
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

MARUŠKA MERISA KRAJNC 

 

 

OTROCI ALKOHOLIKOV 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2016  



 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

SOCIALNA PEDAGOGIKA 

 

 

 

 

MARUŠKA MERISA KRAJNC 

MENTORICA: DOC. DR. NATAŠA ZRIM MARTINJAK 

 

OTROCI ALKOHOLIKOV 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2016  



 

 

ZAHVALA 

Zahvaljujem se svojemu fantu (zdaj že možu), ki me je vsa leta študija spodbujal in me vedno 

znova opominjal na vrednote, ki mi jih je študij prinašal. Hvala, ker si bil potrpežljiv in si 

verjel vame, ko so padale desetice ali ko na izpitu nisem bila uspešna. Hvala, da si velikokrat 

študiral z menoj in me izzival v tem, kar sem spoznavala. 

Zahvaljujem se tudi svoji družini, ki mi je omogočila, da sem šla za tistim, kar me resnično 

veseli. Hvala, da ste bili ob mojih uspehih ponosni name in ste se z menoj veselili.  

Zahvaljujem se svoji mladinski skupini, ki mi je bila največji motiv za študij socialne 

pedagogike. Hvala, ker me vedno znova navdihujete. 

Zahvaljujem se tudi svoji profesorici dr. Nataši Zrim Martinjak za mentorstvo diplomskega 

dela. Hvala vam za vašo odprtost skozi vsa leta študija, da ste bili tudi meni kot študentki 

pripravljeni ponuditi pogovor in razbremenitev. Hvala za vaše popravke, usmeritve in 

potrditve, ko je to bilo potrebno. 

  



 

 

POVZETEK 

Diplomsko delo skuša prikazati, kaj doživljajo otroci/mladostniki, ki prihajajo iz 

alkoholičnega družinskega sistema. V teoretičnem delu se osredotočim na pomen 

(funkcionalne/nefunkcionalne) družine za razvoj otrok. Raziskujem, kako družina kot sistem s 

staršem alkoholikom vpliva na otroke, na njihovo doživljanje in vedenje ter katera čustva 

otroci alkoholikov pogosto doživljajo. Raziskujem tudi, kako otroci doživljajo svojega starša 

alkoholika, kako vrednotijo sami sebe in kako vse to vpliva na njihove medosebne odnose in 

vedenje. V empiričnem delu s kvalitativno analizo dveh intervjujev raziskujem, kaj doživljata 

mladostnici, ki imata očeta alkoholika, kakšen je njun odnos do očeta in kakšni so njuni 

odnosi na splošno. Ugotavljam, da se največ ukvarjata s čustvi krivde, zmede, strahu, jeze in 

obupa ter da do svojega očeta čutita ambivalentna čustva. Družinsko okolje s svojimi 

specifikami vpliva na njuno razmišljanje, čustva, medosebne odnose in vedenje. Ob svoji 

izkušnji se srečujeta z vprašanjem smisla, zakaj prihajata iz družine s staršem alkoholikom. 

Ugotavljam tudi, da so pomemben dejavnik v njunem življenju odnosi s pomembnimi 

drugimi (prijatelji, voditelj mladinske skupine ipd.). Rezultatov ne gre posplošiti na širšo 

populacijo, saj gre za izbran vzorec, ki ima svoje specifike glede na starost, spol, socialno 

mrežo itn. 

Ključne besede: otroci alkoholikov, doživljanje, čustva, vedenje, odnosi, družina, starš 

alkoholik  



 

 

ABSTRACT 

This thesis tries to present the experience of children/adolescents who come from alcoholic 

family systems. The theoretical part focuses on the importance of a functional or 

dysfunctional family for the child's development. I explore how does a family as a system 

with alcoholic parents, influence their own children their perception and behavior and also 

emotions that are frequently experienced by children of alcoholics. It explores how children 

perceive their parents as alcoholics, how they value themselves and how everything I have 

mentioned affects their interpersonal relationships and behavior. In the empirical part of the 

qualitative analysis of two interviews, I explore what two adolescent girls who have an 

alcoholic father are experiencing, how is their relationship towards their father displayed, and 

what are their relations in general. I have discovered that they deal the most with feelings of 

guilt, confusion, fear, anger and despair and towards their father they experience emotions of 

ambivalent qualities. The family environment with all of its specifics affects their thinking, 

emotions, behavior and interpersonal relationships. Next to their experience they are 

confronted with the question of meaning; wondering why do they come from a family of 

alcoholic parents. I figured that a crucial factor in their life are all the relationships with 

significant others (friends, youth group leaders, etc.). The results cannot not be generalized to 

the wider population, as it is a selected pattern, with its own specifics depending on age, 

gender, social networks and so on. 

Keywords: children of alcoholics, experiencing, emotions, behavior, relationships, family, 

parents, alcoholism  
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1 UVOD 

Področje alkoholizma v družini je s strokovnega vidika dobro pokrito. Različni avtorji se 

ukvarjajo z zdravljenjem alkoholikov, z rehabilitacijo in tudi z družino alkoholika (npr. Perko, 

2008; Razboršek in Krištof, 2005; Ramovš, 1986; Auer, 2002). V ozadju pa vseeno ostaja 

populacija, ki jo Stafford (1997) poimenuje kot nevidno. To so otroci, ki imajo enega ali oba 

starša alkoholika in ostajajo pogosto prezrti tako s strani strokovnjakov kot s strani širše 

družbe. Dehn (2010) in Perko (2011) sicer opozorita, da se zadnjih nekaj let pedagoške, 

psihološke, terapevtske, socialne in podobne službe več ukvarjajo tudi z otroki alkoholikov, 

vendar je to še precej v povojih. Tudi sama se srečujem z vprašanjem te rizične populacije, 

kot jo poimenujeta Oravecz (2002) in Thomas (2012). 

V diplomski nalogi bom raziskovala vpliv družinskega alkoholizma na otroke. Osredotočila 

se bom na vpliv alkoholizma enega ali obeh staršev na doživljanje, vedenje, medosebne 

odnose otrok/mladostnikov, ki živijo v alkoholičnem družinskem sistemu. Na podlagi 

neredkih izkušenj z otroki alkoholikov in na podlagi skromne literature, ki sem jo v 

preteklosti brala, menim, da so otroci v alkoholičnem družinskem sistemu podvrženi 

marsikateri stiski, zanemarjanju, čustvenim zlorabam in nezavedni prisili, da se tem 

okoliščinam prilagodijo. Iz družine prihajajo z različnimi čustvenimi in vedenjskimi 

strategijami preživetja. Zato je namen mojega diplomskega dela ugotoviti, katera čustva se pri 

teh otrocih pogosto pojavljajo tako do starša alkoholika kot na splošno v družini, katera so 

nekatera značilna vedenja te populacije, kakšna je njihova splošna samopodoba ter kakšen je 

vpliv družinskega alkoholizma na medosebne odnose v družini in izven nje.  

2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Pomen družine 

Za zdrav razvoj otroka je pomemben njegov odnos s staršema in vzdušje, ki vlada v družini 

(Perko, 2011). Zgodnje interakcije s starši temeljno vplivajo na otrokov razvoj in njegove 

kasnejše odnose z drugimi (prav tam). Zelo pomembno je, kakšni so ti odnosi, saj naj bi otrok 

v družini izgradil temelje svoje identitete (Nastran Ule, 1996, v Kobolt in Gomezel, 2012). 

Družina naj bi otroku nudila največjo mero sprejetosti in varnosti in otrok naj bi bil v družini 

sprejet zaradi tega, kar je (Perko, 2011). Nastran Ule (1996, v Kobolt in Gomezel, 2012) 
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opozarja podobno, saj pravi, da je pomembno, kako družinski odnosi zadovoljujejo potrebe 

po varnosti, sprejetosti in tudi zaupanju, da otrok zmore sčasoma usvajati zunanji svet. 

Ključna determinanta, ki odraščajočemu otroku pomaga prehajati iz družinskega v nova 

okolja, je torej ohranjanje stabilnih odnosov, v katerih lahko otrok varno preizkuša nove 

vedenjske vzorce (Kobolt 2010, v Kobolt in Gomezel, 2012).  

Družina je torej za razvoj otroka zelo pomembna, in kot navajajo zgoraj omenjeni avtorji, naj 

bi družina zadovoljevala osnovne potrebe otroka. Kaj se potem dogaja v družini, kjer je 

prisoten alkoholizem enega ali obeh staršev? 

2.2 Funkcionalna in nefunkcionalna družina 

Različni avtorji govorijo o funkcionalnih in nefunkcionalnih družinah (Tomori, 1994; Martin 

in Martin, 2002, v Žižak in Koller-Trbović, 2007; Stafford, 1997).  

Tomori (1994) govori o funkcionalni družini kot tisti, ki ustrezno opravlja različne naloge. 

Med te naloge sodi npr., da družina svojim članom daje možnost razvoja zaupanja vase in v 

druge ljudi, pomaga izgraditi ustrezen vrednostni sistem (do sebe in drugih), nauči navezovati 

stike z drugimi ljudmi in razvijati bližino z njimi. Pomaga pri razvoju osebne avtonomije in 

vpliva na razvoj stvarne samopodobe. V družini posameznik uri svoje sposobnosti za 

prevzemanje odgovornosti, nudenje in sprejemanje podpore, za prilagajanje svojih potreb 

zahtevam okolja ipd. V družini se posameznik nauči izražanja in komuniciranja ter s tem 

grajenja odnosov. Družina pomaga posamezniku, da le-ta zna prisluhniti sebi in svojim 

čustvom, jih primerno izražati in upoštevati tudi čustva drugih. V družini otrok doživi prve 

stiske in tudi prvo pomoč pri premagovanju teh stisk (prav tam). 

Tomori (prav tam) navaja, da je nefunkcionalna družina tista, ki zgoraj opisanih nalog ne 

zmore izpolnjevati zaradi številnih razlogov. Ti razlogi so lahko neustrezne življenjske 

okoliščine, izpostavljenost kroničnemu stresu, slabše strategije spoprijemanja, nezmožnost 

prilagajanja zahtevam okolja ter druge posebnosti in osebne težave, kamor spada tudi 

alkoholizem enega ali obeh staršev. 

