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POVZETEK 

 

Raziskovalni problem naloge je preučiti konceptualno, praktično in metodološko 

razdrobljenost in neučinkovitost obstoječega sistema civilnega kriznega menedžmenta in z 

njim povezanih podsistemov upravljanja na postkonfliktnih območjih.  

Uporabil sem deskriptivno raziskovalno metodo. Kot raziskovalni pristop sem uporabil 

teoretično raziskavo in kvalitativno empirično raziskavo, pri kateri je vzorec neslučajnostni, 

namenski in priročen, metoda zbiranja podatkov pa je polstrukturirani poglobljeni intervju. 

Skupno sem opravil osem intervjujev, pridobljene podatke pa sem analiziral s pomočjo 

kvalitativne analize z odprtim ter odnosnim kodiranjem in poskusno teorijo. Razvil sem tri 

poskusne teorije, in sicer iz treh intervjujev za področje psihosocialne pomoči na 

postkonfliktnih območjih, iz štirih intervjujev za področje problematike migracij in iz enega 

intervjuja za področje pojava terorizma.  

Pričakovana rezultata, ki bosta prispevala k razvoju znanosti, sta model strateškega civilnega 

kriznega menedžmenta na postkonfliktnih območjih z upoštevanjem teorije kompleksnosti, ki 

opisuje vedenje sistemov in predvideva načine strokovnega ravnanja v odnosu z njimi, in 

podsistem psihosocialne pomoči v modelu strateškega civilnega kriznega menedžementa na 

postkonfliktnih območjih, ki je oblikovan ob upoštevanju teorije kompleksnosti in poskusne 

teorije iz moje raziskave.  

 

 

KLJUČNE BESEDE 

znanosti oz. teorije kompleksnosti, strateški menedžment, civilni krizni menedžment, 

psihosocialna pomoč, postkonfliktna območja 

 

 

 

 

SUMMARY  

 

The research question of this paper is to study the conceptual, practical and methodological 

fragmentation and inefficiency of the current system of civil crisis management and 

management subsystems related thereto in post-conflict areas.  

The descriptive research method was used. A theoretical and qualitative empirical study with 

a non-randomized, dedicated and convenient sample, as well as a semi-structured in-depth 

interview as the data collecting method, were used as the research approach. In total, eight 

interviews were carried out, while the obtained data was analysed through a qualitative 

analysis with open and relational coding and test theory. Three test theories were developed, 

namely one of psychosocial support in post-conflict areas, based on three interviews, another 

of migration issues, based on four interviews, and of the terrorist phenomenon, based on one 

interview.  

Two expected results, which will contribute to the development of science, are the model of 

strategic civil crisis management in post-conflict areas, taking into account complexity theory 
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which describes behaviour of systems and foresees professional practice in reference to these 

systems, and the subsystem of psychosocial support in the model of strategic civil crisis 

management in post-conflict areas, which is developed taking into account the complexity 

theory and the test theories from my research.  

 

 

KEY WORDS: 

complexity sciences or theories, strategic management, civil crisis management, psychosocial 

support, post-conflict areas 
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UVOD 

 

Danes je v svetu aktualnih zelo veliko kriznih situacij, med katerimi izstopajo predvsem 

konflikti v Siriji in Iraku, notranji konflikti v Egiptu, izraelsko-palestinski konflikt, 

grozodejstva organizacije Boko Haram v Nigeriji, pokoli organizacije Al-Shabaab v Somaliji 

in Keniji, konflikt med Ukrajino in Rusijo, nasilen odnos večinskega prebivalstva na 

Kitajskem do manjšine Ujgurov, spopadi kriminalnih združb v Mehiki, anarhija v Libiji, 

nestabilnost v Tuniziji in Afganistanu itd. (Roth, 2015). Temu lahko dodamo migracije s 

kriznih območij v Evropo in pa povečano število ter intenzivnost terorističnih napadov 

povsod po svetu (Human Rights Watch, 2015). Vse te situacije so težko predvidljive, ravno 

tako pa je težko pojasniti vzroke za njihov nastanek (Andrus, 2008). Vsem je skupno dejstvo, 

da so razmere, v katerih se razvijejo, kaotične, s čimer pa se že desetletja ukvarjajo znanosti o 

kompleksnosti. Med prvimi je bila teorija kaosa, katere avtor Edward Lorenz je že leta 1963 v 

svoji raziskavi glede meteoroloških napovedi ugotovil, da se določeno stanja kaosa zgodi na 

podlagi nepredvidljivega manjšega, na prvi pogled nepomembnega dogodka, ki ga je 

poimenoval »učinek metulja», ta pa ima lahko mnogo večje posledice, kot se dogodek zdi 

pomemben (Lorenz, 1963 in Lorenz, 1993). Teorijo kaosa lahko uporabimo tudi pri 

preučevanju družbenih pojavov, še posebej pa je uporabna pri preučevanju kriznih območij 

(Andrus, 2008). Teorijo umeščamo med teorije oz. znanosti o kompleksnosti (Cilliers, 1998). 

Pojave in organizacije, katere preučujemo s teorijami kompleksnosti, obravnavamo kot 

kompleksne, prilagodljive sisteme, za katere so značilni principi samoorganiziranja, 

kompleksnost, pojavnost, soodvisnost, prostor možnosti, koevolucija, kaos in pa 

samopodobnost. Eden od takih sistemov je tudi strateški menedžment (Gupta, 2016).  

Strateški menedžment je model dveh glavnih procesov, in sicer formulacije strategije in njene 

implementacije. Formulacija strategije vključuje proces analize, formiranje strategije in 

določanje ciljev, proces implementacije pa vsebuje vzpostavitev strukture ter kontrolo z 

vključeno povratno informacijo (Mintzberg in Quinn, 1996). Poznamo več vrst strateških 

analiz. Analiza SWOT je ena najpogostejših analiz (Team FME, 2013), strateška analiza 

PEST izvira predvsem z gospodarskega področja, zadnje čase pa se jo poskuša implementirati 

tudi na negospodarska/neprofitna področja raziskovanja (Francis, 1967). Analizo PEST so 

razširili v analizo PESTEL, ko so ji dodali dimenziji ekološkosti in zakonodaje (Fahey in 

Narayanan, 1986). Klasična strateška analiza notranjega okolja organizacije je t. i. gap 

analiza, analiza stanja med trenutnim in želenim (Brown in Swartz, 1989), kot strateška 

analiza pa se lahko uporabi tudi analiza scenarijev (Leemhuis, 1985). Poročila o opravljenih 

strateških analizah uporabimo kot izhodišče za formiranje strategije oz. strateško načrtovanje. 

Strateško načrtovanje je proces, pri katerem na podlagi strateških analiz razvijemo strateški 

načrt. Strateški načrt sestavljajo misija, vizija, vrednote, smotri/cilji in pa podcilji (Barry, 

1982). Nadzor v procesu implementacije se izvaja plansko na letnem nivoju, ko se preverja 

realizacija letnega segmenta strategije, lahko pa se izvede tudi na krajša časovna obdobja, ki 

so lahko najavljena ali nenajavljena. Nadzor lahko povzroči ustrezno ukrepanje ali uspešno 

nadaljevanje implementacije (Fayol, 1916). Ko poteče obdobje, predvideno za realizacijo 

strategije, je potrebno vse nivoje ovrednotiti oz. pridobiti povratno informacijo o njeni 

uspešnosti oz. neuspešnosti (Stake, 2004). Teorija strateškega menedžmenta se lahko uspešno 

uporabi pri reševanju različnih kriz.  
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Colin (1998, str. 55) je krizo definiral kot resno stanje, ki zahteva ukrepanje, Russet in Starr 

(1996 v Prezelj, 2005: 22) pa sta krizo opredelila kot situacijo visokega ogrožanja, ki zahteva 

ukrepanje v končnem, običajno kratkem času. Krize se lahko pojavijo v več različnih oblikah 

oziroma dimenzijah, kot so vojaška, okoljska, politična, zdravstvena, identitetna, kulturna, 

informacijska, ekonomska, kriminalna in teroristična. Vsem je skupna lastnost kompleksnost, 

saj krize nastopajo v več oblikah istočasno, zato jih je potrebno tudi kompleksno reševati 

(Prezelj, 2005).  

Mednarodna skupnost ima kot koordinator aktivnosti kriznega menedžmenta na 

postkonfliktnih območjih veliko vlogo pri reševanju različnih vrst konfliktov kot oblik krize. 

Krizni menedžment na postkonfliktnih območjih je okvirno sestavljen iz treh faz. Prva faza se 

imenuje takojšnja vzpostavitev miru, druga graditev trajnega miru (NATO, 2010). Tako se 

ustvari varno okolje za delovanje civilnih institucij, kar spada na začetek tretje faze, ki jo 

imenujemo vzpostavitev državnih institucij. Na tej točki lahko začnemo govoriti o začetku 

civilnega kriznega menedžmenta. Septembra 2003 so se predstavniki Evropske unije (EU) in 

Organizacije združenih narodov (OZN) kot ključnih akterjev v oblikovanju mednarodne 

politike zaradi slabih izkušenj iz predhodnih intervencij mednarodne skupnosti (vojne v 

državah zahodnega Balkana, afriški konflikti, Irak, Afganistan itd.) dogovorili in sprejeli 

Skupno deklaracijo o sodelovanju med obema subjektoma mednarodnega prava v sistemih 

kriznega menedžmenta (EU in OZN, 2003). Oktobra 2009 je na podlagi sodelovanja EU in 

OZN skupina strokovnjakov izdala publikacijo o skupnem delovanju od leta 2003. V njej so 

predstavljena področja delovanja civilnega kriznega menedžmenta, ki se je izoblikoval v letih 

delovanja. Glavna področja delovanja EU in OZN so obnova varnosti v skupnosti, obnova 

socialnih služb v širšem smislu, oživitev regij, transformacija državnih institucij in 

vzpostavitev pravične družbe (EU in OZN, 2009).  

Model eksplicitno ne določa podsistema psihosocialne pomoči na postkonfliktnih območjih. 

V praksi pa psihosocialna pomoč pomeni spodbujanje vnovične vzpostavitve lokalnih 

socialnih struktur, kot so družina, šole, in določenih lokalnih skupnosti, ki so bile med 

konflikti uničene ali močno prizadete in ki pomembno pripomorejo k ustrezni in učinkoviti 

podpori tistim, ki trpijo za posledicami preteklih dogodkov (Nicolai, 2003 v UNESCO, 2006).  

Teorija, ki preučuje kompleksne sisteme, kot je sistem psihosocialne pomoči, je sinergetika 

avtorja Schiepka (v sodelovanju s pionirjem sinergetike Hakenom). Schiepek je s sodelavci 

leta 2005 predstavil 8 generičnih načel, katere so oblikovali s pomočjo združitve relevantnih 

terapevtskih pogojev in procesnih značilnosti. Ta načela vključujejo predpogoje za 

samoorganizirane prehode med kognitivno-čustveno-vedenjskimi vzorci sistema (Schiepek et 

al. 2005). Tovrstna načela se lahko uporabijo tako pri oblikovanju psihosocialne pomoči 

posameznikom, se pravi na mikronivoju, kot tudi skupnosti na postkonfliktnem območju, se 

pravi na makronivoju (Šugman Bohinc, 2013).  

Postkonfliktno okolje sproži razvoj prilagoditvenih vzorcev delovanja udeleženih 

kompleksnih sistemov. Posledice, s katerimi se kompleksen sistem posameznika, družine ali 

skupnosti odzove na visoko stresne pretekle dogodke, so lahko posttravmatska stresna motnja 

in depresija (Zalar, 2009, Plaper 1999), samomorilnost (Durkheim, 1997, Fajkič, 2007, 

Wenzel in drugi, 2009), nasilje med mladostniki (Kurtenbach, 2008), pojav migracij 

(Chudoska, 2012, Razpotnik, 2004, Berry, 2001) in pojav terorizma (Coady,1985, Primorac, 

2005, Teichman, 1986, Wellman, 1979, Hughes, 1982). 
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Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Raziskovalni problem naloge je preučiti konceptualno, praktično in metodološko 

razdrobljenost in neučinkovitost obstoječega sistema civilnega kriznega menedžmenta in z 

njim povezanih podsistemov upravljanja na postkonfliktnih območjih.  

Na podlagi dosedanjih teorij je razvidno, da principi teorije kompleksnosti (Gupta, 2016) niso 

vključeni v civilni krizni menedžment Evropske unije in Organizacije združenih narodov iz 

leta 2009, ki je zadnji znani tovrstni sistemski model mednarodne skupnosti, pri čemer je 

model prikazan in izdelan le v svojem vsebinskem delu (EU in OZN, 2009). Sistem 

psihosocialne pomoči sploh ni eksplicitno vključen v sistem civilnega kriznega menedžmenta, 

čeprav predstavlja temelj obnove postkonfliktne družbe (Bucklein, 2007). Ravno tako teorija 

kompleksnosti ni vključena v strateški menedžment (Mintzberg, 1996), ki je izvedbeni del 

civilnega kriznega menedžmenta. V sklopu modela strateškega menedžmenta je problem v 

procesu strateških analiz, saj ne vsebujejo teorije o kompleksnih sistemih in navajajo le trajne 

in predvidljive okoliščine, ki različno vplivajo na različne sisteme (Team FME, 2013, Francis, 

1967, Fahey in Narayanan, 1986, Brown in Swartz, 1989, Leemhuis, 1985). Strateško 

načrtovanje, kot eden od procesov modela strateškega menedžmenta, vključuje načrtovanje 

kot dolgoročno predvidljivo načrtovanje (Barry, 1982), kar pa je v nasprotju s teorijo 

kompleksnosti, ki namesto takšnega determinizma in predvidljivosti sistemskega vedenja 

predpostavlja nelinearnost in nepredvidljivost. Problem je tudi v razlagi strateškega 

načrtovanja. Strateško načrtovanje mnogi avtorji razlikujejo od strateškega razmišljanja, so pa 

pionirji strateškega razmišljanja Mintzberg (1994), Greatzova (2002) in Liedtkova (1998) ob 

neupoštevanju vseh procesov modela strateškega menedžmenta ločeno obravnavali le 

strateško načrtovanje in postavili strateško razmišljanje nad strateško načrtovanje.  

Model strateškega menedžmenta je potrebno zato razumeti kot spiralo procesov strateške 

analize, strateškega planiranja, implementacije, kontrole in evalvacije, in ne kot cikel ali 

verigo, kot to trdita Mintzberg in Quinn (1996). Potrebujemo strateško analizo, ki bo temeljila 

tudi na ekološki teoriji razvojne psihologije avtorja Urieja Bronfenbrennerja. Strateška analiza 

naj preučuje različne, predvsem kompleksne okoliščine na nivoju mikrosistema, mezosistema, 

eksosistema in pa makrosistema posameznika ali pa neke skupnosti (Bronfenbrenner, 1979). 

Strateško razmišljanje je potrebno vključiti v proces strateškega načrtovanja. Ravno tako je 

potrebno upoštevati proces nadzora, ki že delno vsebuje funkcijo strateškega razmišljanja in 

vsaj delno opozarja na kompleksnost sistemov, s tem da zahteva nujnost sprotnih nadzorov in 

morebitnih takojšnjih ukrepanj v smeri prilagajanja nenačrtovanim razmeram na podlagi 

povratnih informacij (Fayol, 1916). Model strateškega menedžmenta moramo vključiti v 

sistem civilnega kriznega menedžmenta in pri tem upoštevati tudi osnovne principe teorije 

kompleksnosti (Gupta, 2016, Anderson, 1999, Andrus, 2008). Na podlagi razvitega modela 

strateškega civilnega kriznega menedžmenta kot kompleksnega prilagodljivega sistema je 

potrebno razviti podsistem psihosocialne pomoči na postkonfliktnih območjih (Baingana, 

2003). Pri tem se lahko opremo na sinergetska generična načela in na poskusno teorijo, ki je 

oblikovana na podlagi kvalitativne analize empiričnih podatkov, pridobljenih z intervjuji.  
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Raziskovalna vprašanja 

 

Raziskovalna vprašanja naloge so sledeča:  

1. Kakšna sta obstoječi sistem civilnega kriznega menedžmenta in podsistem psihosocialne 

pomoči mednarodne skupnosti na postkonfliktnih območjih? 

2. Kateri dejavniki (pritiski aktualnih vojaških, političnih, ekonomskih, psihosocialnih idr. 

spremenjenih razmer) največkrat prispevajo k neželenim, potencialno destruktivnim 

odzivom kompleksnih sistemov na postkonfliktnih območjih?  

3. Kateri so najznačilnejši vzorci delovanja, s katerimi kompleksni sistemi odgovorijo na 

pritiske aktualnih vojaških, političnih, ekonomskih, psihosocialnih in drugih razmer na 

postkonfliktnih območjih?  

4. Kakšen je potencialni prispevek znanosti (teorij kompleksnosti, npr. teorije kaosa in 

sinergetike – teorije o samoorganizirajočih procesih) k razvoju modela strateškega 

civilnega kriznega menedžmenta, vključno s podsistemom psihosocialne pomoči, na 

postkonfliktnih območjih? 

 

 

Metoda in raziskovalni pristop 

  

V nalogi sem uporabil deskriptivno raziskovalno metodo, s katero bom opisal pojave, ki so 

predmet moje empirične študije o modeliranju vedenja kompleksnih sistemov na 

postkonfliktnih območjih. Kot raziskovalni pristop bosta uporabljeni teoretična raziskava 

(analiza obstoječih sistemskih modelov in njihova konceptualna ter metodološka sinteza) in 

kvalitativna empirična raziskava. Metoda zbiranja podatkov bo polstrukturirani poglobljeni 

intervju. Vzorec je neslučajnostni, in sicer namenski in priročni. Skupno bom opravil osem 

intervjujev, in sicer s tremi strokovnjaki za psihosocialno pomoč na postkonfliktnih območjih 

(dr. Zoran Ilič, psihiater in psihoterapevt za delo z žrtvami vojne na Balkanu; dr. Hashem 

Salih, zdravnik na Kosovu v času konfliktov na Kosovu in z osebno izkušnjo žrtve vojne v 

Iraku; dr. Charles Tauber, zdravnik in terapevt za delo z žrtvami vojne na Balkanu), štiri 

intervjuje z migranti, ki so pred več leti zaradi različnih vzrokov pribežali na Kosovo iz Iraka, 

v Srbijo s Kosova, v Slovenijo iz Hrvaške in v Združene države Amerike iz Srbije 

(intervjuvanci ne želijo biti imenovani), in pa z osebo, ki po definiciji nemške policije (2004) 

ustreza profilu terorista (ne želi biti imenovana). Pridobljene podatke bom analiziral s 

pomočjo kvalitativne analize z odprtim ter odnosnim kodiranjem in poskusno teorijo. Vse 

intervjuje bom prepisal, kodiral zapise ali povzetke intervjujev, tako da bom določil pojme oz. 

kode in kategorije, odnosno kodiral kategorije in oblikoval tri poskusne teorije (psihosocialna 

pomoč, migracije in terorizem). Kredibilnost raziskavi dajejo izkušenost strokovnjakov, s 

katerima bom opravil intervju, in avtentičnost izkušenj drugih intervjuvancev ter njihova 

relevantnost za predmet raziskave. Kredibilnost ji dajejo tudi moje dolgoletne delovne 

izkušnje z raziskovanim področjem. Pogled na raziskovano temo z več zornih kotov 

(strokovnjak, oseba z izkušnjo) mi bo omogočil triangulacijo in s tem večjo prenosljivost 

ugotovitev. K zanesljivosti merskega inštrumenta bosta prispevali izkušenost mentorice z 

uporabo intervjuja in analitične metode ter dolgoletna raba predvidenega analitičnega 

postopka.  
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Pričakovani rezultati  

 

Pričakovani rezultati, ki bodo prispevali k razvoju znanosti, so: 

1. Oblikovanje modela strateškega civilnega kriznega menedžmenta na postkonfliktnih 

območjih z upoštevanjem teorije kompleksnosti, ki opisuje vedenje sistemov in predlaga 

smernice za načine strokovnega ravnanja v odnosu z njimi.  

2. Oblikovanje podsistema psihosocialne pomoči znotraj modela strateškega civilnega 

kriznega menedžmenta na postkonfliktnih območjih, tako da bo predlagani koncept 

upošteval teorijo kompleksnosti in poskusne teorije, oblikovane na podlagi kvalitativne 

analize empiričnih podatkov, pridobljenih z intervjuji.  
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1 SISTEM CIVILNEGA KRIZNEGA MENEDŽMENTA MEDNARODNE 

SKUPNOSTI NA POSTKONFLIKTNIH OBMOČJIH 

 

Krizni menedžment na postkonfliktnih območjih je okvirno sestavljen iz treh faz. Prva faza, 

imenovana tudi takojšnja vzpostavitev miru, predvideva intervencijo vojaških sil in 

preprečitev nasilja v nekem sistemu na podlagi predhodno dogovorjenega mandata, ki ga 

sprejme varnostni svet Organizacije združenih narodov. Ko so mednarodne sile dosegle svoj 

prvi cilj in je mir vzpostavljen, nastopi naslednja faza, imenovana graditev trajnega miru. 

Vojska stabilizira stanje v državi in tako vzpostavi trajni red in mir, ki pa je lahko tudi zelo 

šibak. Delovanje vojske v nadaljevanju te faze lahko imenujemo potem tudi ohranjanje miru. 

(NATO, 2010)  

Tako se ustvari varno okolje za delovanje civilnih institucij in s tem začetek tretje faze, ki jo 

poimenujemo vzpostavitev državnih institucij. V tej točki lahko začnemo govoriti o pričetku 

civilnega kriznega menedžmenta. Tretja faza pomeni postopno vzpostavitev institucij v 

državi, da bo ta preko določenega obdobja lahko funkcionirala sama, mednarodne sile pa se 

bodo umaknile. Tu so predvsem mišljene vse tri veje oblasti, tj. sodna, zakonodajna in 

izvršilna. To največkrat pomeni oblikovanje nove vlade, parlamenta, sodstva, vojske in 

policije ter različnih drugih državnih institucij. Mednarodna skupnost se največkrat loti 

najprej usposabljanja lokalne vojske, policije, pravosodnih institucij, volilnih ekspertov, težko 

pa dodamo še kaj drugega. Šele v zadnjem obdobju se pojavlja potreba po vzpostavitvi nekaj 

drugih institucij, ki zagotavljalo trajnejši politični, ekonomski in posledično socialni mir v 

ranjeni državi. (EU in OZN, 2009)  

 

1.1 Skupna zunanja in varnostna politika (SVZP) Evropske unije  

 

Kot začetek skupne zunanje politike Evropske skupnosti lahko štejemo leto 1970, ko so se v 

sklopu Evropskega političnega sodelovanja države članice Evropske skupnosti začele 

posvetovati o glavnih problemih mednarodne skupnosti. Leta 1986 je Enotna evropska 

listina formalizirala sodelovanje iz leta 1970, brez spremembe narave ali metod delovanja. 

Cilj »skupna zunanja politika« je bil zapisan leta 1993 v Pogodbi o Evropski uniji (imenovani 

tudi Maastrichtska pogodba). Cilji skupne zunanje in varnostne politike po tej pogodbi so 

zaščititi skupne vrednote, temeljne interese in neodvisnost Unije, na vse načine krepiti varnost 

unije in njenih držav članic, ohranjati mir in krepiti mednarodno varnost v skladu z načeli 

Ustanovne listine Združenih narodov in Helsinške sklepne listine ter cilji Pariške listine, 

spodbujati mednarodno sodelovanje, razvijati in utrjevati demokracijo in načelo pravne 

države ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. (EU, 1993) 

Amsterdamska pogodba iz leta 1999 revidira določbe o SZVP – o tej politiki govorijo členi 11 

do 28. 12. člen določi, da Unija uresničuje cilje, določene z Maastrichtsko pogodbo, iz člena 

11 z določitvijo načel in splošnih smernic skupne zunanje in varnostne politike, z odločanjem 

o skupnih strategijah, s sprejemanjem skupnih ukrepov, s sprejemanjem skupnih stališč in s 

krepitvijo rednega sodelovanja med državami članicami pri vodenju politike. (EU, 1999) 

Evropski svet je leta 2000 v Nici ustanovil nove stalne politične in vojaške strukture znotraj 

Sveta Evropske unije (Political and Security Committee – PSC, EU Military Committee – 

EUMC, EU Military Staff – EUMS). Pogodba iz Nice, sprejeta leta 2003, vsebuje nove SZVP 
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določbe – najpomembnejši spremembi sta širjenje področij, kjer se odločuje s kvalificirano 

večino, ter večje pristojnosti Politično-varnostnega odbora pri operacijah civilnega kriznega 

upravljanja. (EU, 2003) 

Pogodba o Ustavi za Evropo, sprejeta v juniju 2004, predvideva močno okrepitev SZVP. V ta 

namen so uvedeni tudi nekateri novi instituti: predsednik Evropskega sveta, minister za 

zunanje zadeve Evropske unije ter Evropska služba za zunanje politično delovanje. Pogodba 

relativno podrobno ureja vprašanje SZVP (v osnutku členi 15., 39. ter 40. prvega ter členi 

195–215 tretjega dela). Določa tudi, da pristojnost Evropske unije na področju skupne 

zunanje in varnostne politike zajema vsa področja zunanje politike in vsa vprašanja, ki so 

povezana z varnostjo Evropske unije, vključno s postopnim oblikovanjem skupne obrambne 

politike, ki lahko pripelje do skupne obrambe. SZVP temelji na razvoju vzajemne politične 

solidarnosti med državami članicami, opredelitvi vprašanj splošnega pomena in doseganju 

vedno večje konvergence ukrepanja držav članic. SZVP izvajajo minister za zunanje zadeve 

Evropske unije, Evropska služba za zunanje politično delovanje in države članice z 

nacionalnimi viri in viri Evropske unije. Države članice se v okviru Evropskega sveta in Sveta 

ministrov posvetujejo med seboj o vsakem vprašanju SZVP, ki je splošnega pomena, da bi 

določile skupni pristop. Z Evropskim parlamentom se je treba redno posvetovati o glavnih 

vidikih in temeljnih usmeritvah SZVP in ga obveščati o razvoju SZVP. Predloge lahko poda 

država članica, minister za zunanje zadeve Evropske unije ali minister za zunanje zadeve 

Evropske unije s podporo Komisije. Sklepe s področja SZVP sprejmeta Evropski svet in Svet 

ministrov soglasno (razen v nekaterih primerih). (EU, 2004) 

 

1.2 Evropska varnostna in obrambna politika (EVOP) 

 

Leta 1999 je Evropski svet v Kölnu je postavil krizno upravljanje kot osnovo za krepitev 

Evropske varnostne in obrambne politike; vzpostavil je t. i. Peterberške naloge: humanitarne 

in reševalne akcije, mirovne in bojne operacije v kriznem upravljanju. Istega leta je isti svet v 

Helsinkih določil t. i. »headline goal«: Evropska unija bi morala biti do leta 2003 sposobna v 

60 dneh (z možnostjo prisotnosti enega leta) napotiti vojake, ki izvajajo Peterberške naloge. 

Naslednjega leta je Evropski svet v Feiri določil prioritete civilnega kriznega upravljanja: 

policija, krepitev vladavine zakona, krepitev civilne administracije in javna zaščita. Leta 2001 

je Evropski svet v Laekenu ugotovil, da je Evropska unija operacionalna in da je zmožna 

voditi operacije civilnega kriznega upravljanja. Leto 2003 se šteje kot začetek prve operacije 

civilnega kriznega upravljanja v Bosni in Hercegovini (European Union Police Mission – 

EUPM) in začetek prve operacije vojaškega kriznega upravljanja v Makedoniji (Concordia) 

ter začetek operacije kriznega upravljanja v Kongu (Artemis). (EU, 2016) 

Pogodba o Ustavi za Evropo (EU, 2004) predvideva okrepitev SZVP ter znotraj tega tudi 

okrepitev Skupne varnostne in obrambne politike. Pogodba ureja vprašanje EVOP znotraj 

poglavja o Skupni zunanji in varnostni politiki (v osnutku 40. člen prvega dela ter členi 210–

215 tretjega dela). Ustava za Evropo določa, da lahko Evropska unija uporabi civilna in 

vojaška sredstva, ki vključujejo skupne operacije razoroževanja, humanitarne in reševalne 

naloge, vojaško svetovanje in pomoč, preprečevanje sporov in naloge za ohranjanje miru, 

bojne operacije za krizno upravljanje, vključno z vzpostavljanjem miru in pokonfliktno 

stabilizacijo. Vse te naloge lahko pripomorejo k boju proti terorizmu, skupaj s pomočjo 
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tretjim državam v boju proti terorizmu na njihovih ozemljih. EVOP vključuje postopno 

oblikovanje skupne obrambne politike Evropske unije, ki vodi do skupne obrambe. EVOP ne 

posega v posebno naravo varnostne in obrambne politike posameznih držav članic Evropske 

unije in spoštuje obveznosti držav članic Evropske unije, ki izhajajo iz njihovega članstva v 

NATO. EVOP ni v nasprotju s skupno zunanjo in varnostno politiko NATO, ampak je z njo 

združljiva. Za izvajanje nalog te politike se uporabljajo zmogljivosti, ki jih dajejo na voljo 

države članice, vključno z multinacionalnimi silami, ki jih ustanovijo države članice Evropske 

unije. Evropska unija in njene članice ukrepajo skupaj v duhu solidarnosti, če je ena od držav 

članic žrtev terorističnega napada, naravne nesreče ali nesreče, ki jo je povzročil človek. Pri 

tem Evropska unija uporabi vse razpoložljive instrumente, vključno z vojaškimi sredstvi, ki 

jih dajo na voljo preostale članice. Države članice lahko med seboj vzpostavijo okrepljeno 

sodelovanje s ciljem pospeševanja ciljev Evropske unije, varovanja njenih interesov in 

krepitve njenih integracijskih procesov. Države članice lahko vzpostavijo tesnejše 

sodelovanje; če je država članica, ki je udeležena pri tesnejšem sodelovanju, žrtev 

oboroženega napada na svojem ozemlju, ji druge države v okviru tega sodelovanja zagotovijo 

podporo in pomoč z vsemi razpoložljivimi sredstvi, vojaškimi ali drugimi. Sklepe o izvajanju 

EVOP predlaga minister za zunanje zadeve Evropske unije ali država članica. Sklepe sprejme 

Svet ministrov s soglasjem. 

 

1.3 Sistem civilnega kriznega menedžmenta Evropske unije in Organizacije združenih 

narodov  

 

Leta 2003, natančneje 24. septembra, so se zaradi slabih izkušenj iz predhodnih intervencij 

mednarodne skupnosti (vojne v državah zahodnega Balkana, afriški konflikti, Irak, Afganistan 

itd.) predstavniki ključnih akterjev v oblikovanju mednarodne politike, predvsem tiste, ki 

vpliva tudi na življenje v naši regiji, Evropske unije in Organizacije združenih narodov v New 

Yorku dogovorili o skupnem sodelovanju oziroma nastopanju in sprejeli Skupno deklaracijo o 

sodelovanju med obema subjektima mednarodnega prava v sistemih kriznega menedžmenta. 

Ta deklaracija določa le vlogi obeh subjektov v skupnem nastopanju in nekaj možnih oblik 

sodelovanja. (EU in OZN, 2003)  

Svet Evropske unije je 12. decembra istega leta sprejel Evropsko varnostno strategijo, 

imenovano tudi Varna Evropa v boljšem svetu. V tej strategiji se omenjajo kot strateški cilji 

predvsem preprečitev nevarnosti terorizma in organiziranega kriminala. Zanimiv je predvsem 

tretji strateški cilj na strani št. 6, kjer je navedeno, da so članice Evropske unije v preteklosti 

intervenirale na območju regionalnih konfliktov, da so obnovile sposobnost države predvsem 

zato, da se bo ta lahko spopadla z organiziranim kriminalom, in da bo to olajšalo delo 

članicam Evropske unije, da se lažje spopadajo z organiziranim kriminalom na svojih 

ozemljih. O odpravljanju vzrokov za nastanek pojava organiziranega kriminala ni bilo 

zapisanega ničesar. Prva dva strateška cilja sta bolj obrambne narave in nista omembe vredna. 

Zanimiva je izjava na strani št. 12, ko Evropska unija priznava, da je vsaki vojaški operaciji 

na kriznih območjih sledil civilni kaos, kar pomeni, da je potrebno v bodoče posvetiti več 

pozornosti tudi obnovi držav kot sistema civilnega kriznega menedžmenta. Posebej predlaga 

tudi skupna sodelovanja vseh glavnih akterjev v svetu, držav Evropske unije, Rusije, 

Združenih držav Amerike in Organizacije združenih narodov, vendar zopet predvsem zaradi 
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boja proti terorizmu in organiziranemu kriminalu in ne zaradi soočenja s to problematiko in 

rešitvijo teh dveh globalnih problemov. Čeprav strategija ni idealna, pa ustvari pogoje za 

konkretnejši pričetek aktivnosti s področja civilnega kriznega menedžmenta. (EU, 2003) 

Oktobra 2009 je skupina strokovnjakov na podlagi skupnega sodelovanja Evropske unije in 

Organizacije združenih narodov izdala publikacijo oz. poročilo o skupnem delovanju obeh 

organizacij vse od leta 2003, od sprejetja Evropske varnostne strategije. Naslov publikacije se 

glasi Vrnitev upanja, obnovitev življenj: Sodelovanje med Organizacijo združenih narodov in 

Evropsko komisijo v obnovi območij po krizi. Publikacija je predstavila področja delovanja 

civilnega kriznega menedžmenta, ki se je izoblikoval v letih delovanja. Glavna področja 

delovanja EU in OZN so tako obnova varnosti v skupnosti, obnova socialnih služb v širšem 

smislu, oživitev regij, transformacija državnih institucij in vzpostavitev pravične družbe. (EU 

in OZN, 2009)  

 
 

Slika št. 1.3.1: 

Model civilnega kriznega menedžmenta EU in OZN na postkonfliktnih območjih (EU in OZN, 2009)
1
 

 

                                                 
1
 Sliko je avtor izdelal sam na podlagi vsebine v navedeni literaturi. 
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Razvoj teorij in dobrih praks ter različnih dogovorov v okviru mednarodne skupnosti je imel 

rezultat v oblikovanju modela civilnega kriznega menedžmenta Evropske unije in 

Organizacije združenih narodov. Model civilnega kriznega menedžmenta Organizacije 

združenih narodov in Evropske unije se začne v smislu obnove varnosti v skupnosti, kar 

pomeni promocijo aktivnosti, povezanih z minami, in kontrolo manjšega orožja. V tem 

primeru lahko govorimo o vplivu sistema bojevanja vojska v času konflikta, saj so postavljali 

mine v skladu s svojo taktiko in hranili manjše orožje, kjerkoli jim je to uspelo. Posledice so 

vidne po krizi, posamezniki pa enostavno niso dovolj ozaveščeni, zato zaradi navedenih 

dejstev nastanejo mnoge posledice, ki pa se velikokrat končajo zelo slabo. Reintegracija 

vojnih veteranov v družbo miru predstavlja naslednjo podaktivnost modela. Zelo veliko 

število vojnih veteranov trpi za posttravmatsko stresno motnjo ali depresijo, tovrstne 

posledice pa predstavljajo slabše stanje v posameznikovem okolju, kar posameznik zelo dobro 

zaznava in si lahko zaradi neustreznega ozaveščanja pristojnih služb o tej problematiki 

trenutno stanje tudi interpretira na svoj način, češ da so starši ali bližnji prijatelji nori, in jih 

tako tudi obravnava. Podpora vrnitvi beguncev in razseljenih oseb kot naslednja podaktivnost 

navedenega modela se lahko konkretno dotakne posameznika, če je bil ta sam ali v okviru 

družine begunec oziroma razseljena oseba. Če posameznik ni v vlogi begunca in je ostal v 

domačem okolju, je pomembna tudi ustrezna priprava pripravljenosti ljudi, da jih sprejmejo v 

svojo soseščino. Preprečitev spolnega nasilja in posilstva je ravno tako pomembno področje, 

ki ni usmerjeno le na pomoč žrtvam tovrstnih dejanj iz časa konfliktov, tedanjega časa ali 

morebitnega dejanja v prihodnosti, temveč tudi ozaveščanju storilcev in morebitnih storilcev 

tovrstnih dejanj o njihovi kaznivosti in socialni škodljivosti. 

Naslednja faza predstavlja obnovitev socialnih služb. Omogočanje dostopa do kvalitetnega 

izobraževanja predstavlja vzpostavitev sistema izobraževanja, vzpostavitev kvalitetnega 

izobraževanja in omogočanje dostopa vsem opravičenim do kvalitetnega sistema 

izobraževanja. Zagotovitev dostopa do zdravstvene oskrbe in ustavljanje širjenja nalezljivih 

bolezni je vplivanje na stališča in vrednote pri ljudeh na določenih območjih, predvsem v 

smislu preprečitve širjenja nalezljivih bolezni. Redna dobava pitne vode in sanitarnih sredstev 

ter promocija varnega prehranjevanja kot zadnji dve podaktivnosti ravno tako predstavljata 

pomembno področje obnove in neposredno vplivata na razvoj posameznika v smislu razvoja v 

zdravem duhu.  

Oživitev regij je naslednji del modela civilnega kriznega menedžmenta, ki je mogoče na prvi 

pogled nepomemben, a je še kako pomemben, ko upoštevamo zahtevnost okolja, 

postkonfliktnega območja. Obnovitev infrastruktur in zaposlovanje je prvo področje tega dela 

in pomeni izgradnjo ustreznih infrastruktur, kar pomeni pomeni boljšo komunikacijo z 

zunanjim svetom v mnogih pogledih in ustvarjanje novih delovnih mest. Vzpodbujanje 

podeželskih regij kot naslednja podaktivnost je vrednota oz. mogoče celo ideologija države, 

da naj bodo podeželske regije razvite. 

Transformacija državnih institucij, kot naslednji del modela civilnega kriznega 

menedžmenta, se začenja s podporo glavnim vladnim funkcijam. Pomeni pozitivno delo vlade 

v prihodnosti, kar bo pripomoglo pri oblikovanju novih, boljših ideologij in vrednot družbe ali 

določene skupnosti. Vnovična vzpostavitev pravne države in legitimnosti varnostnih institucij 

je ravno tako aktivnost, katere vrednote pravne države in sprejeti pozitivni vedenjski vzorci 

legitimnosti varnostnih institucij v sklopu nekega naroda oz. skupnosti imajo lahko zelo velik 
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pozitiven vpliv na posameznika in družbo, še posebej če govorimo o postkonfliktnem 

območju. Podaktivnost vzpostavitev moči lokalnih oblasti se dotika določenih odnosov na 

lokalnem nivoju družbe pri vzpostavitvi novih lokalnih oblasti. Promocija participacije preko 

parlamenta in civilne družbe predstavlja ozaveščanje o demokratizaciji družbe, ki se mora 

dotakniti slehernega posameznika. Sodelovanje pri ocenjevanju potreb po krizi je na prvi 

pogled aktivnost, katero težko opredelimo kot koristno, zagotovo pa se lahko dotika (in se 

mogoče celo mora) celotne družbe, saj so v obdobju po krizi, predvsem po hujšem konfliktu 

sistemi v družbi porušeni in jih moramo graditi na novo.  

Vzpostavitev pravične družbe predstavlja zadnji del modela. Prekinitev vezi med naravnimi 

viri in naravnimi viri kot vzroka za konflikt predstavlja preoblikovanje ideologije ali vrednot 

na nivoju države. Zmanjšanje tveganja zaradi naravnih nesreč kot podaktivnost pomeni 

oblikovanje politike na področju zmanjševanja tovrstnega rizika pri soočenju z neprijetnimi 

posledicami različnih naravnih nesreč. (EU in OZN, 2009) 
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2 DEJAVNIKI, KI NAJVEČKRAT PRISPEVAJO K NEŽELENIM, POTENCIALNO 

DESTRUKTIVNIM ODZIVOM KOMPLEKSNIH SISTEMOV NA 

POSTKONFLIKTNIH OBMOČJIH 

 

Definicij krize obstaja več, saj jih mnogi avtorji opredeljujejo po svoje. Beseda 'kriza' v 

osnovi izvira iz grške besede krinein, kar pomeni odločiti. Colin je krizo definiral kot resno 

stanje, ki zahteva ukrepanje (Collin, 1998 v Prezelj, 2005:22), Russet in Starr sta krizo 

opredelila kot situacijo visokega ogrožanja, ki zahteva ukrepanje v končnem, običajno 

kratkem času (Russet in Starr, 1996 v Prezelj, 2005:22). Hermann natančneje opredeli krizo 

kot krizno situacijo, ki ogroža visokoprioritetne cilje enote odločanja, omejuje količino časa 

za odgovor, s svojim pojavom preseneča člane skupine odločanja in vzbuja vtis katastrofalnih 

oziroma pogubnih posledic v primeru neukrepanja (Holsti, 1995 v Prezelj, 2005: 22). 

Strokovnjaki s področja kriznega upravljanja in vodenja v Sloveniji so krizo opredelili kot 

resno grožnjo temeljnim vrednotam in normam družbenega sistema ali njegovih podsistemov 

(Malešič, 2003 v Prezelj, 2005: 23). Vsem avtorjem je nekako skupno, da je kriza stanje v 

družbi, ki le-to ogroža, zato so potrebni hitri in odločni ukrepi.  

Pojavi krize lahko nastopijo v več različnih oblikah oziroma dimenzijah. Vojaška dimenzija 

ogrožanja varnosti se pojavi v primerih intenzivnih oboroženih spopadov oz. verjetnosti za 

njegovo sprožitev. Okoljska dimenzija se pojavi v intenzivnih naravnih in antropogenih 

nesrečah, ob pomanjkanju vode, večjem onesnaženju zraka, vode in tal. Politična dimenzija se 

pojavi ob določeni stopnji nespoštovanja človekovih pravic in državljanskih svoboščin, 

nesvobodi medijskega delovanja in korupciji. Ravno tako poznamo zdravstveno dimenzijo, 

identitetno in kulturno dimenzijo ter informacijsko dimenzijo ogrožanja varnosti. Poleg 

naštetih so izredno pomembne tudi ekonomska, kriminalna in teroristična dimenzija. Vsem je 

skupna lastnost kompleksnost, saj nastopajo v več oblikah istočasno, zato jih je potrebno tudi 

kompleksno reševati. (Prezelj, 2005: 49, 50) 

 

2.1 Ekonomska dimenzija krize kot »učinek metulja« za današnje razmere v svetu 

 

Zadnja globalna oblika krize, ki se je pojavila leta 2007 in se čuti še danes, je ekonomska 

dimenzija krize. Ta se pojavi v primerih gospodarske recesije, nerazvitosti, revščine, lakote 

ipd. Gospodarsko recesijo je leta 1974 Julius Shoskin v svojem članku v reviji New York 

Times definiral kot padec bruto domačega proizvoda v dveh zaporednih tromesečjih. 

(Shoskin, 1974) Ta defincija je bila na preizkušnji ob recesiji leta 2001 oziroma do julija 

2002, ko je bil zabeležen padec le v enem tromesečju, zato so vodilni strokovnjaki odločili, da 

definiciji ni zadoščeno in da krize v ZDA ni bilo. Istočasno se je pojavilo dejstvo, da je 

delovna mesta izgubilo 2,7 milijona ljudi, največ od vseh recesij v zadnjih 50 letih. Zaradi 

kompleksnosti pojava sta Lakshman Achuthan and Anirvan Banerji, soustanovitelja Inštituta 

za raziskave ekonomskega cilkusa (ECRI), v svojem članku leta 2008 kritizirala definicijo, ki 

se tiče le BDP, in oblikovala precej kompleksnejšo definicijo gospodarske recesije, ki pomeni 

upadanje ekonomske aktivnosti, ko zmanjšanje potrošnje vodi k zmanjšanju produktivnosti in 

posledično zmanjšanju zaposlenosti, to pa posledično vodi k zmanjšanju prihodkov v celotni 

državi in zmanjšanju prihodkov med industrijskimi panogami, zmanjšuje prodajo proizvodov 
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ali storitev, kar ponovno vodi k zmanjševanju proizvodnje – je kot ciklus kontinuiniranega 

negativnega učinka. (Achuthan in Banerji, 2008)  

Tarbot je kot začetek in razvoj finančne krize, tako imenovane bančne krize, od septembra 

2007 do oktobra 2008 prikazal v naslednji tabeli:  

 

Datum  Država Finančna institucija v krizi Načrt rešitve 

September 

2007 

ZK Northern Rock Rešitev Britanske zakladnice in Angleške 

centralne banke 

Januar 2008 ZDA Countrywide Prodaja Ameriške banke v delnicah 

16. marec  ZDA Bear Stearns Prevzem I P Morgan Chase, FED jamčil z 

29 miljardami dolarjev. 

11. julij  ZDA Indymac Prevzem FDIC 

14. julij Španija Alliance & Leicester Kupil Santaner. 

7. september ZDA Fannie Mea and Freddie Mac Vlada ZDA dala 100 milijard dolarjev 

vsakemu in garancijo v višini 5,3 trilijona 

dolarjev za njihove dolgove. 

8. september ZK Derbyshire and Cheshire 

Building Societies 

Nationwide prevzel obe banki. 

15. september ZDA Lehman Brothers  Prijava bankrota 

15. september  ZDA Merrill Lynch Prodaja Ameriške banke v delnicah 

17. september  ZK HBOS  Prodaja Lloyds TSB za 12 milijard funtov  

17. september  ZDA AIG Vlada ZDA dala 85 milijard dolarjev v 

zameno za 80 % lastništvo. Pozneje dala še 

37 milijard dolarjev. 

25. september  ZDA Washington Mutual Prevzel FDIC. 

28. september  ZKK Bradford and Bingley Rešil Britansko zakladnico.  

29. september  ZDA Wachovia Kupil Wells Fargo za 15,1 milijarde 

dolarjev. 

29. september  Belgija Fortis BNP Paribas kupil 75 % delež, vlade 

Belgije, Nizozemske in Luksemburga 

vložile 11 milijard evrov v banko.  

29. september Nemčija Hypo Real Estate Rešila vlada R Nemčije. 

29. september Danska Roskilde Bank Kupila Danish Central Bank. 
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30. september  Francija Dexia Kupila francoska vlada za 6,4 milijarde 

evrov. 

3. oktober  ZDA Različne banke Ameriški senat izglasoval poplačilo 

različnih dolgov različnih bank v višini 700 

milijard dolarjev. 

4. oktober  Italija UniCredit SpA Potreba po povečanju kapitala … 

8. oktober Islandija Kaupthing, LandsbBanki and 

Glitnir 

Vlada Islandije je prevzela vse tri banke. 

9. oktober Irska Anglo-Irish Bank V procesu prevzema 

10. oktober Japonska Yamato Life Insurance Vložila postopek za bankrot. 

 

Tabela št. 2.1.1:  

Potek globalne finančne krize (Tarbot, 2008, 1)  

 

 

2.2 Globalne posledice finančne krize iz leta 2007 

 

Finančna kriza je pri tistih, katerim je še ostalo nekaj denarja, povzročila občutek strahu glede 

prihodnosti in posledično nezaupanje v kakršnekoli oblike nakupa ali naložbe tako na borzi 

kot v nepremičnine oziroma v druge posle. Nekateri so med finančno krizo izgubili veliko ali 

celo vse. Ti so se zatekli k različnim deviantnim ravnanjem, nekateri celo v storitve različnih 

kaznivih dejanj. Joshua Keating je v svojem članku The World's Most Unexpected Crime 

Waves predstavil pojavnost novih oblik kriminala v okoljih, kjer jih do sedaj ni bilo moč 

zaslediti. Na Danskem so se pojavili strelski obračuni med združbami, ki se ukvarjajo s 

preprodajo drog. Na Japonskem se je povečalo število kaznivih dejanj upokojencev. Vsako 

sedmo kaznivo dejanje so storili upokojenci, žepne tatvine in ropi so bili med najpogostejšimi 

kaznivimi dejanji, njihovo število pa se je v letu 2008 povečalo za 17-krat. Glavni vzrok so 

nizke pokojnine, s katerimi brez pomoči svojcev ne morejo preživeti, zato se zatekajo h 

kaznivim načinom pridobivanja kapitala. Na Kitajskem, predvsem v industrijskem mestu 

Shenzen, je službo izgubilo okoli 20 milijonov migrantov, ki so prišli iz ruralnih delov 

Kitajske, da bi našli službo v različnih industrijskih panogah. Takih in podobnih oblik 

kriminala je iz dneva v dan več, izgubljene službe pa pomenijo boj za preživetje na ulicah. V 

Veliki Britaniji se je v mesecu marcu 2009 za 63 % povečal pojav kaznivih dejanj s področja 

gospodarskega kriminala, predvsem goljufij, kot je bilo moč zaslediti v enakem obdobju leta 

2008. V zvezni državi ZDA Arizoni so se pojavile povsem nove oblike kriminala, katerih do 

tedaj niso bili vajeni. Kriminal, povezan z ilegalnimi migracijami in tihotapljenjem drog, do 

tedaj na tem delu južne meje v tem obsegu ni bil prisoten. Povečalo se je tudi število 

ugrabitev, saj so samo v lanskem letu ugrabili 340 ljudi, in to kar na njihovih domovih, ter jih 

odpeljali na druge lokacije. Povečalo se je tudi število umorov in drugih nasilnih dejanj, 

povezanih z »vojno mamilskih kartelov« v Mehiki, predvsem v bližini meje z ZDA. 

Tihotapljenje ljudi v ZDA je zacvetelo, saj imajo po podatkih policije tolpe okoli 1000 
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skrivališč za skrivanje ilegalnih migrantov samo v Phoenixu, le-te pa potem še mučijo in 

posiljujejo, da od njih dobijo še dodaten denar (Keating, 2009). Poleg porasta do sedaj 

neprisotnih oziroma manj prisotnih oblik kaznivih dejanj so se zvrstile tudi množične nasilne 

demonstracije v več državah. Zaradi izgube delovnih mest in socialne negotovosti so ljudje 

množično demonstrirali na Kitajskem, v Grčiji, Islandiji, Latviji,  Pakistanu, Somaliji, ZDA in 

v mnogih drugih državah bolj ali manj nasilno. Generalni sekretar OZN Ban Ki-moon je 

izjavil, da zna takratna finančna kriza, če se ne bo rešila hitro, prerasti v humanitarno krizo. 

Socialni nemiri in politična nestabilnost bodo rasli in sprožili nastanek tudi drugih problemov 

(Freeman, 2009 in Perumal, 2009). Takrat sta hitro padli vladi v Islandiji in Latviji. Tudi 

nekatere druge vlade se soočajo s podobnimi problemi. Državni aparati tako posledično 

postajajo šibki in ustvarjajo kaotično stanje in priložnosti za določene druge aktivnosti, 

največkrat nelegalne (Lesova, 2009, Crumely and Caron, 2009, Warrick, 2009). 

Finančna kriza je povzročila tudi porast organiziranega kriminala v mnogih državah. 

Posojanje denarja za oderuške obresti je zelo prisotno v Italiji. Povečal se je tudi boj med 

tolpami zaradi slabih gospodarskih razmer, podobno pa se obeta tudi v Avstraliji in Kanadi, 

česar do sedaj ni bilo moč zaslediti v tako velikem obsegu. Ljudje se zaradi brezposelnosti 

»zaposlujejo« v organizacijah, ki jim omogočijo preživetje, pa čeprav so to kriminalne 

združbe. Mary Jordan je v svojem članku As Italy's Banks Tighten Lending, Desperate Firms 

Call on the Mafia predstavila trenutno stanje kreditiranja ljudi v Italiji, kateri na bankah ne 

morejo dobiti kredita, ga pa nujno potrebujejo. Ker drugega izhoda nimajo, za pomoč 

zaprosijo različne organizirane kriminalne združbe, ki denar posojajo po 10 % mesečnih 

obrestnih merah, nekatere pa celo po 30 % mesečnih obrestnih merah. Organizirane 

kriminalne združbe naj bi bile ene od redkih organizacij v Italiji, ki nimajo finančnih 

problemov, saj so in tudi sedaj poslujejo samo z gotovino. To je tudi idealen način pranja 

denarja, ki pa ga je zaradi interesa obeh, tako posojilodajalca kot posojilojemalca, težko 

odkriti in dokazati. Poleg posojil italijanska mafija zahteva tudi varščine od določenih 

podjetnikov. Skupno neapeljska Camorra, sicilijanska Cosa Nostra in kalabrijska Ndrangheta 

zberejo dnevno okoli 250 milijonov evrov v gotovini. Ker se krepi organizirani kriminal v 

državi, posledično slabi država in njeni represivni organi. Prihodnost na področju 

preprečevanja teh vrst kaznivih dejanj ni optimistična. (Jordan, 2009) 

 

2.3 Pojav kriznih žarišč na svetovnih postkonfliktnih območjih 

 

Vzporedno z organiziranimi kriminalnimi združbami se krepi tudi novačenje različnih 

terorističnih organizacij po vsem svetu. Ljudje, ki nimajo izbire, se, da preživijo svoje 

družine, zatekajo k viru zaslužka, pa čeprav je ta zelo nasilne narave. V Pakistanu, Jemnu, 

Egiptu ipd. se je število po operativnih podatkih različnih obveščevalnih služb povečalo, 

ustvarjajo pa se idealni pogoji za povečano delovanje terorističnih organizacij, ki podobno kot 

organizirane kriminalne združbe ostajajo likvidne, saj je način pridobivanja finančnih virov 

pri obeh oblikah zelo podoben (Crumely and Caron, 2009).  

Tako so se pojavila različna krizna žarišča, ki bi jih lahko preprosto označili tudi kot žarišča v 

postkonfliktnih okoljih, s tem da so ena bolj časovno oddaljena od predhodnih konfliktov, 

druga pa manj. V naslednjih letih so nastopili konflikti v Tuniziji, Libiji in Egiptu kot del 

»arabske pomladi2. Padale so vlade in predsedniki, zadeve pa so še danes kaotične, predvsem 
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v Libiji. Izralesko-palestinski konflikt je še vedno nerešen in se stopnjuje ob vsaki morebitni 

krizi v svetu. Organizacija Boko Haram v Nigeriji počenja grozodejstva nad tamkajšnjim 

prebivalstvom, podobno tudi organizacija Al-Shabaab v Somaliji in Keniji. Konflikt med 

Ukrajino in Rusijo še zdaleč ni rešen in spopadi kljub raznim mirovnim sporazumom še 

vedno poteka. Talibani so postali aktivni v Afganistanu. Krvavi spopadi kriminalnih združb v 

Mehiki še vedno niso ustavljeni. Irak in Sirija pa sta zgodbi zase. Sirija je še vedno v 

konfliktu, zato težko govorimo o njej kot kriznem postkonfliktnem območju, lahko pa 

govorimo o Iraku kot postkonfliktni državi, v kateri se je znova pojavilo gibanje sunitskih 

muslimanov v Iraku, ki so se poimenovali Islamska država in ta še vedno zavzema zelo velik 

del ozemlja in ga mednarodna skupnost relativno počasi zmanjšuje. (Roth, 2015). Temu lahko 

dodamo migracije s kriznih območij v Evropo z mnogimi žrtvami na poti in pa povečano 

število ter intenzivnost terorističnih napadov povsod po svetu (Human Rights Watch, 2015). 

Vse te situacije so težko predvidljive, ravno tako pa je težko pojasniti vzroke za njihov 

nastanek (Andrus, 2008). Kronološko zagotovo sledijo globalni ekonomski dimenziji krize oz. 

finančni krizi, ki je nastala leta 2007.  

Vsem je skupno dejstvo, da so razmere, v katerih se razvijejo, kaotične, s čimer pa se že 

desetletja ukvarjajo znanosti o kompleksnosti. Med prvimi je bila to teorija kaosa, katere avtor 

Edward Lorenz je že leta 1963 v svoji raziskavi glede meteoroloških napovedi ugotovil, da se 

določeno stanje kaosa zgodi na podlagi nepredvidljivega manjšega, na prvi pogled 

nepomembnega dogodka, ki ga je poimenoval »učinek metulja«, ta pa ima lahko mnogo večje 

posledice, kot se dogodek zdi pomemben (Lorenz, 1963 in Lorenz, 1993). Finančna kriza iz 

leta 2007 bi zato z veliko verjetnostjo lahko bila »učinek metulja« za današnje razmere. 

Teorijo kaosa lahko uporabimo tudi pri preučevanju družbenih pojavov, še posebej pa je 

uporabna pri preučevanju kriznih območij (Andrus, 2008). 
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3 VZORCI DELOVANJA, S KATERIMI KOMPLEKSNI SISTEMI ODGOVORIJO 

NA PRITISKE AKTUALNIH VOJAŠKIH, POLITIČNIH, EKONOMSKIH, 

PSIHOSOCIALNIH IN DRUGIH RAZMER NA POSTKONFLIKTNIH OBMOČJIH 

 

Najpogostejši vzorci delovanja, s katerimi kompleksni sistemi odgovorijo na pritiske 

aktualnih vojaških, političnih, ekonomskih, psihosocialnih in drugih razmer na 

postkonfliktnih območjih, se pojavijo predvsem v obliki posttravmatske stresne motnje, 

nasilja med mladostniki in otroci, samomorilnosti, migracij in pa v skrajnem primeru tudi v 

obliki terorizma. Pojavijo se v različnih oblikah in v različnem obsegu, so pa tako težko 

predvidljivi kot tudi težje obvladljivi. (Andrus, 2008) 

 

 

3.1 Posttravmatska stresna motnja, nasilje med mladostniki in otroci in samomorilnost  

 

Posttravmatska stresna motnja je ena od posledic preteklih dogodkov, ki traja tudi v 

sedanjosti, saj je ta lahko zelo dolgotrajna. Posttravmatsko stresno motnjo (PTSM) različni 

avtorji različno definirajo. Zalarjeva (2009) jo opredeljuje kot intenzivno anksiozno reakcijo, 

ki je posledica preživetja izjemno hudega dogodka, travme. Ob tem je bila oseba močno 

prestrašena, saj je doživela občutke nemoči ali je bila v šoku. PTSM se lahko pojavi v obliki 

akutne motnje kmalu po travmi, lahko pa tudi z zakasnitvijo, celo po več kot šestih mesecih. 

(Zalar, 2009) Definicije so v osnovi razdeljene na dva pola. Medicinski strokovnjaki PTSM 

opredeljujejo kot zdravstveno motnjo, strokovnjaki psihologije pa kot čustveno oziroma 

psihološko motnjo. Vsem definicijam je skupno, da se je nekomu zgodilo nekaj travmatičnega 

in da ima zaradi tega ta oseba različne akutne ali kronične posledice. Krajšo raziskavo 

tovrstnega primera sem pred leti opravil med manjšim namenskim in priročnim vzorcem 

populacije, s posamezniki, ki sem jih dobro poznal. Ti so bili v času konfliktov v Srbiji in na 

Kosovu leta 1999 v višjem razredu osnovne šole ali pa že v srednji šoli. Opravljen je bil 

polstrutkuriran intervju z odprtimi vprašanji med desetimi posamezniki, petimi iz Srbije in 

petimi z Kosova, tako srbske kot albanske narodnosti v angleškem ali srbskem jeziku.
2
 Vsem 

je bilo skupno to, da se v šoli po konfliktih niso niti enkrat pogovarjali o čemerkoli, kar bi jim 

bi pomagalo pri premagovanju določenih težav, saj so nekateri ob intervjuju opisali težave, ki 

so kazale znake PTSM, s katerimi pa se nekateri srečujejo še danes, čeprav nobeden od njih ni 

izgubil svojega najbližjega oz. ni bil neposredna žrtev ali priča določenega nasilnega 

dogodka. Izjema je bil le en dogodek, ko so imeli v osnovni šoli na Kosovu delavnico na 

podobno temo v zvezi z vojno in strpnostjo. Zaradi presenetljivih odgovorov o neprisotnosti 

kakršnekoli oblike psihosocialne pomoči, razen ene manjše izjeme oz. enkratnega dogodka, 

odgovori posledično niso bili nadalje analizirani. 

Zelo veliko posameznikov, predvsem otrok in mladostnikov na postkonfliktnih območjih, je 

bilo izpostavljenih resnično grozljivim dogodkom. Bili so priče ubojev, žrtve posilstev, 

mučenja in tudi mnogih drugih vrst nasilja. Ti otroci tako niso imeli ravno pozitivnega okolja 

za svoj razvoj, ravno tako pa modeli, s katerimi naj bi se poistovetili v času konfliktov, niso 

bili pozitivni, zato je velika verjetnost, da bodo ti otroci ob vrnitvi v šole imeli vedenjske ali 

                                                 
2
 Vprašanja, ki so služila kot vodilo za intervjuje, so v prilogi št. 8.1 v angleškem jeziku. 
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čustvene težave, lahko pa tudi kaj hujšega. Zaradi posledic posttravmatske stresne motnje se 

posamezniki, predvsem mladostniki, lahko velikokrat zatekajo k agresivnosti do drugih ali do 

sebe. Velike težave imajo tudi v reintegraciji oz. vrnitvi v normalno okolje, v katerem so prej 

živeli, ki pa je po konfliktu drugačno kot prej. Prevelika agresivnost ali neuspešna integracija 

oz. popolna diferenciacija v psihološkem smislu pomeni, da posameznik ne more uspešno 

funkcionirati v družbi in ne more živeti enakovredno kot tisti, ki travmatskih izkušenj nimajo. 

Travmatizirani posameznik se ves čas vrti v svojem okolju – vrnil se je v fazo avtizma, saj 

komunicira sam s seboj, ali pa je mogoče prešel v fazo simbioze, ko komunicira le s starši, če 

jih ima, ali s strokovnim osebjem, če mu je na razpolago. (Praper, 1999) Odnosi mladostnikov 

so se vrnili na začetek, kljub temu da je že večina mogoče bila pred obdobjem konflikta v fazi 

popolne diferenciacije – vzpostavljen so imeli samonadzor, identificirali so prepovedi svoje 

kulture in pridobili občutek za stvarnost. (Praper, 1999) Socialni dejavniki, ki povzročajo 

različne oblike in intenzivnost nasilja med mladostniki in otroci po Kurtenbachovi (2008), so 

strukturni in kontekstualni ter nato vplivajo na pojav dejavnikov tveganja pri posamezniku. 

Strukturni dejavniki so lahko hitre socialne spremembe, demografija, urbanizacija in moč v 

različnih oblikah. Kontekstualni dejavniki so lahko politični, ekonomski in simbolični red v 

postkonfliktni družbi. Vloga države oz. delavcev na področju socialnega in psihološkega 

delovanja pa je prispevati k vnovičnemu oblikovanju zdravega ravnotežja med strukturnimi in 

kontekstualnimi dejavniki s pomočjo oblikovanja podpor za socialno integracijo, ustreznih 

sistemov sankcioniranja, v skrajnih primerih tudi represivnega, predvsem za nasilneže 

povratnike. Vzpostavljeno stanje kot rezultat vseh navedenih dejavnikov vpliva na 

posameznika oziroma v negativnem smislu lahko nadaljuje z delovanjem dejavnikov 

tveganja, kot so osebna izkušnja z nasiljem, delovanje negativnih subkultur, s katerimi se 

posameznik identificira, pomanjkanje verovanja v svetlo prihodnost, v »normalno» družbo. 

(Kurtenbach, 2008) To je predvsem družbeni makronivo – potem je tu še raven 

posameznikove družine, umeščenosti v neposredno okolje in ne nazadnje raven 

travmatiziranega posameznika. Mladostniki se zaradi preživetja v družbi velikokrat vključijo 

v skupine, ki jih sprejmejo, in se popolnoma identificirajo z njihovimi člani oz. v popolnosti 

sprejmejo norme skupine, ki vzroke za nastale probleme v družbi največkrat išče le drugod, 

med drugimi skupinami v družbi. V tej sredini, čeprav ne optimalni, se počutijo varne, 

sprejete in enakovredne. Skupine imajo lahko tudi norme, usmerjene k nezakonitemu 

pridobivanju kapitala oz. različnim oblikam kriminala in s tem izboljšanju socialno-

ekonomskega položaja. Mladostniki, ki se nikakor ne morejo integrirati v družbo in se 

popolnoma osamosvojiti in postati »odrasli«, so idealen plen za tovrstne skupine, novih 

kadrov pa zaradi lahkega in hitrega, žal tudi edinega možnega, zaslužka največkrat ne 

zmanjka.  

Veliko mladostnikov in odraslih, še posebno na postkonfliktnih območjih, pa je 

avtoagresivnih, kar se vidi v odvisnosti od različnih psihoaktivnih substanc in 

samomorilnosti. Durkheimova teorija (1897) samomorilnosti napoveduje manjše število 

samomorov v času vojne oz. nekega konfliktnega obdobja, poveča pa se število samomorov 

po končanih tovrstnih dogodkih. (Durkheim, 1951) Število poskusov samomora na Kosovu 

naj bi se zaradi postravmatske stresne motnje po konfliktu povečalo, vendar je zaradi 

preteklih slabih evidenc pred konflikti težko statistično analitično določiti za koliko, zato 

lahko raziskavo, ki je bila opravljena leta 2004, obravnavamo kot znanstveno nerelevantno. 
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(Wenzel in drugi, 2004) Podobna raziskava je bila narejena v Bosni in Hercegovini leta 2007. 

Napravljena je bila raziskava, katere cilj je bil ugotoviti stopnjo samomorilnosti pri otrocih in 

adolescentih pred vojno in po njej. Problem je bil v tem, ker podatkov med letoma 1991 in 

2001 niso imeli, so pa upoštevali podatke pred vojno, med letoma 1986 in 1990, in po vojni, 

med letoma 2002 in 2006. Pridobljeni podatki so pokazali, da se je število samomorov v 

obdobju od 2002 do 2006 zmanjšalo na stopnjo kot pred vojno. Zanimivost je bila oblika 

izvedbe samomorov med mladino. Pred vojno je bila pogosta oblika samomorov z obešenjem, 

medtem ko se po letu 2002 pojavijo samomori s strelnim orožjem. Kot glavni zaključek 

raziskave se pojavi potreba po ozaveščanju pristojnih glede varnega hranjenja orožja, 

predvsem pa potreba po seznanitvi mladine s preventivnimi ukrepi, ki bi preprečevali 

samomorilnost v družbi. V smislu raziskave števila samomorov v pred-, med- in povojnem 

obdobju nam raziskava ni ravno v pomoč, saj ključne evidence med letoma 1991 in 2001 ne 

obstajajo. (Fajkič in drugi, 2007) 

 

 

 

3.2 Migracije 

 

Kot odgovor na obstoječe razmere na postkonfliktnih območjih so dokaj pogost vzorec 

delovanja kompleksnih sistemov migracije. Eden od glavnih vzrokov za pojav migracij je 

predhodni pojav diskriminacije na postkonfliktnih območjih. Diskriminacija, kot jo je 

opredelil Odbor Združenih narodov za človekove pravice, pomeni vsako razlikovanje, 

izločevanje, omejevanje ali priviligiranje, ki temelji na rasi, spolu, barvi kože, jeziku, veri, 

političnem ali drugem prepričanju, nacionalnem ali družbenem poreklu, lastništvu, rojstvu ali 

drugem položaju, če je namen takega razlikovanja izničenje, onemogočenje priznavanja, 

uživanja ali izvajanja vseh pravic in svoboščin vseh ljudi na enak način. Diskriminacija je 

tako napad na samo bistvo človekovih pravic. Diskriminacija nekaterim ljudem ali skupinam 

sistematično zanika njihove človekove pravice samo zaradi tega, kdor so ali v kar verjamejo. 

Gre za napad na temeljno načelo Splošne deklaracije človekovih pravic, ki določa, da z 

rojstvom pripadejo človekove pravice vsakomur, brez kakršnihkoli razlik. (OZN, 1948) 

Diskriminacija se lahko pojavlja v bivalnem okolju, na delovnem mestu, med vsakodnevnim 

življenjem, v šolskem sistemu, enostavno zaključeno kjerkoli.  

Pojav oz. proces migracij v iz postkonfliktnega okolja v novo okolje lahko analiziramo s 

teorijo objektnih odnosov avtorja Petra Praperja (1999), ki je teorijo objektnih odnosov 

razložil na podlagi šestih stopenj duševnega razvoja otroka. Prva stopnja je stopnja avtista, ko 

novorojenček se v prvih tednih umika v spanje, ustna votlina (nekakšna zibelka kontakta) in 

ritem mu sporočata, da ni v povsem tujem svetu. Druga stopnja je simbioza (od drugega do 

šestega meseca), ki je trajna, obojestranska čustvena vez med materjo in otrokom, ki otroku 

omogoči interakcijo navzven. Kljub temu še vedno ne loči med »seboj« in »ne-seboj«. 

