnerjih
(Harman idr., 2007). Veliko partneric (bivših) obsojencev opaža, da so njihovi partnerji zelo
ljubosumni v popolnoma normalnih situacijah, na primer, če ne morejo takoj dvigniti telefona
ali ne odpišejo dovolj hitro na elektronsko pošto in podobno (Harman idr., prav tam). Zaradi
zaporne kazni se med partnerjema vzpostavijo sumi na nezvestobo, različni pogledi na vzgojo
(svojega) otroka in strah, da se je drugi partner spremenil (Fisher, 1990).
V partnerski zvezi se vloge med partnerjema iz teh razlogov ob nastopu zaporne kazni
največkrat zamenjajo, rušijo in spreminjajo (Herman-Stahl idr., 2008). Partner na prostosti
lahko postane glavni pri sprejemanju odločitev, nekateri pa se želijo temu izogniti in
poskušajo reševati probleme ter dileme med obiski. V zvezah, kjer so vloge obeh partnerjev
spolno tradicionalne, lahko pride do veliko konfliktov. Moški lahko v imenu dokazovanja
svoje moči prakticirajo nesprejemljive načine obnašanja, kar lahko vključuje tudi vnovična
kriminalna dejanja (Herman-Stahl, prav tam).
Tako kot odzivi obsojencev so lahko tudi odzivi posameznic na zaporno kazen partnerja
različni: nekatere se ločijo, če so se večje težave v partnerskem odnosu pojavljale že pred
nastopom zaporne kazni; nekatere so ambivalentne in sicer razmišljajo, da bi partnerja
zapustile, a v zvezi s tem nič ne naredijo; nekatere pa so prepričane in odločene, da bodo
skupaj s partnerjem prebrodile tudi zaporno kazen – za takšne pare so značilni pogosti obiski
in pisma (Bakker idr., 1978). Kakršenkoli odziv že izrazijo partnerice, pa so avtorji (prav tam)
mnenja, da zaporna kazen v vsakem primeru vsaj začasno zmede družino in partnerski odnos.
Manjši delež partnerjev poroča, da zaporna kazen rešuje relacije v družinskih in
partnerskih odnosih (Arditti idr., 2003; Herman-Stahl idr., 2008). Nekateri partnerji na
prostosti namreč pravijo, da so dobili upanje, da bo zapor na obsojenega partnerja vplival tako,
da ne bo več odvisen od alkohola in drog, da ne bo več toliko silil v težave ter da bo zapor
zanj dobra šola za prihodnost (Arditti idr., prav tam). Nekateri partnerji so mnenja, da se je,
odkar je drugi partner v zaporu, komunikacija v partnerskem odnosu izboljšala ravno zaradi
redkosti stikov, zato skupne trenutke bolje izkoristita (Arditti idr., prav tam). Herman-Stahl
idr. (2008) vidijo zapor kot pozitiven poseg v partnerski odnos, če je partner drugega
zlorabljal ali če je porabil veliko denarja za droge oziroma kriminal na splošno.
Če sklenemo, so najpomembnejši vplivi zaporne kazni na partnerski odnos finančni
problemi, pomanjkanje intimnosti, boj za oblast med partnerjema, ljubosumje, spremenjene
vloge med partnerjema, tveganje za spolno prenosljive bolezni in sprememba obsojenca v
smislu manjše avtonomnosti, kar povzroča večjo previdnost, ki povečuje nezaupanje med
partnerjema. Zelo pomembna je tudi fizična ločitev med partnerjema, ki zmanjšuje kvaliteto
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partnerskega odnosa. Prav tako nekateri partnerji poročajo, da so od zaporne kazni naprej bolj
povezani, saj v največji možni meri izkoristijo čas (na primer obiski, izhodi), ko so lahko
skupaj in gradijo na partnerskem odnosu. Pomembna je torej ugotovitev, da lahko zapor na
partnerski odnos vpliva tudi pozitivno, čeprav je teh vplivov manj kot negativnih.
3.1.4 Partnerji z otroki
Otroci, ki so deležni obeh staršev, so lahko bolje finančno preskrbljeni, prav tako pa so
lahko manj izpostavljeni stresnim situacijam (Family Strengthening Policy Center, 2005, v
Herman-Stahl idr., 2008). Osebno se s tem ne strinjam, saj se mi zdi, da je otrokovo življenje
odvisno predvsem od tega, kakšne starše ima okrog sebe, ne pa od njihovega števila. Če
izhajamo iz zgornje raziskave, lahko sklepamo, da ima otrok že v začetku zaradi odsotnosti
starša, ki je v zaporu, slabše možnosti za optimalni razvoj. Naj izpostavim nasproten primer:
otrok, ki ima enega starša odvisnika ali takšnega, ki nad njim izvaja nasilje, bo verjetno bolj
trpel z obema staršema, kot bi trpel brez nasilnega ali odvisnega starša. Prav tako ni nujno, da
starš samohranilec otroku ne more nuditi vsega, tako materialno kot čustveno, kar bi mu lahko
nudila dva starša. Tako sem mnenja, da je ob teh splošnih sodbah treba biti previden. Kako je
z otroki v primeru zaporne kazni kot specifičnem primeru odsotnosti starša, bomo videli v
nadaljevanju.
V primeru zaporne kazni enega partnerja starš ostane samohranilec, a ne po svoji izbiri.
Psihološki stres zaradi tega je lahko zelo intenziven (McLoyd, 1998, v Herman-Stahl idr.,
2008). Partner, ki ostane na prostosti, je zaradi obupa velikokrat jezen na tistega, ki je v
zaporu, kar lahko pelje v slabšanje odnosa (Herman-Stahl, prav tam). Arditti idr. (2003)
izpostavljajo tudi konflikt med zahtevami družinskega in službenega življenja, zaradi katerega
partnerjem na prostosti velikokrat primanjkuje časa za karkoli drugega. V prejšnjih poglavjih
sem že omenila, da je pomanjkanje časa pomemben dejavnik sodobne družbe.
Do problemov pri starševanju pride zaradi pomanjkanja časa, a tudi zato, ker starše na
prostosti zelo skrbi za otroke in kako se ti spopadajo z zaporno kaznijo drugega starša (Arditti
idr. 2003). Starši na prostosti pri otrocih velikokrat opažajo poslabšanje v smislu težav v šoli,
pogostejše žalosti in joka ter večje vzkipljivosti. Baunach (1985, v Herman-Stahl idr., 2008)
pravi, da imajo otroci, katerih starš je v zaporu, večje šolske in vedenjske težave. Parke in
Clarke-Stewart (2001, v Herman-Stahl idr., prav tam) dodajata, da imajo ti otroci tudi več
čustvenih problemov, prav tako pa imajo težave pri vzpostavljanju in vzdrževanju odnosov z
vrstniki.
Posledice ločitve enega starša od otroka čutijo tudi obsojenci. Veliko obsojencem se
namreč zdi, da so med zaporno kaznijo izgubili kredibilnost in avtoriteto v smislu očetovske
figure. Ker so (bivši) obsojenci (bili) odvisni od institucionalnih struktur v zaporu, so v
družini velikokrat šibki pri organizaciji in sprejemanju odločitev (Haney, 2003). Day, Bahr,
Acock in Arditti (2005) ugotavljajo, da nekateri obsojenci obžalujejo izgubo zveze z otrokom,
otrokovega dojemanja njega kot starša in vloge aktivnega starša. Partnerice opažajo, da se
obsojenci vrnejo iz zapora prej v vlogi starejšega brata ali prijatelja kot očeta (Harman idr.,
2007).
Težave v družini nastanejo tudi, če je v zaporu ženska. Temu je tako, ker se družinska
vloga ženske v tem primeru razpusti (Peršak, 2006). To lahko vodi v razpad družine, kar
pomeni tudi razpad stabilnega socialnega okolja za obsojenko, posledica česar je velikokrat
njeno ponovno vračanje v zapor (Peršak, prav tam). Ženske v zaporu pravijo, da je njihov
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največji stres med prestajanjem zaporne kazni skrb za otroka, saj se na drugega ne morejo
popolnoma zanesti, da bo skrb prevzel (Rafter, 1985, v Beer idr., 2007).
Če strnemo, partnerji z otroki čutijo veliko stisko s časom, saj morajo, poleg vseh
sprememb, ki jih zapor prinaša v partnerski odnos, skrbeti še za otroke. Otroci zaprtih staršev
lahko kažejo povečane težave v šoli, žalost in vedenjske težave. Prav tako otroci, katerih oče
je zaprt, izgubijo očetovsko figuro, saj začnejo očeta sprejemati kot prijatelja. Če je zaprta
ženska, to velikokrat povzroči razpad družine, kar pomeni rušenje stabilnega socialnega
okolja za obsojenko, kar je lahko razlog za obsojenkino ponovno vračanje v zapor.
3.1.5 Stigma
Pojem stigme v 60. letih prejšnjega stoletja uvede Erving Goffman (2008). Avtor (prav
tam) pravi, da tisto, kar je normalno, določa družba. Ko se nekdo približna neznancu, dobi o
njem prvi vtis, kar pomeni, da predvidi lastnosti neznanca. To Goffman (prav tam) imenuje
socialna identiteta. Zahteve in pričakovanja, ki jih ima nekdo do neznanca, imenuje navidezna
socialna identiteta, medtem ko so lastnosti, ki neznancu dejansko pripadajo, združene v pojem
dejanska socialna identiteta (Goffman, prav tam). Stigma je »neskladje med navidezno in
dejansko socialno identiteto« oziroma tiste nezaželene lastnosti »ki so neskladne z našim
stereotipom o tem, kakšen bi moral biti tip posameznika.« (Goffman, prav tam, str. 12). Avtor
(prav tam) ločuje tri vrste stigme in sicer telesno (fizična hiba), značajsko (duševne bolezni,
nanadzorovane strasti, nevarna prepričanja, ...) in skupinsko stigmo rase, narodnosti ter
veroizpovedi. Zanimivo je dejstvo, da tistim, ki imajo hibo, okolica pripisuje pomanjkljivosti
tudi na drugih področjih (Goffman, prav tam). Pisec (prav tam) uvede tudi pojem identitete
jaza, ki pomeni subjektivno stališče posameznika do lastnega značaja in situacije. Nekateri
stigmatizirani posamezniki želijo zakriti stigmo in drugim dokazati, da so kljub
najrazličnejšim hibam v bistvu enaki kot ostali (normalni, nestigmatizirani). Včasih se
normalni na videz ne odzovejo na hibo posameznika, kar lahko stigmatizirani (narobe)
razume kot sprejetje. To lahko vodi do tega, da se posameznik s hibo socialno udejstvuje na
tistih področjih, za katera normalni mislijo, da zanj niso primerna (Goffman, prav tam).
Goffman pravi (prav tam), da je usoda stigmatiziranega posameznika, da mu ljudje okoli
njega govorijo, kar mora o sebi čutiti in kaj mora biti.
»Čeprav so ljudje vedno z odporom sprejemali bivše obsojence in zapornike zaradi
lastnih neugodnih izkušenj z njimi iz časa pred nastopom kazni ali po prestani kazni, danes k
tej neugodni sliki o odpuščenih obsojencih prispevajo svoj delež tudi sredstva javnega
obveščanja, ki opisujejo pretežno le negativne in neuspešne primere povratnikov, le redkokdaj
pa opisujejo »poboljšane« prestopnike. Deloma je to razumljivo, ker se »poboljšani«
prestopniki ne želijo ponovno izpostavljati pred ljudmi in tudi sicer bi bilo nemoralno ljudi
hvaliti samo zato, ker so pošteni, ker ne kradejo in spoštujejo družbene norme. /.../ Dejstvo je,
da obsojenec sam nikoli ne pozabi kaznivega dejanja in stigme bivšega obsojenca in
zapornika. Še manj pa je to pripravljena storiti družba. Stigma ostane na bivšem obsojencu
praktično vse življenje. Še po njegovi smrti ljudje govorijo o njem kot o bivšem obsojencu,
zaporniku, roparju ali morilcu.« (Brinc, 1989, str. 369)
Stigma, ki jo nosi obsojenec, je lahko razlog, da je veliko zapornikov brez partnerjev (Apel
idr., 2009). Potencialni partnerji se namreč sprašujejo, ali ima (bivši) zapornik službo, ali bi
lahko dobro skrbel za otroke, s kom se druži in ali je lahko njegov partner žrtev nasilja
(Wilson, 1987; Wilson in Neckerman 1986, v Apel idr., prav tam). Ženske tako velikokrat
iščejo spoštovanja in zaupanja vrednega moškega, kar v številnih primerih zaporniki niso
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(Edin, 2000, v Herman-Stahl idr., 2008). Braitwaite (1989, v Apel idr., 2009) vidi vzrok za
veliko samskih (bivših) obsojencev v tem, da lahko stigma omejuje socialno mreženje,
oziroma je lahko to omejeno na socialni krog posameznikov, ki nosijo enako stigmo, zaradi
česar je spoznavanje potencialnega partnerja lahko oteženo.
Stigma ne doseže samo obsojencev, ampak tudi njihove partnerje (Bakker idr., 1978).
Morris (1965, v Bakker idr. prav tam) pravi, da se stigma partneric obsojencev kaže skozi do
njih sovražno naravnanega okolja. Schoenbauer (1986, v Arditti idr., 2003) ugotavlja, da se
glede na vzrok izgube okolica ne odziva enako, če nekdo trpi zaradi izgube partnerja. Tako
posameznik, kateremu je bil partner odvzet zaradi zaporne kazni, ni deležen enakega
sočustvovanja in javne podpore kot tisti, ki je izgubil partnerja zaradi smrti, bivanja v
bolnišnici ali podobnega razloga. Okolica se namreč izogiba družinskim članom obsojenca
(Schoenbauer, 1986, v Arditti idr., prav tam), zato Arditti idr. (prav tam) partnerice
obsojencev poimenujejo »prison widow«. Codd (2003) pravi, da so ženske definirane z
moževim zaporniškim statusom.
3.1.6 Ekonomski problemi
Arditti idr., (2003), Bakker idr. (1978) in Travis idr. (2003) vidijo ekonomske probleme
kot ene izmed najbolj perečih problemov partnerjev obsojencev. Nekaj partneric v raziskavi
Bakkerja idr. (1978) pravi, da so tudi pred odhodom partnerja v zapor imele težave z
denarjem. V času prestajanja kazni se finančni problemi povečajo, veliko partnerjev išče tudi
državno pomoč (Arditti idr., 2003). Zaradi finančne podpore, ki vključuje bivanje, hrano,
prevoz in druge ugodnosti, nekateri obsojenci med prestajanjem kazni in po njej še naprej
ostajajo v sicer za njih destruktivni partnerski zvezi (Wyse, Harding in Morenoff, 2014).
Nekateri drugi zaporniki, sploh moški, poročajo, da v primeru finančnih problemov storijo
novo kaznivo dejanje (Wyse idr., 2014). Ti posamezniki sprejemajo tradicionalne vloge v
družini in partnerstvu, ki narekujejo, naj moški vzdržuje družino. Ko moški ugotovi, da
družine zaradi različnih razlogov, največkrat zaradi kriminalnih dejanj, ne more vzdrževati,
išče rešitve zunaj dovoljenih okvirov (Wyse idr., prav tam). Spopadanje s finančnimi
težavami na ta način je bolj specifično za moške kot za ženske; one v splošnem namreč
občutijo manj nelagodja, če svoje družine materialno ne vzdržujejo (Wyse idr., prav tam).
Nekateri obsojenci, ki se zaradi finančne odvisnosti počutijo negotovo, so raje sami, brez
partneric, vsaj dokler se njihovo finančno stanje ne stabilizira (Harman idr., 2007).
Po drugi strani pa lahko pride tudi do finančne neodvisnosti partnerja na prostosti, saj se je v
času zaporne kazni naučil samostojnosti (Harman idr., prav tam).
Arditti idr. (2003) kljub temu opozarjajo, da so najbolj revni partnerji po nastopu zaporne
kazni še bolj revni. Na partnerja, sploh na tistega, ki je na prostosti, se zgrne velik ekonomski
pritisk. Prvič zato, ker obsojenec z vstopom v zapor izgubi službo, s tem pa tudi vir dohodka.
Drugič, ker se lahko zgodi, da se partner, ki je na svobodi, odpove svoji službi, da bi lahko
skrbel za otroke. Tretjič zato, ker nastajajo stroški, ki so povezani z zaporno kaznijo (Arditti
idr., prav tam) – to so največkrat telefonski pogovori, pisma, potni stroški do lokacije zapora
(La Vigne idr. 2005) in sodne storitve (Fishman, 1990).
Stigma in ekonomski problemi, poleg že v prejšnjih podpoglavjih omenjenih vplivov,
torej še dodatno otežujejo partnerski odnos v kontekstu zaporne kazni. Tako stigma na
obsojencih ostane za vedno, velikokrat pa se prenese tudi na obsojenčeve bližnje, kar povzroči
še večjo izolacijo para. Ekonomski problemi nastanejo zato, ker obsojenec z zaporno kaznijo
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izgubi plačo, poleg tega se včasih partner odpove službi, da bi lažje poskrbel za dom in
družino, prav tako pa nastajajo stroški v zvezi z zaporno kaznijo.
3.2 POMOČ OBSOJENCEM IN NJIHOVIM PARTNERJEM
Herman-Stahl idr. (2008) pravijo, da obstajajo različne pomoči zapornikom in partnerjem,
na primer skupinska srečanja, ki se jih udeležijo obsojenci skupaj s partnerji. Na teh srečanjih
se govori o komunikaciji, čustvenem razumevanju drugega, razreševanju konflikta,
upravljanju z družinskimi vlogami, spreminjanju obnašanja, asertivnosti, upravljanju stresa in
podobno. Na skupinah voditelji delajo z videi, delovnimi listi, različnimi aktivnostmi,
predvsem z igro vlog, da lahko partnerji med seboj debatirajo o problemih in vidijo nove
veščine drugega (Herman-Stahl idr., prav tam). Poleg skupinskih srečanj obstajajo tudi
partnerska svetovanja, ki so usmerjena na ugotavljanje medsebojnih sprememb v partnerskem
odnosu v času zaporne kazni, komunikacijo, nadzorovanje stresa in podobne teme (Showalter
in Jones, 1980, v Herman-Stahl idr., prav tam).
Z zaporom bi se morale bolje povezovati zunanje organizacije, ki nudijo pomoč (bivšim)
obsojencem in njihovim partnerjem ter družinam (Adalist-Estrin, 1994; Eddy, Powell, Szubka,
McCool in Kuntz, 2001; Jeffries, Menghraj in Hairston, 2001, v Herman-Stahl idr., 2008). Po
drugi strani pa bi morali biti zapori prav tako bolj odprti za te organizacije (Rossman, 2001, v
Herman-Stahl idr., prav tam). Rosman (2001, v Herman-Stahl, prav tam) glede tega vidi
problem v oddaljenosti zapora in teh organizacij ter v sprejemanju skupne odločitve o tem,
katere informacije o obsojencu naj se posredujejo med zapori in organizacijami. Prav tako pa
je težava takrat, ko obsojenec še vedno biva v zaporu, saj lahko stik zunanjih obiskovalcev,
partnerjev in članov organizacij, pomeni potencialno nevarnost znotraj zapora (Lawrence,
Mears, Dubin in Travis, 2002, v Herman-Stahl idr., prav tam).
Pomoč obsojencem in njihovim partnerjem se v tujini torej kaže skozi skupinska srečanja,
prav tako pa so mogoča tudi posamezna srečanja (za vsak par posebej). Za učinkovitejšo
pomoč bi bilo potrebno boljše obojestransko povezovanje zapora in zunanjih organizacij.
3.3 JAVNA IN ZASEBNA SFERA TER NJUNO MEDSEBOJNO VPLIVANJE V
ZAPORU
Giddens (2000) in Kuhar (2010) ločujeta javno in zasebno sfero v življenju posameznika
in družbe. Partnerstvo, spolnost in intimnost spadajo v polje zasebne sfere (Giddens, 2000).
Kam sodi zapor? Če sledimo Kuharjevi (2010) razlagi o zasebnosti kot sferi, v katero pogled
od zunaj ni mogoč oziroma dovoljen (na primer družina, dom), in o javni sferi, ki pomeni za
vse odprt javni prostor, namenjen razpravljanju in debatiranju ter pravicam in dolžnostim, se
znajdemo v zadregi. Zapor po mojem mnenju vsekakor ni javnost, saj ga od večine družbe
ločujejo že fizične pregrade, a tudi prepovedi, da bi kdorkoli vanj vstopil. Vstop v zapor imajo
namreč praviloma delavci zapora in obiskovalci obsojencev. Vendar ne pozabimo, da so tudi
ljudje, ki zapor obiskujejo in v njem delajo, del javnosti. Prav tako ne moremo trditi, da je
zapor zasebna sfera, saj je življenje v zaporu, kot smo že ugotovili, nadzorovano, tako s strani
osebja (ki ga država zaposli ravno s tem namenom) kot s strani soobsojencev. Zaradi
navedenih razlogov sem mnenja, da se zapor giblje med zasebno in javno sfero, hkrati vsebuje
elemente obojega, a istočasno ni ne eno ne drugo.
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Ko zaporna kazen poseže v partnerski odnos, se javna in zasebna sfera, ki sta v samem zaporu
že v izhodišču prepleteni, še dodatno zapleteta. To se vidi, ko, na primer, obsojenci
vzpostavljajo komunikacijo s svojimi partnerji. Zapor namreč v veliki meri regulira, kdaj, za
koliko časa in kako bosta partnerja komunicirala v času prestajanja kazni. Na voljo so jima
ponujene možnosti, ki jih narekuje zakon, med katerimi izbirata način komunikacije
(telefonski pogovori, pisma, obiski in izhodi, če so dovoljeni). Partnerja se v tem smislu
morda lahko počutita razgaljena, saj morata tujim ljudem (strokovnim delavcem v zaporu)
razlagati o načinu njune komunikacije. To je sploh lahko problem, če partnerja osebju ne
zaupata in v njega dvomita. Poglejmo še iz drugega zornega kota: zapor, kjer se prepletata
tako javna kot zasebna sfera, je poln individualnih zasebnih sfer, kjer vsakega posameznika
označuje druga zgodba. Interesi individuumov se lahko močno razlikujejo, ne samo med
obsojenci, ampak predvsem med obsojenci in osebjem. Kot sta rekla Foucault (1984) in
Goffman (1961), namen totalne institucije je zadovoljitev ciljev institucije. V tem smislu
lahko pride do nesoglasij, saj zapor zahteva nekaj, čemur se posameznik oziroma partnerski
odnos zaradi težnje po obstanku ne želi oziroma ne more prilagoditi.
Javna in zasebna sfera naj bi bili v življenju ločeni, vendar v zaporu temu ni tako. Zapor
je namreč državna ustanova in hkrati prostor posebne interakcije med ljudmi (javna sfera),
kjer so osebni vidiki posameznika, na primer stiki in odnosi z bližnjimi (zasebna sfera),
izpostavljeni (mešanje javne in zasebne sfere).
Ob koncu teoretičnega dela bom na kratko sklenila ključna spoznanja teorij in raziskav,
ki so bile omenjene.Zapor kot totalna institucija ločuje posameznika od njegovega okolja, kar
v splošnem negativno vpliva na njegovo osebnost. Tako rezultat bivanja v zaporu ni
rehabilitacija, ki naj bi bila ključni namen zapora, pač pa velikokrat spreminjanje osebnosti
obsojenca v smislu znižane samozavesti in manjše samostojnosti. To velja tudi za obsojenke,
ki sicer predstavljajo manjši procent zaporniške populacije, a jih zapor velikokrat bolj
prizadene kot moške. Zapori so v splošnem deležni več kritik kot pohval, saj ne izpolnjujejo
svojega namena. Opisane značilnosti zapora vplivajo na partnerski odnos obsojenca in
njegovega partnerja. Partnerska zveza, ki vsebuje ljubezen, zaupanje, zavezanost in
medsebojno pomoč, se razvija v večih fazah. Čeprav naj bi bila v kasnejših stopnjah partnerja
bolj povezana, je resničnih pogovorov med partnerjema v današnjem času zelo malo. Temu je
tako, ker okolje do posameznika goji velika pričakovanja, tudi v smislu ohranjanja partnerstva,
kar mu jemlje veliko časa in energije. Tako poleg tradicionalnih, t.i. simbiotičnih parov
(Hirigoyen, 2009), nastajajo tudi nove oblike partnerskih zvez. Ne glede na obliko
partnerskega odnosa obstaja veliko dejavnikov, ki vplivajo na njegovo dinamiko. Eden izmed
njih je zagotovo zaporna kazen enega partnerja. Ta namreč vpliva na obsojenega partnerja, na
partnerja na prostosti in na njun medsebojni odnos. Ker se oba partnerja spremenita, se ob
koncu prestajanja kazni velikokrat ne poznata več, kar pomeni, da morata partnerski odnos
začeti graditi na novo. Obsojenec se v času zaporne kazni najbolj spremeni v smislu
pomanjkanja zaupanja, spremenjenih odzivov in samopodobe. Na drugi strani lahko partner
na prostosti zaradi zaporne kazni postane bolj samostojen, čeprav osamljen in izoliran. Zaradi
tega se med partnerjema vname boj za oblast, posledica česar je lahko sprememba njunih vlog.
Partnerja sta v času zaporne kazni fizično ločena, kar ju lahko po eni strani oddaljuje po drugi
pa povezuje. Poleg naštetega se partnerja soočata še z ekonomskimi problemi in stigmo.
Zaradi opisanih težav je partnerjem, ki se soočajo z zaporno kaznijo, potrebno nuditi pomoč,
če si je želijo. Ta se v tujini izvaja večinoma v obliki skupinskih ali partnerskih srečanj, v
katerih poskušajo sodelovati tako zapori kot zunanje organizacije. V Sloveniji takšna pomoč
ni razširjena.
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II EMPIRIČNI DEL
1 OPREDELITEV PROBLEMA
Namen raziskovanja je spoznavanje doživljanja partnerskega odnosa v kontekstu zaporne
kazni. Ob nastopu zaporne kazni sta namreč partnerja prisilno ločena, njun odnos pa postane
vsaj delno odvisen od institucionalnega sistema zapora. To lahko partnerja različno doživljata,
kar lahko njuno zvezo postavi v nov položaj. S stališč uporabnikov bom poskušala prikazati
vplive zaporne kazni na partnerski odnos, doživljanje lastnega položaja, soočanje partnerjev z
zaporno kaznijo in mnenje o tem, kako zapor kot ustanova obravnava partnerski odnos.
2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
V raziskavi sem se osredotočila na potek in subjektivno dojemanje partnerskega odnosa v
kontekstu zaporne kazni. Zavedala sem se, da se moram pri tej problematiki seznaniti tako s
partnerskim odnosom kot tudi s kontekstom zapora, v katerega je postavljeno partnerstvo.
Nisem smela pozabiti na enkratnost in neponovljivost intervjuvancev. Na osnovi tega sem
tvorila okvirna raziskovalna vprašanja:
1. Kako institucijo zapora opisujeta in doživljata zapornik/zapornica in njegov/-a partner/-ica?
2. Katere specifike partnerstva kot medosebnega odnosa izpostavijo sogovorniki?
3. Katere spremembe doživlja vsak izmed partnerjev v času zaporne kazni?
4. Katere spremembe v partnerskem odnosu se izpostavijo v času prestajanja zaporne kazni?
5. Kako se partnerja soočata in odzivata na te spremembe?
6. Kateri so predlogi za v podporo kvaliteti partnerstva v času prestajanja zaporne kazni?
3 METODOLOGIJA
3.1 RAZISKOVALNA METODA

Raziskava je kvalitativna, kar za Mesca (1998) pomeni, da raziskuje stvarne probleme
ljudi in ne le vprašanj, ki zanimajo raziskovalca. Avtor (prav tam) izpostavi tudi, da morajo
biti vprašanja v kvalitativnem raziskovanju pri metodi spraševanja nastavljena tako, da lahko
ugotavljamo posameznikove razloge, motive, stiske in načine obvladovanja svojega
življenjskega položaja z namenom razumevanja teh načinov obvladovanja. Vogrinc (2008)
opozarja, da intervjuvanec ni le vir podatkov, ampak strokovnjak, ki raziskovalcu posreduje
pomembne informacije o določeni temi. Pričujoča raziskava je tudi teoretično empirična
(Mesec, 1998), saj vključuje teoretična izhodišča, ki so nastala s študijem gradiva na
problemsko temo, in novo empirično izkustvo.
3.2 OPIS IZBORA RAZISKOVANIH OSEB