Avtorja Martin in Martin (2002, v Žižak in Koller-Trbović, 2007) opozarjata, da tako v 

funkcionalnih kot nefunkcionalnih družinah prihaja do težav, ki vplivajo na zdrav razvoj 

otroka. Razlika med temi družinami je, da je intenzivnost težav v nefunkcionalnih družinah 

večja, strategije reševanja teh težav pa mnogo slabše kot v funkcionalnih družinah. S slednjim 
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izpostavljata podobno kot Tomori (1994). Martin in Martin (2002, v Žižak in Koller-Trbović, 

2007) nadaljujeta in pravita, da so v manj funkcionalnih družinah pogosti problemi, ki jih 

opisujemo kot krizne. Njihovo ponavljanje pri članih družine onemogoča razvoj občutka 

varnosti in sprejetosti, ti krizni dogodki pa pri otroku/mladostniku izzovejo ogroženost, 

nestabilnost in nevarnost (prav tam). 

Stafford (1997) na drugi strani poudarja pomen komunikacije in vedenjskih vzorcev, ki 

vplivajo na razvoj sistema prepričanj in verjetij. V funkcionalni družini obstajajo konsistentni 

vedenjski vzorci in konsistentna komunikacija, kar pozitivno vpliva na razvoj sistema 

prepričanj. Na drugi strani pa v nefunkcionalnih družinah ni povezanosti med sistemom 

verjetij in vedenjskimi vzorci ter komunikacijo. Funkcionalna družina navadno spremeni tisto, 

kar je nekonsistentno; ali spremeni sistem prepričanj ali pa vedenjske vzorce in komunikacijo. 

Nefunkcionalna družina pa v tem primeru ne spremeni ničesar (prav tam). 

Če na podlagi prebranega predvidevamo, da spadajo alkoholične družine med nefunkcionalne, 

se lahko vprašamo, na kakšen način torej nefunkcionalna družina, v kateri je prisoten 

alkoholizem, vpliva na potek življenja njenih članov.  

2.3 Družina kot sistem 

Sama bi na podlagi izkušenj dejala, da se v družini vse odvija vzajemno – izkušnje enega 

člana družine vplivajo na vse ostale člane. Prav to opozarjajo številni avtorji, ki se ukvarjajo z 

alkoholizmom v družini. Oravecz (2002, v Auer, 2002) na kratko zapiše: "Odvisnost od 

alkohola pri enem družinskem članu potegne za seboj slabšanje kvalitete življenja celotne 

družine" (str. 254). Tomori (1994) npr. govori o družini kot sistemu. Karkoli se dogaja z enim 

članom, vpliva na vse ostale in vsaka sprememba, ki jo doživi družina kot celota, pusti na 

vsakem njenem članu posebno sled (prav tam). 

Podobno kot Tomori (1994) govori o družini kot sistemu, pa Stafford (1997) govori o 

konceptu homeostaze. Koncept homeostaze razloži kot vzajemno vplivanje sprememb v 

delovanju enega člana na drugega člana družine. Za primer oriše situacijo, ko se očetu pokvari 

avto na cesti, zaradi česar ne more okopati svojih otrok, ki ga čakajo doma. To bo zato morala 

opraviti njegova žena (prav tam). 

Tudi Perko (2013) govori o družini kot sistemu in kako alkoholizem enega člana vpliva na 

dinamiko celotne družine. V enem od svojih zgodnejših del dinamiko v družini poimenuje kot 

cirkularno, kar pomeni, da katerikoli del sistema odločilno vpliva na celoten sistem, kakor 



4 

 

tudi sistem kot celota vpliva na posamezne dele (Perko, 2008). Člani družine vzajemno 

vplivajo drug na drugega in se medsebojno definirajo v mišljenju, čutenju in delovanju (prav 

tam). 

2.4 Vpliv alkoholizma v družini na otroka 

Na splošno bi lahko dejali, da obstaja povezava med alkoholizmom v družini in negativnim 

vplivom na odraščajoče otroke. Skozi branje literature sem ugotovila, da to ni nujno, saj 

obstajajo tudi varovalni dejavniki, kot je socialna mreža, o kateri bom pisala kasneje.  

Kot že omenjeno, Oravecz (2002) in Thomas (2012) vidita otroke alkoholikov kot rizično 

skupino. V pregledovanju literature sem ugotovila, da strokovnjaki opozarjajo na številne 

težave, s katerimi se srečujejo otroci alkoholikov na čustveni, vedenjski, kognitivni, socialni 

in tudi fizični ravni.  

Otrok, ki odrašča s staršem alkoholikom, ne odrašča v ugodnem in spodbudnem okolju, in je 

zaradi tega še posebej ranljiv (Dehn, 2010). Podobno pravi Perko (2013): "Otroci v 

alkoholični družini udejanjajo in kažejo boleče, travmatične dejavnike družine" (str. 60). 

Otrok je pogosto le žrtev, ki se poskuša na različne načine prilagoditi patologiji staršev 

(Perko, 2011).  

Thomas (2012) meni, da dolgotrajen alkoholizem v družini ogroža otroke vseh starostnih 

skupin, še posebej pa tiste v adolescenci. Adolescenca je namreč obdobje, ko se aktivno 

oblikuje identiteta (prav tam). V tem času je posebej ranljiva tudi samopodoba mladostnika, 

saj je le-ta v adolescenci zelo spremenljiva (Perko, 2006). Thomas (2012) nadaljuje, da 

starševska zloraba alkohola pripelje do motenj v družini in njenem delovanju ter da je 

alkoholizem enega člana stresen za celotno družino.  

Burke, Schmied in Montrose (2006) v rezultatih svoje raziskave opozarjajo, da na otroka in 

njegov vsestranski razvoj ne vpliva zgolj alkoholizem v družini, ampak je pomemben tudi 

spol otroka, čas trajanja zlorabe alkohola, družinska zgodovina zlorabe alkohola in socialno-

ekonomski status družine. Tudi Stafford (1997) in Oravecz (2002, v Auer, 2002) opozarjata 

na spol otroka. Stafford (1997) še izpostavi, da na otroka huje vpliva, če pije mama (prav 

tam). Burke, Schmied in Montrose (2006) slednjo trditev zavračajo, saj novejše raziskave ne 

dajejo dokazov, ki bi govorili, da materino pitje huje vpliva na otroka kot očetovo. Na drugi 

strani poudarjajo, da mamino uživanje alkohola vpliva na otroka v prenatalnem obdobju, 
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medtem ko v primeru očetovega pitja ni neposredne povezave za razvoj težav pri otroku v 

prenatalnem obdobju (prav tam).  

Burke, Schmied in Montrose (2006) navajajo še druge dejavnike, kot je npr. to, v kakšnem 

odnosu sta starša. Tudi Perko (2008) opozarja na slednje, saj pravi, da večji kot je zakonski 

konflikt, večja bo patologija družinskega sistema in bolj bo otrok to odslikaval. Burke, 

Schmied in Montrose (2006) izpostavijo tudi pomen kvalitete odnosa med otrokom in 

staršem, ki pije, in pomen vzgojnega stila v družini. Dejavnika tveganja sta namreč avtoritarni 

in permisivni vzgojni stil (prav tam).  

Jeffreys (2008) na drugi strani opozarja bolj specifično, in sicer na fizično in psihično 

nedosegljivost staršev alkoholikov ter povečano tveganje za zlorabe in zanemarjanje. Avtorica 

vidi kot posebno težavo nezadovoljivo skrb za otrokove osnovne potrebe, saj so starši 

alkoholiki preobremenjeni z lastnimi težavami. Zanemarjanje otroka je velik problem tako 

zaradi psihične odmaknjenosti starša kot zaradi tega, da se finančna sredstva namenjajo za 

nakup alkohola. Otroci so v alkoholični družini pogosto izpostavljeni prehitremu uživanju 

alkohola, nasilju, tveganju za okužbe in poškodbe, tveganju za razvoj čustvenih in vedenjskih 

težav, tveganju neuspeha v šoli in zlorabi alkohola v adolescenci ter kasneje v življenju (prav 

tam). 

Za predpostavko lahko torej vzamem, da je vpliv alkoholizma v družini na otroke negativen. 

Kako pa alkoholizem v družini vpliva na doživljanje otrok? 

2.5 Čustveno doživljanje in vedenje 

V tem poglavju želim izpostaviti pomen čustev, ki jih doživljajo otroci alkoholikov, in pomen 

vedenja teh otrok. Da bomo lažje razumeli oboje, pojasnimo, kaj so čustva, kako nastanejo ter 

kako pripeljejo do določenega vedenja. 

Milivojević (2008) pravi, da je čustvo reakcija bitja na neko dogajanje, zato je bolje 

uporabljati pojem emocionalna reakcija kot pa pojem emocije oz. čustva. Prvi izraz je 

natančnejši od drugega. Emocionalna reakcija vsebuje posebno doživljajsko kvaliteto. V 

emocionalni reakciji se namreč zlivata percepcija določenega dogodka in percepcija lastne 

reakcije na ta specifičen dogodek. Ta dogodek pa človek ne le zaznava, temveč ga tudi občuti 

(doživlja). Ravno ta kvaliteta – občutiti oz. doživeti – razlikuje emocionalne reakcije od 

drugih človekovih odzivov. Emocionalne reakcije niso odgovori na kakršnekoli dražljaje iz 



6 

 

okolja, temveč samo na tiste, ki jih subjekt čustvovanja oceni za pomembne, bistvene. Torej 

obstaja predpostavka, da ima človek določene vrednote in se čustveno odzove, kadar je ta 

sistem vrednot ogrožen. Še drugače povedano, emocije občutimo le v situacijah, ki so za nas 

pomembne, zato ni nič čudnega, da ljudje v istih situacijah doživljamo kvalitativno različna 

čustva. Avtor poudari, da ni nujno, da se določena situacija mora zgoditi, da bi posameznik 

občutil čustvo, dovolj je namreč, da si takšno situacijo predstavlja (lahko gre za spominjanje 

ali za domišljijo) (prav tam). 

Kako torej nastajajo emocionalne reakcije in kako se razvije vedenje? 

Milivojević (2008) pravi, da čustva spremljajo tudi določene spremembe v notranjih organih 

in v motoričnem sistemu. Pri tem gre za pripravo organizma na prilagoditveno vedenje. 

Čustva spodbudijo posameznika k določeni dejavnosti ali pa dejavnost zavrejo in pasivizirajo.  