Pozitivne izkušnje tega obdobja bodo pri otroku vir poznejšega zaupanja vase in v druge, zato 

je pomembno, da otrok v tem obdobju ni prepuščen samemu sebi oziroma da mati najde stik z 

njim. Okoli šestega meseca starosti vzpostavi prvi objektni odnos, vendar le z deli matere, kot 

so prsi, oči, lasje, glas. V fazi simbioze je pomembno, da je mati prisotna ob otroku, da se oba 

navezujeta drug na drugega oziroma da otrok dobi pozitivno izkušnjo. Ko mama izgine, se 
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otrok prestraši, zato naj se mame temu izogibajo. Tretja stopnja je separacija in 

individualizacija (druga polovica prvega leta), ko otrok še vedno pogosto išče varnost v 

simbiozi, vendar le iz strahu pred separacijo (ločitvijo). Najprej začne ločevati med različnimi 

osebami ter med osebami in materjo, med materjo in seboj pa bo zaradi separacijske 

anksioznosti (strahu pred ločitvijo) in odvisnosti proces diferenciacije daljši. V tem obdobju 

vzpostavi odnos z materjo kot celoto. Istočasno se pojavi strah pred tujci (t. i. osemmesečna 

tesnoba). Naslednja četrta stopnja je ambivalenca (drugo leto), pri kateri se otrok se iz 

materinega naročja požene v aktivnosti. Razdvojen je med tem, koliko naj si upa, in 

samonadzorom. Vzpostavi ritem približevanja (materi, ki mu da moč za nove izzive) in 

oddaljevanja. Otroka določa tisto, kar počne. Proces separacije mu lajša komunikacija, s 

pomočjo katere ima stik z materjo tudi takrat, ko je ne vidi. V tej fazi se otrok želi npr. igrati v 

peskovniku, vendar še vedno pogleduje, ali je mama še vedno na klopci. Občasno se vrne k 

njej na »crkljanje«, ki mu daje občutek varnosti in samozavest za nadaljnje samostojne 

podvige. Zelo pomembno je, da ga mati pozitivno sprejme in ne npr. z besedami »kaj si spet 

prišel, pojdi se igrat, saj si že velik fant, saj se znaš sam igrati«. Peta stopnja je pridobivanje 

avtonomije (tretje leto), ko se otrok hoče prebiti iz popolne odvisnosti. Starši ga morebiti 

dojemajo kot trmastega in težavnega. Od njega zahtevajo pridnost, za katero se otrok nekaj 

časa trudi, ko pa zadrževana akcija skoči na plan, lahko prekorači meje, kar pri starših sproži 

omejevanje otroka. Nevarnost je v tem, da lahko izoblikuje konformistično identiteto 

(pridnost in neaktivnost). Pridobivanje avtonomnosti je namreč tesno povezano z 

oblikovanjem lastne identitete. Kot zadnjo šesto stopnjo avtor definira stopnjo popolne 

diferenciacije (četrto in peto leto), ko otrok gradi odnose z drugimi, uporablja pojma »jaz« in 

»sam«. Pojavi se ojdipska kriza, ko se identificira s staršem istega spola in tekmuje za starša 

nasprotnega spola. Vzpostavi boljši samonadzor, identificira prepovedi svoje kulture in 

pridobi občutek za stvarnost. Zaradi sposobnosti samoobvladovanja postane tako rekoč 

majhen odrasli (Praper, 1999). Popolnoma enak proces lahko velja tudi za migranta, ki odide 

iz postkonfliktnega okolja v novo okolje.  

V novem okolju so za migranta pomembne tudi akulturacijske strategije, katere je razvil 

Berry (2001) na podlagi odgovorov na vprašanji, ali je vredno vzdrževati kulturno dediščino 

svojih prednikov in ali je vredno razvijati odnose s širšo družbo. Berry razvije štiri 

akulturacijske strategije – integracijo, marginalizacijo, separacijo in asimilacijo. Integracija 

pomeni pozitiven odgovor na obe vprašanji, kar pomeni, da priseljenec po določenem času v 

novem okolju ohranja lastno kulturo in hkrati vstopa v stike z drugimi. Marginalizacija 

pomeni negativna odgovora na obe vprašanji, kar pomeni, da je malo interesa za ohranjanje 

svoje kulture in istočasno malo interesa za stike s pripadniki drugih kultur. Separacija 

predstavlja močno ohranjanje etnične identitete oziroma močna želja po ohranjanju izvorne 

kulture in istočasno nepoistovetenje z novo kulturo. Kot četrta strategija nastopi asimilacija, 

pri kateri se priseljenec identificira z novo kulturo, ne goji pa izvorne etnične identitete 

(Berry, 2001 v Razpotnik, 2004:38) 
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3.2.1 Kvalitativna analiza osebnih zgodb ljudi z izkušnjo migracije 

 

3.2.1.1 Problematika raziskave in metodologija 

 

Problem raziskave je na podlagi kvalitativne analize ugotoviti, kakšne so izkušnje 

posameznikov, priseljencev v šolskih, bivalnih in delovnih okoljih Slovenije, Združenih držav 

Amerike, Srbije in Iraka. 

Na podlagi kvalitativnega raziskovanja in analize intervjuja oziroma zapisanega teksta 

intervjuja po teoriji metode »empirično utemeljena teorija« Glasserja in Straussa (1967) 

oziroma z dopolnitvijo navedene teorije Straussa in Corbina (1990) ter teorije kvalitativnega 

raziskovanja po Mesecu (1998) sem izvedel intervju: 

– s Hrvatom, ki je s petimi leti prišel v Slovenijo in tu živi še danes, 

– z Albanko s Kosova, ki je s šestimi leti prišla s starši živet v Beograd in še vedno 

živi v Beogradu,  

– s Srbom, ki je pri petih letih prišel z očetom živet v Združene države Amerike, in  

– s Kurdom iz Iraka, ki se je preselil v drug del Iraka, kjer je živelo več entitet, in ki 

je pozneje prisilno migriral v Srbijo.  

Vzorec raziskave je bil namenski, saj imajo vsi štirje posamezniki, ki želijo ostati 

neimenovani, izkušnjo migracije, in pa priročen, saj so vsi štirje moji prijatelji, ki sem jih 

srečeval v zadnjih letih življenja, v pogovoru z njimi pa sem opazil določene podobne zgodbe 

njihovega življenja.  

Metoda zbiranja podatkov je bila biografski narativni polstrukturiran intervju z odprtimi 

vprašanji. Vprašanja, kot vodila za intervju, so v jeziku intervjuja razvidna v transkriptu 

intervjuja za vsak posamičen intervju v prilogi. Intervjuji so bili opravljeni v slovenskem, 

srbskem ali angleškem jeziku.  

 

3.2.1.2 Povzetki intervjujev 

 

Povzetke intervjujev sem oblikoval na podlagi po potrebi prevedenih transkriptov intervjujev. 

Vsi transkripti intervjujev v izvirnem jeziku so del priloge št. 2, povzetke prevedenih 

intervjujev pa predstavljam v nadaljevanju. 

 

Intervju z A. B. 

 

Rodil sem se v Splitu na Hrvaškem. V zgodnjem otroštvu, s petimi leti, leta 1977, sem odšel s 

svojimi starši zaradi očetove službe živet v Slovenijo. Podjetje, v katerem je delal oče, je 

potem našlo zaposlitev tudi za mojo mamo. Ob preselitvi sem občutil veliko žalost, 

razočaranje in jezo, ker sem bil zelo navezan na dedka in babico po mamini strani. 

Slovenskega jezika ob prihodu nisem znal, sem se ga pa naučil v približno treh mesecih po 

prihodu. Sprejema v vrtcu se ne spominjam, spomnim pa se, da so me v šoli zmerjali z 

»Bosancem«. »Bosanc« so me imenovali zato, ker sem prišel iz Splita in so otroci pač vse 

»južnjake« imenovali »Bosanci«. Na začetku se nisem počutil ravno prijetno, sploh zaradi 

nenehnega zmerjanja, in pa tudi zaradi same spremembe, saj se nisem počutil sprejetega. 
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Večkrat sem bil zaradi tega zelo jezen. Učiteljica je za to vedela in je tu in tam rekla 

sošolcem, naj nehajo, otroci kot otroci pa seveda niso nehali, ker se jim je to očitno zdelo 

zanimivo. Ta občutek je trajal do približno 7. razreda osnovne šole in takrat bi najraje koga 

udaril, vendar tega nisem storil, ker sem bil preveč miroljuben, sem pa se namesto tega z 

njimi velikokrat prepiral. Po približno šestih letih so otroci prenehali z zmerjanjem sami od 

sebe. Ko sem se privadil na novo okolje, sem se proti koncu osnovne šole počutil super. Med 

šolanjem sem imel težave z vedenjem, saj sem bil zelo »živahen«. Pridobil sem veliko 

prijateljev, največkrat povsem spontano. Med srednjo šolo sem imel zaradi živahnosti težave 

z učitelji, s sošolci pa sem imel fantastičen odnos. Sosedje so bili ves čas korektni do mene, 

saj sem imel z vsemi spoštljiv odnos. V okolju, kjer sem živel, sem se počutil odlično. Po 

koncu srednje šole študija na fakulteti nisem nadaljeval, sem pa začel poklicno igrati 

nogomet. Po končani karieri nogometaša sem se začel ukvarjati s trenerskim poklicem. 

Službo v klubu sem dobil takoj, novi sodelavci pa so me sprejeli čisto različno, saj sem se z 

nekaterimi odlično ujel, z nekaterimi pa malo slabše, predvsem zaradi dejstva, da je bil moj 

oče direktor tega istega kluba in so bili mnenja, da sem tam le zaradi njega. Ti ljudje, ki me 

niso sprejeli, so mi šli na živce in sem se jih izogibal, kolikor se je le dalo. Zaradi takšnih in 

podobnih ljudi sem tudi zapustil trenerski poklic. Sedaj še vedno živim v Sloveniji in se 

počutim odlično ter sem srečen, da sem tukaj. 

 

Intervju s C. D. 

 

Leta 1982 sem s šestimi leti zapustila rojstni kraj na Kosovu. V novo okolje sem prišla z 

mlajšim bratom, očetom in mamo. Moj starejši brat je ostal na Kosovu s staro mamo. Odšli 

smo v Beograd, kjer je moj oče služboval. To je bila njegova odločitev. Spominjam se, da 

sem bila ob prihodu v novo okolje zmedena in istočasno malce radovedna do popolnoma vseh 

stvari. Sprejeta sem bila dobro, saj je bil Beograd takrat prestolnica skupne države 

Jugoslavije, zato je tam živelo veliko narodov in narodnosti. Spominjam se, da sva z bratom 

pridobila zelo veliko prijateljev iz soseske, kjer smo živeli, s katerimi sva se takrat tudi igrala. 

Srbskega jezika nisem znala. Jezika sem se začela učiti skupaj z očetom, potrebovala pa sem 

skupaj približno dve leti, da sem ga v popolnosti usvojila.  

Posebej se spominjam obdobja, ko sem začela hoditi v osnovno šolo, saj je bila šola blizu 

mojega bivališča, počutila pa sem se kar malce zmedeno, saj se novega okolja nisem 

zavedala. Rada sem tudi opazovala vse okoli sebe. V šoli sem se zaradi slabega znanja 

srbskega jezika počutila malce izolirano, sem pa imela izredno veliko prijateljev v okolici, 

kjer smo živeli. Na začetku šole sem imela slabše ocene zaradi slabega znanja jezika. 

Spominjam se svoje prve učiteljice Magdalene, ki ni bila niti malo potrpežljiva z mano 

oziroma mi ni poskušala pomagati, da bi dohitela sošolce, katerih materni jezik je bil srbski. 

V tretjem razredu je bilo že bolje, ko sem zaradi selitve zamenjala osnovno šolo. Takrat sem 

pridobila veliko prijateljev, katerih se spominjam še danes. Od tretjega do osmega razreda 

osnovne šole sem bila srečna, saj sem se zelo dobro razumela tako s sošolci kot tudi z učitelji. 

Nekje v osmem razredu se je pričela vojna na območju Jugoslavije. Iz vsega tega časa se ne 

spominjam niti enega slabega dogodka v šoli, ki bi ga povzročili sošolci ali učitelji. Imela sem 

veliko prijateljev, s katerimi sem preživela lepe trenutke. Skupaj smo hodili v kino, na 
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koncerte ipd. Večina je bila Srbov, ena od njih pa je bila Romkinja in se je poročila že v 

osmem razredu. Z večino sem žal izgubila stike, ko sem prišla v srednjo šolo.  

Obdobje v srednji šoli je bilo precej drugačno kot v osnovni šoli. Takrat je bilo obdobje vojne, 

posledice pa so se čutile na vsakem koraku. Ne spominjam se, da bi name prijatelji drugače 

gledali, čeprav so takratni dogodki vplivali na ljudi. No, en prijatelj me je začel žaliti, ko je 

bila vojna v Bosni in Hercegovini na vrhuncu, jaz pa sem bila muslimanske veroizpovedi. 

Spominjam se, da sem pri pouku srbskega jezika, pri poeziji, izbrala pesem Ljubim te, zeleno, 

ljubim, katero sem morala recitirati pred vsemi. Neki sošolec mi je pred vsemi očital izbor 

pesmi zaradi dejstva, ker je zelena barva barva islamske vere.  

Tudi učitelji so me zbadali in žalili. Pri pouku geografije, ko smo govorili o strukturi 

prebivalstva, je npr. učitelj z različnimi negativnimi čustvi predstavil delež nesrbskega 

prebivalstva v Srbiji, kljub temu da je vedel, da sem med učenci tudi jaz. Drugi učitelji so bili 

radovedni, kaj pomeni ne biti Srb. 

Učitelj srbskega jezika in književnosti je med vsemi v razredu »naključno« izbral mene in  mi 

dejal, naj na tablo pred vsemi sošolci napišem vse številke z besedami, ter rekel: »Da vidimo 

koliko znaš.« To sporočilo sem dojela, kot da je učitelj predpostavljal, da jaz tega ne bom 

vedela. Pozneje sem postala ena od najbolj priljubljenih učiteljevih učencev. Naslednji primer 

je primer učitelja angleškega jezika, ki je motiviral sošolce tako, da je vzel mene kot zgled 

učenca, ki dobro zna angleški jezik, in pred vsemi izjavil: »Če lahko ona zmore, zakaj ne bi 

potem tudi drugi?« 

Moji sosedje so bili ves čas zelo dobri in prijazni. Moja mama je zelo prijetna oseba in zelo 

lahko sklepa prijateljstva. Kdorkoli je prišel v našo hišo, nas je spoštoval in in nas nikoli ni 

kakorkoli užalil. Občasno smo se pogovarjali tudi o politiki, vendar pri tem nobeden nikogar 

ni žalil. Seveda se je v času konfliktov v regiji število obiskov zmanjšalo, kljub temu pa smo 

čutili, da lahko, če že ne vsem, zaupamo vsaj dvema ali trem srbskim družinam, s katerimi 

smo bili v najboljših prijateljskih odnosih. 

Uspešno sem končala študij in pri tem nisem imela nikakršnih težav. Nisem bila zadovoljna s 

splošno ekonomsko situacijo v državi, saj je bil življenjski standard zelo nizek, posledično pa 

so bili slabi tudi pogoji za študij. V širšem socialnem kontekstu se ne spominjam niti ene 

slabe situacije, ki bi jo imela s sošolci na fakulteti. Je pa res, da sem imela res skrbno izbrane 

prijatelje in da sem se izogibala ljudem, ki bi me lahko postavili v neprijetne situacije.  

Prvo zaposlitev sem dobila v času študija, v četrtem letniku. Bila sem zelo zrela oseba in v 

tem času nisem imela nikakršnih problemov s komerkoli. Takrat sem se tudi nehala 

obremenjevati, kaj si drugi mislijo o meni in kako me bodo sprejeli, ker sem iz druge etnične 

skupine.  

Trenutno delam v mednarodnem okolju in nimam nikakršnih težav. 

Živim v Beogradu, v mestu in okolju, katerega sem se navadila. Počutim se dobro. Ne 

počutim se kot tujka, ker ne pripadam večinskemu prebivalstvu. Imam ljudi, s katerimi rada 

delim čas in prostor. Živim precej bolje kot v devetdesetih tako kot vsi drugi ne glede na 

etnično pripadnost.  
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Intervju z E. F. 

 

Rojstni kraj sem zapustil leta 1978, ko sem bil star pet let. Odšel sem v Združene države 

Amerike s svojim očetom, ki je tam dobil službo. Podjetja v ZDA so cenila njegovo delo, 

medtem ko se to v takratni Jugoslaviji ravno ni cenilo.  

Ko sem prišel v Austin v zvezni državi Teksas, sem se počutil zelo tuje, saj je bil način 

življenja za petletnika precej drugačen od tistega v Jugoslaviji. Vse je bilo drugačno. Vse je 

bilo veliko, celo gromozansko. Bil sem sam in brez prijateljev in družine v tuji državi. Samo 

moj oče je bil z mano, a še on je moral veliko delati.  

Na začetku je bilo težko, zelo težko. Spominjam se, da sem se pretepal precej pogosteje kot 

moji vrstniki. Zaradi zelo skromnega znanja angleškega jezika sem bil velikokrat tarča za 

lokalne otroke, ki so na meni izkazovali svojo moč. Eno leto sem potreboval, da sem se naučil 

angleškega jezika. Potem mi je bilo vse lažje. Kljub temu je distanca do sovrstnikov ostala, 

saj sem bil tujec, ki je prišel iz države, katere ime večina sovrstnikov sploh ni znala izgovoriti. 

Spominjam se, da so me enkrat vprašali, ali moja družina v Jugoslaviji živi v hiši. Šalil sem se 

in izjavil, da moja družina živi na drevesu, kar pa se jim je zdelo popolnoma normalno. Od 

takrat so me vsi gledali, kot da sem prišel naravnost iz džungle. Popolnoma drugače so gledali 

name tudi zaradi tega, kjer sem za komunikacijo s svojim očetom uporabljal zanje eksotičen 

srbohrvaški jezik, saj je tam poleg angleškega jezika opcija komunikacije le še španščina. 

Zaradi tega sem vedno imel občutek, da nisem eden med enakimi. Z očetom sva živela v delu 

Austina, kjer je živela večina inženirjev, ki so delali v podjetju Texas Instruments. Ker so 

ljudje prihajali iz različnih delov sveta, v tem okrožju nisem imel nikakršnih težav s sosedi. 

To multikulturno območje mi je dajalo novih moči za življenje. Po končani srednji šoli sem se 

vpisal na pravno fakulteto. V tej akademski instituciji, ki je bila odprta za ljudi iz vsega sveta, 

nisem izstopal v nikakršnem smislu in sem se odlično vključil v sistem in med sovrstnike. Po 

končani fakulteti sem si zelo hitro našel službo. Delal sem za različna podjetja v ZDA in sem 

se vedno počutil, da me obravnavajo kot vse druge zaposlene. Sedaj se vidim kot mešanica 

Srba in Američana. Kdaj pa kdaj se ti dve identiteti pojavljata kot voda in olje. V teh trenutkih 

bi si res želel, da bi bil le eno od obeh možnosti. 

 

Intervju z G. H. 

 

Rodil sem se leta 1962 v Iraku, v mestu Kirkuk. Sem moškega spola in musliman po 

veroizpovedi. Osnovno šolo sem obiskoval v istem mestu, vendar sem jo zaradi očetove 

službe, bil je vojaški oficir v iraški vojski, večkrat menjal. Ko sem obiskoval šolo v Kirkuku, 

je sem v svojem razredu imel sošolce različnih narodnosti in veroizpovedi. Bili so Kurdi, 

Turkmeni, Arabci, Asirci, Kildanci in vsi smo se med seboj zelo dobro razumeli. Edina 

razlika med nami je bila ob urah, ko smo imeli verouk. Sošolci muslimanske vere so imeli 

verouk, kjer so jim učitelji predstavljali osnove islama, drugi nemuslimani pa so imeli prosto 

uro in so lahko skupaj igrali nogomet pred šolo do naslednje ure. Največkrat so bili 

muslimanski otroci jezni, ker niso mogli igrati nogometa in se družiti z drugimi sošolci.  

V tretjem razredu osnovne šole smo se z družino, zaradi premestitve očeta na novo delovno 

mesto, preselili v mestece Ebilh. Tudi jaz sem prišel v novo šolo med nove sovrstnike, ki pa 
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so bili tokrat večinoma Kurdi, bilo pa je še nekaj Turkmenov. Vsi sošolci so me medse 

sprejeli zelo hitro in v šoli nisem imel nobenih konfliktov.  

V šestem razredu osnovne šole sem se vrnil v Kirkuk, kjer sem ob koncu leta tudi opravil 

zaključni izpit v arabskem jeziku.  

Po končani osnovni šoli leta 1974 sem šel v srednjo šolo. Sošolci so bili različnih narodnosti 

in veroizpovedi, odnosi med nami pa so bili odlični, saj smo se družili vsi med seboj.  

Leta 1977 se je v Iraku začela pojavljati ideja o stranki Baath, katere aktivisti so bili tudi 

učitelji te srednje šole. Učitelji v šoli so začeli novačiti dijake in od vseh zahtevali včlanitev v 

novo nastalo stranko. Takrat so se začele pojavljati razlike med člani stranke in nečlani, saj so 

bili člani velikokrat v priviligiranem položaju. Večjih problemov nisem imel, pa čeprav se v 

stranko nisem včlanil. 

Leta 1978 sem zaključil srednjo šolo in se vpisal v gimnazijo. Takrat so profesorji, katerih 

naloga je bila, da se vsi dijaki včlanijo v stranko Baath, vse nečlane stranke začeli verbalno 

nadlegovati. Takrat smo dobili tudi uniforme, enkrat tedensko pa smo imeli tudi vojaške vaje 

– program usposabljanja mladine se je imenoval FTWA. Manjši konflikt je bil tudi med 

profesorji, saj so se menjavali na podlagi članstva v stranki. Leta 1979 sem bil za dva meseca 

izključen iz šole, ker se nisem želel priključiti stranki. Naslednji dan sem po razgovoru z 

očetom spet prišel v šolo. Učitelju angleščine, ki mi je izrekel izključitev, sem rekel, da nima 

utemeljenega razloga za izključitev in da bom ostal v šoli. Težav nisem imel, ker sem bil 

Kurd, temveč zaradi nečlanstva v stranki. Ob koncu šolskega leta sem opravljal maturo. Vsi 

udeleženci smo maturo opravljali v arabskem jeziku v drugi šoli. S tem so zagotovili 

objektivne okoliščine za vse udeležence. Imena smo napisali v levi zgornji kot lista in ga 

prepognili tako, da jih ni videl nihče. Maturo sem uspešno opravil. 

Leta 1980 sem zaključil gimnazijo in istega leta se je tudi začela vojna z Iranom. V tem času 

sem izgubil veliko sošolcev. Iranska vojska je takrat velikokrat bombardirala Kirkuk, kjer sem 

tudi živel. Ker je bila velika nevarnost, da bi življenje izgubil tudi jaz, sem se po posvetu z 

očetom odločil, da bom zapustil Irak in odšel v Jugoslavijo.  

V Beogradu sem se vpisal na tečaj srbskega jezika, da bi se lahko normalno sporazumeval z 

lokalnim prebivalstvom. Jezika sem se naučil v štirih mesecih. Istega leta sem se želel vpisati 

na fakulteto, a žal nisem imel dovolj denarja za vpis, štipendije pa tudi ni mogel dobiti, zato 

sem odšel na začasno delo v Italijo. Tam sem zaslužil nekaj denarja, da sem se leta 1983 

lahko vpisal na študij medicine v Beogradu. V prvem letniku mi je ob koncu leta zmanjkal en 

izpit, zato se nisem mogel vpisati v drugi letnik. Med študijem v Beogradu nisem imel težav s 

profesorji ali sošolci. Ker sem moral pavzirati, sem se leta 1985 vpisal na medicinsko 

fakulteto v Prištini. 

Tam sem imel najprej kar nekaj težav s policijo, ki me ni hotela prijaviti. V Prištini sem 

spoznal tudi Kurda iz Irana, s katerim sva skupaj študirala in preživela večino časa, kljub 

temu da je bil takrat Irak v vojni z Iranom.  

Leta 1992, ob začetku konfliktov na območju bivše Jugoslavije, mi je dekan fakultete, ki je bil 

Črnogorec, zabrusil, da naj čimprej zapustim fakulteto, ker sem musliman, in da muslimani na 

njihovi fakulteti nimajo kaj iskati. Odgovoril sem mu, da bom takoj, ko bom končal fakulteto, 

tako tudi storil. 
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Leta 1993 sem zaključil fakulteto in začel s stažiranjem v bolnici v Prištini, kjer mi je bil 

mentor zdravnik srbske narodnosti. Čeprav sem bil musliman, nisem imel nikakršnih težav s 

svojim mentorjem, saj sva odlično sodelovala.  

Leta 1995 sem se s pomočjo svojega mentorja zaposlil v zdravstvenem domu v Kačaniku, 

mestecu med Prištino in Skopjem. Istega leta mi je potekel potni list, novega pa nisem mogel 

dobiti. Na srečo srečo mi je na pomoč priskočil policijski inšpektor srbske narodnosti, ki mi je 

uredil neko obliko dovoljenja za začasno prebivanje in mi dal telefonsko številko, katero sem 

je lahko dal vsakemu policistu, ki me je ustavil.  

Med delom v zdravstvenem domu nisem imel nobenih težav. Ob začetku so me malo čudno 

gledali, potem pa sem imel zaradi svoje strokovnosti zelo kmalu največ pacientov od vseh 

zdravnikov zdravstvenega doma. Zaradi tega dejstva so me sodelavci malo »sovražili«.  

V letih 1996 in 1997 sem imel kar nekaj besednih sporov s srbskimi zdravniki v zdravstvenem 

domu, saj so me zaničevali, ker sem musliman. Zaradi vse večjih napadov sem poklical 

svojega mentorja v Prištino in mu razložil težavo. Po tem dogodku se je odnos sodelavcev do 

mene popolnoma normaliziral.  

Leta 1999 so se začeli napadi sil zveze NATO na Jugoslavijo, katere del je bilo tudi Kosovo. 

Ker so postale razmere nevzdržne in nevarne, sem poskušal skupaj z ženo oditi v begunski 

center v Makedonijo, v Blace. Ko sem prišel do meje, so ženo spustili čez, mene pa zavrnili, 

ker za vstop v Makedonijo nisem imel ustreznih dokumentov. Tisti trenutek sem se poslovil 

od svoje žene in se vrnil v Kačanik na svoje delovno mesto, kjer sem moral delati s srbsko 

policijo še naslednji mesec dni in pol in doživel številne grozote. Ves čas sem delal po načelu, 

da so zame vsi ljudje enaki, in pomagal vsem, ne glede na to, katere narodnosti ali 

veroizpovedi so bili.  

Po mesecu in pol dela v vojnih razmerah v zdravstvenem domu v Kačaniku sem s pomočjo 

patrulje srbske policije odšel v Leskovac, v mesto na jugu Srbije, kjer sem izkoristil priložnost 

in pobegnil v Beograd. Iz Beograda sem nato z vlakom odpotoval v Sarajevo, kjer se sem 

srečal s staro znanko. Ko sem vstopal v Bosno in Hercegovino, sem imel težave na mejnem 

prehodu, saj nisem posedoval ustreznih dokumentov za vstop. Izgovoril sem se, da grem le na 

dopust k prijateljici v Sarajevo in da se bom po nekaj dnevih vrnil na Kosovo. Policisti so mi 

verjeli in me spustili v državo.  

V Sarajevu sem se poskušal zaposliti kot zdravnik. Odšel sem na razgovor do takratne 

ministrice za zdravje, ki mi je povedala, da moja diploma v Sarajevu ni dobrodošla. Ostal sem 

brez besed. Poskušal sem v še enem zdravstvenem domu, kjer mi je prijateljica omogočila 

razgovor s tamkajšnjim zdravnikom. Kljub pomanjkanju zdravnikov mi je zdravnik ponudil 

eno službo – enkrat tedensko bi lahko šel na vizito po okoliških vaseh, kjer so živeli 

mudžahedini (islamski borci, ki so po vojni v BIH ostali v državi). Ker je bila služba izredno 

nevarna, saj bi moral pregledovati tudi žene teh ljudi, te nikakor nisem sprejel. Po dveh tednih 

neuspelih poskusih sem zapustil Sarajevo in se ilegalno napotil v Slovenijo, kamor sem tudi 

uspešno prišel in nato podal vlogo za azil. Trenutno sem zaposlen in živim življenje kot vsi 

drugi. 
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3.2.1.3 Kodiranje povzetkov transkriptov intervjuja 

 

Zaradi kratkih intervjujev so v procesu kodiranja uporabljene le kode prvega reda.  

 

Intervju z A. B. 

 
KODA 1. REDA 

1. V zgodnjem otroštvu, s petimi leti, leta 1977, sem odšel s 

svojimi starši zaradi očetove službe živet v Slovenijo. 

 

Selitev v drugo državo 

2. Podjetje, v katerem je delal oče, je potem našlo zaposlitev 

tudi za mojo mamo. 

Pomoč pri iskanju službe za mamo 

3. Ob preselitvi sem občutil veliko žalost, razočaranje in 

jezo, ker sem bil zelo navezan na dedka in babico po 

mamini strani. 

Občutki žalosti, razočaranja in jeze 

ob preselitvi 

4. Slovenskega jezika ob prihodu nisem znal, sem se ga pa 

naučil v približno treh mesecih po prihodu. 

Učenje slovenskega jezika 

5. […] so me v šoli zmerjali z »Bosancem«. Stigmatizacija sošolcev 

6. »Bosanc« so me imenovali zato, ker sem prišel iz Splita in 

ker so otroci pač vse »južnjake« imenovali »Bosanci«. 

Predosdki sošolcev 

7. Na začetku se nisem počutil ravno prijetno, sploh zaradi 

nenehnega zmerjanja in tudi zaradi spremembe, saj se 

nisem počutil sprejetega.  

Občutki nesprejetosti 

8. Večkrat sem bil zaradi tega zelo jezen. Občutki jeze 

9. Učiteljica je vedela za to in je tu in tam rekla sošolcem, 

naj nehajo, otroci kot otroci pa seveda niso nehali, ker se 

jim je to očitno zdelo zanimivo. 

Neučinkovito opozarjanje učiteljice 

10. Ta občutek je trajal do približno 7. razreda osnovne šole 

in takrat bi najraje koga udaril, vendar tega nisem storil, 

ker sem bil preveč miroljuben, ...  

Dolgotrajni občutki jeze v osnovni 

šoli 

11. ... sem se pa namesto tega z njimi velikokrat prepiral. Besedni spori 

12. Ko sem se privadil na novo okolje, … Vključitev v okolje 

13. … sem se proti koncu osnovne šole počutil super. Občutki sprejetosti 

14. Med šolanjem sem imel težave z vedenjem, saj sem bil 

zelo »živahen«. 

Težave z vedenjem 

15. Pridobil sem veliko prijateljev, največkrat povsem 

spontano. 

Spontano sklepanje prijateljstev 

16. Med srednjo šolo sem imel zaradi živahnosti težave z 

učitelji 

Težave z učitelji v srednji šoli 

17. S sošolci sem imel fantastičen odnos. Odličen odnos s sošolci v srednji šoli 

18. Sosedje so bili ves čas korektni do mene, saj sem imel z 

vsemi spoštljiv odnos. 

Sprejetost v bivalnem okolju 

19. V okolju, kjer sem živel, sem se počutil odlično. Občutek sprejetosti v bivalnem 

okolju 

20. Po končani karieri nogometaša sem se začel ukvarjati s 

trenerskim poklicem. Službo v klubu sem dobil takoj.  

Zaposlitev 
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21. Novi sodelavci so me sprejeli čisto različno, saj sem se z 

nekaterimi odlično ujel, z nekaterimi pa malo slabše, 

predvsem zaradi dejstva, da je bil moj oče direktor tega 

istega kluba, in ker so bili mnenja, da sem tam le zaradi 

njega. 

Različna sprejetost na delovnem 

mestu  

22. Ljudje, ki me niso sprejeli, so mi šli na živce ...  Občutki jeze v službi 

23. ... in sem se ji izogibal, kolikor se je le dalo. Zaradi 

takšnih in podobnih ljudi sem tudi zapustil trenerski 

poklic. 

Umik iz neprijetnega delovnega 

okolja 

24. Sedaj še vedno živim v Sloveniji in se počutim odlično ter 

sem srečen, da sem tukaj. 

Popolna vključitev v okolje 

 

 

Intervju s C. D. 

 
KODA 1. REDA 

1. Leta 1982 sem s šestimi leti zapustila rojstni kraj na 

Kosovu. V novo okolje sem prišla z mlajšim bratom, 

očetom in mamo. Moj starejši brat je ostal na Kosovu s 

staro mamo. Odšli smo v Beograd, kjer je moj oče 

služboval. To je bila njegova odločitev. 

Selitev v novo okolje 

2. Spominjam se, da sem bila ob prihodu v novo okolje 

zmedena … 

Občutki zmedenosti 

3. … in istočasno malce radovedna do popolnoma vseh 

stvari. 

Občutki radovednosti 

4. Sprejeta sem bila dobro, saj je bil Beograd takrat 

prestolnica skupne države Jugoslavije, zato je tam živelo 

veliko narodov in narodnosti. 

Občutek sprejetosti 

5. Spominjam se, da sva se z bratom pridobila zelo veliko 

prijateljev iz soseske, kjer smo živeli, s katerimi sva se 

takrat igrala. 

Sklepanje prijateljstev v bivalnem 

okolju 

6. Srbskega jezika nisem znala. Jezika sem se začela učiti 

skupaj z očetom, potrebovala pa sem skupaj približno dve 

leti, da sem ga v popolnosti osvojila. 

Učenje srbskega jezika 

7. Ko sem začela hoditi v osnovno šolo, ki je bila blizu 

mojega bivališča, sem se počutila kar malce zmedeno, saj 

se novega okolja nisem zavedala. 

Občutek zmedenosti ob prihodu v 

osnovno šolo 

8. Rada sem tudi opazovala vse okoli sebe. Opazovanje okolice 

9. V šoli sem se zaradi slabega znanja srbskega jezika 

počutila malce izolirano, … 

Občutek nesprejetosti v osnovni šoli 

10. … sem pa imela izredno veliko prijateljev v okolici, kjer 

smo živeli. 

Prijateljstva v bivalnem okolju 

11. Na začetku šole sem imela slabše ocene zaradi slabega 

znanja jezika. 

Slabši začetni uspeh v šoli 

12. Spominjam se svoje prve učiteljice Magdalene, ki ni bila 

niti malo potrpežljiva z mano oziroma mi ni poskušala 

pomagati, da bi ujela sošolce, katerih materni jezik je bil 

Nepotrpežljivost učiteljice v osnovni 

šoli 
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srbski. 

13. V tretjem razredu je bilo že bolje, ko sem zaradi selitve 

zamenjala osnovno šolo. 

Zamenjava osnovne šole 

14. Takrat sem pridobila veliko prijateljev, ki se jih 

spominjam še danes. 

Sklepanje prijateljstev v osnovni šoli 

15. Od tretjega do osmega razreda osnovne šole sem bila 

srečna, saj sem se zelo dobro razumela tako s sošolci kot z 

učitelji. 

Občutek sprejetosti s strani sošolcev 

in učiteljev 

16. Nekje v osmem razredu se je pričela vojna na območju 

Jugoslavije. 

Začetek vojne v bližnji okolici 

17. Ne spominjam niti enega slabega dogodka v šoli, ki bi ga 

med tem časom povzročili ali sošolci ali učitelji. 

Občutek sprejetosti 

18. V tem času sem imela veliko prijateljev, s katerimi sem 

preživela lepe trenutke. Skupaj smo hodili v kino, na 

koncerte ipd. 

Druženje s sošolci 

19. Večina so bili Srbi, ena od njih pa je bila Romkinja, ki se 

je poročila že v osmem razredu. Z večino sem žal izgubila 

stike, ko sem prišla v srednjo šolo.  

Etnična raznolikost sošolcev 

20. Obdobje srednje šole je bilo precej drugačno kakor v 

osnovni šoli. 

Prehod v srednjo šolo 

21. Takrat je bilo obdobje vojne, posledice pa so se čutile na 

vsakem koraku. 

Posledice vojne v okolici 

22. Ne spominjam se, da bi name prijatelji gledali drugače, 

čeprav so takratni dogodki vplivali na ljudi. 

Občutek sprejetosti s strani 

prijateljev 

23. No, en prijatelj me je začel žaliti, ko je bila vojna v Bosni 

in Hercegovini na vrhuncu, jaz pa sem bila muslimanske 

veroizpovedi.  

Žaljenje sošolca zaradi vere 

24. Spominjam se, da sem pri pouku srbskega jezika, pri 

poeziji, izbrala pesem Ljubim te, zeleno, ljubim, in sem jo 

morala recitirati pred vsemi. Neki sošolec mi je pred 

vsemi očital izbor pesmi zaradi dejstva, ker je zelena 

barva barva islamske vere. 

Žaljenje sošolca zaradi izbora pesmi 

25. Tudi učitelji so me zbadali in žalili. Žaljenje učiteljev 

26. Pri pouku geografije, ko so govorili o strukturi 

prebivalstva, je npr. učitelj z različnimi negativnimi čustvi 

predstavil delež nesrbskega prebivalstva v Srbiji, kljub 

temu da je vedel, da sem bila med učenci tudi jaz. 

Diskriminatorna razlaga učitelja 

geografije 

27. Drugi učitelji so bili radovedni, kaj pomeni ne biti Srb. Ksenofobija učiteljev 

28. Učitelj srbskega jezika in književnosti je med vsemi v 

razredu »naključno« izbral mene in mi naročil, naj na 

tablo pred vsemi sošolci napišem vse številke z besedami, 

in rekel: »Da vidimo, koliko znaš.« 

Predsodki učitelja srbskega jezika in 

književnosti 

29. To sporočilo sem dojela, kot da je učitelj predpostavljal, 

da tega ne bom znala. 

Etnična stigmatizacija 

30. Pozneje sem postala ena od najbolj priljubljenih 

učiteljevih učencev. 

Dojemanje napak 

31. Naslednji primer je primer učitelja angleškega jezika, ki je Stigmatizacija učitelja angleškega 
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motiviral sošolce tako, da je vzel mene za zgled učenca, ki 

dobro zna angleški jezik, in pred vsemi izjavil: »Če lahko 

ona zmore, zakaj ne bi potem tudi drugi?«  

jezika 

32. Moji sosedje so bili ves čas zelo dobri in prijazni. Prijaznost sosedov v bivalnem okolju 

33. Moja mama je zelo prijetna oseba in zelo lahko sklepa 

prijateljstva. 

Sklepanje prijateljstev njene mame v 

bivalnem okolju 

34. Kdorkoli je prišel v našo hišo, nas je spoštoval in nas ni 

nikoli kakorkoli užalil. 

Spoštovanje vseh obiskovalcev 

njenega doma 

35. Občasno smo se pogovarjali tudi o politiki, vendar pri tem 

nobeden nikogar ni žalil. 

Objektivna in zrela diskusija o 

politiki 

36. Seveda se je v času konfliktov v regiji število obiskov 

zmanjšalo, kljub temu pa smo čutili, da lahko, če že ne 

vsem, zaupamo vsaj dvema ali trem srbskim družinam, s 

katerimi smo bili v najboljših prijateljskih odnosih.  

Neprestano zaupanje najožjim 

prijateljem 

37. Uspešno sem končala študij in pri tem nisem imela 

nikakršnih težav. 

Končanje srednje šole 

38. Nisem bila zadovoljna s splošno ekonomsko situacijo v 

državi, saj je bil življenjski standard zelo nizek, 

posledično pa so bili slabi tudi pogoji za študij.  

Nezadovoljstvo z ekonomsko 

situacijo v državi 

39. V širšem socialnem kontekstu se ne spominjam niti ene 

slabe situacije, ki bi jo imela s sošolci na fakulteti. 

Sprejetost od sošolcev na fakulteti 

40. […] da sem imela res skrbno izbrane prijatelje … Skrbna izbira prijateljev 

41. … in da sem se izogibala ljudem, ki bi me lahko postavili 

v neprijeten položaj. 

Izogibanje neprijetnim situacijam 

42. Prvo zaposlitev sem dobila med študijem, v četrtem 

letniku. 

Zaposlitev 

43. Bila sem zelo zrela oseba in v tem času nisem imela 

nikakršnih težav s komerkoli. 

Sprejetost v svetu odraslih 

44. Takrat sem se tudi nehala obremenjevati s tem, kaj si o 

meni mislijo drugi in kako me bodo sprejeli, ker sem iz 

druge etnične skupine.  

Prenehanje obremenjenosti z 

mnenjem drugih o njej 

45. Trenutno delam v mednarodnem okolju in nimam 

kakršnihkoli težav. 

Prisotnost v mednarodnem delovnem 

okolju 

46. Živim v Beogradu, v mestu in okolju, katerega sem se 

navadila. Počutim se dobro. Ne počutim se kot tujka, ker 

ne pripadam večinskemu prebivalstvu. Imam ljudi, s 

katerimi rada delim čas in prostor. Živim precej bolje kot 

v devetdesetih, tako kot vsi drugi ne glede na etnično 

pripadnost. 

Integracija v delovnem in bivalnem 

okolju 
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Intervju z E. F. 

 
KODA 1. REDA 

1. Svoj rojstni kraj sem zapustil leta 1978, ko sem bil star pet 

let. Odšel sem v Združene države Amerike z očetom, ki je 

tam dobil službo. 

Selitev z očetom v novo okolje 

2. Ko sem prišel v Austin v zvezni državi Teksas, sem se 

počutil zelo tuje, saj je bil način življenja za petletnika 

precej drugačen od tistega v Jugoslaviji. Vse je bilo 

drugačno. Vse je bilo veliko, celo gromozansko. 

Občutek tujosti v novem okolju 

3. Bil sem sam in brez prijateljev in družine v tuji državi. 

Samo moj oče je bil z mano, a še on je moral veliko delati.  

Občutek osamljenosti 

4. Na začetku je bilo težko, zelo težko. Preživljanje težkih trenutkov 

5. Spominjam se, da sem se pretepal precej pogosteje kot 

moji vrstniki. 

Pretepanje z vrstniki 

6. Zaradi zelo skromnega znanja angleškega jezika sem bil 

velikokrat tarča za lokalne otroke, ki so na meni 

izkazovali svojo moč. 

Nasilništvo vrstnikov do njega 

7. Eno leto sem potreboval, da sem se naučil angleškega 

jezika. Potem mi je bilo vse lažje. 

Učenje angleškega jezika 

8. Kljub temu je distanca do sovrstnikov ostala, saj sem bil 

tujec, ki je prišel iz države, katere ime večina sovrstnikov 

sploh ni znala izgovoriti. 

Distanca do sovrstnikov 

9. Enkrat so me vprašali, ali moja družina v Jugoslaviji živi 

v hiši. 

Nepoznavanje drugih kultur in navad 

10. Šalil sem se in izjavil, da moja družina živi na drevesu, 

kar pa se jim je zdelo popolnoma normalno. 

Nepoznavanje dugih kultur in navad 

11. Od takrat so me vsi gledali, kot da sem prišel naravnost iz 

džungle. 

Stigmatizacija zaradi izvora 

12. Popolnoma drugače so gledali name tudi zaradi tega, ker 

sem za sporazumevanje z očetom uporabljal zanje 

eksotičen srbohrvaški jezik, saj je tam poleg angleškega 

jezika opcija komunikacije le še španščina. 

Stigmatizacija zaradi jezika 

komuniciranja 

13. Zaradi tega sem imel vedno občutek, da nisem eden med 

enakimi.  

Občutek nesprejetosti 

14. Skupaj z očetom sva živela v delu Austina, kjer je živela 

večina inženirjev, ki so delali v podjetju Texas 

Instruments. Ker so ljudje prihajali iz različnih delov 

sveta, v tem okrožju nisem imel nikakršnih težav s sosedi. 

To multikulturno območje mi je dajalo novih moči za 

življenje. 

Občutek sprejetosti v bivalnem 

okolju 

15. Po končani srednji šoli sem se vpisal na pravno fakulteto. Končanje srednje šole in vpis na 

fakulteto 

16. V tej akademski instituciji, ki je bila odprta za ljudi z 

vsega sveta, nisem izstopal v nikakršnem smislu in sem se 

odlično vkjučil v sistem in med sovrstnike.  

Občutek popolne sprejetosti na 

fakulteti 

17. Po končani šoli sem zelo hitro našel službo. Delal sem za Hitra zaposlitev 
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različna podjetja v ZDA. 

18. … da me obravnavajo kot vse druge zaposlene. Enakost 

19. Sedaj se vidim kot mešanica Srba in Američana. Kdaj pa 

kdaj se ti dve identiteti pojavljata kot voda in olje. V teh 

trenutkih bi si res želel, da bi bil le eno od obeh možnosti.  

Problemi z identiteto 

  

 

 

Intervju z G. H. 

 KODA 1. REDA 

1. Osnovno šolo sem obiskoval v istem mestu, vendar sem jo 

zaradi očetove službe, bil je vojaški oficir v iraški vojski, 

večkrat zamenjal. 

Menjavanje osnovne šole 

2. Ko sem obiskoval šolo v Kirkuku, so bili v mojem razredu 

sošolci različnih narodnosti in veroizpovedi. Bili so Kurdi, 

Turkmeni, Arabci, Asirci, Kildanci in vsi smo se med 

seboj zelo dobro razumeli. 

Dobro razumevanje s sošolci 

različnih narodnosti 

3. Edina razlika med njimi je bila ob urah, ko smo imeli 

verouk. Sošolci muslimanske vere so imeli verouk, kjer so 

jim učitelji predstavljali osnove islama, … 

Učenje verouka v šoli 

4. …  nemuslimani pa so imeli prosto uro in so lahko do 

naslednje ure igrali nogomet pred šolo. 

Ločevanje otrok zaradi verouka 

5. Največkrat so bili muslimanski otroci jezni, ker niso 

mogli igrati nogometa in se družiti s sošolci.  

Občutek jeze otrok zaradi ločitve 

6. V tretjem razredu osnovne šole smo se z družino, zaradi 

premestitve očeta na novo delovno mesto, preselili v 

mestece Ebilh. Tudi jaz sem prišel v novo šolo med nove 

sovrstnike, ki pa so bili tokrat večinoma Kurdi, bilo pa je 

tudi nekaj Turkmenov. 

Prihod v novo šolo 

7. Vsi sošolci so me sprejeli zelo hitro in v šoli nisem imel 

nobenih težav. 

Topel sprejem v šoli med sošolci 

8. V šestem razredu osnovne šole sem se vrnil v Kirkuk, kjer 

sem ob koncu leta tudi opravil zaključni izpit v arabskem 

jeziku.  

Vnovična selitev v novo okolje 

9. Po končani osnovni šoli leta 1974 sem šel v srednjo šolo. Odhod v srednjo šolo 

10. Sošolci so bili različnih narodnosti in veroizpovedi, 

odnosi med nami pa so bili odlični, saj smo se družili vsi 

med seboj. 

Odlični odnosi s sošolci v srednji šoli 

11. Leta 1977 se je v Iraku začela pojavljati ideja o  stranki 

Baath, katere aktivisti so bili tudi učitelji te srednje šole. 

Vpliv političnega gibanja na šolo 

12. Učitelji v šoli so začeli novačiti dijake in zahtevali 

včlanitev vseh dijakov v novonastalo stranko. 

Zahteva po včlanjevanju dijakov v 

politično stranko 

13. Takrat so se začele pojavljati razlike med člani stranke in 

nečlani, saj so bili člani velikokrat v privilegiranem 

položaju. Večjih težav nisem imel, čeprav se v stranko 

Različna obravnava za člane in 

nečlane stranke s strani učiteljev 



 43 

nisem včlanil. 

14. Leta 1978 sem zaključil srednjo šolo in se vpisal v 

gimnazijo. 

Prehod v gimnazijo 

15. Takrat so vse nečlane stranke začeli besedno nadlegovati 

profesorji, katerih naloga je bila, da se vsi dijaki včlanijo v 

stranko Baath. Takrat smo dobili tudi uniforme, enkrat 

tedensko pa smo imeli tudi vojaške vaje – program 

usposabljanja mladine se je imenoval FTWA. 

Vmešavanje politike v šolski sistem 

16. Manjši konflikt je bil tudi med profesorji, saj so se 

menjavali na podlagi članstva v stranki Baath. 

Izbira profesorjev na podlagi 

politične usmerjenosti 

17. Leta 1979 sem bil za dva meseca izključen iz šole, ker se 

nisem želel priključiti stranki. 

Izključitev iz šole zaradi politične 

usmerjenosti 

18. Po razgovoru z očetom sem  naslednji dan spet prišel v 

šolo. Učitelju angleščine, ki mi je izrekel izključitev, sem 

rekel, da nima utemeljenega razloga za izključitev in da 

bom ostal v šoli. 

Samovoljno vključitev v šolski 

sistem 

19. Težav nisem imel zaradi tega, ker sem bil Kurd, temveč 

zaradi nečlanstva v stranki. 

Težave zaradi politične nepripadnosti 

20. Ob koncu šolskega leta sem opravljal maturo. Vsi 

udeleženci smo maturo opravljali v arabskem jeziku v 

drugi šoli. S tem so zagotovili objektivne okoliščine za 

vse udeležence. Svoje ime smo zapisali v levi zgornji kot 

lista in kos papirja prepognili tako, da imena ni videl 

nihče. Maturo sem uspešno opravil.  

Uspešen zaključek šolanja 

21. Leta 1980 sem zaključil gimnazijo in istega leta se je tudi 

začela vojna z Iranom. V tem času sem izgubil veliko 

sošolcev. Iranska vojska je takrat velikokrat bombardirala 

mesto Kirkuk, kjer sem živel. Ker je bila velika nevarnost, 

da bi življenje izgubil tudi jaz, sem se po posvetu z 

očetom odločil, da bom zapustil Irak in odšel v 

Jugoslavijo. 

Pobeg zaradi vojnih razmer 

22. V Beogradu sem se vpisal na tečaj srbskega jezika, da bi 

se lahko normalno sporazumeval z lokalnim 

prebivalstvom. Jezika sem se naučil v štirih mesecih. 

Učenje lokalnega jezika v novem 

okolju 

23. Istega leta sem se želel vpisati na fakulteto, a žal nisem 

imel dovolj denarja za vpis, štipendije pa tudi nisem 

mogel dobiti, zato sem odšel na začasno delo v Italijo. 

Tam sem zaslužil nekaj denarja, da sem se leta 1983 lahko 

vpisal na študij medicine v Beogradu. 

Vpis na fakulteto v novem okolju 

24. Med študijem v Beogradu nisem imel težav s profesorji ali 

sošolci. 

Enakost med vsemi na fakulteti 

25. Ker sem moral pavzirati, sem se leta 1985 vpisal na 

medicinsko fakulteto v Prištini.  

prepis na drugo fakulteto 

26. Tam sem imel najprej kar nekaj težav s policijo, ki me ni 

hotela prijaviti. 

Problemi s policijo v novem okolju 

27. V Prištini sem spoznal tudi Kurda iz Irana, s katerim sva Prijateljstvo s študentom iz njemu 
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skupaj študirala in preživela večino časa, kljub temu da je 

bil takrat Irak v vojni z Iranom.  

sovražne države 

28. Leta 1992, ob začetku konfliktov na območju nekdanje 

Jugoslavije, mi je dekan fakultete, ki je bil Črnogorec, 

zabrusil, naj čim prej zapustim fakulteto, ker sem 

musliman, in da muslimani nimamo kaj iskati na njihovi 

fakulteti. Odgovoril sem mu, da bom to storil takoj, ko 

bom končal fakulteto, in tako tudi naredil.  

Grožnje z izključitvijo s fakultete 

zaradi vere 

29. Leta 1993 sem zaključil fakulteto in začel s stažiranjem v 

bolnišnici v Prištini, kjer mi je bil mentor zdravnik srbske 

narodnosti. 

Končanje fakultete in stažiranje 

30. Čeprav sem bil musliman, nisem imel z mentorjem 

nikakršnih težav, saj sva odlično sodelovala. 

Odlično sodelovanje z mentorjem 

druge veroizpovedi 

31. Leta 1995 sem se s pomočjo svojega mentorja zaposlil v 

zdravstvenem domu v Kačaniku, mestecu med Prištino in 

Skopjem.  

Zaposlitev v zdravstvenem domu 

32. Istega leta mi je potekel potni list, novega pa nisem mogel 

dobiti. Na srečo mi je na pomoč priskočil policijski 

inšpektor srbske narodnosti, ki mi je uredil neko obliko 

dovoljenja za začasno prebivanje in mi dal telefonsko 

številko, katero sem lahko dal vsakemu policistu, ki me je 

ustavil. 

Pomoč policijskega inšpektorja pri 

bivanju v novem okolju 

33. Med delom v zdravstvenem domu nisem imel nobenih 

težav. Ob začetku so me malo čudno gledali, … 

Občutki nesprejetosti na delovnem 

mestu 

34. … potem pa sem imel zaradi svoje strokovnosti zelo 

kmalu največ pacientov od vseh zdravnikov 

zdravstvenega doma. 

Uveljavljanje v okolju s pomočjo 

strokovnosti 

35. Zaradi tega dejstva so me sodelavci malo »sovražili». Osovraženost od sodelavcev zaradi 

boljše strokovnosti 

36. V letih 1996 in 1997 sem imel kar nekaj besednih sporov 

s srbskimi zdravniki v zdravstvenem domu, saj so me 

zaničevali, ker sem musliman. 

Besedni spori s sodelavci zaradi 

veroizpovedi 

37. Zaradi vse več napadov sem poklical svojega mentorja v 

Prištino in mu razložil težavo. Po tem dogodku se je 

odnos sodelavcev do mene popolnoma normaliziral. 

Pomoč mentorja pri normalnem 

odnosu s sodelavci 

38. Leta 1999 so se začeli napadi sil zveze NATO na 

Jugoslavijo, katere del je bilo tudi Kosovo. Ker so postale 

razmere nevzdržne in nevarne, sem poskušal skupaj s 

svojo ženo oditi v begunski center v Makedonijo, v Blace. 

Ko sem prišel do meje, so ženo spustili, mene pa zavrnili, 

ker nisem imel ustreznih dokumentov za vstop v 

Makedonijo. Tisti trenutek sem se poslovil od svoje žene 

in se vrnil v Kačanik na svoje delovno mesto, kjer sem 

moral delati s srbsko policijo še naslednji mesec dni in pol 

in doživel nemalo grozot. 

Onemogočen umik iz okolja zaradi 

vojnih razmer 

39. Ves čas sem delal po načelu, da so zame vsi ljudje enaki, Enakost obravnavanja pacientov v 
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in pomagal vsem, ne glede na to, katere narodnosti ali 

veroizpovedi so bili. 

vojnih razmerah 

40. Po mesecu in pol dela v vojnih razmerah v zdravstvenem 

domu v Kačaniku sem s pomočjo patrulje srbske policije 

odšel v Leskovac, v mesto na jugu Srbije, kjer sem 

izkoristil priložnost in pobegnil v Beograd. Iz Beograda 

sem nato z vlakom odpotoval v Sarajevo, kjer sem se 

srečal s staro znanko. 

Uspešen pobeg v novo okolje 

41. Ko sem vstopal v Bosno in Hercegovino, sem imel težave 

na mejnem prehodu, saj nisem posedoval ustreznih 

dokumentov za vstop. Izgovoril sem se, da grem le na 

dopust k prijateljici v Sarajevo in da se bom po nekaj 

dnevih vrnil na Kosovo. Policisti so mi verjeli in me 

spustili v državo.  

Laganje zaradi pobega iz vojnih 

razmer 

42. V Sarajevu sem se poskušal zaposliti kot zdravnik. Odšel 

sem na razgovor do takratne ministrice za zdravje, ki mi je 

povedala, da moja diploma v Sarajevu ni dobrodošla. 

Ostal sem brez besed. 

Neuspešna vključitev v novo okolje 

zaradi izvora diplome 

43. Poskušal sem v še enem zdravstvenem domu, kjer mi je 

prijateljica omogočila razgovor s tamkajšnjim 

zdravnikom. Kljub pomanjkanju zdravnikov mi je 

zdravnik ponudil eno službo – enkrat tedensko bi lahko 

šel na vizito v okoliške vasi, kjer so živeli mudžahedini 

(islamski borci, ki so po vojni v BIH ostali v državi). Ker 

je bila služba izredno nevarna, saj bi moral pregledovati 

tudi žene teh ljudi, je nikakor nisem sprejel. 

Vnovična neuspešna vključitev v 

okolje zaradi vere 

44. Po dveh tednih neuspelih poskusov sem zapustil Sarajevo 

...  

 

Vnovičen umik iz nenaklonjenega 

okolja 

45. … in se ilegalno napotil v Slovenijo, kamor sem tudi 

uspešno prišel in podal vlogo za azil. 

Prihod v novo okolje 

46. Trenutno sem zaposlen in živim kot vsi drugi Slovenci. 

 

Popolna vključitev v novo okolje 
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3.2.1.4 Oblikovanje kategorij 

 

Na podlagi kod prvega reda so v nadaljevanju oblikovane kategorije za vsak intervju posebej.  

 

Intervju z A. B. 

KATEGORIJA KODA 1. REDA 
 

MIGRACIJA 

 

Selitev v drugo državo, umik iz neprijetnega delovnega 

okolja 

1, 23 

ASIMILACIJA 
Pomoč pri iskanju službe za mamo, učenje slovenskega 

jezika, neučinkovito opozarjanje učiteljice 

4, 9,  

 

DISKRIMINACIJA 

 

Stigmatizacija sošolcev, predsodki sošolcev, različna 

sprejetost na delovnem mestu  

5, 6,  

 

AVTIZEM 

 

Občutki nesprejetosti, občutki žalosti, razočaranja in 

jeze ob preselitvi 

3, 7 

AGRESIVNOST 
Občutki jeze, dolgotrajni občutki jeze v osnovni šoli,  

verbalni konflikti, občutki jeze v službi  

8, 10, 11, 22 

 

INTEGRACIJA 

 

Vključitev v okolje, sprejetost v bivalnem okolju, 

zaposlitev, popolna vključitev v okolje 

12, 18, 20, 24 

 

SIMBIOZA 

 

Občutki sprejetosti, spontano sklepanje prijateljstev 13, 15 

 

PRIDOBIVANJE 

AVTONOMIJE 

 

Težave z vedenjem, težave z učitelji v srednji šoli 14, 16 

 

POPOLNA 

DIFERENCIACIJA 

 

Odličen odnos s sošolci v srednji šoli, občutek 

sprejetosti v bivalnem okolju 

17, 19 

 

Intervju s C. D. 

KATEGORIJA KODA 1. REDA 
 

 

MIGRACIJA 

 

Selitev v novo okolje, zamenjava osnovne šole, prehod 

v srednjo šolo 

1, 13, 20 

 

AVTIZEM 

Občutki zmedenosti, občutki radovednosti, občutek 

zmedenosti ob prihodu v osnovno šolo, opazovanje 

2, 3, 7, 8, 9,11 
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 okolice, občutek nesprejetosti v osnovni šoli, slabši 

začetni uspeh v šoli 

 

SIMBIOZA 

 

Občutek sprejetosti, izogibanje neprijetnim situacijam 4,41  

 

ASIMILACIJA 

 

Sklepanje prijateljstev v bivalnem okolju, učenje 

srbskega jezika, prijateljstva v bivalnem okolju, 

sklepanje prijateljstev v osnovni šoli 

5, 6, 10, 14 

DISKRIMINACIJA 

Nepotrpežljivost učiteljice v osnovni šoli, žaljenje 

sošolca zaradi vere, žaljenje sošolca zaradi izbora 

pesmi, žaljenje s strani učiteljev, diskriminatorna 

razlaga učitelja geografije, ksenofobija učiteljev, 

predsodki učitelja srbskega jezika in književnosti, 

etnična stigmatizacija s strani učitelja srbskega jezika, 

stigmatizacija učitelja angleškega jezika 

12, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 31, 44 

POPOLNA 

DIFERENCIACIJA 

Občutek sprejetosti od sošolcev in učiteljev, občutek 

sprejetosti, občutek sprejetosti s strani prijateljev, 

prenehanje obremenjenosti z mišljenji drugih do nje 

15, 17, 22 

 

SOCIALNE RAZMERE 

 

Začetek vojne v bližnji okolici, posledice vojne v 

okolici, nezadovoljstvo z ekonomsko situacijo v državi 

16, 21, 38 

INTEGRACIJA 

Druženje s sošolci, etnična raznolikost sošolcev 

prijateljev, sklepanje prijateljstev njene mame v 

bivalnem okolju, nenehno zaupanje najožjim 

prijateljem, končanje srednje šole, zaposlitev, 

sprejetost v svetu odraslih, prisotnost v mednarodnem 

delovnem okolju, integracija v delovnem in bivalnem 

okolju 

18, 19, 33, 36, 37, 

42, 43, 45, 46 

NEDISKRIMINACIJA 

Dojemanje napak, prijaznost sosedov v bivalnem 

okolju, spoštovanje vseh obiskovalcev njenega doma, 

objektivna in zrela diskusija o politiki, sprejetost 

sošolcev na fakulteti 

30, 32, 34, 35, 39 

 

SEPARACIJA 

 

Skrbna izbira prijateljev 40 

 

Intervju z E. F. 

KATEGORIJA KODA 1. REDA 
 

MIGRACIJA 
Selitev z očetom v novo okolje, končanje srednje šole 

in vpis na fakulteto 

1, 15 

AVTIZEM 

Občutek tujega v novem okolju, občutek osamljenosti, 

preživljanje težkih trenutkov, distanca do sovrstnikov, 

občutek nesprejetosti 

2, 3, 4, 8, 13 

AGRESIVNOST Pretepanje z vrstniki, nasilništvo vrstnikov do njega 5, 6 

 Učenje angleškega jezika 7 
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ASIMILACIJA 

 

SOCIALNE RAZMERE 
Nepoznavanje drugih kultur in navad, nepoznavanje 

drugih kultur in navad 

9, 10 

DISKRIMINACIJA 
Stigmatizacija zaradi izvora, stigmatizacija zaradi 

jezika komuniciranja 

11, 12 

 

SEPARACIJA 

 

Občutek sprejetosti v bivalnem okolju 14 

 

POPOLNA 

DIFERENCIACIJA 

 

Občutek popolne sprejetosti na fakulteti 16 

 

INTEGRACIJA 

 

Hitra zaposlitev 17 

 

NEDISKRIMINACIJA 

 

Enakost 18 

 

PRIDOBIVANJE 

AVTONOMIJE 

 

Težave z identiteto – nepopolna avtonomija 19 

 

Intervju z G. H. 

KATEGORIJA KODA 1. REDA  

 

MIGRACIJA 

 

Menjavanje osnovne šole, prihod v novo šolo, vnovična 

selitev v novo okolje, prehod v srednjo šolo, prehod v 

gimnazijo, pobeg zaradi vojnih razmer, prepis na drugo 

fakulteto, uspešen pobeg v novo okolje, vnovičen umik 

iz nenaklonjenega okolja 

1, 6,8,9 

 

INTEGRACIJA 

 

Dobro razumevanje s sošolci različnih narodnosti, topel 

sprejem v šoli med sošolci, odlični odnosi s sošolci v 

srednji šoli, samovoljna vključitev v šolski sistem, 

uspešen zaključek šolanja, enakost med vsemi na 

fakulteti, končanje fakultete in stažiranje, zaposlitev v 

zdravstvenem domu, popolna vključitev v novo okolje 

2, 7, 10, 18, 20, 

24,29, 31, 46 

DISKRIMINACIJA 

Učenje verouka v šoli, ločevanje otrok zaradi verouka, 

različna obravnava za člane in nečlane stranke s strani 

učiteljev, izbira profesorjev na podlagi politične 

usmerjenosti, izključitev iz šole zaradi politične 

usmerjenosti, težave zaradi politične nepripadnosti, 

težave s policijo v novem okolju, grožnje z izključitvijo 

s fakultete zaradi vere, neuspešna vključitev v novo 

okolje zaradi izvora diplome, vnovična neuspešna 

3, 4, 13, 16, 17, 

19, 26, 28, 42, 43 
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vključitev v okolje zaradi vere 

 

AGRESIVNOST  

 

Občutek jeze otrok zaradi ločitve, besedni spori s 

sodelavci zaradi veroizpovedi 

5, 36 

 

SOCIALNE RAZMERE 

 

Vpliv političnega gibanja na šolo, zahteva po 

včlanjevanju dijakov v politično stranko, vmešavanje 

politike v šolski sistem, onemogočen umik iz okolja 

zaradi vojnih razmer, laganje zaradi pobega iz vojnih 

razmer 

11, 12, 15, 38, 

41,  

 

ASIMILACIJA 

 

Učenje lokalnega jezika v novem okolju, vpis na 

fakulteto v novem okolju, prihod v novo okolje 

22, 23, 45,  

 

NEDISKRIMINACIJA 

 

Prijateljstvo s študentom iz njemu sovražne države, 

odlično sodelovanje z mentorjem druge veroizpovedi, 

pomoč policijskega inšpektorja pri bivanju v novem 

okolju, enakost obravnavanja pacientov v vojnih 

razmerah 

27, 30, 32, 39,  

AVTIZEM Občutki nesprejetosti na delovnem mestu 33 

AMBIVALENCA 

Uveljavljanje v okolju s pomočjo strokovnosti, 

osovraženost od sodelavcev zaradi boljše strokovnosti, 

pomoč mentorja pri normalnem odnosu s sodelavci 

34, 35, 37 

 

 

 

3.2.1.5 Seznam posameznih pojmov z definicijami 

 

Na podlagi oblikovanih kategorij in kod prvega reda so v nadaljevanju združeni vsi štirje 

intervjuji in razvite definicije posameznih kategorij le na podlagi opravljene kvalitativne 

analize povzetkov posameznih intervjujev. 

 

Migracije 

Migracije so lahko večkrat ponovljive selitve posameznikov v novo bivalno okolje, lahko v 

drugo državo, v drugo osnovno šolo, iz osnovne v srednjo šolo, iz srednje šole na fakulteto, s 

fakultete na drugo fakulteto, lahko pa predstavljajo tudi prisilni pobeg v novo okolje zaradi 

različnih socialnih razmer ali pa nenaklonjenega šolskega, bivalnega ali delavnega okolja. 

 

Asimilacija 

Asimilacija pomeni učenje lokalnega jezika po prihodu posameznika v novo okolje, pomoč 

pri iskanju službe za starše, sklepanje prijateljstev v novem okolju in vpis v različne 

izobraževalne institucije ter pomoč učiteljev pri vključitvi posameznika v šolsko okolje. 
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Integracija 

Integracija pomeni popolno vključitev v bivalno, delovno in šolsko okolje, ki se odraža v 

druženju s prijatelji, sošolci in sodelavci, ne glede na etnično ali drugo pripadnost. Ravno tako 

pomeni končanje določenih šol oz. fakultet in hitro zaposlitev v novem okolju. Odraža se v 

dobrem razumevanju s sošolci, v zaupanju do prijateljev in v sprejetosti v svetu odraslih. 

 

Socialne razmere 

Socialne razmere predstavljajo vpliv družbe na določeno okolje, kot so na primer začetek 

vojne v bližnji okolici, posledice vojne v okolici, nezadovoljstvo z ekonomsko situacijo v 

državi, nepoznavanje družbe glede drugih kultur in navad. Ravno tako lahko v socialne 

razmere uvrstimo politične razmere, ko politično gibanje vpliva na šolo, pojavljajo se zahteve 

po včlanjevanju dijakov in učiteljev v politično stranko. Zaradi teh razmer je velikokrat tudi 

onemogočen umik iz okolja zaradi, npr., vojnih razmer, posledice pa so lahko različne, 

laganje ob pobegu iz vojnih razmer pa je le ena do blažjih. 

 

Diskriminacija 

Diskriminacija je pojav, ki predstavlja razlikovanje ljudi glede na njihovo entično, versko ali 

politično pripadnost. Pojavlja se lahko tako v šolah, v bivalnem okolju kot tudi na delovnem 

mestu. Diskriminatorno se lahko vedejo sošolci, učitelji, sosedje ali sodelavci. Kaže se v 

obliki različnih stigmatizacij in žaljenju sošolcev zaradi predsodkov glede etnične pripadnosti 

ali veroizpovedi na novo prispelih posameznikov, lahko tudi zaradi napačne izbire pesmi med 

poukom ali posameznikovega sporazumevalnega jezika, predvsem v primeru Slovenije in 

ZDA. Tudi učitelji se vedejo diskriminatorno do »drugačnih« učencev, tako da so do njih 

nepotrpežljivi zaradi slabšega znanja jezika, da pri pouku diskriminatorno predstavijo 

določene vsebine, kljub temu da vedo, da lahko koga užalijo, npr. pri pouku lokalnega jezika, 

geografije ipd. Veliko učiteljev tudi izkazuje ksenofobijo med poukom in pokaže nekaterim 

učencem, da mogoče ne spadajo tja, kjer so, predvsem na primeru Srbije, Kosova in Iraka. 

Učitelji svoje diskriminatorno vedenje izvajajo tudi zaradi politične opredelitve učencev ali 

zaradi veroizpovedi, ko na primer v Iraku ločujejo otroke pri pouku verouka ali učence celo 

izključujejo iz šole ker se ta ni včlanil v primerno politično stranko. V Bosni in Hercegovini 

se je tudi zgodilo, da niso hoteli sprejeti v sistem šolanja oz. nostrificirati diplome 

posameznika, ki je imel pač napačen izvor diplome in je bil zaradi tega nezaželen.  