Vogrinc (2008) pravi, da je za intervju potrebno izbrati osebe, za katere predvidevamo,
da nam bodo najbolj pomagale pri doseganju cilja intervjuja. Nasvet Vogrinca sem
upoštevala, kljub temu pa bi želela omeniti, da je bilo pridobivanje raziskovanih oseb zelo
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težko. Morda potencialni intervjuvanci niso videli smisla v sodelovanju, niso želeli podajati
svojih doživljanj ali pa so imeli občutek, da jim bo raziskava odtegnila preveč časa in
energije.
V raziskavi so sodelovali trije pari, torej šest oseb, ki se soočajo z zaporno kaznijo; en
partner je v zaporu, en je na prostosti. Do raziskovanih oseb sem prišla s pomočjo URSIKS
(Uprava Republike Slovenije za izrvševanje kazenskih sankcij) in strokovnih delavcev v
zaporih.
Za mariborski in iški zapor sem napisala dopis, kot sem se dogovorila z URSIKS. Dopis
sem poslala njim, oni pa so ga posredovali v omenjena zapora. V dopisu sem na kratko
predstavila in opredelila namen naloge ter zaprosila za sodelovanje.
Odziv iz mariborskega zapora je bil hiter. Za sestanek v zavodu smo se dogovorili dober
teden po prejetju dopisa. Na obisku zapora smo se sestali konec januarja 2015 v eni izmed
pisarn, prisotni sta bili dve strokovni delavki zavoda. Na obisku, ki je trajal dobro uro, sem
predstavila svojo nalogo, nato smo se dogovorili tudi, da bodo intervjuji potekali znotraj
zavoda. Tekom pogovora smo prišli do zaključka, da bi bilo dobrodošlo, da bi se še pred
samim intervjujem kot spraševalka srečala z vsakim parom posebej. Vogrinc (2008) pravi, da
je dobro, da si raziskovalec pridobi zaupanje intervjuvancev, saj bodo intervjuvanci tako bolj
pripravljeni sodelovati, intervju pa bo potekal v bolj sproščenem in prijaznem ozračju. Prav
tako je treba intervjuvance seznaniti s potekom intervjuja, na primer koliko časa bo intervju
trajal, kakšen bo termin in kako bo intervju zapisan (Vogrinc, prav tam). Zaradi tega sem
predlog strokovnih delavk zavoda z veseljem sprejela. Delavki sta pokazali angažiranost pri
iskanju intervjuvancev.
Kmalu po tem, v sredini februarja 2015, sem se tudi z ZPKZ Ig dogovorila za prvi obisk z
enim izmed strokovnih delavcev. Razgovor z njim je trajal približno pol ure, dogovorila sva
se o podrobnostih, strinjal se je tudi s prvim, spoznavnim obiskom s pari. Prav tako sva
določila trajanje uvodnih srečanj in intervjuja; za uvodno srečanje približno pol ure, in za vsak
intervju približno uro in pol. Dogovorila sva se tudi, da po končani nalogi pripravim
predstavitev za strokovne delavce v zavodu. Še isti teden smo se s pomočjo elektronske pošte
dogovorili za termin uvodnega srečanja s parom in termin intervjuja. Za uvodno srečanje je
bil določen 6. marec, za intervju pa 13. marec.
Konec marca 2015 sem se po naknadnem dogovoru z URSIKS in spisanem novem dopisu
povezala tudi z ZPKZ Dob PO (polodprti oddelek), kjer sem se o intervjuju dogovarjala s
strokovno delavko, saj je bil en izmed obsojencev s partnerko pripravljen sodelovati v
intervjuju. Prvi obisk s strokovno delavko sva opravili po telefonu v začetku meseca aprila
2015. Dober teden kasneje sem prejela njeno elektronsko pošto, kjer mi je sporočila, da so po
pogovoru z obsojencem in partnerko določili datum prvega spoznavnega srečanja, 22. april,
katerega sem takoj potrdila.
Nameni spoznavnih srečanj z obsojenci in njihovimi partnerji so bili:
 Predstaviti sebe in magistrsko nalogo parom,
 spoznavanje s pari,
 obrazložiti parom, zakaj potrebujem intervjuje in njihovo sodelovanje,
 seznaniti pare s podrobnostmi glede intervjujev, na primer kako poteka polodprti
intervju in njegov pomen, možnost govora, odprtost, avtorizacija zapisa in snemanje,
 prebiti led med mano in pari, da bo intervju na naslednjem srečanju lažje stekel.
Prvo spoznavno srečanje s prvim parom se je odvijalo v petek, 6. marca 2015 v ZPKZ Ig,
trajalo je približno pol ure. Zapor na Igu je star grad na manjšem hribu. Ko sem prišla do
lesenih vrat zapora, sem pozvonila na zvonec, na katerega se je oglasil varnostnik. Razložila
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sem mu, da sem dogovorjena s strokovnim delavcem, nakar je odprl vrata. Prostor, v katerega
sem najprej vstopila, je hladen in ima kamnita tla. Po navodilih varnostnika sem izpraznila
žepe in stopila skozi detektor, ki je piskal. Z ročnim detektorjem je obšel moje telo in mi
rekel, da je v redu. Stvari, ki jih nisem smela vnesti, recimo MP3 predvajalnik in mobitel, sem
pustila na mizi v njegovi pisarni. Tam sem čakala na strokovnega delavca, s katerim sem bila
dogovorjena, da me sprejme. Kmalu je prišel, me pozdravil in pospremil do prostora, kjer sta
me že čakala partnerja. Sedla sem k njima za mizo, se jima nasmehnila in vprašala, kako sta.
Sprva sem se jima zahvalila, da sta tam, se jima predstavila, povedala kdo sem in kaj počnem
ter zakaj potrebujem njuno sodelovanje. Poskušala sem ju upoštevati in se odzivati na njuno
besedno ter nebesedno sporočanje, vprašala sem ju, ali imata tudi onadva kakšno vprašanje,
ali ju kaj zanima in ali bi želela karkoli povedati. Nato mi je obsojenka rekla, da si za spomin
želi en izvod naloge, ko bo delo zaključeno. Zagotovila sem ji, da to ne bo nikakršen problem.
Par sem seznanila s tem, da je intervju polodprtega tipa in jima razložila, kaj to pomeni.
Povedala sem jima tudi, da imata možnost, da na vprašanja ne odgovorita, če ne želita. Prosila
sem ju tudi za dovoljenje za snemanje, s čimer sta se strinjala. Omenila sem jima še
avtorizacijo zapisa, ki sta je bila vesela. Opazila sem, da je bila ženska bolj zgovorna kot
moški, vseeno pa se je tudi on občasno vključil v pogovor. Menim, da je pogovor med nami
relativno gladko stekel. Pred koncem sem se jima še enkrat zahvalila za sodelovanje in ju
pospremila do vrat, kjer smo se poslovili. Prvi par je name naredil dober vtis, partnerja sta se
mi zdela sproščena in iskrena, moški nekoliko bolj tih kot ženska, vseeno pa pripravljen
sodelovati. Označila ju bom kot »par 1«, posamezna partnerja pa »O-ž« (obsojenka-ženska) in
»P-m« (partner-moški)
Drugo uvodno srečanje je potekalo 12. marca 2015 v ZPKZ Maribor in je trajalo približno
tričetrt ure. Mariborski zapor je lociran v mestnem jedru. Tudi tam sem poznovila na zvonec,
nakar me je varnostnica pustila vstopiti. Povedala sem ji, kdo sem in s kom sem dogovorjena.
Prosila me je za osebni dokument in moj obisk zabeležila. Dala mi je ključek, ki odpira
omarice zraven njene pisarne; po njenih navodilih sem tam odložila stvari, ki jih nisem smela
vnesti v zapor. Kmalu je do mene prišla svetovalna delavka, s katero sem se spoznali na
prvem obisku, in me povabila v zgornje prostore. Popeljala me je do sobe za obiske in rekla,
da bo par kmalu tam. Partnerka je prišla nekoliko prej kot obsojenec. S parom sem se dobila v
sobi, kjer nas sicer ni nihče motil, a je pri odprtih vratih sedel varnostnik. Po mojih vtisih
sodeč nas prisotnost varnostnika ni motila, saj smo se lahko pogovarjali, vendar bi bila bolj
zadovoljna, če bi vrata bila zaprta. Ker je šlo samo za uvodno srečanje, glede tega nisem
posredovala, prav tako pa nista ničesar omenila niti partnerja. Ko smo se predstavili, sta se
partnerja med seboj toplo pozdravila, potem smo nadaljevali. Najprej sem se jima zahvalila,
da sta tam, povedala sem jima, kdo sem in kaj počnem ter zakaj potrebujem njuno pomoč za
izvedbo intervjujev. Obsojenec je povedal nekaj besed o zaporu, včasih je kaj komentirala
tudi njegova partnerka, vključila sem se tudi jaz. Pustila sem jima prostor, da govorita, čeprav
je šlo za uvodno srečanje in je bilo šele naslednje srečanje, torej intervju, namenjeno tematiki
zapora in partnerstva, vendar ju nisem želela prekinjati, saj sem imela občutek, da jima dobro
dene. Vmes me je partnerka vprašala, kakšna vprašanja bodo na intervjuju. Odgovorila sem ji,
da imam sicer nabor okvirnih vprašanj, a da je intervju polodprti, kar pomeni, da puščam
prostor za stvari, ki jih vprašanja ne zajemajo, da lahko povesta tudi kaj takšnega, česar ne
bom vprašala, a se jima v danem trenutku zdi pomembno. V znak strinjanja sta prikimala.
Rekla sem jima, da gre za ugotavljanje sprememb v partnerskem odnosu v času zaporne
kazni, da so vprašanja večinoma odprtega tipa, torej, da gre za opisovanja, na primer, kako se
jima je življenje zaradi zaporne kazni spremenilo, kako se je spremenil njun odnos, kako se
spopadata s kaznijo in podobno. Zdelo se je, da sta se s povedanim strinjala. Razložila sem
jima, da bom intervju potrebovala v pisni obliki, zato sem vprašala, ali se strinjata s
snemanjem intervjuja za njegov kasnejši prepis. Rekla sta, da se intervju lahko snema.
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Zagotovila sem jima, da ga bom, po transkripciji, takoj izbrisala, in da ga razen mene ne bo
poslušal nihče drug. Nato smo prešli na temo določanja termina, ki smo jo zaključili s
predlogom za 18. marec ob 9. uri. Nato sta se partnerja poslovila en od drugega, sama pa sem
s pedagoginjo odšla proti izhodu. Obisk je bil zame zelo prijeten, partnerja sta name pustila
dober vtis, zdelo se mi je, da je bilo vzdušje zelo sproščeno, prijazno in pozitivno. K temu je
verjetno botrovalo dejstvo, da bo partner, ki prestaja zaporno kazen, kmalu izpuščen. Izrazila
sta željo, da bi bil intervju izveden v času, ko še teče zaporna kazen. To sem povedala tudi
delavki v zaporu in jo prosila, naj se termin za izvedbo intervjuja potrdi čimprej, še preden bo
obsojena oseba izpuščena. Označila ju bom kot »par 2«, partnerja pa »O-m2« (obsojenecmoški2) in »P-ž2« (partnerka-ženska2).
Tretje uvodno srečanje je potekalo 22. aprila 2015 v polodprtem oddelku ZPKZ Dob in je
trajalo približno pol ure. Ta in zaprti oddelek sta fizično ločena s klancem. Polodprti oddelek
je skupina stavb, ki izgledajo kot hiše in niso ograjene ali kako drugače fizično varovane. Do
bivanjskih hiš vodi drevored z lepim pogledom na pokrajino. Pritličje hiše je videti relativno
lepo – omarica za čevlje je bila polna, na hodnikih se je družilo nekaj obsojencev, eden je
telefoniral. Potrkala sem na vrata strokovne delavke, s katero sem bila dogovorjena za
sestanek, vendar so bila ta zaklenjena. Do mene je prišel moški (predvidevam, da en izmed
zapornikov) in me vprašal, ali kaj potrebujem. Omenila sem mu ime strokovne delavke, nakar
me je napotil v sosednjo pisarno. Na poti do tja je do mene prišel varnostnik, ki me je, ko sem
mu povedala koga iščem, pospremil do pisarne na drugi strani hodnika. V njej se mi je
predstavila druga strokovna delavka in rekla, da gospe, s katero sem dogovorjena, še ni.
Povedala mi je tudi, da bo partnerka kmalu prišla, obsojenec pa tudi. Delavka, s katero sem se
vse dogovarjala, je prišla hitro, po nekaj minutah pa tudi partnerka obsojenca. Kmalu za tem
se nam je pridružil tudi zapornik. Strokovni delavki sta povedali nekaj uvodnih besed o
srečanju in da bo danes sestanek z mano potekal v sobi za obiske, kamor nas je po tem tudi
pospremila. Ko je odhajala, smo se strinjali, da se po sestanku oglasimo pri drugi delavki in ji
povemo, kaj smo se dogovorili. Ko smo obsojenec, partnerka in jaz ostali sami v sobi za
obiske, sem se jima najprej zahvalila, da sta pripravljena sodelovati v intervjuju, nato pa sem
se jima predstavila, jima povedala kaj počnem in zakaj potrebujem njuno sodelovanje.
Opisala sem jima proces, podobno kot prejšnjima dvema paroma. Poudarila sem, da me
zanimajo njune izkušnje in doživljanja, razložila sem jima tudi, da imata prostor, da povesta,
kar želita, tudi če tega ne vprašam, in obratno, da ni težav, če ne želita odgovoriti kakšno
vprašanje. Za avtorizacijo zapisa smo se dogovorili po predlogu partnerjev, in sicer, da bom
pretipkan intervju poslala v zapor, da ga bo obsojenec pregledal, čez vikend tudi partnerka,
nato pa mi ga bosta po pošti poslala nazaj. Privolila sta tudi v snemanje, še več, rekla sta, da je
to najboljša možnost za delo. Za okvirni datum intervjuja smo določili 8. maj. Za prostor
intervjuja sta predlagala njun dom, obsojenec ima namreč dovoljene izhode in bo tisti vikend
doma. Zapisala sem si njun naslov in se jima zahvalila, da sta me povabila k sebi domov. Bila
sta zelo prijazna in odzivna, na trenutke sta se tudi pošalila. Po dobre pol ure smo zaključili,
odšli do pisarne strokovne delavke in ji sporočili, kaj smo se dogovorili, s čimer se je strinjala.
Partnerja sta nadaljevala z obiskom, jaz sem se strokovni delavki še enkrat zahvalila, se
poslovila in zapustila polodprti oddelek ZPKZ Dob. Ta par bom poimenovala »par 3«,
partnerja pa »O-m3« (obsojenec-moški) in »P-ž3« (partnerka-ženska).
3.2.1 Vzorec
V kvalitativnih raziskavah raziskujemo majhno število primerov (oseb, skupin,
organizacij); ne gre torej za posploševanje, ampak za to, »da bi odkrili konkretne splete
značilnosti, različne poteke dogodkov in raznolike možnosti doživljanja in ravnanja
sistemov.« (Mesec, 2009b).
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V moji raziskavi so sodelovali trije pari (šest oseb), ki se v partnerskem odnosu soočajo z
zaporno kaznijo. Kriteriji za nabor vzorca so bili: izrečena kazen najmanj šest mesecev,
obsojenec/obsojenka mora imeti partnerja/partnerico izven zapora. Kot »partnerski odnos«
sem opredelila odnos, pri katerem partnerja čutita medsebojno ljubezen, povezanost, vplivanje
in sta skupaj relativno dalj časa.
Obsojenca in obsojenka so različnih starosti nad 18 let. Imajo izrečene različno dolge zaporne
kazni, najmanj šest mesecev, in so različno dolgo na prestajanju kazni v enem izmed
slovenskih zaporov, najmanj pet mesecev. Vsi trije obsojenci so v času intervjuja prestajali
zaporno kazen v polodprtih oddelkih, njihovi partnerji so bili na svobodi. Partnerji, ki so bili v
različno dolgih partnerskih zvezah, so bili intervjuvani skupaj – vsak par posebej. Pari so iz
različnih krajev v Sloveniji. Vzorec je neslučajnostni (Mesec, 2009a), pridobljen po metodi
snežne kepe (Vogrinc, 2008). Pari, ki so sodelovali v intervjujih, so bili namreč predlagani s
strani strokovnih delavcev v zaporih. Mislim, da niso vsi obsojenci in obsojenke, ki imajo
partnerje izven zapora, imeli enake možnosti, da sodelujejo v intervjujih. Menim, da so
strokovni delavci intervjuje predlagali tistim obsojencem in obsojenkam, ki niso disciplinsko
zahtevni in so na splošno »neproblematični«. Ne glede na to pa je bil vzorec vseeno
relevanten in sestavljen iz kontrastnih primerov, kot za kvalitativno raziskavo priporoča
Mesec (2009b).
Par 1 tvorita ženska obsojenka (O-ž) in moški partner (P-m), ki ju bom poimenovala z
izmišljenima imenoma Ariana in Ian. Skupaj sta približno dvajset let. Ariana je obsojena na
14 mesecev kazni, v času intervjuja (marec 2015) je prestala sedem mesecev. Njeno dolžino
kazni bom poimenovala kot relativno srednje dolgo. Poleg njene dolžine kazni se par 1
razlikuje od drugih dveh v tem, da sta partnerja v zvezi dlje kot ostali, in tudi v tem, da je
obsojena ženska, moški pa je na prostosti.
Par 2 tvorita moški obsojenec (O-m2) in ženska partnerica (P-ž2), ki ju bom poimenovala z
izmišljenima imenoma Tomaj in Meta. V partnerski zvezi sta približno tri leta. Tomaj je
obsojen na relativno kratko zaporno kazen, šest mesecev. V času intervjuja (marec 2015) je
odslužil pet mesecev. Par 2 se od drugih dveh razlikuje v tem, da je zapornik obsojen na
najmanj časa trajajočo dolgo kazen, v tem, da njuna zveza traja najmanj, da nimata otrok, da
je od kaznivega dejanja minilo že sedem let in da je obsojenec tik pred odpustom iz zapora.
Par 3 sta moški obsojenec (O-m3) in ženska partnerica (P-ž3), ki ju bom poimenovala z
izmišljenima imenoma Dominik in Marina. Dominik je obsojen na relativno dolgo zaporno
kazen enajst let, a jih bo odslužil šest. V času intervjuja (maj 2015) je v zaporu bival tri leta.
Dominik in Marina sta v partnerski zvezi enajst let. Par se od drugih dveh razlikuje v najdlje
trajajoči zaporni kazni in da je od kaznivega dejanja minilo že več kot deset let, kar lahko
pomembno vpliva na percepcijo kaznivega dejanja in osebne spremembe.
Za hitrejši vpogled v značilnosti vzorca sem izdelala še tabelni prikaz osnovnih podatkov.
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Tabela 1: Podatki o parih in zaporni kazni
PAR

Par 1 Ariana, Ian

Par 2 Tomaj, Meta

Par 3 Dominik,

O-ž, P-m

O-m2, P-ž2

Marina
O-m3, P-ž3

ZPKZ Maribor
6 mesecev
5 mesecev
1 mesec
3 leta

ZPKZ Dob
11 let (realiziranih 6)
3 leta
3 leta
11 let

ZAPOR
ZPKZ Ig
DOLŽINA KAZNI
14 mesecev
PRESTANA KAZEN
7 mesecev
PREOSTALA KAZEN
7 mesecev
TRAJANJE
20 let
PARTNERSKEGA
ODNOSA
POSEBNOSTI
- obsojena ženska,

- najdaljši partnerski
odnos.

- od kaznivega
dejanja minilo več
kot sedem let,
- obsojenec tik pred
izpustom,
- najkrajša zaporna
kazen,
- najkrajša partnerska
zveza,
- brez otrok.

- od kaznivega
dejanja minilo več
kot deset let,
- najdaljša zaporna
kazen.

3.3 RAZISKOVALNI INSTRUMENT
Za raziskavo sem uporabila intervjuje v paru. Veliko sem premišljevala o tem, če naj
intervjuje izvedem v paru ali z vsakim partnerjem posebej. Na koncu sem se odločila za
intervjuje v paru, saj od obeh nisem želela le slišati, kako doživljata partnerski odnos v
kontekstu zaporne kazni, ampak sem želela tudi spoznati njuno medsebojno komunikacijo in
odnos. Pomembno mi je bilo, da se partnerja slišita, med seboj primerjata in reagirata na
medsebojne izjave, kar je podalo dodaten uvid v partnerski odnos in razlike doživljanja
življenjske situacije. Enota raziskovanja (Mesec, 2009b) je torej par, ki se sooča z zaporno
kaznijo.
Intervjuji so bili načeloma polodprti (Mesec, 2009a) in nestandardizirani (Vogrinc, 2008), saj
sem imela pripravljena okvirna vprašanja in teme, ki naj bi jih intervjuvanci komentirali,
nisem pa se ga striktno držala in sem vprašanim raje puščala relativno prosto pot govora. Po
priporočilih Vogrinca (2008) namreč nisem želela, da me vnaprej postavljena vprašanja
ovirajo pri preučevanju teme. Pri delno odprtem intervjuju je prav tako pomembno, da se
intervjuvancu pusti svoboda za prosto pripovedovanje, raziskovalec pa se pomakne nekoliko
v ozadje (Mesec, 1998). Tega sem se poskušala držati, saj sem večinoma le v primerih, ko
intervjuvanci niso želeli izpostavljati ničesar več, zastavila kakšno vprašanje.
Obstaja več tipov nestandardiziranih intervjujev, na primer pripovedni (narativni),
osredotočeni, polstrukturirani, globinski, fokusni, itd. (Vogrinc, 2008). Intervju s parom 3 je
bil blizu narativnemu intervjuju, saj sem na začetku omenila eno temo, o kateri sta
sogovornika prosto govorila; tako sem bila v vlogi »zainteresiranega poslušalca« (Schütze,
1977, 1982, 1983, 1987, v Vogrinc, prav tam, 108). Ko sta končala, sem jima postavila drugo
vprašanje oziroma odkrila novo temo, katero sta potem spet sama pokomentirala in obdelala.
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Imela sem sicer vnaprej pripravljena okvirna vprašanja, a jih nisem spraševala, saj sta
sogovornika že sama veliko povedala. Intervjuja s parom 1 in 2 sta bila polstrukturirana
(Sagadin, 1995; Drever, 1997, v Vogrinc, prav tam), saj sem, tako kot pri paru 3, imela
pripravljena vprašanja, ki pa sem jih večinoma tudi postavila, saj para nista tako prosto
govorila kot par 3. Kljub mojim vprašanjem sem se tudi v intervjuju s paroma 1 in 2
poskušala prilagajati njunima kontekstoma. Pri paru 2 sem postavljala nekoliko več vprašanj,
ker se mi je zdelo, da sta jih za pripovedovanje potrebovala več kot par 1.
V času vsakega intervjuja sem dopuščala možnost drugačnih vprašanj, ki bi bila prilagojena
na to, o čem je par govoril, hkrati pa sem poskušala zajeti, če ne vse, vsaj večino tem, ki sem
si jih vnaprej pripravila po prilagojenem vrstnem redu glede na intervjuvanca. Okvirna
vodilna vprašanja sem po nasvetu Mesca (2009a) skrbno tvorila tako, da so bila, vsaj po
mojem mnenju, enostavna in lahko razumljiva. Prav tako sem stremela k temu, da so bila
vprašanja odprta in čimmanj sugestivna (Mesec, 2009a). Včasih so bila kakšna vmesna
vprašanja sugestivna do te mere, da sem preverila svoje razumevanje povedanega.
Ključne teme so rezultat študirane literature, mojega predznanja in interesa. S polodprtim
intervjujem sem bolj dopuščala, da do izraza pridejo interesi sogovornikov. Pred izvedbo
intervjuja sem si predstavljala, da bo o nekaterih temah govoril obsojenec/obsojenka, o
nekaterih pa partner/-ica, a sem to misel po nekaj minutah prvega intervjuja opustila. Zelo
dragoceno je bilo namreč, da sta nekatere teme obravnavala oba partnerja, ne glede na to,
komu je bila tema primarno namenjena. Take interakcije in različna videnja partnerjev sem v
bistvu tudi želela.
Glede na obliko govornega stika je spraševanje potekalo ustno. Glede na tesnost stika je
bilo spraševanje neposredno, saj sem bila v neposrednem stiku z intervjuvanci, kar je za
kvalitativno raziskavo priporočljivo (Mesec, 2009a; Vogrinc, 2008). Glede na število oseb, ki
sem jih istočasno spraševala, so bili izvedeni intervjuji skupinski, saj sem se pogovarjala z
manjšo skupino ljudi (Mesec, 2009a), to je z obsojencem in njegovim partnerjem, oziroma
obsojenko in njenim partnerjem. Enota spraševanja je bil torej par. Glede na vsebino je
spraševanje zajemalo predvsem mnenja in stališča (Mesec, prav tam). Glede na ponovljivost
so bila spraševanja enkratna, saj sem vsak par intervjuvala le enkrat (Mesec, prav tam).
Pred intervjuji sem se po nasvetih Mesca (prav tam) poučila o temi intervjuja, med intervjuji
sem poskušala biti čim manj uradna, dopuščala sem prostor za opis doživetij, prav tako pa
sem poskušala razumeti, kaj intervjuvanci govorijo in tega ne toliko spremeniti ali
komentirati. Z vsem tem sem nedvomno vplivala tako na sogovornika kot na sam potek
intervjuja.
3.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Vogrinc (2008) pravi, da je pomembno, da je potek intervjuja natančno opisan; to ne
pomeni »le na dobeseden prepis postavljenih vprašanj in dobljenih odgovorov, ampak tudi na
opis celotnega položaja, v katerem je intervju potekal (prostor, čas oziroma dolžina intervjuja,
navzoči ljudje in podobno).« (str. 123)
S pomočjo strokovnih delavcev ZPKZ Maribor, Ig in Dob sem se s pari torej dogovorila
za intervjuje. Prvi in drugi sta potekala znotraj zavoda, kjer je bila zaprta obsojena oseba,
tretji intervju pa je bil izveden v domačem kraju partnerjev v času obsojenčevih izhodov.
Intervjuji so se snemali z namenom, da jih bom kasneje pretipkala in nato analizirala.
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Prvi intervju je potekal 13. marca 2015 v ZPKZ Ig. Prisotna sta bila obsojenka in njen
partner. Intervju se je izvajal v porodnišnici zavoda in je trajal dve uri in pol.
V zapor sem prišla nekaj minut pred dogovorjeno uro. Pozvonila sem na vratih graščine na
Igu, nakar sem ob sebi videla partnerja obsojenke. Vrata so se odprla. Varnostnik me je
vprašal, ali sem prišla na intervju, kar sem potrdila. Nato je vprašal tudi partnerja, ali sva
prišla skupaj, čemur sva prikimala. Varnostnik je rekel, da bodo poklicali obsojenko. Oba sva
morala stopiti skozi detektor, nato naju je varnostnik še pregledal z ročnim detektorjem kovin.
Skoraj vsak centimeter na meni je piskal, ker sem imela jakno z veliko gumbi. Varnostnik me
je prosil, naj izpraznim žepe. Rekla sem mu, da imam dovoljenje za vnos diktafona, za kar je
očitno vedel. Pregledal je tudi moškega. Nato sva nekaj minut čakala na obsojenko, ki je
kmalu prišla. Varnostnik nas je pospremil do sobe za obiske. Obsojenka je nato rekla, da je
mislila, da bo intervju v porodnišnici, v istem prostoru, kjer smo opravili prvo srečanje.
Pritrdila sem ji, da sem tudi jaz isto. Vprašala sem ju, ali je ta prostor namenjen vsem
obiskom; bil je namreč relativno majhen, rekla bi, da okrog 15m2, z le tremi ali štirimi
mizami, steklom, ter z nekaj stoli na drugi strani stekla. Nisem vedela niti, ali bo med našim
pogovorom v sobo prišel še kdo drug, zato sem partnerja vprašala, če se strinjata, da zaprosim
varnostnika, da nam dovolijo intervju opraviti v porodnišnici. Strinjala sta se, zato sem odšla
do varnostnika. Rekla sem mu, da smo imeli prejšnji obisk v porodnišnici, da potrebujemo
mir in če lahko intervju izvedemo tam. Varnostnik je moji prošnji ustregel, zato smo se
partnerja in jaz odpravili v porodnišnico. Sedli smo za drugo mizo kot prejšnjič, tako sta
izbrala intervjuvanca. Rekla sem, da to ni težava in naj sedeta, kjer se bosta bolje počutila.
Ko smo sedli, sem se jima še enkrat zahvalila in znova v nekaj stavkih ponovila, da se bo
intervju snemal zato, da ga bom potem lahko prepisala. Ponovno sem ju opomnila, da so
vprašanja odprtega tipa, naj govorita o sebi in svojih izkušnjah ter mislih, da se lahko
dopolnjujeta ali komentirata drug drugega in podobno. Želela sem si, da bi intervjuvanca
dobila občutek, da lahko povesta, kar želita, tudi če česa nisem neposredno vprašala. To je
bilo pomembno za razumevanje življenjske situacije obsojenke in njenega partnerja.
Potem smo začeli z izvedbo intervjuja. V splošnem lahko rečem, da sem imela občutek, da je
bil intervju dobro izpeljan, partnerja sta veliko govorila o sebi in svojemu doživljanju, o
svojem življenju in kontekstu, v katerem se trenutno nahajata. Partnerja sta bila spoštljiva
drug do drugega, nista se prekinjala, podajala sta povratne informacije na to, kar je rekel en ali
drugi, po čemer sklepam, da sta se poslušala. Včasih sta sicer izjavila kaj, kar ni imelo
neposredne zveze s tistim, kar je bilo predhodno rečeno, a sem mnenja, da je bilo to izražanje
svojih trenutnih mislih, kar je bilo v intervjuju seveda dobrodošlo. Menim, da je bila
atmosfera v času intervjuja prijazna in sproščena.
Drugi intervju se je odvijal v ZPKZ Maribor, 18. marca 2015. Prisotna sta bila obsojenec in
njegova partnerka. Intervju se je izvajal v eni izmed pisarn zavoda in je trajal eno uro in pol.
V mariborski zapor sem prišla nekaj minut pred dogovorjeno uro intervjuja. Že poznana
varnostnica me je prijazno sprejela in mi dejala, naj vse stvari, ki jih ne potrebujem, pustim v
omarici, ključ pa naj odnesem s seboj. Ko sem čakala na sprejem, je skozi vrata zavoda prišla
tudi partnerka, s katero sva se pozdravili. Tudi ona je pustila stvari v omarici. Do sprejema
sva spregovorili nekaj besed. Nato je prišla strokovna delavka in nama pokazala pisarno, kjer
smo lahko izvedli intervju in kjer nas nihče ne bi mogel motiti. Rekla je, da je že poslala po
obsojenca in da bi moral biti vsak trenutek tukaj. S partnerko sva čakali okrog petnajst minut,
da je obsojenec prišel. Partnerja sta se toplo pozdravila, tudi sama sem bila deležna lepega
sprejema. Pisarno smo si uredili tako, da nam je bilo udobno in prijetno, stole smo premaknili
k mizi, zaprli okno in se posvetili en drugemu.
Preden sem vključila diktafon, sem se jima še enkrat zahvalila, da sta tam in pripravljena
sodelovati, na hitro sem jima ponovila, da je intervju delno odprt, kar pomeni, da se lahko
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dopolnjujeta in komentirata, da lahko povesta, kar se jima zdi pomembno, in podobno.
Spodbudila sem ju, da govorita o sebi in svoji izkušnji, svojih doživljanjih in mislih. Tudi pri
njiju sem si namreč želela, da bi največ izhajala iz sebe in svojega življenjskega položaja, ki
je bil za raziskavo pomemben.
Intervju je potekal neprekinjeno, menim, da sem obema partnerjema dopuščala prostor, da se
izrazita, kot sta želela. Zanimivo mi je bilo, da sta se partnerja nekajkrat med intervjujem tudi
med seboj spraševala in si odgovarjala. Če en ni točno vedel, kaj naj pove, je včasih drugega
vprašal, kaj misli ta, in podobno. Nekajkrat se je zgodilo, da sta kakšen stavek povedala oba
partnerja hkrati, zato sem dobila (morda napačen) občutek, da se včasih ne poslušata. Spet v
drugih situacijah je bilo več kot očitno, da sta prisotna pri sebi in hkrati tam, kjer je drugi.
Vzdušje na intervjuju je bilo sproščeno, včasih smo se vsi tudi zasmejali kakšni posrečeni
izjavi sogovornikov.
Tretji intervju je potekal 8. maja 2015 na vrtu hiše, kjer živita obsojenec in njegova partnerka.
Na intervjuju, ki je trajal približno dve uri in pol, sta bila prisotna oba partnerja.
Do hiše obsojenca in njegove partnerke sem prispela nekaj minut pred dogovorjeno uro.
Partnerka me je pričakala na vrtu hiše in me popeljala do mize pred hišo. Kmalu se nama je
pridružil tudi obsojenec, nakar smo lahko začeli.
Preden sem vključila diktafon, sem se partnerjema še enkrat zahvalila, da sta pripravljena na
sodelovanje, prav tako pa sem ju opomnila, da je intervju polodprtega tipa, kar pomeni, da
lahko govorita, kar v trenutku ocenita za pomembno, in delita, kar želita, ter da ju bom po
potrebi usmerjala z vprašanji in podvprašanji. Še enkrat sem jima omenila avtorizacijo zapisa
intervjuja. Nato sem v znak začetka intervjuja vklopila diktafon.
Že ko sem zastavila prvo vprašanje po uvodnih podatkih, sta partnerja izrazila angažiranost za
pripovedovanje o svoji izkušnji, kar je trajalo skoraj do konca intervjuja. Le redko sem vmes
posegla z vprašanjem, največkrat proti koncu, ko sta partnerja večinoma že povedala, kar sta
želela. Zanimivo mi je bilo, da sta sama, ne da bi ju vprašala, govorila tudi o temah, ki sem jih
imela pripravljene za intervju. Partnerja sta se med seboj dopolnjevala in govorila o istih
stvareh iz popolnoma drugačnih zornih kotov. Načeloma je intervju potekal nemoteno, le
intervjuvancema je nekajkrat zazvonil telefon. V drugi polovici intervjuja sem jima postavila
tudi nekaj vprašanj, na katera sta vljudno odgovorila. Obsojenec se je, ko je prenehal
odgovarjati na zadnje vprašanje, poslovil in odšel po sina. Partnerka je potem v nekaj besedah
izrazila svoje mnenje, nato se je intervju končal. Vzdušje se mi je zdelo sproščeno, verjetno
tudi zato, ker smo užili toploto in sonce v domačem okolju intervjuvancev in ne v zaporu.
Po intervjujih sem izklopila diktafon in spregovorila nekaj zaključnih besed s
sogovornikoma, večinoma o tem, kako sta se počutila med intervjujem. Vsi pari so v glavnem
odgovorili, da jim je bil intervju všeč, da v njih ni vzbujal nikakršnih negativnih misli in da so
se počutili v redu. Povratna informacija je bila zame pomembna, saj nisem želela povzročati
škode v partnerski zvezi; ravno obratno, želela sem pozitivno intervencijo. Prav tako sem
hotela dobiti uvid v doživljanje samega intervjuja. Na ta način bi lahko v prihodnosti
izboljšala svoje sposobnosti intervjuvanja in s tem intervjuvancem omogočila, da se bolje
izrazijo.
Med vsemi intervjuji sem se poskušala postaviti nekoliko v ozadje in pustiti
sogovornikom prostor, da povejo, kar se jim tisti trenutek zdi pomembno in kar bi želeli
izpostaviti. Mislim, da mi je to uspelo. Po mojem mnenju sem dopuščala tudi tišino kot znak
čakanja ali bo kdo še kaj dodal, in sem šele nato nadaljevala s vprašanji. Dopuščala sem, da
sta partnerja izmenično odgovarjala na vprašanja in pripovedovala o določeni tematiki. Zelo
sem si želela, da bi tudi sogovornika imela kakšno korist od intervjuja, recimo možnost
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pogovora, razmišljanja o sebi, sporočila širši javnosti in podobno, da bi bili torej intervjuji v
obojestransko dobro. Verjamem, da se je to do določene mere uresničilo.
Kot sem omenila že predhodno, je moja raziskava kvalitativna. Med drugim to pomeni
tudi, da se raziskovalec zaveda, da s svojo prisotnostjo, reakcijami in odnosom do pojavov ter
ljudi vpliva na proces in rezultate raziskovanja (Mesec, 2009b). Zame kot za raziskovalko je
pomembno, da vem, da se intervjuvanci odzivajo name in da iz procesa raziskovanja nisem
izključena. Na odziv sogovornikov in proces intervjuja sem verjetno vplivala s svojim
odnosom – poskušala sem biti prijazna, odkrita, jasna in predvsem pripravljena aktivno
poslušati sogovornike; vplivala sem verjetno tudi z vodenjem intervjuja in postavljanjem
vprašanj – v glavnem sem pustila prosto pot sogovornikoma, načeloma sem se oglasila le, ko
je po govorjenju nastopila tišina; prav tako sem vplivala s svojo situacijo – sem študentka v
procesu pisanja magistrske naloge; verjetno sem vplivala tudi s svojim zunanjim videzom – za
srečanja z obsojenci in partnerji sem izbrala relativno sproščena in udobna oblačila. Skoraj
prepričana sem, da sem na sogovornika in sam proces srečanj vplivala še z veliko dejavniki,
ki jih nisem omenila, a so jih morda opazili vprašani.
Prav tako kot raziskovalka nisem izključena iz analize podatkov. Pri kvalitativni raziskavi gre
namreč za interpretacijo, ki je uvid, torej raziskovalčeva razlaga empiričnega gradiva (Mesec,
2009b). Interpretacija, ki jo bom podala v nadaljevanju, zato ni dokončna veljavna resnica,
pač pa le ena izmed možnih konstrukcij raziskovalnega problema (Mesec, prav tam).
3.5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV
Intervjuje sem po izvedbi pretipkala s pomočjo zvočnih posnetkov. S transkripcijo sem
želela ohraniti čimbolj originalno gradivo, kakor predlagata Mesec (1998) in Vogrinc (2008),
zato sem dopuščala sleng in nekatere slovnične nepravilnosti. Po prvi transkripciji sem vsak
intervju še enkrat prebrala in popravila tipkarske napake, smiselno sem postavila ločila, prav
tako sem na nekaj mestih izbrisala nekatera, a ne vsa, mašila (»am«, »ne«, »recimo«,
»dejansko«, »v bistvu« in podobna), saj so se veliko ponavljala, kar je dajalo občutek
nepreglednosti in nerazumljivosti. Prav tako sem ob ponovnem branju intervjuja spremenila
imena intervjuvancev. Da bi zagotovila anonimnost, sem z »X« nadomestila različna imena,
recimo oseb in krajev, ki so bila omenjena. Zaradi preglednosti in boljšega razumevanja sem s
poševnim tiskom označila tisto, kar so intervjuvanci rekli, da so rekli oziroma mislili, in kar
so rekli, da so rekle oziroma mislile druge osebe.
Po transkripciji intervjujev, ki so bila izhodiščna besedila, sem po predlogih Mesca
(2009b) vse tri intervjuje odprto kodirala ter izbrala in poimenovala relevantne pojme in
kategorije. Za kodiranje sem izbrala induktivni pristop, kar pomeni, da sem kode definirala
sproti, med analizo besedila (Vogrinc, 2008). V prilogi 1 je za ilustracijo prikazan primer
kodiranja za vsak intervju. Proces sem zaključila s proučevanjem kod, dobesednih zapisov,
teorij drugih avtorjev in lastnimi mislimi ter tako tvorila utemeljeno teorijo po GlasserStraussu (Mesec, 2009b), s katero sem odkrivala odnose med obsojenci in njihovimi partnerji.
Ker je vzorec majhen, kar je pri kvalitativni raziskavi običajno, gre za ugotavljanje
odnosov in povezav med dogodki, procesi in lastnostmi, te povezave pa doprinašajo h gradnji
teorije, saj so lahko teoretično pomembne. (Mesec, 2009b).
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Celotni intervjuji v nalogo ali priloge niso vključeni, so pa po dogovru dostopni pri
avtorici naloge.