Čustva zbujajo tudi mentalne operacije, ki pogosto vodijo k adaptaciji oz. prilagoditvi. Kadar 

se oseba zave pomembnega dražljaja, aktivira svoje razmišljanje, s katerim oceni, kakšno 

vedenje bi bilo v določeni situaciji najprimernejše. Kadar je cilj čustva v tem, da bi z 

določenim vedenjem subjekt deloval na stimulusno situacijo ali se ji izognil, se mentalne 

operacije usmerijo k iskanju najboljšega možnega vedenja, da bi oseba lahko dosegla ta cilj. 

V tem primeru govorimo o adaptivnem ali neadaptivnem vedenju. Adaptivno je vedenje, ki z 

delovanjem na stimulusno situacijo vodi do njene razrešitve ali pa k uspešnemu izogibanju 

stimulusni situaciji. Posledica tega je vzpostavitev ravnotežja med osebo in svetom. 

Neadaptivno pa je vedenje, ki ne privede do vzpostavitve novega ravnotežja med osebo in 

svetom. Ne glede na to, da ni prišlo do spremembe, je tudi to vedenje pozitivno, saj je imelo v 

sebi težnjo po adaptaciji (prav tam). 

Milivojević na splošno izpostavi tri osnovne tipe readaptacije. Vedenje, ki ga lahko opišemo 

kot napad, je značilno za čustvo jeze. Njegov cilj je prisiliti svet, da se prilagodi subjektu. 

Beg oz. izogibalno vedenje je značilno za čustvo strahu. Njegov cilj je umik subjekta iz 

ogrožajočega okolja v varno okolje. Čustvu žalosti sledi vedenje, katerega temeljna značilnost 

je pasivnost. Pasiven je subjekt, ki se prilagaja svetu, kjer je ogrožajoča stimulusna situacija 

nespremenljiva in neizogibna. V tem primeru ni mogoče govoriti o adaptivnem vedenju. Pri 

tem tipu readaptacije je prilagoditveno vedenje v tem, da čustvo spodbuja mentalne procese, 

katerih cilj je prilagoditev referenčnega okvira na novonastali položaj, čemur pravimo 

avtoadaptacija (prav tam). 
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Čeprav je za zunanjega opazovalca lahko prilagoditveno vedenje negativno, je za te otroke 

predvsem to, kar je, torej adaptivno. Avtor Kritsberg (1986, v Dehn, 2010) navaja močno 

točko teh otrok, ko pravi, da morajo biti otroci iz alkoholičnih družin zelo močni, da se 

naučijo preživeti v nemogočih razmerah. Skozi odraščanje morajo razviti različna sredstva 

spoprijemanja in biti pri tem zelo ustvarjalni (prav tam). Povzamem lahko, da so vrednote teh 

otrok pogosto ogrožene zaradi okolja, v katerem živijo, in ni čudno, da se odzivajo z 

različnimi čustvi. Svoje vedenje morajo zaradi ogroženosti sistema vrednot pogosto 

prilagajati, če želijo preživeti. Kot izpostavljata Razboršek in Krištof (2005), otrok ne more 

več prenesti pritiskov socialnega okolja, zato začne stisko reševati po svoje. To lahko pomeni 

tudi izmikanje, potepanje, beganje, pretepanje, laganje, krajo ipd. (prav tam). Te otroke se 

zato pogosto označi za problematične, vedenjsko težavne, neposlušne ali uporniške 

(Razboršek in Krištof, 2005; Ramovš, 1986). 

Kot že omenjeno, se otroci alkoholikov srečujejo s številnimi emocionalnimi težavami. 

Ramovš (1986) pravi, da so ti otroci čustveno preobremenjeni. Mnoge raziskave so pokazale, 

da sta v družinah, kjer je vsaj eden od staršev alkoholik, pogosto prisotni emocionalna in 

psihična zloraba, zaradi nekonsistentnosti, verbalnega nasilja in zavračanja otrok (Burke, 

Schmied in Montrose, 2009). O čustveni zlorabi in zanemarjanju piše tudi avtorica Dehn 

(2010), ki je raziskovala posledice starševskega pitja na otroke. 

Kakšna je čustvena preobremenjenost ali čustvena zloraba oz. katera čustva otroci doživljajo? 

2.5.1 Krivda 

Krivda je eno od glavnih čustev, s katerim se ta specifična populacija relativno pogosto 

srečuje (Ameriška akademija za otroško in mladostniško psihiatrijo, 2011; Oravecz, 2002, v 

Auer, 2002; Geringer Woititz, 2002; Dehn, 2010). Avtorica Geringer Woititz (2002), ki je v 

svojem delu raziskovala samodoživljanje otrok alkoholikov, izpostavi težo te krivde, saj se ti 

otroci obtožujejo vedno, ko gre kaj narobe, tudi ko sploh niso odgovorni. Če bo kdo drug 

prevzel krivdo, nikoli ne bodo toliko zahtevali od drugih kot od sebe (prav tam).  

Tudi Perko (2011) opisuje, kako pri njegovem delu z otroki alkoholikov prihajajo na plan 

silni občutki krivde. Ti občutki krivde naj bi se pri otrocih poglobili v okoliščinah, ko jih mati 

ni sposobna zaščititi pred agresivnim očetom, ves čas pa sporoča otrokom, da ostaja z očetom 

prav zaradi njih. Otrok to ponotranji in odgovornost prevzame nase, češ, če bom priden in 

bom ubogal, se starši ne bodo prepirali. Stanje v družini se ne izboljša, otrokova pričakovanja 
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se ne izpolnijo, in občutki krivde zaradi konstantnega prepira, nasilja in drugih težav v njem 

samo še bolj rastejo (prav tam). Podobno opisuje tudi Stafford (1997), saj pravi, da se otroci 

pogosto čutijo krive, da njihov starš pije in da so vsi nesrečni. Otroci svoje starše namreč 

vidijo kot dobre, in če so starši dobri, so slabi oni. Otroka takšni zaključki silijo, da začne 

prevzemati odgovornost za situacijo v družini. Pogosto se ti otroci znajdejo v vlogi nekakšnih 

družinskih pomagačev, ki skušajo družino postaviti na noge (prav tam). 

Geringer Woititz (2002) poudari še en vidik in pravi, da otroci alkoholikov sami priznavajo, 

da se težko zares zabavajo, saj se takoj počutijo krive, ko vidijo, kako trpijo njihovi starši. 

Zabava jim na nek način ni dovoljena, sebe jemljejo izredno resno in ne zmorejo biti spontani 

(prav tam). 

Ackerman (2002) v svojem delu raziskuje predvsem doživljanje in delovanje hčerk 

alkoholikov. V svoji raziskavi je intervjuval 200 žensk, ki so živele z očetom alkoholikom. 

Avtor opozori na drugačen vidik krivde kot do zdaj omenjeni avtorji. Hčere alkoholikov 

namreč občutke krivde doživljajo zaradi tega, ker so bila njihova vprašanja ali zatrta ali 

opredeljena kot nepomembna. Alkohol je bil pomembnejši od njih, njihovi uspehi so bili 

zavrnjeni ali prezrti (prav tam). Slednje vpliva na razvoj nizke samopodobe, o čemur pišem 

kasneje v nadaljevanju. 

2.5.2 Sram 

Med raziskovanjem sem zasledila, da se s krivdo pogosto povezujejo tudi občutki sramu 

(Dehn, 2010; Perko, 2011; Stafford, 1997). Stafford (1997) opozarja, da obstaja pomembna 

razlika med krivdo in sramom. Posameznik doživlja občutke krivde zaradi strojenega 

dejanja/reakcije, ki je zanj napačna ali slaba, sram pa doživlja, ko se on počuti kot napačnega 

ali slabega. Avtor tudi izpostavi, da se sram pojavi, ko se naša temeljna prepričanja o 

pomembnih drugih izkažejo kot napačna (prav tam).  

Stafford (prav tam) je v svojem raziskovanju ugotovil, da otroci alkoholikov doživljajo močan 

sram, ker so bili velikokrat izpostavljeni sramotnemu obnašanju svojih opitih staršev. Ramovš 

(1986) prav tako opozori na vidik sramu, ko pravi, da otrok prijateljev ne vabi domov, saj se 

boji, da bi bili priča kakšnemu izgredu. Stafford (1997) opozori, da se otroci poleg svojih 

staršev alkoholikov sramujejo tudi tega, kdo so oni sami, saj so prepričani, da je nekaj hudo 

narobe z njimi. Pogosto otroci v alkoholični družini dobivajo različna sporočila o svoji 

nesposobnosti, nezmožnosti ipd. Sram otroka paralizira za ustvarjalnost in raziskovanje in 
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nikoli se ne počuti zares povezanega s tem, kdo je. Na tak način se zgodi reorganizacija, saj 

svoje starše vidi kot dobre, torej mora biti problem v njem samem. Pogosto si ti otroci 

prigovarjajo, da bi lahko bilo v družini veliko boljše in da starš ne bi popival, če le oni ne bi 

toliko zahtevali od svojih staršev. Avtor poudari, da se to dogaja na nezavedni ravni. 

Psihološka dinamika pripelje do tega, da otrok občuti močan sram, kadar si nekaj zaželi ali 

kadar se pojavi potreba po nečem. Da bi razrešil ta sram, zatre svoje potrebe, kar prav tako 

'zamrzne' njegovo čustveno doživljanje (prav tam). 

Ameriška akademija za otroško in mladostniško psihiatrijo (American Academy of Child & 

Adolescent Psychiatry) (2011) opozori tudi na to, da se otrok svojega alkoholičnega očeta 

sramuje do te mere, da na obisk ne vabi svojih prijateljev in drugih ljudi ne upa prositi za 

pomoč. K temu ga spodbujajo tudi starši, ki dajo otroku vedeti, da doma obstaja velika 

skrivnost, o kateri se ne govori. Otrok se torej trudi, da bi alkoholizem ostal skrit (prav tam). 

Da družina vloži veliko truda v to, da bi skrila problem, opozarja tudi Može (2007).  

2.5.3 Nenapisano pravilo 

Kot že omenjeno, Stafford (1997) govori o 'zamrznitvi' čustvenega doživljanja otrok. V 

družini velja nenapisano pravilo: "Ne govori, ne čuti, ne zaupaj!" (Stafford, 1997, str. 75). Ne 

le, da mora družina ohranjati svojo skrivnost, da drugi ne bi vedeli, kaj je njihov problem, 

družina se trudi ohranjati iluzijo tudi znotraj same sebe. Njeni člani ne govorijo o stvareh, ki 

bi pozornost lahko napeljale na alkoholizem, in ignorirajo ali zanikajo močna čustva. Rigidna 

komunikacija seveda ničesar ne reši, saj le ohranja alkoholizem in onemogoča spremembo. 