 

Nediskriminacija 

Nediskriminacija ali strpnost do drugačnih pomeni enakost vseh do vseh. Kaže se v 

prijaznosti sosedov, enaki sprejetosti vseh v izobraževalnih institucijah, prijateljstvu s 

študentom iz »sovražne države«, odličnem sodelovanju z mentorji kljub drugačni 

veroizpovedi, pomoči policije imigrantom in se pozneje odraža v enakosti obravnavanja vseh 

pacientov v primeru vojnih razmer, v objektivnih in zrelih diskusijah o politiki in spoštovanju 

vseh obiskovalcev v domu imigrantov kljub drugačni veroizpovedi ali etnični pripadnosti. 

 

Avtizem 

Avtizem je pojav ob prihodu priseljencev v novo in popolnoma drugačno okolje. Pojavijo se 

občutki nesprejetosti, zmedenosti, osamljenosti, radovednosti, občutki tujega v novem okolju. 
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Dodatno težavo posameznikom predstavlja prihod v novo delovno sredino v novem okolju, 

kar za otroke pomeni šola. Pojavijo se občutki zmedenosti ob prihodu v osnovno šolo, občutki 

nesprejetosti v osnovni šoli zaradi sošolcev ali učiteljev, kar se potem odraža v varni distanci 

posameznika do sovrstnikov in morebitnem slabšem učnem uspehu. Podobni občutki se lahko 

pojavijo tudi v poznejšem življenjskem obdobju, na primer na delovnem mestu, ki ravno tako 

predstavlja novo okolje za posameznika, ali ob raznih selitvah v otroštvu, ko posameznik 

zapusti varno okolje in odide v novo, ob tem pa ga spremljajo občutki žalosti, razočaranja in 

jeze. 

 

Simbioza 

Simbioza je pojav, ki nastopi po avtizmu oz. ko posameznik že čuti občutke sprejetosti in 

spontano sklepa prijateljstva, se pa še vedno izogiba neprijetnim situacijam, saj ne želi 

zapustiti varnega prostora. 

 

Separacija  

Separacija je pojav, ki nastopi, ko začne posameznik širiti prijateljstva tako v šoli kot v 

bivalnem okolju in počasi postaja samostojen, še vedno pa skrbno izbira prijatelje. 

 

Ambivalenca 

Ambivalenca je pojav pri posamezniku, ko se ta uveljavlja v okolju s pomočjo strokovnosti, 

zaradi osovraženosti sodelavcev, ker je od njih strokovnejši, pa se kljub temu opre na pomoč 

mentorja, ki mu pomaga urediti odnos s sodelavci. 

 

Pridobivanje avtonomije 

Pridobivanje avtonomije je pojav, ko se hoče posameznik prebiti iz popolne odvisnosti, 

učitelji ga obravnavajo kot težavnega, zato ima težave z vedenjem v osnovni šoli in pozneje z 

učitelji v srednji šoli. Zaradi nepopolne pridobitve avtonomije lahko nastopi kriza identitete.  

 

Popolna diferenciacija 

Popolna diferenciacija je pojav, ki nastopi, ko posameznik v popolnosti samostojno gradi 

odnose z drugimi, kar se odraža v občutku sprejetosti v bivalnem okolju, sprejetosti od 

sošolcev in učiteljev, v odličnih odnosih s sošolci, občutku popolne sprejetosti. Posameznik se 

preneha obremenjevati z mnenjem drugih o njem. 

 

Agresivnost 

Agresivnost je pojav, ki nastane zaradi pojava diskriminacije in se v kot blažji obliki oz. v 

začetni fazi izrazi kot občutek jeze, ki je lahko kratkotrajen ali dolgotrajen – tudi do več let. 

Največkrat se pri predvsem pri otrocih v osnovni šoli preko besednih sporov stopnjuje do 

pretepanja z vrstniki in nasilništva med vrstniki. Pri starejših se pojav po navadi ustavi na 

nivoju besednih sporov. 
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3.2.1.6. Diagram odnosov med posameznimi pojmi 

 

Na podlagi definiranih kategorij in predhodnih kod prvega reda je v nadaljevanju izvedeno 

odnosno kodiranje oziroma kodiranje odnosov med posameznimi kategorijami. Na podlagi 

diagrama odnosov je oblikovana tudi poskusna teorija, ki temelji le na podlagi pridobljenih 

informacij v opravljenih intervjujih.  

 

 

SOCIALNE 

RAZMERE

INTEGRACIJA

ASIMILACIJA

DISKRIMINACIJA NEDISKRIMINACIJA

AGRESIVNOST

AVTIZEM

SIMBIOZA

SEPARACIJA

POPOLNA 

DIFERENCIACIJA

MIGRACIJE

AMBIVALENCA
PRIDOBIVANJE 

AVTONOMIJE

 
 

Slika št. 3.2.1.6.3:  

Diagram odnosov med posameznimi kategorijami 

 

 

 

3.2.1.7. Poskusna teorija 

 

Različne socialne razmere vplivajo na pojav migracij. V primeru, ko na pojav migracij 

vplivajo pozitivne socialne razmere, so pogoj za uspešno asimilacijo in integracijo 

posameznika v novem okolju tudi pozitivne socialne razmere v novem okolju, ki posledično 

ustvarjajo nediskriminatorno okolje in olajšajo popolno integracijo posameznika, ki pri tem 

lahko doseže tudi popolno diferenciacijo v svojem razvoju. V primeru negativnih socialnih 
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razmer pride do prisilnih migracij v novo, varnejše okolje. Če negativne socialne razmere 

vplivajo tudi na novo okolje, je verjetnost diskriminacije posameznika zelo velika. Kot 

novorojenček, ki pride v neznano okolje, posameznik dlje časa stoji v razvojni fazi avtizma. 

Ko posameznik preide v fazo simbioze, se lahko zaradi vpliva diskriminacije večkrat vrača v 

stanje avtizma. Posameznik lahko počasi preide v fazo simbioze, če pa je v stanju avtizma 

predolgo, se pri njem lahko pojavijo znaki agresivnosti v različnih oblikah. Te vrnitve v obeh 

smereh lahko trajajo tudi po več let in zelo upočasnijo posameznikovo separacijo kot 

naslednjo razvojno fazo v novem okolju. Ravno tako se lahko vrnitve pojavljajo iz faze 

separacije v fazo simbioze. Če je separacija uspešna, se začne posameznik hitro asimilirati v 

novo okolje. Ko preko faze separacije uspešno preide v fazo ambivalence in nato v naslednji 

fazi pridobi avtonomijo, je popolna diferenciacija blizu, kar pomeni, da se bo tudi uspešno 

integriral v novo okolje. Čeprav je bila ta pot precej daljša in dolgotrajna, je cilj kljub temu 

lahko dosežen. Posameznik je preko asimilacije v popolnosti integriran v novem okolju in je v 

zaključni fazi popolne diferenciacije.  

 

 

3.2.1.8 Primerjalna analiza med teoretičnima okviroma in rezultati kvalitativnega 

raziskovanja 

 

Primerjalna analiza definicij pojmov 

Dobljeni rezultati kvalitativnega raziskovanja, definicije pojmov in poskusna teorija na 

podlagi izvedenega odnosnega kodiranja oziroma diagrama odnosov delno vsebujejo 

elemente »teorije objektnih odnosov« (Praper, 1999) in »teorije štirih akulturalizacijskih 

strategij«. (Berry, 2001 v Razpotnik, 2004:38) 

 Definicija pojma asimilacije je v raziskovanju definirana kot prihod posameznika v novo 

okolje, kjer se je posameznik preko različnih oblik asimilacije vedno, v vseh štirih intervjujih, 

v določenem času in po prehodu čez določene ovire uspešno integriral v novem okolju. 

Dobljeni rezultati so v deloma v nasprotju s teorijo objektnih odnosov, saj Berry asimilacijo 

definira kot identifikacijo priseljenca z novo kulturo, ki ne goji pa svoje izvorne etnične 

identitete. Po Berryju ima tako asimilacija tudi negativni prizvok, v raziskovanju pa je bila 

asimilacija vmesna faza oz. prehod v fazo integracije.  

Definicija integracije v raziskovanju se je razlikovala od Berryjeve teorije, saj je bila bolj 

podobna definiciji asimilacije po Berryju, neznana pa je bila komponenta ohranjanja izvorne 

etnične identitete posameznika v fazi raziskovanja, saj se to področje v intervjuju ni 

preverjalo. Definicija integracije tako ostaja le delna v skladu z Berryjevo teorijo, težko pa jo 

je natančno opredeliti kot asimilacijo ali integracijo, saj ohranjanje izvorne etnične identitete 

ni bilo preverjeno.  

Definicija pojma avtizma je v popolnosti skladna s Praperjevo definicijo avtizma, le da gre v 

njegovem primeru za primer prihoda novorojenčka na svet, v raziskovanem primeru pa prihod 

otroka v novo okolje. Pojav avtizma lahko v Berryjev teoretični okvir postavimo na začetek, 

pred vse akulturalizacijske strategije. Pojavi se dilema, kakšno vlogo imajo pri tem starši 

priseljenca. Če ignoriramo vlogo staršev in upoštevamo le relacijo otrok – priseljenec in 

okolica izven družine, lahko govorimo o tej obliki avtizma. Če pri tej situaciji upoštevamo 

tudi vlogo obeh staršev ali pa bratov in sester, težko govorimo o avtizmu v tem smislu, saj je 
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otrok že navezan na svoje bližnje in lahko začnemo njegovo aktivnost po prihodu s simbiozo. 

Ker govorimo o priseljevanju v novo okolje, je smiselno uporabiti prvo razlago in se 

osredotočiti na odnos otrok in okolica izven družine – šolsko in širše bivalno okolje, pozneje 

pa tudi delovno okolje. 

Definicija simbioze kot pojava, ki nastopi, ko posameznik že čuti občutke sprejetosti in 

spontano sklepa prijateljstva, se pa še vedno izogiba neprijetnim situacijam, saj ne želi 

zapustiti varnega prostora, je zelo blizu definiciji simbioze teorije objektnih odnosov po 

Praperju. Definicijo simbioze bi lahko v Berryjev model umestili kot strategijo št. 0, kar bi 

pomenilo, da se začne v fazi simbioze nekaj dogajati – pomeni začetek nečesa, ki se potem 

lahko razvije v vse štiri možne strategije, v marginalizacijo, v separacijo, v asimilacijo ali v 

integracijo. Pomembno je v tej fazi ustvariti ugodne pogoje za »pozitivno vključitev« v novo 

okolje.  

Definicija separacije v raziskovanju je: »Separacija je pojav, ko začne posameznik širiti 

prijateljstva tako v šoli kot v bivalnem okolju in počasi postaja samostojen, še vedno pa 

skrbno izbira prijatelje.» Ta dobljena definicija je blizu definicije separacije po teoriji 

objektnih odnosov, ko v prenesenem pomenu otrok v zanj novem svetu ali otrok v novem 

okolju počasi izstopa iz varnega okolja družine v njemu zunanji svet in navezuje prijateljstva 

z drugimi ljudmi, po navadi s sošolci ali z bližnjimi v bivalnem okolju. Definicija separacije 

nima nobene povezave z definicijo separacije po Berryju, saj jo ta razlaga kot močno 

ohranjanje lastne identitete v novem okolju in nepoistovetenje z novo kulturo. Tu pride do 

protislovja navezovanja stikov z novim okoljem po Praperju in separacije od novega okolja po 

Berryju, je pa verjetno razlog v tem, da Praperjeva teorija izvira iz razvojne psihologije, 

Berryjeva pa iz sociologije, obe teoriji pa sta bili uporabljeni v raziskovanem primeru in se 

koncepta definicije separacije v tem primeru pač ne moreta prekrivati.  

Pojem ambivalence se v raziskovanju definira kot pojav, ko se posameznik poskuša 

uveljavljati v okolju, a se zaradi negativnega odnosa, diskriminatornega ali nestrpnega, ljudi, s 

katerimi se srečuje, še vedno zateče po pomoč k osebi, ki mu je pomagala v fazi separacije, 

oz. osebi, ki mu je dajala občutek varnosti. Ta definicija v popolnosti ustreza definiciji 

ambivalence po Praperju, v Berryjevo teorijo pa jo lahko postavimo tik pred strategijo 

separacije, asimilacije ali integracije. Od uspešne ali neuspešne ambivalence je odvisno, v 

katero strategijo se bo posameznik razvrstil.  

Pojem pridobivanja avtonomije je dobil v raziskovanju negativen prizvok, saj je pri vseh 

trajal dolgo . Vsi posamezniki, s katerimi je bil opravljen intervju, so imeli v tej fazi težave z 

učitelji ali s sošolci. Zaradi nepopolne pridobitve avtonomije je nastopila kriza identitete, ki je 

trajala kar nekaj let in se pri vseh uspešno končala. V tem obdobju se je pri vseh izoblikovala 

konformistična identiteta, težave v odnosih z drugimi ljudmi pa so se kazale tudi v 

agresivnosti. Dobljena definicija je v skladu z negativnim delom definicije pridobivanja 

avtonomije po Praperju, pri vseh pa se konča po daljšem času s pridobitvijo avtonomije. V 

Berryjevo teorijo lahko pojem pridobivanja avtonomije uvrstimo tik pred strategijo 

asimilacije ali integracije. Če posameznik v novem okolju postane popolnoma avtonomen in 

popolnoma izključi izvorno okolje ali domače okolje svoje družine v novem okolju, 

največkrat pride do asimilacije posameznika, v nasprotnem primeru pa do integracije 

posameznika v okolje.  
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Pojem popolne diferenciacije se v raziskavi definira kot pojav, ki nastopi, ko posameznik v 

popolnosti samostojno gradi odnose z drugimi, kar se odraža v občutku sprejetosti v bivalnem 

okolju, sprejetosti od sošolcev in učiteljev –občutku popolne sprejetosti. Dobljena definicija je 

primerljiva z definicijo popolne diferenciacije po Praperju, težko pa jo je pripeti asimilaciji ali 

integraciji po Berryju. Na Berryjevo vprašanje, ali je vredno razvijati odnose s širšo družbo, 

lahko odgovorimo pozitivno, na vprašanje ali je vredno vzdrževati kulturno dediščino svojih 

prednikov, pa nimamo popolnega odgovora. Vsi štirje posamezniki so ohranjali svojo izvorno 

identiteto znotraj družine, zunaj nje pa so imeli malo možnosti, saj njihova izvorna skupnost v 

okolju, kjer so živeli, ni bila dobro organizirana. Ker Berry ni natančno opredelil, kaj pomeni 

po določenem času v novem okolju ohranjati lastno kulturo, je nestrokovno opredeliti se za 

strategijo asimilacije ali integracije. 

Pojmov migracije, socialne razmere, diskriminacija in nediskriminacija ter agresivnost 

Praper in Berry v svojih teorijah nista obravnavala, lahko pa jih umestimo v njihove teoretične 

okvire. Pojav migracije se pojavi od zapustitve izvornega okolja do prihoda v novo okolje. 

Socialne razmere so tiste, ki lahko pozitivno ali negativno vplivajo na fazo avtizma, simbioze, 

separacije, ambivalence in pridobivanja avtonomije po Praperju, vplivajo pa tudi na vse štiri 

akulturalizacijske strategije po Berryju. Podobno vlogo ima tudi pojav diskriminacije, ki pa 

predvsem negativno vpliva na fazo avtizma po Prapeju in ravno tako na pojava 

marginalizacije in separacije po Berryju. Nasprotje diskriminaciji je nediskriminacija, ki pa 

lahko pozitivno vpliva na hitrejši prehod iz faze avtizma v naslednje faze in končno v fazo 

popolne diferenciacije. Nediskriminatorno okolje ravno tako pozitivno vpliva na strategijo 

asimilacije in integracije. Pojav agresivnosti se dotika predvsem faze avtizma po Praperju, saj 

se takrat posameznik vključuje v novo okolje, a žal velikokrat neuspešno. Zaradi predolgega 

stagniranja v fazi avtizma pride do deviacij v odnosih do ljudi v okolici, med katerimi sta 

lahko tudi agresivnost do drugih ali do samega sebe.  

 

Primerjalna analiza poskusne teorije 

Poskusna teorija kot konstrukt seminarske naloge se v večini pokriva s teoretičnim okvirom 

naloge, so pa seveda tudi odstopanja. Primerjalna analiza teksta poskusne teorije in obeh 

teoretičnih okvirov v nadaljevanju prikaže kar nekaj raznolikosti. 

»Pozitivne in negativne socialne razmere vplivajo na pojav migracij. V primeru, ko na pojav 

migracij vplivajo pozitivne socialne razmere, so pogoj za uspešno asimilacijo in integracijo 

posameznika v novem okolju tudi pozitivne socialne razmere v novem okolju, ki posledično 

ustvarjajo nediskriminatorno okolje, ki olajšajo popolno integracijo posameznika, ki pri tem 

doseže tudi popolno diferenciacijo v svojem razvoju.» 

Asimilacija je v poskusni teoriji prehodno stanje med prihodom in integracijo v novo okolje. 

Berry asimilacijo definira kot pojav, ko se posameznik identificira z novim okoljem, pozablja 

pa na svojo izvorno kulturno dediščino. Pri vseh osebah, s katerimi je bil opravljen intervju, je 

bilo moč zaslediti, da ohranjajo svojo izvorno kulturno dediščino, vsi pa so jo gojili večinoma 

le znotraj družine in le malo z ljudmi izven kroga družine. Pri poskusni teoriji se tako pokaže, 

da so imeli vsi v raziskavi asimilacijo kot prehodno obdobje, Berry pa asimilacijo definira 

tudi kot končno stanje posameznika v novem okolju, ki ima delno tudi negativen prizvok.  

»V primeru negativnih socialnih razmer pride do prisilnih migracij v neko novo, varnejše 

okolje. Če negativne socialne razmere vplivajo tudi na novo okolje, je verjetnost 
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diskriminacije posameznika zelo velika. Kot novorojenček, ki pride v neznano okolje, 

posameznik dlje časa stoji v razvojni fazi avtizma.«  

Negativne socialne razmere v Berryjevem modelu pripeljejo do marginalizacij in separacij, 

kar se v primeru oseb v nalogi ni zgodilo, je pa resnično faza avtizma trajala kar nekaj časa, 

tudi več let, pri vseh, ob predpostavki, da ožjih družinskih članov v tej raziskavi ne 

upoštevamo. To prehodno fazo bi lahko označili kot neuspešno asimilacijo ali začetek pojava 

separacije in marginalizacije. Berryjev model se v tej fazi prepleta s Praperjevo fazo avtizma.  

»Ko posameznik preide v fazo simbioze, se lahko zaradi vpliva diskriminacije večkrat vrača v 

stanje avtizma. Posameznik lahko potem počasi preide v fazo simbioze, lahko pa se pri 

posamezniku pojavijo tudi znaki agresivnosti v različnih oblikah, če je v stanju avtizma 

predolgo. Te vrnitve v obeh smereh lahko trajajo tudi po več let in zelo upočasnijo 

posameznikovo separacijo kot naslednjo razvojno fazo v novem okolju. Ravno tako se lahko 

vrnitve pojavljajo iz faze separacije v fazo simbioze. Če je separacija uspešna, se začne 

posameznik hitro asimilirati v novo okolje.« 

Praperjeve faze simbioze in separacije se prepletajo z Berryjevo strategijo asimilacije, 

separacija pa se pri obeh definira različno. Na podlagi poskusne teorije in Praperja lahko 

separacijo opredelimo kot fazo separacije iz varnega okolja oz. iz svoje družine in samostojno 

vzpostavljanje kontaktov z novim okoljem, medtem ko Berry separacijo opredeljuje kot 

negativen pojav, ko se posameznik loči od novega okolja in se trdno veže na varno okolje, 

največkrat na člane svoje družine. Separacija se tako pojavlja v obeh teoretičnih okvirih in v 

poskusni teoriji v dveh različnih vlogah.  

»Ko posameznik uspešno preide preko faze separacije, v fazo ambivalence in nato v naslednji 

fazi pridobi avtonomijo, je popolna diferenciacija blizu, kar pomeni, da se bo tudi uspešno 

integriral v novo okolje.«  

Poskusna teorija je prikazala uspešen prehod preko Praperjevih faz separacije in ambivalence 

v fazo avtonomije in popolne diferenciacije. Popolna diferenciacija lahko po Berryju pomeni 

tako strategijo asimilacije kot integracije, saj Praperjev teoretični okvir v nalogi ne raziskuje 

pojava vpliva posameznika glede ohranjanja izvorne kulturne dediščine, v poskusni teoriji na 

podlagi Berryjevega modela pa je v vseh štirih primerih prišlo do skoraj popolne integracije 

posameznika v novem okolju. 

»Čeprav je bila ta pot precej daljša in dolgotrajna, je cilj kljub temu dosežen. Posameznik je 

preko asimilacije v popolnosti integriran v novem okolju in je v zaključni fazi popolne 

diferenciacije.« 

Daljša pot do integracije posameznika po Berryju je bila nenormalno dolga, saj je skoraj pri 

vseh trajala več let. Po Praperju so tako bili vsi štirje posamezniki v fazi avtizma, predvsem v 

šolskem okolju, in sicer več let, čeprav je prehod iz avtizma v simbiozo in pozneje separacijo 

precej hitrejši, je pa dejstvo, da se je Praper vezal in raziskoval novoroječka, medtem ko so 

bile osebe v tej raziskavi od prihodu v popolnoma novo okolje stare okoli 7 let. Po Berryju 

ravno tako ni potrebno, da se posameznik preko asimilacije integrira v novo okolje. 

Asimilacija po Berryju lahko ostane tudi sama v sebi oz. posamezniki sprejmejo novo kulturo 

in zanemarijo izvorno. Poskusna teorija je tako v nasprotju z Berryjevem modelom, saj Berry 

ločuje strategijo asimilacije in integracije, medtem ko je poskusna teorija prikazala strategijo 

asimilacije kot prehodno fazo v strategijo integracije. 
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3.2.1.9 Diagram odnosov med posameznimi kategorijami, korigiran s primerjalno analizo 

med poskusno teorijo in teoretičnim okvirom naloge 
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Slika št. 3.2.1.9.4:  

Korigiran diagram odnosov med posameznimi kategorijami 
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3.2.1.10 Korigirana poskusna teorija s teoretičnima okviroma po Praperju in Berryju 

 

Različne socialne razmere različno vplivajo na pojav migracij in diskrminacije. V primeru 

pozitivnih socialnih razmer lahko pride do migracij, težko pa pride do diskriminatornega 

okolja. V teh razmerah migranti največkrat ob prihodu v novo okolje zelo hitro zapustijo fazo 

avtizma
3
 in preko simbioze preidejo v fazo separacije. Preko ambivalence počasi pridobijo 

avtonomijo in nato preidejo v fazo popolne diferenciacije ter se tako asimilirajo v novem 

okolju ali pa v popolnosti integrirajo. Negativne socialne razmere zelo negativno vplivajo 

tako na pojav migracij kot na pojav diskriminacije. Posameznik lahko zaradi negativnih 

socialnih razmer in posledično tudi diskriminacije v izvorni državi zapusti državo, ravno tako 

pa se sooči s pojavom diskriminacije tudi ob prihodu v novo okolje. Posameznik je zaradi 

njemu nenaklonjenega okolja v fazi avtizma, v fazi prihoda novorojenčka na svet, dlje časa – 

tudi več let. Dlje časa kot je posameznik v fazi avtizma, večja verjetnost je pojav agresivnosti 

do drugih ljudi ali do samega sebe pri posamezniku, ravno tako pa je posameznik obsojen na 

strategijo marginalizacije oziroma separacije za daljše časovno obdobje, ki pa se lahko 

prekine le v primeru izboljšanja socialnih razmer v okolju oziroma v spremembi odnosa 

okolja do posameznika. 

 

 

3.2.1.11 Zaključek 

   

Definicije posameznih kategorij in poskusna teorija kot rezultat kvalitativnega raziskovanja so 

bile delno v nasprotju oziroma se niso popolnoma ujemale z uporabljenima teoretičnima 

okviroma seminarske naloge. Kot rezultat izvedenih primerjalnih analiz se pojavi korigiran 

diagram odnosov med kategorijami in posledično korigirana poskusna teorija, ki pa se 

razlikuje predvsem v tem, da vsebuje tudi vse štiri akulturacijske strategije, ki pa se niso 

pokazale kot rezultat kvalitativnega raziskovanja, saj je v vseh štirih primerih intervjujev 

prišlo preko uspešne asimilacije v novo okolje tudi tudi do popolne integracije. Ravno tako je 

bilo moč zaznati izredno močan vpliv socialnih razmer na pojav migracij in diskriminacije, od 

katerega je odvisen nadaljnji razvoj dogodkov, in sicer preko vseh šestih faz teroije objektnih 

odnosov po Praperju do prehoda v strategiji asimilacije ali integracije po Berryju in preko 

faze avtizma po Praperju do prehoda v fazo separacije in marginalizacije po Berryju, 

posledično pa se pojavi tudi pojav agresivnosti kot posledica predolge faze avtizma pri 

posamezniku.  

V fazi raziskovanja je bilo ugotovljeno, da je bila diskriminacija predvsem v šolskih okoljih 

prisotna v vseh preučevanih okoljih. Pojavljala se je zaradi vere, etnične pripadnosti in zaradi 

politične pripadnosti. V treh preučevanih primerih oseb moškega spola je povzročila 

agresivnost priseljenca, fizično ali besedno, v enem, pri osebi ženskega spola, pa daljši 

avtizem. Kljub vplivom diskriminacije so se vsi štirje uspešno integrirali v novem okolju, le 

pri enem je bilo zaznati še vedno krizo identitete, drugi pa je moral zaradi vojnih razmer 

zamenjati še dve okolji, da se je potem uspešno integriral v Sloveniji, čeprav se je predhodno 

                                                 
3
 Pomembno je znova poudariti, da se vloga staršev v prispevku ne upošteva kot zunanji svet otroka – 

priseljenca, saj bi morali drugače govoriti o simbiozi kot začetku ob prihodu v novo okolje, kar pa ni namen te 

naloge. 
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že integriral v Srbiji. Pri vseh je trajalo več let, da so prišli preko faze asimilacije do faze 

integracije in popolne diferenciacije, saj so bile vsem socialne razmere nenaklonjene. 

Diskriminacija v bivalnem okolju je bila zanemarljiva, v delovnem okolju pa minimalno 

prisotna. Pojava marginalizacije med navedenimi priseljenci ni bilo moč zaznati, ravno tako 

pa je faza separacije trajala le krajši čas.  

Če definiramo Irak in Srbijo glede na pretekle dogodke kot konfliktno območje in Slovenijo 

ter ZDA kot nekonfliktno območje, v fazi raziskovanja naletimo le na eno bistveno razliko. 

Ob prihodu priseljencev v Slovenijo in ZDA so se ekstremno diskriminatorno vedli sošolci 

obeh priseljencev, vse to pa je trajalo v obdobju osnovne šole več let. Oba sta bila kar nekaj 

let zaradi vsega skupaj tudi fizično agresivna. Učitelji v šoli, prijatelji in sosedje v bivalnem 

okolju so bili popolnoma nediskriminatorni. Ob prihodu priseljenke v Srbijo in priseljenca v 

drugi del Iraka in pozneje tudi v Srbijo so se vsi sošolci v razredu vedli do njiju popolnoma 

nediskriminatorno in sta bila v odličnih odnosih z vsemi, razen ene manjše žalitve v primeru 

priseljenke, ki pa jo lahko tudi zanemarimo. Izstopajoči pojav pri njunem primeru je bila 

ekstremna diskriminacija učiteljev, ki je potekala v mnogih različnih oblikah, tudi v obliki 

izključitve iz šole zaradi politične neopredeljenosti mladostnika iz Iraka. Prisotna je bila tako 

v osnovni šoli, v srednji šoli kot tudi na fakulteti. Diskriminatornost s strani sosedov v 

bivalnem okolju je bila zanemarljiva.  

Kljub ne dovolj poglobljeni raziskavi lahko na podlagi štirih analiz povzetkov intervjujev 

odgovorimo, da so se v šolskih sistemih na nekonfliktnih območjih izredno diskriminatorno 

vedli sošolci priseljencev, ta dejanja pa so bila dolgotrajna in so se prenehala pri približno 13. 

letu starosti. Na konfliktnih območjih pa so se izredno diskriminatorno vedli učitelji do 

priseljencev zaradi njihove etnične pripadnosti, veroizpovedi in politične pripadnosti, izstopali 

pa so predvsem učitelji družboslovnih ved, kot so npr. lokalni jezik, angleški jezik in 

geografija. Zaradi nereprezentativnosti vzorca odgovorov ne moremo in ne smemo 

posploševati, vendar pa je v primeru diskriminatornega vedenja učiteljev pri dveh zgodbah 

posameznikov tovrstno vedenje nedopustno. Kvalitativno raziskavo lahko zaradi vrste 

raziskave ne popolnoma strokovno zaključimo, da »učitelji povzročajo vojne«, učenci pa do 

konca osnovnošolskega izobraževanja že dozorijo in spoznajo svojo zmotnost v odnosu do 

sočloveka. V čem je problem, da učitelji na konfliktnih območjih niso spoznali svojega 

napačnega vedenja do soljudi v vseh teh letih svojega življenja … To pa je že lahko izhodišče 

za morebitno sekvenčno analizo samega pojava ali za morebitno triangulacijo. 
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3.3 Terorizem 

 

Fenomen terorizem nima enotne definicije, saj se Organizacija združenih narodov že od leta 

1996 zavzema, da bi vse države članice sprejele skupno definicijo pojava terorizem. Glavna 

dilema med članicami je ta, da ne morejo razmejiti definicij pojava osvobodilno gibanje in 

pojava terorizem. Uradne univerzalne definicije pojava, ki bi jo sprejela neka mednarodna 

organizacija, ni, pojavljajo pa se definicije posameznih avtorjev, katerim pa je skupna beseda 

oblika nasilja.  

Coady, Primorac, Teichmanova in Wellman se osredotočajo na idejo, da je teroristično nasilje 

naperjeno proti nebojujočim ali nedolžnim. Primorac natančneje pojav terorizma definira kot 

organizirano uporabo nasilja, katerega tarča so nebojujoči (»nedolžni« v posebnem smislu) ali 

njihova lastnina, za doseganje političnih ciljev. (Primorac, 2005: 34) Carl Wellman v svojem 

članku On Terrorism Itself definira pojav terorizma kot uporabo ali poskus uporabe terorja kot 

sredstva za prisilo. (Wellman, 1979: 250) C. A. J. Coady predlaga naslednje tri poudarke, ko 

definira teroristično dejanje kot politično dejanje, ki ga po navadi stori organizirana skupina 

in vključuje namerni uboj ali grobo škodovanje nebojujočim ali grožnjo s tem oziroma 

namerno hudo škodo na lastnini nebojujočih ali grožnjo s tem. (Coady, 1985: 52) 

Teichmanova definira pojav terorizem kot uničevanje lastnine nebojujočih morda res povsem 

nepošteno in krivično, toda če ta lastnina ni nujno potrebna za preživetje, potem to ni 

terorizem – če ne drugega, najverjetneje to ne bo povzročilo terorja, ampak zgolj jezo. 

(Teichman, 1986: 92) Hughes definira terorizem kot vojno, v kateri tajna vojska širi strah. 

(Hughes, 1982: 5) 

Psiholog Ariel Merari pripisuje največjo odgovornost organizacijam, ki rekrutirajo 

potencialne kandidate za teroriste, saj jim karizmatični učitelji v manjših skupinah, tri- do 

šestčlanskih celicah, privzgajajo pripravljenost umreti drug za drugega. (Fossati, 2005: 171) 

Merari tako zagovarja, da usposabljanje s pomočjo vzgojnega ravnanja, ki ga doseže učitelj z 

izbiro ustreznih vsebin in metod usposabljanja, doseže željeni učinek – »oblikovanje 

osebnosti terorista«. 

Kljub mnogim naštetim teorijam, ki potrjujejo vpliv usposabljanja na oblikovanje »terorista«, 

se pojavlja pri tem dvom, saj je vprašanje, zakaj se je posameznik odločil za udeležbo na 

takem usposabljanju. Verjetno je moralo že prej priti do momenta, ki je vzpodbudil 

posameznika, da se je odločil za tovrsten način življenja. Leta 1935 je M. Sherif izvedel 

eksperiment, ki je pokazal na moč socialne primerjave z drugimi osebami pri ocenah nejasnih 

optičnih vtisov. Pomagal se je z znano optično prevaro, z avtokinetičnim učinkom. Če 

gledamo na svetlo pego v povsem temni sobi, potem se nam bo zdelo, da se ta giblje. Seveda 

je ta vtis povsem subjektiven in vsak posameznik lahko vidi povsem drugačno gibanje. Sherif 

je postavil poskusne osebe same v temno sobo, tako da so najprej posamično ocenjevale 

gibanje pege, potem pa še vse skupaj, tako da so gibanje pege ocenjevali skupaj. Zanimivo je 

bilo to, da so bile razlike zaznavanja po posamičnem opazovanju izredno velike, po 

skupinskem opazovanju pa izredno majhne. Vsi udeleženci so odločno zanikali, da bi skupina 

vplivala na njihove rezultate. Sherif je nato zaradi dvoma v resničnost njihovih izjav ponovil 

poskus s posamičnim opazovanjem gibanja pege. Ugotovil je, da so bile ocene poskusnih oseb 

poskusa skoraj popolnoma identične oceni, ki so jo oblikovali v skupini, in popolnoma 
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različne od njihovih ocen, ko so opazovali gibanje pege v prvem poskusu individualno. 

(Nastran – Ule, 1992: 263–264) Dejstvo je, da je vpliv skupine na posameznika izredno velik 

in lahko traja celo več let. Podoben vpliv na ljudi imajo tudi mediji, ki velikokrat spremenijo 

določena stališča in vrednote ljudi. Alberto Moravia je v intervjuju 24. septembra leta 1972 

povedal: »Če ne bi bilo časopisja, radia in televizije, skratka, tako imenovanih množičnih 

medijev, bi bilo s terorizmom pri priči konec in vrnili bi se k atentatom na kralje, predsednike, 

voditelje, se pravi k atentatom v tisti obliki, ki je funkcionalna in nujna. Moderni terorizem pa 

z izživljanjem nad navadnimi ljudmi ustrahuje navadnega človeka in tako izdaja svojo 

potrošniško naravo: smrt se reklamira enako kot oblačila ali cigarete. In odnos med 

modernim terorizmom in množičnimi mediji ni nedolžen ali naključen. Terorizem računa na 

medije, ti pa nanj.« (Fossati 2005: 113) Dejstvo je, da imajo mediji, kot del vpliva okolja na 

posameznika, v različnih oblikah izredno velik vpliv na ljudi.  

Ker veliko ljudi živi v določenih okoljih in se le peščica odloči za nasilna, velikokrat suicidna, 

ravnanja, je v nadaljevanju predstavljena kvalitativna analiza intervjuja z osebo, ki popolnoma 

ustreza profilu terorista, ki ga je razvila ena od policij države članice Evropske unije. Na 

podlagi kvantitativne analize dosedanjih terorističnih dejanj in profilov teroristov, ki so ta 

dejanja izvršili, je izoblikovala svojo teorijo, ki je kot terorista definirala osebo na podlagi 

sledečih indikatorjev: 

– moški muslimanske veroizpovedi z univerzitetno izobrazbo, 

– star od 26 do 46 let in obvlada arabski jezik, 

– 50 % je poročenih in ima po enega otroka, 

– večina jih je bila že obsojena za razna kazniva dejanja, 

– gre za naturalizirane državljane, ki so prišli v Evropsko unijo ilegalno, in  

– nosi tradicionalna muslimanska oblačila.
4
 

Navedena teorija se pojavlja tudi v mnogih evropskih državah, zato je nevarno dejstvo, da se 

le-ta uporablja pri vsakdanjem delu varnostnih organov in da jo ti pri svojem delu preveč 

posplošujejo, saj je posameznikov, ki izpolnjujejo navedene kriterije, res veliko. Na podlagi 

nekaj teoretičnih izhodišč in identifikacije problema, saj je nemogoče natančno določiti 

vzroke za pojav, da se posameznik odloči za teroristično dejanje, je bil opravljen intervju z 

osebo, ki je na podlagi indikatorjev ene od policij države članice Evropske unije lahko 

potencialni terorist. 

 

 

3.3.1 Kvalitativna raziskava osebne zgodbe posameznika, ki ustreza profilu 

potencialnega terorista 

 

3.3.1.1 Problematika raziskave in metodologija 

 

Problem raziskave je na podlagi kvalitativne analize ugotoviti, kaj vse lahko vpliva na osebo, 

ki ustreza profilu terorista, ki ga je ena od policij države članice Evropske unije na podlagi 

                                                 
4
 Teorija se je oblikovala leta 2004 in  je del različnih usposabljanj, zaradi oblike »zaupnosti vira« pa uradni vir 

ni naveden. 
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kvantitativnih analiz predstavila v teoriji o profilu terorista, in indikatorjih, ki določajo 

terorista, in kdaj se lahko pojavijo pogoji, da se nekdo odloči za teroristično dejanje. 

Metoda zbiranja podatkov je bila biografski narativni polstrukturiran intervju z odprtimi 

vprašanji. Osnova za intervju je bil povzetek transkripta že opravljenega intervjuja v 

predhodnem poglavju (glej poglavje 3.2.1.2, intervju z osebo G. H.), dodana pa so bila 

vprašanja, ki so bila oblikovana na podlagi indikatorjev terorista kot dela teorije definicije 

profila terorista policije države članice Evropske unije (povzetek odgovorov na vprašanja 

intervjuja je v prilogi 8.3.) Oseba je bila izbrana na podlagi indikatorjev teorije, saj ustreza 

popolnoma vsem indikatorjem, ki jih teorija pripisuje profilu terorista. Na podlagi zaprosila 

osebe intervju ni bil sneman.  

Kvalitativno raziskovanje in analiza intervjuja oz. povzetka odgovorov na vprašanja intervjuja 

sta bila izvedena po metodi empirično utemeljene teorije Glasserja in Straussa (1967) oziroma 

z dopolnitvijo navedene teorije Straussa in Corbina (1990) ter teorije kvalitativnega 

raziskovanja po Mesecu (1998). 

 

 

3.3.1.2 Kodiranje povzetka odgovorov na vprašanja v intervjuju 

 

 POJEM 1. REDA POJEM 2. REDA 

1. Osnovno šolo je obiskoval v istem mestu, vendar pa jo 

je zaradi očetove službe, bil je vojaški oficir v iraški 

vojski, večkrat menjal. 

Menjava šol Selitve 

2. V svojem razredu, ko je obiskoval šolo v Kirkuku, je 

imel sošolce različnih narodnosti in veroizpovedi. Bili so 

Kurdi, Turkmeni, Arabci, Asirci, Kildanci in vsi so se 

med seboj zelo dobro razumeli. 

Razumevanje med 

sošolci 

Strpnost 

3. Edina razlika med njimi je bila ob urah, ko so imeli 

verouk. Sošolci muslimanske vere so imeli verouk, kjer 

so jim učitelji predstavljali osnove islama, nemuslimani 

pa so imeli prosto uro in so lahko skupaj igrali nogomet 

pred šolo do naslednje ure.  

Strpnost do 

učencev druge 

veroizpovedi 

Strpnost 

4. Največkrat so bili muslimanski otroci jezni, ker tudi 

oni niso mogli igrati nogometa in se družiti s sošolci. 

Prijateljstvo med 

vrstniki 

Strpnost 

5. V tretjem razredu osnovne šole se je z družino, zaradi 

premestitve očeta na novo delovno mesto, preselil v 

mestece Ebilh.  

Menjava šole  Selitev 

6. Tudi on je prišel v novo šolo med nove sovrstnike, ki 

pa so bili tokrat večinoma Kurdi, bilo pa je tudi nekaj 

Turkmenov. Vsi sošolci so ga sprejeli medse zelo hitro in 

v šoli ni imel nobenih konfliktov. 

Sprejemanje 

sošolcev  

Strpnost 

7. V šestem razredu osnovne šole se je vrnil v Kirkuk …  

 

Menjava šole Selitev 

8. … kjer je ob koncu leta tudi opravil zaključni izpit v 

arabskem jeziku. 

Sprejemanje 

pogojev šole 

Prilagajanje 

institucijam 

9. Po končani osnovni šoli leta 1974 je šel v srednjo šolo. Menjava šole Selitev 
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10. Sošolci so bili različnih narodnosti in veroizpovedi, 

odnosi med njimi pa so bili odlični, saj so se družili vsi 

med seboj. 

Razumevanje med 

sošolci 

Strpnost 

11. Leta 1977 se je v Iraku začela pojavljati ideja o 

stranki Baath, katere aktivisti so bili tudi učitelji te 

srednje šole. Učitelji v šoli so začeli novačiti dijake in 

zahtevali včlanitev vseh dijakov v to novo nastalo 

stranko.  

Pojav nove 

ideologije 

Socialno vplivanje 

12. Takrat so se začele pojavljati razlike med člani 

stranke in nečlani, saj so bili člani velikokrat v 

privilegiranem položaju. 

Razlikovanje glede 

na politično 

pripadnost 

Diskriminacija 

13. Večjih težav G. H. ni imel, pa čeprav se v stranko ni 

včlanil. 

Zmernost posledic 

pojava 

Strpnost 

14. Leta 1978 je zaključil srednjo šolo in se vpisal v 

gimnazijo. 

Menjava šole Selitev 

15. Takrat so vse nečlane stranke začeli besedno 

nadlegovati profesorji, katerih naloga je bila, da se vsi 

dijaki včlanijo v stranko Baath. 

Razlikovanje glede 

na politično 

pripadnost 

Diskriminacija 

16. Takrat so dobili tudi uniforme, enkrat tedensko pa so 

imeli tudi vojaške vaje – program usposabljanja mladine 

se je imenoval FTWA. 

Vojaško 

usposabljanje 

dijakov 

Socialno vplivanje 

17. Manjši konflikt je bil tudi med profesorji, saj so se 

menjavali na podlagi članstva v stranki. 

Razlikovanje med 

profesorji 

Nestrpnost 

18. Leta 1979 je bil G. H. za dva meseca izključen iz 

šole, ker se ni želel priključiti stranki. 

 

Izključitev dijaka 

zaradi politične 

nevtralnosti 

Nestrpnost 

19. Po razgovoru z očetom je naslednji dan spet prišel v 

šolo. Učitelju angleščine, ki mu je izrekel izključitev, je 

rekel, da nima utemeljenega razloga za izključitev in da 

bo ostal v šoli. 

Vrnitev v znano 

okolje  

Reintegracija  

20. G. H. ni imel težav ker je bil Kurd. temveč zaradi 

nečlanstva v stranki. 

 

Razlikovanje na 

podlagi političnega 

prepričanja 

Diskriminacija 

21. Vsi udeleženci so maturo opravljali v arabskem 

jeziku v drugi šoli. 

Neupoštevanje 

jezika manjšin 

Diskriminacija 

22. S tem so zagotovili objektivne okoliščine za vse 

udeležence. Ravno tako so svoja imena pisali v levi 

zgornji kot lista in papir prepognili tako, da imena ni 

videl nihče. 

Objektivnost 

postopka 

preverjanja 

Nediskriminacija 

23. Istega leta se je tudi začela vojna z Iranom. V tem 

času je izgubil veliko sošolcev. 

Vplivanje pojava 

vojne 

Socialno vplivanje 

24. Iranska vojska je takrat velikokrat bombardirala 

mesto Kirkuk, kjer je živel. 

Grozote vojne Socialno vplivanje 

25. Ker je bila velika nevarnost, da bi izgubil življenje, se 

je po posvetu z očetom odločil, da bo zapustil Irak in 

odšel v Jugoslavijo. 

Pobeg iz grozot 

vojne 

Pobeg 
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26. Irak je zapustil tako, da je šel z avtobusom do 

Istanbula. 

Izselitev iz matične 

domovine 

Selitev 

27. Bil je eden od zadnjih, ki je še lahko zapustil Irak, saj 

so nekaj dni po njegovem odhodu zaprli mejo s Turčijo. 

 

Politika preprečitev 

izseljevanja 

prebivalstva 

Socialno vplivanje 

28. V Beograd je prišel z vlakom in med potjo ni imel 

nikakršnih težav. 

Prihod v novo 

okolje  

Prihod 

29. V Beogradu se je vpisal na tečaj srbskega jezika, da 

bi se lahko normalno sporazumeval z lokalnim 

prebivalstvom. Jezika se je naučil v štirih mesecih. 

Poskus vključitve v 

novo družbo 

Asimilacija 

30. Istega leta se je želel vpisati na fakulteto, a žal ni imel 

dovolj denarja za vpis, štipendije pa tudi ni mogel dobit,i 

… 

Neuspel poskus 

vključitve v novo 

družbo 

Asimilacija 

31. … zato je še na začasno delo v Italijo. Tam si je 

zaslužil nekaj denarja, … 

Iskanje dela v tuji 

državi  

Selitev 

32. … da se je leta 1983 lahko vpisal na študij medicine v 

Beogradu. 

Vključevanje v 

novo družbo 

Asimilacija 

33. Za prvi letnik mu je ob koncu leta zmanjkal en izpit, 

zato se ni mogel vpisati v drugi letnik. 

Neuspeh na 

fakulteti 

Prilagajanje 

inštitucijam  

34. Med študijem v Beogradu ni imel težav s profesorji 

ali sošolci. 

Dobri odnosi Strpnost 

35. Ker je moral pavzirati, se je leta 1985 vpisal na 

medicinsko fakulteto v Prištini. 

Menjava fakultete Selitev 

36. Tam je imel sprva težave s policijo, ki ga ni hotela 

prijaviti. 

Težave s policijo  Nestrpnost 

37. V Prištini je spoznal Kurda iz Irana, s katerim sta 

skupaj študirala in preživela večino časa, kljub temu da je 

bil takrat Irak v vojni z Iranom.  

Prijateljski odnos s 

formalnim 

sovražnikom 

Strpnost 

38. Leta 1992, ob začetku konfliktov na območju 

nekdanje Jugoslavije, mu je dekan fakultete, ki je bil 

Črnogorec, zabrusil, naj čim prej zapusti fakulteto, ker je 

musliman, in da muslimani na njihovi fakulteti nimajo 

kaj iskati. 

Razlikovanje na 

podlagi verskega 

prepričanja 

Diskriminacija 

39. G. H. mu je odgovoril, da bo takoj, ko bo končal 

fakulteto, to tudi storil. 

Posledice vplivanja 

nadrejenega 

Socialno vplivanje 

40. Leta 1993 je zaključil fakulteto in začel s stažiranjem 

v bolnici v Prištini, … 

Menjava okolja Selitev 

41. … kjer mu je bil mentor zdravnik srbske narodnosti. 

Čeprav je bil musliman, ni imel nikakršnih težav s svojim 

mentorjem, saj sta odlično sodelovala. 

Dobri odnosi z 

mentorjem druge 

veroizpovedi 

Strpnost 

42. Leta 1993 sta beograjska televizija in časopis Politika 

objavila novico, v kateri so predstavili, da je prišla večja 

skupina Kurdov, ki se bori na strani hrvaških sil v vojni z 

Zvezno republiko Jugoslavijo. 

Vpliv medijev Socialno vplivanje 

43. Dopisnik je izjavil, da so se Kurdi in Turki, kot večni 

sovražniki, združili v boju proti Srbom. 

Neobjektivno 

poročanje medijev 

Socialno vplivanje 

44. Ravno tako je bil v podporo te izjave objavljen Površno poročanje Socialno vplivanje 



 65 

posnetek skupine ljudi, ki so bili kot ilegalni migranti 

aretirani v Beogradu. 

medijev  

45. G. H. in prijatelj sta iz posnetka ugotovila, da niti 

eden izmed njih ni bil Kurd. O tem sta obvestila medijske 

hiše, predhodno pa pridobila potrdilo od srbske policije, 

da so bili aretirani državljani iz Maroka. 

Reakcija ne 

napačno poročanje 

medijev 

Socialno vplivanje 

46. Ko sta hotela iti do uredništva beograjske televizije, 

da bi  preklicalo izjavo, ju je pred hišo čakal oborožen 

policist in jima onemogočil vstop v objekt. 

Zavračanje 

drugačnega 

mišljenja 

Nestrpnost 

47. Izjava v medijih je imela nenormalen vpliv na ljudi, 

… 

Vpliv medijev Socialno vplivanje 

48. … kar je potem večkrat tudi sam občutil ob 

vsakdanjih situacijah in ob neprimernih izjavah nekaterih 

mimoidočih. 

Posledice vpliva 

medijev 

Nestrpnost 

49. V času stažiranja ni dobival nobenih dohodkov, zato 

je počasi že ostajal brez osnovnih sredstev za preživetje. 

 

Težave pri 

zagotavljanju 

osnovnih potreb 

Asimilacija 

50. Leta 1995 se je s pomočjo svojega mentorja zaposlil v 

zdravstvenem domu v Kačaniku, mestecu med Prištino in 

Skopjem. 

Novo delovno 

mesto 

Sselitev 

51. Istega leta mu je potekel potni list, novega pa ni 

mogel dobiti. 

Težave pri 

formalnosti bivanja 

Asimilacija 

52. Na srečo mu je na pomoč priskočil policijski 

inšpektor srbske narodnosti, ki mu je uredil neko obliko 

dovoljenja za začasno prebivanje in mu dal telefonsko 

številko, katero je S. H. lahko dal vsakemu policistu, ki 

ga ga ustavil. 

Pomoč policista Altruizem 

53. Med delom v zdravstvenem domu ni imel nobenih 

problemov. Ob začetku so ga malo čudno gledali, … 

Sprejemanje novih 

sodelavcev 

Strpnost 

54. … potem pa je zaradi svoje strokovnosti zelo kmalu 

imel največ pacientov od vseh zdravnikov zdravstvenega 

doma. 

Posledica 

strokovnega dela s 

pacienti 

Asimilacija 

55. Zaradi tega dejstva so ga njegovi sodelavci malo 

»sovražili«.  

 

Zmerna 

nevoščljivost 

sodelavcev 

Strpnost 

56. V letih 1996 in 1997 je imel kar nekaj besednih 

sporov s srbskimi zdravniki v zdravstvenem domu, saj so 

ga zaničevali, ker je musliman. 

Konflikti s 

sodelavci zaradi 

veroizpovedi 

Nestrpnost 

57. Zaradi vse večjih napadov je poklical svojega 

mentorja v Prištino in mu razložil težavo. 

Iskanje pomoči pri 

mentorju 

Asimilacija 

58. Po tem dogodku se je odnos sodelavcev do njega 

popolnoma normaliziral.  

Posledica pomoči 

mentorja 

Altruizem 

59. Leta 1999 so se začeli napadi sil zveze NATO na 

Jugoslavijo, katere del je bilo tudi Kosovo. 

Pojav vojne  Socialno vplivanje 

60. Ker so postale razmere nevzdržne in nevarne, je 

poskušal skupaj z ženo oditi v begunski center v 

Makednijo, v Blace. 

Poskus pobega Pobeg 
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61. Ko je prišel do meje, so ženo spustili čez, njega so 

zavrnili, ker ni imel ustreznih dokumentov za vstop v 

Makedonijo. 

Neenakost 

beguncev 

Diskriminacija 

62. Tisti trenutek se je poslovil od svoje žene in se vrnil v 

Kačanik in na svoje delovno mesto, … 

Prisilna delitev 

zakoncev 

Socialno vplivanje 

63. … kjer je moral delati s srbsko policijo še naslednji 

mesec dni in pol in doživel številne grozote. 

Prisilno delo brez 

plačila 

Socialno vplivanje 

64. Ves čas je delal po načelu, da so vsi ljudje enaki, in 

pomagal vsem, ne glede na to, katere narodnosti ali 

veroizpovedi so bili.  

Strokovnost pri 

delu s pacienti 

Strpnost 

65. Po mesecu in pol dela v vojnih razmerah v 

zdravstvenem domu v Kačaniku je s pomočjo policijske 

patrulje srbske policije odšel v Leskovac, v mesto na jugu 

Srbije, … 

Pomoč policijske 

patrulje 

Altruizem 

66. … kjer izkoristil priložnost in pobegnil v Beograd. Iz 

Beograda je nato z vlakom odpotoval v Sarajevo, … 

Pobeg v Beograd Pobeg 

67. … kjer se je srečal s staro znanko. Vstop v novo 

okolje 

Prihod 

68. Ko je vstopal v Bosno in Hercegovino, je imel težave 

na mejnem prehodu, saj ni posedoval ustreznih 

dokumentov za vstop. Izgovoril se je, da gre le na dopust 

k prijateljici v Sarajevo in da se bo po nekaj dnevih vrnil 

na Kosovo. Policisti so mu verjeli in ga spustili v državo. 

Pomoč policistov  Altruizem 

69. V Sarajevu se je poskušal zaposliti kot zdravnik. 

 

Poskus 

vključevanja v 

družbo 

Asimilacija 

70. Odšel je na razgovor do takratne ministrice za 

zdravje, ki mu je povedala, da njegova diploma v 

Sarajevu ni dobrodošla. 

Neenakost diplom 

zaradi veroizpovedi 

Nestrpnost 

71. Ostal je brez besed. Posledica odločitve 

vladne uslužbenke  

Socialno vplivanje 

72. Poskušal je še v enem zdravstvenem domu, ... 

 

Ponoven poskus 

vključitve v družbo 

Asimilacija 

73. … kjer mu je prijateljica omogočila razgovor s 

tamkajšnjim zdravnikom. 

Pomoč prijateljice Altruizem 

74. Kljub pomanjkanju zdravnikov mu je zdravnik 

ponudil eno službo – enkrat tedensko bi lahko šel na 

vizito v okoliške vasi, kjer so živeli mudžahedini 

(islamski borci, ki so po vojni v BIH ostali v državi). Ker 

je bila služba izredno nevarna, saj bi moral pregledovati 

tudi žene teh ljudi, je ni sprejel. 

Zavrnitev službe 

zaradi strokovnih 

načel 

Strpnost 

75. Po dveh tednih neuspelih poskusov … 

 

Nepripravljenost 

družbe po 

vključevanju 

drugačnih 

Nestrpnost 

76. … je zapustil Sarajevo in se ilegalno napotil v 

Slovenijo, kamor je tudi uspešno prišel … 

Menjava okolja Selitev, prihod 
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77. … in podal vlogo za azil. 

 

Poskus vključitve v 

družbo 

Asimilacija 

78. Po letu in pol bivanja v azilnem domu mu je 

slovenska država podelila status begunca, a tu so se zanj 

težave šele začele. 

Formalno 

sprejemanje 

drugačnih  

Socialno vplivanje 

79. Večkrat je bil sam v svetu, v katerega se je moral 

vključiti. 

 

Vloga inštitucij pri 

vključevanju v 

družbo 

Asimilacija 

80. Da bi se lahko zaposlil, je moral najprej nostrificirati 

diplomo z medicinske fakultete, da pa je to lahko naredil, 

je moral opraviti še dva diferencialna izpita, in to v 

slovenskem jeziku. 

Izpolnjevanje 

formalnih kriterijev 

Prilagajanje 

inštitucijam 

81. Na njegovi poti sta mu delno pomagala nevladna 

organizacija Slovenska filantropija in tudi pristojna 

služba ministrstva, a je vse skupaj ni bilo dovolj. 

Delna pomoč 

inštitucij 

Asimilacija 

82. Če ne bi imel prijateljev, bi mu težko uspelo. 

 

Pomoč prijateljev Altruizem 

83. Leta 2005 mu je slovenska država podelila 

državljanstvo. Leta 2006 je uspešno opravil strokovni 

izpit in se zaposlil.  

 

Izpolnitev 

formalnih pogojev 

za vključitev v 

družbo 

Pprilagajanje 

inštitucijam 

84. V začetku leta 2007 je s prijateljem obiskal mestece 

Erbil, trenutno kurdsko prestolnico na severu Iraka. 

Potovanje v 

domovino 

Selitev 

85. Vse njegove ugotovitve, ki jih je spoznal s pomočjo 

preučevanja različnih medijskih poročil iz različnih virov, 

so bile resnične. 

Ugotavljanja 

resničnosti 

poročanja medije 

Socialno vplivanje 

86. Razmere v kurdskem delu Iraka so bile relativno 

dobre. Ob njegovem obisku v mestu Kirkuk pa so bile 

razmere katastrofalne. 

Posledice vojne Socialno vplivanje 

87. Ljudje niso imeli elektrike in vode, gorivo v 

najbogatejši državi z nafto se je prodajalo v litrskih 

plastenkah, zdravstvene oskrbe ni bilo, varnost je bila 

izjemno slaba, otroci so umirali na ulicah zaradi strelov 

ameriških vojakov, ljudje so se bali iti na ulice, ker niso 

vedeli, ali se bodo sploh še vrnili … 

Kršenje osnovnih 

človekovih pravic 

Socialno vplivanje 

88. Ravno njegov obisk v Iraku je potrdil njegovo tezo o 

neobjektivnem poročanju mednarodnih, predvsem 

zahodnih, medijev. 

Zavajanje zahodnih 

medijev 

Socialno vplivanje 

89. Ravno tako je občutil, kako negativno vpliva 

prisotnost ameriške vojske na stabilizacijo razmer v 

njegovi državi. 

Prisotnost tujih 

vojakov 

Socialno vplivanje 

90. Izredno razočaran nad politiko ZDA … Razočaranost Strpnost 

91. … se je s prijateljema po dveh tednih bivanja v peklu 

vrnil v Slovenijo. 

Vrnitev v novo 

domovino 

Selitev 

92. Trenutno je G. H. zaposlen in živi kot vsi drugi 

Slovenci. 

Vključitev v družbo Asimilacija 
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3.3.1.3 Oblikovanje kategorij 

 

KATEGORIJA POJMI 2. REDA ZAPOREDNA ŠTEVILKA TEM 

 

ODNOSI 

 

Strpnost 

 

 

Socialno vplivanje 

 

 

Diskriminacija 

 

 

Nediskriminacija 

 

 

Nestrpnost 

 

 

Altruizem 

 

 

2, 3, 4, 6, 10,13, 34, 41, 53, 55, 64, 74, 

90 

 

11, 16, 23, 24, 27, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 

59, 62, 63, 71, 78, 85, 86, 87, 88, 89  

 

12, 15, 20, 21, 38, 61 

 

 

22 

 

 

17, 18, 36, 46, 48, 56, 70, 75 

 

 

52, 58, 65, 68, 73, 82 

 

MIGRACIJE 

 

 

 

Pobeg  

 

 

Selitev 

 

 

Prihod 

 

 

25, 66 

 

 

1, 5, 7, 9, 14, 26, 31, 35, 40, 50, 84, 91 

 

 

28, 67, 76 

 

 

INTEGRACIJA 

 

 

 

 

 

 

Prilagajanje 

inštitucijam 

 

 

Asimilacija 

 

 

Reintegracija 

 

 

 

8, 33, 80, 83 

 

 

29, 30, 32, 49, 51, 54, 57, 69, 72, 77, 79, 

81, 92 

 

19 
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3.3.1.4 Seznam posameznih pojmov z definicijami 

 

Odnosi pomenijo strpnost ali nestrpnost med ljudmi, različne oblike socialnega vplivanja, 

diskriminacijo ali nediskriminacijo do določenih ljudi v vsakdanjem življenju in altruizem kot 

pomoč ljudem brez preračunljivosti in pričakovanja protiuslug ali plačila. 

Migracije pomenijo različne oblike pobegov zaradi določenih nevzdržnih razmer v okolju, 

različne selitve znotraj ožjega okolja ali selitve v popolnoma novo okolje in prihode v novo, 

tuje okolje.  

Integracija pomeni zadnjo fazo procesa, ki se začne po prihodu v novo okolje s prilagajanjem 

določenim inštitucijam, nadaljuje se z asimilacijo v to okolje, konča pa s popolno vključitvijo 

v okolje; v primeru vrnitve v staro okolje pa integracijo predstavlja reintegracija, ki pomeni 

vnovično integracijo v okolje, kjer je nekdo že bil. 

Strpnost pomeni razumevanje med sošolci različnih narodnosti in veroizpovedi, tolerantnost 

do učencev druge veroizpovedi, ki ni dominantna v družbi, prijateljstvo med vrstniki različnih 

narodnosti in veroizpovedi, zmernost posledic po začetku novega pojava v družbi 

(ustanovitev stranke Baath), prijateljski odnos s formalnim sovražnikom (prijateljstvo med S. 

H. in Kurdom iz Irana v času vojne), sprejemanje novih sodelavcev v svojo sredino ne glede 

na njegovo veroizpoved, strokovnost pri delu s pacienti različnih narodov in narodnosti (Srbi, 

Albanci, Turki), razočaranost, ki se ne sprevrže v maščevanje (npr. nad politiko ZDA).  

Nestrpnost pomeni izključitev dijaka zaradi politične nevtralnosti, razlikovanje in zamenjave 

med zaposlenimi zaradi politične usmerjenosti (profesorji ob nastanku stranke Baath), težave 

s policijo zaradi »drugačnosti« (prihod v Prištino), posledico vpliva medijev, konflikte med 

sodelavci zaradi različne veroizpovedi, neenakost diplom zaradi veroizpovedi avtorja 

(razgovor v Sarajevu z ministrico za zdravje), nepripravljenost družbe po vključevanju 

drugačnih. 

Diskriminacija pomeni razlikovanje glede na politično pripadnost in prepričanje, 

neupoštevanje jezika manjšin, razlikovanje na podlagi verskega prepričanja, neenakost 

beguncev (poskus pobega v Makedonijo skupaj z ženo takoj po začetku vojne). 

Nediskriminizacija pomeni objektivnost postopkov preverjanja ne glede na etnično 

pripadnost ali veroizpoved udeležencev preverjanja (preverjanje učencev v Kirkuku, Irak).  

Socialno vplivanje pomeni vpliv pojava nove ideologije (stranka Baath), vojaško 

usposabljanje dijakov, vpliv pojava in grozot vojne, politiko preprečitve pobega pred vojnimi 

grozotami, posledice vplivanja nadrejenega kot predstavnika neke inštitucije (dekan fakultete 

mu je v imenu fakultete zabrusil, da mora fakulteto čimprej zapustiti), vpliv medijev, 

neobjektivno in površno poročanje medijev, reakcije na napačno poročanje medijev, prisilno 

delitev zakoncev, prisilno delo brez plačila (v času vojne na Kosovu), posledice odločitev 

vladne uslužbenke, ugotavljanja resničnosti poročanja medijev, posledice vojne, kršenje 

osnovnih človekovih pravic, zavajanje zahodnih medijev, prisotnost tujih vojakov.  

Altruizem pomeni pomoč ljudi, ki ne pričakujejo nikakršnega plačila za nudeno pomoč. 

(pomoč policista in policijske patrulje na Kosovem in med vstopom v BiH, mentorja z 

medicinske fakultete v Prištini, pomoč prijateljice v Sarajevu, pomoč prijateljev v Sloveniji). 

Pobeg pomeni zapustitev nekega okolja zaradi nevzdržnih razmer (vojna v Iraku, vojna na 

Kosovu), ki pa je zaradi objektivnih okoliščin lahko tudi neuspešna (zavrnitev vstopa v 

Republiko Makedonijo kot beguncu). 
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Selitev pomeni menjavo kraja bivališča, šol, pobeg z območja grozot vojne (tako v Iraku kot 

tudi ob napadu na Zvezno republiko Jugoslavijo), poskus pobega v Makedonijo, zamenjavo 

delovnega mesta.  

Prihod pomeni prihod v neko novo okolje. 

Prilagajanje inštitucijam pomeni sprejemanje pogojev šole (opravljanje izpita v arabskem 

jeziku), soočanje z neuspehom na fakulteti (neuspeh na medicinski fakulteti v Beogradu in 

selitev v Prištino), izpolnjevanje formalnih zahtev fakultet kot inštitucij (medicinska fakulteta 

v Ljubljani). 

Asimilacija pomeni vključitev v družbo, ki ni vedno pogojena z uspehom – lahko gre za 

poskus ali poskuse, ki so lahko tudi neuspešni (vpis na tečaj srbskega jezika v Beogradu, da bi 

se potem lahko vpisal na medicinsko fakulteto – poskus vpisa na fakulteto zaradi pomanjkanja 

denarja ni uspel), ali pa ga spremljajo težave (neuspešna prijava na policiji v Prištini, 

posledica strokovnega dela s pacienti v nekem okolju (delo zdravnika v Zdravstvenem domu 

Kačanik na Kosovem)), iskanje pomoči pri znancih, pomeni predvsem začetno fazo popolne 

vključitve v družbo.  

Reintegracija pomeni vnovično vključitev v določeno okolje, v katerem je oseba že bila 

(vrnitev v šolo kljub izreku izključitve). 

 

3.3.1.5 Diagram odnosov med pojmi 

 
Slika št. 3.3.1.5.5: Diagram odnosov med pojmi 

ODNOSI 

MIGRACIJE 

INTEGRACIJA 

prihod 

asimilacija 

selitev 

strpnost 

prilagajanje 
inštitucijam 

socialno 
vplivanje 

diskriminacija 

nestrpnost
tt 

altruizem 

pobeg 

nediskriminacija 

 

terorizem? 
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3.3.1.6 Poskusna teorija  

 

Vzrok pojava migracij ali integracij osebe so predvsem odnosi v družbi. Zaradi negativnega 

socialnega vplivanja določenih ljudi v matični domovini je prišlo do pojava diskriminacije, ki 

se je zelo kmalu stopnjeval v nestrpnost med ljudmi. Odločitev, ki jo je oseba zaradi 

nevzdržnih razmer sprejela, je bila pobeg in selitev v novo okolje. Enak potek pojavov se je 

osebi zgodil še dvakrat, in sicer v primeru pobega s Kosova in iz Bosne in Hercegovine. 

Zaradi pojava pozitivnih odnosov v družbi je diskriminacijo zamenjala nediskriminacija. Kot 

posledica nediskriminacije sta se je pojavila strpnost med ljudmi in altruizem, ko so različni 

ljudje v različnih situacijah pomagali osebi, čeprav so vedeli, da jim ta oseba mogoče nikoli 

ne bo mogla vrniti pomoči. Oseba se je po prihodu v novo okolje zato tudi veliko lažje 

prilagodila zahtevam inštitucij in se potem lažje asimilirala v družbo. Osebi se je to zgodilo 

po prihodu v Srbijo in uspešnem začetku študija na medicinski fakulteti, ob prihodu na 

Kosovo, kjer se je uspešno asimilirala v okolje in se nato redno zaposlila, in tudi po prihodu v 

Slovenijo, ko lahko govorimo o skoraj popolni integraciji osebe v novo, osebi tuje okolje. 

Kljub pojavom negativnega socialnega vplivanja (vpliv medijev, diskriminatoren odnos do 

osebe v različnih situacijah, nestrpnost določenih ljudi do osebe), ki bi lahko vodili osebo v 

diskriminacijo in nestrpnost, so pri osebi vedno prevladali pojavi nediskriminacije, strpnosti 

in altruizma. Ti so ga tudi vodili, da se je v določenem trenutku odločil za pobeg in se preselil 

v novo okolje, saj je vedel, da pozitivni odnosi obstajajo in da jih bo v novem okolju zopet 

našel. Oseba je pozitivne odnose doživela že v mladosti, v šolskem in družinskem okolju. 

Zaradi socialnega vplivanja so potem sicer izginili, a so se v novem okolju spet pojavili (v 

Srbiji in na Kosovu). Tudi v novem okolju so zopet zaradi socialnega vplivanja izginili in so 

se spet pojavili v drugem novem okolju (v Bosni in Hercegovini). Ti so zaradi posledic 

socialnega vplivanja spet zelo hitro izginili in se pojavili ob prihodu v okolje, kjer živi zdaj. 

 

 

3.3.1.7 Zaključek 

 

Oseba, ki je ustrezala vsem indikatorjem uradne teorije ene od pomembnejših policij države 

članice Evropske unije, je imela izredno dinamično življenje, saj je morala zaradi nevzdržnih 

razmer v okolju, v katerem je živela, večkrat zamenjati bivališče. Kljub mnogim različnim 

odnosom, ki jih je doživela v različnih okoljih, je verjela v odnose nediskriminacije, strpnosti 

in altruizma, s katerimi se je sama srečala v mladosti tako v šoli kot tudi v družini in med 

prijatelji kot tudi pozneje v različnih delovnih okoljih ali srečanjih z novimi prijatelji v novih 

okoljih. Oseba se je kljub večkratnim neuspelim poskusom danes uspešno popolnoma 

integrirala v okolje, v katerem živi. 

Pogoji, ko bi se oseba lahko odločila za nasilje, katerega oblika so tudi teroristična dejanja, so 

se pri osebi večkrat pojavili, saj je bila velikokrat v okolju, kjer so prevladovali pojavi 

diskriminacije in nestrpnosti, a se je zaradi svojega prepričanja raje odločila za pobeg, kot pa 

da bi se identificirala z večino prebivalstva, ki se je žal odločilo za nasilje v različnih oblikah.  