4 INTERPRETACIJA REZULTATOV
Utemeljena teorija vodi bralca skozi raziskovalna vprašanja, znotraj katerih ugotavljam
razlike, podobnosti in odnose med obsojenci1 in partnerji2 ter njihovimi doživljanji.
1. Kako institucijo zapora opisujeta in doživljata zapornik/zapornica in njegov/-a
partner/-ica?
a) ZAPOR
Vsi pari podobno menijo, da je prihod v zapor najtežji del prestajanja kazni, saj je režim
na začetku zelo omejen, zaradi česar je obsojenec izpostavljen brezdelju.
Vsi pari so govorili o brezskrbnosti nekaterih obsojencev, saj O-ž pove: »Enim pa je tukaj
fajn, ne, sej vsem ni tako slabo, ne. So pa, ko pridejo sem narkomanke, one nimajo kje bit.
One majo tu vse, majo kje bivat, so na toplem, majo 3 tople obroke, majo še, hodjo delat, kdo
od svojcem jim še denar pošilja, drogo tut tuki dobi /.../ Eni namensko nardijo kakšne takšne
stvari, da jih pol na hitr pripeljejo, da pol zimo preživijo v zaporu«. Tudi par 3 misli tako: »tri
tople obroke ma /.../ tolko bo šel delat, da si bo naredo tisto plačo, pa četudi je to 110€ al pa
80, dovolj, da bo mel za cigarete, če kadi, /.../ lepo se bo šetal, saj pa jih vidim. V japonkicah
lepo hodijo, fitnesirajo... /.../ Brisače prek vržene, pa so gospodje tam...«.
Brezskrbnost obsojencev nam je najverjetneje znana iz množičnih medijev in vsakdanjih
pogovorov med ljudmi. Moram reči, da se z intervjuvanci strinjam v dveh pogledih: najprej v
tem, da nekateri obsojenci verjetno resnično dojemajo svoj položaj tako. To so po mojem
mnenju tisti, ki so izgubili smisel v življenju, nimajo nikogar izven zapora, ali tisti, ki si ne
prizadevajo za drugačno življenje. S povedanim se strinjam tudi s tega stališča, da tako čutijo
samo nekateri obsojenci in ne vsi. Napačno je namreč iz podobnih razlogov, kot so jih navedli
intervjuvanci, (množično razširjeno) mnenje, da obsojencem nič ne manjka. Poudarjam, da
gre le za nekatere obsojence. Spet drugi, recimo intervjuvanci v tej raziskavi, se v zaporu
prebijajo iz dneva v dan in trpijo, skupaj z njimi pa trpijo tudi njihovi najdražji.
Vsi pari govorijo o tem, kako dojemajo pomoč v zaporu. Par 2 je edini, ki je bil s pomočjo v
zavodu zadovoljen, saj meni, da zavod človeku veliko ponudi, od posameznika pa je odvisno,
kako bo to uporabil. Oba partnerja dodajata, da si ne želita pomoči razen tiste, ki je nujna, na
primer pri pravnih in birokratskih zadevah. Popolnoma drugače pomoč vidita par 1 in par 3, ki
menita, da je pomoč v zaporu nezadostna. O-ž pravi, da reintegracije v zaporu ni. Enakega
mnenja je Kanduč (2006), s čimer se strinjam tudi sama. Po mojem mnenju je največji
problem v tem, da se način življenja v zaporu in izven njega preveč razlikujeta, da bi lahko
govorili o reintegraciji. Morda je možna pomoč obsojencem, če si zapornik in strokovni
delavec za to prizadevata, ne pa reintegracija v smislu razvijanja veščin za lažje vključevanje
v socialne odnose in družbo. O-ž dodaja, da je mentorjev glede na število obsojenk premalo,
nato pa izrazi še svoje mnenje in izkušnje: »Tule sploh, kar se tiče teh mentorjev, teh
1
2

Ko uporabim besedo »obsojenci«, mislim na obsojenko (O-ž) in obsojenca (O-m2 in O-m3)
Ko uporabim besedo »partnerji«, mislim na partnerja (P-m) in partnerki (P-ž2 in P-ž3)
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psihologov, pa teh, to je katastrofa. To je nč od nč. Od prvega do zadnjega nč od nč. /.../
Kadar majo čas, ampak načeloma ga nimajo, ker kadarkoli prideš, kasneje, rečejo. /.../ Odkar
sm tle, sm mela z mentorjem dva takšna pogovora, da bi se temu reklo pogovor. Druga pa vse
na hitr.« Po drugi strani pohvali paznike: »Pazniki so tisti, ki so dejansko z nami 24 ur. /.../ Pa
mentorji odločajo o nas, ko pazniki opravljajo njihovo delo. /.../ Pa ko ti je hudo, pa jim hodiš
jokat, pa stokat /.../ pohvalno /.../ Največjo funkcijo ma tuki pazniška služba.« Drugačno
izkušnjo s pazniki ima njen partner P-m, sploh na dan ženinega odhoda v zapor: »[pazniki po
telefonu:] 'Ja kdo pa ste vi? Ja kk pa naj mi to vemo? Pokličte jutr.' Te ignorirajo, te vežejo,
tri ure sem pa tja, 'pokličte pol, pokličte pol', na koncu ti rečjo, 'ja, mi ne smemo devat
nobenih informacij, vas bo že poklicala, ko vas bo lahk'. No, fino. Zdaj pa naj js vem, kdaj bo
to, tist »lahk«, ne. /.../ To je izživlanje.« Podobno kot par 1 tudi par 3 doživlja delo strokovnih
delavcev negativno. Par 3 na primer misli, da delavci ne opravljajo svojega dela dosledno:
»Zadni moment [obsojenec] zve, da mu direktor noče podpisat [izhoda, za katerega so bili že
dogovorjeni].« Tudi, če bi kdo hotel pomagati, ne more: »'Tu se zdaj z nekom ne bomo
ukvarjali' [si mislijo strokovni delavci], taki sem jaz dobo občutek ne, ker če pa se je že nekdo
začel s tabo nekaj ukvarjat, pa je že mel neke prepreke ne, malo višje gori nad njim.« Iz
navedenega lahko o temi pomoči v zaporu in njenega dojemanja sklepam dvoje. Najprej, da je
pomoč v zaporih očitno odvisna od posameznega strokovnega delavca, njegovega odnosa do
obsojencev in do dela, ki ga opravlja. Videli smo namreč, da se nekateri strokovni delavci
trudijo in so dostopni za obsojence, drugi spet ne. Prav tako se mi zdi, da je pomoč odvisna
tudi od tega, kako obsojenci interpretirajo svoj trenutni položaj. O-m2 je bil v času intervjuja
tik pred odpustom, zaradi česar mislim, da je mogoče, da vidi pomoč drugače, bolj pozitivno.
Dojemanje pomoči je verjetno odvisno tudi od tega, kaj si posameznik želi; morda bi lahko
rekli, da je, če si želi več, pomoč videna kot bolj negativna, če si želi manj, pa kot bolj
pozitivna, saj ne potrebuje toliko uresničitev. Oziroma, če to razmišljanje apliciram na
intervjuvance, tisti, ki si želijo več pomoči, jo morda vidijo slabše od tistih, ki si je želijo
manj, saj pomoč ne zadosti njihovim pričakovanjem in potrebam.
Vsi pari omenijo tudi (ne)pomoč zapora pri problematiki partnerskega odnosa. Par 1 in
par 2 pravita da v zaporu ni poskrbljeno za partnerski odnos, medtem ko par 3 misli, da je na
Dobu za partnerje malo bolje poskrbljeno, saj imajo možnost nočitev, vendar, kot bomo
ugotovili kasneje, nočitve spremljajo predvsem negativni občutki. Par 1 izrazi, da bi si želel
pomoči pri temi partnerstva s strani zapora: »men, recimo, ne bi blo tak napačno, če bi lah js
pršu recimo /.../ da bi men en povedo, to je tak, to je tak, da bi mene poskušu kdo razumet, kak
je v tej situaciji.«. Po mnenju dveh parov se na temo partnerstva v zaporu ne dogaja nič.
Sklepam, da je želja ali odsotnost te želje odvisna predvsem od dojemanja partnerske zveze,
od samih partnerjev in tudi od dolžine kazni. Herman-Stahl idr. (2008) pravijo, da v nekaterih
zaporih obstajajo skupinske in individualne (za vsak par posebej) pomoči parom, kar vsekakor
podpiram. Mislim, da bi bilo dobro, če bi tudi slovenski zapori imeli to možnost; s tem bi se
namreč pari mogoče bolje znašli v novi situaciji.
Vsi obsojenci in P-ž2 omenjajo delo v zaporu. O-ž pravi, da se ji zdaj, ob delu, življenje v
zaporu zdi nekoliko bolj podobno življenju na prostosti: »Ja, bol živ, bol živga se počutiš, vsaj
js, ne... Se zjutri normalno vstaneš, greš na tist raport, urediš stvari, ko jih maš, greš,
normalno greš kokr v službo, ne, ja, to je to. Nekak bolj podobn, mal bol približek
normalnega življenja je, ne.« Obsojenka in O-m2 pravita, da je delo v zaporu naporno, plača
pa majhna. O-ž: »Moja plača je okrog 25 do 30€.« O-m2: »Plača je pa ... 60€, 80€ ... Za 160
ur, to je slabo ...«. O določanju in vrednotenju dela v zaporu govori Pravilnik o količnikih za
določitev osnovnih plačil, o kriterijih in merilih za ocenjevanje uspešnosti in rezultatov dela
obsojencev ter o nagradah mladoletnikov. Na podlagi 8. člena tega pravilnika sem ugotovila,
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zakaj se plači, ki sta jih navedla obsojenca, med seboj razlikujeta: »Podlaga za višino plačila
za delo obsojencev je zahtevnost in težavnost delovnega mesta, na katerega je obsojenec
razporejen, kakovost in količina opravljenega dela, obsojenčev prispevek k zmanjšanju
stroškov proizvodnje ter delovni pogoji.« De Alós Moner, Martín Artiles, Miguélez Lobo in
Gibert Badia (2009) pravijo, da delo obsojencem pomaga pokriti osebne stroške ali stroške
družine, predvsem pa jih navaja na delovne navade, izboljšuje njihove socialne interakcije, ob
delu zaporniki bolje preživljajo čas prestajanja kazni in se izogibajo konfliktom. Mnenja
avtorjev in obsojencev se v nekaterih stvareh skladajo, v drugih ne. S plačama, ki sta ju
opisala zapornika, na primer, verjetno ne moreta kriti osebnih stroškov, nikakor pa ne
finančno pomagati svojim bližnjim na prostosti. Obsojenca se glede na povedano strinjata z
avtorji v tem, da ju delo privaja na delovne navade, prav tako se strinjata, da manj monotono
preživljata čas, odkar delata. O socialnih interakcijah zaradi dela O-ž in O-m2 ne govorita,
sem pa tudi sama mnenja, da delo, morda implicitno, pozitivno vpliva na odnose, v katere
vstopa obsojenec. Zdi se mi namreč, da delo v zaporu (ali kje drugje) zahteva nekaj
delavnosti, sodelovanja, prilagajanja, kar po mojem mnenju spodbuja pozitivne interakcije,
kot so povedali zgoraj navedeni avtorji. Glede izogibanja konfliktov O-m3 nakaže, da ni
nujno tako, kot menijo De Alós Moner idr. (2009), saj biva na polodprtem in dela na zaprtem
oddelku, za kar pravi, da ga postavlja v konfliktno situacijo, saj ne sme z nikomer imeti
problemov, kar je težko. Tako lahko rečemo, da ne drži vedno, da delo na zapornika vpliva
nekonfliktno, saj O-m3 pove, da lahko zapade v konflikt ravno zato, ker dela.
Vsi obsojenci govorijo o tem, da so v zaporu nekoliko odmaknjeni. O-m3 razloži: »In se
spet moram gibat na taki način, da sploh ne pridem niti, če mi nekdo reče zdravo, da že rečem
zdravo, pa čimbolj stran, ne /.../ Ker slej ko prej ti bo nekdo reko pač, mogoče, ne vem, 'čuj,
kaj bi lahko ti neko vrečko neso nekomu', al pa recimo, al pa, 'bi lahko ti za mene kaj shrano',
al pa tak, ne, recimo, pa take brezvezne, taki primeri /.../ 2 krat zdravo, pa že se počutim, da ti
bo nekdo nekaj predlago, ne. Če boš zavrno, maš problem, ne, če zavrneš, zaj pa si ti v
konfliktu z njim, zato ker je on užaljen, ker si ti zavrno, ne, sej njega ne zanima, zakaj si ti
zavrno, nimaš ti njemu kaj zavrnit, ne, ker to so taki ljudje, ki dejansko ne razumejo 'ne', oni
niso nikdar 'ne' slišali, za njih 'ne' ni«. Vsi obsojenci se izogibajo konfliktom v zaporu,
odločili so se namreč za bolj odmaknjeno prestajanje kazni. Tudi Mlinarič (1991, v Žišt,
2009) pravi, da v zaporu pride do umika, a se mi zdi, da ima pisec v mislih popolno
odmaknjenost od ljudi in dogajanja v zaporu. Mislim, da intervjuvanci ne govorijo o istem kot
omenjeni avtor, ampak se umaknejo toliko, da se izognejo težavam in se ne vmešavajo v
zadeve drugih ljudi. Ta način je lahko še eden izmed vzorcev obnašanja v zaporu.
Par3 in O-ž govorita o povratništvu. V Sloveniji je 47% obsojencev povratnikov (URSIKS,
2015). Govednik Krasková (2012b) pravi: »V splošnem o povratništvu govorimo, ko sodišče
sodi storilcu, ki je že bil obsojen za katerokoli kaznivo dejanje. Le rutinska obravnava
povratnika pa ga bo nedvomno pripeljala nazaj, saj se ob prejšnjem prestajanju kazni očitno ni
rehabilitiral.« (str. 90) Meško (1997) meni, da so povratniki ljudje, ki se ne morejo prilagoditi
družbi in njenim normam, zato so z njimi v konfliktu, prav tako pa zanje ne delujejo običajni
kazenski ukrepi. O-ž povratništvo razloži s svojimi besedami in izkušnjami iz zapora; opazila
je namreč, da je veliko povratnic zato, ker nimajo druge možnosti: »Ko punce kazen
prestanejo, jih flikenjo vn čez vrate in je to to. Punce nimajo kam it, nimajo niti kam it spat, v
najhujših primerih nimajo, nimajo, nč nimajo. Kaj šele služba, ki je še vse ostalo. Vse kaj
majo, majo s seboj. In kaj, grejo, grejo nazaj krast, grejo nazaj v drugo, točno to ... Js sm tle
sedem mescov, pa je ena zdle že ta tretjič pršla nazaj. Pol pa rečejo specialne povratnice3. Ja
3