Toliko časa, kolikor bo družina zanikala svoje težave in vzdrževala iluzijo in občutke krivde, 

tako dolgo se bo pitje nadaljevalo (prav tam). 

2.5.4 Anksioznost in otopelost 

Otroci, ki prihajajo iz družin z alkoholikom, so pogosto tudi zelo anksiozni (Ameriška 

akademija za otroško in mladostniško psihiatrijo, 2011). Ves čas jih skrbi za družinsko 

situacijo, bojijo se, da bi njihov starš morda zbolel ali se poškodoval, hkrati se bojijo prepirov, 

ki nastajajo med staršema (prav tam). Podobno izpostavlja avtorica Dehn (2010), ko pravi, da 

otroci odvisnikov pogosteje kažejo simptome anksioznosti oz. trpijo za anksioznostjo kot 

otroci, ki nimajo staršev odvisnikov. Tudi Oravecz (2002, v Auer, 2002) govori o občutju 

splošne napetosti in izpostavi strah pred izgubo objekta, ki je v tem primeru starš. Kadar gre 
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za pretiran strah pred izgubo starša, lahko govorimo o soodvisnosti. Soodvisen je po navadi 

tisti, čigar življenje je postalo zaznamovano zaradi življenja z odvisnikom (prav tam). 

Številni avtorji omenjajo tudi stres v alkoholični družini (npr. Dehn, 2010; Stafford, 1997; 

Mylant, Ide, Cuevas, Meehan, 2002). Otrok, ki prihaja iz družine, kjer je eden od staršev 

alkoholik, je v nenehnem stresu, kar vpliva na razvoj številnih fizioloških, čustvenih in 

vedenjskih težav, kamor spada tudi anksioznost (Dehn, 2010).  

Občutje napetosti in anksioznosti, kot pravi Stafford (1997), se lahko stopnjuje do te mere, da 

se otrok zaradi neprijetnega doživljanja še bolj trudi, da ne bi ničesar čutil. Izogne se 

komunikaciji in izolacija postane najudobnejše stanje. Pravilo 'ne čuti' se ponotranji (prav 

tam). Tudi Kritsberg (1986, v Dehn, 2010) ugotavlja, da alkoholična družina deluje na način, 

ki omejuje in nadzira delovanje in čustvovanje posameznih članov, in kot pravi Geringer 

Woititz (2002), ni nič čudnega, če ima otrok alkoholika težave pri prepoznavanju lastnih 

čustev in pri iskrenem izražanju le-teh. Dehn (2010) pravi, da pravila, ki so otrokom v družini 

narekovala, naj ne govorijo, ne zaupajo in ne čutijo, pogosto pripeljejo do tega, da otrok 

sčasoma ne zna več zaupati svoji percepciji, instinktom in telesnim signalom, ki opozarjajo na 

to, da nekaj ni v redu. Posledično tak otrok odraste v nekoga, ki čuti otopelost, praznino ali 

izolacijo, tudi ko je v življenju uspešen in ko gre vse tako, kot želi (prav tam). 

Pravilo 'ne čuti' ima večjo težo, kot si lahko mislimo. Avtorica Dehn (2010) pravi, da je 

zanikanje čustev kruta preživetvena strategija v alkoholični družini, če posameznik želi 

obstajati znotraj take družine. Ta obrambni mehanizem posamezniku nudi psihološko 

zavetišče, ki pa ob kopičenju problemov v odraslosti predstavlja prepreko v življenju (Dehn, 

2010). Friel in Friel (1988, v Dehn, 2010) pravita, da se kopičenje problemov navadno zgodi, 

ko se posameznik odloči za svojo družino in začne ponavljati družinske vzorce psihične in 

fizične zlorabe iz svojega otroštva, za katere je sicer trdil, da jih nikoli ne bo ponavljal. 

2.5.5 Zmeda 

Otroci alkoholikov pogosto doživljajo tudi zmedenost, saj alkoholik zelo hitro spreminja 

svoje razpoloženje (Ameriška akademija za otroško in mladostniško psihiatrijo, 2011). V 

nekem trenutku je lahko starš alkoholik zelo ljubeč, spet v drugem jezen in agresiven, 

neodvisno od otrokovega vedenja (prav tam). Tudi Stafford (1997) opisuje fenomen 

menjavanja razpoloženja, za kar je kriv alkohol kot substanca. Avtor podobno kot prejšnji 

opozori na menjavanje ljubečega in agresivnega razpoloženja pri staršu, ki pije (prav tam).  



11 

 

Nekonsistentnost vedenja ne spodbuja le zmedenosti, ampak tudi ubije zaupanje v družini 

(Stafford, 1997). Otrok sčasoma ne zaupa nikomur več, niti sebi in svojim zmožnostim 

(Geringer Woititz, 2002). Geringer Woititz (2002) objasni, kaj se lahko dogaja z zaupanjem v 

družini. Ker starši svojemu otroku v alkoholični družini niso dajali konsistentnih sporočil, 

otrok ne razume, da ga ima starš še vedno rad, četudi se jezi nanj. Prav tako otrok ne razume, 

da se jeza lahko izraža tudi konstruktivno, brez nasilja in groze. Takšen otrok potrebuje jasno 

sporočilo, da ga kljub jezi starš ne bo zapustil. V nasprotnem primeru otrok ne more ohranjati 

zaupanja (prav tam). 

Doživljanje zmede pri otroku povzroča tudi neenotnost in nedoslednost vzgoje pri obeh 

starših (Razboršek in Krištof, 2005). Otroka vedno znova zmede nenehen prepir med 

staršema, kateremu je priča. Izgubi orientacijo in postane razdvojen. V njem poteka borba 

čustev sovraštva in ljubezni, zaradi česar je le še bolj izgubljen. Otroci so namreč čustveno 

vezani na oba starša (prav tam). Geringer Woititz (2002) izpostavi pomembno in precej 

logično vprašanje, kako naj otrok verbalno izrazi jezo, ki jo čuti do svojih staršev. Otrok 

namreč ob jezi doživlja še občutek krivde, ker misli, da do starša česa takega ne bi smel čutiti 

(prav tam). Otrok si želi imeti rad svojega starša, hkrati pa sovraži njegovo vedenje, zato se 

obenem sramuje svojih čustev in se čuti krivega zanje (Dehn, 2010). S tem se ohranja tudi že 

omenjeno pravilo 'ne čuti' (Stafford, 1997). 

Težavo pri otrokovi zmedenosti predstavlja tudi nekonsistenten delovni urnik, ki pa je zelo 

pomemben za otroka, saj v svojem razvoju potrebuje strukturo (Ameriška akademija za 

otroško in mladostniško psihiatrijo, 2011). Otrok v nekonsistentnem in nestrukturiranem 

okolju težko pridobi delovne in učne navade (Razboršek in Krištof, 2005). Tudi drugi avtorji 

opozarjajo, da imajo otroci alkoholikov pogosto učne težave (Oravecz, 2002) in velikokrat 

izostajajo od pouka (Razboršek in Krištof, 2005). Ramovš (1986) izpostavlja še težave v 

koncentraciji, saj se otroci zaradi preobremenjenosti ne morejo zbrati, in zato težje delajo. 

Geringer Woititz (2002) opozori še na en vidik zmedenosti pri otroku, ki ima starša 

alkoholika. Tak otrok se v svoji zmedenosti velikokrat sprašuje: "Kaj pa, če ...?" To vprašanje 

se najpogosteje zaključi z besedami: "... bi moj starš nehal piti?" To otroka pogosto lovi celo  

življenje. Avtorica ugotavlja, da se otroci alkoholikov velikokrat zatekajo v fantazijo in 

sanjarjenje. Zavedajo se, da je njihova družina drugačna od drugih družin, kjer ni 

alkoholizma, zato si sebe predstavljajo kot drugačne, svoje vrstnike pa kot normalne. Počutijo 

se čudne (prav tam). 
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2.5.6 Pogojna ljubezen in večno upanje 

Z opisanimi čustvi in doživljanji bi povezala še vidik, na katerega opozarja Perko (2011). 

Avtor poudarja, da sta za otroka njegova starša najpomembnejši osebi v njegovem življenju. 

Vedno hrepeni po varnosti in sprejetosti v njunem objemu. Isto hrepenenje ostaja tudi 

kasneje, po otroštvu, vendar veliko bolj eruptivno, saj ni bilo nikoli uslišano. To sprejetost in 

varnost bo otrok vedno iskal, nikoli ne bo nehal upati. Najhujše za otrokovo doživljanje je, 

kot pravi avtor, patološko vedenje staršev, ki otroka sprejemajo in zavarujejo le takrat, ko 

izpolni njihove želje in potrebe, v nasprotnem primeru pa ga zavrnejo, ignorirajo (prav tam). 

Samo predstavljamo si lahko, kako to vpliva na otroka, ki ima starša alkoholika. Kot sem 

pisala že prej, je v teh družinah prisotna nekonsistentnost, ta pa se lahko kaže tudi v dajanju 

ljubezni in zadovoljevanju otrokovih potreb.  

Geringer Woititz (2002) v tem primeru govori o "pogojni ljubezni". Le-ta se lahko kaže tudi 

tako, da otrok dobi potrditev samo, kadar se od njega nekaj pričakuje, ali pa kot opravičilo 

starša, ki ga je pustil na cedilu (prav tam). Takšna pogojna ljubezen, kot sem imela možnost 

spoznati pri različnih realnih primerih v svojem življenju, otroka močno poškoduje. 

Poškoduje predvsem otrokovo samopodobo in podobo o lastni vrednosti, pomembnosti. 

2.5.7 Jeza 

Kot je bilo omenjeno že v enem od prejšnjih odstavkov, otrok alkoholika pogosto čuti tudi 

jezo in bes, kar udejanji z agresijo (Ameriška akademija za otroško in mladostniško 

psihiatrijo, 2011). Otrok je jezen tako na starša, ki pije, kot na drugega starša, ker ga ne zaščiti 

(prav tam). Tudi Stafford (1997) opozarja na jezo in agresijo ter pravi, da lahko močnim 

občutkom sramu sledi bes do staršev.  