Raziskava nam je pokazala zakonitost, da moramo v družbi, pa naj bo to kjerkoli na svetu, 

gojiti pozitivne vrednote in odnose, kot so nediskriminacija, strpnost med ljudmi in altruizem. 
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Te morajo prevladati nad negativnimi odnosi, ki jih povzroča negativno socialno vplivanje, 

posledica česar so diskriminacija in nestrpnost, katerima največkrat sledi nasilje. Če so ti 

pojavi neizbežni, mora mednarodna skupnost ustrezno ukrepati in omogočiti začasen umik 

določenega prebivalstva iz tega okolja, vse države in njihovi državljani pa morajo z 

nediskriminatornim odnosom, strpnostjo in altruizmom sprejeti ljudi v stiski in jim pomagati, 

da se začasno asimilirajo v novo okolje, v posameznih primerih pa vanj tudi za stalno 

integrirajo. Če bodo migranti doživljali same negativne odnose, zaradi katerih so že zapustili 

neko okolje, niti ne bodo vedeli, da pozitivni odnosi v družbi sploh lahko obstajajo.  

Današnji družbi ne pomaga sto definicij terorizma, če ne začne odpravljati osnovnih pogojev 

za njegov nastanek, to pa so predvsem pojavi negativnega socialnega vplivanja, 

diskriminacije in nestrpnosti med ljudmi v vseh področjih družbenega življenja. 
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4 MODEL STRATEŠKEGA CIVILNEGA KRIZNEGA MENEDŽMENTA NA 

POSTKONFLIKTNIH OBMOČJIH Z UPOŠTEVANJEM TEORIJE 

KOMPLEKSNOSTI 

 

Enoznačni odgovor, v kateri tip teorije sistemov spada teorija kompleksnosti, saj njena 

vsebina nima enoznačne opredelitve. Obstaja povsem matematična teorija kompleksnosti in 

dokaj filozofsko zasnovano razmišljanje o kompleksnosti. Še več, obstaja dosti znakov, da je 

vsakič, ko kdo daje večji pomen odnosom med sestavinami kot sestavinam, že v rabi pojem 

kompleksnost. Zato tudi ni nujno, da kompleksnost pomeni isto kot celovitost. (Mulej in 

Potočan, 2006:51) Praktično vse, kar obstaja, so kompleksni pojavi, kadar jih obravnavamo z 

vidika odnosov med njihovimi sestavinami in z njihovimi okolji, kajti iz takih odnosov 

nastajajo nove lastnosti. So dejstvo v teoriji in praksi. Gre za poudarek na odnosih namesto na 

sestavinah. (Bertalanffy, 1979 in Richardson, 2005 v Mulej in Potočan, 2006:44) Bertalanffy 

posebej poudarja, da ne gre le za relacije, ampak tudi za celovitost pri obravnavi kompleksnih 

pojavov. (Bertalanffy, 1979) Srbljenovič in Škunca (2003) opredeljujeta, da »je znanost o 

kompleksnosti ali teorija kompleksnosti ali kompleksnost veda, ki opisuje in pojasnjuje 

načine, na katere se dokaj enostavni deli organizirajo ali samoorganizirajo v bolj kompleksne 

in dognane celote. Je sorazmerno nova disciplina.« Dalje pravita: »V splošnem bi smeli reči, 

da ji gre za kompleksne adaptivne sisteme, ki so dinamični sistemi, ki jih sestavljajo številne 

sestavine, ki praviloma nelinearno vplivajo druga na drugo in so se sposobne prilagoditi 

nenehnemu spreminjanju v svojem okolju.» (Srbljenovič in Škunca, 2003 v Mulej in Potočan, 

2005: 47) Obravnavanje kompleksnih sistemov nas uči, da jih obravnavamo tako, da 

upoštevamo njihovo kompleksnost, pri tem pa ne smemo pretirano poenostavljati, kar je 

posledica pretirane specializacije. Balle to spoznanje ponazarja z zgledom treninga konja, ki 

dosega slabe rezultate na tekmovanjih. S tradicionalnim, nesistemskim pristopom bi trenirali 

vsako nogo posebej, njihovo medsebojno koordinacijo in koordinacijo z drugimi deli telesa 

ter z okoljem pa bi pustili ob strani. Vsak človek po Ballu potrebuje torej hkrati dve lastnosti, 

da bi obvladal kompleksne probleme, specializiranost na nek del znanja in sposobnost 

ustvarjalnega sodelovanja, ki vodi k celovitosti. (Balle, 1994 v Mulej in Potočan, 2006: 47) 

Simon je kompleksen sistem opredelil kot celoto iz veliko delov, med katerimi poteka veliko 

interakcij (Simon, 1996 v Anderson, 1999:216) Teorija, ki stanje kaosa rešuje in ga vodi v 

smeri reda, pa je teorija kompleksnosti. (Cilliers, 1998) Thompson opisuje kompleksne 

organizacije kot sklop soodvisnih delov, ki skupaj tvorijo celoto, ki pa je ravno tako v 

soodvisnosti z nekaterimi večjimi okolji. (Thompson, 1967 v Anderson, 1999:216) Andrus v 

teoretičnem smislu opiše skupnost, ki se kot odgovor na spremembe v okolju dinamično 

obnavlja s stalnim učenjem in prilagajanjem, kot splošno znano teorijo kompleksnosti. 

Sistemi, ki delujejo v sklopu opisanih značilnosti, predstavljajo kompleksne adaptivne 

sisteme, za katere je značilnih šest kritičnih komponent, in sicer samoorganizacija, pojavnost, 

soodvisnost, povratna informiranost prilagodljivost in nelinearnost. (Andrus, 2008) Gupta 

navaja, da pojave in organizacije, katere preučujemo s teorijami kompleksnosti, obravnavamo 

kot kompleksne, prilagodljive sisteme, za katere so značilni principi samoorganiziranja, 

kompleksnost, pojavnost, soodvisnost, prostor možnosti, koevolucija, kaos in pa 

samopodobnost. Eden od takih sistemov je tudi strateški menedžment. (Gupta, 2016)  
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Kompleksne sisteme v družbi preučuje tudi ekološka sistemska teorija avtorja Urrieja 

Bronfenbrennerja (1979), ki v svoji teoriji opozarja, da moramo biti pri opazovanju 

posameznika pozorni na njega samega in na okolje, to se pravi opazujemo posameznikov 

mikrosistem in vedenje v njem, nadalje opazujemo njegove aktivnosti, vloge in medosebne 

relacije, ki jih ima v okolju, njegov mezosistem, eksosistem in seveda tudi vpliv 

makrosistema (npr. prepričanja in ideologija družbe). Opazovati moramo tudi povezave med 

sistemi, ne samo vsak sistem posebej. (Thomas,1992:446) Thomas (1992) meni, da ekološka 

teoretska smer obeta praktično uporabo, zlasti na področjih vzgoje otrok, pedagoške prakse, 

socialnega dela ter terapije otrok, ko bo izoblikovala ustrezne raziskovalne tehnike in zbrala 

več empiričnih ugotovitev (Batistič Zorec, 2006:95) Levkova meni, da je specifičnost 

ekološke smeri glede na druge teoretske smeri ravno osredotočenost na prakso, na 

vsakodnevne pogoje odraščanja in razvoja. (Levkov,1985, v Batistič Zorec, 2006:96) 

Greenova (1999) meni, da je njena vrednost v tem, da predstavlja celostni model otroka, 

vpetega v ožje in širše okolje. (Batistič Zorec, 2006:96) Poleg prednosti pa tako sam 

Bronfenbrenner, Thomas in tudi Levkova menijo, da je teorija še v zgodnji fazi nastajanja in 

da ima določene pomanjkljivosti v smislu želje, da bi zajela vse dejavnike in okoliščine 

kompleksnih razvojnih procesov (Levkova, 1992), in pa da so njene dobre točke bolj 

potencialne kot dejanske. (Thomas, 1992 v Batistič Zorec, 96) 

 
Slika št. 4.6: Koncentrični krogi ekološke sistemske teorije (Bronfenbrenner, 1979)

5
 

                                                 
5
 Avtor naloge je spremenil sliko na podlagi opisa Bronfenbrennerjeve teorije (1979) in prikazal  relacije znotraj 

krogov s prekinjenimi črtami, kar simbolično pomeni nenehno interakcijo med posameznimi koncentričnimi 

krogi. 
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4.1 Strateški menedžment 

 

Na podlagi preteklih izkušenj lahko spiralo strateškega menedžmenta razumemo kot 

nadaljevalni proces, pri katerem na podlagi rezultatov strateških analiz razvijemo strateške 

načrte, katere ob stalni kontroli implementiramo, ugotovitve iz evalvacije, ki sledi, pa 

upoštevamo pri metodološki vrnitvi v stanje strateških analiz te spirale.  

 

 

4.1.1 Strateške analize 

 

Prvo stanje spirale strateškega menedžmenta so strateške analize. Že samo poimenovanje 

analiz pomeni upoštevanje vseh možnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na neko organizacijo, 

ki jo, kar posledično pomeni tudi analizo vseh možnih okolij, ki vplivajo na neko 

organizacijo. Analiza SWOT je ena najpogostejših analiz, s pomočjo katere se lahko analizira 

notranje in zunanje okolje organizacije. Prednosti in slabosti so del notranjega okolja, 

priložnosti in grožnje pa del zunanjega okolja. (Team FME, 2013) Obvezno moramo 

upoštevati vse vrste okolja, ki vplivajo in se lahko vežejo tudi na ekološko sistemsko teorijo 

razvojne psihologije. Mikrosistem predstavlja neposredno socialno okolje organizacije, s 

katerim je ta v vsakodnevni komunikaciji. Aktivnost pomeni, kaj organizacija počne, vloga pa 

je mesto, ki jo ima organizacija v družbi. Upoštevati je potrebno tudi odnos do drugih 

organizacij, kakšna je komunikacija znotraj organizacije in kakšna je komunikacija z drugimi 

organizacijami. Mezosistem za organizacijo pomeni vzajemne relacije med posameznimi 

mikrosistemi, kar v tem primeru lahko pomeni relacije med npr. organizacijo in vlado, 

organizacijo in nevladnimi organizacijami, med nevladnimi organizacijami in vlado, če 

govorimo o področjih kriznega menedžmenta. V tem primeru gre za neposredne vplive, kar 

pomeni, da gre v tem primeru še vedno za dvosmerni proces med organizacijo in okolico. Pri 

eksosistemu ne gre več za neposredno interakcijo z organizacijo, vendar kljub temu posredno 

vpliva nanjo. Eksositemi so lahko davčna politika, socialna politika, šolski sistem, 

mednarodna politika na kriznem področju, če govorimo o kriznem menedžmentu itd. Najbolj 

oddaljen je makrosistem, katerega pa sestavljajo ideologija, vrednote in sprejeti vedenjski 

vzorci subkulture in kulture (naroda, etnične skupine in socialnega razreda), kateri 

organizacija pripada. Na delovanje organizacije lahko vpliva preko svojih prepričanj, tradicije 

in verovanja. Ideologija, ki jo razvije posamezna družba, zelo vpliva tako na vedenje 

posameznikov kot tudi posledično na vedenje organizacije. Strateška analiza PEST/EL izvira 

predvsem iz gospodarske sfere, zadnje čase pa jo poskušajo implementirani tudi na 

negospodarska/neprofitna področja raziskovanja. Gre predvsem za analizo zunanjega okolja, 

pri kateri analiziramo politike na organizacijo, gospodarski vpliv, socialni vpliv ter tehnološki 

vpliv. (Francis, 1967) Analizo PEST so razširili v analizo PESTEL, s tem da so dodali še 

vpliv ekologije v smislu vplivanja organizacije na čistost okolja, ter mednarodne in 

nacionalne zakonodaje na organizacijo. (Fahey in Narayanan, 1986) Tudi v tem primeru je 

nujno upoštevati vse navedene vplive, ki pa jih je potrebno ustrezno razdeliti glede na to, na 

katerem nivoju okolja vplivi vplivajo na organizacijo. Makrosistem je nekako opredeljen in je 

enak v smislu okolja, saj iz istega okolja vpliva tako na posameznika kot organizacijo. 
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Eksosistem je lahko tudi strateški, a vseeno bolj specifičen za posamezno organizacijo, saj je 

odvisno, v katerem okolju organizacija deluje. Mezosistem je že bolj specifičen, saj pogojuje 

analizo vplivov, s katerimi se organizacija neposredno srečuje v širšem smislu, v smislu 

neposrednih dvosmernih procesov med organizacijo in okoljem, npr. proces med organizacijo 

in vlado oz. vladnimi službami, med organizacijo in nevladnimi organizacijami, organizacijo 

mednarodno skupnostjo itd. Mikrosistem predstavlja izziv za tovrstne analize, saj naj bi bila 

tovrstna analiza zunanjega okolja, čeprav Brofenbrenner razlaga, da vseh okolij ne moramo 

obravnavati v obliki koncentričnih krogov, ki vplivajo drug na drugega. Če hočemo govoriti o 

kvalitetno in objektivno opravljeni analizi, moramo vse dejavnike analize PESTEL upoštevati 

tudi na nivoju mikrosistema, v procesih vsakodnevne komunikacije z drugimi bližnjimi 

organizacijami. Zanemariti ne smemo predvsem komunikacije znotraj organizacije, pa naj gre 

za nevladno, mednarodno ali katerokoli vladno organizacijo. Tudi te imajo svojo interno 

politiko, na katero vplivajo različni ekonomski vplivi znotraj nje, socialni vplivi v smislu 

posameznikov, tehnološki vplivi v smislu kompetentnosti posameznikov ter tehnološke 

razvitosti organizacije, ozaveščenost do ravnanja z okoljem v smislu ekologije, interni pravni 

akti znotraj organizacije, še posebej pa se moramo dotakniti norm, ki so bile oblikovane in 

veljajo znotraj organizacije. Dejstvo je, da ne smemo preučevati le vpliva zunanjega okolja, 

kot narekuje sama teorija PESTEL, saj gre potem za parcialno analizo, ki ne prikaže 

objektivnega celostnega stanja v organizaciji, zato o tovrstni analizi ne moremo govoriti, da je 

strateška, predvsem če upoštevamo osnove ekološke teorije Urieja Brofennbrenerja. 

(Brofennbrener, 1979) Klasična strateška analiza notranjega okolja organizacije je analiza 

Gap, analiza stanja med trenutnim in želenim. Pri tej je pomembno, da vemo, kaj želimo imeti 

v organizaciji, in ocenimo kje smo. Prepad med obema je tisti, preko katerega preko analize 

gradimo most. (Brown in Swartz, 1989) Tudi pri tej je potrebno v popolnosti upoštevati 

mikrosistem, mezosistem, eksosistem in makrosistem, saj vsa okolja vplivajo na notranje 

okolje, in ne le mikrosistem, če želimo govoriti o strateški analizi kot taki in o holističnem 

pristopu v strateškem menedžmentu ter njeni uporabni vrednosti v nadaljevanju procesa, pri 

strateškem planiranju, saj se ta uporablja kot samostojna strateška analiza. Tudi cilj oz. želja, 

kam bi radi prišli v razvoju organizacije, se mora prilagoditi predhodno naštetim okoljem in 

tako upoštevati kompleksnost okolja pri oblikovanju cilja. Analiza scenarijev se lahko uporabi 

tudi kot strateška analiza, je pa v osnovi analiza, pri kateri kvalitativno analiziramo več 

možnih scenarijev vplivanja na organizacijo, dobljene kategorije z navečjo frekvenco pa 

tvorijo najverjetnejši scenarij. (Leemhuis, 1985 v Bood in Postma, 2016) Seveda je tudi pri tej 

analizi pomembno dosledno upoštevati vse štiri sisteme in medsebojno vplivanje posameznih 

sistemov oz. okolij, saj lahko dobimo le delne scenarije, pri katerih pa se verjetnost dogodkov 

drastično zmanjša, uporabna vrednost tovrstne analize pa postane nična.  

Na podlagi kratke analize obstoječih bolj znanih strateških analiz lahko oblikujemo novo 

strateško analizo, katero lahko izvedemo na podlagi modela štirih slojev okolja, ki so 

prikazani v obliki koncentričnih krogov po avtorju ekološke teorije razvojne psihologije 

Urieju Bronfenbrennerju, s tem da posameznika zamenjamo s preučevano organizacijo, saj 

tudi na to vplivajo ista okolja v modificirani obliki. Za vsako preučevano organizacijo je 

potrebno najprej temeljito analizirati mikrosistem, mezosistem, eksosistem in makrosistem, s 

tem da upoštevamo tudi vsa medsebojna vplivanja. 
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4.1.2 Strateško načrtovanje 

 

Poročila o opravljenih strateških analizah uporabimo kot izhodišče strateškega načrtovanja 

kod drugega stanja spirale. Strateško načrtovanje je proces, pri katerem na podlagi strateških 

analiz razvijemo strateški načrt. Sestavljajo ga misija, vizija, vrednote, smotri/cilji in podcilji. 

Misija pomeni trenutno poslanstvo organizacije oz. njene glavne naloge, njeno glavno misijo. 

Vizija se skoraj sama definira kot stanje misije, ki ga želimo imeti že določeno obdobje, po 

uspešni implementaciji strategije, vrednote pa se definirajo v taki obliki, da bo maksimalno 

verjetno, da bodo relevantno pripomogle k uspešni implementaciji razvite strategije. Cilji 

strategije morajo biti specifični, merljivi, izvršljivi, realni in časovno izvedljivi. Na podlagi 

ciljev razvijemo podcilje, iz teh pa potrebne aktivnosti, katere bodo uresničile predhodno 

navedene podcilje, piramidalno vertikalno pa posledično še glavne cilje strategije. (Barry, 

1982)  

Najbližje kompleksnosti in obstoječi ekološki sistemski teoriji je teorija strateškega 

razmišljanja, katero so različno oblikovali glavni pionirji strateškega razmišljanja – 

Mintzberg, Leidtakejva in Greatzova. Fiona Graetz trdi, da sta strateško razmišljanje in 

strateško načrtovanje različna, istočasno pa zelo povezana komplementarna procesa, ki 

morata podpirati drug drugega, da lahko govorimo o učinkovitem strateškem menedžmentu. 

Greatzin model definira, da je vloga strateškega razmišljanja, da išče inovacije in predstavlja 

nove in zelo različne prihodnosti, ki lahko vodijo k redefiniciji glavnih strategij ali pa celo 

glavnih panog organizacije oz. njenem primeru podjetja. Strateško načrtovanje razlaga kot 

realizacijo in podporo strategijam, ki so se razvile v procesu strateškega razmišljanja, in 

njihovo integracijo v sistem delovanja organizacije. (Graetz, 2002) Ob iskanju inovacij in 

predstavljanju novih in različnih prihodnosti je potrebno upoštevati raznolikost in večslojnost 

okolij, ki vplivajo na organizacijo, posledično tudi na posameznika, kar pa uspešno zagovarja 

ekološka teorija. Komplementarnost in kompleksnost okolij je pomemben segment pri 

oblikovanju novih idej in različnih prihodnosti, ki bodo vodile k spremembam, še posebej 

spremembam v strateškem smislu, ki mora zajemati spremembe, ki se nanašajo na vse štiri 

sloje okolja po Bronfenbrennerju. (Bronfenbrenner, 1979) 

Henry Mintzberg je leta 1994 razmišljal, da je strateško razmišljanje bolj sinteza kot analiza. 

Vključuje predvsem sklop, kaj se je vodja naučil iz vseh virov (iz t. i. mehkih virov, njegovih 

osebnih izkušenj in izkušenj drugih znotraj organizacije, kot tudi »trdih podatkov», ki jih je 

pridobil v raziskovanju zunanjega okolja v različnih oblikah), in kako je opravil sintezo 

naučenega s smerjo vizije, v katero naj bi razvoj organizacije šel. Mintzberg je ravno tako 

navedel, da strateško razmišljanje ne more biti sistemizirano in da je kritični del formiranja 

strategije. Strateško načrtovanje po njegovem mnenju nastopi ob oblikovanju strategije ali 

med strateškim razmišljanjem v obliki zagotavljanja vhodnih informacij strategom v 

razmislek ter za pomoč pri izdelavi načrtov kontrole implementacije strategije po njenem 

oblikovanju. (Mintzberg, 1994) Ekološka teorija nudi Mintzbergovi  teoriji idealno podporo 

vodji pri spoznavanju virov, saj za ustrezno odločanje pri strateškem razmišljanju zahteva 

izjemno kompleksnost in razgledanost. Ravno tako metodološko ustreza okviru Mintzbergove 

teorije, saj avtor usmerja vodjo, da se uči tako iz mehkih virov, v smislu osebnih izkušenj in 

izkušenj znotraj organizacije, kot tudi »trdih» podatkov, ki jih je pridobil v raziskovanju 

zunanjega okolja v različnih oblikah. Ekološka sistemska teorija v tem primeru natančno 
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definira tako notranja kot zunanja okolja, njihove različnosti in značilnosti kot tudi 

posebnosti, ki pa lahko vodjo vodijo v sistematično raziskovanje okolja v okviru strateškega 

razmišljanja. Vodja mora pri načrtovanju upoštevati vpliv mikrosistema na organizacijo ali 

skupnost, katere sestavni del so posamezniki. Ravno tako mora upoštevati vplive mezosistema 

kot tudi eksosistema in makrosistema. Ne sme zanemariti niti dejstva, da mora upoštevati tudi 

medsebojno povezanost posameznih sistemov oz. posledično tudi posameznih vplivov med 

sistemi (Thomas,1992:446), če želi oblikovati uspešno in učinkovito strategijo, ki bo resnično 

pripomogla k spremembam na bolje v družbi in posledično oblikovanje pozitivnih vplivov 

tudi za razvoj otrok, kar je še posebej pomembno za postkonfliktno skupnost.  

Jeanne Liedtka strateško razmišljanje ločuje na podlagi dimenzij strateškega menedžmenta na 

vizijo prihodnosti, formulacijo in implementacijo strategije, vlogo vodij v razvoju strategije, 

kontrolo, vlogo vodij v implementaciji, razvoj strategij in proces ter izhod. Strateško 

razmišljanje po njenem razmišljanju pomeni napovedovanje osnovne oblike prihodnosti, pri 

kateri sta oblikovanje in vpeljevanje strategije interaktivni, pri razvoju strategij pa neposredno 

sodelujejo tudi vodje nižjega nivoja. Kontrola se izvaja vsakodnevno pri vseh odločitvah v 

obliki samokontrole vseh vodij v organizaciji, pogoj pa je, da vodje razumejo »veliko sliko« 

vpeljevanja strategije njihove organizacije in da so jim pri tem jasne vse vloge kot tudi 

njihova soodvisnost. Strategija in sprememba sta po njenem razmišljanju zelo povezani, 

uspešno iskanje novih strateških opcij pa je precej težje in pomembnejše od njihove 

evalvacije. Proces načrtovanja v okviru strateškega razmišljanja vidi kot pomemben element z 

dodano vrednostjo. (Liedtka, 1998) Napovedovanje prihodnosti v kakršnikoli obliki je težko 

izvedljivo brez poznavanja velike slike, ki pa jo nudi tudi ekološka sistemska teorija s svojo 

teorijo o vplivanju različnih okolij na posameznika z malo modifikacije na organizacijo. Tudi 

jasnost vlog se lahko definira s pomočjo analize različnih sistemov ekološke teorije, še 

posebej pa njihove soodvisnosti. Iskanje novih strateških opcij predstavlja velik izziv 

Liedtkejevi, posamezna področja ekološke teorije, ki se veže predvsem na kompleksnost in 

povezanost različnih sistemov teorije, pa lahko precej olajšajo delo strokovnjakov pri 

premagovanju tovrstnih izzivov.  

Menim, da so Mintzberg, Liedtkajeva in Graetzova kot glavni pionirji strateškega razmišljanja 

zagrešili krivico nad dobro prakso strateškega načrtovanja oz. strateškega menedžmenta, in 

sicer zaradi specialističnega pogleda na dobro prakso kompleksnosti strateškega 

menedžmenta. Strateško razmišljanje je samo po sebi umevno tudi v delu strateškega 

načrtovanja, saj si tega kot dobre prakse ne moremo predstavljati brez dobrega strateškega 

razmišljanja. Organizacije morajo pri razvoju strategij upoštevati načelo razvoja strategij od 

»spodaj navzgor«, kar pomeni neposredno vključitev podrejenih, posredno pa je zaželeno, da 

se v razvoj vključijo vsi zaposleni. Samokontrola mora biti prisotna pri vseh zaposlenih in biti 

vidna pri njihovem vsakdanjem delu. Diskretnost posameznih aktov v strateškem načrtovanju 

ni zaželjena, zato morajo biti načrti dostopni vsem, ki imajo v njih določene vloge. Vsak 

nosilec mora poznati veliko sliko strategije in soodvisnost vlog znotraj nje, kar pomeni, da 

mora dobro poznati tudi vloge drugih nosilcev projektov oz. aktivnosti. Seveda, v enoletnem 

»strateškem« načrtu, ki ni ravno strateški, temveč operativni oz. akcijski, je to seveda težko, 

saj je težko slediti vsakoletnim, največkrat velikim spremembam. Tudi iskanje novih 

strateških možnosti je del strateškega načrtovanja. Če nekaj spreminjamo, verjetno ne bomo 

uporabljali starih opcij, za katere smo že v strateških analizah ugotovili, da niso bile uspešne 
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in učinkovite, še posebej ko imamo opravka s kriznimi in postkriznimi področji znanosti. 

Dejstvo je, da strateškega načrtovanja ni brez strateškega razmišljanja, velja pa tudi obratno.  

Ekološka teorija lahko predvsem v smislu pravilnega metodološkega pristopa k načrtovanju 

izrazito prispeva k objektivnosti in strokovnosti posameznih strateških načrtov, ki seveda 

vključujejo tudi kompetence strateškega razmišljanja. Če pa je področje strateškega 

načrtovanja blizu različnim vrstam psihologije in drugim podobnim znanostim, pa še toliko 

bolj tudi v vsebinskem smislu.  

Strateške analize kot prva faza spirale strateškega menedžmenta morajo imeti vir svojih 

informacij v posamezniku, glavno vodilo virov informacij pa je ravno njihova percepcija 

različnih vplivov na različnih nivojih. Strateške analize morajo v procesu zbiranja informacij 

začeti pri mikrosistemu posameznika in upoštevati specifike okolja ravno v tem sistemu. 

Zaradi logičnosti razumevanja zbranih informacij mora strokovnjak v nadaljevanju upoštevati 

tudi relacijo med mikrosistemi, v katerih je udeležen posameznik, vplive iz tako imenovanega 

mezosistema. Tudi različni vplivi v lokalni skupnosti so pomembni pri razumevanju 

predhodjnih dveh, se pravi vplivi iz eksosistema. Ob koncu analiz pa je potrebno upoštevati 

tudi makrosistem, pri katerem so predvsem pomembne okoliščine na nacionalnem nivoju. 

Strateško načrtovanje na podlagi opravljenih analiz poteka v obratnem vrstnem redu.  

Različne strategije se sprejemajo na nacionalnem nivoju, se pravi v mikrosistemu 

posameznika. Zelo pomembno je, da je percepcija strategije s strani posameznika pozitivna. 

Preko lokalnega nivoja, posameznikovega eksosistema, pride do implementacije prvega 

procesa strategije, tako imenovanih akcijskih načrtov, ki pa morajo biti prilagojeni specifikam 

lokalnega območja in seveda posameznikom, ki ta sistem tvorijo. Lokalne oblasti, ki 

implementirajo določeno strategijo, morajo, če želimo, da se strateški plan uspešno 

implementira, pri implementaciji upoštevati tako mezosistem posameznika kot tudi 

posameznikove mikrosisteme. Dejstvo je, da se strateški plani razvijajo in implementirajo za 

posamezne člane družbe. Od pozitivne percepcije posameznika, na katerega želimo vplivati 

preko instrumentov strateškega menedžmenta, pa je odvisno, ali se bo pri posamezniku 

zgodila določena sprememba. Ko postane teh posameznikov več in pozitivne izkušnje 

izmenjujejo znotraj različnih okolij oziroma mrež, v katerih se gibljejo, lahko posledično 

govorimo o pozitivni spremembi v družbi, kar je bil tudi glavni cilj strategije oz. strateškega 

načrta. Zanimivo je, da se strateške analize začnejo pri posamezniku, strateško načrtovanje pa 

se pri posamezniku konča. Še posebej to velja za postkonfliktna območja, kjer so vplivi tako v 

mikrosistemu in mezosisitemu kot tudi v eksosistemu in makrosistemu največkrat negativni 

oz. jih posameznik zaznava kot njemu negativne, zato je v strateškem menedžmentu na tem 

področju nujno potrebno upoštevati posameznika, njegovo percepcijo stanja in potrebe pri 

načrtovanju in implementaciji katerihkoli aktivnosti, tudi strateških.  
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4.1.3 Implementacija, nadzor in evalvacija 

 

Implementacija se mora izvajati, kot je predvideno, če pa nastopijo določene težave, pa se 

mora to obvezno evidentirati v obliki poročil, ki pomenijo poročanje ob zaključku posamezne 

aktivnosti. Poročila, ki so realna in brez prikrivanj, pomenijo izredno pomemben vir 

informacij za nadaljevanje procesa.  

Nadzor oz. »monitoring« poteka na podlagi definiranih indikatorjev in kriterijev, ki so del 

implementacijskega dela strategije. Nadzor se po navadi izvaja plansko na letnem nivoju, ko 

se preverja realizacija letnega segmenta strategije, lahko pa tudi na krajša časovna obdobja, ki 

so lahko najavljena ali nenajavljena. Nadzor lahko povzroči ustrezno ukrepanje ali pa pač 

uspešno nadaljevanje implementacije. Nadzor se mora izvajati tako v pripravi posameznega 

projekta ali aktivnosti, v fazi izvedbe kot tudi po zaključku aktivnosti ali projekta. Izredno 

pomembno je, da se nadzor izvaja s »poštenimi« strokovnimi nameni, da enostavno vidimo, 

kje smo, kako delamo, in če je potrebno, kaj moramo spremeniti. (Fayol, 1916) 

Evalvacija je zelo pomembna faza spirale strateškega menedžmenta, ki se velikokrat ne 

izvaja, če želimo definirati, da delamo nekaj strateško. Opravljena mora biti najmanj enkrat 

letno, osebno bi predlagal na šest mesecev. Pri delu nam veliko pomagajo poročila iz nadzora, 

vseeno pa moramo ugotoviti, kaj je dobro in kaj ni in zakaj tako. Evalvirati moramo tako fazo 

strateških analiz, strateškega načrtovanja (v tem primeru akcijskega načrta za tekoče leto), 

implementacijo, način izvedbe nadzora, dobrodošla pa je tudi evalvacija evalvacije, t. i. 

metaevalvacija. Tudi ta mora biti izvedena strokovno, s »poštenimi nameni«, glavni cilj pa je, 

da ugotovimo, ali smo na pravi poti v smislu razvoja dogodkov v smeri srednjeročnega in 

dolgoročnega strateškega načrta oz. strategije. Ko poteče obdobje, predvideno za realizacijo 

strategije, je potrebno vse nivoje, uspešne in neuspešne, evalvirati. Ravno tako ugotavljamo 

učinkovitost samega procesa, ki je pripeljal h končnim rezultatom. Poročilo o evalvaciji 

pomeni izhodišče pri pripravi nove strategije in vzporedno analizo drugim strateškim 

analizam, ki se bodo uporabile za razvoj nove strategije. (Stake, 2004) 

Kritika, da je uresničenih v povprečju le 20 % strateških načrtov oz. strategij, preostalih 80 % 

pa ne, kar sem večkrat zaznal pri lastnem delu in ob različnih dogodkih
6
, ni problem same 

strategije, temveč odsotnosti kakovostnega nadzora in evalvacije. Dobra praksa strateškega 

menedžmenta nalaga nosilcem razvoja in implementacije strategije, da izvajajo kakovostne 

nadzore pri implementaciji in evalvaciji v nekem časovnem intervalu, katerih glavna vloga je, 

da ugotovijo, da če je tako, nekaj ni v redu in zakaj ni v redu. Tisti trenutek se strateški načrt 

spremeni in se  spremenjen upošteva pri nadaljnjih letnih načrtovanjih. Tudi tu se strateško 

načrtovanje sreča s strateškim razmišljanjem, ko teoretiki strateškega razmišljanja trdijo, da je 

strateško načrtovanje preveč konkretno in podrobno. Podrobnosti obstajajo, opozoriti pa je 

potrebno, da se morajo po potrebi, na podlagi ugotovitev iz nadzora in evalvacije, ustrezno 

spreminjati in prilagajati morebitnim novonastalim situacijam. (Fayol, 1916) 

 

 

 

                                                 
6
 Ugotovitev konference OVSE decembra 2012 v Beogradu na temo strateškega menedžmenta, katero sem 

organiziral in vodil, prisotni pa so bili predstavniki Interpola, Europola, EU, organizacije OVSE in drugi 

predstavniki mednarodne skupnosti v Srbiji. 
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4.2 Civilni krizni menedžment 

 

Krizni menedžment že v svoji definiciji pomeni način reševanja kriz, ki veljajo za zelo 

kompleksne pojave. Vsem avtorjem je skupno stališče, da je kriza stanje, ki ogroža družbo, 

zaradi česar so potrebni hitri in odločni ukrepi. (Prezelj, 2005) Razvoj teorij in dobrih praks 

ter različnih dogovorov v okviru mednarodne skupnosti je omogočil oblikovanje modela 

civilnega kriznega menedžmenta Evropske unije in Organizacije združenih narodov (EU in 

OZN, 2009), v katerem pa lahko ima pomembno vlogo tudi ekološka sistemska teorija. 

(Brenfenbrenner, 1979).  

Model civilnega kriznega menedžmenta Organizacije združenih narodov in Evropske unije se 

začne z obnovo varnosti v skupnosti, kar pomeni promocijo aktivnosti, povezanih z minami, 

in kontrole manjšega orožja. Problematika min, ki se nahajajo neznano kje, predstavlja 

posameznikov mikrosistem. Posamezniki enostavno niso dovolj ozaveščeni, zato jih morajo 

pristojni o nevarnosti primerno informirati, saj različne slabe izkušnje lahko zelo vplivajo na 

posameznikov nadaljnji razvoj, tudi v smislu nadaljevanja življenja. Enak ali mogoče še 

zahtevnejši izziv za skupnost pa je prisotnost manjšega orožja, saj je tega po konfliktu še 

vedno precej, največkrat tudi v zasebnih hišah. Pri tem so ranljivi predvsem otroci, saj lahko 

zaradi nepoznavanja varnega rokovanja z orožjem povzročijo veliko škodo sebi, bližnjim ali 

prijateljem. Tovrsten vpliv v okviru mikrosistema seveda ne velja za nam poznana normalna 

okolja. Sicer pa je to pomemben vpliv, ki lahko odloča o razvoju posameznika, negovo 

življenje in življenje njegovih bližnjih. To je nujno potrebno upoštevati tako pri vzgoji otrok v 

okviru družin kot v sklopu izobraževanja v šolah. (Thomas,1992:439) Reintegracija vojnih 

veteranov v družbo miru je naslednja podaktivnost modela in pomeni neposredno vplivanje na 

posameznikov mikrosistem, saj v tovrstnih razmerah obstaja velika verjetnost, da je kdo od 

svojcev ali sordnikov t. i. vojni veteran. Zelo veliko število vojnih veteranov trpi za 

posttravmastko stresno motnjo oziroma depresijo, tovrstne posledice pa predstavljajo slabše 

stanje v posameznikovem mikrosistemu. Posameznik lahko tovrstna stanja dobro zaznava in 

si lahko zaradi neustreznega ozaveščanja pristojnih služb o tej problematiki trenutno stanje 

interpretira po svoje, češ da so starši, sorodniki ali bližnji prijatelji nori, in jih kot take tudi 

obravnava. Takšno okolje ob neprimerni ozaveščenosti pa zagotovo negativno vpliva na 

posameznikov, predvsem otrokov razvoj in na njegovo odraščanje, zato sta v teh primerih 

nujna vzpostavitev sistema za psihosocialno pomoč tovrstnim klientom in konkretno nudenje 

pomoči tudi otrokom in mladostnikom. (Thomas,1992:440) Podpora vrnitvi beguncev in 

razseljenih oseb kot naslednja podaktivnost navedenega modela se lahko konkretno dotakne 

posameznika, če je ta sam ali pa v okviru družine begunec oziroma razseljena oseba. 

Največkrat to predstavlja posameznikov miksrosistem, katerega vplivi pa lahko zelo 

negativno oblikujejo njegov razvoj. V teh primerih zelo pogosto prihaja do diskriminacije 

zaradi različnih vzrokov, posameznik pa je lahko v tem primeru diskriminiran od bližnjih 

sosedov, nekdanjih prijateljev, sošolcev ipd. (Thomas,1992:439) V tem primeru na 

posameznika vpliva tudi mezosistem, in sicer z vzajemno relacijo med posameznimi 

mikrosistemi, kot je npr. relacija med družino in šolo, družino in prijateljskimi skupinami, 

med šolo in športno ekipo itd. Odnosi med mikrosistemi na postkonfliktnem 

diskriminatornem območju zelo negativno vplivajo na posameznikovo doživljanje in vedenje 

v okolju, kjer se trenutno nahaja (Batistič Zorec, 2006:95). Posameznik naj bi bil aktiven v 
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različnih mikrosistemih, ki se med sabo povezujejo (šola, sosedi, prijatelji, cerkev ...), a  

zaradi verske pripadnosti, narodnosti, rase, družine ni sprejet v npr. v šoli, v šolski športni 

ekipi ipd. Ko gre za otroka, je potrebno, da so v šolske aktivnosti, če je možno, vključeni tudi 

starši, da vedo, kaj se v šoli dogaja. Težave lahko nastopijo tudi v odnosu med družino, 

otrokom in starimi prijatelji, saj otrok enostavno ne razume, zakaj ni ali ne sme biti z nekom 

več prijatelj in zakaj so odnosi z nekdaj prijateljsko družino sedaj drugačni; spremenile so se 

vrednote in stališča med starši in prijatelji njihovih otrok, ravno tako pa imajo lahko starši 

drugačne odnose z otrokovimi prijatelji ter tudi z njihovimi starši. Tu se lahko pojavijo še 

negativne odločitve lokalnih oblasti, šolskih oblasti, starši zaradi svoje verske ali nacionalne 

pripadnosti nimajo službe ipd. To predstavlja že otrokov eksosistem. Mreža družbenih 

odnosov je zaradi vseh negativnih vplivov velikokrat slaba, slabi odnosi pa določajo slab 

položaj družine v družbi. (Batistič Zorec, 2006:95) Na razvoj posameznika kot begunca, ki se 

je vrnil v »domače okolje», pa posredno znatno vpliva tudi makrosistem. Prepričanja, tradicije 

in verovanja so na takih območjih težko pozitivna, zato drugačna kot prej in nova ideologija 

lahko največkrat zelo negativno vpliva na razvoj posameznika. (Muuss, 1996: 330–332) 

Preprečitev spolnega nasilja in posilstva je ravno tako pomembno področje, katerega lahko 

umestimo v posameznikov mikrosistem, pri čemer pa je pomembno, kakšno vlogo lahko ima 

ta posameznik. Mnogi posamezniki so bili žrtve tovrstnih dejanj med konflikti, mnogi pa so 

lahko potencialne žrtve tovrstnih dejanj tudi po konfliktu. (Thomas,1992:439) Slaba lokalna 

in šolska politika v smislu neobveščanja o teh dejanjih, nepreganjanja in nepreprečevanja 

tovrstnih dejanj kot del eksosistema lahko zelo negativno vpliva na razvoj posameznika, 

predvsem pa otrok in mladostnikov. (Muuss,1996:331) Zelo slabo vpliva na razvoj tudi 

neprimerno preprečevanje in zatiranje tovrstnih dejanj s strani države kot dela makrosistema, 

še posebej, če država dovoljuje oz. ne preganja tovrstnih dejanj na osnovi diskriminatorne 

politike. Otrok ali mladostnik se lahko v tovrstnih situacijah hitro pojavi kot žrtev, lahko pa 

tudi kot storilec, če preventivne aktivnosti na tem področju ozaveščanja niso dovolj 

učinkovite. (Muuss, 1996: 330–332) 

Naslednja faza je obnovitev socialnih služb. Omogočanje dostopa do kvalitetnega 

izobraževanja predstavlja posameznikov, predvsem otrokov, mikrosistem, mezosistem kot 

tudi eksosistem. Mikrosistem otroka v tem primeru je šola, saj otrok preživi v šoli približno 

tretjino časa. Šola predstavlja otroku vzorec aktivnosti, vlog in medosebnih relacij, katere 

otrok tudi sprejema (Thomas,1992:440). Aktivnost pomeni, kaj sošolci počnejo, vloga je 

mesto, ki ga ima otrok v razredu, medosebna relacija pa otroku predstavlja, kako se sošolci 

obnašajo drug do drugega, kakšna je komunikacija med njimi. Gre za dvosmeren proces, kar 

pomeni neposreden vpliv na otroka in njegov razvoj. Pri tem ne gre samo za »objektivno» 

okolje šole, ampak je vpliv šole odvisen predvsem od otrokovega zaznavanja in dojemanja 

dejavnikov okolja (Thomas,1992:439). Mezosistem pomeni vzajemne relacije med 

posameznimi mikrosistemi, odnos med družino in šolo in npr. med šolo in športno ekipo itd. 

Odnosi med naštetimi mikrosistemi vplivajo na otrokovo doživljanje in vedenje v okolju, kjer 

se trenutno nahaja (Batistič Zorec, 2006:95). Otrok naj bi bil aktiven v različnih 

mikrosistemih, ki se med sabo povezujejo. Gre za neposredne vplive, kar pomeni, da je to še 

vedno dvosmerni proces med otrokom in okolico. V primeru otroka so pomembne predvsem 

povezave med otrokom, šolo in družino. Če so starši vključeni v šolske aktivnosti, vedo, kaj 

se v šoli dogaja. Za postkonfliktno območje pa je največkrat značilna slaba vključenost 
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staršev v šolske aktivnosti, saj imajo veliko težav sami s seboj, v smislu raznih kroničnih 

bolezni, posttravmatske stresne motnje in depresije. Eksosistem predstavlja politiko šole, ki 

pa je zaradi neobstoja nacionalnih politik največkrat prepuščena sama sebi in lokalnim 

oblastem, vsaj v nekaj začetnih letih postkonfliktne obnove družbe. Zaradi specifičnosti 

okolja je še toliko pomembnejši del ekosistema izobraževalni sistem – kaj ta otroku ponudi. 

Pomembno je, ali je šola storilnostno naravnana, kakšna je splošna klima na šoli, ali sprejema 

tudi učno manj uspešne učence, učence s posebnimi potrebami itd. (Muuss,1996:331). Na 

šolo in posredno posameznega otroka pa vpliva tudi makrosistem. Pomembne so politike, ki 

se oblikujejo glede različnosti socialnih razredov, iz katerih učenci prihajajo, ali gre za mestne 

ali podeželske etnične skupine ipd. Ravno tako je pomemben vpliv kulturnega okolja, saj se 

lahko otroci razvijajo v šoli v duhu enakosti in hkrati upoštevajo drug drugega ali pa se 

morajo podrejati sistemu, ideologiji, v nekaterih postkonflikntnih okoljih celo religiji. 

Bronfenbrenner pravi, da je potrebno spoznati različne kulture in naučiti družbo, da sprejema 

različne vzorce in drugačnosti. Spreminjanje makrosistema je dolgotrajen proces in en sam 

človek nanj nima prav velikega vpliva. (Muuss, 1996: 330–332) To velja tudi za dostop do 

kakovostnega izobraževanja, ki poteka za potrebe otrok v sklopu šol. Zagotovitev dostopa do 

zdravstvene oskrbe in ustavljanje širjenja nalezljivih bolezni je del posameznikovega 

eksosistema, saj politika lokalnih oblasti zaradi specifičnosti okolja vpliva na stališča in 

vrednote pri posameznikih na določenih območjih, predvsem v smislu preprečitve širjenja 

nalezljivih bolezni. (Batistič Zorec, 2006:95) Na postkonfliktnem območju je to še toliko 

pomembneje, saj je bil ta sistem v času konfliktov verjetno porušen, zaradi potrebe po hitri 

intervenciji v smislu postkonfliktne obnove skupnosti pa se je s tovrstnimi aktivnostmi 

potrebno čim hitreje približati konkretnim uporabnikom zdravstvenih storitev, še posebej 

otrokom kot ranljivi kategoriji postkonfliktrne družbe. Redna dobava pitne vode in sanitarnih 

sredstev kot naslednja podaktivnost je sicer nujna, a neposredno težko povežemo z ekološko 

teorijo, zagotovo pa neobstoj ali nedobava pitne vode posredno vpliva na razvoj posameznika 

v njegovom najožjem okolju, kjer preživi dve tretjini svojega časa. Promocija varnega 

prehranjevanja pa predstavlja posameznikov makrosistem, saj želi država s svojimi 

aktivnostmi vplivati na stališča in vrednote posameznika glede varnega prehranjevanja. V tem 

primeru je veliko ovir, če je zdrava prehrana sploh dostopna na postkonfliktnem območju, če 

si jo lahko sploh privoščijo zaradi socialnih specifik okolja ipd. Tovrstne aktivnosti lahko celo 

negativno vplivajo na razvoj posameznika, če je družba preveč socialno neenaka, če so 

socialne razlike prevelike, saj se posameznik, predvsem otrok, velikokrat sprašuje, zakaj npr. 

njegovi sošolci lahko kupujejo tovrstno hrano, on oz. njegovi starši pa si je ne morejo 

privoščiti. (Muuss, 1996: 330–332) 

Oživitev regij je naslednji del modela civilnega kriznega menedžmenta, ki je mogoče na prvi 

pogled nepomemben, a je še kako pomemben, ko upoštevamo zahtevnost okolja, 

postkonfliktnega območja. Obnovitev infrastuktur in zaposlovanje je prvo področje tega dela.  

Tudi v tem primeru govorimo o eksosistemu posameznika, saj izgradnja ustreznih 

infrastruktur pomeni boljšo komunikacijo z zunanjim svetom, kar zagotovo vpliva na 

posameznikov dolgoročni razvoj. Tudi zaposlovanje ima vsekakor velik pozitiven vpliv na 

razvoj posameznika, saj se v primeru nezaposlenosti najde v deprivilegiranem položaju v 

lokalani skupnosti, kar pa precej močno negativno vpliva na njegov razvoj, še posebej če je 

nezaposlenost dlje trajajoči pojav in s tem finančni primanjkljaj v družini za dolgo obdobje. 
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(Batistič Zorec, 2006:95) Spodbujanje podeželskih regij kot naslednja podaktivnost 

predstavlja otrokov makrosistem, saj je razvitost podeželskih regij vrednota oz. mogoče celo 

ideologija države. Te aktivnosti se posameznika dotaknejo, če otroci živijo v podeželskih 

regijah, posledično pa razvoj teh regij pozitivno vpliva na razvoj posameznika. (Muuss, 1996: 

330–332) 

Transformacija državnih institucij, kot naslednji del modela civilnega kriznega menedžmenta, 

se začenja s podporo glavnim vladnim funkcijam. Tovrstno aktivnost lahko opredelimo kot 

makrosistem, pozitivno delo vlade v prihodnosti pa bo pripomoglo pri oblikovanju novih, 

boljših ideologij in vrednot družbe ali določene skupnosti, kateri posameznik pripada, 

posledično pa bo pozitivno vplivalo na razvoj posameznika. (Muuss, 1996: 330–332) 

Vnovična vzpostavitev pravne države in legitimnosti varnostnih institucij je ravno tako 

aktivnost, ki je del makrosistema posameznika. Vrednote pravne države in sprejeti pozitivni 

vedenjski vzorci legitimnosti varnostnih institucij v sklopu nekega naroda oz. skupnosti, 

kateri posameznik pripada, imajo lahko zelo velik pozitiven vpliv na otrokov razvoj, še 

posebej če govorimo o nekem postkonfliktnem območju. (Batistič Zorec, 2006:95) 

Vzpostavitev moči lokalnih oblasti je aktivnost, ki je del eksosistema posameznika. Lokalna 

oblast lahko npr. odpre klube za mlade, bazene, igrišča, jim omogoči, da imajo prostor, kjer se 

lahko zbirajo in se zabavajo, lahko pa jim seveda vse to ukine. Vse te aktivnosti lokalnih 

oblasti pa lahko pozitivno ali pa negativno posredno vplivajo na razvoj posameznika. 

(Muuss,1996:331). Še posebej so tovrstne aktivnosti pomembne za postkonfliktna območja. 

Promocija participacije preko parlamenta in civilne družbe predstavlja makrosisitem 

posameznika, kateri bo na posameznika lahko vplival postopoma, je pa pomembno, da se tudi 

ta aktivnost v sklopu makrosistema razvije v pozitivni smeri. (Muuss, 1996: 330–332) 

Sodelovanje pri ocenjevanju potreb po krizi je aktivnost, katero na prvi pogled težko 

opredelimo kot koristno, zagotovo pa se lahko dotika, ali se mogoče celo mora, tako 

mikrosistema, mezosistema kot tudi eksosistema in makrosistema, saj so v obdobju po krizi, 

predvsem po hujšem konfliktu, vsi štirje sistemi porušeni in jih moramo graditi na novo. 

Strokovno ocenjevanje potreb po krizi tako predstavlja začetek izgradnje temeljev zdravega 

okolja v vseh štirih sistemih, ki vplivajo na razvoj posameznika. Bronfenbrenner opozarja, da 

moramo biti pri opazovanju posameznika pozorni na njega samega in na okolje, to se pravi, 

da opazujemo mikrosistem posameznika in njegovo vedenje v njem, nadalje opazujemo 

njegove aktivnosti, vloge in medosebne relacije, ki jih ima v okolju, njegov mezosistem, 

eksosistem (npr. vpliv šolske politike na otrokov razvoj) in seveda tudi vpliv makrosistema 

(prepričanja in ideologija družbe). Opazovati moramo tudi povezave med sistemi, ne samo 

vsak sistem posebej. (Thomas,1992:446) 

Vzpostavitev pravične družbe predstavlja zadnji del modela. Prekinitev vezi med naravnimi 

viri in naravnimi viri kot vzroka za konflikt je del posameznikovega makrosistema, saj gre v 

tem primeru za preoblikovanje ideologije ali vrednot na nivoju države, pozitivna naravnanost 

novih ideologij ali vrednot pa bo zagotovo pozitivno vplivala tudi razvoj posameznika. 

(Muuss, 1996: 330–332) Zmanjšanje tveganja zaradi naravnih nesreč kot aktivnost težko 

umestim v katerikoli sistem, mogoče pa je še najbližje eksosistemu, saj to lahko pomeni 

oblikovanje politike na področju zmanjševanja tovrstnega tveganja, najverjetneje pa se tiče 

predvsem lokalnega okolja posameznika, ki pa se resnično lahko sooči z neprijetnimi 
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posledicami različnih naravnih nesreč kot član skupnosti nepripravljen, o vrsti posledic zaradi 

toliko možnih scenarijev pa težko govorimo o sistemskem vplivu na otrokov razvoj.  

Različnost vplivov v sklopu modela civilnega kriznega menedžmenta Organizacije združenih 

narodov in Evropske unije (EU in OZN, 2009) je res velika, ravno tako pa ti različno vplivajo 

na posameznika v sklopu vseh štirih sistemov, tako mikrosistema in mezosistema kot tudi 

eksosistema in makrosistema. Različnost vplivov in njihovo medsebojno povezanost je nujno 

potrebno upoštevati pri načrtovanju aktivnosti, tako da bodo pozitivno vplivale na razvoj 

posameznika, predvsem otrok in mladostnikov, ki so upanje za uspeh pri obnovi 

postkonfliktne družbe, saj so starejše generacije na teh območjih premajhna garancija 

dolgoročnega uspeha. 

 

 

 

4.3 Model strateškega civilnega kriznega menedžmenta 

 

Uporaba ekološke sistemske teorije na področjih teorije strateškega menedžmenta in civilnega 

kriznega menedžmenta kot dveh izrazito kompleksnih sistemov se je pokazala predvsem kot 

dejstvo, da se potenciale ekološke sistemske teorije lahko uporabi na vseh navedenih 

področjih, problem pa nastane, ker navedena področja ne upoštevajo sistematično vseh 

vplivov okolja, katere pa ekološka teorija zelo dobro opredeli in razloži. Teorija strateških 

analiz na grobo opisuje, kaj moramo storiti pri določeni analizi, nekateri omenjajo tudi 

notranje in zunanje okolje, a menim, da je so definicije preveč površne in ostaja preveč 

odprtih vprašanj, kako in zakaj nekaj analizirati. Zaradi prevelike odprtosti obstaja velika 

verjetnost zlorab teorij strateških analiz v smislu subjektivnosti, morebitne prirejenosti ali 

omejenosti analiz. Ker težave lahko nastopijo že na ravni strateških analiz, ki so temelj 

strateškega načrtovanja, je logično tudi podobno nadaljevanje zgodbe, zato je v koncepte 

teorij strateških analiz, strateškega načrtovanja in strateškega razmišljanja v metodološkem 

smislu nujno potrebno vključiti primere dobre prakse ekološke sistemske teorije, kot smo že 

lahko videli v analizi kot delu predhodnih poglavij. Dejstvo je, da ekološka teorija ni edina, ki 

bi jo lahko vključili v omenjene teorije. Pri tovrstnih področjih raziskovanja je zelo koristna 

teorija motivacije po začetniku humanistične psihologije Abrahamu Maslowu – fizioloških 

potreb, potreb po varnosti, ljubezni in pripadnosti, po ugledu in samouresničitvi (Batistič 

Zorec, 2006:88) –, saj pri vseh navedenih teorijah kot delu strateškega menedžmenta 

preučujemo ljudi kot socialna bitja in ne kot šahovske figure. Tudi modelno učenje je 

pomemben dejavnik, ki bi ga bilo potrebno vključiti v začetni del spirale strateškega 

menedžmenta. Bandura se je npr. v svojih raziskavah osredotočil na tri pomembne probleme 

oziroma vprašanja v zvezi z modelnim učenjem. Zanimalo ga je, kateri model bo najverjetneje 

vplival na vedenje posameznika, pod katerimi vplivi se bo ta vpliv najverjetneje pojavil in 

kako se vedenje posameznika spreminja skozi proces učenja z opazovanjem. (Vasta in drugi, 

1998: 47) Tudi večna drugih teorij psihologije izrecno ne izključuje vpliva okolja na razvoj 

posameznika, posledično tudi na organizacijo ali skupnost, tako da je dejstvo, da je okolje v 

svojih različnih oblikah zelo pomembno in vpliva na razvoj vsakega posameznika, 

organizacije ali skupnosti. Teorija spirale strateškega menedžmenta ima lahko torej od večine 

teorij psihologije, predvsem razvojne psihologije, med katerimi je po mojem mnenju aktualna 
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predvsem ekološka teorija, še posebej v metodološkem smislu, le koristi, zagotovo pa nobena 

od teorijepsihologije ne more škodovati teoriji strateškega menedžmenta.  

 

 

 

  

 

 

 
Slika št. 4.7:  

Integracija teorije kompleksnosti, ekološke sistemske teorije, spirale strateškega menedžmenta in  

civilnega kriznega menedžmenta Evropske unije in Organizacije združenih narodov iz leta 2009
7 

 

 

Civilni krizni menedžment, predvsem na postkonfliktnih področjih, pa se tako v vsebinski kot 

metodološki komponenti dotakne ekološke teorije razvojne psihologije in v tem primeru lahko 

govorimo o posamezniku kot tudi o skupnosti, na katero je okolje vplivalo ekstremno 

negativno, in posledično vplivalo tako na razvoj posameznika kot razvoj skupnosti. Predvsem 

                                                 
7
 Sliko je avtor naloge izdelal na podlagi vsebin in analiz v poglavju št. 4 te naloge. 
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ima teorija velik pomen pri analizi samih potreb po krizi in načrtovanju prvih aktivnosti po 

krizi, ki pa morajo biti hitre in učinkovite, da ne pride do neželenega poslabšanja razmer 

zaradi neukrepanja in neučinkovitosti pristojnih institucij. Tudi v tem primeru vključevanje 

samo ekološke teorije v proces civilnega kriznega menedžmenta ni dovolj, lahko pa imamo 

zagotovo kot osnovni okvir ekološko teorijo, katere prazne prostore mozaika zapolnjujemo s 

posameznimi segmenti uporabnih teorij, saj je v primerih postkonfliktnih situacij 

dominantnem razlog za kaotično stanje v družbi negativni vpliv okolja predhodni konflikt. V 

nadaljevanju civilnega kriznega menedžmenta, katerega smo analizirali v predhodnih 

poglavjih, je potrebno vključiti uporabnosti drugih teorij, npr. psihosocialno pomoč na 

postkonfliktnih območjih, potrebne kompetence humanistične psihologije Abrahama 

Maslowa, znanja in izkušnje teorije L. S. Vigotskega, spoznanja vedenjske teorije itd. 

Integracijo različnih kompetenc različnih raziskovalnih področij predvsem podpiram z 

mnenjem Levkove (1985), ki pravi, da je prednost ekološke teorije razvojne psihologije ravno 

v njeni komunikativnosti, odprtosti in tolerantnosti do drugih teorij in do sodelovanja z 

drugimi strokami (interdiscipinarni pristop), ki jih neposredno ali posredno zanimajo problemi 

razvoja. Nikoli pa ne smemo pozabiti na načela teorij kompleksnosti, saj so vsi pojavi, ki smo 

jih obravnavali v tem poglavju, z vidika odnosov med njihovimi sestavinami in njihovimi 

okolji, kompleksni pojavi in iz takih odnosov nastajajo nove lastnosti. Pri predlaganem 

modelu strateškega civilnega menedžmenta gre predvsem za poudarek na odnosih in le nujno 

potrebno na sestavinah, saj moramo tovrstne pojave tudi celovito obravnavati, za celovito 

obravnavo pa moramo poznati tudi določene vsebine. (Bertalanffy, 1979 v Mulej in 

Potočan:44) Ne smemo pozabiti niti na dejstvo, da pojave in organizacije, katere preučujemo 

s teorijami kompleksnosti, obravnavamo kot kompleksne, prilagodljive sisteme, za katere so 

značilni principi samoorganiziranja, kompleksnost, pojavnost, soodvisnost, prostor možnosti, 

koevolucija, kaos in samopodobnost. (Gupta, 2016) To je minimalno, kar moramo upoštevati, 

da bi mogoče lahko kdaj govorili o uspešnem in učinkovitem strateškem civilnem kriznem 

menedžmentu na postkonfliktnih območjih. 
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5 SISTEM PSIHOSOCIALNE POMOČI MEDNARODNE SKUPNOSTI NA 

POSTKONFLIKTNIH OBMOČJIH 

 

 

Vpliv konflikta na posameznika je odvisen od naravne odpornosti posameznika, da se sooči s 

tovrstnimi travmami, izpostavljenosti določenim konfliktnim razmeram in od pomoči, ki jo 

prejme po končanih konfliktih. Beseda 'psihosocialen' pomeni koncept posameznika kot 

individuuma in skupnosti, v kateri živi in s katero komunicira. Psihosocialno delo oz. pomoč 

priznava pomembnost socialnega konteksta pri psihološkem vplivu stresnih dogodkov na 

posameznika med določenimi konflikti. V praksi to pomeni koordinacijo pri vnovični 

vzpostavitvi lokalnih socialnih struktur, kot so družina, šole, in določenih lokalnih skupnosti, 

ki so bile v času konfliktov uničene ali močno prizadete, saj relevantno pripomorejo pri 

ustrezni in učinkoviti podpori tistim, ki trpijo za posledicami preteklih dogodkov. (Nicolai, 

2003 v UNESCO, 2006) Psihosocialno pomoč tako lahko definiramo kot pomoč 

posamezniku, družini in skupnosti, da obnovi čustveno trdnost posameznika, določenih 

skupin in družbe, ki se je soočila s travmatskimi dogodki. Akutni stres je zaradi dolgotrajne 

izpostavljenosti stresnim razmeram razmeroma redek pojav, saj največkrat kulminira v 

kronične oblike čustvenih motenj.  

 

5.1 Sinergetika sistema psihosocialne pomoči na postkonfliktnih območjih 

 

Psihosocialna pomoč kot teorija o kompleksnosti med stanjem kaosa na postkonfliktnem 

območju in stanjem reda kot zagotavljanjem mednarodnega varstva človekovih pravic zaradi 

izredne zahtevnosti do okolja zahteva vključenost izredno kompetentnih in ustrezno 

organiziranih strokovnjakov. Teorija, ki nam prikaže način izvedbe nudenja psihosocialne 

pomoči v izredno kompleksnih okoljih, pa je lahko sinergetika. Šugman Bohinčeva (2013) 

sinergetiko opisuje kot eno od sodobnih znanosti o kompleksnosti, ki preučuje okoliščine, v 

katerih spontano opuščamo tiste navade, s katerimi se ne zmoremo najustrezneje odzvati na 

spremenjene življenjske razmere, kar nas spodbudi k temu, da razvijemo alternativne načine 

ravnanja, s katerimi se bolje prilagodimo na aktualne razmere. Za začetnika sinergetike velja 

nemški matematik in fizik Hermann Haken (1927), ki je ob koncu šestdesetih let 20. stoletja 

uporabil ta izraz za svojo interpretacijo procesov samoorganizacije v dinamičnih, 

kompleksnih sistemih. Günter Schiepek (1958) je sistemski teoretik in psihoterapevt, ki od 

konca devetdesetih let 20. stoletja raziskuje samoorganizirajoče procese v psihologiji in 

psihoterapiji. (Šugman Bohinc, 2013). Gunter Schiepek in drugi avtorji so leta 2005 v delu 

Sinergetika za prakso: Teorija kot spodbujanje samoorganizujočih procesov predstavili 8 

generičnih načel, katera so oblikovali s pomočjo združitve relevantnih terapevtskih pogojev in 

procesnih značilnosti. Ta načela vključujejo, v tesni povezanosti z jedri sinergetike, 

predpogoje za samoorganizirane prehode med redi med kognitivno-čustveno-vedenjskimi 

vzorci. Prvo načelo je ustvarjanje pogojev za stabilnost oz. predstavlja postopke za porajanje 

strukture in čustvene gotovosti, zaupanja, podpiranja lastne vrednosti. Drugo načelo je načelo 

razpoznavanja vzorcev relevantnega sistema oziroma prepoznavanje tistega sistema, na 

katerega so usmerjene spremembe. Upoštevanje smiselnosti – dajanje priznanja za sinergetiko 

je tretje načelo. To pomeni razjasnjevanje in spodbujanje smiselne urejenosti in dajanja 
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priznanja za proces spreminjanja, ki ga izvajajo klienti, upoštevanje življenjskega sloga in 

osebnih razvojnih nalog klientov. Naslednje načelo je razpoznavanje parametrov nadzora 

oziroma ustvarjanje pogojev, ki bodo spodbujali motivacijo, prebujanje virov in pri tem 

upoštevanje klientovih ciljev in skrbi. Peto načelo je destabilizacija oziroma krepitev nihanj. 

Tu se pojavijo različni eksperimenti, prekinejo se vzorci, vpeljujejo se razlikovanja, pojavijo 

se izjeme in neobičajno novo vedenje. Naslednje načelo je upoštevanje kairosa – resonance – 

sinhronizacije. Terapevtski postopki, komunikacijski slogi in psihični ter socialni procesi 

klienta so so časovno usklajeni in koordinirani. Sedmo načelo je omogočanje ciljne prekinitve 

simetrije, kar pomeni usmerjanje na cilje, pričakovanje in uresničevanje načrtovanih 

strukturnih elementov novega stanja reda. Zadnje načelo je vnovično stabiliziranje, ki ga 

lahko dosežemo s primernimi ukrepi za stabiliziranje in integracijo novih kognitivno-

čustveno-vedenjskih vzorcev. (Schiepek 2005 v Bohak in Možina 2005) Tovrstna načela se 

lahko uporabijo tako pri oblikovanju psihosocialne pomoči posameznikom, se pravi na 

mikronivoju, kot tudi skupnosti na postkonfliktnem območju, se pravi na makronivoju. 

(Šugman Bohinc, 2013)  

Lepoto sinergetičnega opisa procesov, v katerih prihaja do samodejne reorganizacije vzorcev, 

Šugman Bohinčeva (2013) vidi tako v notranji doslednosti logike tega razumevanja kot v 

njegovi uporabnosti za opazovanje različno velikih sistemov in pojavov. Sinergetična 

generična načela se ji zdijo smiselna tako za opisovanje globalnih fenomenov, kakršna je 

ekonomska kriza v velikem delu današnjega sveta, kot tudi naravnih nesreč in podnebnih ter 

družbenih sprememb, ki od nas terjajo nenehne prilagoditve, če naj čim uspešneje preživimo 

takšne motnje v svojem življenjskem okolju. Z omenjenimi načeli si lahko razložimo nastanek 

novih vzorcev v samoorganizaciji države, skupnosti, delovne ustanove, pa tudi skupine, 

družine, para in posameznika. Prehod med starimi in novimi vzorci največkrat spremlja 

dogajanje, ki ga najprimerneje ponazarja pojem krize. Sprememba razmer, v katerih deluje 

sistem, zamaje njegovo obstoječe ravnovesje. Kako lahko učinkuje takšna sprememba? 

Razmere, ki sprožijo prilagoditveni odgovor sistema, v sinergetiki imenujemo nadzorni 

parameter. To je torej (neodvisna) spremenljivka, od katere je odvisno naše ravnanje. In, kot 

rečeno, na iste ali enake okoliščine se različni ljudje odzovemo različno, saj jih vselej osebno 

doživimo in razumemo – tudi če smo se jih v socialnih izmenjavah z drugimi naučili razumeti 

in nanje odgovoriti na podoben, družbeno sprejemljiv način. Sprožilni dejavniki spremembe 

obsegajo tako klasične ojačevalce želenega vedenja, kot so pohvala, nagrada, višji status, 

podpora socialne mreže ipd., kot tudi tradicionalne zaviralce neželenega obnašanja, kot so 

graja, kazen, nižji status, socialno izključevanje idr. Strah pred kaznijo, izgubo določenega 

privilegija, odtegnitvijo znakov čustvene povezanosti, naklonjenosti itn. nas prav tako 

motivira za to, da v svojem delovanju nekaj spremenimo, kot nas k temu lahko spodbudi 

močna želja ohraniti določeno kakovost odnosa z ljubo osebo, obstoječi položaj v družbeni 

hierarhiji, sistemu družine, razreda itn. ali pa cilj poseči še višje, odriniti se dlje, močneje od 

mesta, kjer se nahajamo. (Šugman Bohinc, 2013: 2, 3) 

Ustvarjanje okoliščin za odnosno stabilnost je za sistem psihosocialne pomoči na 

postkonfiktnih območjih zelo pomembno, saj gre v tem primeru za normalizacijo odnosov po 

preživetih hudih travmah določenega konflikta. Najbolj kritične razmere so se umirile, 

posamezniki se lahko postopoma lahko osredotočijo na potrebo po spremembi temeljnih 

spoznavno-čustveno-vedenjskih navad, ki jih ovirajo, da bi živeli zadovoljno, uspešno in 
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srečno življenje. Med vsemi vključenimi v proces psihosocialne pomoči, tako med tistimi, ki 

nudijo pomoč, kot med tistimi, ki sprejemajo pomoč, moramo ustvariti občutek varnosti, 

vzajemnega zaupanja v vire moči in sposobnosti. Ustvariti moramo klimo pričakovanja 

sodelovanja v smeri želenih ciljev in krepitve lastnih vrednosti. Vsi deležniki morajo imeti 

»pogum za učenje», veselje do eksperimentiranja in se veseliti učenja iz morebitnih lastnih 

napak. Upanje na uspeh mora biti prisotno ves čas. V vseh svojih partnerjih vidimo svoje 

učitelje. Za razlikovanje vzorcev sistema psihosocialne pomoči uporabljamo predvsem 

novejše narativne pristope, pristope pripovedovanja vseh udeleženih, tako v morebitnih 

procesih usposabljanja terapevtov, v supervizijah, kot tudi v procesih nudenja pomoči. V teh 

primerih, ko so procesi usmerjeni k rešitvi, govorimo o raziskovanju izjem. V zelo slabih 

izkušnjah postkonfliktnega območja se zagotovo najdejo tudi posamezni dobri trenutki. To 

enostavno povedano pomeni iskanje in krepitev izjemne izkušnje. Ko se naši partnerji 

domislijo pozitivne izjeme, jo zgrabimo in je ne spustimo več iz rok. Z največjo 

radovednostjo preučujemo najmanjše podrobnosti (kdaj se je to zgodilo, kje, kako, kaj je bilo 

takrat drugače, kako se je takrat počutil, kaj je razmišljal, morda izrekel itd.). Tako v 

nadaljevanju prispevamo tudi k sidranju izkušnje v spoznavnem, interpretativnem zemljevidu 

sogovornika, v njegovi konstrukciji resničnosti. Upoštevanje in krepitev občutka, da si je 

smiselno prizadevati za spremembe v procesu psihosocialne pomoči, enostavno pomeni 

spodbuditev upanja, da bo tovrstno sodelovanje v pomoč posamezniku kot tudi celotni 

skupnosti na postkonfliktnem območju. Tovrstno upanje daje gorivo zavzetosti za spremembe 

vsem deležnikom procesa, gorivo naši odpornosti pred udarci neprijaznih življenjskih 

okoliščin. Krepitev občutka, da si je smiselno prizadevati za želene razplete situacije, v 

katerih se je posameznik znašel zaradi sebe ali različnih vplivov okolja, je načelo, ki ga 

morajo ključni strokovnjaki v okviru procesa psihosocialne pomoči upoštevati na vsakem 

koraku, tako v procesu usposabljanja trenerjev ali kompetentnih strokovnjakov za nudenje 

različnih vrst pomoči kot tudi pri delu s posamezniki, ki konkretno pomoč potrebujejo, pa naj 

bo to zdravstvena, psihoterapevtska, psihološka, psihiatrična ali katerikoli druga. Upanje pri 

ljudeh v tovrstnih skupnosti je ključ do končnega uspeha. Razlikovanja spremenljivk nadzora 

oz. določenih parametrov ne moremo raziskovati brez partnerjev v procesu psihosocialne 

pomoči, zlasti ne brez tistega, na katerega se proces nanaša. Že pojasnilo tega predpogoja 

lahko spodbudno deluje ta na ciljnega posameznika v procesu kot tudi na druge udeležence v 

procesu. Šugman Bohinčeva (2013) opozarja še na drugi predpogoj. Ker so spremenljivke 

nadzora za posamezni sistem vedno specifične, ne moremo vedeti vnaprej, kaj bo 

stimulativno delovalo na našega sogovornika, temveč se moramo pristno radovedni o tem šele 

pozanimati pri ciljnem posamezniku ali drugih udeležencih v procesu psihosocialne pomoči. 