Specialni povratnik je človek, ki ponavlja isto vrsto kaznivih dejanj (Milutinović, 1981, v Meško, 1997).
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pa kaj ste pa nardil za to, da pa ne bi bla ... Sj jih poslušam te punce /.../ 'kam naj grem delat,
bom povedla, da sm bla v zaporu, kdo me bo vzel', /.../ greš tja delat, ne vem, k nekmu
gostincu, delala bo 14 dni, ji ne bo plaču /.../ edino, kam bo šla, krast bo šla, in od tega bo
živela. Pa je zaradi tega tu.« P-ž3 se z njo ne strinja, zato pravi, da si povratniki ne zaslužijo
ugodnosti, ki jih ponuja zapor: »Jaz bi, če drugač ne, bi ukinla vsaj povratnikom nočitve, pa
neke vrte, pa polodprte oddelke«. Govednik Krasková (2012b) se v večini strinja z O-ž, saj
pravi, da so »povratniki ljudje, ki imajo težave z ugledom in veljavo, torej se težje prilagajajo,
težje se izpovedo in težje odprejo, skratka sodijo v introvertirani tip osebnosti.« (str. 74)
Menim, da je pri obravnavi povratništva treba biti zelo previden, saj je lahko, sodeč po
omenjenih avtorjih in intervjuvancih, prisotnih veliko razlag tega pojava. Sama vsekakor ne bi
zanemarila razlage Meška (1997), Govednik Kraskove (2012b) in O-ž, ki pravijo, da so
povratniki težko prilagodljivi ljudje, da jih je zato potrebno obravnavati z veliko mero čuta za
ljudi in da je velikokrat razlog za njihova dejanja obup in pomanjkanje drugih možnosti. Prav
tako pa ne gre spregledati, da lahko povratnikom začne takšen način življenja ugajati in jim je
vseeno, kdaj bodo odšli iz zapora, kot pravi par 3. Mislim, da sta možni obe skrajnosti in da je
zato potrebno najti razmerje med obema in prepoznati, pri katerih osebah je posamezna
skrajnost bolj izražena, ali pa iskati novo dimenzijo povratništva, saj seveda ni nujno, da bo
vsak ustrezal eni ali drugi razlagi.
Par 1 in O-m2 pravita, da je med prestajanjem kazni veliko nejasnosti, saj obsojenci ne
vedo vnaprej, kdaj bodo izpuščeni: »Ti obljubljajo, ti na sodišču rečejo, da že na polovici
kazni boš šel domov, prideš tu sem [v zapor], ja evo ti /.../ 'Mogoč pa naslednjo to, mogoč pa
to, mogoč pa 108. člen,' ki piše, da ga bom dobila? Nikjer. Pa si lahka priden.« O-m2 prav
tako govori o negotovosti: »Negotovost je tut včasih ko piše izhod, mogoče ga dobiš, mogoče
ga ne dobiš /.../ normalno, da si želim it, če sm se vzorno vedo«. Za lažje razumevanje
povedanega, navajam 108. člen ZIKS-1-NPB8, o katerem govorita zapornika: »Direktor
zavoda ima pravico potem, ko dobi mnenje strokovnih delavcev, predčasno odpustiti
obsojenca, ki se ustrezno obnaša, si prizadeva pri delu in se aktivno udeležuje drugih koristnih
dejavnosti ter je prestal dve tretjini kazni, vendar največ tri mesece pred iztekom kazni.«
Mislim, da je na tem mestu prav tako smiselno navesti 88. člen KZ-1-UPB2, ki govori o
pogojnem odpustu: »(1) Obsojenec, ki je prestal polovico kazni zapora, sme biti odpuščen s
prestajanja kazni s pogojem, da do poteka časa, za katerega je izrečena kazen, ne stori novega
kaznivega dejanja. /.../ (5) Obsojenec je lahko pogojno odpuščen, če je mogoče utemeljeno
pričakovati, da ne bo ponovil kaznivega dejanja. Pri presoji, ali naj se obsojenec pogojno
odpusti, se upoštevajo predvsem povratništvo, morebitni kazenski postopki, ki tečejo zoper
obsojenca za kazniva dejanja, storjena pred nastopom kazni zapora, odnos obsojenca do
storjenega kaznivega dejanja in oškodovanca, njegovo vedenje med prestajanjem kazni,
uspehi pri zdravljenju odvisnosti in pogoji za vključitev v življenje na prostosti. (6) Izjemoma
sme biti pogojno odpuščen tudi obsojenec, ki je prestal le tretjino kazni, če je izpolnjen pogoj
iz petega odstavka tega člena in če posebne okoliščine, ki se nanašajo na obsojenčevo
osebnost, kažejo, da ne bo ponovil kaznivega dejanja.« Po zakonih sodeč imajo obsojenci
sicer možnost, da so iz zapora predčasno izpuščeni, vendar ne obstajajo pravila, ki bi veljala
objektivno. Zato po mojem mnenju prihaja do situacij, kot jih opisujeta obsojenca. Seveda pa
ne smemo zanemariti dejstva, da nekateri obsojenci verjetno niso »primerni« za predčasne
izpuste. Čeprav z druge strani zaporniških zidov, svoje podobno doživljanje opiše tudi P-m:
»To je dejansko izsiljevanje, pa da si skos živčn, ko ne veš, kaj bo. /.../ '2 mesca, pa še 1 tedn
počakte, pa še 1 tedn počakte', tak da te ja že... Komi čakaš tist 1 tedn, ne, da ti bo rekla, 'aha,
zdaj pa prideš na odprt oddelek', pa je bil spet torek, k smo ga vsi tak čakal ko zlato, ne, 'ja
ne, še 1 tedn'. Pa men, ko sn zuni, pa se mi pipa [trga, meša] od tega, ker to je pa svinjarija
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totalna.« Polovica intervjuvanih torej pove, da je prestajanje kazni nejasno, in izrazi, da bi si
želeli drugačne realnosti, saj te situacije doživljajo kot zelo stresne.
O-ž in P-ž3 govorita o polodprtemu oddelku. Obsojenka pravi, da lahko na polodprtem
oddelku gre ven v park in domov. P-ž3 pove, da morilci ne sodijo na polodprti oddelek. Na
podlagi njunih mnenj lahko sklepam, da vidita polodprti oddelek kot ugodnost v času
prestajanja kazni, saj imata obsojenca več svobode, ki si je ne zaslužijo vsi. Sama se strinjam
s prvim delom tega sklepa, da je lahko polodprti oddelek velika pridobitev za obsojeno osebo,
saj lahko ima zapornik več stika s svetom izven zapora, kar lahko izboljša tudi njegove
socialne vezi. Ne morem pa se popolnoma strinjati s P-ž3, saj se mi zdi, da možnosti
polodprtega oddelka ne bi smeli imeti izključno nekateri obsojenci. Strinjam se z implicitnim
sporočilom, da je umor nedopusten in da lahko možnost, da lahko imajo tudi storilci najhujših
kaznivih dejanj enake ugodnosti kot tisti, ki so zakrivili manjša kazniva dejanja, kdo dojame
kot krivico. A teh pravil sama ne bi postavila tako, samih po sebi, ampak bi poudarila
individualizacijo kazni, ki bi omogočila, da bi se na podlagi mnenj strokovnega osebja
določilo primernost ugodnosti tudi za storilce najhujših kaznivih dejanj. Problem se pojavi pri
vzpostavljanju takšnega kadra.
O-ž in O-m2 govorita o komunikaciji z zunanjim svetom v času prestajanja kazni.
Obsojenki se ne zdi prav, da se v zaporu ne upoštevajo zakoni, ki vzpodbujajo ohranjanje
odnosov z bližnjimi v času zaporne kazni. Kot primer par izpostavi, da na Igu ni sobe za
intimne obiske, kot v ostalih zavodih. Tukaj moram poudariti, da jih tudi ostali zavodi, razen
ZPKZ Dob, v Sloveniji nimajo. Odsotnost sob za intimne obiske O-ž poimenuje
diskriminacija, saj za vse zapornike ni enako poskrbljeno. Obsojenec pravi, da je
komunikacija z zunanjim svetom v zaporu zelo pomembna. Obsojenka izpostavi vzdrževanje
stikov z obiski, izhodi in telefoni: »Ti morjo po zakonu tukaj v bistvu naret, da ti zagotovijo
10 minut na teden telefonskega pogovora, v glavnem tuki je blo tako, da si vsak dan lahko
poklicu, seveda, če si pršo na vrsto, ne ... Zaprti režim in je tok obsojenk in je bil recimo en
telefon in čakaš v vrsti, in če prideš, prideš, ampak to so bli kratki pogovori.« ZIKS-1-NPB8
v 75. členu navaja, da je obsojencu treba »omogočiti telefonske pogovore z ožjimi
družinskimi člani /.../« in da »stroške telefonskih pogovorov nosi obsojenec.«. V zakonu je
torej zapisano, da je obsojencem potrebno omogočiti telefonske pogovore, kar je s
prisotnostjo telefona v zavodu tudi izpolnjeno. V zakonu pa sta spregledani dve pomembni
stvari. Eno je že nakazala intervjuvana obsojenka, ko je omenila, da je en telefon premalo za
število obsojenk v zavodu. Drugi problem po mojem mnenju nastane za tiste obsojence, ki
nimajo denarja, da bi poravnali stroške telefoniranja. Torej lahko v splošnem zavodi rečejo,
da obsojencem omogočajo telefonske pogovore; pa je to obsojencem tudi v resnici dostopno?
Glede na problema, ki sem ju izpostavila, morda ne. Drug način komuniciranja med zaporom
in prostostjo, ki ga omenja obsojenka, so obiski. Obiske je imela »v štartu za steklom, tisto je
blo čist kratek čas«, »po 1 uro«, potem pa »ti kasneje odobrijo, maš dvakrat na teden po 3
ure«. 73. člen ZIKS-1-NPB8 določa, da je obsojencu »treba omogočiti, da ga najmanj dvakrat
tedensko lahko obiščejo ožji družinski člani, rejnik in skrbnik. Z dovoljenjem direktorja
zavoda ga smejo obiskati tudi druge osebe. Obiska ni mogoče omejiti na manj kot eno uro.«
74. Člen ZIKS-1-NPB8 pravi, da se obiski obsojenca »opravljajo v primerno opremljenih
notranjih ali zunanjih prostorih in so nenadzorovani in nadzorovani, pri čemer se lahko
nadzorovani obiski opravijo tudi za stekleno pregrado.«. 71. člen Pravilnika o izvrševanju
kazni zapora določa, da se nadzorovani obiski »izvajajo v posebnem prostoru, ki je pregrajen
s stekleno pregrado, ki onemogoča izmenjavo predmetov in stvari med obsojencem in
obiskovalcem ali v posebnem prostoru brez pregrade.« 72. člen istega pravilnika določa, da
»nadzorovani obisk lahko traja največ dve uri, nenadzorovani pa največ tri ure.« Po
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obsojenkinem pričevanju in nazadnje navedenem zakonu, lahko na tem mestu sklepam, da so
obsojenkini obiski nenadzorovani. Obsojenka omeni tudi, da koristi izhode: »Zdaj mam 53
[ur], vsak teden, oziroma štirikrat na mesec te redne izhode.« 77. člen ZIKS-1-NPB8 določa,
da se prost izhod iz zavoda »sme obsojencu dodeliti do petkrat mesečno in sme trajati do 53
ur. Med prostim izhodom obsojenec ne sme zapustiti ozemlja Republike Slovenije. Izjemoma,
kadar to zahtevajo osebne okoliščine obsojenca, lahko odhod iz države dovoli minister,
pristojen za pravosodje.« Isti člen pravi tudi, da je pri določanju izhodov in ostalih ugodnostih
treba »upoštevati osebnost obsojenca, nevarnost pobega, vrsto in način storitve kaznivega
dejanja, način nastopa kazni, mogoče odprte kazenske postopke, pa tudi druge okoliščine, ki
kažejo na možnost zlorabe dodeljenih ugodnosti. Upoštevati je treba tudi odziv okolja, kjer je
bilo kaznivo dejanje storjeno, zlasti oškodovancev.« 78. člen Pravilnika o izvrševanju kazni
zapora pravi, da izhodov in ostalih ugodnosti »praviloma ni mogoče podeliti, dokler ne
prestanejo ene četrtine kazni zapora.« 80. člen tega pravilnika določa tudi, da se obsojencem
na zaprtem oddelku »lahko podeli ugodnost prostega izhoda iz zavoda dvakrat mesečno. Če
podeljenih zunajzavodskih ugodnosti ne zlorabljajo, jim je mogoče to ugodnost podeliti trikrat
mesečno. Obsojencem iz prejšnjega odstavka, ki so bili obsojeni zaradi storitve kaznivega
dejanja iz malomarnosti, se lahko podeli ugodnost prostega izhoda iz zavoda do štirikrat
mesečno.« Obsojenci na polodprtem oddelku imajo možnosti teh ugodnosti štirikrat mesečno,
obsojenci na odprtem oddelku pa petkrat mesečno. Skozi govor obsojenke sem prikazala, da
se pri podeljevanju izhodov »upošteva načelo postopnosti«, kot določa 80. člen Pravilnika o
izvrševanju zapora. Kot lahko ugotovimo, je stik v času zaporne kazni z zunanjim svetom
zakonsko določen. Obsojenka poda izkušnjo glede splošne komunikacije med obsojenkami in
ljudmi na prostosti, ki se večinoma sklada z zakonom, biva namreč v polodprtem oddelku in
ima štiri izhode na mesec po 53 ur, kot pravi zakon. Zdaj ima na voljo tudi dva obiska
tedensko po tri ure, kot je zakonsko določeno. Na začetku je imela kratek čas obiske za
steklom. Po pričanjih obsojenke se lahko problem pojavi pri telefoniranju, saj je na voljo le en
telefon, kar je za število obsojenk premalo. Čeprav je večina zakonov na tem področju
upoštevana, pa po obsojenkinem mnenju z odsotnostjo sob za nočitve ni upoštevan zakonski
predlog, da bi se med obsojenci in najbližnjimi ohranjali stiki (v tem primeru stiki s
partnerjem).
Dodatno izpostavljeni vidiki zapora pri posameznih parih:
Par 1: Obsojenka izpostavi da je v zaporu veliko različnih ljudi in da se večina obsojnek
raje ukvarja z drugimi kot same s sabo (kot to dela ona). Zdi se ji tudi, da ima zavod
nemogoče zahteve, na primer, da je dolžna plačati znesek, ki ga s plačo v zaporu ne more
plačati. Njen partner je izrazil negativno dojemanje zaposlenih v zaporu, saj med drugim
pove tudi, da v javnosti pred televizijo lažejo, kako je v zaporu »fajn«, a je sam drugačnega
mnenja in temu ne verjame.
Par 2: Za obsojenca zapor pomeni ustanovo za prestajanje kazni in šolo za življenje. Meni,
da lahko človek zapor sprejme kot nekaj dobrega ali slabega in da je od človeka odvisno,
kako bo preživel čas prestajanja kazni. Sam je sprejel zapor kot dobro in se z njim sprijaznil.
Na splošno opaža, da se okrog njega dogaja veliko konfliktov, kar razlaga s tem, da je preveč
ljudi na enem mestu, torej preveč različnih karakterjev, poleg tega pa so ljudje skupaj ves dan,
zato je normalno, da prihaja do konfliktov. Sam je zadovoljen s sobo, v kateri biva. Zdi se mu,
da je v zaporu vsak dan enak prejšnjemu, ne glede na to, ali je praznik ali delovni dan. Zanj
se dan začne med šesto in pol sedmo uro, po zajtrku gre delat, za tem je kosilo, nato večerja,
po kateri sledi tuširanje in morda kak film. Pravi, da je zapor zelo neugoden, če ima človek
na prostosti urejeno življenje. S strani zavoda si želi potrditve. To izpostavi s konkretnim
primerom: upa namreč, da mu bo upoštevanje 108. člena odobreno, saj bo odobritev sprejel
kot potrditev, da je prav, da se je med prestajanjem kazni trudil in upošteval dogovore s
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strokovnim osebjem. V zaporu opaža, da so nekateri obsojenci jezni na sodnike, ker so jih ti
poslali v zapor. Njegova partnerka meni, da ima zapor popolnoma svojstven sistem, ki ga
velikokrat ne razume, na primer zakaj je obsojencu en vikend dovoljen izhod, drug vikend
pa ne.
Par3: Obsojencu se zdi, da je v zaporu človek mrtev in živ, je in ni. To zame pomeni, da
zapornik živi, a je odmaknjen od življenja, ki ga pozna zunaj, zato se njemu in vsem okrog
zdi, da je mrtev. Opaža tudi, da je veliko takšnih zapornikov, ki igrajo svojo spremembo in
prilagajanje zato, da bi si pridobili ugodnosti in čimprej odšli na prostost. Partnerka pravi, da
je zapor potreben za tiste, ki si ga zaslužijo, in da je treba pošteno odsedeti kazen za kaznivo
dejanje, vendar je mnenja, da bi se na tem področju lahko uresničevale kakšne prilagoditve
glede na specifiko primera. Meni, da je zapor bolj kot za zapornika rehabilitacija za
družino. To mi pove, da lahko ima zapor večji vpliv na družino, ki je zunaj, kot na zapornika
samega, saj mora družina trpeti posledice (kaznivih) dejanj, ki jih ni storila. Opaža, da se
sčasoma tudi obiskovalec navadi na zapor in se mu lahko zdi, kakor da je doma na terasi,
kar ji je grozno.
Večina intervjuvancev doživlja zapor kot nekaj negativnega, v tem smislu izstopa le Om2, ki pravi, da se je z zaporom sprijaznil in ga sprejel kot šolo za nadaljnje življenje. Tudi v
teoretičnem delu se je izkazalo, da večina avtorjev dojema zapor negativno, saj v njem ni
mogoča reintegracija (Govednik Krasková, 2012b), poleg tega je sistem zaporov preveč
birokratski (Flaker, 1998), prav tako pa se zaradi bivanja v zaporu posameznik spreminja,
velikokrat v negativni smeri (Foucault, 1984; Goffman, 1961).
b) ZAPOR IN OKOLICA
Večina ljudi, ki so jih izpostavili pari, so navidezni prijatelji – največkrat sosedje ali
prijatelji, ki so od zaporne kazni naprej spremenili svoj odnos do njih (par 1, par 3), oziroma
prijatelji, ki so že pred zaporom izkazali, da niso pravi prijatelji (par 2). P-m definira
navidezne prijatelje: »Ko da, zdaj si, dans te pa ni več. /.../ Tak se to bolj pokaže, kdo je biu
prijatl, kdo je pa kr tak biu prijatl zarat takšnih in drugačnih koristi.« Para 1 in 3 menita, da
gre pri negativnem odzivu okolice za pomanjkanje koristi. Tudi sama mislim, da gre v teh
primerih zgolj za navidezne, ne prave, prijatelje, saj se prijateljstvo ne bi smelo meriti s
količino koristi. Kot je rekla O-ž: »En tak pregovor star v bistvu velja, da prijatle spoznaš v
stiski, ne pa takrat ko je vse lepo pa vse fino.« Par 2 ni izpostavil navideznih prijateljev v
zvezi z zaporno kaznijo konkretno, ampak na splošno: »Ko so oni nesrečni recimo, in nimajo
porihtane veze, potem prenašajo to na nas.« O-m2 omeni tudi, ker je »priseljenec v X ne,
nimam jas zaj nekih prijatlov tu, bom reko ne.« Par 2 ima tako manj ljudi, ki bi jim lahko
rekel prijatelji, zato sem mnenja, da je tudi razočaranje nekoliko manjše, kot pri paru 1 in paru
3, ki sta mislila, da so omenjeni ljudje prijatelji.
Vsi pari govorijo o negativnih odzivih okolice, tako O-m3 izpostavi, da v okolici ne vidi
potenciala za kakršnokoli pomoč njemu in partnerki. Eden izmed negativnih odzivov okolice,
ki ga omenjajo P-m, P-ž3 in O-m2 je umik, za katerega P-m pravi: »Prvi sosed, ko smo dali kr
neki skos, ne, pa u 7 mescih ni niti vprašo a še [obsojenka] živi.« P-ž3: »Vsi se umaknejo od
tebe, ko se zve, recimo, da pač tvoj partner je v zaporu.« O-m2: »Oni pa pač zdaj trenutno ne
izkažejo niti nobenega spoštovanja, da bi pomagali men al pa celo njej [partnerki].« V
teoretičnem delu naloge smo že govorili o fenomenu »prison widow« (Arditti idr., 2003), ki je
viden v omenjenih primerih. Zraven navedenega bom dodala le še to, da se je ta fenomen
pojavil tudi pri moškem partnerju. Morda je torej vseeno, če je partner na prostosti moški ali
ženska, okolica se lahko obnaša enako, saj gre v obeh primerih za partnerja človeka, ki je v
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zaporu. P-m poleg umika izpostavlja tudi govorjenje za hrbtom in obsojanje ter zgražanje. Pm3 izpostavi preverjanje, predvsem s strani sosedov: »Samo gledajo, maš pokošeno, nimaš,
kdo ti pride na vrata, kdo ti ne,« in stigmo, ki jo neposredno občuti: »Kamorkoli pridem pa
povem priimek, ne, vsi točno vejo, kdo sem, kam sodim, pa se mi zdi, ko da mi že na čelu piše,
da hodim na Dob, pa da si ti zapornik.« Kar intervjuvanci omenjajo, je po mojem mnenju
povezano. Lahko rečem, da gre v vseh primerih večinoma za to, da ljudje ne pridejo do
resničnih informacij o tem, kaj se je zgodilo, zato ugibajo, se zgražajo, govorijo za hrbtom,
preverjajo in dajejo etikete. Skoraj nihče pa ne želi vprašati naravnost. Temu je po mojem
mnenju tako, ker se ljudje, kot smo ugotovili prej, velikokrat od družin obsojencev umaknejo.
Mislim pa, da je razlog tudi v strahu – strah pred tem, da bi se morda »slab glas« o obsojencu
in njegovi družini razširil tudi na človeka, ki bi se z njimi pogovarjal, in strah pred samim
obsojencem ter kaznivim dejanjem.
Dodatno izpostavljeni vidiki posameznih parov o zaporu in okolici:
Par 1 ugotavlja, da se zelo težko še s kom drugim, razen medsebojno, pogovarjata o
zaporni kazni, saj menita, da ljudje zapora ne razumejo, če ga ne izkusijo. Prav tako partner
pravi, da »človk ko iz kakršnegakoli razloga, ne, je v tem zaporu, drugem, tretjem, vsi ostali
ko so odzun pa obsojajo, ne, al pa so obsojal, ne, vsi bi se lahk vprašali, kak hitr je lahk na
istem mestu.« Ljudje po njegovem mnenju torej ne razmišljajo o zaporu, mislijo, da se jim to
ne more zgoditi. Po mojem mnenju imajo tudi zato odklonilen odnos do zapora, saj menijo, da
jih to ne zadeva. Morda nam razmišljanje P-m lahko pokaže, da takšno mišljenje ni nujno
vedno tudi pravilno. Par 1 je tudi edini, ki izpostavi pozitiven odziv okolice v času zaporne
kazni: »Njegovi [hčerin fant] starši, z njihove strani mamo zlo podporo, tko da ... Pa od sestre
njegove ... Pa tista peščica prijatlov, ko ostane, in je to, bom rekla, več kot dovolj.«.
Če strnemo, ugotovimo, da je večina odzivov okolice na zaporno kazen v primeru
intervjuvanih oseb negativnih, čeprav par 1 omeni tudi pozitivne. Pri odzivih okolice gre
večinoma za umik, s katerim je povezana še vrsta drugih načinov obnašanja, na primer
govorjenje za hrbtom, zgražanje, obsojanje, preverjanje in stigmatiziranje. Te reakcije pari
večinoma doživljajo negativno. Velikokrat gre za to, da nekateri ljudje, za katere so pari
mislili, da so prijatelji, izkažejo, da to niso ravno s tem, da se umaknejo. Pari si njihove
odzive razlagajo s tem, da jih ljudje ne spoštujejo in da od njih nimajo več koristi. Na ta
obnašanja okolice se partnerji načeloma ne odzivajo.
c) ZAPOR, DRUŽINA IN LJUBEZEN – par 1, par 3
Para, ki imata družini, ugotavljata, kakšne posledice ima zapor na družino v celoti. Med
parom 1 in parom 3 je velika razlika v dojemanju vpliva zapora na družino. Par 1 pravi, da
zapor na samo družino ni veliko vplival. Popolnoma drugačno mnenje ima par 3. Partnerja
namreč mislita, da zaradi izkušnje zapora bolje prepoznavata tveganja, sploh pri otrocih: »Tu
lahko dejansko starš tudi prepozna pri otrocih neke stvari, ne, ko jih mogoče drugi starši ne
bi, ena izkušnja taka je, ne /.../ hitro prepoznaš take stvari, recimo, ne, tudi pri drugih, to čisto
z drugačnimi očmi gledaš.« To se mi zdi logična ugotovitev; mnenja sem, da ljudje (v tem
primeru starši) z lastno izkušnjo ali z določenim problemom ta problem bolje poznajo in ga
zato tudi prej prepoznajo. Zaradi zaporne kazni pa nastajajo tudi konflikti v družini, kot pravi
P-ž3: »Zaj se pa je začelo dogajat, da, recimo, on nekaj reče, pa že jaz znorim, 'pa kaj jih
[otroke] tolko gnjaviš, komaj si domov prišo', on reče, 'zakaj ti to zraven za njih govoriš'... /.../
In sma pol midva v trenju, oni [otroci] so v trenju, ne vejo za kaj se gre ...« O-m3: »Ja, jaz pa
ne morem dopustit, da tebe izkoriščajo.« Tudi Arditti idr. (2003) ugotavljajo, da se konflikti v
družini od zaporne kazni naprej zaostrujejo. Primer nazorno pokaže, da partnerja nekatere
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stvari dojemata drugače, ko je en zaprt in drugi na prostosti. Para se ne strinjata v pogledu,
kakšne posledice ima zapor na družino, saj par 1 pravi, da na samo družino zapor ni močno
vplival, par 3 pa je nasprotnega mnenja. To pomeni, da lahko zapor različno vpliva na
družine. Na družino para 3 je zapor vplival tako, da sta partnerja kot starša zaradi izkušnje
zapora bolj pozorna na dejavnike tveganja pri otrocih, opažata tudi več konfliktov v družini,
predvsem z vidika drugačnega doživljanja vedenja otrok.
Oba para pravita, da je izkušnja zapora povezana tudi z otroki. Par 1 pravi, da je starejša
hči glede zapora radovedna, mlajšim otrokom pa se zdi sprehajanje v parku pri zaporu
neumnost, čeprav v bistvu ne vesta, da sta v zaporu. Par 1 pove tudi, da je zapor travma za
otroke. Podobnega mnenja sta tudi Parke in Clarke-Stewart (2001, v Herman-Stahl idr.,
2008), saj pravita, da imajo otroci, ki imajo enega starša v zaporu, večje težave v socialnih
odnosih in več čustvenih težav. Tudi sama menim, da lahko zapor negativno vpliva na otroke,
saj se morajo spopadati z neprijaznimi obiski v zaporu, odsotnostjo enega starša in
preobremenjenostjo drugega starša na prostosti. Tudi par 3 ugotavlja da otroci zaradi zapora
trpijo, ker je P-ž3 razpeta med skrbjo za njih in skrbjo za obsojenca. Poleg tega P-ž3 upa, da
bosta hčeri pri izbiri partnerja zelo previdni: »Bog ne daj, da si poiščejo kakšne fante, ki imajo
takšne težave, da bi jim sledil Dob, ne ...«. Svojih hčeri želi obvarovati pred tem, da bi bili v
istem položaju, kot je ona. V tem se kaže, da svojega položaja ne dojema kot zavidljivega.
Partnerka je opazila tudi upad uspeha v šoli: »On [obsojenec] je matematiko ful dobro
obvladal, jaz ne, tak da jih je on matematiko učil, to se zaj ful pozna, ne, ful, upad pri
matematiki.« Na upad uspeha otrok staršev, ki so zaprti, opozarjajo tudi Arditti idr. (2003).
Prav tako partnerja ugotavljata, da otroci včasih pozabijo na obsojenca, O-m3: »Ko so se dali
krožniki gor za kosilo, ne, je pa bil en krožnik manj, ne, tisto rutinsko /.../ Za njih je blo to,
recimo, čisto normalno, mene pa je to prizadelo /.../ če si ti res človek s čustvi, ne moreš
naredit, da te to ne gane, ne ...« P-ž3: »Ampak otrok ni vedo, veš, ona je avtomatsko to
naredla, kot vedno to naredi, veš, tudi kozarce da vedno 4, na mizo ne, in ji je skoz leta to
prišlo v rutino, da smo 4, da nas ni 5, ne ... Ne vem pač ... Grozne so te stvari ...« Ker je
obsojenec zaprt tri leta, se mi zdi razumljivo, da je otrokom že rutina, da večino časa ni
prisoten, zato včasih tudi, čeprav nehote, pozabijo nanj. To je za otroke normalno, a obsojenca
prizadene. Po mojem mnenju obsojeni ne želi biti pozabljen s strani družine, sploh če je v
njegovem življenju pomembna. Menim, da pri paru1 ta problem ni izpostavljen, saj je
obsojenka bistveno manj časa na prestajanju kazni. Par 3 skupaj ugotavlja tudi, da so se otroci
v času zaporne kazni spremenili: »Punce so postale najstnice, ne, take male so ble, ko je šel, 3
leta, one so zdaj najstnice, veš, pa mi zdaj reče, 'kaj to zaj samo nekaj s telefoni hodijo pa
nobena se nič ne pogovarja, pa samo slušalke pa telefone', veš ... Najstnice so, ne, niso več
tiste, ko so se cartale.« Par 1 in par 3 pokažeta, da lahko zapor različno vpliva na družino, v
nekaterih primerih bolj, v drugih manj. Vsekakor pa otroci ne morejo biti izvzeti iz konteksta
zaporne kazni.
Oba partnerja izpostavljata tudi, da je družinsko življenje zelo težko usklajevati z zaporom.
V tem smislu P-m pravi, da mu pri tem pomagajo svojci: »No, meni res babica pomaga, ne.
Najini otroci grejo iz šole k babici, ne, da lahko js še oddelam. Si ne morem privoščit, da bi js
ob 3 neho, šel po otroke. Tu ne bi sfural, tuki brez pomoči babice pa tete, oziroma moje
sestre, ne bi... Pol si pa res ne predstavljam, kak bi, od česa bi se živel, ne.« Tukaj je izraženo
dvoje: da partner zelo težko usklajuje službene in starševske dolžnosti in da mu svojci nudijo
pomoč pri tem usklajevanju. K sreči ta primer kaže na nasprotno od tega, kar ugotavljajo
Arditti idr. (2003), namreč, da partnerji niso deležni nikogaršnje pomoči. Skozi ta primer
lahko vidimo, da ni vedno tako in da nekaterim partnerjem veliko pomeni pomoč, ki jo nudijo
ožji sorodniki. P-ž3 prav tako ugotavlja, da je družino in zapor težko usklajevati: »Otroci te
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doma rabijo, ti moraš dejansko živet neko življenje zunaj, kot da njega [obsojenca] ni, ne,
združevat to dvojno, redko komu to uspe.« Poudarek vidim v tem, da mora partnerka sama
skrbeti za otroke, saj je obsojenec v zaporu. Oba partnerja izpostavita, da je usklajevanje
družinskega življenja in zapora zelo težko, saj imata z otroci in službo preveč skrbi, da bi
lahko delovala kot prej, ko je bil partner doma.
Dodatno izpostavljeni vidiki posameznih parov o zapou, družini in ljubezni:
Par 3 pravi, da ljubezen in kriminal ne moreta bivati skupaj, sploh če si za ljubezen človek
resnično prizadeva in si je resnično želi. Čeprav se to mišljenje zdi zelo mamljivo in se z njim
do določene mere strinjam, mislim, da ne moremo v splošnem trditi, da je tako. Treba je imeti
v mislih, kakšen kriminal ne gre s kakšno ljubeznijo. Vemo namreč, da obstaja veliko vrst
kaznivih dejanj, a tudi veliko vrst ljubezni. Menim pa, da sta partnerja govorila o hujših
kaznivih dejanjih in pravi ljubezni, ki sta glede na to, koliko problemov povzročata v
sobivanju, verjetno res precej nezdružljiva. Par 3 pravi tudi, da je partnerski odnos v času
zaporne kazni velikokrat poslovno partnerstvo. S tem označita pare, ki so pred zaporno
kaznijo od kriminalnih dejavnosti bogato živeli, kjer so žene obsojencev vedele za kazniva
dejanja partnerjev, a jih to ni motilo, saj so imeli veliko denarja. Partnerja v poslovnem
partnerstvu dojemata kriminal kot obsojenčevo službo, zato se dogovorijo, da bodo po zaporu
spet živeli enako (kriminalno) življenje. Medtem ko je obsojenec v zaporu, je služba
partnerke, da zanj skrbi, mu prinaša stvari v zapor in hodi na obiske. V teh partnerstvih ne gre
za ljubezen, saj ljubezen in kriminal ne moreta bivati sočasno. Drugače je, če je ljubezen
pristna, takrat partnerski odnos v času zaporne kazni zelo trpi. Fishman (1990) se strinja s
parom 3, da pri večini parov, pri katerih je eden izmed partnerjev v zaporu, prihaja do
različnih odnosov. Avtorica (prav tam) pravi, da sicer žene ne vedo nujno za kriminalna
dejanja, prav tako pa niso zelo presenečena, ko zanje izvejo. Kot pravi par 3, nekatere
partnerke živijo s kriminalom zaradi denarja. Zdi se torej, da so partnerske vezi, o katerih
govori par 3, precej pogoste. Fishman (prav tam) opisuje blažjo obliko poslovnega
partnerstva, kakršnega opisujeta partnerja, zato se mi zdi, da niso nujno vsi »poslovni
partnerji« po modelu avtorice ali po modelu, ki ga predstavi par 3, ampak se lahko gibljejo
nekje vmes med obema. Vsekakor nam ta dva pogleda razširita razumevanje partnerskega
odnosa v kontekstu zaporne kazni s tem, da spoznavamo različne oblike partnerstva v času
zaporne kazni. Partnerka omenja tudi nezadosten trud partnerk za partnerski odnos v
času zaporne kazni, saj pravi: »Mogoče v samem štartu jim [partnerkam] je še finta, hodijo
tja, si mislijo, 'sej bo prišo domov takoj, pa bo spet vse okej', ko pa one dojamejo, da dejansko
zapora ne bo kar tak konec in da si pa zdaj ti tisti na potezi, ko moreš prinest paket, moraš
poskrbet za to, da ma kartico, nekaj denarja tam, ne, pa hitro vsaki postane to odveč.« To je
lahko tudi razlog za ločitev partnerjev v času zaporne kazni. Apel idr. (2009) pravijo, da do
ločitve lahko pride tudi zaradi narave kaznivega dejanja. Pri tem si predstavljam predvsem
kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ker gre v tem primeru za dva problema z vidika
partnerske zveze. Prvi je ta, da je partner imel spolne odnose z drugo osebo, drugi pa je ta, da
si je te spolne odnose pridobil brez privolitve druge osebe, torej na silo. Oba problema sta v
očeh partnerja lahko zelo sporna.
d) PROBLEM DOLGIH SODNIH PROCESOV – par 2, par 3
To temo izpostavljam zato, ker sta dva od treh parov v specifični situaciji, kjer je sodni
proces trajal okrog 10 let. S partnerkama se obsojenca v času kaznivega dejanja še nista
poznala. Obe partnerki sta menili, upali, da do zapora ne bo prišlo. P-ž3 se spominja zadnjih
dveh let pred zaporom, ki sta bili mučni: »Nonstop v strahu živeli, kdaj bojo prišli, kdaj bo to
rešeno, bo mogo it, za kolko časa bo mogo it, te so se začeli ti sodni pozivi, /.../ V glavnem,
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pol je to blo pa že zadnji 2 leti tak naporno, da ko se je to zgodlo, sem v bistvu jaz njemu
rekla, 'glej, odsedi to, da bo enkrat mimo'.« Tudi O-m2 je rekel, da je zelo težko in mučno
čakati na zapor. Meško (1997), sicer v kontekstu povratništva, a vseeno, pravi: »Dolgo
obdobje med tema dvema trenutkoma [med dvema kaznivima dejanjema] namreč pomeni, da
se je storilec vendar resocializiral in da bi bilo nepravično, če bi pri odmeri kazni na novo
kaznivo dejanje upoštevali še obsodbo, od katere je poteklo že mnogo časa, v katerem ni storil
nobenega kaznivega dejanja.« (str. 105) Če je torej med dvema kaznivima dejanjema minilo
veliko časa, se to ne upošteva kot povratništvo, saj je treba imeti v mislih vsa leta, v katerih
storilec ni storil nobenega kaznivega dejanja. Če poskušamo Meškovo mnenje aplicirati na
par 2 in par 3, vidimo v dolgem sodnem postopku problem. O-m3 pravi: »Mene obravnavajo
čist isto kot vsakega, ki je včeraj to naredo.« Mislim, da poskuša povedati enako kot Meško
(1997), namreč, da ni pravično, da ga toliko let po kaznivem dejanju obravnavajo enako kot
nekoga, ki je kaznivo dejanje storil pred kratkim, saj se je v tem času že resocializiral, kot
namiguje avtor. Morda bi bilo smiselno razmisliti, da bi se na tem področju stvari začele
gledati drugače, kot se trenutno, saj se strinjam z Meškom (1997) in omenjenimi
intervjuvanci, ki pravijo, da ni prav, da se obsojenca obravnava enako, če je kaznivo dejanje
storil pred kratkim ali že dolgo časa nazaj, vmes pa ni storil nobenega kaznivega dejanja.