2.5.8 Depresija 

Stres in ostali pritiski, pod katerimi je otrok zaradi doživljanja mnogih neprijetnih čustev, 

pogosto pripeljejo do depresije (Ameriška akademija za otroško in mladostniško psihiatrijo, 

2011). Otrok se počuti osamljenega in brezupnega v družinski situaciji. Želi si spremembe, a 

ne vidi rešitve (prav tam). Na pojav depresije pri otrocih alkoholikov opozarjajo številni 

avtorji (Dehn, 2010; Mylant, Ide, Cuevas, Meehan, 2002; Geringer Woititz, 2002; Perko, 

2011). Dehn (2010), Oravecz (2002, v Auer, 2002) ter Mylant, Ide, Cuevas in Meehan (2002) 

opozarjajo tudi na pojav samomorilnosti pri otrocih alkoholikov. Kot ugotavlja Oravecz 

(2002) v svoji raziskavi, naj bi bile samomorilne ideje, poskusi samomora in samomori 
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pogostejši pri otrocih odvisnikov kot pri njihovih vrstnikih, ki ne živijo s starši alkoholiki. 

Ugotavlja namreč, da se v ozadju teh pojavov skrivajo družinski dejavniki, kot so npr. moteno 

funkcioniranje družine, pomanjkanje podpornih dejavnikov, nasilje, negotovost in zasvojenost 

staršev. Samomorilne ideje, poskusi samomora in samomor so povezani s psihopatološkimi 

simptomi, kot so depresivnost, napadi panike, partnerske težave, čustvena odmaknjenost in 

samotnost ter izguba zanimanja za običajne dejavnosti (prav tam). 

Strokovnjaki pri svojem delu ugotavljajo, da če otrok oz. mladostnik živi v alkoholični 

družini, ki je zaznamovana s številnimi neugodnimi dejavniki, ki so našteti tudi v zgornjem 

odstavku, to vpliva tudi na njegovo samopodobo. 

2.6 Otrokova samopodoba 

V množici opredelitev samopodobe sem se težko odločila le za eno. Kobal (2000, v Perko, 

2006) o samopodobi zapiše: "Vsi avtorji predpostavljajo, da gre za skupek odnosov, ki jih 

posameznik vzpostavlja do samega sebe" (str. 102). V ta razmerja posameznik vstopa 

postopoma, s pomočjo predstav, občutkov, vrednotenj in ocen samega sebe, svojih tipičnih 

socialnih naravnanosti in dejanj, ki jih dobiva od drugih ljudi že od rojstva dalje (prav tam). 

"Samopodoba je torej eno temeljnih področij osebnosti." (Perko, 2006, str. 102) 

V literaturi sem večkrat zasledila besedni zvezi self-esteem in self-worth (npr. Dehn, 2010; 

Stafford, 1997), zato se mi zdi pomembno razložiti tudi ta pojma. Besedni zvezi se nanašata 

na samospoštovanje, ki je vrednostni vidik samopodobe (Kobal 2000, v Perko, 2006). 

Samospoštovanje je lahko pozitivno ali negativno stališče do samega sebe, odvisno od tega, 

kako se posameznik ceni (Rosenberg, 1965, 1979, v Perko, 2006). Če se posameznik ceni, 

sprejema takšnega, kot je, govorimo o pozitivnem spoštovanju, obratno pa govorimo o 

nizkem samospoštovanju, ko se posameznik ne ceni (prav tam). Malhi in Reasoner (2000, v 

Perko, 2006) dodajata, da gre pri samospoštovanju za doživljanje samega sebe kot 

sposobnega (prepričanje v lastne zmožnosti) in vrednega (občutek, da je oseba vredna, da živi 

in da ima občutek sreče) (prav tam). Samospoštovanje se razvija zlasti v prvih petih letih 

življenja, v mladostništvu zaradi različnih dejavnikov nekoliko niha, v odraslosti pa se 

stabilizira (Kobal, 2000, v Perko, 2006). Na podlagi tega lahko sklepam, da je človekova 

samopodoba najbolj ranljiva prav v času otroštva in adolescence.  

Otroci alkoholikov imajo na podlagi številnih raziskav nizko samopodobo in so nagnjeni k 

negativnemu samospoštovanju (Perko, 2006; Dehn, 2010; Stafford, 1997; Geringer Woititz, 
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2002). Ti otroci pogosto ne verjamejo v svoje sposobnosti (Dehn, 2010), se ne cenijo in ne 

spoštujejo (Stafford, 1997). Počutijo se manj vredne od drugih in so zelo samokritični, kar 

skušajo včasih kompenzirati s superiornostjo (Geringer Woititz, 2002). Nimajo se radi in ne 

verjamejo, da jih lahko ima rad kdo drug (Perko, 2011). Samopodoba ljudi v stiski je torej 

nizka (Perko, 2006). 

Otroci alkoholikov po raziskavah avtorice Geringer Woitiz (2002) konstantno kritizirajo sami 

sebe in verjamejo, da morajo biti popolni ali vsaj boljši od vseh drugih samo za to, da bi bili 

enakovredni. Če naredijo nekaj dobro, si rečejo, da jim je uspelo, ker je bilo lahko. Vedno 

težijo k perfekcionizmu, nekateri pa lahko postanejo celo deloholiki, ko odrastejo (prav tam). 

Ker se počutijo drugačne od drugih, se včasih tudi pretirano trudijo za naklonjenost in 

sprejetost (Geringer Woititz, 2002). Avtorici Dehn (2010) in Geringer Woititz (2002) 

ugotavljata, da se nekateri otroci alkoholikov tudi samopomilujejo.  

2.7 Medosebni odnosi 

Na podlagi raziskanega lahko sklepam, da neugodno in nespodbudno družinsko okolje, kar 

alkoholična družina zagotovo je, vodi v različne čustvene in vedenjske težave, ki se zrcalijo 

tudi na socialnem področju in področju medosebnih odnosov. Na to opozarja Dehn (2010), ko 

pravi, da imajo ti otroci navadno dolgo zgodovino psihičnih in fizičnih zlorab ter 

zanemarjanja. Mnogi imajo tudi izkušnjo spolne zlorabe. Neugodne razmere, kot so nenehni 

konflikti, stresne situacije, pomanjkanje varnosti in zaupanja v odnosih, pomanjkanje 

pozitivnega zgleda, številne zlorabe in zanemarjanja, otroka pogosto vodijo v izolacijo. Otroci 

alkoholikov imajo velikokrat težave z zaupanjem in intimnostjo (prav tam). Geringer Woitiz 

(2002) v svojem članku navaja, da tudi otroci alkoholikov sami zase trdijo, da se bojijo 

bližine in intimnosti in imajo težave pri vzpostavljanju tesnih intimnih odnosov. O čustvenem 

umiku/izolaciji in zamrznitvi čustev sem pisala že v začetku naloge (npr. Stafford, 1997). 

Če pogledamo tisto, kar je najbolj očitno, otroci, ki prihajajo iz alkoholičnih družin, navadno 

niso imeli dobrega zgleda (Geringer Woititz, 2002). Polg tega se počutijo drastično drugačne 

od drugih (prav tam). Ackerman (2002) navaja, da hčere alkoholikov tožijo za občutji 

praznine in se počutijo, kot da ne pripadajo. Na eni strani lahko imajo težave z vstopanjem v 

intimne odnose, na drugi strani pa lahko drugim v odnosih dajejo preveč (prav tam). Otroci 

alkoholikov konstantno iščejo potrditev, pozornost in sprejetost zaradi svoje nizke 

samopodobe in občutij neljubljenosti (Ackerman, 2002; Geringer Woititz, 2002). Posebno 
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težavo v odnosih predstavlja tudi neupoštevanje avtoritete (Dehn, 2010). Otrok se namreč ob 

alkoholičnem staršu nauči, da ne gre zaupati avtoriteti, zato tudi izven doma ne upošteva 

avtoritete (Stafford, 2011).  

Otroci, ki odraščajo v neurejenih konfliktnih družinskih odnosih, navadno odražajo to 

travmatično realnost družine (Perko, 2008). Otrok namreč prevzame patologijo odnosov nase 

in navadno tudi kasneje v življenju nezavedno ponavlja vzorce iz svoje družine (Perko, 2011). 

Ackerman (2002) in Perko (2011) npr. navajata, da hčere alkoholikov pogosto dobijo 

partnerja, ki je prav tako alkoholik. Ackerman (2002) izpostavi, da se hčerke alkoholikov 

naučijo sprejemati neprimerno vedenje moških in so jim zdravi moški dolgočasni. Pogosta 

značilnost otrok alkoholikov je tudi že omenjena soodvisnost v odnosih (Oravecz, 2002, v 

Auer, 2002). 

Po drugi strani raziskave kažejo, da obstaja veliko otrok in mladostnikov, ki kljub življenju s 

staršem odvisnikom ne razvijejo osebnih in medosebnih težav (Dehn, 2010; Stafford, 1997). 

Tudi Perko (2011) ima nemalo izkušenj, ko njegovim uporabnikom uspe preiti čez svoje 

stiske in lahko živijo kvalitetno, srečno življenje. 

Kako torej, da enim uspe, drugim pa ne? 

Avtorji navajajo pomen socialnih stikov kot varovalnega dejavnika (Perko, 2011; Dehn, 

2010; Stafford, 1997). Dehn (2010) npr. ugotavlja, da otrok alkoholika v življenju nujno 

potrebuje zrelo osebo, ki ne zlorablja alkohola. S pomočjo te osebe otrok oz. mladostnik ne bo 

imel težav z avtonomnostjo in odgovornostjo, socialnimi veščinami, spoprijemanjem s 

težkimi emocionalnimi situacijami in vsakdanjimi obveznostmi (prav tam). Stafford (1997) 

kot to pomembno osebo predlaga koga iz šolskega okolja, koga od sosedov, varušk, 

prijateljev in drugih sorodnikov, ki lahko pomagajo kompenzirati težave staršev. Perko (2011) 

izpostavi pomen tesnih in zaupnih medosebnih odnosov tudi na poti okrevanja in 

razčiščevanja preteklosti. Sklepam lahko torej, da so tesni odnosi z drugimi osebami 

pomembni tako v fazi odraščanja, ko otrok ostaja v alkoholični družini, kot kasneje, ko otrok 

odraste in ne živi več v družini in je v fazi iskanja pomoči. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev problema 

V okviru prostovoljnega dela in v okolju, v katerem živim, pogosto srečujem mladostnike, ki 

imajo starša alkoholika. Poleg tega v mladinski skupini, v katero zahajam tedensko, že 5 let 

od blizu spremljam mlade in njihove izkušnje, ki jih imajo v družini s staršem alkoholikom. 