Vprašanja za raziskavo razlikovanja spremenljivk nadzora pa so lahko različna. Kaj mu je 

dajalo energijo doslej, kaj bi ga lahko motiviralo v povezavi s prihodnostjo, npr. z določenimi 

cilji? Katerih izjem glede na sedanje stanje se lahko spomni? Kako mu je takrat uspelo? Kaj 

bo v njegovem življenju drugače, ko mu bo uspelo uresničiti te cilje? Česa se bo rešil, 

osvobodil? Kaj bo pridobil? Po čem bo vedel, da se dogaja želena sprememba? Kako jo bo 

prepoznal – uzrl, zaslišal, začutil? Kdo iz njegove ožje in širše socialne mreže bi ga podprl pri 

sledenju teh ciljev? Kaj potrebuje od projektne skupine za to, da bi lahko uresničil svoje 

želene izide? Kaj ga ovira, da ni tako motiviran za sledenje ciljev? Ko se bo v malo bolj 

oddaljeni prihodnosti, na primer čez leto ali dve, z nasmeškom ozrl v danes aktualne težave, 
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ki bodo takrat že dolgo uspešno rešene, kaj bo videl, si mislil, rekel, občutil? Kaj bi priporočil 

osebi, ki je v stiski zdaj? Ko smo v procesu psihosocialne pomoči pri posamezniku v 

kakršnikoli vlogi in drugimi udeleženci v procesu opredelili potencialne spremenljivke 

nadzora, ki lahko sprožijo proces spreminjanja problemskega vzorca, načrtujemo, kako bomo 

takšne dejavnike mobilizirali, s čimer prispevamo k destabilizaciji slabih, neželenih vzorcev 

posameznikovega delovanja. Pomemben je načrt o mogočih majhnih korakih v smeri želene 

spremembe, pri čemer je kriterij za presojo uresničljivosti takšnega načrta v rokah ciljnega 

posameznika, ki prejema pomoč. Za ta namen se po Šugman Bohinčevi (2013) lahko uporabi 

lestvica (npr. od 0 do 10), s pomočjo katere posameznik oceni, kje se nahaja na dimenzijah 

teže problema, reševanja problema, oddaljenosti od rešitve, uresničljivosti cilja, moči vztrajati 

pri določitvi itn., seveda pa je razsežnost, ki jo na ta način merimo, odvisna od konkretne 

situacije. Kairos je Gunter Schiepek (2005) definiral kot trenutek, ko pride do posebnega 

uglašenosti, sozvočja, usklajenosti in ga obeležil z grško besedo kairós ali tudi caerus, ki 

pomeni pravi ali celo vzvišeni oz. posvečeni trenutek oz. priložnost. Tovrstne priložnosti pa 

imajo zelo pomembno vlogo v procesu nadomeščanja manj uspešnih navad z uspešnejšimi. 

Pogosto je to trenutek udeležencev v procesu npr. psihosocialne pomoči, ki pomeni posebno 

usklajenost udeležencev v procesu, ki je viden v govorici telesa, močnem očesne stiku ali 

orošenem očesu, sočasnem globokem vzdihu posameznika ob določeni izgovorjeni besedi 

npr. terapevta, povedani zgodbi, kretnji rok. Lahko se izrazi tudi kot spontan smeh 

posameznika ob tem, ko npr. terapevt teatralično ponazori njegovo običajno prizadevanje 

rešiti nek problem na vedno enak neuspešen način, itd. Takih trenutkov ne smemo zamuditi 

ali spregledati. Omogočanje prekinitve simetrije med starimi in novimi vzorci v okviru 

psihosocialne pomoči na postkonfliktnih območjih je izredno pomembno, da ne bi bilo naše 

prejšnje delo zaman. V tem načelu si prizadevamo ustvariti okoliščine, ki bodo posameznika 

spodbudile k temu, da bo večkrat in lažje izbral novo vedenje, kar omogoča prekinitev 

simetrije med starimi in novimi vzorci. Posameznikovo pozornost usmerjamo na želene izide, 

na cilje, ki si jih je postavil za svojo bližnjo in morda za nekoliko daljnejšo prihodnost. 

Pohvalimo ga za vsakršne pozitivne premike. Raziskujemo, kaj ga še veže na dosedanjo 

navado in s kakšnimi viri razpolaga, da se bo lahko tej svoji navadi lahko uprl. Konkretno in 

podrobno načrtujemo vsak naslednji korak v smeri želene spremembe. Izkušnje vedenja, s 

katerim je posameznik ustrezneje odgovoril na zahteve okolja, se tako sidrajo in krepijo do 

tiste stopnje, ko jih lahko posameznik in sodelujoči v procesu pomoči prepoznamo kot nove 

dominantne načine njegovega delovanja. Stabiliziranje novih nastalih vzorcev v procesu 

psihosocialne pomoči je pomembno in pomeni vedenje po novih vzorcih. Temeljno stabilnost 

za nastajajoče nove načine delovanja posamezniku da npr. odnos s terapevtom. Posameznik, 

ki se v zanj pomembnih odnosih počuti varnega, ki zaupa, da mu bo sodelovanje v pomoč, ki 

vzdržuje in krepi upanje, da bo v procesu pomoči uresničil želeni razplet, zato vztraja v 

prizadevanju za spremembe, ima boljše pogoje za to, da mu bo dosežene premike uspelo 

utrditi v nove navade. (Šugman Bohinc, 2013) 
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5.2 Kvalitativna raziskava osebnih zgodb kompetentnih strokovnjakov, ki so imeli 

različne izkušnje v sistemih psihosocialne pomoči na postkonfliktnih območjih 

 

5.2.1 Problematika raziskave in metodologija 

 

Problem raziskave je na podlagi kvalitativne analize ugotoviti, kakšne so izkušnje posameznih 

kompetentnih strokovnjakov v sistemih psihosocialne pomoči na postkonfliktnih območjih, na 

območju nekdanje Jugoslavije in v Iraku, kaj je vse nanje vplivalo v različnih vlogah in 

okoljih in kateri so predlogi za izboljšavo obstoječih tovrstnih sistemov psihosocialne pomoči. 

Na podlagi kvalitativnega raziskovanja in analize intervjuja oziroma zapisanega povzetka 

odgovorov na vprašanja v intervjuju po teoriji metode empirično utemeljene teorije Glasserja 

in Straussa (1967) oziroma z dopolnitvijo navedene teorije Straussa in Corbina (1990) ter 

teorije kvalitativnega raziskovanja po Mesecu (1998) je bil izveden intervju: 

– z dr. Zoranom Iličem, psihiatrom in psihoterapevtom, ki je izvajal terapijo in nudil 

psihosocialno pomoč več kot 500 žrtvam vojne na območju nekdanje Jugoslavije; 

– z dr. Hashimom Salihom, ki je bil sam žrtev vojne v Iraku, ravno tako pa je 

pozneje tudi sam v različnih oblikah kot zdravnik nudil psihosocialno pomoč 

žrtvam vojne;  

– dr. Charlesom Tauberjem, zdravnikom, ki je ustanovitelj in član upravnega odbora 

mednarodne neprofitne nevladne organizacije Coalition for Work with 

Psychotrauma and Peace. V tej organizaciji dela od leta 1993, že od leta 1995 pa je 

na misiji v Vukovarju kot vodja misije za regijo nekdanje Jugoslavije in je do 

danes delal skupno z več kot 1.500 žrtvami vojne. 

Izbor oseb in njihov izvor sta bila namenska, zaradi njihovih kompetenc, in pa priročen, saj 

sta avtorjeva dolgoletna prijatelja, tretjega pa je priporočil eden od prijateljev. Kot metoda 

zbiranja podatkov so bili uporabljeni polstrutkurirani intervjuji z odprtimi vprašanji. Intervjuji 

so bili opravljeni v slovenskem, srbskem jeziku in angleškem jeziku. Transkripti intervjujev 

so del priloge 8.4. v jezikih, v katerih so bili intervjuji opravljeni.  

 

 

5.2.2 Povzetki odgovorov na vprašanja v intervjujih 

 

Transkripti intervjujev z vsemi tremi so bili po potrebi prevedeni in so zapisani v tretji osebi 

ednine. Njihovi zapisi so razvidni v nadaljevanju. 

 

Intervju z dr. Zoranom Iličem 

 

Dr. Zoran Ilič je delal z žrtvami vojne na Balkanu v okviru Klinike za stres Inštituta za 

mentalno zdravje v Beogradu, ki je bil ustanovljen dokaj pozno, leta 1994. Organizacija je 

delovala v okviru  International Aid Network (IAN), organizacije, ki jo je ustanovilo nekaj 

psihiatrov in psihologov, profesorjev psihologije s filozofske fakultete v Beogradu v okviru 

projekta psihosocialne pomoči Evropske unije, ki je začetni mandat štirih let podaljšala še za 

štiri leta. V IAN-u je honorarno delalo 10 psihiatrov in psihologov. Obstajala je tudi pravna 
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pomoč žrtvam vojne, predvsem žrtvam mučenja v taboriščih na Hrvaškem in v Bosni in 

Hercegovini, ter tudi drugim beguncem, če so zaprosili za pomoč. Ves čas je sodelovanje 

potekalo v obliki sestankov s predstavniki organizacije UNHCR, Mednarodne organizacije za 

migracije (IOM), in pa Združenjem taboriščnikov Srbije. Dr. Ilič je enkrat tedensko obiskoval 

tudi begunsko taborišče v Krnjači. Skupno je delal z več kot 500 strankami, od tega je 

analiziral delo s 142, s katerimi je delal tehniko EMDR.  

V tem času je bilo na območju Srbije več kot 30 humanitarnih organizacij, njihovo delo pa je 

koordiniral UNHCR. Državne institucije so pomagale beguncem v različnih oblikah v okviru 

brezplačne pomoči, kot da so državljani Srbije. Psihiatrične ustanove so nudile pomoč in 

učile, predvsem na podlagi dostopnih virov z interneta, kako pomagati ljudem. Iz tujine so 

prihajali različni strokovnjaki. Vsaka pomoč je bila dobrodošla. Pomembno je, da ljudje vedo, 

da se lahko na nekoga obrnejo, in zaprosijo za pomoč, da nekdo skrbi zanje. To jim daje 

občutek varnosti, ki jim je nujno potreben. Prvi mesec je reakcija na stres normalna in je 

potrebno biti tam prisoten in opazovati, pozneje pa se začnejo pojavljati psihiatrične motnje. 

Potrebno je delati s starši in otroki, s celotnimi družinami in to na kraju samem. Pomoč je 

pripomogla k normalizaciji stanja in zmanjševanju prisotnosti strahu. Pomembno je bilo dajati 

podporo in krepiti že obstoječe zmožnosti, dajati vtis, da ljudje lahko rešujejo in rešijo 

probleme, dajati upanje in spodbujati vero vase. Začetni problemi so se pokazali kot popolna 

nepripravljenost kadrov na tovrstno problematiko, predvsem v neznanju o posttravmatski 

stresni motnji, slabi diagnostiki in pomanjkanju znanja iz psihoterapije pri delu z različnimi 

travmami. Pozneje se je stanje precej izboljšalo.  

Na podlagi izkušenj bi bilo v okviru psihosocialne pomoči na nekem območju potrebno za vse 

vpletene usklajevati vse dejavnosti iz enega centra. Nujno potrebno je mobilizirati strokovno 

osebje in ga ustrezno usposobiti, pri tem pa izvajati nenehen nadzor, da ne bi prihajalo do 

prevelike utrujenosti oz. izgorevanja. Nujno potrebna sta kvalitetna hitra diagnostika in na 

podlagi izvedene diagnostike izbor vrste pomoči za slehernega posameznika. Obstaja niz 

desetih vprašanj, na katera morajo odgovoriti p žrtve. Pri tem morajo vsi, ki opravljajo 

diagnostiko ob neposrednem stiku z žrtvami, upoštevati pravilo uniformnosti in 

standardiziranja. Žrtve je potrebno čim hitreje integrirati v družbo in vključiti tudi centre za 

socialno delo, saj samo delo psihiatričnih ustanov ni dovolj. Zelo zaželeno je tudi 

prostovoljno delo študentov. Spoznanja so nastala na podlagi izkušenj v obdobju poplav pred 

leti v Srbiji, ki so vse v državi zelo presenetile, saj je vladal popoln kaos, ker nihče iz 

strukture oblasti ni prevzel odgovornosti za koordinacijo aktivnosti, niti vojska niti policija. 

Organizacijo je prevzela peščica posameznikov, ki za to sploh niso bili pooblaščeni. Odziv 

med ljudmi pa je bil zelo dober, saj se je za pomoč javljalo vse več in več prostovoljcev.. 

Odločilna sta bili solidarnost prostovoljcev in njihova želja pomagati ljudem v težavah. na 

začetku vojne v začetku 90. let je bil položaj podoben. Niso se zavedali možnih posledic, 

pozneje, ko se je pojavljalo čedalje večje število beguncev oz. žrtev, pa so državljani začeli 

pomagati in se pri tem tudi učili.  

Usposabljanje strokovnjakov za tovrstna dela mora potekati organizirano, od zgoraj navzdol, 

pri čemer je predvsem pomembno usposabljanje trenerjev. Tu se pojavi tudi problem 

motivacije. Tisti, ki so motivirani, na začetku mogoče niso dovolj strokovni, nekateri 

prostovoljci pa lahko pri tem povzročijo celo več škode kot koristi. Tudi tu je zato potrebna 

ustrezna selekcija, saj se za vsakogar, ki je pripravljen pomagati, lahko najde ustrezna vloga, 
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v kateri bo lahko pomagal. Pomembno je, da se žrtve ne »psihiatrizirajo«, da se identificira 

tiste, ki ne iščejo pomoč, a jo potrebujejo in jo tudi dobijo. Pri tem so predvsem aktualni 

študenti psihologije. Ko so vsi prej našteti usposobljeni za delo, ga morajo ob nenehnem 

nadzoru. Tisti, ki so strokovni, pogostokrat niso motivirani. Potrebno je delati z njimi, 

predvsem da ne doživijo sindroma izgorelosti. Potrebno je vključiti strokovnjake iz Rdečega 

križa in UNHCR, da usposabljajo bodoče trenerje za to področje dela in supervizorje.  

Žrtve vojne na območju nekdanje Jugoslavije so popolnoma vsi, tako Bošnjaki, Hrvati, Srbi, 

Albanci, Romi, Slovenci itd. VSI! V vsaki vojni se bojujejo za neke cilje, do izraza pa 

prihajajo ljudje z motnjami osebnosti in hipertrofijo delov nacionalne identitete,  in druge z 

manipulacijo prepričujejo, da so žrtve.  

V glavnem je delal s Srbi, velikim številom beguncev in taboriščnikov, nekaj vojaki, ki so bili 

v Sloveniji, ravno tako pa tudi z manjši številom muslimanov in Hrvatov. V terapijah med 

njimi ni bilo veliko razlik. Begunci so imeli manj posttravmatskih stresnih motenjje, depresije 

in anksioznosti in s širokim razponom psihiatričnih motenj, ki se že obstajale ali pa so se 

razvijale. Taboriščniki so imeli v večini primerov PTSM, mnogi so ga dobili že na bojiščih. 

Vojakov iz Slovenije je bilo malo, v glavnem so zanje skrbeli v bolnici VMA v Beogradu. 

Tisto, kar se spominjam, je bilo, da so bili nekateri izpostavljeni mučenju. To me je zelo 

presenetilo, a očitno je, da so povsod sadisti, ki čakajo na vojno. Spominjam se le še bežno … 

Bili so izpostavljeni travmam vojne, stari nekje od 18 do 20 let.  

Najpogosteje so se pojavile posledice v obliki PTSM, dosti je bilo depresije, opažena so bila 

poslabšanja preteklih psihiatričnih motenj, veliko pa je bilo tudi odvisnosti od alkohola, 

predvsem med vojaki. Zakaj je bilo toliko odvisnosti od alkohola, ne vem. Nekateri so pili že 

pred vojno, saj tu to pomeni nekako »običajno» druženje med moškimi. Na bojišču to 

poveljniki celo dovoljujejo, saj alkohol velja za anksiolitik. Prepovedan ni, alkohola je dovolj 

in dostopen je povsod. Tudi po končani vojni so ostali odvisni od alkohola. Za potrebe 

diagnostike PTSM so uporabljali t. i. Impact Of Event Scale, metodologijo po Hamiltonu za 

diagnostiko depresije, uporabljali pa so tudi druge teste.  

Odvisnosti od različnih drug pri svojem delu ni zaznal. Mogoče je bila prisotna marihuana, 

ampak tudi ta se na bojišču hitro porabi. Droge so bile po njegovem mnenju na bojišču 

nedostopne. Težke droge povzročajo zelo izstopajoče vedenje, zato takšni odvisniki ne gredo 

na bojišča.  

Od leta 1997 je izvajal terapijo z žrtvami s tehniko EMDR (Eye Movement Desensitisation 

and Reprocessing), katere se je naučil v ZDA in jo prvi prinesel v Srbijo. Drugo je bila 

psihosocialna pomoč. Trenutek, ko je bil na usposabljanju v ZDA, mu je spremenil življenje. 

Prej se je ukvarjal s psihoanalizo. Usposabljala ga je Francine Shapiro, ki je odkrila metodo 

leta 1989 in v tem istem letu, se pravi po približno 20 letih po vietnamski vojni, s pomočjo še 

12 psihologov 2500 vojnih veteranov ozdravila PTSM. Trenutno to tehniko uporablja okoli 

200.000 strokovnjakov.  

Njegova osebna definicija psihosocialne pomoči je najprej prisotnost in opolnomočenje vseh, 

dobra selekcija, kdo potrebuje psihološko in kdo psihiatrično pomoč, visoko selektivna in 

strokovna pomoč, travmatizirana s psihiatričnimi motnjami (EMDR je uradno 

najučinkovitejša pomoč), ob tem pa vzporedno tudi socialna pomoč, vnovična vključitev v 

družbo v obliki deviktimizacije (izhod iz pozicije žrtve) in resocializacija. 
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V nadaljevanju meni, da bi morala biti terapija z žrtvami vojne celostna, saj moramo v proces 

zaradi integracije vključiti tudi »normalno prebivalstvo», tj. družine, šole, v katerih so otroci 

žrtev. Najboljša preventiva je delo z otroki in mladostniki ob krepitvi vrednot, zdravega 

življenja, predajanja življenjskih veščin, kot tudi učenju veščin komunikacije in spoštovanja 

različnosti. To ustvarja stabilne ljudi, ki so odporni na stres. Srbija je to poskušala doseči z 

»državljansko vzgojo«, a neuspešno, saj koncept žal ni bil jasen. Učitelji so zrcalo družbe, 

šolski sistem je katastrofalen in zapostavljen, le mogoče točka v proračunu. To je tragedija. 

Ustvarjajo se izobraževalni hudiči.  

Po dogodkih, ki so se zgodili na območju nekdanje Jugoslavije, predvsem na kriznih 

območjih, je po njegovem mnenju ostalo »normalnih« mogoče borih 5 % prebivalstva. Njih je 

kriza celo združila, a taki so žal redki.  

Evalvacija njihovega dela je bila stalna, izvajala pa sta jo prof. dr. Goran Kneževič in pa dr. 

Goran Opačič, ki sta še danes predavatelja za diagnostiko in evalvacijo na filozofski fakulteti 

v Beogradu.  

 

Intervju z dr. Hashimom Salihom 

 

Dr. Hashim Salih je povedal, da je bil tudi sam žrtev vojne v Iraku. Prvič se je to zgodilo med 

letoma 1972–1973, ko so ga z mamo, bratom in sestro sredi dneva, po vrnitvi iz šole, 

varnostniki tajne službe stranke Bass poslali na tovornjak in jim niso dovolili s seboj vzeti niti 

vode niti kuhanega kosila. Peljali so jih na samoten kraj, na žgoče sonce in jih tam pustili. 

Njihove zadnje beseda so bile: »Zdaj lahko pridružite očetu.« Oče je bil kot policijski oficir 

deloval na Baraznijevi strani. Takrat je imel vsega 11 let, sestra je 10 let, brat pa je bil še 

dojenček. Spomni se, da jih je bilo zelo strah za brata, ki je zaradi žeje in lakote jokal ves čas, 

mama pa ga zaradi šoka ni mogla dojiti. Vsi so bili prestrašeni. Našel jih je pastir in jih rešil. 

Dal jim je ovčje mleko in jih pozneje preko drugega traktorista napotil k vasi, kje so varno 

prenočili. Drugič se je zgodilo leta 1981, ko je bil kot srednješolec višjega letnika priključen 

formaciji mladine, katero so usposabljali s področja vojaških veščin ipd. Poleg nekaj 

bombardiranj iranskih letal in nekaj streljanja iz protiletalskega orožja zaradi prihoda v 

takratno SFRJ leta 1982 ni doživel večjega občutka vojne in drugih oblik nasilja. Tretjič je bil 

žrtev vojne leta 1999 kot zdravnik v mestu Kačanik na Kosovu, saj je bil zaradi službe in 

takratnih okoliščin priključen v kosovsko vojno. Tik pred začetkom vojne so z vojaškimi 

tovornjaki v sosednji objekt pripeljale žrtve albanske narodnosti, večinoma ženske in otroci. 

Med vojno je bil trikrat v zloglasnem taborišču Blace na meji z Makedonijo in tam vsakič 

vsakič videl preko 200.000 ljudi, ki so čakali, da bodo prečkali mejo. V Kačaniku je bil priča, 

ko so divji psi trgali okončine trupel, mučenja živih mladih in starih ljudi ipd. NATO-ove sile  

so vsakodnevno raketirale položaje okoli 5 km od njegove lokacije, streljale, požigale hiše, 

bombardirale mesto. Neverjetno je bilo, da ga je bilo prvih nekaj dni strah, a ko se je umiril in si 

rekel, da naj, če je čas da umre, umre v spanju in brez bolečin. Spal je v temni sobi, brez 

elektrike, v roki pa je imel zavito in seveda zaklenjeno avtomatsko orožje. Ko je zapustil 

Kosovo, je velikokrat zelo pogrešal te dogodke in to nenormalno stanje in je celo razmišljal o 

vrnitvi. Nenehno je doživljal učinek povišanega adrenalina v krvi. Bilo je povsem 

nenormalno.  
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V prvem dogodku leta 1972–73, jim je odločilno pomoč, da so ostali živi, nudil pastir, ki se 

po naključju znašel na tistem kraju. Naprej so jim pomagali in ob tem celo tvegali življenje 

neznani kmetje. Ko je njegov oče dobil obvestilo, da so na poti, jim je organiziral pot do sebe 

preko tajnih kurirjev, ki so jih na različne načine peljali od vasi do vasi. Spominja se, da so 

bili skriti celo v traktorski prikolici in da je bila pot zelo boleča, saj jih je zaradi neravnega 

terena ves čas premetavalo. Naslednje pomoči je bil deležen šele ob prihodu v Slovenijo. V 

Ljubljani mu je Slovenska filantropija pomagala s pravno in simbolično denarno pomočjo ter 

tudi najti stanovanje na Kogojevi ulici v Šiški. Misli, da pa je najboljšo psihosocialno pomoč 

dobil, ko je dobil delo zdravnika v ambulante za nezavarovane osebe. Ko je prvič vstopil v 

ordinacijo, so se mu kolena tresla od strahu. Naslednja faza pomoči je nastopila, ko je bolniku 

določil terapijo, ga poslal k specialistu in dobil odgovor, naj bolnik nadaljuje z določeno 

terapijo do naslednjega pregleda. Potrditev njegove predlagane terapije po mnogih letih 

neopravljanja poklica je bila zanj po vseh dogodkih in po prihodu v Ljubljano najboljša 

psihološka podpora .     

Nacionalne organizacije, ki bi nudila psihosocialno pomoč na ravni države, v Iraku skorajda 

ni. Tiste maloštevilne pa so zaradi korupcije in razdeljenosti zelo neučinkovite. V okviru 

UNHCR ali posameznih držav deluje nekaj mednarodnih in nevladnih organizacij. Na lokalni 

ravni so najbolj razširjene verske organizacije. V iraških, predvsem revnih in gosto naseljenih 

mestih je videti različne napise, kot npr. islamska šola, islamska ambulanta, islamska 

bolnišnica. Deluje tudi nekaj turških osnovnih in srednjih šol ter nekaj evropskih cerkvenih, 

vladnih in nevladnih organizacij.    

Po njegovem mnenju mora biti vsaka organizacija, ki ponuja psihosocialno pomoč, 

popolnoma versko, nacionalno in ideološko nevtralna. Najbolje je, da na lokalni ravni delajo 

tamkajšnji izobraženi sposobni ljudje, ki poznajo jezik, mentaliteto, problematiko in potrebe. 

Donatorske države in organizacije morajo vzpostaviti in nenehno izvajati nadzor nad delom 

takšnih organizacij. Meni, da verska ali nacionalna organizacija, namerno ali nenamerno, 

pasivno ali aktivno, prinese s seboj svojo ideologijo. Žrtve vojne nimajo izbire in so prisiljene 

iskati pomoč pri njej, hkrati pa so prisiljene sprejeti njihovo takšno ali drugačno sporočilo. 

Posledice tega v Iraku in drugje po svetu so radikalizem in različne nove skupine.    

Žrtve vojne v Iraku so bili v različnih obdobjih vsi. Pred in med Sadamovim režimom so bili 

žrtve večinoma Kurdi, ki so se celo pred nastankom Iraka borili za svojo državnost in druge 

pravice. Med Sadamovim režimom, zlasti v obdobju vojne z Iranom, so bili žrtve Kurdi in 

šiiti. Problem šiitov so se tedaj znašli v precepu, ker so zaradi arabskega porekla pripadali 

sunitskem Iraku, zaradi verske pripadnosti pa šiitskem Iranu. V novejšem času so žrtve nasilja 

suniti. Suniti so bili v zgodovini Iraka do padca tamkajšnjega režima na vodilnih položajih, po 

vdoru Američanov pa so položaje v državi so prevzeli šiiti in sledilo je splošno protisunitsko 

maščevanje.    

Problem Iraka kot države je njen nastanek. Irak je nastal leta 1916 na osnovi Sykes-

Picotovega sporazuma. Ta dogovor je nastal na osnovi razdelitve Bližnjega vzhoda med 

velikimi državami oz. Anglijo in Francijo. Ta dogovor je zajel geopolitične in strateške 

interese velikih sil, ne da bi upošteval naravne ali nacionalne meja med narodi Bližnjega 

vzhoda. V Iraku so kljub nestrinjanju vpletenih združili Arabce in Kurde in še nekatere druge 

manjšine. V Iranu se je združilo celo več kot 80 različnih narodov in manjšin. Ob nastanku je 

Irak je štel vsega 4 milijone prebivalcev, danes pa jih ima preko 25 milijonov. Irak je naftno 
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najbogatejša država na svetu. Od nastanka je ta država z ene strani v navzkrižju interesov 

velikih sil in držav v okolici, z druge strani pa je prisoten nenehen kurdsko-arabski in šiitsko-

sunitski konflikt. Zaradi navedenega geostrateškega položaja so bila ta območja v zgodovini 

vedno polja krvavih bitk.   

Za normalizacijo stanja v državi je najbolje Irak razdeliti na tri entitete oz. na kurdsko, šiitsko 

arabsko in sunitsko arabsko državo. Vsaka entiteta naj bo pod protektoratom ene od velikih 

sil, tako da bi se vmešavanje držav v okolici, kot so Turčija, Iran in Saudova Arabija, 

minimaliziralo. Razdelitev bi odpravila glavni razlog večletnih konfliktov in omogočala 

normalen razvoj v vsaki entiteti.   

Kot zdravnik je pomagal ljudem na Kosovu, v Kačaniku, ljudem, ki so jih v vojaških 

tovornjakih pripeljali v sosednji objekt. Pomoč je bila večinoma simptomatska. V Sloveniji se 

je v ambulanti za nezavarovane osebe srečal z nekaj žrtvami, večinoma iz Bosne in 

Hercegovine in Hrvaške.  

Posledice pri žrtvah vojne so bile različne. V akutni fazi sta bila prisotna šok in prestrašenost. 

Žrtve, ki jih je srečal v Kačaniku, so bile večinoma v šoku. Jokali so, nekateri niso mogli 

govoriti, nekateri so se skrivali ali se stisnili v kot, pri starejših je bil krvni tlak zelo visok, 

drugi po več dni nič niso jedli itd. Vse je bilo odvisno od starosti, stopenj izobraženosti žrtve 

ter vrste travme, ki jo je žrtev nosila v sebi. V ambulanti v Ljubljani se spominja primera 

starejše gospe iz Hrvaške, ki je tam je izgubila vse. V Sloveniji je živela v begunskem centru. 

Prvič je prišla potolčena in govorila, kako jo vse boli, da ne more spati, da ima vnuka, ki ne 

more vstati, da ima na Hrvaškem lepo hišo z rožami v vrtu. Dal ji je ji 2 mg apaurina in 

protibolečinsko zdravilo. Drugič je prišla vsa vesela in celo kavo mu je prinesla. Povedala je, 

da ji je zdaj dobro, da mirno spi itd. Tretjič je spet prišla potolčena. Ko jo je vprašal, kaj je 

bilo, je rekla, da so ji omogočili, da obišče hišo na Hrvaškem, ko pa je prišla tja, je videla, da 

se je vanjo vselil Hrvat in ji je uničil vse rože na vrtu.  

Njegova oblika psihosocialne pomoči kot zdravnika je bilo odpravljanje znakov in 

simptomov, če pa je le mogel, je žrtvi prisluhnil.  

Ob zaključku razgovora je dejal, da so starost, stopnja izobrazbe, mentaliteta žrtve, vrsta in 

razsežnost ter trajanje travme, posledice travme dejavniki, ki določajo vrsto terapije in 

pomoči. V akutni fazi bi bilo potrebno pomagati žrtvi, da se zbere, dolgoročno pa bi bilo 

predvsem potrebno normalizirati življenjske razmere in žrtve zaposliti, saj je v preteklosti 

večina žrtev verjetno imela delo in vsakodnevno rutino. Vrnitev v takšna ali podobna 

razmerja žrtvi pomaga, da pozabi ali pa vsaj, da slaba preteklost zbledi. Seveda je vsak človek 

poseben individuum, zato bo nekdo potreboval takšno, spet drugi pa drugačno pomoč. 

 

 

Intervju z dr. Charlesom Tauberjem 

 

Dr. Charles Tauber je vodja misije organizacije Coalition for Work with Psychotrauma and 

Peace, tudi njen ustanovitelj in član upravnega odbora. V tej organizaciji dela od leta 1993. 

Na območje zahodnega Balkana, prvotno na območje vzhodne Hrvaške, je prišel v juniju leta 

1995. Organizacija je bila uradno registrirana v novembru leta 1997 na Nizozemskem kot 

neprofitna nevladna organizacija. Organizacija je ravno tako registrirana kot nevladna 

organizacija v ZDA in je v procesu pridobivanja dobrodelnega statusa v Združenem 
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kraljestvu. Na Hrvaškem in v BIH je registrirana kot veja tuje organizacije. Njeno primarno 

delovno območje sta vzhod Hrvaške in pa deli Brčkega z okolico v BIH, določene aktivnosti 

pa so potekale tudi na območju Vojvodine v Srbiji.  

V zadnjih 21 letih se je v različnih oblikah srečal z več kot 1000 žrtvami konfliktov. V 

celotnem obdobju svojega dela, od leta 1988, pa se je srečal z več kot 1500 žrtvami različnih 

konfliktov/vojn. 

Po njegovem mnenju je bila organizacija psihosocialne pomoči tako na državni kot na ravni 

mednarodne skupnosti grozljiva. Vsi so bili bolj usmerjeni k dosegu politične publiciteto in 

navidezni učinkovitosti kot k dejanskemu zdravljenju ran nasilja, konfliktov in mučenja. Da 

bi zares odpravili posledice travm in intra/posttravmatskih stresnih odzivov je bilo narejeno 

zelo malo ali sploh nič. Razloži tudi, da v sklopu njegove organizacije uporabljajo termin 

posttravmatske stresne reakcije namesto posttravmatska stresna motnja, ker verjamejo, da so 

reakcije zelo raznolike in vključujejo tako medicinske kot tudi psihološke pojave, ki pa niso 

definirani v dveh standardiziranih diagnostičnih klasifikatorjih DSM (Diagnostic and 

Statistical Manual for Mental Disorders) in ICD (International Classification of Diseases). 

Ravno tako se zavzemajo, da tovrstne reakcije izločijo s patoloških področij, saj menijo, da so 

to naravne reakcije na tovrstne okoliščine. Kakor lahko vidi še danes, so bili in so še vedno 

glavni cilj hitri »popravki«, ki dajejo publiciteto, ne pa resnično dolgoročno zdravljenje. 

Ravno tako je bilo na območjih uporabljenih zelo veliko psihoaktivnih zdravil, zelo pogosto v 

norih in “čudovitih” kombinacijah. To je povzročilo mnoge psihološke, če ne celo 

medicinske/fizične odvisnosti in tako zmanjšalo funkcionalnost posameznika in njegovo 

ozdravitev. Zelo je prisotna tudi stigmatizacija ljudi, ki zmanjšuje pobudo in odvrača ljudi od 

tega, da prevzamejo odgovornost za svoje življenje, ter jim onemogoča, da bi vstopili v svet 

dejanskega dela, ki bi, ko bi okrevanje doseglo določeno raven, pozitivno vplivalo na 

rehabilitacijo. 

Glede organizacije pomoči ima malo dobrih besed glede organizacije na 

nacionalnem/državnem nivoju oz. na nivoju mednarodnih organizacij. Druge težave, ki niso 

bile omenjene, so bile in so vezane na pridobivanje sredstev. Veliko dela na področju 

duševnega zdravja in okrevanja in se šteje za »nepomembno« in »obrobno«. To sta bili 

besedi, ki so jih videli v pismih za zavrnitev, katere so prejeli oni ali druge organizacije. Prav 

tako so bili cikli financiranja in so izjemno kratki – leto ali morda malo več –, kar je 

popolnoma nezadostno, celo za začetek dela. Ko je bil pred nekaj leti v neki državi v zahodni 

Afriki, so mu predstavniki tamkajšnjih lokalnih organizacij povedali, da naj se tja ne vračajo, 

če njihovi programi ne bodo trajali vsaj 15 let. Po njegovem mnenju je tudi ta rok kratek.  

V njihovi organizaciji sta bila dobra raven strokovnega znanja in izkušenj in to, da so imeli, 

dostop do vsaj nekaterih nacionalnih in mednarodnih strokovnjakov. Potrebovali so in še 

vedno potrebujejo več strokovnjakov in več osebja . Iskanje usposobljenega kadra pa je bilo 

in je težava, saj zahteva dodatna sredstva. Misli tudi, da je bil in je, kot je navedeno v 

nadaljevanju intervjuja, njihov pristop pravilen. Kot je že navedel, sta težava ciklus/trajanje 

financiranja in kratkoročnost. Prostovoljci in drugi kadri niso pripravljeni delati le tako dolgo 

da dobro spoznajo regijo in tamkajšnje težave, dojamejo splošne informacije in specifike ter 

preizkusijo možne rešitve.  

Na podlagi izkušenj predlaga, da je potrebno najprej je rešiti problem zmogljivosti. Zaradi 

uporabe »bosonogih« terapevtov in mirovnikov so razvili program usposabljanja, znan kot 
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pragmatično opolnomočenje (PET), ki je osredotočeno na posameznika in vključuje elemente 

izobraževanja, supervizije in terapije. Skupine so sestavljene iz najmanj 3 in največ 12 oseb. 

Program je sestavljen iz srečanj po dve uri tedensko za približno obdobje enega leta. Vsebina 

se dotika osnov dela z ljudmi, komunikacije, osnovne psihologije in svetovanja, civilne 

družbe in človekovih pravic. Čeprav so imeli učni načrt, je dejansko učenje temeljilo na 

podlagi izkušenj in pripovedovanja udeležencev. Tako je bila vsaka skupina, čeprav so bile 

skupine iz istega mesta in z isto demografijo, zelo individualizirana.  

Verjamejo, da mora biti v idealnih razmerah ena taka skupina ali pa več takih skupin v vsaki 

vasi. Tovrstna organizacija mora imeti piramidalno strukturo, vsaka s supervizijo 

predhodnega nivoja. Na najnižjem nivoju morajo biti skupine, ki si same pomagajo s pomočjo 

ene od oseb, ki je za to usposobljena.  

Ravno tako so izrednega pomena interakcija med člani različnih skupin na različnih lokacijah, 

element destigmatizacije zaradi razreševanja psiholoških težav, predvsem med moško 

populacijo, da se nobene skupine ne izključuje iz dela zaradi političnih in etničnih razlogov. 

Naslednji problem je politizacija tovrstnega dela, kar se mora seveda končati.  

Pomoč še posebej potrebujejo zlorabljeni in mučeni posamezniki, ki potrebujejo kombinacije 

medicinskih in psiholoških metod zdravljenja, za kar pa morajo biti strokovnjaki ustrezno 

usposobljeni, da prepoznajo in zdravijo tovrstne medicinske in psihološke reakcije in zlorabe 

različnih oblik. Žal so bila tovrstna usposabljanja zelo redka.  

Zelo velik problem je zagotavljanje zmogljivosti, tako na območju, kjer je delal, še večje ap 

so težave drugod, kar je izvedel ob pogovorih s prijatelji.  

Izredno velika težava je pomanjkanje psihološke supervizije za vse ljudi, ki so delali z 

različnimi klienti/pacienti, saj so nekateri celo zagovarjali tezo, da ta ni potrebna, kar pa je 

bila na njegovem področju dela velika napaka.  

Vsak program dela na področju psihosocialne pomoči mora nuditi destigmatizacijo in 

senzibilizacijo psihičnih in medicinskih reakcij in zadostiti potrebo po pridobitvi pomoči. 

Zagotavljanje tega je bilo tu težko, slišal pa je tudi, da je enako tudi v mnogih drugih krajih 

sveta. Očitno je, da mora biti to neka specifična kultura. 

Način motivacije in izbire ustreznih kadrov je najprej ponazoril z dejstvom, da ljudje, ki želijo 

pomagati, ne potrebujejo visoke izobrazbe. Glavna kriterija za izbor osebja morata biti 

vključenost in možnost empatije. V nekaterih družbah, tudi na območju Balkana, je zelo 

pomembna finančna plat. Delo prostovoljca se kljub veliki brezposelnosti  zavrača, čeprav bi 

v sklopu dela lahko pridobili nova znanja in izkušnje in si tako izboljšali možnosti pri iskanju 

službe.  

Ravno tako so pomembne pozornost in priznavanje dosežkov, kakovost dela in kontinuirana 

pozitivna kritika. Verjamejo tudi, da mora imeti posameznik imeti pogum za nenehno učenje, 

znanja pa je mogoče pridobiti tudi preko različnih oblik usposabljanja.  

Diagnostika pri žrtvah konfliktov/vojn je težka. Videli so, kaj je, po njihovem mnenju, 

pretirano zanašanje na DSM in zlasti na ICD. Po njihovem mnenju in izkušnjah so te številke 

in diagnoze pogosto napačne in vsekakor ne zadostujejo obsegu reakcij upravičencev pomoči. 

Tako so dali prednost zelo individualističnemu pristopu. Spoznali so, da je to zelo zamudno, 

in bili obenem tudi priča številnim hudim reakcijam ljudi, ki niso bili deležni ustrezne 

diagnostike in obravnave uradne medicine, psihologije, socialnega skrbstva in mnogih drugih. 
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Spet vidijo sistem »bosonogih« terapevtov kot vsaj delni odgovor na problem velike količine 

potrebnega dela. 

Na podlagi konkretnih izkušenj s postkonfliktnih območij so bili po njegovem mnenju vsi 

tako storilci kot žrtve. Opredeliti nekoga kot storilca ali žrtev je vprašanje lokacije in 

okoliščin. Mogoče so edina izjema pripadniki različnih romskih skupnosti, ki so bili po 

njegovem mnenju žrtve vsepovsod. On in njegova organizacija so delali tako rekoč z vsemi 

skupinami v tej regiji.  

Posledice konfliktov je razdelil na medicinske in pa psihološke. Dodaja, da je pristojni organ 

hrvaške vlade napisal več različnih poročil na to temo, ki so bolj ali manj verodostojna. Sumi, 

da so bila verjetno vsa napisana pod vplivom politike.  

Naleteli so na skoraj vsakršne telesne poškodbe. Precej pogosto je bil prizadet krvožilni 

sistem, zaradi česar so se v najhujših oblikah pojavili srčni in možganski infarkti, v blažjih pa 

povišan krvni tlak. Zabeležili so precej endokrinih težav, zlasti v obliki sladkorne bolezni in 

težav s ščitnico. Mogoče je trditi, da gre za avtoimunske težave, saj delovanje imunskega  

sistema ob visokem stresu oslabi. V zvezi s tem so zaznali tudi visoko stopnjo različnih 

rakavih obolenj, poleg tega veliko obolenj želodca in prebavil, predvsem razjede, Crohnovo 

bolezen in ulcerozni kolitis. Zaznane so bile tudi težave z dihanjem, težave togosti mišic itd. 

Podatki pristojnega organa hrvaške vlade med žrtvami vojne, tako med vojaki kot civilisti, 

zaznavajo tudi višjo stopnjo smrtnosti.  

V zvezi s psihološkimi težavami so videli praktično vse, kar je mogoče. Veliko depresije, jeze 

in besa, anksioznost, frustracije, izolacijo in reaktivno psihozo. Vse to vodi do povečane 

stopnje samomorov in poskusov samomorov. Ena od njihovih strank, ki je vodilni član 

določene organizacije veteranov, ocenjuje, da je več kot 80  % njegovih kolegov že poskusilo 

izvesti samomor vsaj enkrat, kar nekaj, pa je celo večkrat. 

Niz zelo pomembnih težav je povezan s pomanjkanjem pobude in prevzemanja odgovornosti 

za življenje. Redke izjeme so stranke, ki  navedenih težav nimajo.  

Še en skoraj univerzalni sklop težav pa so težave v odnosih. Na teh območjih ni tradicije in le 

malo prakse izražanja čustev, zlasti med moško populacijo. To pogosto vodi do eksplozij jeze 

in pogostega nasilja v družini in drugod. Ne glede na stopnjo nasilja v družinskih in 

prijateljskih odnosih so številni napeti posamezniki, verjetno večina njihovih klientov. 

Še en sklop težav, ki so jih zaznali, je transgeneracijski prenos travme. To se kaže tudi v 

veliki količini nasilja v šolah. 

Naslednji sklop težav obsega medicinsko-psihološke ovire. Pomembnejše med njimi so psiho-

spolne težave pri obeh spolih, ki pogojujejo omenjene težave v odnosih. 

Glede diagnostike PTSM ali depresije izjavi, da ne uporabljajo izraza PTSM, temveč govorijo 

o posttravmatskih stresnih reakcijah. V sklopu dela ne uporabljajo diagnostičnih urnikov, 

temveč s ukvarjajo s simptomi, poskušajo priti do vzrokov, ki nimajo, po njihovih izkušnjah, 

svojega izvora le v travmatskih dogodkih, temveč tudi v notranjih psiholoških in zunanjih 

dejavnikih. 

Na vprašanje, kako so nudili psihosocialno pomoč žrtvam in katero obliko/tehniko dela so 

uporabljali, ga je zmotilo vprašanje v preteklem času, saj navaja, da psihosocialno pomoč 

nudijo še vedno. Po njegovem mnenju se delo v tej regiji sploh še ni začelo.  
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Sicer predlaga delo neposredno s posamezniki oz. skupinami. Dodaja, da ne verjame, da lahko 

psihosocialna pomoč po nasilnih konfliktih zaleže v kratkem času s hitrimi togimi metodami, 

saj morajo biti procesi dolgotrajni in resnično globoki.  

Psihosocialno pomoč opredeljuje kot uporabo metod, s katerimi si bo posameznik prizadeval 

za izpolnitev svojega življenjskega poslanstva, da bodo temeljni vzroki stiske obravnavani 

tako, da se bo lahko posameznik spopadel z njimi in se v življenju trudil za doseg strokovnosti 

v najširšem pomenu besede – v poklicu, pri konjičkih, v odnosih in duhovnosti. V tem sledijo 

Viktorju Franklu.  

Pred nastopom dela se je izšolal za zdravnika na Univerzi v Groningenu na Nizozemskem in 

pridobil mnogo certifikatov nizozemskih zavodov za usposabljanje s področja duševnega 

zdravja (RINOs) na področju psiholoških travm ter dela z duševnim zdravjem migrantov. 

Udeležil se je tečaja v povezavi z nizozemsko šolo javnega zdravja v sodni medicini. 

Delal je tudi kot član Medical Examniation Group, ki je bila skupna delovna skupina 

organizacije Amnesty International in Nizozemskega združenja za medicinsko polemologijo 

(podružnica organizacije Mednarodni zdravniki za zdravnike za preprečevanje jedrske vojne), 

v kateri sta prisotna vzajemno izobraževanje in medsebojna supervizija.  

Na vprašanja glede idealnega modela psihosocialne pomoči odgovarja, da so bili do sedaj, po 

njegovem mnenju, območje Balkana in drugi deli sveta deležni vse prej kot uspešne in 

učinkovite psihosocialne pomoči. Ukrepanje je bilo neusklajeno, kratkoročno in zelo 

neučinkovito.  

Verjame, da bi pri oblikovanju in uresničevanju idealnega programa psihosocialne pomoči 

pomagali naslednji elementi: Kot prvi zgodnja intervencija, ki se mora začeti kolikor je 

mogoče hitro, celo v obdobju, ko se konflikti nadaljujejo. Naslednji je izgradnja zmogljivosti 

med strokovnjaki, še pomembnejše pa je ustvarjanje novih skupin izobraženih ljudi, srednje in 

»nižje« izobraženih, vključno s tistimi, ki nimajo predhodne izobrazbe s tovrstnega področja 

dela, ki pa bodo seveda potrebovali kvalitetna usposabljanja in imeli dobro supervizijo. 

Naslednji element je razvoj lokalnih, nacionalnih in mednarodnih programov 

»senzibilizacije« vprašanj duševnega zdravja in destigmatizacije; prepoznavanje in poudarek 

na dolgoročnost problematike, ki je ni mogoče reševati s hitrimi popravki sta naslednji 

element, kot zadnjega pa navaja program, ki bo vseboval koordinacijo dela vseh regij, tako 

urbanih kot ruralnih.  

Po njegovem mnenju je delo učiteljev v šolah izredno pomembno, saj se morajo naučiti, kako 

se neposredno soočiti s travmami  učencev, in ravnati ob transgeneracijskih prenosih travme 

in negativnih pripovedi. Tudi učitelji in pa seveda pedagogi ter šolski psihologi potrebujejo 

supervizijo zaradi soočanja z lastnimi travmami in sekundarnimi travmami preko svojih 

učencev.  

Po njegovem mnenju sta nadzor in evalvacija v procesu psihosocialne pomoči izrednega 

pomena, seveda pa obstaja nevarnost, da bo na rezultate obeh vplivala politika, kar pa se 

pojavlja zelo pogosto.  
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5.2.3 Kodiranje tekstov 

 

Zaradi kratkih intervjujev so uporabljene le kode prvega reda.  

 

Intervju z dr. Zoranom Iličem 

 
KODA 1. REDA 

1. … klinike za stres Inštituta za mentalno zdravje v 

Beogradu, ki je bil ustanovljen dokaj pozno, leta 1994. 

Reaktivna ustanovitev klinike za 

mentalno zdravje 

2. Organizacija je delovala v okviru organizacije 

International Aid Network (IAN), katero je ustanovilo 

nekaj psihiatrov in psihologov, profesorjev psihologije s F 

3. filozofske fakultete v Beogradu. 

Delovanje lokalne organizacije 

znotraj sistema mednarodne 

skupnosti 

4.  […] v okviru projekta psihosocialne pomoči Evropske 

unije, ki je začetni mandat štirih let podaljšala še za štiri 

leta. 

Pomoč Evropske unije za obdobje 8 

let 

5. V IAN-u je honorarno delalo 10 psihiatrov in psihologov. 10 psihiatrov in psihologov 

6. Enkrat tedensko je obiskoval tudi begunsko taborišče v 

Krnjači. 

Tedenski obisk taborišča 

7. Skupno je delal z več kot 500 klienti, od tega je analiziral 

delo s 142 klienti. 

Delo z več kot 500 klienti 

8. Obstajala je tudi pravna pomoč žrtvam vojne, predvsem 

žrtvam mučenja v taboriščih na Hrvaškem in v Bosni in 

Hercegovini, pa tudi drugim beguncem, če so zaprosili za 

pomoč. 

Nudenje pravne pomoči žrtvam vojne 

9. […] sodelovanje v obliki sestankov s predstavniki 

organizacije UNHCR, Mednarodne organizacije za 

migracije (IOM) in pa Združenjem taboriščnikov Srbije 

Sodelovanje z drugimi mednarodnimi 

organizacijami 

10. […] je izvajal tehniko EMDR. Tehnika EMDR 

11. […] na območju Srbije več kot 30 humanitarnih 

organizacij, njihovo delo pa je koordiniral UNHCR. 

Prisotnost 30 humanitarnih 

organizacij pod okriljem UNHCR 

12. Državne institucije so pomagale beguncem v različnih 

oblikah v okviru brezplačne pomoči, kot da so državljani 

Srbije. 

Pomoč državnih institucij beguncem 

13. Psihiatrične institucije so nudile pomoč in poučevale, kako 

je treba pomagati ljudem predvsem na podlagi dostopnih 

virov z interneta.  

Nudenje pomoči na podlagi na 

internetu dostopnih virov 

14. Iz tujine so prihajali različni strokovnjaki. Prihod strokovnjakov iz tujine 

15. Vsaka pomoč je bila dobrodošla. Raznolikost pomoči 

16. Pomembno je, da ljudje vedo, da se lahko na nekoga 

obrnejo in zaprosijo za pomoč, da nekdo skrbi zanje. 

Dostopnost pomoči 

17. To jim daje občutek varnosti, ki jim je nujno potrebna. Občutek varnosti pri ljudeh 

18. Prvi mesec je reakcija na stres normalna in takrat je 

potrebno biti tam prisoten in opazovati, … 

Normalnost reakcij na stres 

19. … pozneje pa se začnejo pojavljati psihiatrične motnje. Kroničnost psihiatričnih motenj 
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20. Potrebno je delati s starši in otroki, s celotnimi družinami 

in to na kraju samem. 

Celostno in neposredno nudenje 

pomoči 

21. S pomočjo so dosegli normalizacijo stanja in zmanjševanje 

strahu. 

Normalizacija stanja 

22. Pomembno je bilo dajati podporo in krepiti že obstoječe 

zmogljivosti, … 

Podpora in krepitev obstoječih 

zmogljivosti 

23. … dajati vtis, da ljudje lahko rešujejo in rešijo probleme, 

… 

Lastno reševanje problemov 

24. … dajati upanje in spodbujati vero vase … Upanje in verovanje 

25. Začetne težave so se pokazale v popolni nepripravljenosti 

kadrov na tovrstno problematiko, … 

Začetna nepripravljenost kadrov 

26. … predvsem v neznanju o posttravmatski stresni motnji, 

slabi diagnostiki in pomanjkanju znanja iz psihoterapije pri 

delu z različnimi travmami. 

Nepoznavanje PTSM, diagnostike in 

psihoterapije pri delu s travmami. 

27. Pozneje so se razmere precej izboljšale. Postopno izboljšanje razmer 

28. Pomoč za vse vpletene je bilo treba usklajevati iz enega 

centra. 

Centralizirana koordinacija 

29. … potrebno mobilizirati strokovno osebje … Mobilizacija strokovnega osebja 

30. … ustrezno usposobiti in pri tem izvajati stalno supervizijo 

… 

Ustrezno usposabljanje in supervizija 

31. … ne bi prihajalo do prevelike utrujenosti oz. 

»izgorevanja« … 

Preprečevanje izgorevanja na 

delovnih mestih 

32. … kvalitetna hitra diagnostika in izbor vrste pomoči za 

slehernega posameznika na podlagi izvedene diagnostike 

… 

Hitra diagnostika in selekcija 

ustrezne pomoči 

33. Obstaja nabor desetih vprašanj, na katera morajo 

odgovoriti posamezne žrtve. 

Instrumenti za diagnostiko 

34. […] potrebno pri tem upoštevati pravilo uniformnosti in 

standardiziranja, kar morajo upoštevati vsi, ki opravljajo 

diagnostiko ob neposrednem stiku z žrtvami. 

Uniformnost in standardiziranje 

procesa diagnostike 

35. Žrtve je potrebno čim hitreje integrirati v družbo… Integracija žrtev v družbo 

36. Vključiti tudi centre za socialno delo. Vključitev centrov za socialno delo 

37. Zgolj delo psihiatričnih ustanov ni dovolj. Nezadostnost psihiatričnih ustanov 

38. […] tudi prostovoljno delo študentov. Vključitev prostovoljnega dela 

študentov 

39. […] v obdobju poplav pred leti v Srbiji, ki so vse zelo 

presenetile, saj je vladal popolni kaos. 

Vladanje kaosa po zadnjih poplavah 

v Srbiji 

40. Nihče iz strukture oblasti ni prevzel odgovornosti za 

koordinacijo aktivnosti, niti vojska niti policija. 

Neprevzemanje odgovornosti in 

koordinacije 

41. Organizacijo je prevzela peščica posameznikov, ki sploh 

za to niso bili pooblaščeni. 

Spontan prevzem organizacije 

nepooblaščenih posameznikov 

42. Odziv med ljudmi pa je bil zelo dober, saj se je vse več in 

več prostovoljcev javljalo, da bi pomagali … 

Spontano povečevanje števila 

prostovoljcev 

43. […] odločilna pa sta bili solidarnost prostovoljcev in 

njihova želja pomagati ljudem v težavah. 

Solidarnost prostovoljcev in njihova 

želja po pomoči 
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44. Na začetku vojne v začetku 90. let je bil položaj podoben. Kaotična situacija v začetku vojne v 

90. letih 

45. Nismo se zavedali možnih posledic. Nezavedanje možnih posledic 

46. Kasneje, ko se je pojavilo vedno večje število beguncev oz. 

žrtev, smo začeli pomagati in se pri tem tudi učili. 

Povečanje števila žrtev vojne 

povzroči začetek pomoči in učenje ob 

tem 

47. Usposabljanje strokovnjakov za tovrstna dela mora 

potekati organizirano, od zgoraj navzdol. 

Usposabljanje strokovnjakov 

organizirano od zgoraj navzdol 

48. […] pomembno usposabljanje trenerjev. Pomembnost usposabljanja trenerjev 

49. Tu se pojavi tudi problem motivacije. Problem motivacije 

50. Motivirani na začetku mogoče niso dovolj strokovni. Vprašanje strokovnosti motiviranih 

51. Nekateri prostovoljci pa lahko pri tem povzročijo celo več 

škode kot koristi. 

Povzročanje škode prostovoljcev 

52. […] zato potrebna ustrezna selekcija. Ustrezna selekcija 

53. […]se lahko najde za vsakogar, ki je pripravljen pomagati, 

ustrezno vlogo, v kateri bo lahko pomagal. 

Ustrezna vloga pomoči vsakomur 

54. Pomembno je, da se žrtve ne »psihiatrizirajo«, Možnost »psihiatriziranja» žrtev 

55. […] identificira tiste, ki ne iščejo pomoči, a jo sicer 

potrebujejo, in se jim jo tudi nudi. 

Iskanje tistih, ki potrebujejo pomoč 

56. Ko bodo vsi prej našteti usposobljeni za svoje delo, morajo  

to opravljati ob stalni superviziji. 

Stalna supervizija po končanem 

usposabljanju 

57. Strokovni pogostokrat niso motivirani. Strokovni niso motivirani 

58. Potrebno je delati z njimi, predvsem da ne doživijo 

sindroma izgorelosti. 

Preprečitev sindroma izgorelosti 

59. Potrebno je vključiti strokovnjake iz Rdečega križa in 

UNHCR, da usposabljajo bodoče trenerje za to področje 

dela in supervizorje.  

Mednarodna skupnost mora 

usposabljati trenerje in supervizorje 

60. Žrtve vojne na območju Jugoslavije so popolnoma vsi, 

tako Bošnjaki, Hrvati, Srbi, Albanci, Romi, Slovenci itd. 

VSI! 

Žrtve so vsi 

61. V vsaki vojni se bojujejo za neke cilje, do izraza pa 

prihajajo ljudje z motnjami osebnosti in hipertrofijo delov 

identitete, nacionalne, in druge z manipulacijo 

prepričujejo, da so žrtve. 

Manipulacija glede statusa žrtve 

62. V glavnem je delal s Srbi, … Delo s Srbi 

63. … velikim številom beguncev in taboriščnikov, nekaj 

vojaki, ki so bili v Sloveniji, … 

Delo z begunci, taboriščniki in vojaki 

64. … ravno tako pa tudi z manjšim številom muslimanov in 

Hrvatov 

Delo z manjšim številom 

Muslimanov in Hrvatov 

65. V terapijah med njimi ni bilo veliko razlik. Enakost terapij 

66. Begunci so imeli manj posttravmatske stresne motnje, 

depresijo in anksioznost in širok razpon psihiatričnih 

motenj, ki se že obstajale ali pa so se razvijale. 

Psihološke in psihiatrične motnje 

67. Taboriščniki so imeli v večini primerov PTSM, mnogi so 

ga dobili že na bojiščih. 

Taboriščniki v večini primerov 

PTSM 
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68. Vojakov iz Slovenije je bilo malo, v glavnem so zanje 

skrbeli v bolnici VMA v Beogradu.. Spominjam se, da so 

bili nekateri izpostavljeni mučenju. To me je zelo 

presenetilo, a očitno so povsod sadisti, ki čakajo na vojno 

in da s tem pride tudi njihov čas. 

Mučenje vojakov JLA v Sloveniji 

69. Najbolj frekventne posledice so se pojavile v obliki PTSM, 

dosti je bilo depresije, opažena so bila poslabšanja pretklih 

psihi atričnih motenj, …  

PTSM in depresija kot najbolj 

pogoste posledice 

70. …veliko pa je bilo tudi odvisnosti od alkohola, predvsem 

med vojaki.  

Odvisnost od alkohola med vojaki 

71. Nekateri so pili že pred vojno, saj je tu to nekako 

»običajno» druženje med moškimi. 

Odvisnost od alkohola že pred vojno 

ali pa »moška družba« 

72. Na bojišču to poveljniki celo dovoljujejo, saj alkohol velja 

za anksiolitik. V glavnem, prepovedano ni. 

Alkohol kot anksiolitik na bojišču 

73. Ravno tako je alkohola dovolj in je povsod dostopen. Lahka dostopnost alkohola 

74. Tudi po končani vojni so ostali odvisni od alkohola. Odvisnost od alkohola ostala po vojni 

75. Za potrebe diagnostike PTSM so uporabljali Impact of 

Event Scale, 

Impact of Event Scale za diagnostiko 

PTSM 

76. … metodologija po Hamiltonu je bila uporabljena za 

diagnostiko depresije, 

Metoda po Hamiltonu za diagnostiko 

depresije 

77. … uporabljali pa so tudi druge teste. Drugi testi za diagnostiko 

78. Pri svojem delu ni zaznal odvisnosti od različnih drog. 

Mogoče je bila prisotna marihuana, ampak tudi ta se na 

bojišču hitro porabi.  

Odsotnost odvisnosti od drog 

79. Droge so po njegovem na bojišču nedostopne.  Prepoved uporabe drog na bojiščih 

80. Težke droge povzročajo zelo izstopajoče vedenje, zato 

takšni odvisniki ne gredo na bojišča.  

Škodljivost drog na bojiščih 

81. Od leta 1997 je izvajal terapijo z žrtvami s tehniko EMDR 

(Eye Movement Desensitisation and Reprocessing), katere 

se je naučil v ZDA in jo prvi prinesel v Srbijo.  

Terapija tehnika EMDR 

82. Drugo je bila psihosocialna pomoč. Drugo psihosocialna pomoč 

83. Trenutek, ko je bil na usposabljanju v ZDA, mu je 

spremenil življenje. 

Usposabljanje v ZDA 

84. Prej se je ukvarjal s psihoanalizo. Predhodno ukvarjanje s psihoanalizo 

85. Usposabljala ga je Francine Shapiro, ki je odkrila metodo 

leta 1989 in v tem istem letu, se pravi po približno 20 letih 

po vietnamski vojni, s pomočjo še 12 psihologov 2500 

vojnih veteranov  ozdravila PTSM, . 

Pragmatičnost tehnike EMDR 

86. Njegova osebna definicija psihosocialne pomoči je najprej 

prisotnost in opolnomočenje vseh, dobra selekcija, kdo 

potrebuje psihološko in kdo psihiatrično pomoč, visoko 

selektivna in strokovna pomoč, travmatizirana s 

psihiatričnimi motnjami (EMDR je uradno 

najučinkovitejša pomoč), ob tem pa vzporedno tudi 

socialna pomoč, reintegracija v družbo, v obliki 

reviktimizacije (izhod iz pozicije žrtve) in resocializacija. 

Psihosocialna pomoč je najprej 

prisotnost in opolnomočenje vseh, 

dobra selekcija, kdo potrebuje 

psihološko in kdo psihiatrično 

pomoč, visoko selektivna in 

strokovna pomoč, travmatizirana s 

psihiatričnimi motnjami (EMDR je 

uradno najučinkovitejša pomoč), ob 
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 tem pa vzporedno tudi socialna 

pomoč, reintegracija v družbo, v 

obliki reviktimizacije (izhod iz 

pozicije žrtve) in pa resocializacija 

87. Meni, da bi morala biti terapija z žrtvami vojne celostna, 

saj moramo v proces vključiti tudi »normalno 

prebivalstvo« zaradi integracije družine, šole, v katerih so 

otroci žrtev. 

Vključitev »normalnega« 

prebivalstva v proces terapij 

88. Najboljša preventiva je delo z otroki in mladostniki kot 

krepitev vrednot, zdravega življenja, prenašanja 

življenjskih veščin, učenja veščin komunikacije in 

spoštovanja različnosti. 

Preventiva v delu z otroci in 

mladostniki 

89. Srbija je poskusila z »državljansko vzgojo«, a neuspešno, 

ker koncept ni bil jasen 

Poskus vključitve šolskega sistema v 

proces terapij 

90. Učitelji so zrcalo družbe, šolski sistem je katastrofalen in 

zapostavljen, le mogoče točka v proračunu. To je tragedija. 

Ustvarjajo se izobraževalni hudiči.  

Pomembna vloga učiteljev in 

nezadostnost šolskega sistema 

91. Po takšnih dogodkih, ki so se zgodili na območju nekdanje 

Jugoslavije, predvsem na kriznih območjih, je po 

njegovem mnenju ostalo mogoče borih 5 % populacije. 

Njih je kriza celo združila, a taki so žal redki.  

Slabih 5 % populacije je ostalo 

»normalnih« 

92. Evalvacija njihovega dela je bila stalna, izvajala pa sta jo 

prof. dr. Goran Kneževič in pa dr. Goran Opačič, ki sta še 

danes predavatelja za diagnostiko in evalvacijo na 

Filozofski fakulteti v Beogradu.  

Redno izvajanje evalvacije 

 

 

Intervju z dr. Hashimom Salihom 

 

 
KODA 1. REDA 

1. [...] je bil tudi sam žrtev vojne v Iraku. Izkušnje kot žrtev vojne 

2. Prvič se je to zgodilo med letoma 1972–1973, ko so njega, 

mamo, brata in sestro sredi dneva po vrnitvi iz šole 

varnostniki tajne službe stranke Bass poslali na tovornjak 

in jim niso dovolili vzeti s seboj niti vode niti kuhanega 

kosila. Peljali so jih na Njihove zadnje beseda so bile: 

Poskus usmrtitve 

 

3. Peljali so jih na samoten kraj na prostem, na žgoče sonce in 

jih tam pustili.  

Družino pustili sredi puščave 

4. Njihove zadnje beseda so bile: »Zdaj se lahko pridružite 

očetu.« Oče je kot policijski oficir služboval na Baraznijevi 

strani.  

Maščevanje zaradi očeta 

5. Takrat je imel vsega 11 let, sestra 10 let, brat pa je bil še 

dojenček. 

Otroci kot žrtve vojne 

6. Spomni se, da jih je bilo zelo strah za brata, ki je zaradi 

žeje in lakote ves čas jokal, mama pa ga zaradi šoka ni 

Jokanje dojenčka in šok matere 
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mogla dojiti. 

7. Vsi so bili prestrašeni. Prestrašenost  

8. Našel jih je pastir in jih v rešil. Dal jim je ovčje mleko in 

jih preko drugega traktorista napotil k vasi, kjer so varno 

prenočili. 

Spontana pomoč lokalnega 

prebivalstva 

9. Drugič se je zgodilo leta 1981, ko je bil kot srednješolec 

višjega letnika priključen formaciji mladine, katero so 

usposabljali s področja vojaških veščin ipd. 

Žrtev zaradi etnične pripadnosti 

10. Poleg nekaj bombardiranj iranskih letal in nekaj streljanja 

iz protiletalskega orožje zaradi prihoda v takratno SFRJ 

leta 1982 ni doživel večjega občutka vojne in drugih oblik 

nasilja.  

Bombardiranja iranskih letal in 

različna streljanja 

11. Tretjič je bil žrtev vojne leta 1999 kot zdravnik v mestu 

Kačanik na Kosovu, saj je bil zaradi službe in takratnih 

okoliščin priključen v kosovsko vojno. 

Žrtev kot zdravnik 

12. Tik pred začetkom vojne so z vojaškimi tovornjaki v 

sosednji objekt pripeljale žrtve albanske narodnosti, 

večinoma ženske in otroke. 

Stik z žrtvami vojne  

13. Med vojno je bil trikrat v zloglasnem taborišču Blace na 

meji z Makedonijo in tam vsakič srečal preko 200.000 

ljudi, ki so čakali, da bodo prečkali mejo. 

Stik z veliko množico žrtev vojne 

14. V Kačaniku sem bil da so  divji psi trgali okončine trupel, 

mučenju živih mladih in starih ljudi ipd. 

Stik z ubitimi žrtvami vojne 

15. NATO-ve sile so vsakodnevno raketirale položaje okoli 5 

km od njegove lokacije, streljale, požigale hiše, 

bombardirale mesto. 

Priča raketiranja mednarodnih sil, 

streljanja, požiganja hiš, 

bombardiranje mest 

16. Neverjetno, nekaj dni na začetku ga je bilo strah, ampak ko 

se je umiril in si povedal, če je čas da umre naj umre, samo 

naj bo v spanju in brez bolečin. 

Sprijaznjen z dejstvom, da lahko 

umre 

17. Spal je v temni sobi brez elektrike, v roki pa je imel ves čas 

zavito in seveda zaklenjeno avtomatsko orožje. 

Spanje v vojnih razmerah 

18. Ko je zapustil Kosovo, je velikokrat zelo pogrešal te 

dogodke in to nenormalno stanje in je celo razmišljal o 

vrnitvi. Nenehno je doživljal učinek povišanega adrenalina 

v krvi. Bilo je povsem nenormalno.  

Pogrešanje travmatskih dogodkov  

19. V prvem dogodku leta 1972–73, mu je odločilno pomoč, da 

so ostali živi, nudil pastir, ki se je po naključju znašel na 

istem kraju. 

Pomoč pastirja kot rešitev življenja 

20. Naprej so jim pomagali in ob tem celo tvegali življenje 

neznani kmetje.  

Ob nudenju pomoči tvegali življenje 

kmetje 

21. Ko je njegov oče dobil obvestilo, da so na poti, jim je 

organiziral pot do sebe preko tajnih kurirjev, ki so jih na 

različne načine peljali od vasi do vasi.. 

Pomoč tajnih očetovih kurirjev 

22. Spominja se, da so bili skriti celo v traktorski prikolici in 

da je bila pot zelo boleča, saj jih je zaradi neravnega terena 

ves čas premetavalo. 