51

ZAPOR

Slika 1: Doživljanje zapora
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obsojanje

2. Katere specifike partnerstva kot medosebnega odnosa izpostavijo sogovorniki?
Vsi pari so se strinjali, da je v partnerskem odnosu pomembno zaupanje, kar pravi tudi Beck
(2013). Vsem intervjuvancem prav tako veliko pomeni prizadevanje obeh partnerjev za
zvezo. Intervjuvanci velik pomen vidijo tudi v pomoči in opori v situacijah, ki jih človek ne
more obvladati sam. Da so vsi pari omenili prav to, lahko vsaj delno razumem iz njihovega
konteksta, saj si nudijo medsebojno oporo v trenutni težki situaciji. Tudi Beck (2003) se
strinja, da je v partnerskem odnosu prisotna medsebojna pomoč.
Dva para se strinjata, da ima v partnerskem odnosu velik pomen družina oziroma ustvarjanje
skupnega življenja. Nekateri intervjuvanci so izpostavili, da jim je pomembno imeti v enem
človeku partnerja in prijatelja.
Dodatno izpostavljeni vidiki posameznih parov o partnerstvu:
Par 1 izpostavlja še pogovor, iskrenost in spolne odnose kot pomembne dejavnike
partnerske zveze. Par 2 omenja še spoštovanje in sproščenost, par 3 pa sprejemanje,
kazanje prave poti in ljubezen. Par 3 je rekel, da je med partnerjema pomembno ujemanje,
v čemer vidim strinjanje s parom 2, ki pravi, da šteje podobno mnenje, isti cilji in skupni
interesi.
Odnos, kot ga opisujejo partnerji, v grobem pripada ljubezenskemu slogu storge (Lee,
1973, v Regan, 2002), kjer se ljubezen kaže kot stabilna, zanjo pa so značilni spoštovanje,
zavezanost, prijateljstvo in zaupanje. Partnerje v storge ljubezni povezujejo skupni interesi in
zavezanost. Prav tako sem mnenja, da gre pri teh opisih partnerskih odnosov za človeško
ljubezen (Johnson, 2012), saj tudi ta vključuje prijateljstvo, spoštovanje in celostno
sprejemanje partnerja, kar O-m3 pove svoji partnerki: »Takega si me vzela, z napakami.«
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Slika 2: Pomen partnerskega odnosa
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3. Katere spremembe doživlja vsak izmed partnerjev v partnerski zvezi v času zaporne
kazni?
Poleg sprememb so opisana tudi doživljanja, saj nam dajo vpogled v dojemanje položaja. Kjer
sta izraženi obe temi (doživljanje in spremembe), sem ju ločila z desnim zamikom.
a) POLOŽAJ PARTNERJEV V ZAPORU
Par1 in O-m2 nakažeta, kako je življenje v zaporu drugačno od življenja na prostosti.
Obsojenka izpostavlja: »Dejstvo je, da si zaprt. Da nimaš kontakta, nimaš stika.« P-m: »Če se
tule not čist prepustiš temu tempu, ko pač ga majo, ne, pa da si dolg tuki, ko prideš ven 100%
ne morš več živet. Ne morš več funkcionirat ...« O-ž: »Ne rabiš dolgo, je že dost, če se
prepustiš, če se prepustiš, si v parih mescih, padeš not, si gotov.« O-m2 dodaja: »Kr mi tu
mamo zdej čist drgačn sistem ... Tu smo 8 ljudi u sobi, 8 fantov, a veš, to je mal drugač.« Om2 vidi spremembe v veliko segmentih: »Sprememba je, zato ker tu si z enim te istim folkom,
prisiljen si v to, da se družiš z osebami, ki se odzunaj ne bi družo, ne vem, take stvari mogoče.
Mogoče sprememba, da delaš tako delo, ki ti ne odgovarja, mogoče da ješ to, kaj ti oni dajo
in ne ješ svojih stvari, da morš it spat, ko ti on reče, da te zaklenejo v sobo po predpisih,
pravilih, da maš obisk takrat, ko oni hočejo ...«. Po besedah intervjuvancev lahko zaključim,
da dojemajo začetek prestajanja kazni kot zelo zahteven. Temu je najverjetneje tako zaradi
velikih sprememb med življenjem v zaporu in na prostosti, ki ob vstopu v zapor nastopijo
nenadoma in naenkrat. Sčasoma se verjetno te spremembe zmanjšujejo in se človek na nov
način življenja v zaporu po eni strani navaja, vendar menim, da je past ravno v tem, saj se
zaradi navajanja na zaporniško življenje začnejo kazati spremembe osebnosti.
Najpomembnejše izmed njih so asimilacija, akulturacija in diskulturacija (Goffman, 1961),
socialno omrtvičenje osebne identitete (Flaker, 1998), odsotnost svobodnega odločanja o sebi
(Ipavec, 1992, v Žišt, 2009), prevzemanje zaporniškega vokabularja (Becerra idr., 2009),
moteno je lahko tudi sprejemanje odločitev (Brinc, 1989; Praper, 1999, v Mrevlje, 2007), pri
moških pa tudi pretirano izkazovanje moškosti (Dolovich, 2012; Mosher in Tomkins, 1988).
O-m2 pravi tudi, da se v zaporu lahko spremeni percepcija kaznivega dejanja, kar se je
zgodilo v njegovem primeru, saj je sedaj prepričan, da se kaznivo dejanje ne izplača.
O spremembi pa govori tudi O-m3: »Pri samem sebi dejansko se odločit, kaj boš v življenju,
kak boš naprej. Nastane tudi problem, da boš pol, ne, ko bo pa do tega prišlo, da se dejansko
osebnostno tudi drugač vedeš, ne. In to ni več toti tip človeka, dejansko, ne, dejansko, tisti, ki
je bil prej.« Če poleg zgoraj navedenih sprememb avtorjev upoštevamo še, kar sta omenila
obsojenca, lahko rečemo, da obstaja možnost, da zapor tudi pozitivno vpliva na človeka,
recimo tako, da posameznik spremeni razmišljanje o kaznivih dejanjih, kot v primeru O-m2.
Nekateri intervjuvanci navajajo, da ima obsojenec večje spoštovanje partnerskega odnosa;
tako O-m2 zase pravi: »Znaš spoštovat vezo, bom reko, ko si enkrat notr, ko vidiš, kdo ti stoji
ob strani, kdo ne, začneš res spoštovat /.../ vidiš, da največ, kar je lah v življenju dosežeš za
svojo srečo je sreča v družini.« Podobno pove tudi O-m3: »Na ta način vsaj vidiš neke stvari,
recimo, al si res si našo pravega partnerja v življenju, al je to kr nekaj« in »dejansko znaš še
bolj cenit neke stvari.«
Dodatno izpostavljeni vidiki posameznih parov o položaju partnerja v zaporu:
Par 1 je opazil, da se je O-ž v splošnem spremenila na boljše, P-m še doda, da se je
izboljšalo tudi njeno zdravstveno stanje.
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Par 3 je mnenja, da je obsojenec izgubil svojo samozavest, O-m3: »Ker se dejansko moram
stalno nekomu podrejat... /.../ zapor ti vzame vse, samozavest ti dejansko zbije na pod, tu pa
morš bit samozavesten zunaj, ne... In tu, dejansko, ko preklopiš na tisto samozavest, vidiš, da
rabiš en čas,« misli pa tudi, da je nekoliko bolj občutljiv.
a.1. Pogled obsojencev
O-m2 in O-m3 pravita, da se v zaporu počutita nemočna, da ne moreta vplivati na dogodke,
ki se dogajajo zunaj. Žišt (2009) pravi, da intenzivni občutki nemoči lahko pripeljejo do
samomorov v zaporih. S tem je želela poudariti problem samomorov, ki izvirajo iz problema
občutkov nemoči na prestajanju zaporne kazni, mislim pa, da pri omenjenih obsojencih ne gre
za tako intenzivno in tako nevarno obliko nemoči. Vsekakor pa je po mojem mnenju tudi
občutke, ki jih navajata obsojenca, potrebno upoštevati, ko se približamo obravnavi
obsojencev in njihovih partnerjev.
O-ž in O-m2 sta omenila, da jima je v času zaporne kazni partner zelo pomemben. O-ž
pove, da ji odnos s partnerjem v času zaporne kazni zelo veliko pomeni in ji daje energijo, da
lažje preživi v zaporu, pomembni so ji bili tudi njegovi obiski: »Mi je blo pomembno, da, da
sva se lah pogovarjala, da sva se lahk stisnla, objela.« Tudi O-m2 pravi, da mu podpora
partnerke veliko pomeni in da je prestajanje kazni s takšno osebo nekoliko lažje: »Če maš
punco, ki nista, tak bom reko, dovolj povezana, da bi lahko dala to skupaj skos, pa je bolš da
je nimaš. Če pa maš osebo tak, ko veš, da bosta zdržala skupaj, je pa fajn.«
Dodatno izpostavljeni vidiki posameznih obsojencev o svojem položaju:
O-m2 se počuti krivega in odgovornega za situacijo, v kateri sta se znašla oba s parnerko:
»Ona ni kriva za to, to sm zaj js sam kriv. Zaj obadva plačujema za to. Tu sm se jas počuto
mal ... Mi ni blo vseen glih, zakaj more zdaj ona, ko nisma se takrat še poznala /.../ Js sm se
počutu odgovornega, js sm krivec za to.«.
O-m3 v zaporu večino časa misli na partnerko in njuno zvezo: »Mam neomejeno časa /.../
jaz večinoma razmišljam o nekih stvareh, kaj je bil najin odnos pred tem, kaj bi lahko
izboljšal /.../ In jaz več kot 95% časa o tem razmišljam.« Mnenja je, da ima čudovito družino,
za kar je neizmerno hvaležen in srečen. Pri razmišljanju je obsojenec prišel do sklepa, da
trpljenja, ki ga občuti zdaj, najverjetneje ne bi bilo, če ne bi imel takšne vzpodbudne družine.
Obsojenec pravi, da v zaporu trpi, ker ves čas misli na družino, ki mora zunaj sama skrbeti
zase: »Pa ful trpim zaradi tega. /.../ to je katastrofa. To je pokop samega sebe.« O-m3
razmišlja tudi o tem, da je trenutno prestajanje kazni zelo drugačno od prejšnjega v priporu.
Pripor sicer opisuje kot najhujši način pretsajanja kazni, hujši od zapora, a je imela nanj velik
vpliv takratna partnerska zveza, ki je bila popolnoma drugačna od zdajšnje: »Jaz sem takrat
mel partnerko, ne, ko sem bil v priporu, ni bla Marina, jaz nisem čisto nič trpel. 2 leti v
priporu, se pravi 2 uri izhoda, nobenih stikov, fizičnih, šajba. /.../ jaz sem dejansko takrat tako
življenje živel in meni je to blo nič /.../ to kar zaj doživljam, to je čisto drugačna oblika /.../ tak
sem jaz polek nje doživel čisto neko drugačno življenje, napram tistemu, kar sem prej živel,
ampak tega življenja ne bi, čeprav je v takem življenju več odgovornosti, več težav, več
odrekanja, v pomanjkanju vsega, ga ne bi zamenjal za tisto, pa makar bi se v dnaru kopal.«
Doživljanje prestajanja kazni je pri obsojencu torej odvisno od tega, v kakšnem partnerskem
odnosu je. Isti obsojenec čuti tudi, da mu zapor uničuje partnerski odnos. O-m3: »To
[zapor] pa ti pol vse malo ruši, kak ti vržeš malo na fasado gor [ko poskuša kaj dobrega
narediti, pokazati], ti pade nekaj, pride dež pa veter pa to malo razpiha [tega ne more izvesti]
...«.
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a.2. Pogled partnerjev
P-ž2 pravi, da je obsojenec v zaporu sam in da mu je komunikacija z njo zelo pomembna:
»Je bil vesel, pa sma se vidla na obisku pa vse, pa sma se slišala tut vsak dan.«. Meni tudi, da
na obsojenca vplivajo zaporniške zgodbe. P-ž2: »Je psiha malo drugače mu delala, ne, pa
sej tak ko sn rekla, neke zaporniške zgodbe, pa so se mogoče tak pogovarjali, 'ja jas pa sem
mel punco, pa je nimam več' ...«.
P-ž3 pravi, da imajo obsojenci veliko časa. P-ž3: »Notri čas in tisti čas si more z nečim
zapolnit.« Partnerka pravi, da obsojencu včasih neupravičeno očita, da v zaporu ne rabi za
nič skrbeti: »Včasih mu pač očitam, pa mu rečem, ja, saj tebi notri nič ne manjka /.../ se ne
rabiš sekirat za otroke pa za to pa ono, ampak vem, da on je taki človek, da se sam v sebi žere
pa se sekira.« Meni tudi, da je obsojenčevo bivanje v zaporu nesmisel, saj je od kaznivega
dejanja minilo ogromno let, v katerih se je obsojenec, predvsem zaradi družine, spremenil. Ta
partnerka je mnenja, da se obsojenec v zaporu zadržuje pri izražanju sebe in prilagaja
zaporu, zato se ji zdi, da bi obsojenec želel, da bi bil slišan vsaj takrat, ko pride domov. Pravi,
da obsojenec je in ni prisoten: »Tam si in te ni nikjer.«
P-ž2 pravi, da je obsojenec začel razmišljati o nekaterih stvareh, o katerih prej ni
razmišljal. P-ž2 tako pove: »Mogoče glede otrok /.../ glede službe, se mi zdi, da si zdaj bolj
želi delat, kot si je prej ... Da je bol nekak mogoče tut dobro tut to, ker pač vsaki dan dela, pa
je neki ritem malo ujel.«
P-ž3 je ugotovila, da je v nekaterih stvareh obsojenec bolj čustven: »Za njega pa se mi zdi,
da je zdaj dosti bolj čustven, tudi dosti bolj vzkipljiv v nekih stvareh.«
Iz napisanega lahko zaključim, da se dojemanja obsojenčevega položaja iz vidika
obsojencev in partnerjev razlikujejo, kar se mi zdi popolnoma logično in razumljivo, saj
partnerja živita v drugačnih svetovih; eden je v zaporu s svojstveno politiko in pravili, drugi je
na prostosti. Opisano v tem poglavju me navaja k mišljenju, da partnerji in partnerski odnos
igrajo veliko vlogo pri zaporni kazni, saj vsi obsojenci poudarjajo pomembnost partnerja v
času zaporne kazni. Zaradi njih namreč obsojenci v splošnem lažje prebrodijo zapor. Menim,
da je v grobem tako, če govorimo o takšnih partnerskih odnosih, kot jih imajo intervjuvanci
(glej 2. raziskovalno vprašanje). Obsojenca O-m2 in O-m3 v splošnem pravita, da se v zaporu
počutita nemočna v smislu, da ne moreta biti ob partnerkah in zaradi tega vsak na svoj način
trpita. Intervjuvani partnerki vidita in čutita trpljenje zapornikov, njuni opisi vključujejo
obsojenčevo samoto, njegov prekomerni prosti čas v zaporu in zadrževanje občutkov. Tako
zapornikovo kot partnerjevo dojemanje obsojenčevega položaja pomembno vpliva na njun
partnerski odnos. Pari omenjajo naslednje spremembe obsojencev: (O-ž) splošna sprememba
na boljše, izboljšano zdravstveno stanje, (O-m2) spoštovanje partnerskega odnosa,
razmišljanje o otrocih in službi, (O-m3) spoštovanje partnerskega odnosa, nižja samozavest,
večja občutljivost in čustvenost. Opazim, da dva od treh obsojencev bolj spoštujeta partnerski
odnos. Na zmanjšano samopodobo, ki jo je pri sebi opazil en obsojenec zaradi načina
življenja v zaporu, opozori tudi Haney (2003). Beer idr. (2007) so mnenja, da lahko imajo
zapornice večje disciplinske probleme, če imajo partnerje zunaj zapora, kar pa se pri
obsojenki ne potrdi, saj skupaj s partnerjem pri njej opažata pozitivne spremembe.
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b) POLOŽAJ PARTNERJA NA PROSTOSTI
Vsi intervjuvani se zavedajo, da so partnerji na prostosti v izjemno težkem položaju. V tem
smislu izpostavljajo najprej to, da je partner na prostosti za vse obveznosti sam: »Cel svet
obrne na glavo /.../ Vmes je prevelik dejavnikov ko pa... Ko jih ni enostavno preživet.« Pari
pravijo, da partner mora zdaj sam skrbeti za otroke, P-m: »Prej sma bla 2, da sma jih nekak
folgala, ne. Zdej sm js sam, ko morem to ...« O-ž: »On je zdaj v bistvu mama in oče, je na
njega vse to padl, treba je skrbet za 3 otroke /.../ skrbet, da so naloge.« P-m: »Pač se trudim,
kulkr gre, ne. Pa da jih zamotim, ne, da še ko takrat, ko mata tisto žuto minuto, ko bi mamica
mogla pa bit /.../ [partner mora skrbet] da je za jest.« Podobno pravi tudi P-ž3: »Se ti zdi ko da
si moški pa ženska v enem, ne, si oče, mama, vse si, in včasih ti že prav pride prek to /.../
Utrudi te. /.../ jaz morem zunaj poskrbet, da ma moja družina za jest.« Otrokom partnerji zelo
težko razložijo situacijo zapora, P-m: »Ker ne bi mogo razložit, zakaj, ne /.../.« O-ž: »Ne bi
razumela.« P-ž3 pravi podobno: »Kak zdaj otroku obrazložit, ne, kaj s tisto torto [ob
praznovanju, ko je obsojenec moral ostati v zaporu] naredit, vse mi je šlo že na živce.« Zraven
tega mora partner skrbeti tudi za finance, O-ž:»Poleg tega mora še finančno vse preživlat,«
partner mora skrbeti tudi za dom, O-ž: »Js sm tle v zaporu, je treba stvari reševat doma.« Om2: »Po eni strani, je nje odzuni celo težje, kot nam noter /.../ ker more ona zdej urejevat
svoje stvari plus moje stvari, torej ma velik več dela, ostala je sama s stanovanjem.«
Pari so povedali, da morajo partnerji, odkar so obsojenci v zaporu, sami skrbeti za dom in
finance, tisti z otroki pa še za njih. Kot vidimo, so ob tem preobremenjeni. Fishman (1990)
prav tako opaža, da partnerji najbolj izpostavljajo ta področja. Skrb za otroke in dom partnerji
doživljajo zelo stresno, večina jih ima probleme tudi s financami, tudi če jih pred nastopom
kazni ni bilo. Te in podobne situacije partnerjev si lahko prestavljamo, če približno vemo,
kako živijo starši samohranilci. Čeprav lahko med starši samohranilci in partnerji obsojencev
z otroki najdemo skupne točke, obstaja med njimi osnovna razlika, da so bili partnerji na
prostosti prisiljeno ločeni od svojih partnerjev v zaporu (Fishman, 1990), zato po mojem
mnenju trpijo še bolj, saj si prizadevajo ohranjati stik tako z zunanjim svetom okrog sebe kot s
partnerjem v zaporu.
b.1. Pogled obsojencev
O-m2 pravi, da partnerka skupaj z njim plačuje njegove grehe kriminalnih dejanj. O-m2:
»Hvalabogu, da je ona sprejela to... Da damo skup čez... Kr ona nosi zdaj to, to so moji grehi
po eni strani /.../ Ona je tut bla prikrajšana, zdaj njene prijatlce so vse skupaj s fanti, vsi se
majo fajn.« Zdi se, da se omenjeni obsojenec ob tem počuti neprijetno, saj primerja
partnerkino trenutno situacijo z njenimi prijateljicami, za katere predvideva, da se imajo lepo
s svojimi fanti.
b.2. Pogled partnerjev
Vsi partnerji poudarjajo, da je partner na prostosti na splošno osamljen. P-m pravi, da mu je
zelo težko biti sam, odkar je partnerka v zaporu: »Pa živet vse sam, ne. To, da se naučiš /.../
Ko si naenkrat sam tam, to pa kr, to pa ubije, ne. Sej so otroc, pa so skrbi, sam tut kot Ariana,
js se tut nimam s kom cel teden pogovarjat. Js ne morem problemov otrokom razlagat, če jih
poskušama čimbolj obvarovat. /.../ ta vlka hčera joče mal včasih, 'ja pa si kr tih', 'ja pa kaj ti
naj zdej povem za vse probleme, ko so bli v službi' /.../ Komi čakam pol, da sma pol skup, ne.«
P-ž2 pravi podobno: »Ga ni zraven mene. Da morem pač bit sama /.../ morš sam jest pa tisto,
pa take stvari, ko si navajen da jih pač skupaj počneš /.../ Problem je pač to, da... Midva sma
res navajena večino časa preživet skupaj. In... Ko on stopi čez ta [zaporniška] vrata,
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avtomatsko se to konča, si sam.« P-m3 nazorno prikaže samoto: »Prvi 2 leti sem mela grozne
krize, recimo, ko sem šla na rojstni dan sama z otroci, ne, vsi so tam po parih, vsi so srečni,
vsi so veseli, vsi pojejo, igrajo na kitare /.../ jaz pa sem bla sama, nimaš s kom, da ti nekdo da
kifl na krožnik, recimo, al pa da se skup nasmejiš pa pol podiskutiraš, ko prideš domov, ne, za
vse si sam /.../ Niti ne smeš deci vina spit, ker voziš otroke, saj veš, nič ... In na koncu prideš
domov, oni vsi grejo skup v parih, ti pa se sam lahko vležeš v postlo, otroci pa zaspijo in si
sam, ne. Jaz sem se navadla te samote ... Tudi večerov samih, ne ... Veš, da si sam, ne, da ne
vem, poleti, recimo, otroci zaspijo, pa sama tu zunaj sedim, pa si dostikrat študiram, kak
grozno, da si sam, in to te tak naredi trdnega ... Da si na koncu že v bistvu narediš neki zid
pred vsem, ne, da te več nič ne more prizadet, ne, tak da ...« Očitno je, da je partner na
prostosti sam, svojo samoto pa doživljajo kot zelo težko in naporno. Po mojem mnenju je
občutek samote še toliko močnejši, saj sta bila dva od treh parov pred nastopom kazni
ogromno časa skupaj. Če v mnenja intervjuvancev vključimo tudi fenomen »prison widow/er«, problem partnerja še poglobimo. Tudi Bakker idr. (1978) pravijo, da je osamljenost
partnerja na prostosti ena izmed najpogostejših posledic zaporne kazni v partnerskem odnosu.
Zdi se mi, da ni velikih razlik med tem, kako samoto partnerja doživljajo partnerji in
obsojenci, saj izgleda, da obe strani razumeta partnerjev položaj in z njim vsi sočustvujejo
oziroma ga dojemajo kot tragedijo.
Vsi partnerji govorijo o navajanju na spremembe, torej, da so ostali sami, a ne samski.
Partnerji pravijo, da se na spremembe navajajo počasi in da jim ni enostavno. P-m: »Sej pol se
mal navadiš tega, tempo je drug, se privajaš, ne. /.../ naučiš se pač nekak preživet.« P-ž2:
»Teško, ampak se navadiš, nekak pač ne /.../ ampak ni pa prijetno.« P-ž3 je bolj konkretna:
»On [obsojenec] ko je šel od nas, glej, jaz sem pač rabla nekak 2 pa pol leti, da sem se nazaj
normalizirala.« Vsi partnerji so skozi govor prikazali, da niso imeli druge možnosti, kot da se
na svoj nov položaj navadijo, kar dojemajo kot zahtevno in zelo neprijetno. Dva partnerja od
treh nista bila konkretna, koliko časa sta potrebovala, da sta se navadila na novo situacijo, le
ena partnerka je rekla, da je bil ta čas dve leti in pol. Tukaj imam v mislih, da sta bila druga
dva partnerja, ki določenega časa nista podala, od obsojencev ločena sedem oziroma pet
mesecev. Za intervjuvane partnerje sklepam, da so se pri navajanju na spremembe, ki jih je v
partnerski odnos prinesel zapor, »prilagodili« dolžini zaporne kazni; z drugimi besedami,
daljša kot je kazen, dlje časa se se partnerji navajajo na nov položaj in obratno. Predvidevam
namreč, da partnerski odnosi s krajšimi kaznimi doživijo manj sprememb, te spremembe pa so
tudi manj intenzivne, zato partnerji ne potrebujejo toliko časa, da se nanje navadijo. Obratno
lahko velja za daljše kazni, kjer se tudi partnerja zavedata, da bo minilo še veliko časa, preden
bo obsojenec spet na prostosti, zato je tudi kvaliteta in kvantiteta sprememb večja, kar od
partnerja zahteva, da se nanje navaja dalj časa.
Partnerki govorita o tem, kako jima mineva čas, odkar je obsojenec v zaporu. P-ž2 pravi, da:
»Zdaj ko je on tu [v zaporu], [čas] ne mine nikamor.« Obratno ima P-ž3 občutek, da ji
primanjkuje časa: »Od jutra letim /.../ in zvečer utrujena padem v postlo.« Ta partnerka ima
občutek, da medtem, ko je obsojenec zaprt, »mi zunaj pa mormo normalno naprej živet.« Ena
partnerka torej pravi, da ji čas zelo počasi mineva, odkar je obsojenec zaprt, druga pa, da ji
primanjkuje časa. Mislim, da je bistvena razlika med obema partnerkama, da je prva
brezposelna in da nima otrok, kar za drugo ne velja. Kot so povedali že intervjuvanci, otrok in
služba porabita veliko časa in energije, zato sklepam, da je dojemanje lastnega položaja
partnerjev na prostosti odvisno tudi od tega, kakšno življenje živijo (ali imajo otroke, ali
hodijo v službo in podobno).
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Dodatno izpostavljeni vidiki posameznih partnerjev o svojem položaju:
P-m pravi, da se je naučil pisati položnice in: »Papirje računovodkinji vsaj približn do
nekega dneva spravit.« Prav tako je začel ponovno pisati (pisma). Poleg tega se je naučil
uporabljati gospodinjske aparate: »Že da sm se nauču pralni stroj uporablat, pa likalnik.«
P-ž2 ne opaža nobenih sprememb, ki bi se nanašale nanjo: »Vsaj sama za sebe, se mi zdi, da
se nisem nekak [spremenila].«
P-ž3 zdaj vidi, kaj je v zvezi delala narobe: »Vidim, recimo, kolko je on prej bil prisotn, pa
kolko mi je pomago in posledično tudi vidim, da kako stvar naredi, ko je prej nisem vidla, veš,
ker jo moram zdaj jaz namesto njega, ne. Včasih sem si misla, grozno, ne, ko je šel pa je tu
kosil, pa mu nisem niti soka naredla, pa mi je mogo trikrat reči, da sem mu pol ta sok
naredla, pa sem si mislila, 'joj, kak je tečn, niti not ne more stopit po sok', zaj vidim, da bi mu
lahko samo tisti sok dala, pa bi rešla vse, ker je žejen, ker zaj sama kosim.« Ta partnerka zase
pravi, da se je zelo spremenila, pridobila je na svoji samozavesti: »Bolj samozavestna sem
postala, pa taka, ni me več strah, veš, mene je blo prej ful strah samote.« Pravi tudi, da zdaj
bolj ve, kaj želi v življenju: »zdaj vem, kaj hočem, kak hočem, pa kaj hočem v svojem
življenju, kak hočem živet.« Prav tako se je partnerka spremenila v odnosu do obsojenca.
Postala je, na primer, bolj hladna: »Ker enostavno se mi zdi, ko da sem brez čustev, da te
stvari ne bolijo, jih zatreš, ne, in pol jih več ne znaš nikomur kazat, postaneš tak hladen, da ti
je že vseeno za čustva ... Jaz sem prej nonstop ga objemala, pa ga cartala, pa mu govorla, da
ga mam rada, pa ne vem kaj, zaj pa več to ne morem, zaj pa mi je to tak, ko da si tega ne bi
dovolila.« Partnerka omeni tudi, da se je navadila samote: »Navadla sama živet in je pač
problem, ko se začneš nazaj prilagajat /.../ recimo, zdaj ponoči, ko se vleže, me včasih malo
moti, da je zraven, veš, ker sem navajena se razkomotit, recimo, al pa me včasih zmoti, da ni
otroka vmes, ker mali hodi k meni spat dostikrat ponoči, ne /.../ zjutraj, točno vidim, ni tistega
ritaula, on se trudi, da bi bil tisti ritual, tak kot je bil včasih, skuha kavo, pa me počaka, da se
zbudim, pa to, ne, ker sem kavico prej spila, ampak jaz sem že tak v takem tempu pa tak
navajena, ne, da v bistvu preskočim to, ne, sem že v kopalnici, si mora mali že zobe umivat ...«
Da je sama, pa so se navadili tudi ljudje okrog nje: »Zaj pa pridem sama, z vsem pridem
sama. In zaj, vsi so že navajeni, da sem jaz sama.« O-m3 izraža, da si želi imeti nazaj takšno
čustveno partnerko, kot jo je spoznal: »Njo, da mam spet dejansko tista njena čustva, tak kot
jih je znala pokazat, zaj pa se jih boji pokazat, prej pa jih je vsem kazala ... Do vseh je bla tak
čustvena, zaj pa ta zid.« Partnerka se je spremenila tudi v odnosu do otrok, saj si jih želi
vzgajati v bolj trdne osebnosti: »Pri otrocih vidim, da sem se spremenila, ne, prej sem jih
dostikrat tudi k sebi stisnila, ne, zdaj pa jih bolj delam trdne.«
Pari izpostavljajo različne spremembe partnerjev na prostosti: (P-m) pisanje položnic,
pisanje na splošno, uporaba gospodinjskih aparatov, (P-ž2) brez sprememb, (P-ž3) zavedanje
lastnih napak v zvezi, večja samozavest, bolj jasni cilji in želje, manj čustev, navajenost na
samoto, navajanje otrok na čustveno stabilnost. Opisane spremembe so zanimive iz dveh
razlogov. Najprej je zanimivo dejstvo, da par 2 ne opaža sprememb pri P-ž2 odkar je O-m2
zaprt. Lahko torej rečemo, da ni nujno, da bodo partnerji pri sebi opažali spremembe. V
mislih imejmo, da govorimo o paru, kjer je bil obsojenec na prestajanju kazni pet mesecev. To
seveda ne pomeni, da se v kratkih kaznih partnerji ne spreminjajo, lahko pa ima dolžina kazni
vpliv na spreminjanje partnerja. Druga zanimiva stvar je ta, da so nekatere spremembe
partnerjev precej mehanične, recimo pisanje in uporaba gospodinjskih aparatov, druge pa
čustvene. Morda gre tukaj za razliko med spoloma, saj naj bi bili moški bolj analitično
usmerjeni, ženske pa bolj čustveno (Beck, 2013). Tako si lahko morda razložimo doživljanje
sprememb P-m na eni strani in P-ž3 na drugi strani. Ne glede na to pa Apel idr. (2009)
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opozarjajo, da lahko partner na prostosti postane bolj neodvisen, kar menim, da se je zgodilo
v primeru P-ž3. Zdaj je namreč bolj samozavestna, manj jo je strah in ve kaj hoče; drugače
rečeno, postala je bolj samostojna. To tudi razloži, ko pove, da jo včasih moti, ko obsojenec
spi zraven nje ali ko obsojenec želi ohranjati stare rituale, recimo kuhanje jutranje kave.
Podobno opozarjajo Harman idr. (2007), ki pravijo, da včasih nekateri partnerji želijo
nadaljevati zvezo tam, kjer se je končala. Tako avtorji (prav tam) kot P-ž3 so mnenja, da to
velikokrat ni mogoče. Z druge strani pa nam primer para 1, ki vidi v ohranjanju skupnega
obreda jutranje kavice čar, lahko spremeni takšno dojemanje partnerstva v času zaporne
kazni.
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4. Katere spremembe v partnerskem odnosu se izpostavijo v času prestajanja zaporne
kazni?
a) DOŽIVLJANJE SVOJEGA POLOŽAJA
Vsi pari govorijo o tem, da je partnerski odnos v času zaporne kazni težka izkušnja. Par 1
pravi: »Ne privoščim nobenemu.« Par 2 pove podobno: »Ni prijetno ne za njo, ne za mene,
ona potem ostane sama odzuni, jas pa ostanem sam tu /.../ Pač, vsakemu po svoje je težko.«
Par 3 se strinja: »To je ena zlo težka izkušnja /.../ tut njega in mene, na obeh straneh, človeka
to izčrpa.« P-ž3 doda: »V bistvu tu so tiste žene, ki nosijo njihov [obsojenčev] križ, ne, ne oni
sami, ne. Pač ga nosijo v svojem delu, ne, pa verjamem, da jim je glih tak hudo.« Partnerka
torej opozori tudi na partnerke obsojencev, ki skupaj z obsojencem trpijo zaporno kazen. Zdi
se mi prav, da je partnerka opozorila na njih, saj s svojo nalogo nanje opozarjam tudi jaz; ne
le na partnerke, ampak tudi na partnerje, če je zaprta ženska. Zdi se mi namreč, da so partnerji
(moški in ženske) prevečkrat spregledani tako v kazenski obravnavi kot v širši družbi. Zato jih
Arditti idr. (2003) poimenujejo »prison widow« oziroma, z mojim dodatkom, »prison
widow/-er«, torej »zaporniška vdova« oziroma »zaporniški vdovec«.
Par 2 in par 3 dojemata zaporno kazen kot preizkus ljubezni, saj se strinjata, da je ljubezen
prava in pristna, če partnerja skupaj preživita izkušnjo zapora. S tem se lahko strinjam, saj se
mi zdi, da je ljubezen ob zaporni kazni resnično postavljena na preizkus, vendar bi ob tem
želela opozoriti na dvoje. Prvič, po mojem mnenju ne gre za nepristno in šibko ljubezen, če
partnerja te preizkušnje ne prestaneta. Kot vidimo v pričujoči raziskavi, se partnerja v času
zaporne kazni srečujeta z velikimi obremenitvami, ki jih vsi ljudje ne morejo prenesti, četudi
partnerja resnično ljubijo. Ljudje smo si različni, zato prekinitev zveze v času zaporne kazni
ne pomeni nujno, da se partnerja ne ljubita, temveč da je pritisk prevelik, da bi ga lahko
zdržala, zato se odločita, da gresta vsak svojo pot. Druga stvar, na katero želim opozoriti, je,
da, čeprav partnerja prestaneta zapor, to po mojem mnenju ne predstavlja zagotovila, da bosta
prestala prav vse. V življenju lahko namreč pride do nepredvidljivih situacij, ki lahko razdrejo
partnerski odnos. Tako verjetno razpad zveze ni samo rezultat pomanjkanja ljubezni, prestana
kazen s partnerjem pa prav tako ni zagotovilo za večno ljubezen.
P-m in P-ž3 se spominjata obsojenčevega odhoda v zapor. P-m: »Ti svet počaka, ne, če maš
bol švoh srce, lahko itak umreš od šoka, pol pa, kaj zaj naredit, ne ... Kličeš odvetnika ...« Ker
ni vedel, kaj naj reče otrokom, je bil zmeden: »Js pa naj otrokom rečem, koga, en dan pred
hčerinim rojstnim dnevom naj povem, kje je mami, pa zakaj je ni. Maš v glavi tako zmedo /.../
Tedi morš pa bit res fejst zbran, da prestaneš.« P-ž3 pripoveduje: »Spomnim se, kak sn mu
oblubla, ko pač so ga odpelali, da naj zdrži, ne, da bo vseeno mel kam prit domov /.../ jaz sem
mu oblubla, da sem bo prišo in hiša [predvsem družina] ga bo počakala.« Iz navedenega
lahko vidimo, da intervjuvanci odhod v zapor doživljajo različno. Fishman (1990) ugotavlja,
da se jih kljub temu, da nekateri partnerji vedo za kriminalne dejavnosti obsojencev, veliko ob
odhodu partnerja v zapor počuti zmedene, kar vključuje zbeganost, šok in dvom, podobna
čustva, kot jih opisuje P-m. Sklepamo lahko, da je odzivov na odhod partnerja v zapor lahko
zelo veliko, kljub temu pa je vsaj omenjenim intervjuvancem skupno to, da so občutili
negativna čustva. Tudi Fishman (1990) pravi, da veliko partnerjev opisuje odhod v zapor kot
tragičen dogodek.
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b) SPREMEMBE V PARTNERSKEM ODNOSU
b.1. Stike med partnerjema regulira zapor
Večina intervjuvanih je bila pred zaporno kaznijo veliko časa skupaj, vendar je, odkar je
obsojenec zaprt, skupnega časa manj, saj, kot pravi O-m2: »Oni [zapor] določijo, kdaj se
vidima.« Partnerji ohranjajo stike z obiski, izhodi, pismi in telefonskimi pogovori. Za razliko
od časa pred zaporno kaznijo stike med partnerjema zdaj torej regulira zapor.
b.1.1. OBISKI
Doživljanje obiskov: Obsojenci pravijo, da je na obiskih preveč ljudi, da bi se lahko
normalno pogovarjali, zaradi gneče je tudi slab zrak, nekatere obsojence obiski tudi utrudijo.
Partnerji doživljajo obiske zelo podobno, P-m in P-ž2 povesta, da po navadi prideta prej, ko
še ni drugih ljudi. Čeprav partnerji doživljajo obiske negativno, P-m pravi: »Da lahk pridem
sem, meni je vsaka sekunda pomembna, ko sma skupi.« Par 1 meni: »Je zelo mal takih
[obsojenk], da bi mel pa res [pogoste obiske], mislim, to ti tut nekak, to je tut nek pokazatl,«
vendar se P-ž3 z njo ne strinja: »Pa sploh ni pomembno recimo, kolkokrat prideš [na obisk],
pomembno je, da ti [obsojenec] maš kam prit, ne, ko prideš domov, ne, da smo tu, da smo te
počakali /.../ [preden je obsojenec imel možnost izhodov, je govorila] 'ne, ne bom več hodla,
ko boš dobo izhode, ker mi enostavno ni, ne, da se še sploh kdaj vozim po tej poti'.« Citata po
mojem mnenju nazorno kažeta, da lahko partnerji obiske v zaporu doživljajo zelo različno.
Chui (2009) se strinja z O-ž, saj pravi, da lahko obiski pomenijo medsebojno podporo v
partnerstvu, vendar se nekateri vseeno odločijo, da obsojencev ne bodo obiskovali, kot je to
povedala P-ž3. Razlog, zakaj morda nekdo ne hodi na obiske, tako ne pomeni nujno
pomanjkanja ljubezni, ampak je lahko razlog nekje drugje, na primer, da ne želijo priti v
prostor, ki jim povzroča negativne občutke. Partnerjevi prihodi na obiske: P-m opisuje
izkušnjo s pazniki ob prihodu na obisk: »Veš kak je parkirišče vn polek ne, pa ornk je deževal,
pa sm mislu parkirat tuki, pa ne, sm mogu it na ono stran pa prit po dežu prek, pa je blo 5
minut do, ne, ker se mu je pač tak zazdel, me je poslal nazaj v avto, pa me je tak šetal malo
sem pa tja po dežu.« P-ž3 prav tako opiše negativne izkušnje s pazniki ob prihodu na obiske
zaradi pregleda: »Vsakič ko sem prinesla paket in vsakič ko mi je paznik vsako stvar
pregledal, pa sem si misla, pa dobro no, veš ne ...« O-m3 iz svojega vidika pove, da
partnerkin prihod na obisk doživlja čustveno in da se ji smili: »Normalno se veselim obiska,
po drugi strani ko pa gledam tisti prihod not, pa tisto ko se je mogla vedno sezut pa skozi te
senzore it, ne, pol pa mi je tak hudo blo v bistvu, da si mislim, glej, da si ona to v bistvu ne
zasluži, da jo tam tak pregledujejo, ne, pa tak, ampak more it skozi to /.../ Sej to, kar je ona
opisala, to sem jaz vse vido, pa vse to doživel čustveno, samo da še zaj jaz to govorim zraven
/.../ te se meni zdi, ko da še samo na ogenj dajem v bistvu, in sem se naredo dejansko
neumnega, da zaj jaz to nič ne vidim, ampak sem hoto, da je boljše.« Sklepam lahko, da
intervjuvani pari dojemajo same obiske v zaporu kot negativne, saj se zaradi prevelike gneče
ne morejo normalno pogovarjati s partnerjem. Zaradi vzdušja med obiski so živčni in utrujeni.
Sčasoma so ugotovili, da je problem mogoče omiliti, če partnerji pridejo na obisk nekoliko
prej, kot je ta načrtovan, saj takrat še ni drugih ljudi in imajo tako večji mir v sobi za obiske.
Dojemanje obiskov tako s strani obsojencev kot partnerjev se mi zdi zelo zanimivo, saj
velikokrat ne pomislimo na to, kakšni obiski dejansko so. Dejstvo, da imajo obsojenci in
njihovi obiskovalci možnost obiskov, štejemo kot dobro in pohvalno s strani zavodov, a redko
pomislimo, da morda obiski niso tako enoznačno pozitivni, kot bi sprva mislili. Zato menim,
da bi se na tem mestu morale narediti izboljšave in zagotoviti pogoji za bolj kakovostne
obiske med obsojenci in njihovimi bližnjimi. Ob tem bi morali gledati na obsojence kot na
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enakovredne ljudi in ne tiste, ki si ne zaslužijo dostojnega obiska. Če komu izmed bralcev
takšno razmišljanje ni blizu, naj pomisli na obiskovalce. Ti namreč niso zagrešili kaznivih
dejanj, zato v času obiskov morda neupravičeno vstopajo v pogoje, ki v njih sprožajo
negativne občutke.
b.1.2. IZHODI
Doživljanje izhodov: O-ž pravi, da ob izhodih želi biti doma, O-m2 pa izpostavi, da je za
izhode hvaležen. P-m opazi: »Zaj rabi ob petkih približno 20 do 30 minut da spregovori. Tak
že 6 krat vmes jo vprašam, kaj ji je, pol pa počas ... Spregovori.« Tudi P-ž2 pravi: [Ko
obsojenec] pride domov, in res rabi ene par ur, da se tisto, da sploh dobi barvo v obraz, ne,
da sploh začne normalno dihat.« Potek izhodov: Par 2 na izhodih preživlja čas večinoma
podobno kot pred zaporom: »Sma doma, grema na kako kavico, tortico, skuhama /.../
Počnema stvari skupaj /.../ Normalno kot sma prej, pogledama kak film, pač tak, grema kam
...« Par 3 izhode preživlja nekoliko drugače: »Peremo njegove [obsojenčeve] stvari, pa se
ubadamo s tem, kak bomo preživeli /.../ pa si od vsega že utrujen, pa padeš okrog, pa se ne
morš niti prav pogovarjat, drugi dan tisto kosilo hitro, pa spet nič od nič, pa se nikamor stvar
ne premakne, razen do trgovine, pol pa že spet mora it.« Partnerki pravita, da si na izhodih
obsojenca želita delati veliko stvari: »on [obsojenec] pride domov, in si želi 100 stvari
naenkrat počet, ne, logično, si želi, ker je dosti zamudil, jaz pa tut,« kar P-ž2 odgovarja, P-ž3
pa ne: »Jaz sem včasih res prav utrujena tak, da bi najrajši samo spala pa en tedn /.../ On pa
je prepoln energije, veš ...« O-m3 potrdi partnerkino pričevanje, da ima, ko pride na izhod,
veliko energije: »Te pa pridem ven, te pa nimam časa /.../ pol pa so še druge stvari, ko prideš
ven, ne, te pa misliš, da se boš temu posveto, te pa se niti temu posvetit ne moreš /.../ jaz zaj
pridem tja [v zapor], pa jaz to vse ometavam, ometavam fasado [razmišlja o sebi in partnerki],
ne, in ko pridem pa dejansko domov, pa dejansko jaz zaj ta omet hočem pokazat, kaj sem jaz
ometo [s partnerko se želi pogovarjati o tem, kaj je razmišljal], ne, te pa časa nimam. /.../ Vse
bi rad naenkrat naredo pa ne morem.« Vrnitev v zapor: P-ž3 pravi, da jo obsojenčeva
vrnitev v zapor vedno znova prizadene: »Rabim res uro pa pol, pa se razjočem, pa mogoče on
tega niti ne ve, pa da pridem k sebi, da pač ... Ker mi je vedno tak hudo.« O-m2 in P-ž3
pravita, da se je obsojencema težko vrniti v zapor, O-m2: »Nisi ne doma zbran, ker doma ko
si, veš, da moreš nazaj, to ko si pa si želiš it domov /.../ Skos čakaš ... Ko prideš v nedeljo
nazaj, pol že v pondeljek začneš čakat petek, da greš domov.« P-ž3: »Vedno maš občutek, da
je nekdo odsoten, on pride v petek, pa je že nervozn, kr bo mogo v nedeljo it, ne, ko je nedelja,
je že tak nervozn, da druga več ne delamo ko samo še pakiramo pa študiramo, kak bo spet
mogo it.« Izhode nekateri obsojenci in njihovi partnerji doživljajo enako, nekateri različno.
Tako oba partnerja para 2 čutita energijo za skupno preživljanje časa ob izhodih, medtem ko
par 3 ne, saj je P-ž3 utrujena, O-m3 pa poln energije in si želi čimveč časa preživeti s
partnerko. Ko ugotovi, da tega ne more storiti, je razočaran. Zaradi drugačnih doživljanj lahko
pride po mojem mnenju do konfliktov in slabe volje. Nekateri partnerji pravijo, da obsojenci
potrebujejo (različno dolg) čas, da se, ko pridejo na izhod, začnejo normalno obnašati. Po
mojem mnenju gre tukaj za prepad med zaporniškim in zunanjim svetom. Vsi obsojenci so
prej namreč povedali, da se v zaporu držijo nekoliko bolj zase. Ko gredo na izhod, morajo v
bistvu zaporniški svet pozabiti in spet biti takšna osebnost kot prej. Prav tako intervjuvanci
čutijo konstantno napetost, saj v zaporu razmišljajo o tem, kako bodo odšli domov, ko so
doma, pa razmišljajo o tem, kako se morajo vrniti v zapor. Sklepam, da torej nikjer ne najdejo
mira in da bo ta možen šele po odpustu iz zapora. Ne glede na vse pa Fishman (1990) meni,
da izhodi ojačajo partnerske vezi. S tem se lahko strinjam, saj partnerja dobita možnost biti
skupaj, morda ne v vseh primerih in na tak način kot pred zaporom (čeprav paru 2 to uspeva),
a se skupaj preživet čas po mojem mnenju vseeno šteje v prid partnerskemu odnosu.
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b.1.3. PISMA
Par 1 in par 2 se poslužujeta pisem. P-m: »sm meu neki v glavi, sm mogu tut, pa sm počaku,
pa sm pisu tut sred parkirplaca /.../ papir se vedno najde kakšen v avtu, včasih so bli še kaki
načrti zraven na drugi strani pisma.« Par 2 pravi, da največ komunicirata s pismi, saj je
telefonska kartica dražja: »Po pismih bolj se slišima, ker je strošek glede kartice /.../ Včasih,
če ti mam kaj več za povedat, je tut po 8 strani.« Pisma so še en način ohranjanja stika med
zaporniki in njihovimi partnerji, kar izpostavljajo tudi Comfort idr. (2009). Skoraj prepričana
sem, da se jih intervjuvani partnerji poslužujejo najraje, saj jih večina piše na dnevni ravni,
tako obsojenci kot partnerji. Najpomembnejši razlog za to je, da so pisma najcenejši način
ohranjanja stika.
b.1.4. TELEFON
Vsi partnerji izpostavljajo problem telefonskega komuniciranja z obsojencem. Kličejo lahko
namreč le obsojenci, partnerji jih ne morejo poklicati nazaj. P-m tako pravi: »Js sm od 6
naprej mam telefon, js ga mam vedno, nikol ga niti ne ugasnem, ne, pač sm se tak navado, če
že mam mobitel, ga mam vžganga vedno, 24 ur /.../ do 6 pa 30 ne pokliče, tak kot smo se
navadl, to pol ... Pol je že hudo do 8, ne. To je edini kontatk v celem dnevu, da se vsaj za tistih
par minut slišma, ne. Pa pride kaka stvar ko mam problem, ko morem jo vprašat, ka pa s tem
naredit ne, zdaj pa ne morš. Prej si bil pa navajen, tist trenutek /.../ to je tak ko da si, v nekem
drugem svetu živiš, ne. Predlog traja, ne ... Maš nek problem, ki bi ga lahko rešo takle, ne, ti
rabiš pa cel dan, rabiš 12 ur, da se sploh lah zmeniš, da lahk sploh vprašaš.« P-ž2 doživlja
telefonske pogovore zelo podobno: »Ni fajn, kr jas njega ne morn poklicat /.../ Če si ti
navajen na nekoga, da se lahko nonstop z njim pogovarjaš, pa se ti nekaj zgodi, pa bi mu rad
zdaj to takoj povedal ne, in na začetku se mi je res še parkrat tak zgodilo /.../ sem jas vzela
telefon, sem se spomnila, da jas nimam kam tega sporočila poslat, da jas njega ne morem
poklicat nazaj /.../ In vedno pol čakaš tisti klic, kdaj bo, bo danes, mogoče pa me danes ne bo
klical, pol pa čakam, ker vem da do 8 me lahko pokliče, in pol če je to malo pred 8, potem sem
malo živčna, ker pol vem da verjetno me ne bo klical ne ...« Skoraj enaka doživljanja ima Pž3: »Meni se stvar zdaj zgodi, mi zdaj gre narobe, bi rabla ta trenutek, da je človek tu, ne
morem ga poklicat, ker on dela, recimo, ne, ko me on pokliče, je že vse mimo.« Ker partnerji
ne morejo poklicati obsojencev, doživljajo stisko. Dva od treh partnerjev čakata, kdaj bo
obsojenec poklical. Na tem mestu se znova, tako kot pri izhodih, lahko pojavijo problemi
zaradi drugačnega doživljanja situacije obeh partnerjev. Fishman (1990) opozarja, da le malo