Skozi svoje izkušnje in skozi študij strokovne literature sem ugotovila, da se veliko govori o 

alkoholizmu in zdravljenju alkoholikov, medtem ko se o doživljanju otrok v takem okolju 

praktično ne govori. Menim, da so otroci alkoholikov še vedno nekoliko prezrti, in izkušnje 

so me naučile, da zaradi alkoholizma v družini ostajajo sami v svoji stiski. Pomembno se mi 

zdi opozoriti na ta vidik. 

V zadnjih letih je bilo napisane kar nekaj strokovne literature o alkoholizmu, zdravljenju, 

rehabilitaciji, tudi o družini alkoholika (npr. Perko, 2008; Perko, 2006; Razboršek in Krištof, 

2005; Ramovš, 1986; Auer, 2002; Jagodic, 2008 idr.) – o doživljanju otrok in posledicah, s 

katerimi se srečuje zaradi starša alkoholika, pa sem zasledila razmeroma malo strokovne 

literature (npr. Perko, 2011; Stafford, 1997). Opazila sem, da se na ravni diplomskih nalog 

nekaj avtorjev v svojem raziskovanju sicer osredotoča na odrasle otroke alkoholikov (npr. 

Martić, 2011; Petrič, 2011) in nekateri drugi strokovnjaki se posvečajo psihološkim 

karakteristikam otrok alkoholikov (npr. Sher, 1997) ali raziskujejo tveganja, katerim so 

izpostavljeni (npr. Mylant, Ide, Cuevas, in Meehan, 2002). Pomembno se mi zdi, da poznamo 

tudi doživljanje teh otrok, saj kot pravi Perko (2013), alkoholizem enega starša vpliva na 

dinamiko celotne družine. S poznavanjem doživljanja otrok lažje pomagamo prepoznavati 

njihove potrebe, na podlagi katerih se lahko oblikujejo bolj dodelani načini nudenja pomoči 

tudi otrokom. 

3.2 Cilji raziskave 

Z raziskovanjem želim ugotoviti, kako življenje s staršem alkoholikom vpliva na vedenje 

otrok/mladostnikov
1
, njihove odnose, čustva in doživljanje. Raziskati želim tudi, kaj 

konkretno doživljajo otroci/mladostniki, ki imajo starša alkoholika. Prav tako želim ugotoviti, 

kako otroci/mladostniki doživljajo svojega starša alkoholika. 

                                                
1 Uporabljeno za oba spola. 
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3.3 Raziskovalna vprašanja 

1. Kako življenje s staršem alkoholikom vpliva na otroka/mladostnika, njegovo vedenje, 

odnose, čustva in doživljanje? 

2. Kaj doživljajo otroci/mladostniki, ki živijo v družini, v kateri je eden od staršev alkoholik? 

3. Kako doživljajo otroci/mladostniki svojega starša alkoholika? 

3.4 Raziskovalna metodologija 

3.4.1 Vzorec in postopek izbire 

Vzorec sestavljata dve mladostnici, stari 18 let, ki imata obe očeta alkoholika. Do teh 

mladostnic sem prišla preko mladinske skupine, v kateri sem že vrsto let animatorka. Obe 

mladostnici sta bili sprva udeleženki, sedaj pa sta že animatorki.  

3.4.2 Raziskovalni instrument ter postopek zbiranja podatkov 

V empiričnem delu sem uporabila pristop kvalitativnega raziskovanja. Opravila sem dva 

polstrukturirana intervjuja, ki sem ju z dovoljenjem intervjuvank snemala z diktafonom, ju 

kasneje poslušala in dobesedno zapisala, z vsemi narečnimi posebnostmi. Za dobesedni zapis 

sem se odločila, ker intervju tako obdrži svojo pristnost in posebnost. Ključna vprašanja in 

teme sem imela zapisana na listu, drugače sem se sproti prilagajala pogovoru in po potrebi 

postavljala dodatna vprašanja oz. podvprašanja. Oba intervjuja sem izvedla v istem dnevu, v 

soboto, 23. 4. 2016, pri meni doma v jedilnici. Prvi intervju je trajal 49 minut, drugi pa 53 

minut. Te minute ne zajemajo začetnega pozdrava in razlaganja, kako bo intervju potekal, 

katera etična načela bom upoštevala ipd., ampak zajemajo čas vprašanj in odgovorov. Po 

odgovoru na zadnje vprašanje sem diktafon izključila.  

3.4.3 Postopek obdelave podatkov 

Za obdelavo podatkov sem uporabila kvalitativno analizo teksta – kodiranje. Sprva sem 

določila enote kodiranja oz. izbrala dele teksta, ki so bili pomembni zame in za moje 

raziskovanje. Nato sem tem kodirnim enotam določala kode prvega reda in nato še kode 

drugega reda. Kode drugega reda sem povezala v kategorije, ki sem jih določila na podlagi 

raziskovalnih vprašanj. Izbrane kategorije so: odnosi v družini, odnos do starša alkoholika, 
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odnosi z drugimi, čustvene reakcije in doživljanje otrok alkoholikov, nenapisano pravilo, 

vedenje in iskanje.  

S pomočjo kategorij sem analizirala oba intervjuja in analizo podkrepila z dobesednimi 

navedki iz intervjuja ter povezala s teorijo iz prvega dela naloge. 

Primer kodiranja: 

A se ti kdaj počutiš 

krivo, zato kr ata 

pije? Al pa za to, kar 

se doma dogaja? Na 

splošno, če čutiš 

krivdo ...  

Ja, vlkokrat jo čutim. 

Že zarad tega, pač pol 

ko sm zvedva, da on ni 

moj pravi ata. Pa da 

mogoč pol ko me je 

sprejel, da ... Pa ko sta 

ga itak še mama pa ata 

pedrirava pa vse zarad 

tega, pa se nista 

strinjava z njim, da je 

mogoč zarad tega začel 

pit. Skos mi gre to po 

glavi ... Da sm js tista, 

da sm js tisti razlog. 

(krajša tišina)  

 

 

 

 

 

 

Čuti krivdo 

 

 

 

Počuti se krivo, ker oče 

pije  

 

 

 

Čuti, da je ona kriva za 

to, da je oče začel piti 

 

Ona kot razlog 

očetovega alkoholizma 

 

 

 

 

 

 

Krivda 

 

 

 

Krivda 

 

 

 

 

Krivda 

 

 

Krivda 

 

 

 

 

 

 

 

Čustva 

 

 

 

Čustva 

 

 

 

 

Čustva 

 

 

Čustva 

 

 

 

Tabela 1: Primer kodiranja 
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3.4.4 Rezultati in interpretacija 

RV1 – Kako življenje s staršem alkoholikom vpliva na otroka/mladostnika, njegovo 

vedenje, odnose, čustva in doživljanje? 

ODNOSI V DRUŽINI 

Tomori (1994) pravi, da naj bi se v družini posameznik naučil izražanja in komuniciranja in s 

tem grajenja odnosov. To je ena od pomembnih komponent odraščanja, ki jo otroci v 

nefunkcionalnih družinah oz. družinah z alkoholičnim družinskim sistemom težje razvijajo 

(prav tam). Glede na izjave, ki sta jih podali obe intervjuvanki, lahko sklepam, da so odnosi v 

njunih družinah slabi, na kar opozarjata na različnih mestih. Prva intervjuvanka izpostavi, da 

je v družini "brez odnosov", da npr. nima odnosa ne s starejšim bratom ne s staršema in da 

tudi med staršema ni odnosa. Perko (2008) opozarja, da odnos med staršema pomembno 

vpliva na otroka in njegov razvoj. Otrok bo namreč odražal patologijo odnosa med staršema 

(prav tam). Prva intervjuvanka na mnogih mestih pove, da se njena starša pogosto prerekata 

zaradi očetovega alkoholizma, prav tako se ona zelo redko pogovarja s svojim očetom, ki je 

večino časa alkoholiziran in posledično odsoten. Pogovori so po njenem mnenju površinski in 

"ni tistega, kk se počutiš, kk si, ka je narobe, ka doživljaš, ka se ti dogaja". V njeni družini se 

dogaja, "da pač vsak neki po svoje kriči, pol greš pa skregan pa slabe volje spat, naslednič se 

pa vsi ti nerešeni konflikti sam kopičijo pa so dodatn vzrok za še večji prepir." Opaža tudi, da 

ima mama še vedno rada očeta in se zato še vedno trudi, čeprav počasi izgublja energijo.  

Tudi druga intervjuvanka izpostavlja, da imajo v družini slabe odnose, vendar že od vsega 

začetka, še preden je oče začel prekomerno piti. Tudi v njeni družini se starša pogosto 

prerekata zaradi očetovega alkoholizma. Odnosi so se skozi čas še poslabšali, saj se, odkar 

oče pije, pogovarjajo manj, kot so se včasih. Mama se prav tako trudi in vztraja v odnosu, 

čeprav ji je hudo. Ista intervjuvanka izpostavi, da se ne prerekata le oče in mati, ampak se 

prerekajo tudi z očetovimi starši.  

Obe intervjuvanki opozarjata na pojav nasilja v njunih družinah. Kot pravi Jeffreys (2008), je 

to pogost pojav v družinah z alkoholičnim družinskim sistemom. Prva intervjuvanka opozori, 

da je oče "do mame ful agresiven, ful žaljiv" in da "največji agresiv kaže do mame, za štirimi 

stenami, ko noben nč ne vidi". Opiše pa tudi nasilno vedenja očeta do nje ("je že bla situacija, 

prav nor pogled, me je že primo in sm mislava, da me bo udaro"). Tudi drugače je oče v 

odnosu do nje ukazovalen "če kaj rabi, prit sm, nardi to. Pač tk ful ... ukazovalno, agresivno, 
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na tak način se obnaša". Druga intervjuvanka opozarja predvsem na to, da je oče fizično in 

psihično nasilen do nje, saj pravi, da "je grdo delav" z njo in jo je tudi "tepo pa marsikaj 

delav". Pove tudi, da je oče ne spodbuja, ampak demotivira ("skos tk govori, da sej šole tk al 

tk nem naredla, da naj grem na šiht, učim se itak ne, pridem domov, kadar hočem ... Kr vedno 

te zabija, tolče po meni"). Nasilja očeta do matere ne omenja.  