Skrivanje v prikolicah na poti 
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23. Naslednje pomoči je bil deležen šele ob prihodu v 

Slovenijo. V Ljubljani mu je Slovenska filantropija 

pomagala s pravno in simbolično denarno pomočjo ter tudi 

najti stanovanje na Kogojevi ulici v Šiški. 

Pomoč ob prihodu v Slovenijo 

24. Misli, da pa je najboljšo psihosocialno pomoč dobil, ko je 

dobil delo zdravnika v ambulante za nezavarovane osebe. 

Delo kot psihosocialna pomoč 

25. Ko je prvič vstopil v ordinacijo, so se mu kolena tresla od 

strahu. 

Strah ob pričetku dela 

26. Naslednja faza pomoči je nastopila, ko je bolniku določil 

terapijo, ga poslal k specialistu in dobil odgovor, naj bolnik 

nadaljuje z določeno terapijo do naslednjega pregleda. 

Potrditev njegove predlagane terapije po mnogih letih 

neopravljanja poklica, je bila zanj po vseh dogodkih in po 

prihodu v Ljubljano najboljša psihološka podpora.  

Prva uspešna diagnoza in predlagana 

terapija kot najboljša psihosocialna 

pomoč 

27. Nacionalne organizacije, ki bi nudila psihosocialno pomoč 

na ravni države, v Iraku skorajda ni. Tiste maloštevilne pa 

so zaradi korupcije in razdeljenosti zelo neučinkovite. 

Odsotnost nacionalnega sistema 

psihosocialne pomoči v Iraku 

28. V okviru UNHCR ali posameznih držav deluje nekaj 

mednarodnih in nevladnih organizacij. 

Prisotnost nekaj organizacij pod 

okriljem UNHCR 

29. Na lokalni ravni so najbolj razširjene verske organizacije. Razširjenost verskih organizacij na 

lokalnem nivoju 

30. V iraških, predvsem revnih in gosto naseljenih mestih je 

videti različne napise, kot npr. islamska šola, islamska 

ambulanta, islamska bolnišnica. 

Prisotnost verskih organizacij v 

revnih in gosto naseljenih mestih 

31. Je nekaj tudi turških osnovnih in srednjih šol in evropskih 

cerkvenih, vladnih in nevladnih organizacij. 

Prisotnost turških osnovnih in 

srednjih šol in različni evropskih 

organizacij 

32. Po njegovem mnenju mora biti vsaka organizacija, ki 

ponuja psihosocialno pomoč, popolnoma versko, 

nacionalno in ideološko nevtralna. 

Zahteva po verski, nacionalni in 

ideološki nevtralnosti organizacij v 

okviru psihosocialne pomoči  

33. Najbolje je, da na lokalni ravni delajo izobraženi sposobni 

ljudje, ki poznajo jezik, mentaliteto, problematiko in 

potrebe. 

Pomoč na lokalnem nivoju s strani 

lokalnih strokovnjakov 

34. Donatorske države in organizacije morajo vzpostaviti in 

nenehno izvajati nadzor nad delom takšnih organizacij 

Vzpostavitev sistema nadzora nad 

sistemom psihosocialne pomoči 

35. Meni, da verska ali nacionalna organizacija, namerno ali 

nenamerno, pasivno ali aktivno, prinese s seboj svojo 

ideologijo. 

Prihod ideologije v okviru verskih ali 

nacionalnih organizacij 

36. Žrtve vojne nimajo izbire in so prisiljene iskati pomoč pri 

njej, hkrati pa so prisiljene sprejeti takšno ali drugačno 

sporočilo. 

Prisiljenost žrtev v sodelovanje 

37. Posledice so v Iraku in drugje po svetu so radikalizem in 

različne nove skupine.    

Posledice v radikalizmu in različnih 

novih skupinah 

38. Žrtve vojne v Iraku so bili v različnih obdobjih vsi. Žrtve v Iraku vsi 

39. Pred in med Sadamovim režimom so bili žrtve večinoma 

Kurdi, ki so se celo pred nastankom Iraka borili za svojo 

Kurdi kot žrtve 
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državnost in druge pravice. 

40. V času Sadamovega režima, zlasti v obdobju vojne z 

Iranom, so bili žrtve Kurdi in šiiti. Problem šiitov takrat je 

bil, da so našli v navzkrižju njihove arabske pripadnosti v 

sunitskem Iraku in religijsko pripadnostjo šiitskem Iranu. 

Kurdi in šiitski Arabci 

41. V novejšem času so žrtve nasilja suniti. Sunitski Arabci kot žrtve 

42. Suniti so bili v zgodovini Iraka do padca tamkajšnjega 

režima na vodilnih položajih, po vdoru Američanov pa so 

položaje v državi so prevzeli šiiti in sledilo je splošno 

protisunitsko maščevanje.  

Protisunitski revanšizem 

43. Problem Iraka kot države je njen nastanek. Irak je nastal 

leta 1916 na osnovi Sykes-Picotovega sporazuma. Ta 

dogovor je nastal na osnovi razdelitve Bližnjega vzhoda 

med velikimi državami oz. Anglijo in Francijo. 

Nastanek Iraka 

44. Ta dogovor je zajel  geopolitične in strateške interese 

velikih sil, ne da bi upošteval naravne ali nacionalne meje 

med narodi Bližnjega vzhoda. 

Slaba odločitev glede nastanka 

države Irak 

45. V Iraku so kljub nestrinjanju vpletenih združili Arabce in 

Kurde in še nekatere druge manjšine. 

Združitev narodov brez njihovih 

soglasij 

46. V Iranu se je združilo več kot 80 različnih narodov in 

manjšin. 

Združitev narodov in manjšin v Iranu 

47. Irak je naftno najbogatejša država na svetu. Naftno bogastvo Iraka 

48. Od nastanka je ta država z ene strani v navzkrižju interesov 

velikih sil in držav v okolici, … 

Navskrižje interesov s sosednjimi 

državami 

49. … z druge strani pa je prisoten stalni kurdsko-arabski in 

šiitsko-sunitski konflikt. 

Notranji konflikti v Iraku 

50. Zaradi navedenega geostrateškega položaja, so bila ta 

območja v zgodovini vedno polja krvavih bitk.   

Geostrateški položaj kot vzrok 

konfliktov 

51. Za normalizacijo stanja v državi je najbolje Irak razdeliti na 

tri entitete oz. na kurdsko, šiitsko arabsko in sunitsko 

arabsko državo. 

Normalizacija stanja je razdelitev 

države 

52. Naj bo vsaka entiteta pod protektoratom ene od velikih sil, 

… 

Protektorat velikih sil 

53. … tako da bi se vmešavanje držav v okolici, kot so Turčija, 

Iran in Saudova Arabija, zmanjšalo. 

Minimaliziranje vmešavanja 

sosednjih držav 

54. Razdelitev bi odpravila glavni razlog večletnih konfliktov 

in omogočala normalen razvoj v vsaki entiteti.   

Razdelitev kot rešitev ponovnih 

konfliktov 

55. Kot zdravnik je pomagal ljudem na Kosovu, v Kačaniku, 

ljudem, ki so jih v vojaških tovornjakih pripeljali v sosednji 

objekt. 

Nudenje pomoči kot zdravnik na 

Kosovu 

56. Pomoč je bila večinoma simptomatska. Simptomatska pomoč 

57. V Sloveniji se je v ambulanti za nezavarovane oseb srečal z 

nekaj žrtvami, večinoma iz Bosne in Hercegovine in 

Hrvaške. 

Pomoč žrtvam iz BiH in Hrvaške v 

Sloveniji 

58. Posledice pri žrtvah vojne so bile različne. Različnost posledic pri žrtvah vojne 

59. V akutni fazi sta bila prisotna šok in prestrašenost. Šok in prestrašenost v akutni fazi 
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60. Žrtve, ki jih je srečal v Kačaniku, so bile večinoma v šoku. 

Jokali so, nekateri niso mogli govoriti, nekateri so se 

skrivali ali se stisnili v kot, pri starejših je bil krvni tlak 

zelo visok, drugi po več dni nič niso jedli itd. 

Jok, nesposobnost govora, skrivanje 

in stiskanje v kot, visok krvni tlak, 

pomanjšanje apetita na Kosovu 

61. Vse je bilo odvisno od starosti, stopnje izobrazbe žrtve ter 

vrste travme, ki jo je žrtev nosila v sebi. 

Starost, stopnja izobrazbe in vrsta 

travme žrtve kot faktorji stanja pri 

žrtvah 

62. V ambulanti v Ljubljani se spominja primera starejše gospe 

iz Hrvaške, ki je tam je izgubila vse. V Sloveniji je živela v 

begunskem centru. Prvič je prišla potolčena in govorila 

kako jo vse boli, da ne more spati, da ima vnuka, ki ne 

more vstati, da ima na Hrvaškem lepo hišo z rožami v vrtu. 

Primer gospe iz Hrvaške 

63. Dal sem ji 2 mg apaurina in protibolečinsko zdravilo. Terapija v obliki zdravila za 

pomiritev 

64. Drugič je prišla vsa vesela in celo kavo mu je prinesla. da ji 

je zdaj dobro, da mirno spi itd. 

Sprememba stanja pri žrtvah 

65. Tretjič je prišla spet potolčena. Ko jo je vprašal, kaj je bilo, 

je rekla so ji omogočili, da obišče hišo na Hrvaškem, ko pa 

je prišla tja, pa je videla, da se je vanjo vselil Hrvat in ji je 

uničil vse rože na vrtu. 

Sprememba stanja pri žrtvah 

66. Njegova oblika psihosocialne pomoči kot zdravnika je bilo 

odpravljanje znakov in simptomov, … 

Odpravljanje znakov in simptomov  

67. … če pa je le mogel, je žrtvi prisluhnil. Poslušanje žrtve 

68. Ob zaključku razgovora je dejal, da so starost, stopnja 

izobrazbe, mentaliteta žrtve, vrste in obsežnosti ter trajanje 

travme, posledice travme, dejavniki, ki določajo vrsto 

terapije in pomoči. 

Starost, stopnja izobraženosti, 

mentaliteta žrtve, vrste in obsežnosti 

ter trajanje travme, posledice travme, 

so dejavniki, ki določajo vrste 

terapije in pomoči. 

69. V akutni fazi bi bilo žrtvi potrebno pomagati, da se zbere, 

… 

Pomoč žrtvi v akutni fazi da se zbere 

70. … dolgoročno pa bi bilo predvsem potrebno normalizirati 

življenjske razmere in žrtve zaposliti, saj  je v preteklosti 

večina žrtev verjetno imela delo in vsakodnevno rutino. 

Dolgoročna pomoč v obliki 

normalizacije pogojev življenja in 

zaposlitev žrtve 

71. Vrnitev v takšna ali podobna razmerja pomaga žrtvi, da 

pozabi ali pa vsaj, da slaba preteklost zbledi. 

Vrnitev v stanja pred konflikti 

72. Seveda je vsak človek poseben individuum, zato bo nekdo 

potreboval takšno, drugi pa drugačno pomoč. 

Individualna obravnava 

posameznikov 

 

 

Intervju z dr. Charlesom Tauberjem 

 

 
KODA 1. REDA 

1. Na območje zahodnega Balkana, prvotno na območje 

vzhodne Hrvaške, je prišel v juniju leta 1995. Organizacija 

je bila uradno registrirana v novembru leta 1997 na 

Reaktivna prisotnost tuje neprofitne 

nevladne organizacije na 

postkonfliktnem območju 
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Nizozemskem kot neprofitna nevladna organizacija. 

Organizacija je ravno tako registrirana kot nevladna 

organizacija v ZDA in je v procesu pridobivanja 

dobrodelnega statusa v Združenem kraljestvu. Na 

Hrvaškem in v BIH je registrirana kot veja tuje 

organizacije. Njihovo primarno delovno območje so vzhod 

Hrvaške in deli Brčkega z okolico v BIH, določene 

aktivnosti pa so potekale tudi na območju Vojvodine v 

Srbiji. 

2. V zadnjih 21 letih se je v različnih oblikah srečal z več kot 

1000 žrtvami konfliktov. V celotnem obdobju njegovega 

dela, od leta 1988, pa se je srečal z več kot 1500 žrtvami 

različnih konfliktov/vojn. 

Izkušnje z več kot 1500 žrtvami pri 

nudenju psihosocialne pomoči 

3. Po njegovem mnenju je bila organizacija psihosocialne 

pomoči tako na nacionalnem/državnem nivoju kot tudi na 

ravni mednarodne skupnosti grozljiva. 

Grozljiva organizacija psihosocialne 

pomoči 

 

4. Vsi so bili bolj usmerjeni k dosegu politične publiciteto in 

navidezni učinkovitosti kot k dejanskemu zdravljenju ran 

nasilja, konfliktov in mučenja. 

Politični vpliv na nudenje 

psihosocialne pomoči 

5. Da bi zares odpravili posledice travm in 

intra/posttravmatskih stresnih odzivov je bilo narejeno elo 

malo ali sploh nič. 

Malo konkretne psihosocialne 

pomoči 

6. Razloži tudi, da v sklopu njegove organizacije uporabljajo 

termin posttravmatske stresne reakcije namesto 

posttravmatska stresna motnja, ker verjamejo, da so 

reakcije zelo raznolike in vključujejo tako medicinske kot 

tudi psihološke pojave, da so reakcije zelo raznolike, ki pa 

vključuje tako medicinske kot tudi psihološke pojave… 

Posttravmatska stresna motnja kot 

posttravmatske stresne reakcije 

7. … ki pa niso definirani v dveh standardiziranih 

diagnostičnih klasifikatorjih DSM (Diagnostic and 

Statistical Manual for Mental Disorders) in ICD 

(International Classification of Diseases). 

Slabost standardiziranih 

diagnostičnih klasifikatorjev DSM in 

ICD 

8. Ravno tako se zavzemajo, da tovrstne reakcije izločijo s 

patoloških področij, saj menijo, da so to naravne reakcije 

na tovrstne okoliščine 

Izločite patološkosti zaradi naravnih 

reakcij na tovrstne okoliščine 

9. Kakor lahko vidi še danes, so bili in so še vedno glavni cilj 

hitri »popravki«, ki dajejo publiciteto, ne pa resnično 

dolgoročno zdravljenje.  

Glavni cilj »hitri poravki», ki dajejo 

publiciteto 

10. Ravno tako je bilo na območjih uporabljenih zelo veliko 

psihoaktivnih zdravil, zelo pogosto v norih in »čudovitih« 

kombinacijah. 

Uporaba velikega števila 

psihoaktivnih zdravil v različnih 

kombinacijah 

11. To je povzročilo mnoge psihološke, če ne celo 

medicinske/fizične odvisnosti in tako zmanjšalo 

funkcionalnost posameznika in njegovo ozdravitev. 

Dodatne posledice prevelike uporabe 

psihoaktivnih zdravil 

12. V veliki meri je prisotna tudi stigmatizacija ljudi, ki 

zmanjšuje pobudo in odvrača ljudi od tega, da prevzamejo 

Negativne posledice stigmatizacije 

ljudi v okviru psihosocialne pomoči 



 112 

odgovornost za svoje življenje, ter jim onemogoča, da bi 

vstopili v svet dejanskega dela, ki bi, ko bi okrevanje 

doseglo določeno raven pozitivno vplivalo na 

rehabilitacijo. 

13. Glede organizacije same pomoči ima malo dobrih besed 

glede organizacije na nacionalnem/državnem nivoju oz. na 

nivoju in mednarodnih organizacij. 

Slaba organizacija psihosocialne 

pomoči na nacionalnem in 

mednarodnem nivoju 

14. Druge težave, ki niso bile omenjene, so bili in so tiste, ki se 

vežejo pridobivanja sredstev. 

Težave pri pridobivanju potrebnih 

sredstev 

15. Veliko dela na področju duševnega zdravja in okrevanja se 

šteje za »nepomembno« in »obrobno«. To sta bili besedi, 

ki so jih videli v pismih za zavrnitev, katere so prejeli oni 

ali pa druge organizacije. 

Slabo vrednotenje duševnega zdravja 

in okrevanja v družbi 

16. Prav tako so cikli financiranja bili in so izjemno kratki – 

leto ali morda malo več –, kar je popolnoma nezadostno, 

celo za začetek dela. 

Financiranje kratkih ciklov pomoči 

17. Ko je bil pred nekaj leti v neki državi v zahodni Afriki, so 

mu predstavniki tamkajšnjih lokalnih organizacij povedali, 

da naj se tja ne vračajo, če njihovi programi ne bodo trajali 

vsaj 15 let. Po njegovem mnenju je tudi ta rok kratek. 

Izkušnja po zahtevi o dolgoročnosti 

trajanja projektov iz Afrike 

18. V njihovi organizaciji sta bila dobra raven strokovnega 

znanja in izkušenj in to, da so imeli, dostop do vsaj 

nekaterih nacionalnih in mednarodnih strokovnjakov. 

Dobre izkušnje njihove organizacije  

19. Potrebovali so in še vedno potrebujejo več strokovnjakov 

in več osebja. 

Potreba po več strokovnjakih in 

osebju 

20. Iskanje usposobljenega kadra pa je bilo in je težava, saj 

zahteva dodatna sredstva. 

Iskanje kadra zahteva dodatna 

sredstva 

21. Kot je že navedel, sta težava ciklus/trajanje financiranja in 

kratkoročnost. 

Problem je trajanje financiranja in 

kratkoročnost 

22. Prostovoljci in drugi kadri niso pripravljeni delati le tako 

dolgo da dobro spoznajo regijo in tamkajšnje težave, 

dojamejo splošne informacije in specifike in preizkusijo 

možne rešitve.  

Prekratka doba resno delo 

prostovoljcev 

23. Na podlagi njegovih izkušenj predlaga, da je potrebno 

najprej je rešiti problem zmogljivosti. 

Reševanje problema zmogljivosti. 

24. Zaradi uporabe »bosonogih« terapevtov in mirovnikov so 

razvili program usposabljanja, znan kot pragmatično 

opolnomočenje (PET), ki je osredotočen na posameznika 

in vključuje elemente izobraževanja, supervizije in 

terapije. Skupine so sestavljene iz najmanj 3 in največ 12 

oseb. Program obsega srečanj po dve uri tedensko za 

približno obdobje enega leta. 

Razvoj programa usposabljanja PET  

25. Vsebina se dotika osnov dela z ljudmi, komunikacije, 

osnovne psihologije in svetovanja, civilne družbe in 

človekovih pravic. 

Vsebine programa PET 

26. Čeprav so imeli učni načrt, je dejansko učenje temeljilo na 

podlagi izkušenj in pripovedovanja udeležencev. 

Učenje na podlagi izkušenj in 

pripovedovanja 
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27. Tako je bila vsaka skupina, čeprav so bile skupine iz istega 

mesta in z isto demografijo, zelo individualizirana .  

Visoka individualnost skupin 

28. Verjamejo, da mora biti v idealnih razmerah v vsaki vasi 

ena ali več takih skupin. 

Najmanj ena skupina v vsaki vasi 

29. Tovrstna organizacija mora imeti piramidalno strukturo, 

vsaka s supervizijo predhodnega nivoja. Na najnižjem 

nivoju morajo biti skupine, ki si same pomagajo s pomočjo 

ene od oseb, ki je za to usposobljena.  

Piramidalna struktura organizacije z 

ustrezno supervizijo 

30. Ravno tako so izrednega pomena interakcija med člani 

različnih skupin na različnih lokacijah …  

Pomembnost interakcije med člani 

različnih skupin 

31. … element destigmatizacije zaradi razreševanja 

psiholoških težav, predvsem med moško populacijo, … 

Element destigmatizacije med moško 

populacijo 

32. … da se nobena skupina ne izključuje iz dela zaradi 

političnih in etničnih razlogov. 

Neizključitev skupin zaradi političnih 

ali etničnih razlogov 

33. Naslednji problem je politizacija tovrstnega dela, kar se 

mora seveda končati. 

Konec politizacije 

34. Pomoč še posebej potrebujejo zlorabljeni in mučeni 

posamezniki, ki potrebujejo kombinacije medicinskih in 

psiholoških metod zdravljenja, za kar pa morajo biti 

strokovnjaki ustrezno usposobljeni, da prepoznajo in 

nudijo zdravijo tovrstne probleme medicinskih in 

psiholoških reakcij in zlorab različnih oblik. Žal, so bila 

tovrstna usposabljanja zelo redka. 

Potrebne fasilitacije pri kombinacijah 

medicinskih in psiholoških metod 

zdravljenja 

35. Zelo velik problem je zagotavljanje zmogljivosti, tako na 

območju kjer je on delal, še večje težave pa so drugod, kar 

je izvedel ob pogovorih s prijatelji. 

Problem zagotavljanja zmogljivosti 

povsod v svetu 

36. Izredno velika težava je pomanjkanje psihološke 

supervizije za vse ljudi, ki so delali z različnimi 

klienti/pacienti, saj so nekateri zagovarjali celo tezo, da le-

ta ni potrebna, kar pa je bila na njegovem območju dela 

velika napaka.  

Pomanjkanje psihološke supervizije 

37. Vsak program dela na področju psihosocialne pomoči 

mora nuditi destigmatizacijo in senzibilizacijo psihičnih in 

medicinskih reakcij in zadostiti potrebo po pridobitvi 

pomoči. 

Element destigmatizacije in 

senzibilizacije psihičnih in 

medicinskih reakcij 

38. Način motivacije in izbire kadrov potrebnih za tovrstna 

dela, bi najprej ponazoril z dejstvom, da ljudje, ki želijo 

pomagati pri delu, ne potrebujejo visoke izobrazbe. 

Nepotrebnost visoke izobrazbe pri 

nudenju pomoči 

39. Glavna kriterija za izbor osebja morata biti vključenost in 

možnost empatije. 

Vključenost in možnost empatije kot 

glavna kriterija za selekcijo 

40. V nekaterih družbah, tudi območju Balkana, je zelo 

pomembna finančna plat. Delo prostovoljca se kljub veliki 

brezposelnosti zavrača, čeprav bi v sklopu dela lahko 

pridobili nova znanja in izkušnje in si tako izboljšali 

možnosti pri iskanju službe.  

Pomanjkanje volje za delo brez 

plačila kljub veliki brezposelnosti 

41. Ravno tako so pomembne pozornost in priznavanje Pozornost in priznavanje dosežkov, 
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dosežkov, kakovost dela in kontinuirana pozitivna kritika.  kvalitetnega dela in pozitivna kritika 

42. Verjamejo tudi, da mora imeti posameznik imeti pogum za 

nenehno učenje, znanja pa je mogoče pridobiti tudi preko 

različnih oblik usposabljanja.  

Pogum stalnega učenja 

43. Diagnostika pri žrtvah konfliktov/vojn je težka. Težka diagnostika 

44. Videli so, kaj je, po njihovem mnenju, pretirano zanašanje 

na DSM in zlasti na ICD. Po njihovem mnenju in 

izkušnjah so te številke in diagnoze pogosto napačne in 

nikakor ne zadostujejo obsegu reakcij upravičencev 

pomoči. 

Napačnost in nezadostnost obstoječih 

diagnostičnih klasifikatrojev 

45. Tako so dali prednost zelo individualističnemu pristopu. Prednost individualnih pristopov 

46. Spoznali so, da je to zelo zamudno, in bili obenem tudi 

priča številnim hudim reakcijam ljudi, ki niso bili deležni 

ustrezne diagnostike in obravnave uradne medicine, 

psihologije, socialnega skrbstva in mnogih drugih. 

Zamudnost in koristnost 

individualnega pristopa diagnostike 

47. Na podlagi konkretnih izkušenj s postkonfliktnih območij 

so bili po njegovem mnenju vsi tako storilci kot žrtve. 

Opredeliti nekoga kot storilca ali žrtev je vprašanje 

lokacije in okoliščin. 

Vse vpletene etnične pripadnosti v 

konfliktu so bili tako storilci kot 

žrtve 

48. Mogoče so edina izjema pripadniki različnih romskih 

skupnosti, ki so bili po njegovem mnenju žrtve vsepovsod. 

Romske skupnosti kot žrtve 

vsepovsod 

49. On in njegova organizacija so delali tako rekoč z vsemi 

skupinami v tej regiji.  

Delo z vsemi skupinami 

50. Naleteli so na skoraj vsakršne telesne poškodbe.. Zdravstvene težave na vseh delih 

telesa 

51. Precej pogosto je bil prizadet krvožilni sistem, zaradi česar 

so se v najhujših oblikah pojavili srčni in možganski 

infarkti, v blažjih pa povišan krvni tlak. 

Prizadetost krvožilnih sistemov  

52. Zabeležili so precej težav z endokrinimi žlezami zlasti v 

obliki sladkorne bolezni in ščitničnih težav. 

Endokrine težave 

53. Mogoče je trditi, da gre za avtoimunske težave, saj 

delovanje imunskega sistema ob visokem stresu oslabi. V 

zvezi s tem so zaznali tudi visoko stopnjo različnih rakavih 

obolenj, … 

Avtoimunske težave 

54. … poleg tega veliko obolenj želodca in prebavil, predvsem 

razjede, Crohnovo bolezen in ulcerozni kolitis. 

Gastrointestinalne težave 

55. Zaznane so bile tudi težave z dihanjem, težave togosti 

mišic itd. 

Težave z dihanjem in togosti mišic 

56. Podatki pristojnega organa hrvaške vlade med žrtvami 

vojne, tako med vojaki kot civilisti, zaznavajo tudi višjo 

stopnjo smrtnosti. 

Višja stopnja smrtnosti med žrtvami 

vojne 

57. V zvezi s psihološkimi težavami so videli praktično vse, 

kar je mogoče. 

Izkušnja z vsemi vrstami psiholoških 

težav 

58. Veliko depresije, jeze in besa, anksioznost, frustracije, 

izolacijo in reaktivno psihozo. 

Depresija, jeza in bes, anksioznost, 

frustracije, izolacije in reaktivna 

psihoza kot psihološke posledice 
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59. Vse to vodi do povečane stopnje samomorov in poskusov 

samomorov. Ena od njihovih strank, ki je vodilni član 

organizacije veteranov, ocenjuje, da je več kot 80 % 

njegovih kolegov že poskusilo izvesti samomor vsaj 

enkrat, kar nekaj, pa je celo večkrat. 

Povečanja stopnja samomorov in 

poskusov samomorov 

60. Niz zelo pomembnih težav so tudi pomanjkanje pobude in 

pomanjkanje prevzemanja odgovornosti za življenje. 

Pomanjkanje pobude in pomanjkanje 

prevzemanja odgovornosti za 

življenje 

61. Redke izjeme so stranke, ki  navedenih težav nimajo. Mala populacija brez težav 

62. Še en skoraj univerzalni sklop težav pa so težave v 

odnosih. 

Težave v odnosih 

63. Na teh območjih ni tradicije in je le malo prakse izražanja 

čustev, zlasti med moško populacijo. 

Malo izražanja čustev med moško 

populacijo 

64. To pogosto vodi do izbruhov jeze in pogostega števila 

nasilja v družini in drugod 

Izbruh jeze in nasilje 

65. Ne glede na stopnjo nasilja  družinskih in prijateljskih 

odnosih, so so številni napeti posamezniki verjetno večina 

njihovih klientov. 

Večina klientov napetih 

66. Še en sklop težav, ki so jih zaznali, je transgeneracijski 

prenos travme. To se kaže tudi v veliki količini nasilja v 

šolah. 

Transgeneracijski prenos travme 

67. Naslednji sklop težav obsega medicinsko-psihološke ovire. 

Pomembnejše med njimi so psiho-spolne težave pri obeh 

spolih, ki pogojujejo omenjene težave v odnosih. 

Psiho-spolne težave pri obeh spolih 

68. Glede diagnostike PTSM ali depresije izjavi, da ne 

uporabljajo izraza PTSM, temveč govorijo o 

posttravmatskih stresnih reakcijah. 

Uporaba pojma posttravmatske 

stresne reakcije in ne motnja 

69. V sklopu dela ne uporabljajo diagnostičnih urnikov, 

temveč delajo s simptomi, poskušajo priti do vzrokov, ki 

nimajo, po njihovih izkušnjah, izvora le v travmatskih 

dogodkih, temveč tudi v notranjih psiholoških in zunanjih 

dejavnikih. 

Simptomatsko delo in odkrivanje 

vzrokov 

70. Na vprašanje, kako so nudili psihosocialno pomoč žrtvam 

in katero obliko/tehniko dela so uporabljali, ga je zmotilo 

vprašanje v preteklem času, saj navaja da psihosocialno 

pomoč nudijo še vedno. Po njegovem mnenju se delo v tej 

regiji sploh še ni začelo.  

Neobstoj sistema psihosocialne 

pomoči v regiji 

71. Sicer predlaga delo neposredno s posamezniki oz. 

skupinami. 

Neposredno delo s posamezniki in 

skupinami 

72. Dodaja, da ne verjame, da lahko psihosocialna pomoč po 

nasilnih konfliktih zaleže v kratkem času s hitrimi togimi 

metodami, saj morajo biti procesi dolgotrajni in resnično 

vstopiti globoki.  

Dolgotrajnost procesov in obveza 

konkretnega reševanja problemov 

73. Psihosocialno pomoč opredeljuje kot uporabo metod, s 

katerimi si bo posameznik prizadeval za izpolnitev svojega 

življenjskega poslanstva, da bodo temeljni vzroki stiske 

obravnavani tako, da se bo posameznik lahko spopadel z 

Psihosocialna pomoč pomeni 

uporabo metod, s katerimi si bo 

posameznik prizadeval za izpolnitev 

svojega življenjskega poslanstva, da 
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njimi in se v življenju trudil za doseg strokovnosti v 

najširšem pomenu besede – v poklicu, pri konjičkih, v 

odnosih in duhovnosti. V tem sledijo Viktorju Franklu.  

bodo temeljni vzroki stiske 

obravnavani tako, da se bo lahko 

spopadel z njimi in se v življenju 

trudil za doseg strokovnosti v 

najširšem pomenu besede  

74. Pred nastopom dela se je izšolal za zdravnika na Univerzi 

v Groningenu na Nizozemskem in pridobil mnogo 

certifikatov nizozemskih zavodov za usposabljanje s 

področja duševnega zdravja (RINOs) na področju 

psiholoških travm in pa dela z duševnim zdravjem 

migrantov. Udeležil se je tečaja v povezavi z nizozemsko 

šolo javnega zdravja v sodni medicini. 

Predhodno pridobivanje znanj in 

veščin za opravljanje tovrstnega dela 

75. Delal je tudi kot član Medical Examniation Group, ki je 

bila skupna delovna skupina organizacije Amnesty 

International in pa Nizozemskega združenja za medicinsko 

polemologijo (podružnica organizacije Mednarodni 

zdravniki za zdravnike za preprečevanje jedrske vojne), v 

kateri sta prisotna vzajemno izobraževanje in medsebojna 

supervizija.  

Predhodne delovne izkušnje 

76. Na vprašanja glede idealnega modela psihosocialne 

pomoči odgovarja, da je bilo do sedaj, po njegovem 

mnenju, na območju Balkana in v drugih delih sveta 

deležni vse prej kot uspešne in učinkovite psihosocialne 

pomoči. Ukrepanje je bilo neusklajeno, kratkoročno in zelo 

neučinkovito.  

Trenutna psihosocialna pomoč v 

svetu je vse prej kot uspešna in 

učinkovita – potreba po novem 

sistemu 

77. Verjame, da bi pri oblikovanju in uresničevanju idealnega 

programa psihosocialne pomoči pomagali naslednji 

elementi: 

Idealni program psihosocialne 

pomoči 

78. Kot prvi zgodnja intervencija, ki se mora začeti kolikor je 

mogoče hitro, celo v obdobju, ko se konflikti nadaljujejo. 

Zgodnja intervencija kot element 

79. Naslednji je izgradnja zmogljivosti med strokovnjaki, še 

pomembnejše pa je ustvarjanje novih skupin izobraženih 

ljudi, srednje in “nižje” izobraženih, vključno s tistimi, ki 

nimajo predhodne izobrazbe s tovrstnega področja dela, ki 

pa bodo seveda potrebovali kvalitetna usposabljanja in 

imeli dobro supervizijo. 

Izgradnja zmogljivosti kot naslednji 

element 

80. Naslednji element je razvoj lokalnih, nacionalnih in 

mednarodnih programov »senzibilizacije» vprašanj 

duševnega zdravja in destigmatizacije; 

Razvoj programov senzibilizacije 

vprašanj duševnega zdravja in 

destigmatizacije kot element 

81. prepoznavanje in poudarek na dolgoročnost problematike, 

katere ni mogoče reševati s hitrimi popravki je naslednji 

element, … 

Prepoznavanje in poudarek na 

dolgoročnost problematike kot 

naslednji element 

82. … kot zadnjega navaja program, ki bo vseboval 

koordinacijo dela vseh regij, tako urbanih kot ruralnih. 

Program koordinacije dela vseh regij 

kot element 

83. Po njegovem mnenju je delo učiteljev v šolah izredno 

pomembno, saj se morajo naučiti, kako se neposredno 

soočiti s travmami učencev in ravnati ob transgeneracijskih 

Izredno pomembna vloga učiteljev v 

šolah 
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prenosih travme in negativnih pripovedi. 

84. Tudi učitelji in seveda pedagogi ter šolski psihologi 

potrebujejo supervizijo zaradi soočanja z lastnimi 

travmami ter sekundarnimi travmami preko svojih 

učencev.  

Potreba po superviziji za šolske 

delavce 

85. Po njegovem mnenju sta nadzor in evalvacija v procesu 

psihosocialne pomoči izrednega pomena, seveda pa obstaja 

nevarnost, da bo na rezultate obeh vplivala politika, kar pa 

se pojavlja zelo pogosto.  

Nadzor in evalvacija sta nujno 

potrebna v procesu psihosocialne 

pomoči 

 

 

5.2.4. Oblikovanje kategorij 

Na podlagi kod prvega reda so v nadaljevanju oblikovane kategorije za vsak intervju posebej.  

 

Intervju z dr. Zoranom Iličem 

KATEGORIJA KODA 1. REDA 
 

Stanje psihosocialne 

pomoči na postkonfliktnih 

območjih  

Reaktivna ustanovitev klinike za mentalno 

zdravje 

Delovanje lokalne organizacije znotraj sistema 

mednarodne skupnosti 

Pomoč Evropske unije za obdobje 8 let 

10 psihiatrov in psihologov 

Sodelovanje z drugimi mednarodnimi 

organizacijami 

Prisotnost 30 humanitarnih organizacij pod 

okriljem UNHCR 

Nudenje pomoči na podlagi na internetu 

dostopnih virov 

Prihod strokovnjakov iz tujine 

Raznolikost pomoči 

Začetna nepripravljenost kadrov 

Nepoznavanje PTSM, diagnostike in 

psihoterapije pri delu s travmami 

Postopno izboljšanje stanja 

Vladanje kaosa po zadnjih poplavah v Srbiji 

Neprevzemanje odgovornosti in koordinacije 

Spontan prevzem organizacije nepooblaščenih 

posameznikov 

Spontano povečevanje števila prostovoljcev 

Kaotična situacija v začetku vojne v 90. letih 

Nezavedanje možnih posledic 

Povečanje števila žrtev vojne povzroči začetek 

pomoči in ob tem učenje  

Problem motivacije 

Vprašanje strokovnosti motiviranih 

1, 2, 3, 4,8, 10, 

12, 13, 14, 24, 

25, 26, 38, 39, 

40, 41, 43, 44, 

45, 48, 49, 50, 

53, 56, 60, 71, 

72, 90  
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Povzročanje škode prostovoljcev 

Možnost »psihiatriziranja« žrtev 

Strokovni niso motivirani 

Manipulacija glede statusa žrtve 

Alkohol kot anksiolitik na bojišču 

Lahka dostopnost alkohola 

Slabih 5  % populacije je ostalo »normalnih» 

Osebne izkušnje nudenja 

psihosocialne pomoči kot 

psihiater in psihoterapevt 

Terenski obisk taborišča 

Delo z več kot 500 strankami 

Delo s Srbi 

Delo z begunci, taboriščniki in vojaki 

Delo z manjšim številom muslimanov in Hrvatov 

Mučenje vojakov JLA v Sloveniji 

Usposabljanje v ZDA 

Predhodno ukvarjanje s psihoanalizo 

Pragmatičnost tehnike EMDR 

5, 6, 61, 62, 63, 

67, 82, 83, 84 

Predlogi za izboljšanje 

sistema psihosocialne 

pomoči na postkonflitnih 

območjih 

Nudenje pravne pomoči žrtvam vojne 

Pomoč državnih ustanov beguncem 

Dostopnost pomoči 

Občutek varnosti pri ljudeh 

Normalizacija stanja 

Podpora in krepitev obstoječih zmogljivosti 

Lastno reševanje problemov 

Upanje in verovanje 

Centralizirana koordinacija 

Mobilizacija strokovnega osebja 

Ustrezno usposabljanje in supervizija 

Preprečevanje izgorevanja na delovnih mestih 

Hitra diagnostika in izbiranje ustrezne pomoči 

Integracija žrtev v družbo 

Vključitev centrov za socialno delo 

Nezadostnost psihiatričnih institucij 

Vključitev prostovoljnega dela študentov 

Solidarnost prostovoljcev in njihova želja po 

pomoči 

Usposabljanje strokovnjakov, organizirano od 

zgoraj navzdol 

Pomembnost usposabljanja trenerjev 

Ustrezna selekcija 

Ustrezna vloga pomoči vsakomur 

Iskanje tistih, ki potrebujejo pomoč 

Stalna supervizija po končanem usposabljanju 

Preprečitev sindroma izgorelosti 

Mednarodna skupnost mora usposabljati trenerje 

in supervizorje 

Žrtve so vsi 

Enakost terapij 

7, 11, 15, 16, 20, 

21, 22, 23, 27, 

28, 29, 30, 31, 

34, 35, 36, 37, 

42, 46, 47, 51, 

55, 57, 58, 59, 

64, 86, 87, 88, 

89, 91 
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Vključitev »normalnega« prebivalstva v proces 

terapij 

Preventiva v delu z otroki in mladostniki 

Poskus vključitve šolskega sistema v proces 

terapij 

Pomembna vloga učiteljev in slabost šolskega 

sistema 

Redno izvajanje evalvacije 

Oblika nudenja 

psihosocialne pomoči 

Tehnika EMDR 

Celostno in neposredno nudenje pomoči 

Instrumenti za diagnostiko 

Uniformnost in standardiziranje procesa 

diagnostike 

Impact of Event Scale za diagnostiko PTSM 

Metoda po Hamiltonu za diagnostiko depresije 

Drugi testi za diagnostiko 

Terapija tehnika EMDR 

Druga psihosocialna pomoč 

9, 19, 32, 33, 74, 

75, 76, 80, 81 

Posledice konfliktov 

Normalnost reakcij na stres 

Kroničnost psihiatričnih motenj 

Psihološke in psihiatrične motnje 

Taboriščniki v večini primerov PTSM 

PTSM in depresija kot najpogostejši posledici 

Odvisnosti od alkohola med vojaki 

Odvisnost od alkohola že pred vojno ali »moška 

družba« 

Odvisnost od alkohola še po vojni 

Odsotnost odvisnosti od drog 

17, 18, 65, 66, 

68, 69, 70, 73, 77 

Osebna izkustvena 

definicija psihosocialne 

pomoči 

Psihosocialna pomoč je najprej prisotnost in 

opolnomočenje vseh, dobra selekcija, kdo 

potrebuje psihološko in kdo psihiatrično pomoč, 

visoko selektivna in strokovna pomoč, 

travmatizirana s psihiatričnimi motnjami (EMDR 

je uradno najučinkovitejša pomoč), ob tem pa 

vzporedno tudi socialna pomoč, reintegracija v 

družbo v obliki deviktimizacije (izhod iz pozicije 

žrtve) in pa resocializacija. 

85 

Satelit 
78. Prepoved uporabe drog na bojiščih 

79. Škodljivost drog na bojiščih 
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Intervju z dr. Hashimom Salihom 

KATEGORIJA KODA 1. REDA 
 

Izkušnje kot žrtev 

Izkušnje kot žrtev vojne 

Poskus usmrtitve 

Družino pustili sredi puščave 

Maščevanje zaradi očeta 

Otroci kot žrtve vojne 

Spontana pomoč lokalnega prebivalstva 

Žrtev zaradi etnične pripadnosti 

Bombardiranja iranskih letal in različna streljanja 

Žrtev kot zdravnik 

Stik z žrtvami vojne 

Stik z veliko množico žrtev vojne 

Stik z ubitimi žrtvami vojne 

Priča raketiranja mednarodnih sil, streljanja, 

požiganja hiš, bombardiranja mest 

Spanje v vojnih razmerah 

Pomoč pastirja kot rešitev življenja 

Ob nudenju pomoči tvegali življenje kmetje 

Pomoč tajnih očetovih kurirjev 

Skrivanje v prikolicah na poti 

Pomoč ob prihodu v Slovenijo 

1, 2, 3, 4, 5,8 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 

15, 17, 19, 20 21, 

22, 23  

Individualne posledice 

konfliktov 

Jokanje dojenčka in šok matere 

Prestrašenost 

Sprijaznjenost s potencialno smrtjo 

Pogrešanje travmatskih dogodkov 

Strah ob pričetku dela 

Prisiljenost žrtev v sodelovanje 

Različnost posledic pri žrtvah vojne 

Šok in prestrašenost v akutni fazi 

Jok, nesposobnost govora, skrivanje in stiskanje 

v kot, visok krvni tlak, pomanjšanje apetita na 

Kosovu 

Primer gospe iz Hrvaške 

6, 7, 16, 18, 25, 

36, 58, 59 60, 62 

Predlogi za primerne oblike 

psihosocialne pomoči 

Delo kot psihosocialna pomoč 

Prva uspešna diagnoza in predlagana terapija kot 

najboljša psihosocialna pomoč 

Zahteva po verski, nacionalni in ideološki 

nevtralnosti organizacij v okviru psihosocialne 

pomoči 

Pomoč lokalnih strokovnjakov na lokalni ravni  

Vzpostavitev sistema nadzora nad sistemom 

psihosocialne pomoči 

Normalizacija stanja je razdelitev države 

Protektorat velikih sil 

Minimaliziranje vmešavanja sosednjih držav 

24, 26, 32, 33, 34, 

51, 52, 53, 54, 61, 

70, 71, 72 
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Razdelitev kot rešitev vnovičnih konfliktov 

Starost, stopnja izobrazbe in vrsta travme žrtve 

kot dejavniki stanja pri žrtvah 

Dolgoročna pomoč v obliki normalizacije 

pogojev življenja in zaposlitev žrtve 

Vrnitev v stanja pred konflikti 

Individualna obravnava posameznikov 

Stanje psihosocialne 

pomoči na postkonfliktnih 

območjih 

Odsotnost nacionalnega sistema psihosocialne 

pomoči v Iraku 

Prisotnost nekaj organizacij pod okriljem 

UNHCR 

Razširjenost verskih organizacij na lokalnem 

nivoju 

Prisotnost verskih organizacij v revnih in gosto 

naseljenih mestih 

Prisotnost turških osnovnih in srednjih šol in 

različnost evropskih organizacij 

27, 28, 29, 30, 31 

Vzroki za stanje na 

postkonfliktnih območjih 

Prihod ideologije v okviru verskih ali nacionalnih 

organizacij 

Nastanek Iraka 

Slaba odločitev glede nastanka države Irak 

Združitev narodov brez njihovih soglasij 

Naftno bogastvo Iraka 

Navskrižje interesov s sosednjimi državami 

Notranji konflikti v Iraku 

Geostrateški položaj kot vzrok konfliktov 

35, 43, 44, 47, 48, 

49, 50 

Strateške posledice 

konfliktov 

Posledice v radikalizmu in različnih novih 

skupinah 

Žrtve v Iraku vsi 

Kurdi kot žrtve 

Kurdi in šiitski Arabci kot žrtve 

Sunitski Arabci kot žrtve 

Protisunitski revanšizem 

37, 38, 39, 40, 41, 

42 

Oblike nudenja 

psihosocialne pomoči 

Nudenje pomoči kot zdravnik na Kosovu 

Simptomatska pomoč 

Pomoč žrtvam iz BiH in Hrvaške v Sloveniji 

Različnost posledic pri žrtvah vojne 

Terapija v obliki pomirjeval 

Sprememba stanja 

Odpravljanje znakov in simptomov 

Poslušanje žrtve 

Starost, stopnja izobrazbe, mentaliteta žrtve, 

vrsta, obsežnost in trajanje travme, posledice 

travme, so dejavniki, ki določajo vrste terapije in 

pomoči. 

Pomoč žrtvi v akutni fazi, da se zbere 

55, 56, 57, 58, 63, 

64, 65, 66, 67, 68, 

69 

Satelit 
46. Združitev narodov in manjšin v Iranu  
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Intervju z dr. Charlesom Tauberjem 

KATEGORIJA KODA 1. REDA  

Stanje psihosocialne 

pomoči na postkonflitnih 

okoljih 

Reaktivna prisotnost tuje neprofitne nevladne 

organizacije na postkonfliktnem območju 

Grozljiva organizacija psihosocialne pomoči 

Politični vpliv na nudenje psihosocialne pomoči 

Malo konkretne psihosocialne pomoči 

Glavni cilj »hitri popravki«, ki dajejo publiciteto 

Uporaba velikega števila psihoaktivnih zdravil v 

različnih kombinacijah 

Dodatne posledice prevelike uporabe psihoaktivnih 

zdravil 

Negativne posledice stigmatizacije ljudi v okviru 

psihosocialne pomoči 

Slaba organizacija psihosocialne pomoči na 

nacionalnem in mednarodnem nivoju 

Problem zagotavljanja zmogljivosti povsod v svetu 

Vse vpletene etnične pripadnosti v konfliktu so 

bile tako storilci kot žrtve 

Romske skupnosti kot žrtve vsepovsod 

Majhna populacija brez težav 

Neobstoj sistema psihosocialne pomoči v regiji 

Trenutna psihosocialna pomoč v svetu je vse prej 

kot uspešna in učinkovita – potreba po novem 

sistemu 

1, 3, 4, 5, 9, 10, 

11, 12, 13, 35, 47, 

48, 61, 70, 76 

Osebne izkušnje kot 

zdravnik in terapevt 

Izkušnje z več kot 1500 žrtvami pri nudenju 

psihosocialne pomoči 

Izkušnja po zahtevi o dolgoročnosti trajanja 

projektov iz Afrike 

Dobre izkušnje njihove organizacije 

Napačnost in nezadostnost obstoječih 

diagnostičnih klasifikatorjev 

Delo z vsemi skupinami 

Izkušnja z vsemi vrstami psiholoških težav 

Predhodno pridobivanje znanj in veščin za 

opravljanje tovrstnega dela 

Predhodne delovne izkušnje 

2, 17, 18, 44, 49, 

57, 74, 75,  

Oblika nudenja 

psihosocialne pomoči 

Posttravmatska stresna motnja kot posttravmatske 

stresne reakcije 

Slabost standardiziranih diagnostičnih 

klasifikatorjev DSM in ICD 

Izločitev patološkosti zaradi naravnih reakcij na 

tovrstne okoliščine 

Težka diagnostika 

Prednost individualnih pristopov 

Zamudnost in koristnost individualnega pristopa 

diagnostike 

6, 7, 8, 43, 45, 46, 

68, 69, 71 
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Uporaba pojma posttravmatske 'stresne reakcije' in 

ne 'motnja' 

Simptomatsko delo in odkrivanje vzrokov 

Neposredno delo s posamezniki in skupinami 

Vzroki za stanje na 

področju psihosocialne 

pomoči na postkonfliktnih 

območjih 

Težave pri pridobivanju potrebnih sredstev 

Slabo vrednotenje duševnega zdravja in okrevanja 

v družbi 

Financiranje kratkih ciklov pomoči 

Iskanje kadra zahteva dodatna sredstva 

Problem sta trajanje financiranja in kratkoročnost 

Prekratka doba resno delo prostovoljcev 

Element destigmatizacije med moško populacijo 

Pomanjkanje psihološke supervizije 

Pomanjkanje volje za delo brez plačila kljub veliki 

brezposelnosti 

 

 

14, 15, 16, 20, 21, 

22, 31, 36, 40 

Predlogi za primerno 

nudenje psihosocialne 

pomoči na postkonfliktnih 

območjih 

Potreba po več strokovnjakih in osebju 

Reševanje problema zmogljivosti 

Razvoj programa usposabljanja PET 

Vsebine programa PET 

Učenje na podlagi izkušenj in pripovedovanja 

Visoka individualziranost skupin 

Najmanj ena skupina v vsaki vasi 

Piramidalna struktura organizacije z ustrezno 

supervizijo 

Pomembnost interakcije med člani različnih skupin 

Neizključitev skupin zaradi političnih ali etničnih 

razlogov 

Konec politizacije 

Potrebna pomoč pri kombinacijah medicinskih in 

psiholoških metod zdravljenja 

Element destigmatizacije in senzibilizacije 

psihičnih in medicinskih reakcij 

Nepotrebnost visoke izobrazbe pri nudenju pomoči 

Vključenost in možnost empatije kot glavna 

kriterija za selekcijo 

Pozornost in priznavanje dosežkov, kvalitetnega 

dela in pozitivna kritika 

Pogum za trajnostno učenja 

Dolgotrajnost procesov in obveza konkretnega 

reševanja problemov 

Idealni program psihosocialne pomoči 

Zgodnja intervencija kot element 

Izgradnja zmogljivosti kot naslednji element 

Razvoj programov senzibilizacije vprašanj 

duševnega zdravja in destigmatizacije kot element 

19, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 32, 

33, 34, 37, 38, 39, 

41, 42, 72, 77, 78, 

79, 80, 81, 82, 83, 

84, 85 
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Prepoznavanje in poudarek na dolgoročnosti 

problematike kot naslednji element 

Program usklajevanja dela vseh regij kot element 

Izredno pomembna vloga učiteljev v šolah 

Potreba po superviziji za šolske delavce 

Nadzor in evalvacija sta nujno potrebna v procesu 

psihosocialne pomoči 

Posledice konfliktov 

Zdravstvene težave v vseh delih telesa 

Prizadetost krvožilnega sistema 

Težave z endokrinimi žlezami  

Avtoimunske težave 

Gastrointestinalne težave 

Težave z dihanjem in togost mišic 

Višja stopnja smrtnosti med žrtvami vojne 

Depresija, jeza in bes, anksioznost, frustracije, 

izolacija in reaktivna psihoza kot psihološke 

posledice 

Povečana stopnja samomorov in poskusov 

samomorov 

Pomanjkanje pobude in pomanjkanje prevzemanja 

odgovornosti za življenje 

Težave v odnosih 

Malo izražanja čustev med moško populacijo 

Izbruhi jeze in nasilje 

Večina klientov napetih 

Transgeneracijski prenos travme 

Psiho-spolne težave pri obeh spolih 

50, 51, 52, 53, 54, 

55, 56, 58, 59, 60, 

62, 63, 64, 65, 66, 

67  

Osebna izkustvena 

definicija psihosocialne 

pomoči 

Psihosocialna pomoč pomeni uporabo metod, s 

katerimi si bo posameznik prizadeval za izpolnitev 

svojega življenjskega poslanstva, da bodo temeljni 

vzroki stiske obravnavani tako, da se bo lahko 

spopadel z njimi in se v življenju trudil za doseg 

strokovnosti v najširšem pomenu besede 

73 
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5.2.5 Seznam posameznih pojmov z definicijami 

 

Na podlagi oblikovanih kategorij in kod prvega reda so v nadaljevanju združeni vsi trije 

intervjuji in razvite definicije posameznih kategorij le na podlagi opravljene analize 

povzetkov odgovorov na vprašanja posameznih intervjujev. 

 

Stanje psihosocialne pomoči na postkonfliktnih območjih 

Na postkonfliktnem območju so prisotne različne mednarodne organizacije, neprofitne, 

vladne in nevladne organizacije, ki začnejo z različnimi oblikami pomoči reaktivno, s kar 

precejšnjo zamudo, največkrat pa njihovo delo koordinira UNHCR, včasih tudi Mednarodna 

organizacija za migracije (IOM). Organizacija psihosocialne pomoči je grozljiva, lahko bi 

rekli, da sistem psihosocialne pomoči v regiji sploh ne obstaja, za povsod drugod v svetu pa bi 

lahko rekli, da je sistem vse prej kot uspešen in učinkovit, zato je nujna potreba po 

vzpostavitvi novega. Na nudenje psihosocialne pomoči, kar se je še nudi, zelo vplivajo 

različne politike. Glavni cilj so »hitri popravki«, ki dajejo publiciteto. Na teh območjih se 

uporablja veliko psihoaktivnih zdravil v različnih kombinacijah, ki pa povzročajo še dodatne 

nepotrebne posledice. Na območjih je izrazito prisotna tudi stigmatizacija ljudi, ki so 

vključeni v proces psihosocialne pomoči. Žrtve vojne so bile vse vpletene strani. Največje 

težave so pri zagotavljanju ustreznih zmogljivosti oz. kapacitet za nudenje psihosocialne 

pomoči, kar velja povsod v svetu. Težav nima le skromnih 5 % prebivalstva na 

postkonfliktnem območju, ne potrebuje pomoči oz. je »normalnih«. 

 

Osebne izkušnje nudenja psihosocialne pomoči kot psihiater in psihoterapevt 

Osebne izkušnje intervjuvanca pri nudenju psihosocialne pomoči kot psihiater in 

psihoterapevt obsegajo predvsem delo z več kot 500 pacienti, večkratni obisk taborišč oz. 

begunskih centrov, delal pa je tako s Srbi kot tudi z manjšim številom muslimanov in 

Hrvatov, ki so bili v vlogah beguncev, taboriščnikov ali vojakov. Za tovrstno nudenje pomoči 

se je usposabljal v ZDA, kjer se je tudi prvič prepričal o pragmatičnosti tehnike EMDR, 

predhodno pa se je ukvarjal s psihoanalizo. 

 

Predlogi za izboljšanje sistema psihosocialne pomoči na postkonfliktnih območjih 

Glavni predlogi za izboljšanja sistema oz. za vzpostavitev novega sistema psihosocialne 

pomoči na podlagi dolgoletnih izkušenj v različnih vlogah so: 

– Dolgotrajnost procesov in obveza konkretnega reševanja težav ter s tem 

prepoznavanje in dajanje poudarka na dolgoročnost problematike 

– Dolgoročna pomoč v obliki normalizacije življenjskih razmer in zaposlitve žrtve 

– Centralizirano usklajevanje aktivnosti v sistemu psihosocialnega dela 

– Izdelava programa za usklajevanje  psihosocialne pomoči za vse regije 

– Zahteva po verski, nacionalni in ideološki nevtralnosti organizacij v okviru 

psihosocialne pomoči 

– Pomoč na lokalni ravni od lokalnih strokovnjakov ob stalni superviziji 

– Preprečevanje izgorevanja na delovnih mestih 

– Individualna obravnava posameznikov 
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– Podpora in krepitev obstoječih kapacitet oz. zmogljivosti in izgradnja novih 

zmogljivosti za potrebe sistema psihosocialnega dela 

– Sposobnost lastnega reševanja manjših težav pri posameznikih, kar povrne upanje 

in vero vase 

– Zgodnja intervencija in hitra diagnostika ter selekcija ustrezne pomoči po 

konfliktu 

– Vključitev centrov za socialno delo zaradi nezadostnosti psihiatričnih institucij; 

– Vključitev prostovoljnega dela študentov zaradi solidarnosti prostovoljcev in 

njihove želje po pomoči 

– Izvajanje ustreznih usposabljanj in stalna supervizija vsem vključenim v proces 

psihosocialne pomoči. Usposabljanje strokovnjakov, organizirano od zgoraj 

navzdol. Pomembno je predvsem usposabljanje trenerjev, katero pa naj izvaja 

mednarodna skupnost. Učenje naj poteka tudi na podlagi izkušenj in 

pripovedovanja 

– Ustrezna selekcija kadrov, saj se lahko najde ustrezna vloga pomoči vsakomur, ki 

želi pomagati 

– Nujno iskanje tistih, ki potrebujejo pomoč, a niso za njo zaprosili 

– Žrtve so vsi, zato je potrebna enakost pomoči v tem pogledu 

– Vključitev »normalnega« prebivalstva v procese terapij in pomoči 

– Preventivno delo z otroki in mladostniki 

– Vključitev šolskega sistema v proces psihosocialne pomoči, saj je v tovrstnih 

procesih vloga učiteljev v šolah izredno pomembna. Potreba po superviziji za 

šolske delavce 

– Visoka individualnost skupin psihosocialne pomoči in prisotnost najmanj ene 

skupine v vsaki vasi 

– Konec politizacije v procesih psihosocialne pomoči 

– Potreba po pomoči pri kombinacijah medicinskih in psiholoških metod zdravljenja 

– Vključitev aktivnosti,povezanih z destigmatizacijo in senzibilizacijo psihičnih in 

zdravstvenih reakcij 

– Nepotrebnost visoke izobrazbe pri nudenju pomoči, saj sta vključenost in možnost 

empatije glavna kriterija za selekcijo 

– Pozornost in priznavanje dosežkov, kvalitetnega dela in pozitivna kritika, kar vliva 

pogum za trajnostno učenje 

– Nadzor in evalvacija sta nujno potrebna v procesu psihosocialne pomoči. 

 

Oblika nudenja psihosocialne pomoči 

Obstoječa psihosocialna pomoč se nudi v obliki tehnike EMDR, nudi se celostna in 

neposredna psihosocialna pomoč, uporabljajo se različni instrumenti za diagnostiko (npr. 

Impact of Event Scale za diagnostiko PTSM, metoda po Hamiltonu za diagnostiko depresije 

in drugi). Ravno tako se pomoč nudi v obliki simptomatske pomoči, posledice pri tem pa so 

zelo različne, enako se zelo spreminjajo stanja pacientov. Potrebna je tudi zmerna uporaba 

terapij v obliki uporabe pomirjeval z namenom odpravljanja določenih znakov in simptomov. 

Večkrat je zelo učinkovito tudi poslušanje žrtve. Pomoč žrtvi v akutni fazi je pomembna, ker 

žrtvi omogoči, da zbere. Starost, stopnja izobrazbe, mentaliteta žrtve, vrsta in obsežnost, 
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trajanje in posledice travme so dejavniki, ki določajo vrsto terapije in pomoči. Definicija 

posttravmatske stresne motnje se v nekaterih okoljih preoblikuje v posttravmatske stresne 

reakcije, ki se morajo zdraviti. Pri individualnem delu s posamezniki so ugotovili slabosti 

standardiziranih diagnostičnih klasifikatorjev DSM in ICD, zato je diagnostika še težja. 

Pomembno je doseči izključitev patološkosti zaradi razumevanja, da so tovrstne reakcije na 

tovrstne okoliščine naravne in ne motnje, saj posledice čuti velika večina prebivalstva, skoraj 

vsi. Čeprav je individualni pristop zelo zamuden, je zelo koristen pri diagnostiki in izbiri 

ustrezne pomoči. Tako je obravnavanje simptomov in odkrivanje vzrokov lažje, seveda pa je 

to potrebno izvajati z neposrednim delom s posamezniki in skupinami.  

 

Posledice konfliktov 

Posledice konfliktov so zelo različne in zelo obsežne. Pojavijo se »normalne» reakcije na stres 

v obliki joka, šoka, nesposobnosti govora, skrivanja in stiskanja v kot, visokega krvnega tlaka, 

zmanjšanja apetita, prestrašenosti, v sprijaznjenju posameznika, da lahko umre.  

Pojavijo se tudi zdravstvene težave na vseh delih telesa, kar se vidi po prizadetosti 

krvožilnega sistema, težavah z endokrinimi žlezami, avtoimunskih gastrointestinalnih težavah 

in težavah z dihanjem ter togosti mišic.  

Po določenem časovnem obdobju se pojavijo se tudi kronične psihološke psihiatrične motnje. 

Depresija, jeza in bes, anksioznost, frustracije, izolacija in reaktivna psihoza se pojavijo kot 

psihološke posledice. Najpogostejši bolezni oz. motnji sta PTSM in depresija.  

Med vojaki se pojavi tudi odvisnost od alkohola, ki je lahko nastala že pred vojno, v večini 

primerov pa ostaja tudi po vojni. Ravno tako je prisotna višja stopnja smrtnosti med žrtvami 

vojne, med njimi se poveča stopnja samomorov in poskusov samomorov. Izredno prisotno, 

tudi med bolj »normalnimi«, je pomanjkanje pobude in prevzemanja odgovornosti za 

življenje. Večina jih ima težave v odnosih, saj je izražanja čustev malo, predvsem med moško 

populacijo. Pogosti so izbruhi jeze in nasilje, saj je večina klientov nenehno napetih. Zelo 

prisoten je tudi transgeneracijski prenos travme, enako psiho-spolne težave pri obeh spolih. 

 

Osebna izkustvena definicija psihosocialne pomoči 

Psihosocialna pomoč vključuje prisotnost in opolnomočenje vseh, dobro selekcijo, kdo 

potrebuje psihološko in kdo psihiatrično pomoč, visokoselektivno in strokovno pomoč, 

travmatizirana s psihiatričnimi motnjami (EMDR je uradno najučinkovitejša pomoč), ob tem 

pa vzporedno tudi socialno pomoč, reintegracijo v družbo v obliki deviktimizacije (izhod iz 

pozicije žrtve) in pa resocializacijo. 

Psihosocialna pomoč pomeni uporabo metod, kjer bo posameznik deloval k izpolnitvi njegove 

želene naloge v življenju, da bodo temeljni vzroki stiske obravnavani tako, da se bo lahko 

posameznik spopadel z njimi in da bo posameznik razvijal cilje v življenju v smislu 

oblikovanja strokovnosti (vključno s hobiji in poklici), odnosov in duhovnosti v najširšem 

pomenu te besede. 

 

Izkušnje kot žrtev 

Izkušnja, ki jo posameznik doživi kot žrtev, je bila zelo travmatična, saj je intervjuvanec 

doživel poskus usmrtitve, ko so družino zaradi maščevanja očetu pustili sredi puščave brez 

vsega, čeprav je bil takrat še otrok. Pomoč njegovi družini je spontano nudil lokalni pastir, ki 
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jim je rešil življenje. Ob nudenju pomoči so življenje tvegali tudi lokalni kmetje. Pozneje so 

mu pomoč nudili tajni kurirji, katere je angažiral oče. Bil je žrtev zaradi etnične pripadnosti. 

Doživel je še bombardiranje iranskih letal in bil priča streljanju. V času spopadov na Kosovu 

je postal žrtev vojne kot zdravnik. Pri tem je imel veliko stikov z drugimi žrtvami vojne, 

katerih je bilo kdaj tudi okoli 200.000. Imel je tudi neposreden kontakt z ubitimi žrtvami 

vojne. Priča je bil raketiranju mednarodnih sil, streljanju, požiganju hiš, bombardiranju mest 

itd. Spanje v vojnih razmerah je bila posebna izkušnja, prvo konkretno pomoč pa je dobil šele 

ob prihodu v Slovenijo.  

 

Vzroki za stanje na postkonfliktnih območjih 

Vzroki za stanje na postkonfliktnih območjih so različni. Verske ali nacionalne organizacije, 

ki prihajajo nuditi psihosocialno pomoč na določena postkonfliktna območja, prinašajo s 

seboj ideologijo. V primeru Iraka je vzrok za današnje stanje že sam nastanek Iraka, saj je bila 

odločitev glede nastanka te države slaba. Narode so združili brez njihovega soglasja. Vzroki 

za to so še iraško naftno bogastvo, navskrižje interesov s sosednjimi državami in notranji 

dolgoletni konflikti v državi. 

Na splošno pa so glavni vzroki težave pri pridobivanju potrebnih sredstev, slabo vrednotenje 

duševnega zdravja in okrevanja v družbi ter  financiranje kratkih ciklov pomoči. 

Iskanje kadra zahteva dodatna sredstva, prekratka pa je tudi doba za resno delo prostovoljcev. 

Vzrok sta tudi pomanjkanje psihološke supervizije ter pomanjkanje volje za delo brez plačila 

kljub veliki brezposelnosti. 

 

Strateške posledice konfliktov 

Strateške posledice konfliktov se kažejo predvsem v radikalizmu in različnih novih skupinah 

in ko žrtve protisunitskega revanšizma postanejo vsi v Iraku – Kurdi, šiitski Arabci in sunitski 

Arabci. 

 

Osebne izkušnje kot zdravnik in terapevt 

Opisane so osebne izkušnje zdravnika in terapevta pri nudenju psihosocialne pomoči več kot 

1500 žrtvam in izkušnja o zahtevi po dolgoročnosti trajanja projektov iz Afrike. Nekaj dobrih 

izkušenj ima tudi z delom svoje organizacije. Ob lastnem delu je spoznal, da so obstoječi 

diagnostični klasifikatorji napačni in nezadostni. Delal je z vsemi skupinami in ima izkušnjo z 

vsemi vrstami psiholoških težav. Predhodno je pridobival znanje in veščine za opravljanje 

tovrstnega dela in imel predhodne delovne izkušnje. 
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5.2.6 Diagram odnosov med posameznimi pojmi 

 

Na podlagi definiranih kategorij in predhodnih kod prvega reda je v nadaljevanju izvedeno 

odnosno kodiranje oziroma kodiranje odnosov med posameznimi kategorijami. Na podlagi 

diagrama odnosov je oblikovana tudi poskusna teorija, ki temelji le na podlagi pridobljenih 

informacij v opravljenih intervjujih.  

 
Slika št. 5.2.6.8:  

Diagram odnosov med posameznimi pojmi 

 

5.2.7 Poskusna teorija 

 

Strateške posledice konfliktov se kažejo predvsem v radikalizmu in različnih novih skupinah, 

in ko žrtve postanejo vsi v Iraku – Kurdi, šiitski Arabci in Sunitski Arabci kot zadnje žrtve 

protisunitskega revanšizma. Posledice konfliktov so zelo različne in obsežne. Pojavijo se 

Vzroki za stanje na 

postkonfliktnih 

območjih 

Posledice konfliktov 

Strateške posledice 

konfliktov 

Stanje psihosocialne 

pomoči na 

postkonfliktnih 

območjih 

Osebne izkušnje 

nudenja psihosocialne 

pomoči kot 

zdravnik/psihiater in 

psiho/terapevt 

 

Osebna izkustvena 

definicija 

psihosocialne pomoči 

 

Izkušnje kot 

žrtev 

Oblika nudenja psihosocialne 

pomoči 

Predlogi za izboljšanje 

sistema psihosocialne pomoči 

na postkonfliktnih območjih 
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akutne reakcije na stres v obliki joka, šoka, nesposobnosti govora, skrivanja in stiskanja v kot, 

visokega krvnega tlaka, zmanjšanja apetita, prestrašenosti, v sprijaznjenju posameznika, da 

lahko umre. Pojavijo se tudi zdravstvene težave v vseh delih telesa, kar se vidi v prizadetosti 

krvožilnega sistema, težavah z endokrinimi žlezami, avtoimunskih in gastrointestinalnih 

težav, težavah z dihanjem ter togosti mišic. Po določenem časovnem obdobju se pojavijo tudi 

kronične motnje. Depresija, jeza in bes, anksioznost, frustracije, izolacija in reaktivna psihoza 

se pojavijo kot psihološke posledice. Najpogostejši bolezni oziroma motnji sta PTSM in 

depresija. Pojavi se tudi odvisnost od alkohola med vojaki, ki je lahko nastala že pred vojno, v 

večini primerov pa ostaja tudi po vojni. Ravno tako je prisotna višja stopnja smrtnosti, 

samomorov in poskusov samomorov med žrtvami vojne. Izredno prisotno, tudi med bolj 

»normalnimi», je pomanjkanje pobude in prevzemanja odgovornosti za življenje. Večina ima 

težave v odnosih, saj je izražanja čustev malo, predvsem med moško populacijo. Pogosti so 

izbruhi jeze in nasilje, saj je večina klientov stalno napetih. Zelo prisoten je tudi 

transgeneracijski prenos travme, ter psiho-spolne težave pri obeh spolih. 