partnerk pravi, da jih obsojenci niso ustno preverjali glede tega, kaj počnejo zunaj. Pri
intervjuvanih parih nisem dobila občutka, da bi imeli takšno medsebojno komunikacijo, saj so
o samih stikih s pomočjo telefona, kadar so bili ti mogoči, govorili s pozitivnim doživljanjem.
b.1.5. VRT
Možnost vrta ima le par 3, ki pravi: »To je, tam zunaj pred zapori je kot ena terasa, v sklopu
tistega lokala, ki je not, ko so mizice pa to /.../ In dejansko ti greš skozi vrata in si tam
dejansko sam.« Partnerja vidita vrt kot prostor, kjer lahko imata malo zasebnosti; sicer paznik
ljudi na vrtu nadzoruje, a nimata občutka, da ju kdorkoli posluša. Vrt je v tem smislu boljši od
obiska.
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b.1.6. NOČITVE
Tudi možnost nočitev ima samo par 3. Čeprav so na splošno dobra stvar, vključujejo tudi
veliko slabih občutkov: »Tak je ne, te nočitve pa to, so dobrodošle, samo majo visoko ceno.«
Stvari v sobi za nočitve dajejo občutek nečistoče: »Dotrajano je vse skupaj, pa že daja
občutek neke nečistoče /.../ Koce neke, ko sploh ne veš, kdo jih je pred tabo uporabljal, so ble
kemično očiščene, niso ble.« Velikokrat sta partnerja nočitve uporabila za pogovor v miru. Om3 pravi, da ga je bilo strah, ko je partnerka zgodaj zjutraj peljala z nočitve nazaj domov:
»Da ne bo zaspala kje, ne, te sn jaz živčn tam ...« Partnerka pravi, da so po eni strani nočitve
dobre, saj je poskrbljeno za partnerske stike, po drugi strani pa jih dojema zelo negativno.
Negativni občutki, ki jih P-ž3 opisuje, so razdvojenost: »Vsakič ko sem šla do tam, se mi je
znova in znova zlomlo srce in znova in znova sem podoživela to, veš, vedno znova in znova
zapuščaš človeka,« ponižanost: »Nikoli v življenju nisem počutla tak ponižano, kot takrat, ko
sem mogla it na tisto nočitev /.../ evforičen si, vsaj eno noč bomo spet skup /.../ ampak ko tam
stojiš, s tolko različnimi ženskami, ne, z neko pač, ki je prek poziva prišla na nočitev /.../ Veš,
tam maš ženske, ki res dobesedno pridejo ko pocestnice /.../ se žgejo v tistih sobah, me
razumeš, otrok pa mi tam spi pa me vpraša, 'mami kaj je to', pa moram rečt,'srna se dere'. Me
razumeš, mislim, veš, ogabno« stres: »Kolko sem se veselila tega, da bom lahko tam prespala,
tolko mi je bla vsakič muka it, in vsakič znova me je to vrglo v taki stres, dva koraka nazaj, ne,
da bruhaš« občutek nesvobode: »Tisti občutek, ko te nekdo not zaklene, veš, da ti zdaj ne
moreš ven« in strah pred pazniki: »Tisti občutek, ko vjutro ob 6, razumeš, bog ne daj, da
zaspiš, ker te bo paznik našo v spodnjih gatah.« Par 3 je nočitve izkoristil za pogovore v miru,
vendar sta jih kljub temu doživljala predvsem negativno. Po Zemansu in Cavanu (1958) naj bi
obiski preko noči vzpodbujali razvoj partnerske zveze v času zaporne kazni, vendar menim,
da v primeru para 3 temu ni bilo tako. Obsojenec je bil namreč živčen, ko se je žena vračala
nazaj domov, partnerka pa je pri nočitvah občutila ponižanost, stres, nesvobodo in strah pred
pazniki. Partnerja nam s svojimi opisi ponujata nov pogled na nočitve, predvsem na njihovo
negativno plat, saj opozorita na konkretne stvari, ki se pri nočitvah dogajajo. Na to bi morali
biti pozorni med upravljanjem nočitev. Zdi se mi, da so v splošnem nočitve dojete kot
pozitivne, tudi nekateri zaporniki so takšnega mnenja (kot je na str. 78 prikazano, si par 1 želi
nočitev, a jih zavod nima na voljo).
b.1.7. GARSONJERE
Tako kot nočitve par 3 tudi garsonjere večinoma uporabi za miren razgovor. Garsonjere so
možnost, da »lahko tisto sobo [za nočitve] vzameš za 45 minut«, kar partnerja doživljata: »To
je dejansko namenjeno, na brzino, da se tam, ne /.../ Za seks, ne. In to je ko klavnica.«
Partnerka se je v garsonjerah, kot na nočitvah, zelo slabo počutila: »Jaz vem, da me je vsakič
tak s tira vrglo, da so se mi kr solze vlile /.../ povej, kolkokrat sem ti rekla, da se počutim ko
kurba /.../ prisežem, sem misla, da me vsaki paznik zaj gleda, pa si misli, razumeš, kaj sem tu
not delala, pa... Mislim, grozno /.../ že ko ven stopiš, se mi zdi, vsaki zapornik, ko gre mimo,
pa te tak pogleda.« Menim, da se partnerjema garsonjere zdijo še manj prijazne kot nočitve,
zato imam občutek, da jih bolj zavračata.
Dva od treh parov pravita, da pri ohranjanju stika prihaja do problemov predvsem zaradi z
razdaljo povezanih stroškov. Tudi Bakker idr. (1978) pravijo, da velikokrat pride do problema
razdalje med zaporom in krajem bivanja, ki zahteva denar in čas. Par 2 teh problemov ne
omenja, saj sta partnerja iz okolice kraja, kjer je obsojenec zaprt, kar pomeni, da ima
partnerka olajšan dostop do zapora. O stroških s komunikacijo govorijo tudi La Vigne idr.
(2005), ki poudarijo predvsem pisma in telefonske pogovore kot način ohranjanja
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komunikacije med partnerjema in potne stroške, povezane z obiski. Kot smo lahko videli,
omenjenima paroma največ preglavic predstavljajo telefonski pogovori in obiski.
b.2. Velike finančne težave
P-m pove: »Zgubl firmo, zgubl službo, pa še tri druge so zguble službo /.../ Sej se pozna, ne,
povsod. Zdej, prej smo kupl 2000 litrov kurilnega olja skupi, zdaj pa po 200. Pa... Otroci, prej
so nosli, ne vem, vse, kar je blo, je bla res znamka, zdaj pa pač kupmo neki cenejšga /.../ Nekje
moraš naredit mejo, če hočeš, da nisi lačn, ne. Pa da še vse položnice uspeš sproti plačat. /.../
Ne gre drgač, ne. Nečesa se morš odrečt.« Konkretne primere poda tudi P-ž3: »So mi hotli že
hišo zarubit, pa so mi elektriko vmes izklopli /.../ neki sodni stroški, tu so neki dolgovi, ki
nastanejo pri ženski, ker ne more vsega sama plačevat, je vseeno prej bla njegova plača.«
Dodatno izpostavljeni vidiki posameznih parov o spremembah v partnerskem odnosu v času
zaporne kazni:
Par 1 pravi, da se od nastopa zaporne kazni več pogovarjata. Pred zaporno kaznijo nista
imela veliko časa zase, vendar čutita, da ga imata v času zaporne kazni več. O-ž: »Odkar sm
tuki, bom rekla, se zelo velik pogovarjama. Pogovarjama pogovarjama. Ne zaj samo, ne vem,
kaj se tu dogaja, ampak o nekih drugih stvareh, ki so pomembne, o naju.« P-m dodaja: »Tiste
3 ure, ko sm kdaj jas pršu sam, ne, ja, sma mela cele 3 ure. To se drgač doma, pri 3 otrokih
ne zgodi. Da maš 3 ure sam za sebe /.../ neke stvari sma razpucala, ko jih vrjetn da še ne bi,
ne ... Kr tak ne bi mela niti časa, da bi jih.«
Par 2 čuti večjo povezanost, P-ž2: »Da sma se zarat tega bolj povezala, kr sma pač ostala
midva, kr sn jas tak vedla, karkoli bo narobe, boma midva tukaj.« Obsojenec je rekel, da si
partnerja bolj prizadevata za zvezo: »Okrepili ta naš odnos, da se bolj potrudimo drug za
drugega, mogoče /.../ se vidi, da te je človek malo bolj vesel ko te vidi, kr nisi več vsak dan
skupi.« Vendar par vseeno prizna, da težko preživljata praznike, O-m2: »Družinski prazniki,
ki se radi praznujejo skupaj, takrat je težko.« P-ž2: »Doma vse nekaj na silo, se krasi pa ...
Neka darila, pa pač, ker je zaj kao neki praznik, ampak ni pa tistega da bi zaj ti nekaj z voljo
...« Par pravi, da čeprav pričakujeta veselje ob odpustu iz zapora, se bosta morda morala
ponovno privajati tudi drug na drugega: »... da se spet privadiva drug na drugega, a veš
kaj mislim, ti si bla zaj 6 mescov sama, js ne vem no, če maš kake razvade ...« Tudi Harman
idr. (2007) pravijo, da se morajo partnerji po zaporni kazni velikokrat ponovno privajati drug
na drugega. Problem se poglobi, če upoštevamo Lemerta (1972, v Apel idr., 2009) in Schurja
(1971, v Apel idr., prav tam), ki pravita, da lahko posameznik v času zaporne kazni razvije
kriminalno percepcijo jaza. Ta se ne sklada nujno z vrednotami partnerskega odnosa, zaradi
česar je lahko medsebojno privajanje partnerjev težje.
Par 3 pravi, da je partnerjema težko, ker drug drugega ne razumeta, za kar navajata
konkreten primer, P-ž3: »Smo prepleskali, smo to, ono, tisto, on je prišo v čisto drugačno hišo
/.../ [prej] ni blo terase narete /.../ sem to vse delala za to, ko bo prišo, veš, da bo vido /.../
Ampak prišo je šokiran /.../ mene to prizadelo, zakaj on ni vido, kak sem jaz to lepo naredla,
veš. Ne, sej pol sem si študirala, kak neumno, ne. On je verjetno pričakoval tisto, ne, kaj je
pač pusto, ne, ampak jaz sem hotla dobro.« Doživljanje O-m3 je bilo drugačno: »Jaz sem bil
šokiran /.../ Jaz sem jo [hišo] mel v mislih, taka kot je bla, ne, sem prišo not, pa je blo vse
drugače.« Zaradi položaja, v katerem je vsak od partnerjev, dojemata iste stvari zelo drugače.
Partnerja omenita tudi, da sta v kontekstu zaporne kazni osebnostno slečena. P-ž3
pripoveduje: »Ko da bi te nekdo sleko, ne. Ne, pač vsaki zapornik potem tudi dobi v svojem
kraju socialno delavko in pol se seveda družine tudi tam morjo javit, ne, in te te tam, isto,
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slečejo, od pet do glave, veš, vse hočejo vedet, vse, pol je to tudi na Dobu tak /.../ vsepovsod
moraš svojo osebnost pa svojo intimo dejansko [kazat].« O-m3 doživlja enako v zaporu: »Jaz
sem vedo, na nek način, ne, da bom to doživo, ko sem tja [na Dob] prišo, ne, ampak /.../ ko
sem prišo na polodprti oddelek, ko sem znova začel še enkrat to podoživljat, ne ... To pa mi je
blo tak grozno, ne, ni mi blo prvič grozno, ker sem vedo, da bom to skozi dal, ampak bom to
skozi dal, pa bo enkrat mir, saj pa sem 3 leta bil tam, ne, pa zaj smo te fertik, ne, če grem v
isti ustanovi pač na drugi oddelek ... Ko sem začel še enkrat to doživljat, ne, tam pa mi je šlo
na bruhanje.« Partnerja zelo moti, da morata govoriti o svojih zasebnih stvareh z namenom,
da bi ju različne službe spoznale. Partnerja imata tudi obojestranske strahove, O-m3: »Tak
kot ma ona neke te strahove, tak mam jaz na drugi strani neke strahove ...« predvidevam da
zaradi sprememb, katerim sta izpostavljena kot partnerja v času zaporne kazni. Obsojenec
pravi, da sta se v njunem odnosu zamenjali vlogi, ki sta ju kot partnerja imela prej: »Prej sem
jaz bil tisti trdni pa odločni, ne, ona pa je bla tisti čustveni del družine in je to vse skupaj
čustveno peljala /.../ da sma se nekak razdelila te vloge. /.../ zdaj pa je ona vse v tej vlogi,« in
da ga to moti: »Mene to kot moškega ful moti, ker nimam jaz dejansko nobene, kak bi reko,
nisem ne lovec, ne nabiralec, nič ... Zaj sem, ne vem, kaj sem, kot neki invalid, ki se moram
vsepovsod šlepat [biti odvisen od drugih].« Obsojenec čuti, da sta se vlogi v partnerskem
odnosu zamenjali, kar ga moti, saj se zaradi tega počuti nepopolnega in manjvrednega.
Partnerka pa najbolj opazi fizično odsotnost obsojenca in poda konkreten primer: »Se vozimo
na morje, pridemo tja, zvečer ne upamo nikamor it, ker ni nikoga polek, pa je mene že strah
vsega /.../ Ne vem, jaz bi mogoče počivala, recimo, na bazenu, oni [otroci] pa bi se metali /.../
Po toboganih vozli. To se vedno on z njimi, ker jaz nimam rada toboganov ... In zdaj letim na
tiste tobogane, pa mi je že muka.« Partnerka torej zaradi fizične odsotnosti obsojenca ne more
početi, kar bi morda v danem trenutku želela, včasih se tudi počuti manj varno.
Intervjuvani opažajo tako pozitivne kot negativne spremembe v partnerskem odnosu v
času zaporne kazni. Par 3 ne navaja nobenih pozitivnih sprememb. Kot pozitivne spremembe
so pari prepoznali (par 1) več pogovarjanja, (par 2) večja povezanost in večji medsebojni trud.
Tudi Arditti idr. (2003) opažajo, da lahko v času zaporne kazni nastopijo pozitivne
spremembe za partnerski odnos, saj imata partnerja manj stika. Lahko bi rekli, da si
medsebojno nista več tako samoumevna, kot sta si bila prej, zato se en za drugega bolj
potrudita. Menim pa, da je pri tem treba biti previden, saj to lahko pripelje do tega, da se
morata partnerja znova navajati en na drugega v primeru velikih sprememb partnerjev. Kot
negativne spremembe so pari našteli spremenjene načine komunikacije, (par 1 in par 3)
finančne težave, (par 2) težko preživljanje praznikov, (par 3) nerazumevanje drug drugega,
osebnostna razgaljenost, obojestranski strahovi, zamenjava vlog in (P-ž3) fizična odsotnost
partnerja. Veliko avtorjev (Chui, 2009; Travis idr., 2003; Western, 2004, v Herman-Stahl idr.,
2008; Wyse idr., 2014) pravi, da zaradi partnerjeve zaporne kazni nastopijo finančni
problemi, na to opozorita tudi dva od treh intervjuvanih parov. Gre za to, da partner, ki je v
zaporu, v tem obdobju ne dobiva več plače in se vsa finančna obremenjenost zgrne na
partnerja, ki je zunaj. En par pravi, da ga moti, da se morata videti, ko zapor to dovoljuje.
Podobno opaža v svoji raziskavi tudi Fishman (1990), saj večina partnerjev pravi, da imajo za
komunikacijo, sploh obiske, točno določen čas, ki se ga morajo držati. Do nerazumevanja
drug drugega, ki ga poudarja en par, pride po mojem mnenju zaradi tega, ker se partnerja, kot
smo videli v prejšnjih dveh poglavjih, spremenita vsak na svoj način in vsak dojema svoj in
partnerjev položaj drugače. En par poudarja tudi, da je osebnostno slečen, kar pomeni, da
mora vsem (službam) govoriti o medsebojnih odnosih in je tako intima vedno izpostavljena.
En obsojenec omeni tudi, da sta se vlogi v njunem partnerskem odnosu zamenjali ravno zaradi
sprememb, ki sta jih opazila pri sebi. Na to opozarjajo tudi Herman-Stahl idr. (2008), saj
pravijo, da lahko partnerka prevzame sprejemanje odločitev (česar se je med zaporno kaznijo
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navadila), kar lahko moškega obsojenca zmoti. Menim, da gre za podoben primer pri paru 3,
obsojenec se namreč počuti razvrednotenega. Njegova partnerka še pove, da problem nastaja
tudi, ker je obsojenec fizično odsoten, na kar opozarjajo tudi Travis idr. (2003). Fizična
odsotnost je verjetno zelo širok in izjemno pomemben pojem v času zaporne kazni, saj se
morajo partnerji ravno zato privajati na novo obliko partnerstva. Če bi bila kazen kako
drugače izvedena, na način, kjer bi obsojenec fizično ostal prisoten v partnerskem odnosu,
verjamem, da bi bilo sprememb v partnerskem odnosu manj.
c) POMEN DOLŽINE KAZNI
V tem delu ugotavljam v katerih segmentih je za partnerski odnos pomembna dolžina kazni.
Pomembnost dolžine kazni sem omenjala že sproti med analizo podatkov, a želim to prikazati
na enem mestu.
Pomen dolžine kazni se dá razbrati iz besed para 2 in para 3. Para govorita o nadaljevanju in
prekinitvi zveze. O-m2 reče, da je šest mesecev zaporne kazni doba, ki jo s partnerko lahko
preživita, ni pa enako prepričan za daljše kazni, kar nakaže z razmišljanjem: »Zamisli zdaj, da
dobiš 2 pa pol leti zapora recimo, al pa 3 leta ... To pa ni malo, 3 leta so pa kr velik. /.../ Okej,
zaj to 6 mescov kazen, veš ka to je ... 3 mesce sma bla, parkrat pride pod okno se vidimo halo
halo, 4. mesec je že izhod in to je to, končano. Ko so pa dolge kazni, je pa situacija čist mal
drugačna. Takrat se pa oddaljiš od partnerja.« Obsojenec dojema svojo kazen kot relativno
kratko in takšno, ki jo njun partnerski odnos lahko premosti, ne ve pa, če bi bilo enako v
primeru daljše kazni. Z njegovim predvidevanjem se strinja par 3, saj P-ž3 govori o svojih
izkušnjah in doživljanjih o partnerskem odnosu v primeru dolge zaporne kazni. P-ž3 pravi, da
ne ve, ali bi ostala z obsojencem, če bi moral odslužiti vseh enajst let kazni. P-ž3 pravi tudi,
da je vsepovsod, kamor gre, sama: »Saj veš, to so vsi božiči, si sam, to so vsi rojstni dnevi, si
sam, vsa poletja sam, greš na morje sam, za vse si sam ...« Najbolj opazi to, da partner ni
fizično prisoten: »Tretji rojstni dan so otroci sami, na vseh slikah, ki pogledam, smo sami gor
/.../ Otrok se nauči s kolesom vozit, otrok gre v prvi razred, otrok se nauči pisat, razumeš, ne
vem, zraste, pade, te ni zraven /.../ brazgotina ostane, me razumeš, ti veš za vsako brazgotino,
ki jo je dobo pa kak jo je dobo.« Partnerka pa omeni tudi spremembe v bivanjskih
prostorih: »V 11 letih si ti, tut, če druga ne, si kupiš novo spalnico, me razumeš, veš, ni več
isto ...« Nekaj besed P-ž3 pove tudi na splošno: »Taka ženska, ki je moški na 2 leti obsojen,
bo z lahkoto pretrpela, pa 2 leti nosla pakete, ne, taka ženska, ki pa ma moški veliko kazen,
ne, pa se bo vedno vprašala, al bom šla skos to? /.../ v prvih dveh letih ne delaš drugega, kot
študiraš samo na to, kak bo prišo domov /.../ 11 let, ne vem ... Jaz ne vem, če je kdo to sploh
sposoben, če se je to v zgodovini že sploh zgodlo, veš, da nekdo tak dolgo časa, pa potem v
bistvu nekdo pride domov, pa je vse, ko da nič ni blo, ne, to je teoretično nemogoče.« Lahko
se strinjam s P-ž3, da je dolžina kazni zares pomembna v celotnem kontekstu partnerskega
odnosa v času zaporne kazni. Najbolj očitno se to vidi pri odločitvi, ali bodo partnerji ostali v
zvezi ali ne. P-ž3 dalje opisuje svoje izkušnje, da je že več let sama pri pomembnih dogodkih.
Ne strinjam se popolnoma s tem, da lahko partner dve leti z lahkoto preživi. Prvič zato, ker sta
tudi v to raziskavo vključena dva para, pri katerih je obsojena oseba v zaporu manj kot dve
leti in sta oba povedala, da je bila tudi za njiju ta izkušnja zelo težka. Drugič zato, ker se,
kljub relativno kratkim zapornim kaznim, oba partnerja in partnerska zveza spremenita.
Seveda so te spremembe drugačne in bolj oziroma manj izrazite glede na dolžino kazni, zato
je ta do določene meje seveda pomembna. Ne bi pa mogla reči, da so krajše kazni z lahkoto
premostljive. Ob izjavah parov sem ugotovila, da je od dolžine zaporne kazni odvisno tudi
partnerjevo prilagajanje na spremembe, ki s kaznijo nastopijo (podrobneje na str. 59).
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Slika 4: Spremembe v partnerskem odnosu v času zaporne kazni
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5. Kako se partnerja soočata in odzivata na te spremembe?
Par 2 in par 3 se tolažita s tem, da bo zapora enkrat konec. Partnerki pravita, da je treba
pustiti času čas, da se oba partnerja privadita na spremembe. Partnerki izrazita tudi skrb za
obsojenca oziroma strah zanj. P-ž2 v tem smislu pove: »Strah, da kak bo, če mu bo zdaj v
redu, če se bo navado, če se bo, ne vem, prepiro zaj s kom tu.« Podobno pravi tudi P-ž3: »Jaz
sem vedno njemu težila, naj se drži za sebe, pa da ne boš mel problemov, saj veš, pa da te ne
bo zdaj kdo tam v nekaj namočo not /.../ joj, bo vse vredu, da ga ne bo kdo zaj tam napado, da
ne bo zaj veš, ne vem, kdo kaj podtakno /.../ da se ne bo kaj na cesti zgodlo, pa če bo
pravočasno prišo al ne bo, ne, da mu ne bojo še to ukinli, pa kak bo zaj notri, pa tam sem mu
dala samo 30€, pa s tem ne bo mogo niti preživet.« Obe partnerki je strah, kako bo obsojenec
v zaporu preživel. Tudi Harman idr. (2007) ugotavljajo, da nekatere partnerke skrbi za
obsojenca. Lahko sklepam, da nekatere partnerke dojemajo zapor kot prostor, ki je njihovim
partnerjem nevaren. Tukaj se kaže zaupanje v partnerja (obsojenca) in nezaupanje v druge
obsojence.
Dva intervjuvanca sta na začetku prestajanja kazni razmišljala o morebitnem koncu zveze.
O-m2 pove: »Js sm res hoto, da je tebi [partnerki] boljš ...« Tega partnerka ni vzela resno:
»Kake take finte, da pač, 'mogoče bi pa tebi blo boljše, če bi šla naprej', pa ne vem /.../ Ampak
to sem si jas tak misla, eh, pri eni uhi noter pri drugi ven, naj govori kaj hoče, se bo že
navado, ne.« O-m2 opisuje svoje doživljanje in razloge, zakaj je na začetku želel prekiniti
zvezo: »Maš /.../ dneve ko ti gre vse narobe, pa razmišljaš, glej, /.../ sam tega mi je še treba,
da mam punco odzuni, kaj jas vem kaj ona dela /.../ si nemočen... Zarat tega se ti sekiraš in
odganjaš osebo od sebe, zato ker je tebe strah da te, ker si ti nemočen, da bi te kdo prizadel,
pa si ne bi mogo nič pomagat, a zastopiš, to je fora sam tega vsega, ni da nočeš met punce,
/.../ ampak ko človek... Je v kotu, a ne, pa vidi, da nič ne more, reagira tak, okej, se da na
stran, pustite me pri miru, nočem nobenga, bom sam, a ne. /.../ Ko si stisnjen u kot pa začneš
razmišljat, ja kaj pa če to, kaj če pa ono, pa /.../ Potem... Sčasoma, ko vidiš da oseba, ki pač
se gre za njo, ti stoji ob strani, se potem malo zamisliš, vidiš, ne vem, ti pomaga, se trudi, a
ne, to ti da mal mirno vest, si dopisuješ, se čuješ.« Na začetku zaporne kazni je O-m2
odganjal ljudi od sebe, tudi partnerko, a se je čez čas, ko je videl, da mu ta stoji ob strani,
pomiril. Tudi Harman idr. (2007) ugotavljajo, da se nekateri obsojenci veliko obremenjujejo z
vprašanji o partnerkinem početju na prostosti. Partnerski odnos je torej lahko iz tega zornega
kota dodatna obremenitev za obsojeno osebo. Fishman (1990) pravi, da le redki zaporniki
verjamejo, da so jim partnerke tekom zaporne kazni popolnoma zveste. Čeprav O-m2 tega ne
pove, lahko v njegovem pričevanju zaznam kanček dvoma oziroma strahu, da bi ga partnerka
zapustila. Pri drugih partnerjih omenjenega dvoma ne opazim. Mislim, da je temu tako, ker
imata par 1 in par 3 vsaj trikrat daljšo partnersko zvezo. Ker vemo, da se partnerski odnos
odvija skozi različne stadije, se zdi, da sta par 1 in par 3 že prišla do zadnje stopnje odnosa,
medtem ko par 2 še ni. Sklepam lahko torej, da je partnerska zveza v času zaporne kazni
lahko odvisna tudi od trajanja partnerske zveze pred nastopom zaporne kazni. P-ž3 je, sicer z
drugega zornega kota, a vendar, razmišljala podobno, saj na začetku ni bila popolnoma
prepričana, da bo zdržala ta partnerski odnos glede na dolžino kazni: »Jaz, odkrito povedano,
sem se tudi vprašala, veš, al sploh bi dala svoja leta za to, al jih ne bi dala, na koncu koncev
so to leta odrekanja, ogromnega odrekanja.« En obsojenec in ena partnerka omenita, da nista
bila prepričana, da bosta s partnerjem ostala skupaj. Pri P-ž3 je po mojem mnenju glavni
razlog za te dvome dolžina kazni – vedela je, da bo obsojenec zaprt kar nekaj let in da bo vsa
ta leta morala trpeti. Po drugi strani pa je O-m2 hotel dobro v tem smislu, da svoje partnerke
ni želel prikleniti nase, medtem ko je v zaporu, vendar mislim, da tudi zato, da se ne bi toliko
obremenjeval s tem, kaj se dogaja zunaj. Čeprav so, na srečo, vsi intervjuvani pari ostali
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skupaj in, kot izgleda, dobro preživljajo stres, povezan z zaporno kaznijo, nam lahko opisana
primera služita za usmeritev v mišljenju, da je za razdor partnerske zveze v kontekstu zaporne
kazni možno veliko različnih vzrokov. Ti lahko, kot smo videli, prihajajo s strani obsojenca
ali partnerja.
Intervjuvani pari načrtujejo svetlo skupno prihodnost po prestani kazni. Tako si nekateri
intervjuvanci po prestani kazni želijo poiskati službo. O-ž in O-m3 pravita, da si želita delati
na sebi, se spraviti v red in odgnati vplive zapora, ki so negativno vplivali na osebnost. Par 2
želi po zaporni kazni ustvariti družino. O-m2 razmišlja o vrnitvi v občasno službo, ki jo je
opravljal pred zaporom. Par 3 načrtuje zase in svoje otroke novo življenje predvsem zaradi
stigme in s tem povezanim boljšim počutjem v novem okolju. Poleg tega pravita, da je za
njiju najbolj pomembno, »da mi ostanemo kot družina«.
Intervjuvani pari izražajo tudi pričakovanja o času po zaporni kazni. Tako par 1 in par 2
pravita, da po odpustu iz zapora pričakujeta problem pri iskanju zaposlitve. Par1: »Niti na
borzo se [obsojenka] ne more prijavit, ne, kot iskalec zaposlitve, dokler ne podpišejo, ja, čez
en mesec bo pa zuni. Ne moreš, še to ne, ne. Da bi sploh lah vidu mal, kam se lahko obrneš,
kako službo ... Ne pa ... Ka boš delu?« Kar je P-m povedal, sem preverila in ugotovila, da se
obsojenec sicer lahko v skladu z osebnim načrtom prijavi v evidenco brezposelnih oseb šest
mesecev pred iztekom kazni. Ob tem mora preložiti priporočilo ZPKZ za vpis v evidenco.
Tega priporočila mu ZPKZ ne more izdati šest mesecev pred odhodom, ampak le tri mesece
prej. Zaključek tega je, da se obsojenec dejansko lahko prijavi v evidenco brezposelnih oseb
tri mesece pred odpustom. Tudi par 2 vidi problem pri iskanju zaposlitve: »Po eni strani
nekak gledajo, da si zapornik bil, ne vprašajo zakaj, ampak njim pomeni, sam to šteje, da si ti
zapornik, in ... Ne zastopijo oni tega, da si mogoče ti še bol želiš.« V teh besedah zaznam dva
problema. Problem je najprej birokratski, ki obsojencu ne omogoča dovolj hitre prijave v
evidenco brezposelnih oseb, da bi si povečal možnosti za pridobitev službe. Drug problem je
pri odnosu ljudi, ki odklanjajo (bivše) obsojence kot zaposlene. O stigmi smo že govorili. Če
združim omenjena problema, ugotovim, da je pridobivanje zaposlitve po zaporu za nekatere
od intervjuvanih resničen problem, verjamem pa tudi, da je v podobnem položaju veliko
obsojencev, saj tudi Cantora (2015) pravi, da je iskanje zaposlitve eden izmed največjih
problemov po prestani kazni. Poleg problemov, ki sta jih omenila par 1 in par 2, Cantora (prav
tam) vidi problem iskanja zaposlitve po prestani kazni tudi v nizki izobrazbi obsojencev. Po
navedbah letnega poročila URSIKS 2014 (Uprava Republike Slovenije za izvrševanje
kazenskih sankcij, 2015) ima največ obsojencev v Sloveniji osnovnošolsko in srednješolsko
poklicno izobrazbo, sledijo jim obsojenci z nedokončano osnovno šolo, zato se lahko v
splošnem strinjam s Cantoro. O-m2 meni, da se bo po odpustu iz zapora primerjal z drugimi:
»Fora je v tem, da ti ko si noter, pa prideš vn, primerjaš sebe z drugimi, zato kr oni majo lepe
stvari, lepe avte, vse majo lepo, ti pa nimaš nič. In potem si ti tk, se slabo počutiš /.../ vbistvu
manjvrednega, ja ... Ono, pa si jezn, pa si živčn.« Njegove besede razumem, kot da sebe
dojema kot nekoga, ki nima tistega, kar imajo drugi, zato se počuti manjvrednega. Čeprav Om2 tukaj omenja avte, torej na splošno materialne dobrine, lahko gre tudi za drugačne stvari.
Goffman (1961), na primer, pravi, da se čas, ko je obsojenec zaprt, ne more nikdar povrniti.
Morda gre v tem primeru tudi za to – jeza in živčnost, kot ju poimenuje O-m2, sta lahko
posledica tega, da zaradi zaporne kazni ni imel možnosti in časa, da si ustvari tisto, kar so si
ustvarili drugi na prostosti, na primer avta, lahko pa tudi družine, drugačne zveze s partnerko,
dobre službe in podobno. O-m2 pravi tudi, da se bo verjetno moral počasi privajati na
svobodo: » Js mislim, da zdaj ko bom prišo js vn, da bom rabo mogoče teden, dva, tri,
mogoče mesec, še ne vem, zato kr ... A veš, da se mal navadiš zato kr tut ko sm prišo sm sm
rabo neki časa, da sm se navado, da sem sprejel vse to, potem ko pa prideš vn, rabiš tut mal
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časa ...« Harman idr. (2007) pravijo, da partnerke opažajo, da njihovi partnerji potrebujejo
čas, da se privadijo na zunanje življenje in se začnejo ponovno obnašati kot prej. Goffman
(1961) verjame, da je temu tako zato, ker zapor zaradi svojega načina delovanja spreminja
človeka. Prav zato se mi zdi mišljenje O-m2 upravičeno. Na podlagi navedenega sklepam, da
so želje in načrti po prestani kazni v splošnem med pari specifični, vendar so hkrati so
nekateri tudi skupni. Tako na primer dva od treh parov omenjata, da si želita službe, čeprav
pričakujeta v zvezi s tem probleme. Dva od treh obsojencev želita po zaporni kazni
osebnostno delati na sebi. Vsi intervjuvanci si želijo po zaporni kazni ohranjati dobre
družinske odnose oziroma ustvariti družino. En par želi začeti popolnoma novo življenje. V
nekaterih primerih to opaža tudi Fishman (1990), saj partnerji pravijo, da želijo oditi nekam,
kjer jih nihče ne pozna, saj verjamejo, da bodo tam lahko srečni. Na grobo lahko zaključim,
da so glavne teme, ki jih obsojenci in njihovi partnerji izpostavljajo ob razmišljanju o času po
prestani kazni, družina, služba in delo na sebi.
Dodatno izpostavljeni vidiki posameznih parov o soočanjih in odzivih:
Par 1: O zaporu je par začel razmišljati na drugačen način kot prej. Partnerja namreč
menita, da se človek lahko hitro znajde v zaporu, saj se vedno lahko zgodi kaj
nepredvidljivega. Prav tako ohranjata skupni obred (jutranjo kavo), kolikor lahko. Mislim,
da je to vzpodbudno, saj lahko skupen obred, ki sta ga imela pred zaporno kaznijo, partnerja
spomni na čase, ki sta jih imela in ki jih bosta po zaporni kazni spet lahko imela. Obsojenka
pravi, da ima v zaporu čas, da razmišlja in se ukvarja s sabo: »Se ukvarjam sama s sabo, in
razmišljaš in čakaš, časa maš /.../ dejansko lahk analiziraš sam pri seb vse, vidiš neke stvari,
doživiš neke stvari /.../ menjaš poglede na svet.« Obsojenka z razmišljanjem o sebi prihaja do
novih spoznanj in drugačnih dojemanj; nekatere stvari, na primer, ji več niso samoumevne,
spet za druge ji je popolnoma vseeno. Omenjena obsojenka se odziva na zaporno kazen torej
tudi tako, da razmišlja o sebi in o svojih najbližjih ter se s tem na nek način izgrajuje. Par
skriva zaporno kazen pred otroki. Starejša hčera je sicer z zaporno kaznijo matere
seznanjena, mlajša otroka pa ne. Ker so obsojenko odpeljali prisilno, je partner otrokoma
povedal, da je obsojenka v bolnici. Partnerja bosta otrokoma po koncu zaporne kazni
povedala, da je bila mati v zaporu, zaenkrat pa še ne moreta, ker menita, da bosta otroka imela
preveč vprašanj, da bi ju lahko partner sam obvladal, zato bosta počakala, da obsojenka pride
domov. Partnerja dodajata: »[Želita,] da je otrokom najlažje... Najlažje jim je zdej, s tako
informacijo, ker bistveno težje bi blo, če bi vedl.« Tudi Chui (2009) ugotavlja, da nekateri
partnerji otrokom ne povedo za zapor drugega starša. V njegovi raziskavi, podobno kot v
moji, partnerji namreč ocenijo, da je tako najboljše in najmanj stresno za otroka. Na tem
mestu bi družini dala prosto pot, da se sama odloči, kako in kaj bo povedala svojim otrokom.
Mislim, da ni enoznačnega odgovora, ali je to dobra ali slaba strategija. Zdi se razumska, a
par 3, ki ima prav tako otroke (nekaj let starejše), ni omenil, da bi imelo védenje otrok za
zapor slab vpliv nanje. Zdi se mi, da sta oba para izbrala dobro strategijo odziva za lastno
družino, kar je tudi najpomembnejše.
Par 2: Partnerka pravi, da jo situacija, v kateri se je znašla, žalosti in se včasih razjoče, a
poskuša ostati močna: »Sej pač, valda se razjočeš /.../ jas sem se odločla, da boma midva to
dala skozi in pač me je to bolj tisto gnalo naprej.« Čeprav žalostna, je partnerka odločena, da
bosta z obsojencem prebrodila to izkušnjo in ostala skupaj.
Par3: Partnerka je spremenila priimek zaradi stigme v povezavi z zaporno kaznijo: »To mi je
Dominik takoj reko, 'pa to bojo na Dobu vse narobe razumeli', sem rekla, 'glej Dominik, meni
je popoloma vseeno, kaj bojo oni narobe razumeli, jaz tega priimka pač več nosla ne bom',
/.../ Jaz sem vesela, da sem z Dominikom poročena pa bom ostala poročena, sn pa vesela po
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eni strani tudi, da ne bom nikdar več čula za ta priimek, me razumeš? Jaz sem celo njemu
rekla, da ko bo prišo domu, da ga bo še on spremenil.« O-m3 je sprememba priimka nekoliko
užalila: »Jaz to kot neko žaljenje čutim, čeprav jo probam razumet.« S spremembo priimka se
je partnerka želela otresti stigme, ki je ta priimek spremljala. Čeprav je obsojenca to sprva
užalilo, poskuša njeno mnenje tudi razumeti. Par se tudi veliko prilagaja zaporu, saj P-ž3
pravi: »Vedno si mormo vse prilagajat, ne ... Zaj majo otroci rojstni dan, pa ga ne moremo
naredit isti vikend zato, ker njega ni, ne,« a je partnerka vseeno srečna, da bo lahko O-m3
letos z njimi sploh na praznovanju. P-ž3 pravi tudi, da morata vedno razmišljati, kje se lahko
obsojenec giba: »Vsakič, ko se v avto vsedema, ga vprašam, 'maš dovolilnico, saj veš, če te ki
ustavijo'.« O-m3: »Ja, 10 let ko sem bil od kaznivega dejanja pa od pripora /.../ pa nisem
nikamor pobegno, pa nisem nič ne naredo, zaj si pa čist podvržen sistemu ...«. Partnerka pravi
tudi, da je poskušala različnim službam razložiti situacijo, v kateri sta se partnerja znašla:
»Jaz sem res prvi dve leti, ogromno, res ogromno ogromno delala na tem, /.../ da bi se nekdo
vsedo z mano dol pa bi me poslušal, kaj jaz razlagam. Jaz sem htela vsem dopovedat, da jaz
nisem ena tistih žen, ki je pač vedla za vse, nosla krznene plašče pa se vozla v audiju ne vem
kakem, pa bogato živela od tega, ne, pa rekla, 'joj, moj pa ni nič kriv'... Razumeš, jaz sem
vsem pisala pisma, /.../ da dejansko, jaz vem, da on je kriv, me razumeš, da on mora odsedet
svojo zadevo, ampak da vsaj nekdo malo prisluhne /.../ ker mamo tako pa tako situacijo, da
mamo tak, da je postal v bistvu drugačen človek že vmes... Pa vedno sem naletela na zaprta
vrata.« Povedano namiguje, da se v primeru takšnih in podobnih težav lahko zgodi, da se
posameznik ne more na nikogar obrniti, saj ni nikogar, ki bi bil voljan poslušati. Partnerka se,
ko ji je težko, spomni lepih časov, ki sta jih preživela skupaj z obsojencem in otroki. Čeprav
niso imeli veliko denarja, so si znali skupaj ustvariti lepe trenutke, kar jo drži pokonci.
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Slika 5: Odzivi in soočanja s spremembami v času kazni
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6. Kateri so predlogi za podporo kvaliteti partnerstva v času prestajanja zaporne kazni?
Predloge in želje v povezavi s partnerskim odnosom v kontekstu zaporne kazni intervjuvanci
izpostavljajo ne glede na trenutno realno možnost njihovih uresničitev.
Vsi pari omenjajo spremembe na področju pomoči s strani zavoda. Par 3 je svoje želje
usmeril na fleksibilnost kazni, v smislu, da bi lahko vsak obsojenec izrazil samega sebe in si
tako ponudil možnost bolj fleksibilnega in individualiziranega načina kaznovanja. Iz tega
izhaja tudi mnenje O-ž, da bi bilo potrebne več pomoči s strani mentorjev: »Mentor bi se
mogo več ukvarjat s samimi zapornicami zato, iz tega naslova, da jih sploh spozna, ne samo
po papirjih.« To izrazi tudi P-ž3: »Met psihologe notri, ki bi ugotovili dejansko, neko dejstvo,
kake družine so, da razdeli družine v tipe, ne, ne vem, tako pa tako družino.« P-ž3 pravi tudi,
da bi zapor dejansko moral spremljati človeka: »V osnovi spremljat človeka, veš, pa analizirat
zadeve /.../ Tak, oni bi mogli vsakega posameznika res preučit.« Na problem, ki ga omenjata
par 1 in par 3 opozarja tudi Flaker (1998), ki pravi, da se zaposleni v zaporih preveč
poslužujejo dokumentov in premalo resničnega stika. Tema pomoči zavoda pa gre tudi v smer
iskanja zaposlitve. O-ž: »Pa da bi ti zavod mal bol pomago, recimo, al kako službo, al to, al
ono, nekak, neke stvari ...« S tem se strinja tudi par 2: »Fajn bi blo, da bi meli več možnosti
tukaj, da bi te spravli nekak na to, da ko prideš vn, da probajo kako zaposlitev najt, al pa kaj
takega, to bi blo super.« Omenili smo že, da so finančni problemi eden od najizrazitejših
problemov partnerjev v kontekstu zaporne kazni (Bakker idr., 1978; Travis idr., 2003), zato
menim, da bi reševanje tega problema pozitivno vplivalo na partnerske odnose. Če bi bila
kazen torej bolj fleksibilna, če bi strokovno osebje nudilo več pomoči, če bi resnično
spremljalo posameznika in mu po odpustu iz zavoda pomagalo pri pridobivanju zaposlitve, bi
bila zaporna kazen za oba partnerja verjetno lažje premostljiva.
Vsi pari omenjajo, da si želijo sprememb na področju obiskov. Par 1 si želi, da bi bil zapor
prijaznejši do otrok, ko ti pridejo na obisk, par 2 pa, da bi bili obiski in sprehodi z obiskovalci
možni v bolj odprtih in večjih prostorih.
P-m in P-ž3 pravita, da bi zapori morali med seboj ločevati zapornike glede na kazniva
dejanja. Zaenkrat v slovenskih zaporih to ni uresničeno, saj ZIKS-1-NPB8 v 98. členu glede
ločevanja zapornikov določa le: »(1) Zoper obsojenca, ki ogroža življenje ali zdravje drugih,
se sme odrediti, da prestaja kazen ločeno od drugih obsojencev. Le izjemoma sme tak
obsojenec pod nadzorstvom delati skupaj z drugimi obsojenci.« Z ločevanjem zapornikov se
strinjajo tudi nekateri avtorji (Beccaria, 2002; Kanduč, 2003b; Meško, 1997). Vsekakor je to
po mojem mnenju logično s tega vidika, da se obsojenci z »manj resnimi zločini« počutijo
bolj varne, če so ločeni od obsojencev z »bolj resnimi zločini« in se v tem pogledu s
separacijo strinjam. To razumem in imam v mislih, vendar menim, da je tukaj najprej treba
opozoriti na to, da niso nujno vsi obsojenci z milejšimi zločini nenevarni za druge, in obratno,
da niso vsi obsojenci s težjimi zločini nevarni. Kot drugo menim, da s separacijo še bolj
stigmatiziramo, predvsem obsojence s težjimi kaznivimi dejanji, kar, pedagoško gledano, ni
priporočljivo. Ob tem se mi pojavi vprašanje, kakšno samopodobo bi separacija vzbujala pri
obsojencih s težjimi kaznivimi dejanji, pa tudi, koliko možnosti bi ti obsojenci resnično imeli
za resocializacijo, glede na to, da bi veljali za »slabše« in »bolj problematične«. Bojim se
namreč, da bi bilo strokovno osebje manj angažirano za nudenje pomoči tem zapornikom, kot
je po pričevanju intervjuvancev že zdaj. Glede na napisano menim, da ni enoznačnega
odgovora na vprašanje ločevanja zapornikov glede na kaznivo dejanje. Vsekakor se strinjam z
nekaterimi intervjuvanimi, ki pravijo, da bi morali zaposleni resnično spoznavati vsakega
posameznika in glede na njegovo individualnost prilagoditi prestajanje kazni, s separacijo ali
brez nje.
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Par 1 želi sobe za intimne obiske, ki pa jih par 3 zavrača in bi jih ukinil vsaj za določene
obsojence, na primer povratnike, obsojence kaznivih dejanj spolnih zlorab, pedofilije in
umora: »Ne bi, takim ne bi dala nočitve, pa niti nekim morilcem, ne glej /.../ Pa povratnikom,
recimo, tudi ne bi dovolila.« Več o nočitvah smo govorili na strani 67. Morda bi na tem mestu
komentirala le, da se nam tukaj kaže še drugi vidik želje o prepovedi nočitev. Kot smo že prej
omenili, bi z enega vidika par 3 nočitve prepovedal zaradi občutka sramu obiskovalk. Drug
vidik je negativna naravnanost do nekaterih obsojencev – partnerja namreč pravita, da bi
prepovedala nočitve vsaj za določene obsojence. Mnenja sem, da se lahko obiskovalka
kateregakoli zapornika počuti, kot se je počutila P-ž3, ne glede na kaznivo dejanje obsojenca.
Zato v tem smislu prepoved nočitev ne izhaja več iz občutka ponižnosti obiskovalk, ampak iz
tega, da se partnerjema ne zdi pošteno, da storilci najhujših kaznivih dejanj in povratniki
dobijo takšen privilegij, kot je nočitev. Naj tukaj spomnim na razlago O-ž o povratnikih, ki
nam pokaže drugo stran povratništva in povratnike kot tiste ljudi, ki nimajo možnosti izbire.
Razmišljam, da do vseh povratnikov ne bi smeli biti odklonilni, zato lahko samo do določene
mere podpiram mnenje para 3 o prepovedi nočitev za nekatere obsojence. Z njim se ne morem
v celoti strinjati, saj verjetno ne bi bilo prav, da bi bile določene stvari že v začetku
prepovedane za nekatere obsojence. Na podlagi podrobne obravnave in spremljanja vsakega
obsojenca bi bilo naknadno potrebno ugotoviti primernost nočitev zanj. To bi predhodno
vsekakor zahtevalo večje število zaposlenih strokovnjakov. Prav tako bi par 3 ukinil
garsonjere (več o garsonjerah na str. 67).
Dodatno izpostavljeni vidiki posameznih parov o predlogih:
Par 1: obsojenka si želi, da bi namesto krajše kazni zapora ljudi dajali na čipe. Njeno idejo
podpiram, saj menim, da ne sodijo vsi ljudje, ki so storili kaznivo dejanje, v zapor. Zapor je
namreč po mojem mnenju previsoka cena za nekatere ljudi in kazniva dejanja. Za takšne ljudi
se mi zdi čip dobra možnost. Problem vidim v financiranju in izvajanju nadzorovanja
takšnega sistema. O-ž v povezavi s tem še pravi, da bi ljudje, ki morajo plačati odškodnino,
morali iti delati in ne v zapor. Obsojenka si prav tako želi, da sprejemna faza v zaprtem
oddelku zapora ne bi trajala tako dolgo in »da bi se ti režimi raznorazni, ki so, da bi se te
stvari prej sproščale, ne. Da bi recimo lahka mel več vikend kak.« Bolj jasno prestajanje
kazni je še ena želja obsojenke: »Človek mora dejansko sam vedet, kaj te čaka.« Kot smo
rekli prej, prestajanje kazni nekateri obsojenci namreč dojemajo kot nejasno, saj ne vedo
natančno, kdaj bodo lahko odšli na prostost.
Če sklenemo, vsi pari omenjajo, da bi si zaposleni morali bolj prizadevati za pomoč v
zavodu, večinoma v smeri zaposlitve po prestani kazni in splošne pomoči, preučevanja
posameznika in s tem individualizacije kazni ter njene fleksibilnosti. Prav tako vsi
intervjuvani omenijo obiske, ki bi morali biti na splošno prijaznejši do obiskovalcev. Par, ki
ima v zaporu možnost nočitve s partnerjem, bi te nočitve ukinil, par, ki te možnosti nima, si je
želi. Dva od treh partnerjev si želita, da bi bili zaporniki ločeni glede na kaznivo dejanje; če bi
bilo tako, bi ju manj skrbelo za obsojenca. Obsojenka si želi, da bi nekateri kršilci kaznivih
dejanj lahko imeli sistem čipov, da bi nekateri lahko delali in ne bivali v zaporu, prav tako pa
si želi, da bi se zaprti režim na začetku prestajanja kazni hitreje sproščal ter da bi bilo
prestajanje kazni bolj jasno. Če bi bili ti predlogi upoštevani, bi verjetno tudi partnerja več
časa preživela skupaj, kar bi lahko pozitivno vplivalo na partnerski odnos v času zaporne
kazni.
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Slika 6: Predlogi v podporo kvaliteti partnerstva
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5 PREDLOGI IN USMERITVE PRI DELU S PARI, KI SE SOOČAJO Z ZAPORNO
KAZNIJO