Perko (2011) pri svojem delu ugotavlja, da otroci alkoholikov v procesu terapije kmalu 

spoznajo, da sta jeza in agresija na očeta le "vrh ledene gore" in da v ozadju stoji mati, ki prav 

tako zlorablja otroka, vendar bolj sofisticirano. Ko otrok to ugotovi, se jeza usmeri tudi na 

mater (prav tam). Pri nobeni od intervjuvank nisem zasledila, da bi do matere gojili posebno 

jezo.  

Čeprav sta obe intervjuvanki nezadovoljni z odnosi, ki so v družini, si obe očitno želita najti 

stik predvsem z mamo in obe govorita o tem, da tudi odnosi z mamo niso dobri. Obe tudi 

opažata, da njuni mami vložita veliko truda v skrb za očeta in v to, da družina ostaja skupaj. 

Druga intervjuvanka npr. pove, da "bi bla pa ful vesela, da bi /mama/
2
 povedla, zaupala ... da 

bi vedva, zaka se gre, in se bi skup podali na pot. Res si želim, da bi me probava razumet in 

da bi dala tut mni možnost, da lahko razumem njo." Prva intervjuvanka pravi, da so odnosi z 

mamo "ful načeti, taki res krhki, krhki, krhki ...", čeprav se z mamo razume bolje kot z očetom 

in bi mami lažje izpovedala naklonjenost in ljubezen. Pove tudi, da imata z mamo "neko 

čudno povezav, ampak je", saj doživljata podobno stisko in se lahko povežeta. Po pomoč in 

nasvet se v najtežjih trenutkih lahko zateče k mami. Izpostavi sicer stisko, ker mama svoja 

neprijetna čustva in nemoč zaradi očeta izkazuje v odnosu do nje, in pove, da "to prenaša" na 

njo. Zaradi tega je "zbegana" in jo "boli", saj je ona "tista tarča njenih pripomb". Čeprav 

opaža, da mama išče njeno pomoč, ji ni prijetno, na kakšen način se obnaša do nje, kar 

dodatno ovira njun odnos ("Sej vem to, ampak me moti njen način in se enostavno zaprem tut 

pred njo"). Mami želi sporočiti, da jo podpira in da ceni njen trud za očeta in družino. Druga 

intervjuvanka želi sporočiti, da je "s podporo, zaupanjem ... trudom, ljubeznijo in vero vse 

mogoče".  

Obe mladostnici povesta, da so odnosi v družini vplivali na to, kako vstopata v odnose z 

drugimi, o čemer pišem v nadaljevanju. Na podlagi tega, na kar v svojem raziskovanju 

opozarja Geringer Woititz (2002) in na kar neposredno opozarjata tudi obe intervjuvanki, 

lahko sklepam, da obe dekleti nista imeli dobrega zgleda od doma. Prva intervjuvanka npr. 

                                                
2 Dodala avtorica. 
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pove, da ni poznala "pogovora, ka je to, ko se nekomo zaupaš pa konstruktivno rešiš 

problem", druga pove, da je navajena določenih vzorcev od doma (npr. agresivni odzivi), ker 

"vsi doma to počnejo". Perko (2011) ugotavlja, da otrokovi primarni odnosi, torej odnosi s 

staršema, zaznamujejo njegove kasnejše odnose in interakcije. Nastran Ule (1996, v Kobolt in 

Gomezel, 2012) opozarja podobno, saj pravi, da je pomembno, kako družinski odnosi 

zadovoljujejo potrebe po varnosti, sprejetosti in tudi zaupanju, da otrok zmore sčasoma 

usvajati zunanji svet. Ključna determinanta, ki odraščajočemu otroku pomaga prehajati iz 

družinskega v nova okolja, je torej ohranjanje stabilnih odnosov, v katerih lahko otrok varno 

preizkuša nove vedenjske vzorce (Kobolt 2010, v Kobolt in Gomezel, 2012).  

V nadaljevanju bo razvidno, kakšne odnose imata dekleti z drugimi ljudmi izven družine in s 

kakšnimi težavami v odnosih se soočata. 

ODNOSI Z DRUGIMI 

Prva intervjuvanka med najpomembnejše odnose uvrsti odnos s fantom, odnos z voditeljem 

mladinske skupine in odnos z Bogom oz. odnos do vere. Omeni tudi odnose s prijatelji. Tudi 

druga intervjuvanka med najpomembnejše odnose uvrsti svoj odnos s fantom, medtem ko se 

ne more odločiti, ali ji je pomembnejša družina ali prijatelji oz. mladinska skupina, v katero je 

vključena ("A družina al prijatli. To se mi ful krega. Sej res, da je družina ful pomembna pa te 

naj ne bi nikol na cedilu putsva, sam ... Tam nism meva nč. Js sm celotno sebe spremeniva z 

drugimi."). 

Prva intervjuvanka na številnih mestih pove, da v družini ni imela dobre izkušnje odnosov, in 

posledično tudi ni bilo zaupanja v druge ljudi in z drugimi ni znala vzpostavljati drugačnih 

odnosov kot v družini ("da se nism znala pogovarjat. Glede na to, da je edina vrsta pogovora 

doma prepir, nism bla navajena tega, da se z nekom dov usedeš pa se pomeniš o problemo in 

ga rešiš"). Sedaj se postopoma uči zaupanja in odprtosti ("na fanta se zdj učim, da mu vse 

povem, in tu mi že gre", " Se še oba učima, kk zaupat, pa kk bit iskren pa odprt do drugega", 

"Nism poznava pogovora, ka je to, ko se nekomo zaupaš pa konstruktivno rešiš problem"). 

Spoznava pomen zaupanja in pomen podpore drugih ljudi, predvsem fanta ("Neko zaupanje 

mi zbuja.", "Neko zaupanje je zbudo v mni, da karkoli hudega bom naredla, rekla, na tak 

način, vem, da me ma on še vedno rad ...").  

Prav tako na slabšanje kvalitete odnosov z drugimi ljudmi opozarja druga intervjuvanka, ko 

pravi, da je bila zaradi težav doma tako obremenjena in zaskrbljena, da je težko komunicirala 
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z drugimi ljudmi ("skos mi je švo po glavi. Nism mogva uredo poslušat, komunicirat"). Na 

pomen odnosa s fantom opozarja tudi ona, saj pravi, da je z njim začela spoznavati sebe ("ka 

sm delava narobe, ka še dans delam narobe"), in tudi ona se uči zaupanja ("ne smem prehitr 

in prevlko zaupat"). Pove, da ima še vedno težave z zaupanjem. Iz celotne družinske situacije 

je potegnila tudi nekaj dobrih stvari, kot je npr. iskanje pristnih odnosov in trud za iskrenost. 

Spoznala je tudi, da zaradi tega lažje vzpostavlja "kontakte z drugimi" in gradi odnose z njimi.  

Na tem mestu lahko opazim, kar opozarja Geringer Woititz (2002) in sicer, da se v družinah z 

alkoholičnim sistemom dogaja, da otroci od svojega starša alkoholika dobivajo 

nekonsistentna sporočila. Ker starši svojemu otroku v alkoholični družini niso dajali 

konsistentnih sporočil, otrok ne razume, da ga ima starš še vedno rad, četudi se jezi nanj. 

Takšen otrok potrebuje jasno sporočilo, da ga kljub jezi starš ne bo zapustil. V nasprotnem 

primeru otrok ne more ohranjati zaupanja (prav tam). Iz tega vidika si tudi lažje 

predstavljamo, da je za prvo intervjuvanko pomemben odnos z Bogom oz. vera, saj ji to nudi 

varen prostor, zaupanje in upanje ("Spt na isti način, da se lahk razjezim, pa neko zaupanje, 

da bo enkrat bolš ... Da mi v hudem obdobju vedno pokaže neko svetlo točko"). 

Prvi intervjuvanki je pomembna tudi podpora njene mladinske skupine ("dokler nisem 

spoznala vas, nisem nobenemo uno res zaupala") in podpora voditelja mladinske skupine 

("On je prvi, ko se je pobrigal za mene ... Ampak po mojem sploh ni vedo, ampak ... Je biu 

med prvimi, ko sm mu zaupala, ka se dogaja pr nas doma.", "Js nism govorva o tem, kr nism 

meva koga, da bi mu zaupala, pa nism mela potrebe po tem, da bi govorva o tem ... No, pol je 

pač prišo T. pa vsi, ko mi je pokazo, da je tu neki več"). Pri odnosu z voditeljem mladinske 

skupine izpostavi še eno lastnost voditelja, ki ji je veliko pomagala – vztrajnost ("Ko rabim 

uno brco, me on potisne"). Podobno kot prva intervjuvanka tudi druga izpostavi pomen 

odnosa z voditeljem mladinske skupine ("On je biu prvi, on je biu voditl. To je blo tsto 

obdobje, ko je blo najhujš. Vse sm mu povedla. Takrat sm mu vse povedla. Vedno je biu 

zraun, vedno me je poslušal pa mi pomagal"). 

Geringer Woititz (2002) v svojem članku navaja, da otroci alkoholikov trdijo, da se bojijo 

bližine in intimnosti in imajo težave pri vzpostavljanju tesnih intimnih odnosov, na kar 

opozarja npr. prva intervjuvanka. Pove namreč, da v odnosih z drugimi težko izkazuje 

ljubezen in naklonjenost ter da je opazila slabšanje kvalitete njenih odnosov, saj se je zaradi 

situacije doma zaprla vase in umaknila. Zaradi slabe volje ni prijetna sebi in drugim, niti se ne 

zanima za druge. Pove tudi, da se je v preteklosti nekajkrat ustrašila, če se ji je kdo preveč 
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približal. Na to težavo otrok alkoholikov opozarja Dehn (2010), ko pravi, da neugodne 

razmere, kot so nenehni konflikti, stresne situacije, pomanjkanje varnosti in zaupanja v 

odnosih, pomanjkanje pozitivnega zgleda, zlorabe in zanemarjanje, otroka pogosto vodijo v 

izolacijo. Otroci alkoholikov imajo zato težave z zaupanjem in intimnostjo (prav tam). O 

čustvenem umiku/izolaciji govori tudi Stafford (1997).  