Vzroki za stanje na postkonfliktnih območjih so različni. Eden od njih je prihod ideologije v 

okviru verskih ali nacionalnih organizacij, ki prihajajo nudit psihosocialno pomoč na 

določena postkonfliktna območja. V primeru Iraka je vzrok za današnje stanje že sam 

nastanek države, saj je bila odločitev glede tega slaba. Narode so združili brez njihovega 

soglasja. Nadaljnji vzroki so iraško naftno bogastvo, navskrižje interesov s sosednjimi 

državami in dolgoletni notranji konflikti v Iraku. Na splošno pa so glavni vzroki težave pri 

pridobivanju potrebnih sredstev, slabo vrednotenje duševnega zdravja in okrevanja v družbi in 

financiranje kratkih ciklov pomoči. Iskanje kadra zahteva dodatna sredstva, prekratka pa je 

tudi doba za resno delo prostovoljcev. Vzrok je tudi pomanjkanje psihološke supervizije in 

pomanjkanje volje za delo brez plačila kljub veliki brezposelnosti. Na postkonfliktnem 

območju so prisotne različne mednarodne organizacije, neprofitne, vladne in nevladne 

organizacije, ki začnejo z različnimi oblikami pomoči reaktivno s kar precejšnjo zamudo, 

največkrat pa njihovo delo koordinira UNHCR, včasih tudi Mednarodna organizacija za 

migracije (IOM). Organizacija psihosocialne pomoči je grozljiva, lahko bi rekli, da sistem 

psihosocialne pomoči v regiji sploh ne obstaja, za povsod drugod v svetu pa bi lahko rekli, da 

je vse prej kot uspešen in učinkovit, zato je nujna vzpostavitev novega sistema. Na nudenje 

psihosocialne pomoči, kar se je še nudi, zelo vplivajo različne politike. Glavni cilj so »hitri 

popravki«, ki dajejo publiciteto. Na teh območjih se uporablja veliko psihoaktivnih zdravil v 

različnih kombinacijah, ki povzročajo še dodatne nepotrebne posledice. Na območjih je 

izrazito prisotna tudi stigmatizacija ljudi, ki so vključeni v proces psihosocialne pomoči. Vse 

vpletene strani so bile žrtve vojne. Najtežje je zagotavljati ustrezne zmogljivosti oz. kapacitete 

za nudenje psihosocialne pomoči, kar velja povsod v svetu. Le slabih 5 % prebivalstva je 

utrpelo manjše posledice in ne potrebuje večje pomoči, vsi drugi, po izjavah dveh 

strokovnjakov celo vsi, pa potrebujejo različne in različno intenzivne oblike psihosocialne 

pomoči. Zaradi navedenega so zelo pomembne izkušnje strokovnjakov.  

Eden od strokovnjakov je imel osebno izkušnjo nudenja psihosocialne pomoči kot psihiater in 

psihoterapevt. Vključevala je delo z več kot 500 pacienti in večkratni obisk taborišč oz. 

begunskih centrov. Delal pa je tako s Srbi kot tudi z manjšim številom muslimanov in 

Hrvatov, ki so bili v vlogah beguncev, taboriščnikov ali vojakov. Za tovrstno nudenje pomoči 

se je usposabljal v ZDA, kjer se je tudi prvič prepričal o pragmatičnosti tehnike EMDR, 
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predhodno pa se je ukvarjal s psihoanalizo. Drugi je imel osebne izkušnje kot zdravnik in 

terapevt. Psihosocialno pomoč je nudil več kot 1500 žrtvam. Nekaj dobrih izkušenj ima tudi z 

delom svoje organizacije. Ob lastnem delu je spoznal, da sta obstoječa mednarodna 

diagnostična klasifikatorja DSM in ICD napačna in nezadostna. Delal je z vsemi skupinami in 

ima izkušnjo z vsemi vrstami psiholoških težav. Predhodno je pridobival znanje in veščine za 

opravljanje tovrstnega dela in imel tudi delovne izkušnje. Tretji je imel tako izkušnjo žrtve kot 

izkušnjo zdravnika žrtev. Izkušnja žrtve je bila zelo travmatična, saj je doživel poskus 

usmrtitve, ko so družino pustili sredi puščave brez vsega zaradi maščevanja očetu, čeprav je 

bil takrat še otrok. Pomoč njegovi družini je spontano nudil lokalni pastir in jim rešil življenje. 

Ob nudenju pomoči so življenje tvegali tudi lokalni kmetje. Pozneje so mu pomoč nudili tajni 

kurirji, katere je angažiral oče. Bil je žrtev zaradi etnične pripadnosti. Doživel je še 

bombardiranje iranskih letal in bil priča r streljanju. V času spopadov na Kosovu je postal 

žrtev vojne kot zdravnik. Pri tem je imel številne stike z drugimi žrtvami vojne, katerih je bilo 

kdaj tudi okoli 200.000. Imel je tudi neposreden stik z ubitimi žrtvami vojne. Priča je bila 

raketiranju mednarodnih sil, streljanju, požiganju hiš, bombardiranju mest itd. Spanje v vojnih 

razmerah je bila posebna izkušnja, prvo konkretno pomoč pa je dobil šele ob prihodu v 

Slovenijo. 

Na podlagi osebnih izkušenj vprašanih se oblikujeta dve definiciji psihoscialne pomoči. 

Psihosocialna pomoč lahko pomeni najprej prisotnost in opolnomočenje vseh, dobro 

selekcijo, kdo potrebuje psihološko in kdo psihiatrično pomoč, visokoselektivno in strokovno 

pomoč, travmatizirano s psihiatričnimi motnjami (EMDR je uradno najučinkovitejša pomoč), 

ob tem pa vzporedno tudi socialno pomoč, reintegracijo v družbo v obliki deviktimizacije 

(izhod iz pozicije žrtve) in resocializacijo. Psihosocialna pomoč lahko pomeni tudi uporabo 

metod, s katerimi si bo posameznik prizadeval za izpolnitev svojega življenjskega poslanstva, 

da bodo temeljni vzroki stiske obravnavani tako, da se bo posameznik lahko spopadel z njimi in se v 

življenju trudil za doseg strokovnosti v najširšem pomenu besede 

Obstoječa psihosocialna pomoč se nudi s tehniko EMDR, nudi se celostna in neposredna 

psihosocialna pomoč, uporabljajo se različni instrumenti za diagnostiko (npr. Impact of Event 

Scale za diagnostiko PTSM, metoda po Hamiltonu za diagnostiko depresije in drugi). Ravno 

tako se pomoč nudi v obliki simptomatske pomoči, posledice pri tem pa so zelo različne in 

tudi stanja pri pacientih se zelo spreminjajo. Potrebna je tudi zmerna uporaba terapij v obliki 

uporabe pomirjeval z namenom odpravljanja določenih znakov in simptomov. Večkrat je zelo 

učinkovito tudi poslušati žrtve. Pomoč žrtvi v akutni fazi je pomembna zato, da se žrtev zbere. 

Starost, stopnja izobrazbe, mentaliteta žrtve, vrsta, obsežnost, trajanje travme in posledice 

travme, so dejavniki, ki določajo vrsto terapije in pomoči. Definicija posttravmatske stresne 

motnje se v nekaterih okoljih preoblikuje v posttravmatske stresne reakcije, ki jih je potrebno 

zdraviti. Pri individualnem delu s posamezniki so ugotovili slabosti standardiziranih 

diagnostičnih klasifikatorjev DSM in ICD, zato je diagnostika še težja. Pomembno je doseči 

izključitev patološkosti zaradi predstave, da so tovrstne reakcije na tovrstne okoliščine 

naravne, in ne motnje, saj posledice čuti velika večina prebivalstva, skoraj vsi. Čeprav je 

individualni pristop zelo zamuden, je pri diagnostiki in izbiri ustrezne pomoči zelo koristen. 

Tako je lažje opravljati simptomatsko delo in odkrivati vzroke, seveda pa je to potrebno 

izvajati z neposrednim delom s posamezniki in skupinami.  
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Na podlagi posledic konfliktov, vzrokov za stanje na postkonfliktnih območjih, obstoječega 

stanja psihosocialne pomoči na postkonfliktnih območjih, osebnih dolgoletnih izkušenj kot 

žrtev, zdravnik/psihiater ali psihoterapevt in na podlagi obstoječih oblik nudenja 

psihosocialne pomoči so glavni predlogi za izboljšanje sistema oz. za vzpostavitev novega 

sistema psihosocialne pomoči zelo obsežni. Dolgotrajnost procesov in obveza konkretnega 

reševanja problemov in s tem prepoznavanje ter dajanje poudarka na naravo dolgoročne 

problematike so nujni, saj kratkoročni projekti ne prinesejo želenih rezultatov, temveč se 

stanje le poslabša. Dolgoročna mora biti tudi pomoč v obliki normalizacije življenjskih 

razmer in zaposlitev žrtve. Usklajevanje aktivnosti v sistemu psihosocialnega dela mora biti 

centralizirano, izdelati je potrebno tudi program usklajevanja dela psihosocialne pomoči vseh 

regij. Nujna je zahteva po verski, nacionalni in ideološki nevtralnosti organizacij v okviru 

psihosocialne pomoči. Pomoč na lokalni ravni naj nudijo lokalni strokovnjaki ob stalni 

superviziji, pri tem pa je potrebno preprečevati izgorevanje na delovnih mestih. Nujno 

potrebna je individualna obravnava posameznikov. Obstoječim kapacitetam je potrebno nuditi 

podporo in jih krepiti, potrebna pa je tudi izgradnja novih zmogljivosti za potrebe sistema 

psihosocialnega dela. Med posameznike je potrebno vrniti sposobnost samostojnega reševanja 

manjših težav, kar povrne upanje in vero vase. Zgodnja intervencija in hitra diagnostika ter 

selekcija ustrezne pomoči po konfliktu so relevantne v procesu psihosocialne pomoči, saj vsak 

dan šteje. Zaradi nezadostnosti psihiatričnih institucij je v proces psihosocialne pomoči nujna 

vključitev centrov za socialno delo. Ravno tako lahko temu dodamo prostovoljno delo 

študentov zaradi solidarnosti prostovoljcev in njihove želje po pomoči. Za vse vključene v 

proces psihosocialne pomoči je potrebno izvajati ustrezna usposabljanja in nuditi stalno 

supervizijo. Usposabljanje strokovnjakov naj se organizira od zgoraj navzdol. Pomembno je 

predvsem usposabljanje edukatorjev, katero pa naj izvaja mednarodna skupnost. Učenje naj 

poteka tudi na podlagi izkušenj in pripovedovanja. Ustrezna selekcija kadrov je zelo 

pomembna, saj se lahko najde ustrezna vloga pomoči vsakomur, ki želi pomagati. Pri nudenju 

pomoči ni nujno potrebna visoka izobrazba, zato naj bosta vključenost in možnost empatije 

glavna kriterija za selekcijo. Nujno je iskanje tistih, ki potrebujejo pomoč, a niso za njo 

zaprosili. Žrtve so vsi, zato je potrebna enakost pomoči v tem pogledu. Zelo praktična je tudi 

vključitev netravmatiziranega prebivalstva v procese terapij in pomoči, če je teh še kaj ostalo. 

Zaradi dolgoročnosti in ranljivosti je nujno potrebno preventivno delo z otroki in mladostniki. 

Šolski sistem je potrebno vključiti v proces psihosocialne pomoči, saj je vloga učiteljev v 

šolah v tovrstnih procesih izredno pomembna, seveda pa pri tem nastane tudi potreba po 

superviziji za šolske delavce. Optimalno je, da so v sistemu psihosocialne pomoči  skupine 

visoko individualizirane in prisotne najmanj ena v vsaki vasi. Politizacija v procesih 

psihosocialne pomoči se mora končati. Potreba po prilagajanju kombinacij medicinskih in 

psiholoških metod zdravljenja je nujna, nujno pa se potrebno vključiti aktivnosti za 

destigmatizacijo in senzibilizacijo psihičnih in zdravstvenih reakcij. V vseh delih procesa 

psihosocialne pomoči morajo biti vsi medsebojno pozorni in priznavati dosežke, kvalitetno 

delo in pri tem pozitivno kritiko sprejemati in dajati, kar vliva pogum za trajnostno učenje. 

Stalen nadzor in periodična evalvacija sta v procesu psihosocialne pomoči nujno potrebna. 
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5.2.8 Sinergetska analiza pridobljenih empiričnih podatkov kvalitativne raziskave 

 

Kljub mogoče pomanjkljivim informacijam zaradi slabih sistemov psihosocialne pomoči na 

postkonfliktnih območjih, ki so bila vključena v kvalitativno raziskavo, je bila sinergetska 

analiza izvedena na podlagi osmih sinergetskih generičnih načel, ki so jih predstavili Gunter 

Schiepek z drugimi avtorji leta 2005 v delu Sinergetika za prakso: Teorija kot spodbujanje 

samoorganizujočih procesov. Oblikovali so jih s pomočjo združitve relevantnih terapevtskih 

pogojev in procesnih značilnosti. (Schiepek 2005 v Bohak in Možina 2005) 

Ustvarjanje okoliščin za odnosno stabilnost je v sistemu psihosocialne pomoči po konfliktih v 

državah nekdanje Jugoslavije in v Iraku vključevalo prizadevanje za normalizacijo odnosov, a 

je bilo nesistematično in zapoznelo. Strokovnjaki za nudenje psihosocialne pomoči so tukaj 

zelo nemočni, saj lahko brez pomoči sistemskega pristopa mednarodne skupnosti ali države 

lahko naredijo zelo malo. Predvsem se normalizacija ni dotaknila posameznikov in lokalnih 

skupnosti, v katere so neposredno vpeti posamezniki. Mednarodna skupnost je delovala 

parcialno in ni bilo centralizirane koordinacije, države so se ukvarjale same s sabo, lokalne 

skupnosti pa zaradi predhodne multikulturnosti in drugih vzrokov niso bile vzpostavljene. 

Nacionalni sistem psihosocialne pomoči se ni vzpostavil še do današnjih dni v nobeni od 

držav v kvalitativni raziskavi, so pa to delno izvedle določene mednarodne vladne in nevladne 

organizacije (UNHCR, IOM, več nevladnih organizacij). Bil je mir, kar je bilo dobro, 

socialno stanje v državah pa je bilo slabo. V Iraku se v zadnjem obdobju zaradi neustvarjanja 

okoliščin za odnosno stabilnost kažejo posledice v radikalizmu, različnih novih skupinah in  

novih spopadih. Žrtve v Iraku pa so skozi vsa ta leta postali vsi, Kurdi, šiitski Arabci in 

sunitski Arabci, kot zadnje žrtve protisunitskega revanšizma. Podobno, a v manjšem obsegu je 

to čutiti tudi na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, na Kosovu in mogoče še najmanj v Srbiji, 

ki je imela najmanj intenziven konflikt na svojem območju, še vedno pa se čutijo trenja med 

posameznimi etničnimi skupnostmi in posameznimi državami. Občutek varnosti med vsemi 

vključenimi v procesu psihosocialne pomoči se ni ustvaril, ravno tako ne zaupanje v vire moči 

in sposobnosti, tudi na Hrvaškem kot članici Evropske unije, še posebej na območjih, kjer so 

potekali najhujši in najdaljši konflikti (predvsem območje Slavonije). Upanja, na podlagi 

odgovorov vprašanih v raziskavi, je zelo malo ali  sploh nič, večina ljudi pa ima težave v 

odnosih z drugimi, še posebej pa če sta v odnos vključena posameznika različnih etničnih 

skupnosti. Akutne reakcije na stres v obliki joka, šoka, nesposobnosti govora, skrivanja in 

stiskanja v kot, visokega krvnega tlaka, zmanjšanja apetita, prestrašenosti, sprijaznjenja 

posameznika, da lahko umre, itd. so se največkrat razvile v zdravstvene težave na vseh delih 

telesa, kar se vidi v prizadetosti krvožilnega sistema, težavah endokrinih žlez, avtoimunskih in 

gastrointestinalnih težav, težav z dihanjem ter togosti mišic. Po določenem časovnem obdobju 

so se pojavile se tudi kronične motnje. Depresija, jeza in bes, anksioznost, frustracije, 

izolacije in reaktivna psihoza so se pojavile kot psihološke posledice, posttravmatska stresna 

motnja in depresija pa kot bolezni oz. motnji. Pojavilo se je tudi veliko odvisnosti od alkohola 

med vojaki, ki je lahko nastala že pred vojno, v večini primerov pa se ohranila tudi dolgo po 

vojni, celo do današnjih dni. Ravno tako so prisotne višja stopnja smrtnosti med žrtvami 

vojne, povečana stopnja samomorov in poskusov samomorov. Uradnih podatkov in analiz za 

celotno populacijo o povezanosti med slabim ustvarjanjem okoliščin za odnosno stabilnost 
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takoj po konfliktih in pa posledicami, ki v večini primerov obstajajo še danes, zaradi 

neobstoja nacionalnih sistemov psihosocialne pomoči v predhodno omenjenih državah, 

seveda ni, zato lahko le verjamemo kompetentnim strokovnjakom, ki so svoja opažanja podali 

v intervjuju. V vseh teh zgodbah pa je dobro to, da svetle izjeme le obstajajo in da obstaja 

upanje, čeprav je govoriti tem po toliko letih po konfliktih kar malo žaljivo do ljudi, ki živijo 

v takih razmerah.  

Za tiste posamezne organizacije, skupine in organizacije, ki so nudile psihosocialno pomoč 

posameznikom, je bilo drugo generično načelo zelo pomembno. Gre za iskanje izjem oz. za 

iskanje posamičnih dobrih trenutkov. To enostavno pomeni iskanje in krepitev izjemne 

izkušnje. Vsi trije strokovnjaki so to doživeli ali iskali pri svojih klientih. Za razlikovanje 

vzorcev sistema psihosocialne pomoči so uporabili novejše narativne pristope, pristope 

pripovedovanja vseh udeleženih, tako v morebitnih procesih usposabljanja terapevtov, v 

supervizijah, kot tudi v procesih nudenja pomoči. V nadaljevanju so tako prispevali k sidranju 

izkušnje v spoznavnem, interpretativnem zemljevidu sogovornika, v njegovi konstrukciji 

resničnosti. Na žalost je bil v proces vključen le nekaj tisoč ljudi velik vzorec od 

večmilijonske populacije. Tudi v tem primeru obstajajo izjeme in dobri trenutki, katerih pa 

sistemsko ni nihče zgrabil. Težave so imeli s pridobivanjem potrebnih sredstev, slabim 

vrednotenjem duševnega zdravja in okrevanja v družbi in kratkoročnim financiranjem ciklov 

pomoči. Iskanje kadrov je zahtevalo dodatna sredstva, prekratka pa je bila tudi doba za resno 

delo prostovoljcev. Vzrok sta bila tudi pomanjkanje psihološke supervizije in volje za delo 

brez plačila kljub veliki brezposelnosti. 

Upoštevanje in krepitev občutka, da si je za spremembe smiselno prizadevati, je bilo v 

procesu psihosocialne pomoči na podlagi izkušenj intervjuvancev v raziskavi zaradi 

prisotnosti stigmatizacije tistih, ki so iskali pomoč, zelo oteženo. Tistim, ki so prišli po 

pomoč, so poskušali vzbuditi upanje, da bo tovrstno sodelovanje v pomoč posamezniku kot 

tudi celotni skupnosti, žal pa so bili potem stigmatizirani od drugih članov skupnosti, da so 

»nenormalni in nori». Problem je, ker so v vseh primerih v raziskavi odsotne država in njene 

službe, zato prebivalstvo ni ozaveščeno o posledicah konfliktov kot o normalnih reakcijah na 

tovrstne travme. Tisti, ki so iskali pomoč, pa so bili v zelo veliki manjšini. Ob nenaklonjenosti 

okolja je težko je krepiti občutek in vlivati upanje. V procesih terapije pa so vprašani 

strokovnjaki opredelili krepitev upanja kot enega pomembnejših delov terapije tako v procesu 

usposabljanja edukatorjev ali kompetentnih strokovnjakov za nudenje različnih vrst pomoči, 

kot tudi pri delu s posamezniki, ki so konkretno pomoč potrebovali, pa naj je bila to 

zdravstvena, psihoterapevtska, psihološka, psihiatrična ali katerakoli druga.  

Razlikovanje spremenljivk nadzora oz. določenih parametrov sta oba vprašana terapevta s 

svojimi partnerji v procesu psihosocialne pomoči raziskovala neposredno s svojimi klienti, 

tistimi, ki so zaprosili za pomoč. Še vedno je ostalo veliko tistih, ki so pomoč potrebovali, a 

ponjo niso prišli. Pri terapijah sta upoštevala vpetost posameznika v sistem, okolje. Različni 

sistemi oz. okolja največkrat niso bili naklonjena lajšanju terapij, temveč so bili prej ovira. 

Stopnja izobraženosti, mentaliteta žrtve, vrsta, obsežnost, trajanje in posledice travme so bili 

dejavniki, na podlagi katerih so se odločali pri razlikovanju spremenljivk nadzora oz. določili 

vrste terapije in pomoči. Pomembno je bilo doseči izločitev patološkosti zaradi razumevanja, 

da so tovrstne reakcije naravne na tovrstne okoliščine in ne motnje, saj posledice čuti velika 

večina prebivalstva, skoraj vsi. Čeprav je bil individualni pristop zelo zamuden, je bil zelo 
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koristen pri diagnostiki in izbiri ustrezne pomoči. Omogočil je lažje simptomatsko delo in 

odkrivanje vzrokov, seveda pa ga je bilo potrebno izvajati z neposrednim delom s 

posamezniki in skupinami. V sklopu ne uporabljajo diagnostičnih urnikov, temveč 

obravnavajo simptome, poskušajo odkriti vzroke, ki nimajo, po njihovih izkušnjah, izvora le v 

travmatskih dogodkih, temveč tudi v notranjih psiholoških in zunanjih dejavnikih. Glede na 

majhnost vzorca posameznikov, ki so zaprosili za pomoč, in velikosti populacije, ki bi 

potrebovala pomoč, gre le za redke izjeme.  

Na nivoju nudenja psihosocialne pomoči posamezniku v kakršnikoli vlogi in drugim 

udeležencem v procesu sta oba terapevta opredelila potencialne spremenljivke nadzora, ki so 

lahko sprožile proces spreminjanja problemskega vzorca in načrtovala, kako bodo takšne 

dejavnike mobilizirali, s čimer so prispevali k destabilizaciji slabih, neželenih vzorcev 

posameznikovega delovanja. Izdelali so načrte o mogočih majhnih korakih v smeri želene 

spremembe, pri katerem je sodeloval ciljni posameznik, nikakor pa v teh primerih ni šlo za 

urnike zdravljenja. Uresničevanje majhnih korakov so »preverjali» na srečanjih v skupinah, 

na naslednjih terapijah. Znotraj skupin so se ciljni posamezniki počutili dobro, večina 

napredka k želenim spremembam pa je zaviralo postkonfliktno okolje posameznika in 

vnovična odsotnost sistema psihosocialne pomoči na postkonfliktnih območjih.  

Upoštevanje kairosa, omogočanje časovne uglašenosti, koordinacije in sozvočja je potekalo v 

sklopu terapij. Konkretno v kakšnih oblikah ni bil namen raziskave, so pa tako oba terapevta 

kot tudi zdravnik z mnogimi svojimi partnerji v procesu nudenja psihosocialne pomoči postali 

prijatelji in se še danes srečujejo z njimi v prostem času ali pa jim pomagajo pri nadaljnjem 

delu s posamezniki, ki potrebujejo psihosocialno pomoč (primer Charlesa Tauberja). Na 

podlagi tega lahko sklepamo, da je vsaj pri večini procesov nudenja psihosocialne pomoči 

prišlo do kairosa.  

Omogočanje prekinitve simetrije med starimi in novimi vzorci v okviru psihosocialne pomoči 

na postkonfliktnih območjih je izredno pomembno, da ne bi bilo delo terapevtov zaman. V 

tem načelu so si terapevti ustvarili okoliščine, ki so posameznike spodbudile k temu, da so  

večkrat in lažje izbrali novo vedenje, kar je omogočilo prekinitev simetrije med starimi in 

novimi vzorci. Pozorni so bili in priznavali dosežke posameznikov, hvalili so kvalitetno  

opravljeno delo, dajali so tudi pozitivne kritike, kar jim je vlivalo pogum za nenehno učenje in 

nadaljevanje izvrševanja pozitivnih premikov. Pri tem so poskušali tudi raziskovati, kaj je 

posameznika še vezalo na dotedanjo navado in s kakšnimi viri je razpolagal, a so vedno 

naleteli na kar močne negativne vplive v družini, lokalni skupnosti ali širši skupnosti.  

Stabiliziranje nastalih novih vzorcev v procesu psihosocialne pomoči je bilo za terapevte zelo 

pomembno, saj se določene skupine še danes shajajo enkrat tedensko na skupnih srečanjih, 

nekateri pa se dodatno usposabljajo in želijo s svojimi izkušnjami pomagati drugim, ki ravno 

tako potrebujejo pomoč. Vsi, ki so še vedno vključeni v proces psihosocialne pomoči v 

kakršnikoli obliki, utrjujejo svoje navade, težava pa je, da so zaradi tega stigmatizirani. 

Seveda to velja le za izkušnje iz držav nekdanje Jugoslavije, ki so bile del raziskave, nikakor 

pa ne za Irak, saj je tam pred leti zaradi slabih razmer spet izbruhnila vojna in traja še danes.  
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5.2.9 Zaključek 

 

V kvalitativni raziskavi treh primerov osebnih zgodb je bilo ugotovljeno, da je sistem 

psihosocialne pomoči na postkonfliktnih območjih zelo slab ali pa ga sploh ni, zagotovo pa ni 

uspešen in učinkovit. Tako mednarodna skupnost kot državne oblasti postkonfliktnega 

območja se ne zavedajo pomembnosti psihosocialne pomoči pri normalizaciji razmer in 

dolgoročni stabilnosti na tem ranjenem območju. Vse preveč je nestrokovnih odločitev v 

smislu oblik in trajanja psihosocialne pomoči predvsem ob dejstvu, da je kvečjemu 5 % ljudi 

na teh območjih brez posledic travmatskih dogodkov, drugi pa so tako stigmatizirani kot 

»nenormalni in nori». Razmere na teh območjih so ekstremno kompleksne, ravno tako pa 

posledično posledice konfliktov in pa vzroki za trenutno slabo stanje. Poseben problem je 

pozna reakcija po končanju konfliktov, saj večinoma vsi nastopajo reaktivno, in to celo 

reaktivno na kronične posledice, ki pa so nastale po nekem časovnem obdobju po končanih 

konfliktih, ko so akutne posledice prešle v fazo kroničnih obolenj. Ta obdobja po navadi 

trajajo tudi leto ali več let, pri tem pa se pojavljajo nove in hujše kronične posledice, ki pa bi 

bile zagotovo manjše v primeru takojšnjih, v nekaterih primerih mogoče celo proaktivnih 

aktivnosti. Nujno je potrebno spremeniti ali pa celo na novo ustvariti sistem psihosocialne 

pomoči na postkonfliktnih območjih tako na mednarodnem kot tudi na nacionalnem, 

regionalnem in lokalnem nivoju in pri tem nujno upoštevati sinergetska generična načela. 

Sistem psihosocialne pomoči se mora dotakniti slehernega posameznika, tako v pripravi 

aktivnosti, ko analiziramo stanja in zbiramo različne potrebe, kot tudi v fazi nudenja pomoči, 

ko je celoten sistem ustvarjen ravno z namenom pomagati posamezniku in upoštevati njegovo 

povezavo s skupnostjo, v kateri živi. 

Kaos kot tak že poznamo in smo ga v predhodnih analizah že dobro spoznali, problem pa 

nastane, ker ne poznamo stanja reda. Teorija, ki stanje kaosa rešuje in ga vodi v smeri reda, je 

teorija kompleksnosti. (Cilliers, 1998) V preučevanih primerih je bilo ugotovljeno, da je 

dobro, da ciljno stanje oziroma stanje reda na postkonfliktnih območjih ne vsebuje 

kakršnihkoli ideoloških, političnih ali verskih komponent, saj so se tovrstna reševanja 

kompleksnosti v vseh primerih do sedaj pokazala kot neuspešna. Edino sprejemljivo stanje 

reda oz. končni cilj psihosocialne pomoči na postkonfliktnih območjih je trenutno sistem 

mednarodnega varstva človekovih pravic, katerih zagotavljanje je bilo določeno pod okriljem 

Organizacije združenih narodov, ki pa, lahko bi rekli kot edina organizacija v svetu, 

predstavlja vse ljudi tega planeta. Vsi lahko sodelujejo v procesu, če pa kateri ne želijo, je to 

žal njihov problem, da ne odprejo na pol odprtih vrat in vstopijo v svet reševanja globalnih 

kompleksnih problemov.
8
 Mednarodno varstvo človekovih pravic tako predstavlja edino 

varstvo dostojanstva slehernega posameznika na tem planetu, ki vsaj na papirju ni ideološko, 

politično ali versko orientirano, kar predstavlja najvišje možno stanje reda, predvsem na 

postkonfliktnih območjih, ki pa seveda ne bo nikoli doseženo, pomembno pa je, da teorije o 

kompleksnosti stremijo k dosegu tovrstnega reda.  

 

 

                                                 
8
 Glavni akti mednarodnega varstva človekovih pravic so kratko predstavljeni v prilogi št. 8.5. 
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Slika št. 5.9: 

Kompleksen sistem psihosocialne pomoči na postkonfliktnih območjih z upoštevanjem kompetentnega 

modela in sinergetskih generičnih načel
9
 

 

 

Psihosocialno pomoč morajo celostno izvajati za to kompetentni strokovnjaki. Na podlagi 

obstoječih teorij o psihosocialni pomoči (Nicolai, 2003 v UNESCO, 2006) in na podlagi 

poskusne teorije, pridobljene v sklopu raziskave predhodnih primerov, je bilo ugotovljeno, da 

je končni prejemnik vseh oblik pomoči posameznik. Vsi ljudje na postkonfliktnih območjih 

potrebujejo različne oblike pomoči v okviru strateškega civilnega kriznega menedžmenta na 

postkonfliktnih območjih. Tovrstna pomoč ustvarja pozitivne vplive okolja na razvoj 

posameznika v takšnem okolju. Ker je bilo v sklopu študije primerov ugotovljeno, da po grobi 

oceni kar 95 % prebivalstva potrebuje različne oblike pomoči, lahko na podlagi preučevanih 

primerov ugotovimo, da je pomoč strateškega civilnega kriznega menedžmenta zadostuje le 

za približno 5 % prebivalstva na tovrstnih območjih. Pri veliki večini prebivalstva se pojavijo 

akutni problemi, katere lahko rešijo že kompetentni zdravniki z ustrezno zelo hitro zdravniško 

                                                 
9
 Avtor je sliko izdelal na podlagi teorije o kompleksnosti, poskusne teorije kvalitativne raziskave v tem poglavju 

in na podlagi sinergetske analize empiričnih podatkov,  pridobljenih v okviru prehodno navedene kvalitativne 

raziskave.  
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pomočjo. Večina akutnih motenj v tovrstnem travmatiziranem okolju se po določenem 

časovnem obdobju pri posamezniku razvije v različne kronične oblike čustvenih motenj. Za 

lažje primere motenj je potrebna pomoč kompetentnega psihoterapevta. V primerih, ko je 

potrebno posamezniku nuditi psihološko pomoč, se mora v proces pomoči vključiti tudi 

kompetenten psiholog. Zaradi potrebne celostne obravnave posameznika in upoštevanja vseh 

vplivov okolja mora imeti psiholog tako kompetence psihoterapije, nujne zdravniške pomoči 

kot tudi strateškega civilnega kriznega menedžmenta v smislu upoštevanja ekološke sistemske 

teorije (Bronfenbrenner, 1979). Ko posameznikom pomoč psihologa ni dovolj oziroma je 

neustrezna, se mora v proces pomoči vključiti kompetenten psihiater, ki mora imeti vse 

kompetence psihologa, vključeno z vsemi predhodnimi, ter posebne kompetence s področja 

psihiatrije. Le tedaj lahko govorimo o uspešni in učinkoviti pomoči posameznikom na 

postkonfliktnih območjih. Na prvi pogled je mogoče nelogično, ker bo imel psihiater verjetno 

najmanj dela na tovrstnih območjih, vendar ne šteje kvantitativni pristop v smislu števila 

pomoči potrebnih ljudi, temveč kvalitativni pristopu v smislu zahtevnosti nudenja pomoči 

slehernemu posamezniku, saj zapletenejši primeri zahtevajo preveliko kompetentnost 

strokovnjakov kakor manj zahtevni. Zaradi specifičnosti okolja bo imel psihiater v tovrstnih 

okoljih še vedno veliko dela, zato mora ob celostni obravnavi pacientov upoštevati tako 

morebitne pozitivne vplive okolja, ki se bodo pojavili pod okriljem pomoči v okviru 

strateškega civilnega kriznega menedžmenta, poznati že morebitna zdravljenja akutnih 

obolenj, poznati znanja in veščine psihoterapije kot tudi psihologije, da ne bo pomoč ostala le 

na nivoju oskrbovanja prebivalstva z ustreznimi zdravili v nedogled. Seveda pa mora 

sodelovanje vseh kompetentnih strokovnjakov potekati v vseh možnih smereh, zahtevana je le 

ustreznost zdravljenja glede na diagnozo motnje ali obolenja pri posameznikih in možnost 

izbire ustrezne pomoči.  

Specifičnost okolja in predlogi iz predhodne študije primerov priporočajo uporabo sistema 

usposabljanja edukatorjev, ki bodo poučevali posamezne eksperte na tovrstnih območjih in jih 

pripravili za delo s pomoči potrebnimi posamezniki. Ker ne gre za vojsko, ki bo delovala na 

podlagi ukaza poveljnikov, temveč za posameznike, ki se bodo srečevali tako s predvidljivimi 

kot z neprevedljivimi situacijami in se ob tem morali prilagajati ekstremno različnim 

situacijam ter pri svojem delu upoštevati zelo raznolike vplive iz okolja, je pri tem potrebno 

upoštevati tudi uporabo ustrezne filozofije kurikuluma. Še posebej to velja za predstavnike 

mednarodne skupnosti, za katere so v analizi primera predlagali, naj nastopijo le v vlogah 

edukatorjev za usposabljanje lokalnih edukatorjev za nudenje psihosocialne pomoči, ti pa 

bodo potem zaradi poznavanja večine pasti specifičnega okolja sami izvajali usposabljanja 

lokalnih strokovnjakov, ki se bodo vključili v proces psihosocialne pomoči in se v različnih 

oblikah pomoči dotaknili slehernega posameznika. Za tovrstne primere je nujno potrebno 

upoštevati procesnorazvojno kurikularno teorijo, ki velja za najmlajši pristop načrtovanja, na 

katero sta vplivala šolsko reformna gibanja in razvojna psihologija z njenimi vidnimi 

predstavniki (Vygotsky, Piaget, Bruner). Ta pristop predpostavlja obstoj demokratične 

družbe. (Kelly, 2004) V okviru tega pristopa so cilji sicer postavljeni, vendar ne tako natančno 

kot pri učnociljnem pristopu, temveč kot načela in vrednote, ki so merilo za izbiro učnih 

vsebin in metod. V tem primeru sta pomembna proces pridobivanja znanja in razvoj 

posameznika kot celovite osebnosti ne le na kognitivnem, temveč tudi na socialno-moralnem 

in spretnostnem področju. Ta pristop najde svoj izraz tudi v poudarjanju razvijanja 
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posameznika kot ključne kompetence, nujne za uspešno življenje in delovanje v družbi znanja 

(Ivanuš Grmek in ostali, 2009:13). Načrtovanje procesov učenja na področju afektivnega 

(samozaupanje, pozornost, sproščen in pozitiven odnos do učenja, ponotranjenje vrednot, 

odnosi z drugimi, interakcijsko učenje itd.), psihomotoričnega (zavedanje telesa, gibalna 

sproščenost, orientacija v prostoru, gibalne sposobnosti, gibalna komunikacija, gibalno 

ustvarjanje, gibalna izraznost, gibalna občutljivost in vrednotenje itd.) in kognitivnega 

(intuitivnost, imaginacija, miselne strategije, učna samostojnost, problemsko in ustvarjalno 

mišljenje, kritično vrednotenje itd.) razvoja je prvi pogoj za učinkovit učni razvoj. (Žakelj, 

2015:24) Danes prevladujoč »razširjeni« model učenja zajema razvijanje konceptualnih 

struktur, proceduralnih veščin, učnih strategij, samoregulatornih funkcij in motivacijskih 

orientacij. Po mnenju McCormicka (2006) bi lahko spodbujali aktivnost in udeleženost 

posameznika s tem, da mu omogočimo lastno kontrolo tempa aktivnosti, kontrolo poti, ki vodi 

skozi aktivnost, ga sprašujemo po refleksiji lastnih odgovorov (metakognicija) ter 

omogočamo diskusijo o ciljih in namenu posamezne učne dejavnosti. Za izvajanje te strategije 

pa je nedvomno potreben dobro usposobljen in motiviran edukator. (Ivanuš Grmek in drugi, 

2009:13) Upoštevanje tovrstne teorije velja za popolnoma vse strokovnjake iz predhodnega 

kompetentnega modela, pa naj bodo v vlogi edukatorjev lokalnih strokovnjakov ali v vlogi 

izvajalcev nudenja pomoči.  
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6 SKLEP 

 

Obstoječi sistem civilnega kriznega menedžmenta se je v svoji zadnji znani obliki razvil 

oktobra 2009, ko je skupina strokovnjakov na podlagi skupnega sodelovanja Evropske unije 

(EU) in Organizacije združenih narodov (OZN) izdala publikacijo oz. poročilo o skupnem 

delovanju obeh organizacij vse od leta 2003, ko je bila sprejeta Evropska varnostna strategija. 

Publikacija se glasi Vrnitev upanja, obnovitev življenj: Sodelovanje med Organizacijo 

združenih narodov in Evropsko komisijo v obnovi območij po krizi. Publikacija predstavi 

področja delovanja civilnega kriznega menedžmenta, ki se je izoblikoval v letih delovanja. 

Glavna področja delovanja EU in OZN so tako obnova varnosti v skupnosti, obnova socialnih 

služb v širšem smislu, oživitev regij, transformacija državnih institucij in vzpostavitev 

pravične družbe. (EU in OZN, 2009) Sistem civilnega kriznega EU in OZN je nastal 

reaktivno in z veliko zakasnitvijo. Pri predstavitvi tovrstnega sistema je moč zaznati le 

sporočilo, kaj se mora storiti za vzpostavitev, nikjer pa ni bilo moč zaslediti kako in zakaj. 

Najprej je moč zaznati odsotnost dobrih praks strateškega menedžmenta, saj lahko na civilni 

krizni menedžment z vidika metodologije gledamo kot na enega od možnih procesov, pri 

katerem lahko uporabimo dobro prakso spirale strateškega menedžemnta. Ravno tako ni 

nikjer razvidna kompleksnost samega procesa, čeprav je na postkonfliktnih območjih še toliko 

bolj dinamična in intenzivna. Na nadaljnji razvoj tovrstnega modela pa slabo vplivajo tudi 

aktualne razmere v svetu in razmere znotraj Evropske unije ter Organizacije združenih 

narodov, ko se države članice ukvarjaje same s sabo, namesto da bi se ukvarjale s tistimi 

državami in skupnostmi, ki so pomoči res potrebne.  

Obstoječi sistem civilnega kriznega menedžmenta lahko predstavlja učinkovito vzporedno 

dejavnost sistemu psihosocialne pomoči, predvsem za stabilizacijo razmer in ustvarjanje 

okoliščin za odnosno stabilnost (Šugman Bohinc, 2013), saj na nudenje psihosocialne pomoči 

posamezniku, ki je vpet v okolje, vplivajo tako mikro- in mezosistem kot tudi eksosistem in 

makrosistem. (Bronfenbrenner, 1979). Problem nastane, ko parcialno, vsaj na papirju, 

določeni sistem na različnih nivojih (mednarodnem, nacionalnem ali pa lokalnem) obstajajo, 

ne obstajata pa integracija teh sistemov v skupni sistem in koordinacija procesov znotraj teh 

sistemov. V opravljenih kvalitativnih raziskavah osebnih zgodb posameznikov so izkušnje 

pokazale, da je sistem civilnega kriznega menedžmenta slab, saj ni dobre koordinacije, 

strateški (na mednarodnem ali nacionalnem nivoju) in koordinirani sistem psihosocialne 

pomoči na postkonfliktnih območjih pa je zelo slab ali pa sploh ne obstaja. Obstajajo 

določene aktivnosti  (samo)organiziranja nekaterih mednarodnih vladnih in nevladnih 

organizacij oziroma določenih lokalnih skupnosti. Zaradi odsotnosti nacionalnega 

psihosocialnega sistema v državah, ki so bile vključene v kvalitativni raziskavi, se je sploh 

težko opreti na uradne podatke o stanju, saj jih ni oz. so le delni in tako za resnejšo analizo 

pomanjkljivi. Ostanejo nam izkušnje, opažanja in razmišljanja treh kompetentnih 

strokovnjakov, ki so bili vključeni v raziskavi, vsi pa trdijo, da na Hrvaškem, v Srbiji ne v 

Iraku ni ustreznega sistema psihosocialne pomoči. Ker na postkonfliktnem območju skoraj vsi 

ljudje potrebujejo psihosocialno pomoč, storitve civilnega kriznega menedžmenta, če ga 

gledamo v celoti, je potrebno razumeti sistem psihosocialne pomoči vsaj kot vzporednico 

sistemu civilnega kriznega menedžmenta. V skladu z mojim razmišljanjem in razmišljanjem 

vprašanih pa bi bilo dobro, če bi bil sistem civilnega kriznega menedžmenta podsistem 
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mednarodnega ali nacionalnega sistema psihosocialne pomoči na določenem postkonfliktnem 

območju.  

Dejavniki, ki prispevajo k neželenim in destruktivnim odzivom kompleksni sistemov, so 

lahko izredno različni. Glavni dejavnik v zadnjih, ki je povzročil današnje stanje v globalnem 

smislu, je zelo verjetno ekonomska razsežnost krize iz leta 2007, ki se je pojavila v 

Združenem kraljestvu v obliki finančne krize (Torbat, 2008), katere posledice lahko 

primerjamo s teorijo učinka metulja. (Lorenz, 1993) Njen »zamah kril» je povzročil razvoj 

politične krize v mnogih državah sveta. Tej sta sledili vojaška in seveda psihosocialna kriza, 

ob čemer so se razmere na določenih območjih bistveno spremenile. Na nekaterih delih sveta 

lahko govorimo o humanitarni katastrofi, kakšni pa bodo odzivi kompleksnih sistemov na 

tovrstne okoliščine v bližnji prihodnosti ali ob poskusu normalizacije razmer, pa lahko le 

ugibamo, verjetno pa bodo precej slabši kot na današnjih postkonfliktnih območjih. (Prezelj, 

2005) 

Najznačilnejši vzorci delovanja, s katerimi kompleksni sistemi odgovorijo na pritiske 

aktualnih razmer, se pojavijo v obliki posttravmatskih stresnih motenj, agresivnosti v obliki 

nasilja med mladostniki in otroci, samomorilnosti, povečanega števila migracij in pa 

radikalizma, ki velikokrat preide tudi v terorizem. Vsaka zakasnitev nudenja strokovne 

psihosocialne pomoči posameznikom po konfliktu lahko povzroči intenzivnejšo ali novo 

kronično posledico. Že sam pojav migracij je pretresljiv, saj več ljudi umre zaradi migracij na 

poti, kot pa je skupno število žrtev med terorističnimi napadi. Pri pojavu migracij je tudi 

pomembno, da se migrantom omogoči izhod iz konfliktne ali postkonfliktne države, nudi 

psihosocialna pomoč na poti in ob prihodu v novo okolje. Če ustrezne psihosocialne pomoči v 

vseh treh fazah ne nudimo, lahko hitro pride do pojava radikalizacije in velikokrat do 

terorizma ter nepotrebnih smrtnih žrtev. Zadnje teroristične napade v svetu so zagrešili 

potomci migrantov, se pravi druga generacija, ki je odraščala in se je izobraževala v novem 

okolju, zato ne smemo zanemariti dejstva, da mora biti uspešen sistem psihosocialne pomoči 

migrantom več let, da se uspešno integrirajo v družbo (Berry, 2001 v Razpotnik, 2004:38) oz. 

da so v odnosu popolne diferenciacije. (Praper, 1999) 

Da bi se izognil predhodnim vzorcem delovanja je potrebno tako na mednarodnem kot tudi na 

nacionalnem in lokalnem nivoju sistema civilnega kriznega menedžmenta in psihosocialne 

pomoči na postkonfliktnih območjih vzpostaviti boljši, bolj integriran sistem pomoči, ki bo 

temeljil na podlagi dobrih praks strateškega menedžmenta, strateškega razmišljanja, teorije o 

kompleksnosti, ekološke sistemske teorije, sinergetike in drugih obstoječih dobrih praks. 

Sistem je potrebno sprotno nadzirati in periodično evalvirati ter sprotno odpravljati določene 

pomanjkljivosti, ugotovljene v procesu nadzora ali evalvacije. (Fayol, 1916)  

Predlagani model strateškega civilnega kriznega menedžmenta na postkonfliktnih območjih 

lahko omogoča nadaljnji razvoj obstoječega sistema. Obstoječi civilni krizni menedžment 

(EU in OZN, 2009) ima solidne temelje. Ker gre za strateški proces, je pri organizaciji in 

implementaciji sistema potrebno upoštevati dobro prakso spirale strateškega menedžmenta. V 

fazi strateških analiz, ki naj izvira iz potreb posameznika, kot uči ekološka sistemska teorija, 

ugotovimo dejansko kompleksno stanje na postkonfliktnem območju. Pri tem upoštevamo 

mikrosistem, mezosistem, eksosistem in makrosistem posameznika, s katerimi je posameznik 

v stalni komunikaciji. (Bronfenbrenner, 1979) V fazi strateškega planiranja je še posebej 

potrebno upoštevati dobre prakse strateškega razmišljanja. Pri načrtovanju ciljev, projektov, 
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aktivnosti ipd. je potrebno upoštevati glavno dejstvo, da bo načrtovani končni cilj vplival na 

slehernega posameznika, katerega načrt tudi zadeva. Faza impelemenatcijo mora potekati na 

podlagi izdelanih načrtov. Zaradi kompleksnosti procesov pa je potrebno izvajati sproten 

nadzor in je nujno potrebno sprotno korigirati izdelane načrte na podlagi ugotovitev iz 

nadzora. (Fayol, 2016) Vztrajanje z neažuriranimi načrti nas lahko z veliko verjetnostjo 

pripelje le do neuspeha, do slabe realizacije ali nerealizacije določenih ciljev. Periodična 

evalvacija celotnega procesa vsaj enkrat letno je nujna. Tudi ta faza je tista, ki spremlja 

kompleksnost celotnega procesa in omogoča sprotno prilagajanje oz. prilagajanje z manjšimi 

zamudami na nove okoliščine kompleksnega okolja, ki so se pojavile znotraj samega procesa 

implementacije načrtov ali zunaj procesa, v različnih okoljih. 

Predlagani sistem psihosocialne pomoči naj bo vzporeden s sistemom strateškega civilnega 

kriznega menedžmenta. V organizacijskem smislu bi bilo zaradi pridobljenih mnenj 

kompetentnih strokovnjakov v predhodni raziskavi, da v postkonfliktnih državah potrebujejo 

vsi pomoč, skoraj bolje, da bi bil sistem psihosocialne pomoči krovni sistem v postkonfliktni 

državi, vsi drugi pa bi bili podporni, med njimi tudi sistem strateškega civilnega kriznega 

menedžmenta. Kljub obstoječemu slabem sistemu psihosocialne pomoči na postkofliktnih 

območjih in pomanjkljivim informacijam v fazi raziskave je bilo v sklopu sinergetske analize 

v predhodnem poglavju ugotovljeno, da posamezni primeri na izvedbenem lokalnem nivoju 

nudenja psihosocialne pomoči posameznikom že vključujejo nekaj sinergetskih generičnih 

načel. (Schiepek 2005 v Bohak in Možina 2005) V primerih, ko se ta ne vključujejo v proces 

nudenja psihosocialne pomoči v celoti, pa so jih posredno ali neposredno predlagali v svojih 

predlogih za izboljšavo. Uporabljena sinergetska načela v procesu pomoči se že v posameznih 

primerih kaže kot zelo dobra praksa. Za izboljšanje prakse na tem področju pa je predlog, da 

se tako pri načrtovanju, organiziranju in izvedbi psihosocialne pomoči na mednarodnem 

(predvsem neposredno po končanem konfliktu), nacionalnem in lokalnem nivoju ter pri delu s 

posamezniki ali skupinami. (Šugman Bohinc, 2013) Sinergetska generična načela tako lahko 

predstavljajo »oporne točke» pri razvoju procesa psihosocialne pomoči na postkonfliktnih 

območjih. Zaželeno je, da tovrstno razmišljanje vključimo tudi v proces strateškega civilnega 

kriznega menedžmenta, saj je bila v kvalitativni raziskavi ugotovljena odvisnost le tega s os 

sistema psihosocialne pomoči. Če ne bo uspešen in učinkovit strateški civilni krizni 

menedžment, bo vsaj otežena ali celo neuspešna tudi psihosocialna pomoč na tovrstnih 

območjih. Velja tudi obratno razmerje.  

Predlagani sistem psihosocialne pomoči naj vključuje tudi stanje reda (Cilliers, 1998) kot cilj 

popolnega uresničevanja mednarodnega varstva človekovih pravic, trenutno najnevtralnejšega 

sistema zagotavljanja temeljih pravic in svoboščin slehernega posameznika. Ni realno 

pričakovati, da bo ta cilj dosežen, posebno pa je, da se v procesu psihosocialne pomoči 

obstoječe stanje postopoma premika od kaosa, ki je nastal zaradi konfliktov, do stanja reda.  

Psihosocialno pomoč naj nudijo za to kompetentni strokovnjaki, zato je v nalogi predlagan 

kompetentni model nudenja psihosocialne pomoči, ki je bil oblikovan na podlagi kvalitativne 

raziskave. Model omogoča razvijanje, organiziranje in izvedbo različnih izobraževanj in 

usposabljanj, saj prikaže, da je dobro, da se kompetence strateškega civilnega kriznega 

menedžmenta, splošne medicine, psihoterapije, psihologije in psihiatrije vključijo v proces 

izobraževanja in usposabljanja glede na potrebe posameznikov in njihovo vlogo v procesu. Za 

večjo uspešnost procesa je dobro upoštevati načela procesnorazvojne kurikularne teorije, ki 
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velja za najmlajši pristop načrtovanja. V tem primeru je pomemben proces pridobivanja 

znanja, razvoj posameznika kot celovite osebnosti ne le na kognitivnem, temveč tudi na 

socialno-moralnem in spretnostnem področju. Ta pristop najde svoj izraz tudi v poudarjanju 

razvijanja posameznika kot ključne kompetence, nujne za uspešno življenje in delovanje v 

družbi znanja (Ivanuš Grmek in ostali, 2009:13). Zato je potrebno, da tako v procese nudenja 

pomoči kot tudi v procese različnih izobraževanj in usposabljanj vključimo način govora, tako 

strokovnega kot laičnega o ljudeh s posttravmatsko stresno motnjo in podobnimi težavami kot 

o ljudeh s pričakovanimi, »normalnimi« odzivi na skrajno stresne, »nenormalne» življenjske 

okoliščine. Sem spada tudi paradigma terminološkega premika od govora o ljudeh kot 

»žrtvah» vojnega stresa h govoru o njih kot »preživelih«, tistim, ki jim je uspelo preživeti in 

se v tem procesu morda celo okrepiti za spoprijemanje s stresnimi situacijami itd. 

Zaradi kompleksnosti tovrstnih sistemov pa je tudi v procesu sistema psihosocialne pomoči 

potrebno izvajati sprotni nadzor in stalne periodične evalvacije. Tovrstne pojave in 

organizacije tudi lahko obravnavamo kot kompleksne, prilagodljive sisteme, za katere so 

značilni principi samoorganiziranja, kompleksnost, pojavnost, soodvisnost, prostor možnosti, 

koevolucija, kaos in pa samopodobnost. (Gupta, 2016) Le-ti bodo stalno prisotni. Potrebno je 

le, da jih pravočasno in pravilno zaznamo in procese prilagodimo novonastalim stanjem in 

okoliščinam. Nadaljevanje oz. vztrajanje s starimi vzorci nas lahko zaradi hitre dinamike in 

velike intenzivnosti kompleksnosti v različnih sistemih, predvsem je to značilno za zadnja leta 

globalne družbe, pripelje le do neuspeha in do še bolj zapletenih in težko rešljivih sistemov. 

Domnevam, da se bo mednarodna skupnost v naslednjih letih, glede na trenutno stanje na 

globalnem nivoju, ukvarjala le sama s sabo. Kot eno od možnih rešitev nastalih problemov, ki 

so bili predstavljeni v sklopu te naloge, vidim sinergetiko kot teorijo in njena sinergetska 

generična načela, ki bi preučila oz. ponudila pomoč načinu vodenja držav na postkonfliktnih 

območjih. Končni rezultat tega procesa bi lahko bil trajnostni razvoj multikulturne skupnosti. 

Če se ne bodo države ali skupnosti same organizirale v tej smeri, je možnosti za dolgoročno 

stabilnost družbe v mnogih postkonfliktnih državah minimalna.  
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8 PRILOGE 

 

8.1 Vprašanja, uporabljena kot vodilo za izvedbo desetih intervjujev za področje 

travmatske in posttravmatske izkušnje na območju Kosova in Srbije med konflikti in po 

njih v angleškem jeziku 

 

1. Were you present during the war in Kosovo in Kosovo? / Were you present during the 

NATO air strikes in Serbia?  

2. Did anything special (traumatic) happen to you, your family members, relatives, your 

friends, etc., during that time?  

3. Did you see or hear any kind of violence or above asked traumatic events during that 

time? 

4. Upon after the events and maybe until know, did you or do you have troublesome 

memories, flashbacks that are usually caused by reminders of the traumatic events, 

recurring nightmares about the trauma and/or dissociative reliving of the trauma? 

5. Did you or do you avoid to the point of having a phobia of places, people, and experiences 

that remind the sufferer of the trauma?  

6. Did you or do you have sleep problems, trouble concentrating, irritability, anger, poor 

concentration, blackouts or difficulty remembering things, increased tendency and 

reaction to being startled, and hyper vigilance to threat? 

7. Upon the end of the war, were you in the secondary school or at the faculty?  

8. How did you feel there? Did you talk about traumatic events from the war? 

9. Did you have any kind of subjects or topics within the curriculum linked with 

posttraumatic stress? If yes, what kind? 

10. Did you have any kind of special seminars, workshops, etc., linked with consequences of 

the war in your secondary school or at the faculty? If yes, what kind? 

11. How old are you and which sex are you? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=90009
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=6177
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8.2 Zapis vprašanj in odgovorov intevrjujev za podpoglavje 3.3. Migracije  

 

8.2.1 Intervju z A. B. 

 

1. Kdaj ste zapustili svoje okolje, kjer ste se rodili, in s kom ste odšli v »novi svet«? 

2. Zakaj ste zapustili svoj rojstni kraj in koliko ste bili takrat stari? 

3. Kaj ste ob tem občutili? 

4. Kako so vas sprejeli v novem okolju? 

5. Kako ste se vi počutili v novem okolju? 

6. Ali ste znali jezik, ki so ga govorili ljudje v vaši bližini, kamor ste prisli, in če ne, kako in 

koliko hitro ste se ga naučili? 

7. Ko ste prisli v šolo, kako ste se počutili med svojimi vrstniki? 

8. Ali ste imeli kakšne probleme v samem času šolanja, in če da, kakšne? 

9. Ali ste imeli kakšnega prijatelja med sošolci in kako ste ga pridobili oz. ste jih pridobili? 

10.  Kako ste se počutili v nadaljevanju šolanja, po 15. letu starosti? Kakšen odnos so imeli do 

vas učitelji in sošolci v tem obdobju? 

11. Kakšen odnos so imeli do vas vaši sosedje, kjer ste živeli? Kako ste se počutili v okolju, v 

katerem ste živeli? 

12. Ali ste nadaljevali študij na fakulteti? Če da, kako ste se počutili?  

13. Ali ste se zaposlili, ko ste koncali šolanje? Če da, kako hitro ste dobili službo in kako so 

vas sprejeli vaši novi sodelavci? 

14. Kje živite sedaj, v okolju, kjer ste se rodili, ali v za vas novem okolju? Kako se počutite 

sedaj? 

 

1) Okolje, kjer sem se rodil (Split), sem zapustil v zgodnjem otroštvu in odšel v »novi svet» s 

svojimi starši in mlajšim bratom. 

 2) Starši so pač odšli »s trebuhom za kruhom« (podjetje, v katerem je delal oče, Slovenijales, 

je našlo službo tudi za mater, dali pa so nam tudi stanovanje v uporabo). Jaz sem bil takrat 

star 5 let. 

 3) Jaz osebno sem občutil veliko žalost, razočaranje in jezo, ker sem bil zelo navezan na 

dedka in babico po mamini strani. 

 4) Kako so me sprejeli v vrtcu, se ne spomnim, v šoli pa so se me dolgo časa zmerjali, da sem 

»Bosanc«. 

 5) Na začetku ne ravno najbolj prijetno, sploh zaradi zmerjanja, pa tudi že zaradi same 

spremembe, ko pa sem se privadil, je bilo super. 

 6) Jezika seveda nisem znal, naučil sem se ga pa zelo hitro, v 2 do 3 mesecih. 

 7) Na začetku se nisem najbolje počutil ravno zaradi zmerjanja (nisem se počutil sprejetega), 

proti koncu osnovne šole pa je bilo že super. 

 8) V času šolanja sem imel težave z obnašanjem, ker sem bil zelo »živahen«, z učenjem pa ni 

bilo težav. 

 9) Seveda sem imel prijatelje, najboljši med njimi si bil prav ti, Robi, in nikoli te ne bi 

zamenjal, pridobil pa sem jih čisto spontano. 
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10) V srednji šoli sem se počutil super, ker sem bil zelo »živahen«, sem zopet imel težave z 

učitelji, s sošolci pa sem imel fantastičen odnos. 

11) Sosedje so bili zelo korektni do mene, z vsemi sem imel spoštljiv odnos, pa tudi v okolju, 

kjer sem živel, sem se počutil odlično. 

12) Študija na fakulteti nisem nadaljeval. 

13) Po koncu srednje šole sem začel poklicno igrati nogomet, takoj po končani igralski karieri 

pa sem se začel ukvarjati s trenerskim poklicem. Službo v klubu sem dobil takoj, novi 

sodelavci pa so me sprejeli čisto različno, z nekaterimi sem se odlično ujel, z drugimi pač 

malo slabše. 

14) Sedaj živim v čisto novem okolju (prej Domžale, sedaj okolica Kranja), ne živim pa v 

okolju, kjer sem se rodil. Sedaj se počutim odlično in sem srečen, da sem tukaj. 

 

Dodatna vprašanja: 

Podvprasanja za št. 4... 

Zakaj so te imenovali “Bosanc” in kako si se ti ob temu počutil? 

Ali je učiteljica vedela za to? Če je, ali je kaj ukrepala? 

Podpvrašanja za št. 5 

Rekel si, da si se potem privadil. Koliko časa je to trajalo? Ali so sošolci prenehali z 

zmerjanjem sami od sebe ali je kdo ukrepal, da so potem prenehali? 

Podvprašanja za št. 7 

Rekel si, da se na začetku nisi počutil sprejetega. Do katerega razreda osnovne šole je trajal ta 

občutek in ali bi takrat lahko ali si koga pretepel ali udaril, ker te je žalil? 

Podvprašanja za št. 13 

Rekel si, da so te v novi službi sprejeli različno. Kaj si mislil s tem? Zakaj so te sprejeli 

različno? Kaj si občutil ob ljudeh, ki te niso sprejeli ravno najlepše? 

 

4) Klicali so me »Bosanc« ker sem pač prišel iz Splita in otroci so pač vse »južnjake« klicali 

»Bosanci«. Ob tem se nisem dobro počutil, bil sem zelo jezen zaradi tega. Učiteljica je vedela 

za to in je tu in tam rekla sošolcem, naj nehajo, otroci kot otroci pa seveda niso nehali, ker se 

jim je očitno to zdelo zanimivo. 

5) Trajalo je dobrih 5–6 let, z zmerjanjem pa so sošolci prenehali sami od sebe. 

7) Ta občutek je trajal do približno 7. razreda osnovne šole. Ja, takrat bi najraje koga udaril, 

vendar tega nisem storil, ker sem preveč miroljuben. Sem se pa namesto tega z njimi kregal. 

13) Različno so me sprejeli verjetno zaradi ljubosumja, ker je bil moj oče direktor kluba, v 

katerem sem bil jaz trener, in so bili mnenja, da sem tam zaradi očeta, čeprav sem kvaliteto 

dokazal s svojim delom. Ti ljudje, ki me niso sprejeli, so mi šli na živce in sem se jim 

izogibal, kolikor se je le dalo. Zaradi takšnih in podobnih ljudi sem tudi zapustil trenerski 

poklic. 
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8.2.2 Intervju s C. D. 

 

1. When did you leave your birth place and with whom did you go to the new environment? 

2. Why did you leave your birth place or region where you were born and how old were 

you? 

3. How did you feel than? 

4. How were you accepted in the new environment? 

5. How did you feel upon you had arrived to the new environment? 

6. Did you know the language of the people in your new society and if not, how much time 

did your spend to learn it? 

7. When you had come into the primary school, how did you feel among your school 

friends?  

8. Did you have any kind of problems during your primary school period in the school and 

if yes, what kind? 

9. Did you have any close friend/s among your school friends and how did you get him/her 

as a friend? 

10.  How did you feel in the secondary school, after the age of 15? What kind of attitude did 

the teachers and your school friends have toward you? 

11. What kind of attitude did your neighbors have at the place where you lived all that time? 

How did you feel in you new home all that years? 

12. Did you finish your studies at the faculty level? If yes, how did you feel there? 

13.  After you had finished the school, did you get the job? If yes, how fast did you get a job 

and how were you accepted by your new co-workers?  

14.  Where do you live now and why? How do you feel now?  

 

1) I left my birth place at the age of six. That was some 26 years ago, to be more precise in 

1982. I got to new environment with my younger brother, father and mother. I have one 

brother – the eldest. He was in primary school when we moved so he did not move with us, he 

stayed with our grandmother.  

2) My father decided to take with him his wife and two of the children to Belgrade. This was 

parental decision. When we left my birth place I was six years old. My father was working at 

that time in Belgrade.  

3) I don't remember having any specific feeling other than being a bit confused with the new 

environment. I don’t remember having any other feeling about it expect some confusion and 

curiosity.  

4) As far as I remember we were accepted well. Belgrade was capital of Yugoslavia and many 

other people of my ethnicity lived there. I remember especially the parts when I started the 

primary school. The school was very near our house. I was rather confused and I think I was 

not aware of the new environment. I did not speak the language when I came. I remember that 

we were living in rented house and remember that mother was more afraid that we were since 

the city was a bit change for her.  

5) I felt just confused and curious about everything. I think I spent my days observing 

everything around me. This is how I remember myself from that time – Easy, always wide 

open. But I guess that’s due to the fact of being rather young. I remember that I and my 
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brother have created a lot of friends from the neighborhood. Most of them were children of 

my fathers’ colleagues from the company where he worked. Of course there were other 

children we played with that have leaved in the neighborhood.  

6) No I did not speak the language. I remember that I started learning the language with my 

father. But I had only one year to get the basics in order to be able to start the schooling. I 

think I was having some difficulties in mastering the language due to the time available before 

the start of the school. I started the school at the age of seven. I think it took me at least two 

year to learn the language.  

7) I felt isolated and that is due to the fact that I was not familiar with the language and with 

the environment. I remember very few school friends from that time. But I remember more 

friends we created in the vicinity of my house.  

8) My grades were not very good at the first and second grade because of the language. I 

remember the very first school master. Her name was Magdalena and as I can remember now, 

she did not show any patient and effort to support me in catching up with others who, 

naturally, spoke the language. Things got better from the third grade, when I changed the 

primary school and moved. There I have created friends whom I remember even now. And of 

course, by then I have learned the language. I think and remember of being very happy from 

the third to the eight grade of the primary school with friends, teachers, etc. At the later stages 

of the primary school (I think in the eight grade) the war in Yugoslavia has erupted but I can 

not recall of any incident in the school either by pupils or teachers to the new political 

circumstances.  

8) Yes I did have close friends and we all were in the same class. We had a great time 

together, went to concerts, shopping and other stuff. Most of them were Serbian and one of 

them was Roma. She got married at the eight grade. I moved from the area in the eight grade 

and decided to continue the schooling in the nearby school but dropped the idea after just one 

day in the new school since I found it hard to cope with the students who were mostly from 

rural areas (I moved to the suburbs of Belgrade) and I came from the urban environment. It 

was all so very different from what I have been used to. However, I returned to my primary 

school and finished the last grade with my old class mates. I lost contact with most of them 

when I started the secondary school. I have not clue what has happened to them now and 

where they are now.   

10) Well this period was a different story from the primary one. This was time when war and 

conflicts in my country have taken the lead in every aspect of our lives. I don't remember 

being looked at different among my friends. Of course people were always influenced by the 

events. That's why one of my friends started offending me due to the fact that I am of Islamic 

belief when the war in Bosnia was at the highest peak. I remember picking lyrics for school 

work that were titled “Green, I love you green”, since our task was to memorize and recite the 

lyrics and was called out by a male pupil that I have picked it for the green color is the color 

of Islam…And there were offences and insults by the side of teachers, such as when speaking 

of geography and the latest census of the population, the emotions toward other none-Serbs 

were demonstrated in the class by the teachers. Some teacher were just curious to see what 

being something else than Serb is. So for example teacher of the Serbian language and 

literature was asking me to write down on the black board the numbers in letters in the 

Serbian language and said: “Let’s see how much you know”. I understood then that he is 
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saying so because he assumed I might not be able to do it. Later on I became one of his 

favorite pupils. One other instance is when English language teacher motivated others to learn 

the language by using me as an example of someone who knows the language and said: “If 

she can do it, why can not you!”    

11) My neighbors at all times were very good and polite. My mother is a very friendly person 

and easily makes new friends. Everybody who came to our house has respected us and we 

were never offended in any way. Politics was discussed from time to time but no one had an 

intention to cross the line and offend anyone. I was really happy and have good memories and 

respect my neighbors. Of course, during the time of conflicts communication and visit have 

watered down but still we felt that we can trust if not all than at least two to three families we 

were mostly close to.  

 12) Yes I did. No problems occurred. I was not happy with the overall economical situation 

in the country, I mean living standard was very low and conditions for studying were very 

poor, but in the broad social context I don't remember any example when I felt negative 

emotions from friends. I have to say that I have also limited and picked friends. If I sensed 

that the person might be having any view that could put me in defensive or confronting 

position I would simply avoid being near or socializing with specific person.  

13) I got the first job during the studies. I was at the fourth year. Yes, I got employed very 

quickly. I was a grown up person by that time and did not encounter any problems in the 

environment were I worked, it was very short and part time job. To tell you the truth by that 

time I really stopped carrying what others and how other might accept me because of being of 

different ethnical background. Now I work in an international environment and I am facing no 

problems whatsoever.    

14) I live in Belgrade. It's a city and environment to which I am used to by now. I feel good. I 

don’t feel as stranger just because I don’t belong to the majority population. I have people 

with whom I like to share my time and space. I feel much better than in 90s but then again we 

all do, regardless of the ethnicity. 

 

 

8.2.3 Intervju z E. F. 

 

1. When did you leave your birth place and with whom did you go to the new environment? 

2. Why did you leave your birth place or region where you were born and how old were you? 

3. How did you feel than? 

4. How were you accepted in the new environment? 

5. How did you feel upon you had arrived to the new environment? 

6. Did you know the language of the people in your new society and if not, how much time 

did your spend to learn it? 

7. When you had come into the primary school, how did you feel among your school friends?  

8. Did you have any kind of problems during your primary school period in the school and if 

yes, what kind? 

9. Did you have any close friend/s among your school friends and how did you get him/her as 

a friend? 
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10.  How did you feel in the secondary school, after the age of 15? What kind of attitude did 

the teachers and your school friends have toward you? 

11. What kind of attitude did your neighbors have at the place where you lived all that time? 

How did you feel in you new home all that years? 

12. Did you finish your studies at the faculty level? If yes, how did you feel there? 

13.  After you had finished the school, did you get the job? If yes, how fast did you get a job 

and how were you accepted by your new co-workers?  

14.  Where do you live now and why? How do you feel now?  

 

1) I have left my birthplace in 1978, when I was five years old. I went to the USA with my 

father.  

2) The sole reason for this big step was my father’s career of an inventor. The American 

companies valued his work, whereas Yugoslav ones didn’t.  

3) I felt very strange upon arriving in Austin, TX. The USA, let alone Texas, presented 

completely different way of life for a five year old Yugoslav.  

4) Everything was different. Everything was big, even huge.  

5) I was alone and with no friends and family in a foreign country. Only my father was there, 

but he had to work. At the beginning it was difficult, very difficult. I remember I fought more 

often than kids of my age.  

6) Me, newcomer with little knowledge of English language was excellent object for local 

bullies to exercise their strength. It took me a year to master English language. Afterward, 

everything was easier.  

7, 8, 9, 10, 11) However, the distance remained coz for most of my peers I had come from a 

strange country they couldn’t have even pronounced its name. I remember they asked me 

once whether or not my family back home lived in a house!!! I was joking and I have said that 

my family lived on a tree, which they found completely normal. Ever since, they looked at me 

as if I was a George from a jungle. Usually I stood up amongst my peers every time they 

heard me speaking Serbo-Croatian with my dad. Some Texans speak Spanish as a second 

language and that’s it. Languages like Serbo-Croatian seemed very exotic to them. Therefore, 

I think I had always looked like not completely one of them.  

Me and my father lived in an area in Austin where most of the TI engineers lived. Many of 

them came from different continents. We have had no problems of any kind. I had embraced 

that multicultural environment as refreshment from my daily Texan life. 

12) After the secondary school I have finish Law School. It was an academic institution open 

for people from all over the world and I didn’t stand up because of my background. I blended 

in.  

13) Upon my graduation I have found a job very fast. I have worked for several US 

companies and I have always felt being treated as any other employee.  