Na osnovi predlogov, ki so jih podale intervjuvane osebe, in spoznanj iz odgovorov na
raziskovalna vprašanja, sem oblikovala možne usmeritve pri delu s pari, ki se soočajo z
zaporno kaznijo. Predloge sem razdelila v dva sklopa.
Prvi sklop predlogov se nanaša na pomoč s strani zavoda.
Večina intervjuvanih oseb je mnenja, da jim zapor ne nudi takšne pomoči, kot bi si je želeli
(bolj fleksibilna kazen, več pomoči s strani strokovnega osebja, spremljanje zapornika). Tudi
Flaker (1998) pravi, da je pomoč v zaporu velikokrat neučinkovita. Zaradi obeh razlogov
predlagam dostopno in aktivno pomoč v času prestajanja kazni za zapornike in njihove
partnerje. To pomeni, da so strokovni delavci na voljo obsojencem in njihovim partnerjem, ko
se ti želijo informirati, se z njimi pogovoriti o svojih doživljanjih ali potrebujejo pomoč. Kot
so intervjuvani namreč povedali, je izkušnja zapora izjemno naporno obdobje v partnerskem
odnosu.
Nekateri intervjuvanci imajo občutek, da zapor vse obsojence obravnava enako in tako ne
upošteva posameznikove individualnosti. Takšna obravnava ne vključuje prilagajanja in je
tako preveč rigorozna za ohranjanje partnerskega odnosa. Poleg tega, kot pravi en
intervjuvanec, načenja tudi samozavest obsojenca, podobnega mnenja pa so tudi nekateri
avtorji (Dolovich, 2012; Goffman, 1961). Kanduč (2006) pravi, da bi morala biti kazen v
zaporih individualizirana. Ker se na podlagi doživljanja intervjuvancev strinjam z avtorjem,
tudi sama predlagam izvajanje individualizirane kazni, v smislu konstantnega spremljanja
posameznika in nudenja pomoči, ki mu ustreza. To vključuje tudi dojemanje zapornika kot
človeka, vendar Govednik Krasková (2012a) opozori, da zapori pri nas tega ne premorejo.
Zapornika dojeti kot človeka bi pomenilo videti ga v svojem celostnem kontekstu, ne le v
kontekstu kaznivega dejanja, in mu na podlagi tega ponuditi takšno prestajanje kazni, ki bo
zanj najbolj koristno v smislu izboljšanja življenjskega položaja. Če bi zapor dojemal
zapornika kot človeka, samozavest obsojenca ne bi bila tako skrhana, kar bi po mojem
mnenju pomenilo tudi trdnejši partnerski odnos.
Večina intervjuvancev izpostavi tudi, da bi si želeli več učinkovite pomoči pri iskanju
zaposlitve, saj pričakujejo probleme pri zaposlovanju po odpustu iz zavoda. Zaposlitev
zadovoljuje nekatere osnovne človeške potrebe, na primer po (ekonomski) varnosti, hrani in
vodi. Zadovoljitev teh potreb lahko pozitivno vpliva na odnos med partnerjema, saj se jima ni
potrebno ukvarjati s preživetvenimi vprašanji, zato menim, da bi morali zavodi svojo pomoč
usmeriti tudi k boljšim zaposlitvenim možnostim obsojencev.
Na podlagi spoznanj iz pogovorov predlagam boljšo koordinacijo in sodelovanje med
zaposlenimi v zaporu. En par namreč pravi, da je enake stvari mučno govoriti vsakemu
strokovnjaku posebej, sploh če ti delajo v istem zavodu. Več medsebojne koordinacije in
sodelovanja med strokovnim osebjem v zaporu bi pomenilo, da bi se strokovnjaki med seboj
pogovarjali o obsojencih, si izmenjevali informacije in dokumentacijo o njih ter medsebojno
sodelovali pri načrtovanju in nudenju pomoči obsojencem. Tako bi med drugim nekaterim
zapornikom morda prihranili trpljenje in napor, ki ju občutijo ob ponovnem razlaganju
življenjske situacije.
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V drugem sklopu se predlogi osredotočajo na izboljšanje pogojev obiskov v zaporu.
Vsi intervjuvanci izpostavijo, da so prostori za obiske premajhni, zato se partnerji med seboj
ne morejo v miru pogovarjati. Ena partnerka izpostavi, da je predvsem zaradi negativnega
doživljanja obiskov prenehala obiskovati zapornika. Zaradi opisanega skupaj z nekaterimi
intervjuvanci predlagam večje in bolj odprte prostore za obiske. Prav tako bi morali biti ti
prostori bolj prijazni do otrok, v smislu postavitve igrišča, igral in podobnega. Z
upoštevanjem teh predlogov bi se partnerji (in otroci) med obiski počutili bolje in bi se lažje
pogovarjali, zaradi česar bi bili obiski verjetno pogostejši, kar bi lahko pomenilo večjo
medsebojno podporo partnerjev v času prestajanja kazni.
Na podlagi želje enega para o možnosti nočitev prav tako predlagam, da se v zavodih, kjer
nočitve niso možne, te omogočijo. Beck (2013) namreč pravi, da so spolni odnosi eden izmed
najintimnejših interakcij v partnerskem odnosu, Zemans in Cavan (1958) pa podpirata
mnenje, da možnost spolnih odnosov v času prestajanja kazni krepi partnersko zvezo. Pri
urejanju nočitev v zaporu je treba biti zelo pozoren na potrebe obsojencev in njihovih
partnerjev. Zaradi slabe organizacije nočitev v zaporu in posledičnega negativnega doživljanja
nočitev, kar izpostavi en par, te ne dosežejo svojega namena vzdrževanja zveze in spolnih
odnosov. Tako predlagam v (pri nas edinem) zaporu, kjer so nočitve možne, izboljšanje
pogojev, predvsem v smislu večje razdalje med posameznimi sobami.
Prav tako predlagam možnost pogostejših obiskov po obsojenčevem prihodu v zapor. Vsi pari
se namreč strinjajo, da je začetek prestajanja kazni izjemno težek, saj je obsojenec vržen v
popolnoma drugačno okolje (brez dela, omejeno gibanje, veliko nepoznanih ljudi v majhnem
prostoru), partner na prostosti pa naenkrat ostane sam. V tem obdobju obsojenec prestaja
kazen v zaprtem oddelku, kjer so tudi obiski precej omejeni. Obiski bi morali biti pogostejši,
sploh v začetni fazi prestajanja kazni, kot pravijo intervjuvanci, saj se partnerja srečujeta z
nenadnimi in velikimi spremembami, ki bi jih morda lažje sprejela in se z njimi spopadala, če
bi imela možnost pogostejših stikov.
Potrebna bi bila tudi prijaznejša obravnava obiskovalcev ob prihodu v zapor. Dva partnerja
namreč opisujeta neprijazen in nespoštljiv sprejem v zapor, podobno pripovedujejo tudi
nekateri intervjuvanci v drugi raziskavi (Chui, 2009). Bolj primeren odnos sprejemne službe
bi pomenil prijazen in human odnos do obiskovalcev. Na ta način obiskovalcem ne bi bilo
tako neprijetno ob vstopu v zapor, kar bi pomenilo, da bi partnerji morda raje in bolj pogosto
obiskovali obsojence.
6 DOPRINOS K STROKI
Naloga prispeva vpogled v spremembe v partnerskih odnosih v času zaporne kazni in
izpostavi spremembe pri vsakemu izmed partnerjev kot posamezniku. Z nalogo sem povezala
dve temi socialnopedagoškega raziskovanja, zaporno kazen in partnerski odnos, in s tem
prišla do tretje teme, partnerski odnos v kontekstu zaporne kazni. Čeprav v slovenski literaturi
lahko najdemo nekaj prispevkov v zvezi z družinami obsojencev, je tema partnerskega odnosa
precej neraziskana, zato menim, da naloga v slovenski prostor prinaša svoj delež tako socialni
pedagogiki in sorodnim vedam kot penologiji.
Magistrsko delo opozori na intimne odnose obsojencev s partnerji. Delo je tako lahko v
pomoč strokovnim delavcem v zaporih, saj osvetli zelo pomemben vidik v življenju
obsojencev. Prav tako naloga opozori na partnerje obsojenih oseb, ki so ostali zunaj in so
velikokrat pozabljeni, ranljivi in izpostavljeni socialni izključenosti. S tega zornega kota lahko
naloga služi kot pomoč različnim svetovalnim službam in samostojnim svetovalcem, ki se pri
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svojem delu lahko srečajo (z obsojenci in) s partnerji obsojencev. Iz odzivov sogovornikov
sklepam, da je izvedba naloge predstavljala tudi podporno intervenco vsem intervjuvanim, saj
so dobili prostor, da spregovorijo o lastnem položaju in doživljanju partnerskega odnosa v
času zaporne kazni.
7 NADALJNJE RAZISKOVANJE