14) Now I see myself as a mixture of a Serb and a Texan-American. Sometimes these two 

halves act like oil and water. At those times I wish I am only one of the two. 

 

 

 

 



 156 

8.2.4 Intervju z G. H. 

 

1. Ali se lahko na kratko predstaviš? 

2. Kje si obiskoval osnovno šolo in kako si se počutil v njej? 

3. Ali si potem nadaljeval šolanje na srednji šoli? Kako si se tam počutil? Kakšni so bili 

odnosi? 

4. Kako je bilo med vojno z Iranom? 

5. Kakšni so bili tvoji občutki, ko si prišel v Jugoslavijo? Kaj si tam počel? 

6. Kako je bilo ob prihodu v Prištino? A si tam kaj posebnega doživel oz. doživljal?  

7. Kako je bilo v času napadov sile zveze NATO na Kosovo? Kje si bil takrat in kako si 

doživel te dogodke? 

8. Kako si doživel izkušnjo v Bosni in Hercegovini oz. v Sarajevu? 

9. Kako se počutiš sedaj v Sloveniji? 

 

1) Sem Kurd. Rodil sem se leta 1962 v Iraku, v mestu Kirkuk, moškega spola in musliman po 

veroizpovedi.  

2) Osnovno šolo sem obiskoval v istem mestu, vendar pa sem le to zaradi očetove službe, bil 

je vojaški oficir v iraški vojski, večkrat menjal. V svojem razredu, ko sem obiskoval šolo v 

Kirkuku, sem imel sošolce različnih narodnosti in veroizpovedi. Bili so Kurdi, Turkmeni, 

Arabci, Asirci, Kildanci in vsi smo se med seboj zelo dobro razumeli. Edina razlika med nami 

je bila ob urah, ko smo imeli verouk. Sošolci muslimanske vere so imeli verouk, kjer so jim 

učitelji predstavljali osnove islama, ostali nemuslimani pa so imeli prosto uro in so lahko 

skupaj igrali nogomet pred šolo do naslednje ure. Največkrat so bili muslimanski otroci jezni, 

ker tudi oni niso mogli igrati nogometa in se družiti z ostalimi sošolci. V tretjem razredu 

osnovne šole smo se z družino, zaradi premestitve očeta na novo delovno mesto, preselili v 

mestece Ebilh. Tudi jaz sem prišel v novo šolo med nove sovrstnike, ki pa so bili tokrat 

večinoma Kurdi, bilo pa je še nekaj Turkmenov. Vsi sošolci so me medse sprejeli zelo hitro in 

nisem imel nobenih konfliktov v šoli. V šestem razredu osnovne šole sem se vrnil v Kirkuk, 

kjer sem ob koncu leta tudi opravil zaključni izpit v arabskem jeziku.  

3) Po končani osnovni šoli leta 1974 sem šel v srednjo šolo. Sošolci smo bili različnih 

narodnosti in veroizpovedi, odnosi med nami pa so bili odlični, saj smo se družili vsi med 

seboj. Leta 1977 se je v Iraku začela pojavljati ideja o Baath stranki, katere aktivisti so bili 

tudi učitelji te srednje šole. Učitelji v šoli so začeli novačiti dijake in zahtevali včlanitev vseh 

dijakov v to novo nastalo stranko. Takrat so se začele pojavljati razlike med člani stranke in 

nečlani, saj so bili člani velikokrat v priviligiranem položaju. Večjih problemov nisem imel, 

pa čeprav se v stranko ni včlanil. Leta 1978 sem zaključil srednjo šolo in se vpisal v 

gimnazijo. Takrat so vse nečlane stranke začeli verbalno nadlegovati profesorji, katerih 

naloga je bila, da se vsi dijaki včlanijo v Baath stranko. Takrat smo dobili tudi uniforme, 

enkrat tedensko pa smo imeli tudi vojaške vaje – program usposabljanja mladine se je 

imenoval FTWA. Manjši konflikt je bil tudi med profesorji, saj so se le ti menjavali na 

podlagi članstva v Baath stranki. Leta 1979 sem bil za dva meseca izključena iz šole, ker se 

nisem želel priključiti stranki. Naslednji dan sem spet prišel v šolo po razgovoru z očetom. 

Učitelju angleščine, ki mi je izrekel izključitev, sem rekel, da nima utemeljenega razloga za 

izključitev in da bo on ostal v šoli. Nisem imel problema zaradi tega ker je bil Kurd temveč 
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zaradi mojega nečlanstva v stranki. Ob koncu šolskega leta sem opravljal maturo. Vsi 

udeleženci smo maturo opravljali v arabskem jeziku v drugi šoli. S tem so zagotovili 

objektivne okoliščine za vse udeležence. Ravno tako smo svoja imena pisali v levi zgornji kot 

lista papirja in kos papirja tako prepognili, da imena ni videl nihče. Maturo sem uspešno 

opravil.Leta 1980 sem zaključil gimnazijo in istega leta se je tudi začela vojna z Iranom.  

4) V tem času sem izgubil veliko sošolcev. Iranska vojska je takrat velikokrat bombardirala 

mesto Kirkuk, kjer sem jaz tudi živel. Ker je bila velika nevarnost, da bi življenje izgubil tudi 

jaz, sem se po posvetu z očetom odločil, da bom zapustil Irak in odšel v Jugoslavijo. 

5) Ob prihodu v Beograd me je taksist odpeljal direktno do hotela Moskva, kjer sem srečal 

tudi nekaj od mene starejših prijateljev, katere sem poznal iz Kirkuka. V Beogradu sem se 

vpisal na tečaj srbskega jezika, da bi lahko normalno komuniciral z lokalnim prebivalstvom. 

Jezika sem se naučil v štirih mesecih. Istega leta sem se želel vpisati na fakulteto, a žal nisem 

imel dovolj denarja za vpis, štipendije pa tudi nisem mogel dobiti, zato sem šel na začasno 

delo v Italijo. Tam sem zaslužil nekaj denarja, da sem se potem lahko vpisal leta 1983 na 

študij medicine v Beogradu. Za prvi letnik mi je ob koncu leta zmanjkal en izpit, zato se 

nisem mogel vpisati v drugi letnik. Med samim študijem v Beogradu nisem imel težav s 

profesorji ali sošolci. Ker sem moral pavzirati, sem se potem leta 1985 vpisal na Medicinsko 

fakulteto v Prištini. 

6) Tam sem imel najprej kar nekaj problemov s policijo, ki me ni hotela prijaviti. V Prištini 

sem spoznal tudi Kurda iz Irana, s katerim sta skupaj študirala in preživela večino časa, kljub 

temu da je bil takrat Irak v vojni z Iranom. Leta 1992, ob začetku konfliktov na območju bivše 

Jugoslavije, mi je dekan fakultete, ki je bil Črnogorec, zabrusil, da naj čimprej zapustim 

fakulteto, ker sem musliman in da muslimani nimajo kaj iskati na njihovi fakulteti. Odgovoril 

sem mu, da bom takoj, ko bom končal fakulteto, le to tudi storil. Leta 1993 sem zaključil 

fakulteto in začel s stažiranjem v bolnici v Prištini, kjer mi je bil mentor zdravnik srbske 

narodnosti. Čeprav sem bil musliman nisem imel nikakršnih problemov s svojim mentorjem, 

saj sva odlično sodelovala. Leta 1995 sem se potem s pomočjo svojega mentorja zaposlil v 

zdravstvenem domu v Kačaniku, mestecu med Prištino in Skopjem. Istega leta mi je potekel 

potni list, novega pa nisem mogel dobiti. Na mojo srečo mi je na pomoč priskočil policijski 

inšpektor srbske narodnosti, ki mi je uredil neko obliko dovoljenja za začasno prebivanja in 

mi dal telefonsko številko, katero sem lahko dal vsakemu policistu, ki bi me ustavil. Med 

samim delom v zdravstvenem domu nisem imel nobenih problemov. Ob začetku so me malo 

čudno gledali, potem pa sem imel zelo kmalu zaradi svoje strokovnosti največ pacientov od 

vseh zdravnikov zdravstvenega doma. Zaradi tega dejstva so me malo »sovražili» moji 

sodelavci. V letih 1996 in 1997 sem imel kar nekaj verbalnih konfliktov s srbskimi zdravniki 

v zdravstvenem domu, saj so me zaničevali, ker sem musliman. Zaradi vse večjih napadov, 

sem poklical svojega mentorja v Prištino in mu razložil problem. Po tem dogodku se je odnos 

sodelavcev do mene popolnoma normaliziral. 

7) Leta 1999 so se začeli napadi sil zveze NATO na Jugoslavijo, katere del je tudi Kosovo. 

Ker so postale razmere nevzdržne in nevarne, sem poskušal skupaj s svojo ženo oditi v 

begunski center v Makednijo, v Blace. Ko sva prišel do meje, so ženo spustili, mene pa so 

zavrnili, ker nisem imel ustreznih dokumentov za vstop v Makedonijo. Tisti trenutek sem se 

poslovil od svoje žene in se vrnil v Kačanik in na svoje delovno mesto, kjer sem moral delati s 

srbsko policijo še naslednjih mesec dni in pol in doživel marsikatere grozote. Ves čas sem 
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delal po načelu, da so za njega vsi ljudje enaki in pomagal vsem, ne glede na to, katere 

narodnosti ali veroizpovedi so bili. Po mesecu in pol dela v vojnih razmerah v zdravstvenem 

domu v Kačaniku sem s pomočjo policijske patrulje srbske policije odšel v Leskovac, v mesto 

na jugu Srbije, kjer sem izkoristil priložnost in pobegnil v Beograd. Iz Beograda sem nato z 

vlakom odpotoval v Sarajevo, kjer sem se srečal s staro znanko.  

8) Ko sem vstopal v Bosno in Hercegovino, sem imel probleme na mejnem prehodu, saj 

nisem posedoval ustreznih dokumentov za vstop. Izgovoril sem se, da grem le na dopust k 

prijateljici v Sarajevo in da se bom po nekaj dnevih vrnil nazaj na Kosovo. Policisti so mi 

verjeli in me spustili v državo. V Sarajevu sem se poskušal zaposliti kot zdravnik. Odšel sem 

na razgovor do takratne ministrice za zdravje, ki mi je povedala, da moja diploma ni 

dobrodošla v Sarajevu. Ostal sem brez besed. Poskušal sem še drugič v enem zdravstvenem 

domu, kjer mi je prijateljica omogočila razgovor s tamkajšnjim zdravnikom. Kljub 

pomanjkanju zdravnikov, mi je zdravnik ponudil eno službo – enkrat tedensko bi lahko šel na 

vizito do okoliških vasi, kjer so živeli muđahedini (islamski borci, ki so po vojni v BIH ostali 

v državi). Ker je bila služba izredno nevarna, saj bi moral pregledovati tudi žene teh ljudi, le 

te nikakor nisem sprejel. Po dveh tednih neuspelih poskusov sem zapustil Sarajevo in se 

ilegalno napotil v Slovenijo, kamor je tudi uspešno prišel in potem podal vlogo za azil.  

9) Trenutno sem zaposlen in živim življenje, kot ga pač živijo vsi ostali Slovenci. 
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8.3 Povzetek odgovorov na vprašanja v intervjuju za podpoglavje 3.3 Terorizem 

 

G. H. se je kot Kurd rodil leta 1962 v Iraku, v mestu Kirkuk. Je moškega spola in musliman 

po veroizpovedi. Osnovno šolo je obiskoval v istem mestu, vendar jo je zaradi očetove službe, 

bil je vojaški oficir v iraški vojski, večkrat menjal. V svojem razredu, ko je obiskoval šolo v 

Kirkuku, je imel sošolce različnih narodnosti in veroizpovedi. Bili so Kurdi, Turkmeni, 

Arabci, Asirci, Kildanci in vsi so se med seboj zelo dobro razumeli. Edina razlika med njimi 

je bila ob urah, ko so imeli verouk. Sošolci muslimanske vere so imeli verouk, kjer so jim 

učitelji predstavljali osnove islama, nemuslimani pa so imeli prosto uro in so lahko skupaj 

igrali nogomet pred šolo do naslednje ure. Največkrat so bili muslimanski otroci jezni, ker 

niso mogli igrati nogometa in se družiti z drugimi sošolci. V tretjem razredu osnovne šole so 

se z družino zaradi premestitve očeta na novo delovno mesto preselili v mestece Ebilh. Tudi 

on je prišel v novo šolo med nove vrstnike, ki pa so bili tokrat večinoma Kurdi, nekaj pa je 

bilo tudi Turkmenov. Vsi sošolci so ga sprejeli medse zelo hitro in v šoli ni imel nobenih 

konfliktov. V šestem razredu osnovne šole se je vrnil v Kirkuk, kjer je ob koncu leta tudi 

opravil zaključni izpit v arabskem jeziku. Po končani osnovni šoli leta 1974 je šel v srednjo 

šolo. Sošolci so bili različnih narodnosti in veroizpovedi, odnosi med njimi pa so bili odlični, 

saj so se družili vsi med seboj. Leta 1977 se je v Iraku začela pojavljatizamisel o stranki 

Baath, katere aktivisti so bili tudi učitelji te srednje šole. Začeli so novačiti dijake in od vseh 

zahtevali včlanitev v novo stranko. Takrat so se začele pojavljati razlike med člani stranke in 

nečlani, saj so bili člani velikokrat v priviligiranem položaju. Večjih težav G. H. ni imel, 

čeprav se v stranko ni včlanil. Leta 1978 je zaključil tamkajšnjo srednjo šolo in se vpisal v 

gimnazijo. Takrat so vse nečlane stranke začeli besedno nadlegovati profesorji, katerih naloga 

je bila doseči, da se vsi dijaki včlanijo v stranko Baath. Takrat so dobili uniforme, enkrat 

tedensko pa so imeli vojaške vaje – program usposabljanja mladine se je imenoval FTWA. 

Manjši konflikt je bil tudi med profesorji, saj so se menjavali na podlagi članstva v stranki. 

Leta 1979 je bil G. H. za dva meseca izključen iz šole, ker se ni želel priključiti stranki. Po 

pogovoru z očetom je naslednji dan spet prišel v šolo. Učitelju angleščine, ki mu je izrekel 

izključitev, je rekel, da nima utemeljenega razloga za izključitev in da bo on ostal v šoli. G. H. 

ni imel težav, ker je bil Kurd, temveč zaradi nečlanstva v stranki. Ob koncu šolskega leta je 

opravljal maturo. Vsi udeleženci so maturo opravljali v arabskem jeziku v drugi šoli. Tako so 

bile zagotovljene objektivne okoliščine za vse udeležence. Svoje ime so napisali v levi zgornji 

kot lista in papir prepognili tako, da ni imena videl nihče. Maturo je uspešno opravil. Leta 

1980 je zaključil gimnazijo in istega leta se je začela vojna z Iranom. V tem času je izgubil 

veliko sošolcev. Iranska vojska je takrat velikokrat bombardirala mesto Kirkuk, kjer je živel. 

Ker je bila velika nevarnost, da bi izgubil življenje, se je po posvetu z očetom odločil, da bo 

zapustil Irak in odšel v Jugoslavijo. Irak je zapustil tako, da je šel z avtobusom do Istanbula. 

Bil je eden od zadnjih, ki je še lahko zapustil dražvo, saj so nekaj dni po njegovem odhodu 

zaprli mejo s Turčijo. V Beograd je prišel z vlakom in med potjo ni imel nikakršnih težav. Ob 

prihodu v Beograd ga je taksist odpeljal naravnost do hotela Moskva, kjer je srečal nekaj 

starejših prijateljev, ki jih je poznal iz Kirkuka. V Beogradu se je vpisal v tečaj srbskega 

jezika, da bi se lahko normalno sporazumeval z lokalnim prebivalstvom. Jezika se je naučil v 

štirih mesecih. Istega leta se je želel vpisati na fakulteto, a žal ni imel dovolj denarja za vpis, 

štipendije pa tudi ni mogel dobiti, zato je odšel na začasno delo v Italijo. Tam si je zaslužil 
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nekaj denarja, da se je leta 1983 lahko vpisal vpisal na študij medicine v Beogradu. Za prvi 

letnik mu je ob koncu leta zmanjkal en izpit, zato se ni mogel vpisati v drugi letnik. Med 

študijem v Beogradu ni imel težav s profesorji ali sošolci. Ker je moral pavzirati, se je leta 

1985 vpisal na medicinsko fakulteto v Prištini. Tam je imel pogoste težave s policijo, ki ga ni 

hotela prijaviti. V Prištini je spoznal tudi Kurda iz Irana, s katerim sta skupaj študirala in 

preživela skupaj večino časa, čeprav je bil takrat Irak v vojni z Iranom. Leta 1992, ob začetku 

konfliktov na območju nekdanje Jugoslavije, mu je dekan fakultete, ki je bil Črnogorec, 

zabrusil, da naj čimprej zapusti fakulteto, ker je musliman, in da muslimani nimajo na njihovi 

fakulteti kaj iskati. G. H. mu je odgovoril, da bo takoj, ko bo končal fakulteto, to tudi storil. 

Leta 1993 je zaključil fakulteto in začel stažirati v bolnišnici v Prištini, kjer mu je bil mentor 

zdravnik srbske narodnosti. Čeprav je bil musliman, z njim ni imel nikakršnih težav, saj sta 

odlično sodelovala. Leta 1993 sta beograjska televizija in časopis Politika objavila novico, da 

je prišla večja skupina Kurdov, ki se bori na strani hrvaških sil v vojni z Zvezno republiko 

Jugoslavijo. Dopisnik je izjavil, da so se Kurdi in Turki kot večni sovražniki združili v boju 

proti Srbom. Ravno tako je bil v podporo te izjave objavljen posnetek skupine ljudi, ki so bili 

kot ilegalni migranti aretirani v Beogradu. G. H. in prijatelj sta iz posnetka ugotovila, da niti 

eden izmed njih ni bil Kurd. O tem sta obvestila medijske hiše, predhodno pa pridobila 

potrdilo od srbske policije, da so bili aretirani državljani iz Maroka. Ko sta oba hotela iti do 

uredništva beograjske televizije, da bi to preklicalo izjavo, ju je pred hišo čakal oborožen 

policist in jima onemogočil vstop v objekt. Izjava v medijih je imela izjemen vpliv na ljudi, 

kar je večkrat tudi sam občutil ob vsakdanjih situacijah in neprimernih izjavah mimoidočih. 

Med stažiranjem ni dobival nobenih dohodkov, zato so mu osnovna sredstva za preživetje 

pohajala. Leta 1995 se je s pomočjo svojega mentorja zaposlil v zdravstvenem domu v 

Kačaniku, mestecu med Prištino in Skopjem. Istega leta mu je potekel potni list, novega pa ni 

mogel dobiti. Na srečo mu je na pomoč priskočil policijski inšpektor srbske narodnosti, ki mu 

je uredil neko obliko dovoljenja za začasno prebivanje in mu dal telefonsko številko, katero je 

S. H. lahko pokazal vsakemu policistu, ki ga je ustavil. Med delom v zdravstvenem domu ni 

imel nobenih težav. Na začetku so ga nekoliko čudno gledali, potem pa si je zaradi svoje 

strokovnosti zelo kmalu pridobil največ pacientov od vseh zdravnikov zdravstvenega doma. 

Zaradi tega dejstva so ga njegovi sodelavci malo »sovražili». V letih 1996 in 1997 je imel kar 

nekaj besednih sporov s srbskimi zdravniki v zdravstvenem domu, saj so ga zaničevali, ker je 

musliman. Zaradi vse večjih napadov je poklical svojega mentorja v Prištino in mu razložil 

težavo. Po tem dogodku se je odnos sodelavcev do njega popolnoma normaliziral. Leta 1999 

so se začeli napadi sil zveze NATO na Jugoslavijo, katere del je bilo tudi Kosovo. Ker so 

postale razmere nevzdržne in nevarne, je poskušal skupaj z ženo oditi v begunski center v 

Makednijo, v Blace. Ko je prišel do meje, so ženo spustili čez, njega pa so zavrnili, ker ni 

imel ustreznih dokumentov za vstop v državo. Tisti trenutek se je poslovil od svoje žene in se 

vrnil v Kačanik in na svoje delovno mesto, kjer je moral delati s srbsko policijo še naslednji 

mesec dni in pol in doživel nemalo grozot. Ves čas je delal po načelu, da so vsi ljudje enaki, 

in pomagal vsem, ne glede na to, katere narodnosti ali veroizpovedi so bili. Po mesecu in pol 

dela v vojnih razmerah v zdravstvenem domu v Kačaniku je s pomočjo patrulje srbske 

policije odšel v Leskovac, v mesto na jugu Srbije, kjer je izkoristil priložnost in pobegnil v 

Beograd. Iz Beograda je nato z vlakom odpotoval v Sarajevo, kjer se je srečal s staro znanko. 

Ko je vstopal v Bosno in Hercegovino, je imel težave na mejnem prehodu, saj ni posedoval 
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ustreznih dokumentov za vstop. Izgovoril se je, da gre le na dopust k prijateljici v Sarajevo in 

da se bo po nekaj dnevih vrnil na Kosovo. Policisti so mu verjeli in ga spustili v državo. V 

Sarajevu se je poskušal zaposliti kot zdravnik. Odšel je na razgovor k takratni ministrici za 

zdravje, ki mu je povedala, da njegova diploma v Sarajevu ni dobrodošla. Ostal je brez besed. 

Poskušal je še v enem zdravstvenem domu, kjer mu je prijateljica omogočila razgovor s 

tamkajšnjim zdravnikom. Kljub pomanjkanju zdravnikov mu je zdravnik ponudil službo – 

enkrat tedensko bi lahko šel na vizito v okoliške vasi, kjer so živeli mudžahedini (islamski 

borci, ki so po vojni v BIH ostali v državi). Ker je bila služba izredno nevarna, saj bi moral 

pregledovati tudi žene teh ljudi, je ni sprejel. Po dveh tednih neuspelih poskusov je zapustil 

Sarajevo in se ilegalno napotil v Slovenijo, kamor je uspešno prišel in podal vlogo za azil. Po 

letu in pol bivanja v azilnem domu mu je slovenska država podelila status begunca, a tu so se 

zanj težave šele začele. Večkrat je bil sam v svetu, v katerega se je moral vključiti. Da bi se 

lahko zaposlil, je moral najprej nostrificirati diplomo z medicinske fakultete, da pa je to lahko 

naredil, je moral opraviti še dva diferencialna izpita, in to v slovenskem jeziku. Na poti so mu 

delno pomagali nevladna organizacija Slovenska filantropija in  pristojna služba ministrstva, a 

je vse skupaj ni bilo dovolj. Če ne bi imel prijateljev, bi mu težko uspelo. Leta 2005 mu je 

slovenska država podelila državljanstvo. Leta 2006 je uspešno opravil strokovni izpit in se 

zaposlil. V začetku leta 2007 je s prijateljem obiskal mestece Erbil, trenutno kurdsko 

prestolnico na severu Iraka. Vse njegove ugotovitve, ki jih je spoznal s pomočjo preučevanja 

različnih medijskih poročil iz različnih virov, so bile resnične. Razmere v kurdskem delu 

Iraka so bili relativno dobre. Ob njegovem obisku v mestu Kirkuk pa so bile zadeve 

katastrofalne. Ljudje tam nimajo elektrike in vode, gorivo v najbogatejši državi z nafto se 

prodaja v litrskih plastenkah, zdravstvene oskrbe ni, varnost je izredno slaba, otroci umirajo 

na ulicah zaradi strelov ameriških vojakov, ljudje se bojijo na ulice, ker ne vedo, ali se bodo 

od tam sploh še vrnili … Ravno njegov obisk v Iraku je potrdil njegovo tezo o neobjektivnem 

poročanju mednarodnih, predvsem zahodnih, medijev. Prav tako je občutil, kako negativno 

vpliva prisotnost ameriške vojske na stabilizacijo razmer v njegovi državi. Izredno razočaran 

nad politiko ZDA se je s prijateljema po dveh tednih bivanja v peklu vrnil v Slovenijo. 

Trenutno je G. H. zaposlen in živi kot vsi drugi Slovenci. 
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8.4 Zapisi intervjujev v okviru kvalitativne raziskave v okviru poglavja 5.2. Kvalitativna 

raziskava osebnih zgodb kompetentnih strokovnjakov, ki so imeli različne izkušnje v 

sistemih psihosocialne pomoči na postkonfliktnih območjih 

 

8.4.1 Intervju z dr. Zoranom Iličem 

 

1. Koliko sam upoznat, radio si puno sa žrtvama rata na području Balkana … Gde, kada, u 

okviru koje organizacije i sa koliko žrtvama si radio? 

Radio sam u okviru Klinike za stres Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu, koja je 

osnovana prilično kasno, 1994 mislim, i u okviru IAN, International Aid Network NGO koja 

je osnovana od strane par psihijatara i psihologa – profesora psihologije na Filozofskom 

fakultetu a u okviru Projekta psihosocijalne pomoći EU koji je produžen posle 4 godine na još 

4 godine. U IAN-u je radilo 10 psihijatara i psihologa hornorarno postojala je i pravna pomoć 

žrtvama rata, pre svega žrtvama torture u logorima u Hrvatskoj i BIH, ali i svim izbeglicama 

koji su zatražili pomoć. Više o tome imaš na sajtu IAN-a. Napravljene su i par knjiga koje 

možeš da skineš sa neta. Tu je bukvalno opisano sve.  

O našem radu u IMZ imaš i par priručnika i veliki broj radova u stranim časopisima i u okviru 

Psihijatrije danas. Pogledaj i moj rad o radu sa žrtvama torture. Saradnja u okviru Task force 

meetinga sa UNHCR i sa IOM kao i Udruženjem logoraša stalno je postojala. Jednom 

nedeljno sam posećivao i izbeglički kamp u Krnjači. 

2. Da li se sečaš otprilike sa koliko pacientima otprilike si ti radio? 

Preko 500 – pogledaj u stručnom radu je obradjeno 142 mislim sa kojima sam radio EMDR – 

inače ostalih izbelgica je bilo sigurno preko 500. 

3. Kakva je bila organizacije pishosocialne pomoči u smislu nacionalnog društva ili 

medjunarodne zajednice na tim područjima u to vreme? Na kojim područjima je bila 

organizacija dobra in na kojih loša? 

Bilo je više od 30 humanitarnih organizacija, u koordinaciji sa UNHCR. Državne institucije 

su pomagale izbelgicama u okviru besplatne pomoći kao da su gradjani Srbije. Psihijatrijske 

institucije su davale pomoć i učile pre svega sa interneta kako treba pomagati, dolazili su 

stručnjaci.  

4. Da li to znači, da je bila organizacija loša? Da li to znači da nisu ništa pomagali u smilsu 

konkretnog rada sa žrtvama? Da li je bilo nešto dobro? 

Svaka vrsta pomoći je dobra. Potrebno je da ljudi znaju da mogu da se obrate za pomoć, da 

neko brine o njima. To im daje sigurnost koja im je neophodna. U prvih mesec dana je 

normalna reakcija na stres, u to vreme je bitno samo opsevirati i biti tu, kasnije se 

rasplamsavju psihijatrijski poremećaji. Treba raditi sa roditeljima i decom, čitavim 

porodicama, i to na licu mesta. Pomoč je bila adekvatna u smislu tzv »normalizacije« i 

smanjenja straha. Ovde je bilo važno dati podršku i jačati već postojeće kapacitete i 

rezilijentnost, dati dojam da ljudi mogu da izadju na kraj sa problemima, dati im nadu i veru u 

sebe. Problem je bio u potpunoj nepripremjenosti postojećeg kadra na samom početku o 

neznanju o PTSD, lošoj dijagnostici i nedostatku psihoterapijskog znanja u radu sa traumama. 

Kasnije, sve se uhodalo. 
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5. Kako bi ti organizirao na nivou društva psihosocialnu pomoč žrtvama na postkonfliktnim 

područjima? Koje stvari su bitne u smislu organizacije? 

1. Koordinacija iz jednog centra svih stakeholdera. 

2. Mobilizacija stručnog kadra i rad sa njima na edukaciji i zaštiti od burn out-a. Stalna 

supervizija 

3. Brza dijagnostika i selekcija vrste pomoći  

4. Integracija u društvo i uključenje centara za socijalni rad a ne samo psihijatrijskih 

institucija 

5. Volonterski rad studenata. Pogledaj moj priručnik na slideshare o pomoći posle poplava 

http://www.slideshare.net/masterskills/psiholoka-prva-pomoc. 

6. Na koji način bi mobilizirao stručni kadar? Na koji način bi ih educirao? 

Sada, za vreme poplava koje su nas iznenadile u početku je bio haos jer niko nije preuzeo iz 

struktura vlasti odgovornost za organziovanje ljudi. Ni vojska, ni policija. Organizaciju je 

preuzelo par pojedinaca koji nisu bili ovlašženi. Ipak, bilo je dobro, sve veži broj volontera je 

prijavljivao i solidarnost i želja za pomoći je bila presudna. U početku rata, izgleda da nismo 

bili svesni mogućih posledica, kasnije, sa sve većim brojem izbeglica, učili smo i pomagali. 

Edukacija mora ići organizovano, top down, train the trainers je presudan. Ovde je problem i 

motivacije – oni koji su motivisani možda nisu u startu stručni – neki volonteri, i mogu da 

nanesu štetu. Oni koji su stručni, često nisu motivisani. Potrebno je raditi sa njima – takodje i 

raditi sa svima na burn out sindromu. Treba uključiti ljude iz Crvenog krsta, UNHCRa da 

edukuju buduće trenere i supervizore. 

7. Kako bi napravio brzu diagnostiku? 

Postoji set od desetak pitanja koje treba postaviti i koje uniformno i standardizovano treba da 

urade svi koji su u kontaktu sa žrtvama.  

8. Da li misliš, da su studenti dovoljno stručni za taj posao i na koji način odnosno za koje 

poslove bi ih upotrebio? 

I ovde je potrebna selekcija – s tim što se nadje mesto za svakoga ko želi da pomogne. Bitno 

je da se žrtve ne psihijatrizuju, da se uoče oni koji ne traže pomož a potrebna im je i taktično 

da im se da. Ovde mogu da pomognu studenti psihologije i volonteri. Kada budu obučeni da 

rade mogu da rade uz superviziju. 

9. Ko su bili zapravio za tebe žrtve rata na zapadnom Balkanu? Bošnjaki, Hrvati, Srbi, 

Albanci, Romi,.. i zašto? 

Svi. U svakom ratu su svi žrtve – ratuju za nečije ciljeve i ističu se ljudi sa poremećajem 

ličnosti i hipertrofijom delova identiteta – nacionalnim i indukuju druge uz manipulaciju da su 

žrtve.  

10. Da li si radio samo sa srbskim žrtvama ili i sa nekim drugima? Sa kojima? 

Uglavnom sa Srbima, ogromnim brojem izbeglica, velikim brojem logoraša, bilo je malo i 

vojnika koji su bili u Sloveniji, nekoliko Muslimana i Hrvata. 

11. Kakva je bila razlika u terapiji sa izbeglicama, sa logorošima ili naprimer sa vojnicima iz 

Slovenije? 

Nema mnogo razlike. Izbelice su uglavnom sa manjim brojem PTSD, depresivni i anksiozni i 

sa širokim rasponom psihijatrijskih poremećaja koji su ili postojali i se razvijaju. Logoraši 

imaju PTSD, mnogi već stečen na ratištu, a vojnika iz Slovenije je bilo malo, uglavnom su 

zbrinjavani na VMA, možda par. Ono ćega se sećam je da su neki bili podvrgnuti torturi. To 



 164 

mi je bilo zapanjujuće jer izgleda da svuda ima sadista koji čekaju rat da bi došlo njihovo 

vreme. Kao kroz maglu se sećam ... Oni su bili izloženi traumama rata, bili su uglavnom 

mladi 18–20 godina.  

12. Koje posledica su bile najfrekventnije i u kakvom obliku su se videle? 

Iz klastera F43 ICD10 – oko polovine je imala PTSP, dosta depresije F32, pogoršanja ranijih 

psihijatrijskih poremećaja, dosta alkoholizma , naročito kod ratnika. 

13. Kakvu ste diagnostiku upotrebili za potrebe PTSP i depresije? 

Prošlo je mnogo vremena, Impact of Event Scale je bio jedan od njih, Hamilton za depresiju, 

ali smo primenjivali čitavu bateriju testova – o svemu ovome imaš u knjizi, dao sam ti link – 

obavezno je pogledaj.  

14. Zašto je bilo po tvom mišljenju toliko alkoholizma kod ratnika? 

Teško pitanje. Mnogi su pili i pre rata, to je uobičajeno druženje medju muškarcima i inače. 

Na frontu je to dozvoljeno čak i od starešina kao vid anksiolitika. Ne postoji zabrana u 

najmanju ruku. Alkohola ima svuda, lako je dostupan. Indukuju jedni druge ratnici– ovisnost 

je neminona. Posle rata su nastavili da piju.  

15. Da li ste kod terapije ponekad primetili ovisnost od nekih droga? 

Ne. Možda neka marihuana, ali to se sve brzo potroši. Nedostupne su droge na ratištu. Teške 

droge prave upadljivo ponašanje i takvi i ne idu na front. 

16. Na koji način si vodio terapiju sa žrtvama? Koji oblik stručnom rada si upotrebio? 

Od 1997godine sam prvi doneo EMDR Eye Movement Desensitisation and Reprocessing u 

Srbiju. Ostalo je bilo psihosocijalni suport.Ovde imaš sve, mislim da je knjiga važna i kao 

referenca. http://www.ian.org.rs/publikacije/tortura/knjigatortura.htm. 

17. Kako ti lično razumeš psihosocialnu pomoč na osnovu proteklih iskustva i da ne gledamo 

u stručne definicije? Kakva je tvoja lična definicija? 

Ja se držim one kineske: »Ko nudi pomoć onome ko mu je ne traži treba da bude kažnjen!» 

Dakle prvo prisustvo i osnaženje svima, dobra selekcija kome treba psihološka pomoć a kome 

psihijatrijska, visoko selektivna i stručna pomož traumatizovana sa psihijatrijskim 

poremećajima, (EMDR je zvanično najviše od pomoći), a zatim i paralelno i socijalna pomoć, 

reintegracija u društvo – deviktimizacija (izlazak iz pozicije žrtve) i resocijalizacija.  

18. Da li si pre toga dobio neku stručnu pomoč u smislu stručnog usavršavanja ili neka 

odredjena uputstva? 

EMDR u SAD 

19. Da li su te u SAD obučavali kompetentni ljudi sa tog područja rada? Da li si ti lično osetio 

neku dodanu vrednost i zašto? 

To je trenutak koji mi je promenio život. Bavio sam se psihoanalizom pre toga, obučavala me 

Francine Shapiro koja je i otkrila metod 1989 godine, i u toku iste godine, dakle 20 godina 

posle vijetnamskog rata, koristeći metod izlečila!!!!!! 2500 veterana od PTSD iste godine, sa 

još 12 psihologa. Trenutno rade oko 200000 ljudi, znam da je i u Sloveniji prošlo trening koji 

su organzovali Ameri i Italijani (Srpkinja dr. Vesna Bogdanović koja radi u Milanu).  

20. Posle toliko iskustva, šta misliš kakva bi morala da bude terapija sa žrtvama na 

postkonfliktnom području, da bi mogli da slobodno kažemo, da je bila terapija u večini 

uspešna i učinkovita? 

Sveobuhvatna, raditi i sa TZV – normalnim stanovništvom radi integracije, rad sa 

porodicama, u školama sa decom žrtvama.  
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21. Kakva je uloga učitelja u školama po tvom mišljenju u tom području rada i zašto? 

Najbolja preventiva je rad sa decom i mladima u stimulisanju vrednosti, jačanju zdravog 

života, life coaching, kao i učenje veština komunikacije, poštovanja različitosti. To stvara 

rezilijentne ljude, otporne na stres. Kod nas je pokušano sa gradjanskim vaspitanjem, aloi nije 

postojao jasan koncept. Učitelji su odraz našeg društva, školstvo je katastrofalno i 

zapostavljeno, stavka odliva u budžetu. To je tragedija. Stvaramo obrazovane djavole– 

https://www.youtube.com/watch?v=FwR007l-b8Q. 

22. Koliko (%) porodica u smilsu cele populacije otprilike je stabilnih posle ovakvih 

dogadjaja po tvojom gruboj proceni? 

Vrlo malo, manje od 5 %. Njih je kriza ujedinila. Nažalost, takvi su retki. 

23. Da li je neko radio na vaših projektima bilo kakvu evalvaciju vašeg rada? Ako je, kakvu? 

Stalno je radjena evaulacija. Prof Goran Knježivić i prof. Goran Opačić su eksperti za 

dijagnostiku i evaluaciju i predaju to na Psihologiji. 

 

 

8.4.2 Intervju z dr. Hashimom Salihom 

 

1. Kolikor sem seznanjen, si bil tudi sam žrtev vojne v Iraku. Kdaj je to bilo, kaj se je zgodilo 

in kakšne občutke si doživljal ob tem? 

Prvič leta 1972–1973 so nas (mene, mamo, brata in sestro) na sred dana po vrnitvi iz šole 

varnostniki tajne službe Bass stranke dali v tovornjak, niso nam dovolili niti vodo niti kuhano 

kosilo dotakniti, peljali na odprt kraj brez žive duše na žgočo sonc in pustili, zadnje njihovo 

beseda je bila (zdaj lahko pridružite očetu) kjer oče je bil priključen na strani Baraznije kot 

policijski oficir, pastir je nas našel, jaz sem takrat imel vsega 11 let, sestra je bila 10 let, brat 

je bil dojenček, spomnim, da nam je bilo zelo strah za brata, ki je ves čas zaradi žeje in lakote 

jokal, mama zaradi šoka ni mogla ga dojit, smo vsi bili prestrašeni, brata in nas vse rešil 

pastir, ker nam dal ovčjo mleko in nas kasneje preko drugega traktorista napotil k vasi, ki smo 

na varnem prenočili. 

Drugič leta 1981 kot srednje šolar v zadnjem letih sem bil priključen formaciji mladine, kje so 

nas vojaško trenirali itd,, razen nekaj bombardiranje iranskih letal in nekaj streljanje iz proti 

letalske orožje zaradi prehoda v takratni SFRJ 1982 nisem doživel večje vojne in nasilje.  

Tretjič leta 1999 kot zdravnik v mesto Kačanik, bil do prihoda v Slovenjo zaradi službe in 

okoliščine priključen v kosovski vojni, tik pred začetka vojne so v vojaške tovornjake v 

sosedni objekt pripeljali albanske večinoma žene in otroke, za časa vojne sem tri krat bil v 

zloglasni taborišči Blace na makedonsko mejo, vsakič sem srečal preko 200 000 ljudi, ki so 

čakali mejo prečkat, V samem Kačaniku sem bil živa priča ubitih trupel, ki so divji psi trgali 

za okončin, mučenje živih mladih in starih ljudje, NATO rakete na 5 km od moje lokacije, 

streljanje, vžiganje hiše, bombardiranje mesta. 

Neverjetno, na začetku za nekaj dni mi je bil strah, ampak ko sem se umiril sebe, sem 

povedal, če mi je čas, da umrem, naj umrem, samo naj bo v spanji, da bi počutil bolečine, sem 

spal v temni sobi brez elektrike v roke omotano, ampak blokiran avtomat. Potem ko sem 

zapustil Kosovo, velikokrat sem zelo pogrešal te dogodke in to nenormalno stanju in celo sem 

razmišljal v vrnitvi (učinek stalno povišanega adrenalina v krvi).     
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2. Ali ti/vam je kdo nudil psihosocialno pomoč? Če da, kdo in kako? 

Pri prvem dogodku, kot je prej navedeno, odločujoči pomoč, da smo ostali živi, je bil pastir, 

ki se našel slučajno v istem krajo, naprej so nam pomagali in celo tvegali kmetje, ki smo jih 

prvič srečali, potem ko je oče dobil obvestilo, da smo na poti, organiziral dalje naše 

napredovanje k njem preko različnih tajnih kurirje, ki so nas iz vase do vas peljali na različnih 

načinov, spominjam se, da smo bili skriti celo v prikolici traktorja in pot je bil zelo boleč, kjer 

ves čas prikolica nas premetala zaradi neravnega terena. 

Ob prihodu v Ljubljani sem nekaj pomoči dobil od Slovenske filantropije, v smislu pravni in 

simbolični denarni pomoč, so mi pomagali najti stanovanje v Šiški na Kogojevi ulici. Mislim, 

najboljši pomoč sem ki dobil, je delo kot zdravnik v ambulante za nezavarovane osebe, kjer 

ko sem prvič vstopil v ordinacijo, kolena so mi tresli od straha, potem v naslednjem, ko sem 

bolniku določil terapijo in ga poslal naprej ka specialistu, sem dobil odgovor, naj bolnik 

nadaljuje z določeno terapijo do naslednjega pregleda, to je bila najboljša psihološka podpora 

mene preko potrditev moje terapije po vseh dogodkih po prihodu v Ljubljani.     

3. Kako je bila organizirana psihosocialna pomoč na nacionalnem nivoju oz. na nivoju 

mednarodne skupnosti v tebi znanih obdobjih in krajih v Iraku? Mogoče še kje drugje? 

Nacionalnih organizacije na nivoju države v Iraku skoraj da ni, če jih je, zaradi korupcije in 

razdeljenosti so zelo neučinkoviti. So nekaj mednarodnih in nevladnih organizacije, ki delajo 

v okviru UNHCR ali posameznih držav. Na lokalnem nivoju so najbolj razprostranjeni verske 

organizacije, ko hodiš po iraških predvsem revnih gosto naseljenih mest, boš naletel na 

različne napise ikot so (Islamska šola, Islamska ambulanta Islamska bolnišnica). So nekaj tudi 

turških osnovnih in srednjih šol in evropskih cerkvenih vladinih in ne vladnih organizacij.    

4. Kako bi ti organiziral psihosocialno pomoč na nacionalnem nivoju, tudi na primer ob 

pomoči mednarodne skupnosti? Katere stvari so pomembne pri tvojem videnju dobrega 

sistema? 

Po mojim bi vsaka organizacija ki ponuja psihosocialni pomoč, mora biti popolnoma versko, 

nacionalno, ideološko nevtralna, na lokalnem nivoju najbolje, da delajo lokalni izobraženi 

sposobni ljudje, ki poznajo lokalni jezik, mentaliteto in lokalno problematiko in potrebe. 

Donatorske države in organizacije morajo se držat na stran s stalnem sistemom nadzora nad 

delo takšne organizacije. Ko pride verska ali nacionalna organizacija, prinese tudi bodi si 

namerno ali nenamerno pasivno ali aktivno svojo ideologijo, žrtve vojne nimajo izbira, so 

prisiljeni iskati pomoč pri takšni organizaciji, hkrati so prisiljeni sprejeti takšno ali drugačno 

sporočilo od njih. Npr. v Bosni so delovali različne organizacije iz Savdske Arabije in drugih 

zalivskih držav ter Irana. Savdijci in ostale zalivske države so s seboj prenesli Vahabizem, 

brez plačno delili kopijo Kurana hkratno posiljevali kar posiljevati dal, prenesli njihov način 

oblačenje in puščanje brade, češ da je to islamski način, če si moral po pomoč, si moral jih 

poslušat, celo molit in kot ženska tudi spat z njim, Iranci so delali podobne stvari, samo s tem 

so širili šitizem. Posledica so v Iraku in drugje na svetu radikalizem in različne nove skupine.    

5. Kdo so bili pravzaprav žrtve vojne v Iraku? Kurdi, šiiti, suniti ali kdo drug? Zakaj? 

Pred obdobja in za časa režima Sadama žrtve so bile večinoma Kurdi, kjer so celo pred 

nastanka Iraka borili za svojo državnosti in druge pravice, za časa režima Sadama zlasti za 

obdobje vojne z Iranom so bili Kurdi in šiiti, problem šiita je da so našli v navzkrižju njihove 

arabske pripadnosti sunitskem Iraku in religijsko pripadnosti šiitskem Iranu, v novejšem času 

so suniti žrtve nasilje, suniti čez zgodovine Iraka do padca režima Iraka bili na vodečem 
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položaju, po invaziji Američana so izgubili položaj, položaj v državo so prevzeli šiiti in sledil 

splošni proti sunitski revanšizem.    

 

6. Ker je Irak že kar nekaj časa v konfliktu, čemur je sledilo nekajletno delno mirno obdobje, 

pa zopet konflikti itd., kateri so po tvojem glavni problemi v družbi za tovrstno viharno stanje 

v zadnjih nekaj desetletjih?  

Problem Iraka kot države je njen nastanek, Irak je nastal leta 1916 na osnovi Sykes-Picot 

Agreement. Ta dogovor je nastal na osnovi razdelitvi Bližnjega vzhoda med velikih držav oz. 

Anglije in Francije, v tem dogovoru so upoštevani geopolitični in strateški interesi velikih sil, 

brez upoštevanje naravnih ali nacionalnih meje med različnih narodov Bližnjega vzhoda, tako 

v Iraku so mimo svoje volje priključeni Arabci in Kurdi in še neka druga manjšina, v Iran je 

celo priključeno več kot 80 različnih narodov in manjšin. Ob nastanku Irak je štel vsega 4 

milijona, danes ima preko 25 milijona prebivalca, je najbolj naftno bogata država na svetu, 

Irak od nastanka s ene strani je v navzkrižju interesa velikih sil in država v okolici, s druge 

strani je v stalni kurdsko-arabski in šiitsko,unitski konflikt. Območje, kje je Irak zaradi 

geostrateški položaj čez zgodovino, je bila vedno polja za krvavih bitk.   

7. Kaj bi ti predlagal, da to tega ne bi več prihajalo oz. da bi se situacija normalizirala in 

stabilizirala? 

Najbolje bi bilo da se Irak razdeli v tri entiteta, oz. v kurdsko, šiitsko arabsko in sunitsko 

arabsko državo, naj bo vsaka entiteta pod protektoratom ene od velikih sil, tako vmešavanje 

države v okolici, kot so Turčija, Iran in Savdijska Arabija ,minimalizirala. Razdelitev bi 

odpravila glavni razlog za več letnih konfliktov in omogočala normalen razvoj vsakem 

entiteti.   

8. Ali si kot zdravnik kdaj delal z žrtvami vojne? Kdaj in kje? 

Sem v Kačaniku pomagal ljudem, ki so jih v vojaških tovornjakov peljali v sosedni objekt, 

pomoč je bil večinoma simptomatsko, v Sloveniji sem v ambulanti za nezavarovane osebe 

srečal s nekaj žrtev večinoma iz Bosne in Hrvaške.  

9. Katere so bile najpogostejše posledice pri žrtvah vojne in v kakšnih oblikah so bile vidne? 

V akutni fazi je šok in prestrašenost, žrtve ki sem jih srečal v Kačaniku ,večinoma bili v šoku, 

jokali, nekateri niso mogli govoriti, nekateri se skrivali ali se nabili v kot, pri starejših krvni 

tlak je bil zelo visok, drugi po več dni nič niso jedli, pozneje je manj, več odvisno od starosti, 

stopen izobraženosti žrtve ter vrste travme ,ki jih žrtve v sebe nosi. V ambulanti v Ljubljani se 

spomnim slučaj starejše gospe iz Hrvaške, tam je izgubila vse, v Sloveniji je živela v neko 

taborišče. Prvič je prišla pretolčena govorila, kako je boli vse, ne mora spat, ima vnuka, ki ne 

mora dvignit, na Hrvaškem ima lepo hišo s rožami v vrtu, sem je dal 2 mg apaurina in nek 

proti bolečinsko zdravilo, drugič prišla ves vesela, celo kavo mi prenesla, zdaj vse OK spi v 

redu itd, tretjič prišla spet pretolčena, ko sem vprašal, kaj je bilo rekla, oh, omogočili mi hišo 

na hrvaškem obiskat, ko sem šla gledat, Hrvat se preselil noter in, zamisli, vse rože v vrtu 

uničil. 

10. Ali si jim kdaj nudil v kakršnikoli obliki psihosocialno pomoč? Na kakšen način? 

Moj pomoč bil v obliki odpravljene znakov in simptomov, ko god sem mogel, sem poskušal 

poslušati žrtvo.  

11. Kaj predlagaš, katere terapije, od tebi znanih, bi mogoče pomagale pri odpravljanju 

posledic pri žrtvah vojne na postkonfliktnih območjih in zakaj?  
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Starost in stopen izobraževanje ter mentaliteta žrtve in vrste in obsežnosti ter trajanje travme, 

posledice travme, so dejavniki, ki določajo vrste terapije in pomoči. V akutni fazi po mojim bi 

bilo simptomatsko in pomoči žrtvi, da se zbere, dolgoročno bi bilo normalizacije pogoje 

življenje in zaposlitev žrtve, kjer večina žrtev verjetno imeli delo in vsakodnevno rutino, 

vrnitev v takšne ali podobno razmerje pomaga žrtvi, da pozabi ali vsaj preteklost zbledi. 

Seveda vsak človek je poseben individuum za se, morda nekdo bo rabil takšen ali drugačen 

pomoč.  

 

 

8.4.3 Intervju z dr. Charlesom Tauberjem 

 

1. As I am aware, I have been working with many victims of »Balkan's wars« for many last 

years… Where, when in within wich organisation did/do you work?  

I worked as Head of Mission with the Stichting Coalition for Work with Psychotrauma and 

Peace. I am a founder and Board member of the organization. If I include our early days, I/we 

have been working since late 1993. I came to the Balkans, primarily to eastern Croatia, in 

June 1995. The organization was registered officially in November 1997 in The Netherlands 

as a non-profit non-governmental organization. We also are registered as a non-profit 

organization (501(c)(3)) in the USA and are working on obtaining charity status in the UK. In 

Croatia and Bosnia-Herzegovina (BiH) we are registered as the branch of a foreign 

organization. We have worked primarily in the eastern two counties of Croatia and, to some 

extent, in the adjoining areas of BiH, that is, the so-called “Posavina”, that is Brčko and 

adjoining areas. We also have worked a small amount in the Vojvodina province of Serbia. 

2. Approximately, with how many victims have you been working until these days (from the 

begining of your work…)? 

Probably, during the last 21 years, we’ve dealt with something over 1000 victims, if not more. 

In the period that I’ve been working alone, that is, since 1988, I’ve dealt with at least 1500, if 

not more. 

3. How was the organisation of psychosocial support within national/state system and the 

organisation of international community that was present in this areas? 

In my opinion, both the national/state and the international organization of psychosocial 

support were dreadful. They were aimed more at goals of political publicity and of the bodies 

concerned being able to say that they were/are doing something than at actual effective 

healing of the wounds of violence, conflict, and torture. There was little if any work that went 

deeply into the traumatization and the intra- and post-traumatic stress reactions (PTSR). 

Please note that we use the terminology PTSR rather than PTSD because we believe that there 

are a variety of reactions, which include both physical and psychological phenomena that are 

not covered by the DSM and ICD definitions. Additionally, we wish to take these reactions 

out of the pathological sphere, as we believe them to be natural reactions to these 

circumstances. As far as I can see, the main aim was – and still is – quick fixes that give 

publicity rather than real, long-term healing. Furthermore, large amounts of psychoactive 

drugs, very frequently in wild and wonderful (sic) combinations were and are being used. 

These cause psychological if not physical addictions and decrease functionality and recovery. 

Furthermore, there is a great deal of labeling of people, which decreases initiative and 
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discourages people from taking responsibility for their own lives as well as makes it 

impossible for them to enter the world of actual work which, when recovery has reached a 

certain level, also would have a positive effect on rehabilitation. 

4. In wich fields was the organisation good and in which not? Why so? 

I’m not sure whether you mean the national/state and international organization or ours or 

both. I will answer both. As mentioned, I have few good words for the national/state and 

international organizations. Other problems, not mentioned above, were and are those of 

funding. Much work in mental health and recovery was and is considered “irrelevant” and 

“peripheral”, both being words that we have seen in letters of refusal received by ourselves 

and other organizations. Also, the funding cycles were and are extremely short – a year or 

perhaps a little more – which is completely insufficient, even to start the work. When I was in 

one country in West Africa several years ago, the local organizations there told me not to 

come back unless our programs would last at least 15 years. In our view, even that is a short 

time. With regard to our organization, the good things were our level of expertise and that we 

had access to at least some national and international specialists. We need(ed) more such 

experts and more staff in general. Finding competent staff also was and is a problem. This 

requires additional funding. I also think that our approach, as given in your next few 

questions, was and is a correct one. I have mentioned funding cycles already as a problem. I 

also see short-term-ism as a problem. Volunteers and other staff are not prepared to work for 

the periods required to get a good understanding of the region and the problems and to grasp 

the generalities and specificities of them and to try out possible solutions. 

5. How would you organise the system of psychosocial support to victims of confilcts at the 

strategic level in postconflict areas in general? Which elements are relevant to manage this 

field of work? 

First, the problem of capacity must be tackled. Our answer is that of the use of 

»barefoot”»therapists and peacebuilders. We have developed a program known as Pragmatic 

Empowerment Training (PET) which is person-centered and includes elements of education, 

supervision, and therapy. Groups include a minimum of 3 and a maximum of 12 persons. The 

program consists of sessions of two hours per week for about a year. The content includes 

basic work with people, communication, basic psychology and counseling, civil society, and 

human rights. While we have a curriculum, the actual learning is based on the experience and 

narratives of the participants. Thus, each group, even groups in the same location and with the 

same demographics, are highly individual. We believe that, in the ideal situation, there should 

be one or more such groups in every village. We believe that this should have a pyramidal 

structure, each with supervision of the previous level. At the »lowest« level, there should be 

self-help groups led by one of the persons trained. Also crucial in this methodology is 

interaction between members of various groups in various locations. Such work can be carried 

out in person, which is ideal, or by electronic means and/or by a combination of both. We also 

feel that a crucial part of any program of psychosocial support is an element of 

destigmatization of working on psychological issues, particularly among the male population. 

Further, no group may be excluded from any work on political or ethnic grounds. Another 

problem is the politicization of such work, and this, of course, must be stopped. Further, there 

need to be facilities specifically for abused and tortured people that combine physical and 

psychological methods. In addition, professionals need to be trained to recognize and treat the 
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problems of psychological and physical reactions and abuse of various sorts. Unfortunately, 

such training is given very infrequently. I wish again to emphasize the problems of capacity. 

That certainly has been true here. From what I hear from colleagues in a variety of places, it is 

even more true in other places. Another crucial element is that of psychological supervision 

for all staff working with people. The lack of the recognition of the need for this has been a 

major failure here. Still another element in any program of work on psychosocial support is 

that of destigmatization and sensitization to psychological and physical reactions and the need 

to obtain assistance. Again, this has been a major problem here and, from what I gather from 

colleagues, also is a problem in many other places in the world. Obviously, this must be 

culture-specific. 

6. How would you motivate and select staff to join and help in the projects? 

First, as indicated in the previous question, people do not need to have previous education at a 

high level to take part in PET. The main criterion for selection should be involvement and 

empathy for people. In some societies, notably those in the Balkans, finances play a major 

role. This is sensitive and should not be the only criterion, in my view. Yet, in areas of high 

unemployment, it can be important. We have had people who have been unemployed and yet 

will refuse to work as volunteers, despite possibilities for training and, ultimately, improving 

their job prospects. Also important is attention and recognition of achievement and of high 

quality work and continual praise and good criticism. We believe that there must be continual 

encouragement to learn. Some of this can be through certification by various bodies at various 

levels, financing further education locally, encouraging online education, etc. 

7. How would you conduct diagnostics in this kind of area where you have so many victims 

of conflicts/wars? 

Diagnostics are difficult. We have seen what in our view is excessive reliance on the DSM 

and particularly on the ICD. In our view and experience, these numbers and diagnoses 

frequently are wrong and certainly are inadequate to encompass the reactions of the 

beneficiaries. Thus, we favor a highly individualistic approach. While we realize that this is 

time-consuming, we have seen quite a number of serious reactions that have been missed by 

official medicine, psychology, and social work and many many others that have been 

misdiagnosed. Again, we see a system of barefoot therapists as at least a partial answer to the 

problem of the large amount of labor involved. 

8. For you and according to your opinion, who were the victims of wars in ex-Yougoslavia 

area? Bosnians, Serbs, Croats, Roma or Sinti, Slovenian, Albanians …? Why? 

In our experience on the ground, everyone has been a perpetrator and everyone has been a 

victim. Whether a person is a victim or a perpetrator is a question of location and 

circumstance. Perhaps the one exception to this is the Roma/Sinti, who, in my opinion, have 

been victims everywhere. 

9. With wich vistims (nationality/ethnical groups) did you work? 

We have worked with virtually all groups that exist. 

10. Which were the most frequent consequences (disorders, illness, ...) of conflict, detected or 

seen on/in victims? 

I shall divide this answer into physical and psychological consequences. I should note that the 

Croatian Ministry of Defenders also has written several reports on this, which are more or less 

reliable. What I mean by that is that, certainly, they are politically influenced. With regard to 
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physical consequences, we have seen virtually every system of the body affected. Quite 

frequently, the circulatory system is affected, resulting in coronary and cerebral infarcts and 

hypertension, at the least. We have seen a fair amount of endocrine problems, notably 

diabetes mellitus and thyroid problems. It can be argued that these are auto-immune problems, 

as there is good evidence that the immune system of the body is diminished in function by 

high levels of stress. In the same context, we have seen high levels of cancers of various sorts. 

Further, we have seen gastrointestinal problems, notably ulcers, Crohn’s disease, and 

ulcerative colitis. There also have been respiratory problems. Also, there are what I would call 

the “standard” problems of muscle stiffness, etc. The Croatian ministry data indicates a higher 

level of mortality among war victims, military and civilian. With regard to psychological 

problems, again, we have seen virtually everything possible. One of the ultimate 

consequences of these are relational problems, which I will deal with later in this section. In 

terms of the direct psychological problems, we see a great deal of depression, anger and rage, 

anxiety, frustration, isolation, and reactive psychosis. All of this leads to increased levels of 

suicide and suicide attempts. One of our clients, who is a leading member of a veterans’ 

organization, estimated that more than 80 % of his colleagues had attempted suicide at least 

once, with quite a number having made multiple attempts. A set of highly significant related 

problems are the lack of initiative and the lack of taking responsibility for life. It is the 

exceptional client who does not have these problems. Still another virtually universal set of 

problems are those of relations. There is no tradition and little practice of expressing 

emotions, particularly among the male population. This commonly leads to explosions and a 

large amount of domestic and civil violence. Whatever the degree of violence, family and 

friendship relationships are strained in a large number – probably a majority – of our clients. 

Still another set of problems that we are seeing is that of trans-generational transmission of 

trauma. This also results in a large amount of violence in the schools (see below). Another set 

of problems in all of this are those that cross the physical-psychological barrier. Notable 

among these are psycho-sexual problems in both sexes, which contributes to the relational 

problems cited above. 

11. If you had any PTSD or Depression, what kind of diagnostics did you use in these cases? 

First, we do not use the term PTSD. Rather, we refer to post-traumatic stress reactions (we 

emphasize the plural here). We do not use diagnostic schedules here, but, rather, work with 

the symptoms, trying to get at the underlying causes, which, in our experience, are influenced 

not only by the traumatic events but also internal psychological factors as well as external 

factors. 

12. How did you conduct psychosocial support to the victims? Which form/technique of 

support did you use? 

First, the past tense of the verb is not appropriate here. We continue to carry out psychosocial 

support. As I indicated above, the job has not been started in this region, in our view. 

There are a number of ways in which we conduct such support. I have discussed some of this 

in previous questions. For more details, please see the “What We Do” section of the website 

www.cwwpp.org. I apologize that the website still is under construction. However, the 

“Direct Work with People” section as well as the “Education” section give more details.  

The point here is that we:  

• give direct counseling to people individually and in groups, onsite and online; 
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• give support through education. The Pragmatic Empowerment Training (PET) trains 

“barefoot” counselors. In the process of that training (see the Education section of “What We 

Do” on the website and the answers to previous questions), the methodology is such that there 

a large amount of psychosocial support takes place. 

We emphasize that we do not believe that psychosocial support after violent conflict can 

occur in short-term “quick fix” methodologies. Rather, the processes involved are long-term 

and must go deep. 

13. Whitout using existing books and sources, how would you define psychosocial support? 

My/our definition of psychosocial support would be the use of methodologies such that 

• the person can function to complete his/her desired tasks in life; 

• the root causes of the distress are dealt with such that the person can cope with them; 

• the person develops goals in life in the sense of “profession” (including hobbies and 

vocations), relationships, and spirituality, in the widest sense of that word. In this, we follow 

Viktor Frankl. 

14. Before coming to post-conflict area and start to work, did you have any special 

training/education for this work? If yes what? Was it delivered for the competent experts? 

• I trained as a physician at the University of Groningen, The Netherlands; 

• I took a number of certificates at the Dutch institutes for mental health education (RINOs) 

in psychological trauma and work with migrant mental health; 

• I took a course in conjunction with the Netherlands School of public health in forensic 

medicine. 

I also worked as a member of the Medical Examination Group, which was a joint working 

group of Amnesty International and the Dutch Association for Medical Polemology (a branch 

of International Physicians for the Physicians for the Prevention of Nuclear War) in which 

there was mutual education and supervision of one another. 

15. After so many years of your experience, what would you think how should be conducted 

the ideal psychosocial support to the victims of wars/conflicts, that we could finally say at the 

end that we were effective and efficient in general? 

First, as I already have indicated, I believe that the conduct of psychosocial support in the 

Balkans and in other parts of the world has been everything except effective and efficient. It 

has been a complete and muddled mess, uncoordinated, short-term, and highly ineffective. 

I believe that there should be the following elements in an ideal program of psychosocial 

support: 

• early intervention, starting as quickly as possible, even while the violence is continuing; 

• building of capacity among professionals; 

• more importantly, the creation of new groups of educated people, that is, middle and 

“lower” level people, including those with no previous education in these fields. Obviously, 

such people need to be well trained and well supervised; 

• local, national, and international programs of “sensitization” to issues of mental health and 

destigmatization in obtaining it; 

• recognition and emphasis on the long-term nature of the problems, and that they cannot be 

solved by quick fixes; 

• coordination of work such that all regions, urban and rural, are covered in the programs. 
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16. At the end, what is your opinion about the teachers in the schools and their roles in this 

way of support? 

The role of teachers in the schools is crucial, in my opinion. First, they need to learn to deal 

with the direct traumatization of their students. Second, they need to learn to deal with the 

trans-generational transmission of trauma and negative narratives. 

Also, teachers – and pedagogues and school psychologists – need supervision themselves to 

deal with their own traumatization and the secondary traumatization they get from their 

students. 

17. … and at the final end, what is your opinion about monitoring and evaluation process of 

your »ideal system»? 

Monitoring and evaluation is crucial. The danger here is that it will be politically influenced. 

This is all too often the case. 

 

 

 

8.5 Kratek opis pomembnejših aktov mednarodnega varstva človekovih pravic 

podpoglavja  

 

Splošna deklaracija človekovih pravic je temeljni dokument na področju mednarodnega 

varstva človekovih pravic, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 10. 

decembra 1948 v New Yorku, v njej pa so očrtane osnovne človekove pravice. (OZN, 1948) 

Kljub temu da deklaracija ni pravno zavezujoč dokument, ima veliko simbolno vrednost 

zaradi sprejetja kmalu po koncu druge svetovne vojne in ureditve razmer v postkonfliktnem 

svetu, še danes pa predstavlja tudi osnovo za vse mednarodno zavezujoče instrumente o 

človekovih pravicah. Deklaracija je bila sprejeta kot skupni ideal vseh ljudstev in vseh 

narodov z namenom, da bi vsi organi družbe in vsi posamezniki v skladu z njo pri pouku in 

vzgoji razvijali spoštovanje do teh pravic in svoboščin ter s postopnimi državnimi in 

mednarodnimi ukrepi zagotovili njihovo splošno priznanje in spoštovanje, tako med narodi 

držav članic samih, med ljudstvi kot med ljudstvi pod njihovo oblastjo. (Šabič in Roter, 2002) 

Pravno zavezujoča Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah in Mednarodni 

pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah sta bila podpisana 16. 12. 1966 v New 

Yorku, v veljavo pa sta stopila leta 1976 in predstavljata pomembna implementacijska akta 

splošne deklaracije. (OZN, 1966) Državljanske in politične pravice takratnega obdobja so 

določale temeljno pravico do življenja in natančneje definirale pravice, da nihče ne sme biti 

žrtev mučenja, zasužnjenja, samovoljnih priporov, prisilnega dela ali pa da so mu bile odvzete 

temeljne svoboščine, kot so gibanje, izražanje in združevanje. Ekonomske socialne in 

kulturne pravice so bile predstavljene kot pravice do samoodločbe, začetek ureditve 

standardov delovnopravne zakonodaje, pomena sindikatov, socialne varnosti, pravice otrok in 

mater do državne zaščite in pomoči, pravica do ustreznega življenjskega standarda ter pravica 

do izobraževanja in udeležbe v kulturnem življenju. (Šabič in Roter, 2002) Rasna 

diskriminacija je bila regulirana z Mednarodno konvencijo o odpravi vseh oblik rasne 

diskriminacije in je bila sprejeta 7. marca 1966 v New Yorku. (OZN, 1966) Države obvezuje, 

da morajo z vsemi sredstvi izvajati politiko za odpravo vseh oblik rasne diskriminacije. Vsako 

razširjanje idej o rasni večvrednosti in sovraštvu morajo države razglasiti kot kaznivo dejanje, 
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ravno tako pa morajo zagotoviti pravico do enakega uživanja državljanskih, političnih, 

ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic. (Šabič in Roter, 2002) Odprava vseh oblik 

diskriminacije žensk se je regulirala s Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, 

ki je bila sprejeta 18. decembra 1979. (OZN, 1979) Države podpisnice je obvezala, da 

oblikujejo ukrepe in politike za odpravo diskriminacije žensk, sprejmejo ustrezno nacionalno 

zakonodajo za preprečevanje vseh oblik trgovine z ženskami ter izkoriščanja prostitucije 

žensk ter da zagotovijo volilno pravico vsem ženskam in jim omogočijo sodelovanje v 

vladnih in nevladnih dejavnostih. Ravno tako morajo države podeliti ženskam enake pravice v 

zvezi z državljanstvom in državljanstvom njihovih otrok, jim zagotoviti enake pravice in 

dostop do izobraževanja in zaposlovanja, do zdravstvenega varstva in enakost pred zakonom. 

(Šabič in Roter, 2002) Pravice otrok so urejene s Konvencijo Združenih narodov o otrokovih 

pravicah, ki predvsem opredeljuje, da države s sprejetjem vseh ustreznih ukrepov zagotovijo 

varstvo otrok pred vsemi oblikami razlikovanja ali kaznovanja zaradi položaja, delovanja, 

izraženih mnenj ali prepričanj njihovih staršev, zakonitih skrbnikov ali družinskih članov. 

(OZN, 1989) Glavno vodilo pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki morajo biti otrokove koristi, 

vsak otrok pa ima tudi neodtujljivo pravico do življenja in razvoja, pravico do svobode 

izražanja, svobode mišljenja, vesti, veroizpovedi, svobode združevanja, mirnega zbiranja, 

zdravstvenega varstva in izobraževanja. (Šabič in Roter, 2002) Konvencija proti mučenju in 

drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju je bila sprejeta 10. 

decembra 1984 in nadgrajuje 5. člen Splošne deklaracije o človekovih pravicah in 7. člen 

Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki prepovedujeta mučenje. (OZN, 

1984) Konvencija države obvezuje, da sprejmejo učinkovite zakonodajne, upravne, sodne in 

druge ukrepe za preprečevanje mučenja na celotnem ozemlju. 3. člen konvencije prepoveduje 

državi pogodbenici izročitve oseb drugim državam v primeru utemeljenega suma, da bi bile 

le-te lahko podvržene mučenju. Države pogodbenice morajo zagotoviti, da je prepoved 

mučenja vključena v izobraževanje in usposabljanje civilnega in vojaškega osebja, 

zdravstvenega osebja, javnih uslužbencev in drugega osebja, ki bi lahko sodelovalo pri 

nadzorovanju, zasliševanju in obravnavanju oseb, ki jim je bila odvzeta prostost zaradi 

pridržanja, pripora ali izvrševanja zaporne kazni. Država mora osebi, ki je bila mučena, 

omogočiti pritožbo in zagotoviti, da bo njen primer takoj in nepristrano obravnavan. (Šabič in 

Roter, 2002)   Pravice invalidov so določene v Konvenciji o pravicah invalidov, ki je bila 

sprejeta 13. decembra 2006 in je prvi zavezujoči dokument Združenih narodov, ki ureja 

invalidsko varstvo in zagotavlja uveljavljanje človekovih pravic, načela enakih možnosti in 

enake obravnave ter preprečevanje diskriminacije, ki jo lahko doživljajo invalidi vsakodnevno 

na različnih področjih življenja. (OZN, 2006)  

Poznamo še veliko drugih mednarodnopravnih aktov s področja človekovih pravic, a je za 

veliko prihodnjih desetletij na globalnem nivoju tovrstni končni cilj oziroma v teoriji 

kompleksnosti imenovan kot stanje reda, psihosocialne pomoči optimalen pri načrtovanju in 

izvajanju vseh aktivnosti.  

 

 

 