Nadaljnje raziskovanje teme partnerskega odnosa v kontekstu zaporne kazni bi bilo zelo
dobrodošlo, saj je, kot sem omenila, v Sloveniji to področje še precej zakrito in neraziskano.
V tem smislu predlagam:
 raziskovanje z večimi primeri,
 za pridobivanje vzorca ubiranje drugih poti z namenom večje objektivnosti in
raznolikosti,
 kvantitativno raziskovanje za ugotavljanje deleža obsojencev v partnerski zvezi,
dolžine teh zvez, kako dolžina zaporne kazni vpliva na partnerski odnos in možnost,
da pari ostanejo skupaj ali se razidejo, deleža razpadlih partnerskih zvez zaradi
zaporne kazni,
 kvantitativno in kvalitativno ugotoviti, koliko je (tudi homoseksualnih) zvez, kjer sta
zaprta oba partnerja in kaj v partnerskem odnosu sledi po prestani kazni,
 raziskovanje primerov ženskih obsojenk in njihovih partnerjev,
 študij literature v drugih tujih jezikih, ne le v angleščini in španščini.
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III SKLEPNE MISLI
»Mislim, da nihče ne razume mero izgube, ki jo čutim ob njegovemu [partnerjevem] odhodu v
zapor. O tem ne morem govoriti s prijatelji. Bilo bi tako drugače, če bi Danny umrl. Ko nekdo umre,
ljudje to vidijo kot legitimen razlog za nenavadno obnašanje, toda ne vidijo nobenega legitimnega
razloga biti čuden, ker je tvoj mož odšel v zapor. Čutim občutek izgube, a ljudje se tega ne zavedajo.
Ne zavedajo se, da mi je bil odvzet. Moji prijatelji vidijo njegovo aretacijo kot nekaj, kar si storil
prostovoljno. Moj partnerski odnos vidijo kot mojo krivdo. Postlala sem si posteljo, sedaj naj na njej
ležim. Ljudje to vidijo kot, da sem tudi jaz storila nekaj narobe. To je absurd. Ko rečejo 'Kako si mu
lahko predana?', se ne zavedajo, da ne morem kar zatreti svojih čustev, kot lahko zaprem vodno pipo.
Ta stvar ni takšna, do katere bi lahko bila objektivna.« (Žena zapornika, Fishman, 1990, str. 79).

V vseh državah prihaja zaradi zaporne kazni do sprememb v partnerskem odnosu. Seveda
obstaja v svetu nekaj variacij zapora in še več različnih vrst partnerskih odnosov, a je dejstvo,
da, vsaj za določen čas, zapor partnerja fizično loči. Zaradi tega se v partnerskih odnosih
vzpostavlja drugačna dinamika, kot sta je bila partnerja navajena pred zaporom.
Partnerski odnos je pomemben vidik v življenju obsojenca. Morda sprva tega ne bi trdila,
saj se nikoli prej, čeprav imam izkušnje z delom z zaporniki, nisem poglobila v temo
partnerstva v zaporu. Tako je bila s tega vidika ugotovitev izjemne teže partnerske zveze
novost. Ko sem začela raziskovati, sem ugotovila, da je to pravzaprav zelo logično. Tako kot
nekaterim ljudem na prostosti, je tudi nekaterim v zaporu pomemben njihov partnerski odnos,
kar je razumljivo. Če pogledamo še drugo, enakovredno polovico partnerskega odnosa,
srečamo partnerje obsojencev, ki so v času zaporne kazni ostali sami. Skozi proces raziskave
sem utrdila svoje mišljenje, da kaznivo dejanje samo po sebi velikokrat ni razlog za razpad
zveze. Menim, da je partnerska zveza lahko močnejša od kaznivega dejanja. Čeprav je temu
morda res tako, pa se nemalokrat zgodi, da zapor vendarle upraviči konec partnerstva.
Intervjuvanim parom, s katerimi sem v procesu nastajanja magistrske naloge sodelovala,
na srečo zapor ni prišel do živega in so ostali skupaj. Vendar je njihova izkušnja izjemno
težka, z njo se vsak dan borijo in vsak dan partnerstvo zmaga nad zaporom, kar je seveda
lahko utrujajoče, a vztrajajo, saj jim je izkušnja partnerskega odnosa pomembnejša od
izkušnje zapora.
Tako obsojeni kot partnerji na prostosti pravijo, da je partnerski odnos v času zaporne kazni
na preizkušnji, saj je ta izkušnja zelo težka. Nekateri pravijo, da jim osebje v zaporu pri
ohranjanju partnerstva ne pomaga. Vsi partnerji so bili ob odhodu v zapor zelo zmedeni, saj
niso vedeli, kaj jih čaka in kaj morajo storiti. Sčasoma so se na svojo situacijo privadili, tako
tisti v zaporu, kot tisti na prostosti. Stike intervjuvani partnerji najbolj ohranjajo s pisanjem
pisem, nekoliko manj pa z obiski, saj vsi obiske doživljajo kot precej negativne zaradi
pogojev, v katerih so izvedeni. Pravijo, da je v sobah za obiske prevelika gneča in da se ne
morejo normalno pogovarjati, nekateri partnerji izpostavljajo tudi neprimeren odnos
paznikov. Partnerji ohranjajo stike tudi z izhodi, odkar je obsojeni do njih upravičen – pred
izhodi je bilo vsem intervjuvanim zelo težko zaradi preveč omejenih možnosti stikov.
Zanimivo je, da partnerja vsak s svojega stališča gledata nase in na drugega partnerja. Čeprav
gre za dve osebi, so pri vsakem paru prisotna kar štiri stališča. Menim, da so ti zorni koti
različni zato, ker je vsak izmed partnerjev postavljen v svoje, medsebojno zelo različno okolje
– eden v zapor in drugi v staro okolje. Za oba je ta okoliš neznan, za obsojenca zato, ker je
dejansko prestavljen drugam, za partnerja zato, ker v starem ambientu ni več partnerja in staro
okolje tako dobi novo dimenzijo, velikokrat precej slabšo. Obsojenci so sami sebe dojemali na
precej podoben način, opisovali so občutke nemoči in videli veliko pomembnost v tem, da jim
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partner stoji ob strani. Partnerji so obsojene zaznavali zelo različno, po mojem mnenju zaradi
različnosti situacij, v katerih so se znašli. Partnerji so namreč v različnih okoljih, medtem ko
so obsojenci v približno istih (čeprav gre za različne zapore, je med zapori manjša razlika kot
med okolji zunaj zapora, v katerih se nahajajo različni partnerji). Vsi partnerji so govorili o
svoji samoti in, v primeru družine, preobremenjenosti, odkar je partner zaprt. To izhaja iz
tega, da obsojenec ne more pomagati pri skrbi za otroke, dom in finance – partner na prostosti
za vse ostane sam. Vsi partnerji pravijo, da so se sicer sčasoma na vse spremembe navadili, a
da to ni bilo in še vedno ni enostavno. Tukaj pridem v svojem razmišljanju do pomembnega
trenutka. Spregledam namreč, da je čas, ki ga posameznik potrebuje, da se navadi na
spremembe zaradi zaporne kazni partnerja, odvisen od dolžine kazni (podrobneje opisano na
str. 59). Odzivi na zaporno kazen so med intervjuvanci zelo različni, vsi partnerji pa se
tolažijo s tem, da bo tudi zaporne kazni enkrat konec in bodo lahko potem znova zaživeli
skupaj. Na tem mestu bi bilo zanimivo raziskati partnerski odnos pri izjemno dolgih ali celo
dosmrtnih kaznih; verjetno bi bila razmišljanja precej drugačna. Nekateri obsojenci so se
zaradi zaporne kazni spremenili na bolje, na nekatere pa je zapor vplival negativno. Zanimivo,
v teoretičnem delu sem se osredotočila le na negativne posledice, saj v literaturi drugih niti
nisem zasledila, zato verjetno nisem pomislila, da bi lahko bilo drugače. Nekaterim obsojenim
se je v zaporu izboljšalo zdravstveno stanje in si bolj želijo službe ter družine. Slabi vplivi pa
so bili največkrat večja občutljivost in pomanjkanje samozavesti, kar sem opisala tudi v
teoretičnem delu. Spremembe partnerjev so bile zelo različne, najbolj me je presenetilo to, da
en par ni opazil sprememb pri partnerki na prostosti. K temu lahko v tem primeru botruje
relativno kratka zaporna kazen. Tudi v tem smislu sprva nisem verjela, da so možne pozitivne
spremembe – intervjuvanci tako izpostavljajo, da so partnerji bolj samostojni v različnih
kontekstih (boljše obvladovanje doma, večja samozavest). Pri eni partnerki so prevladovale
negativne spremembe, predvsem v smislu manjšega izkazovanja in občutenja čustev. Vsi pari
navajajo pozitivne in negativne posledice zaporne kazni na partnerski odnos, več je slednjih.
Najbolj izpostavljajo finančne težave in spopadanje s fizično odsotnostjo obsojenega
partnerja. Kot pozitivno spremembo nekateri omenijo, da sta se partnerja od zaporne kazni
naprej bolj povezala.
S prikazom kratkega povzetka ugotovitev, ki temeljijo na treh parih, ki se soočajo z
zaporno kaznijo, sem želela nakazati svoj sklep. Ta pravi, da zaporna kazen vpliva na oba
partnerja, prav tako pa tudi na sam partnerski odnos. Opažam, da se v tujini na tem področju
razvija literatura (česar pa ne morem trditi za Slovenijo), vendar se dela avtorjev zmeraj, vsaj
po mojih izkušnjah, osredotočajo le na eno polovico partnerskega odnosa: ali na situacijo
obsojenca, katerega partner je zunaj zapora, ali na položaj partnerja, ki je v partnerski zvezi z
obsojeno osebo. Ta dela vzbujajo občutek, da je eden izmed partnerjev pomembnejši od
drugega, da je enemu težje kot drugemu ali da en potrebuje več pomoči kot drugi. Po mojem
mnenju to ne drži, zato v svojem delu poskušam enakovredno opozoriti tako na obsojence kot
na njihove partnerje. Prej opisano (posamično) obravnavo lahko sicer upravičimo z
avtorjevim zanimanjem za raziskovanje in s tem, da je že doživljanje enega partnerja precej
kompleksno. A vendar ni v partnerskem odnosu nikdar le ena oseba, ampak vedno (vsaj) dve.
Obravnavanje zgolj obsojencev ali zgolj njihovih partnerjev nam ne da tako celostne
predstave o kontekstu partnerskega odnosa v času zaporne kazni kot raziskovanje obeh. Skozi
interakcijo, ki se med raziskovanjem vzpostavlja med partnerjema, in njune medsebojne
reakcije na izrečeno, se lahko celoten partnerski odnos po mojem mnenju in izkušnji bolje
postavi v kontekst zaporne kazni. Parom, ki se soočajo z zaporno kaznijo, strokovnjaki
namreč ne bomo pomagali, če se bomo ukvarjali z le enim partnerjem, ampak moramo zmeraj
v obravnavo vključiti oba in preučiti njun partnerski odnos.
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V PRILOGA

Priloga 1: PRIMERI KODIRANJA POGOVOROV

PAR 1
BESEDILO
J: In kak sta
izkoristla ta čas, ko
sta bla skup?
P-m: Sprehod pa
pogovor.
O-ž: Ja.
J: Kdo je bil glavni
govorec?
P-m: Ariana že od
nekdaj velik govori,
js govorim zlo mal...
To ni nič novga...
O-ž: Ja, ampak tu je
tak ne, tu če hočeš,
da prideš dobr skos
ne smeš velik, no,
lahko, ampak js tuki
not ne govorim velik.
Zrt tega, ker ni dobr
če prenašaš čenče, ni
dobr če to delaš, ni
dobr, če ono, in
karkoli rečeš, se
lahko v bistvu proti
teb obrne in se
načeloma držim bolj,
mislim, ne pomen
zdej da sm pa čist
tiho, ne, ampak sm bl
tiho ne. Ampak pol
ko je on pršo na
obisk, ne, neki časa
je trajal, ampak pol
se vsuje plaz, ne, in
pol js sm vse to
mogla, cel tedn sm
tih, ne, in pol ko sm
začela govorit, tk se
mi zdle počas odpira
ne... Neki časa mi gre
bol počasi, ko pa

KODE I. REDA

KODE II. REDA

skupni čas v zaporu
sta izkoristila za
sprehod in pogovor

obiski

(partner) obsojenka
govori več kot on

medsebojni pogovor

(obsojenka) v zaporu
ne smeš veliko
govorit

odmaknjenost
(obnašanje v zaporu)

KATEGORIJE

partnerski odnos v
času zaporne kazni

dojemanje zapora

(obsojenka) ona ne
govori veliko
ni dobro, če prenaša
čenče
(obsojenka) karkoli
reče, se lahko obrne
proti njej
(obsojenka) drži se
bolj za sebe, ne
pomeni, da je čisto
tiho
(obsojenka) ko pride medsebojni pogovor
partner na obisk, traja
nekaj časa, da
spregovori, saj je bila
cel teden tiho, potem
pa začne govorit, na
začetku gre počasi,
ko pa začne govorit,
pa kr govori
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partnerski odnos v
času zaporne kazni

začnem govorit
govorit govorit, pol
pa, pol pa sm kr
govorila. No, pa... Sj
sma se pogovarjala,
da nism sam js
govorila, ne, tko, ko
da bi radio poslušal,
ne, ampak... Ja, je pa
res, da večji čas.
P-m: Zaj rabi ob
petkih približno 20
do 30 minut da
spregovori. Tak že 6
krat vmes jo
vprašam, kaj ji je, pol
pa počas...
Spregovori.

PAR 2
BESEDILO
O-m2: Ja, jas moram
rečt, mi smo... Ona ni
tega jemala resno.
Ona je skos misla, da
se to ne more zgodit.
Zato ker to, pač, se je
vleklo, so ble neke
pritožbe, jas sn pa
vedo, jas sm sam
čako. Sam čako sm,
kdaj bo prišlo vabilo.
Je slab občutek, tak
bom reko... Čakaš
ono, ne vem, ni
prijeten občutek, tak
bom reko... Ne vem...
Kak si se ti počutla?
P-ž2: Ja normalno,
da ne prijetno, ne.
O-m2: Mislim,
prijetno ne, ampak
pravim, drugač tak...
P-ž2: Sej vidiš, da,
ko se nekaj čaka...
Sigurno, ne...
O-m2: Veza se ustavi
u onmu trenutku,

(obsojenka)
pogovarjata se, ne
govori samo ona, je
pa res, da večji čas
govori ona
(partner) obsojenka
rabi dvajset ali
trideset minut, da
spregovori, on jo
vmes že velikokrat
vpraša, kaj ji je,
potem pa počasi
spregovori.

KODE I. REDA
(obsojenec) partnerka
ni jemala resno,
mislila je, da se zapor
ne more zgodit

KODE II. REDA
parterkino
odganjanje misli na
zapor (odhod v
zapor)

KATEGORIJE
partnerski odnos pred
zaporno kaznijo

(obsojenec) proces se dolgi sodni proces
je vlekel, bile so
pritožbe
(obsojenec) on je pa
vedel in je čakal,
kdaj bo prišlo vabilo
(obsojenec) to je slab
občutek

slab občutek (odhod
v zapor)

(parterka) ni se
počutila prijetno

(partnerka)

(obsojenec) zveza se
v tistemu trenutku

ustavitev zveze
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partnerski odnos v
času zaporne kazni

bom js reku. Ne gre
naprej in nazaj ne,
takrat se ustavi, kr
nemorš si zdaj
postavljat nekih
ciljev, grema zdaj na
morje čez en mesec,
če pa veš, da lahko
dobiš vabilo jutr a ne.
P-ž2: To je res ja.
O-m2: Tk da... Je, je.
P-ž2: Res vbistvu
čakaš sam tisti dan...
In ti čas seveda ful
hitro mine, kr zdaj ko
je on tu, ne mine
nikamor ne, pač to...
J: Kdaj pa gre zveza
pol naprej?
P-ž2: Odvisno kok
spet skupaj držiš, ne,
pač kot sn rekla, če
se midva podpirama
en drugega pa držima
skupaj, se lahko... Se
gre naprej.

ustavi, ne gre naprej
ne nazaj, saj si ne
moreš postavljat
ciljev, če veš, da
lahko jutri dobi
vabilo

(partnerka) samo
čakala je tisti dan,
čas pa je medtem
zelo hitro minil

slab občutek (odhod
v zapor)

(partnerka) zdaj, ko
je on zaprt, ne čas ne
mine nikamor

počasno minevanje
časa (partnerka)

(partnerka) kdaj
zveza gre naprej je
odvisno od tega,
koliko partnerja
držita skupaj

nadaljevanje zveze
(partnerka)

(partnerka) če se
medsebojno
podpirata, gre zveza
naprej

PAR 3
BESEDILO
P-ž3: Pa vedno te je
strah, vsakič ko me
pokliče, vedno že na
začetku, jaz sem taki
paranoik pa panik,
ne, jaz sem vedno
njemu težila, naj se
drži za sebe, pa da ne
boš mel problemov,
saj veš, pa da te ne
bo zdaj kdo tam v
nekaj namočo not,
razumeš, ko so to
neke spletke, zgodbe,
razumeš, vedno sem

KODE I. REDA

KODE II. REDA

(partnerka) je
skrb za obsojenca
paranoik in panik in
je obsojencu rekla,
naj se drži zase, da ne
bo imel problemov,
da mu ne bo kdo česa
podtaknil, naj bo
tiho, naj dela svoje
delo, naj uredi, kar
mora, kot mu je
naročeno, naj se
umakne od vseh

91

KATEGORIJE

partnerski odnos v
času zaporne kazni

mu pravla, pa tiho
bodi, sploh ne
komentiraj nič ne,
delaj svoje delo, pač
živi tisto neko svoje
življenje, razumeš,
porihtaj to, kaj
moraš, kaj ti je
naročeno in to je to,
razumeš, umakni se
od vseh, ne... Vsak
večer si razmišlam,
joj, bo vse vredu, da
ga ne bo kdo zaj tam
napado, da ne bo zaj
veš, ne vem, kdo kaj
podtakno, da boš še
to zgubo, kaj mamo,
vedno te je strah, in
jaz tak rečem, zapor
sam, ne, je
rehabilitacija za njih,
ne, ampak največja
rehabilitacija je to za
družino, me
razumeš... V bistvu
tu so tiste žene, ki
nosijo njihov križ,
ne, ne oni sami, ne.
Pač ga nosijo v
svojem delu, ne, pa
verjamem, da jim je
glih tak hudo, pa vse,
ampak sistem ni prav
naret. Če bi bil
sistem prav naret,
potem bi bla tut malo
drugačna pesem, ne.
Bi oni že sami v
štartu morali ločevat
zapornike, ne.

(partnerka) strah jo
je, ali je z njim vse v
redu, da ga ne bo kdo
napadel, da bi še
izgubili to, kar imajo

(partnerka) zapor je
rehabilitacija za
človeka, največja
rehabilitacija za
družino

rehabilitacija

dojemanje zapora

(partnerka) partnerke
nosijo njihov križ
skupaj z njimi

težka izkušnja

partnerski odnos v
času zaporne kazni

ločevanje zapornikov

želje in predlogi za
izboljšanje kakovosti
prestajanja kazni

(partnerka) tudi
obsojencem je hudo

(partnerka) sistem ni
prav narejen, saj bi v
začetku bi morali
ločevati zapornike
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