Obe intervjuvanki torej poudarita pomen odnosov z drugimi ljudmi in pomen zaupanja. Na to 

opozarjajo tudi številni avtorji, saj naj bi bili zaupni odnosi kot varovalni dejavnik (Perko, 

2011; Dehn, 2010; Stafford, 1997). Dehn (2010) npr. ugotavlja, da otrok alkoholika v 

življenju nujno potrebuje zrelo osebo, ki ne zlorablja alkohola. S pomočjo te osebe otrok oz. 

mladostnik ne bo imel težav s socialnimi veščinami, spoprijemanjem s težkimi emocionalnimi 

situacijami in vsakdanjimi obveznostmi (prav tam). Perko (2011) izpostavi pomen tesnih in 

zaupnih medosebnih odnosov tudi na poti okrevanja in razčiščevanja preteklosti.  

Obe dekleti sta v fazi mladostništva iz svoje družine stopili v mladinsko skupino, kjer sta se 

obkrožili z drugimi mladimi in voditeljem skupine. Tu sta se začeli učiti drugačnega načina 

komuniciranja, kot sta ga vajeni iz primarnih družin, čeprav se tja še vedno vračata. Ti 

socialni stiki jima, kot sami povesta, pomagajo pri grajenju novih odnosov in zaupanja. Na 

podlagi literature (Perko, 2011; Dehn, 2010) ter tega, kar sta mladostnici sami povedali, 

menim, da so ti odnosi tudi varovalni dejavnik v njunih življenjih. 

NENAPISANO PRAVILO 

Pri obeh intervjuvankah sem lahko opazila, da v njunih družinah velja nenapisano pravilo, kot 

ga poimenujejo avtorji (Stafford, 1997; Dehn, 2010). Stafford (1997) pravi, da se to 

nenapisano pravilo glasi: "Ne govori, ne čuti, ne zaupaj!" (str. 75). Obe poročata o tem, da se 

v družini ne pogovarjajo o problemu, ga celo zanikajo, prav tako pa o problemu ne smeta 

govoriti izven družine ("mi je mama tut vedno rekla, da bo kriza, da ne vem, ka mi bo 

naredva, če bom komurkoli povedva, pač ka se doma dogaja"). Mama drugi intervjuvanki ni 

dovolila obiskov, zato da bi ohranjali to družinsko skrivnost. Na videz so še danes 

"normalna" družina. Prva intervjuvanka še doda, da v družbi kot družina igrajo scenarij 

srečne družine. Obe intervjuvanki poročata, da se v družini ne pogovarjajo o čustvih in 

počutju in si ne izkazujejo naklonjenosti in ljubezni. Prva intervjuvanka npr. pove, da se je 

zaprla vase in umaknila tako v družinskih odnosih kot v drugih odnosih in je postala čustveno 

nedostopna ("Večinoma ne kažem nobenih čustev doma, kr samo to, zdravo, adijo, kosilo je, 

pa pojemo kosilo pa gremo ... Kaj drugega pa ni"). Druga intervjuvanka poroča, da je svoja 
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čustva začela potlačevati zaradi tega nenapisanega pravila ("sm potisnava to globoko v sebe"). 

Tudi njena mama nikoli ni govorila o svojih čustvih in jih je vselej skrivala. Še danes imajo 

kot družina s tem težave, vendar intervjuvanka opaža, da se stvari malo izboljšujejo. 

Fenomena tega nenapisanega pravila se sama zaveda in se spominja, da tudi v drugih družinah 

o tem niso govorili in da dolgo ni vedela, da njena družina ni osamljen primer alkoholizma v 

družini.  

V obeh družinah vlada med člani nezaupanje, ki ga intervjuvanki razrešujeta predvsem v 

odnosih z drugimi, npr. v odnosu s svojima fantoma in v odnosu s člani mladinske skupine, v 

katero sta vključeni. 

Prva intervjuvanka npr. zelo celostno pove o tem pravilu: "Dokler nisem spoznala vas ... 

Nisem nobenemo uno res zaupala, nism niti znala govorit o sbi, svojih čustvih, ka doživlam, 

ka se dogaja z mano itd. ... Nism znala met odnosa, kr doma se ne pogovarjamo o čustvih, ni 

izkazovanja ljubezni ... Ne med mamo pa atanom – itak da ne, ne med mano pa bratom, al pa 

mano pa starši ... in tut js nism znala pokazat tega, da mam nekoga rada, pa nism si upala to 

povedat, mn je blo to tk ... Ne vem, ne znam opisat, strah me je blo tega, da bi kdo prišo tk 

blizo mene, da bi me 100% poznav, vso mene. Ubistvo me je tega še vedno strah. Ko je nekdo 

prišo tk blizo mene, da mi ni blo več prijetno, sm se začela umikat ..." 

Obe intervjuvanki potrjujeta, da družina vloži veliko truda v to, da bi skrila problem, na kar v 

svojem delu opozarja tudi Može (2007). Zaradi tega pravila dekleti npr. dolgo nista govorili o 

svojem doživljanju in svoji izkušnji. To je njuno stisko očitno še povečevalo. Stafford (1997) 

v takih primerih opozarja, da rigidna komunikacija ničesar ne reši, saj le ohranja alkoholizem 

in onemogoča spremembo.  

Dehn (2010) pravi, da pravila, ki so otrokom v družini narekovala, naj ne govorijo, ne zaupajo 

in ne čutijo, pogosto pripeljejo do tega, da otrok sčasoma ne zna več zaupati svoji percepciji, 

instinktom in telesnim signalom, ki ga opozarjajo na to, da nekaj ni v redu. Posledično tak 

otrok odraste v osebo, ki čuti otopelost, praznino ali izolacijo, tudi ko je v življenju uspešna in 

gre vse tako, kot želi (prav tam). O občutku praznine pišem še v nadaljevanju, saj sta tudi 

intervjuvanki posredno in neposredno opozorili, da se borita s tem. 

Zanimivo in zelo spodbudno se mi zato zdi, ko ob koncu intervjuja obe poudarita, kako 

pomembno je, da se v težavah in stiski nekomu zaupaš ("V karkšnikoli situaciji težki si, al je 

to alkoholizem v družini al karkoli drugega ... je pomembno, da najdeš svojo lastno oporo ... 
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pa prijatle, ko veš, da te razumejo pa da te podpirajo. /.../ Predvsem pa to, da se nekomu 

zaupaš. Da ne doživljaš vsega, kar doživljaš sam v sbi, da še nekdo ve, al da ti je ful lepo al 

pa ful ful težko ..." in "kdorkoli to doživlja ... naj tega ne drži u sebi. Naj pove, tistemu, ko 

čuti. Če lahko, drugemu družinskemu članu al pa prijatlu"). 

Na tem mestu torej že lahko spregovorim o značilnostih adaptivnega vedenja, ki je posledica 

družinske situacije, in o vedenjskih strategijah, ki jih intervjuvanki uporabljata za razreševanje 

stiske. 

VEDENJE 

Milivojević (2008) pri emocionalnih reakcijah govori o adaptivnem oz. prilagoditvenem 

vedenju. Svoje vedenje morajo otroci alkoholikov zaradi ogroženosti sistema vrednot pogosto 

prilagajati, če želijo preživeti. Kot izpostavljata Razboršek in Krištof (2005), otrok ne more 

več prenesti pritiskov socialnega okolja, zato začne stisko reševati po svoje. To lahko pomeni 

tudi izmikanje, potepanje, beganje ipd. (prav tam). Obe intervjuvanki npr. omenjata, da nista 

radi doma, druga intervjuvanka pa poudari tudi, da vedno išče priložnost, da bi lahko odšla od 

doma. Druga intervjuvanka pove, da ima v šoli učne težave, prva pa o tem ne spregovori.  

Med težave, ki se zrcalijo v vedenju, bi umestila tudi panične napade in izgubo zanimanja za 

stvari oz. pomanjkanje volje, kar omenja druga intervjuvanka ("Ni neke stvari, ki bi jo šla 

takoj delat pa bi jo z veseljem delala", "ja sploh, do ničesar, dobesedno ... (dolga tišina) Sej 

se lotim stvari, sam ... (dolga tišina) Ja, nimam volje", "Še tut tisto, kar sm rada delava ..."). 

O pomanjkanju volje in izgubi interesov na kratko spregovori tudi prva intervjuvanka, vendar 

manj neposredno. Pomanjkanje volje se pri njej izraža bolj na področju odnosov.  

Čeprav obe intervjuvanki poudarita, da je njuno pomembno sredstvo za razreševanje situacije 

pogovor, med njima prihaja do individualnih razlik v tem, kako se soočata s psihičnim 

pritiskom od doma. Prva intervjuvanka bolj kot druga poudarja pogovor, ki ji nudi 

razbremenitev. Omeni, da se v stiski poslužuje molitve, saj ji je pomembna vera in odnos z 

Bogom. Obe intervjuvanki povesta, da imata pogosto težave s tem, da spregovorita o svojem 

doživljanju, in prva omeni, da ji koristi, če jo nekdo aktivno spodbuja v tej smeri. Druga pove, 

da se sploh ne zna izraziti in da težko sestavi delčke v celoto, za kar porabi tudi do tri dni, 

medtem ko prva včasih enostavno ne vidi smisla v tem, da bi pripovedovala o nečem, kar se 

neprestano ponavlja kot pokvarjena plošča. Obe sporočata, da jima pogovor zelo pomaga, in 

poudarjata, da bi vsak človek v stiski potreboval nekoga, ki bi mu lahko zaupal. Pravzaprav 
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sporočata, da ni treba veliko. Prva posebej poudarja pomen tega, da si slišan ("bi v tistem 

trenutku, ko sm z drugimi, da bi pozabva na tist, kar se mi doma dogaja, pa bva sam z nekom, 

ko me ma rad in me podpira", "to, da se nekomu zaupaš. ... Da ne doživljaš vsega, kar 

doživljaš sam v sbi, da še nekdo ve, al da ti je ful lepo al pa ful ful težko"). 

Druga intervjuvanka pove, da se v težkih trenutkih skuša spraviti še bolj na tla, saj meni, da s 

tem pospeši proces okrevanja ("Če mi je ful tžko, se morm priprajt do tega, da mi je še bolj 

težko, da bom pač čist na koncu, še bolj na podnu, kr pol bo minlo"). To naredi tako, da 

posluša glasbo, ki govori o razpoloženju, v katerem je ona, ali da razmišlja o neprijetnih 

stvareh. Rekla bi, da se skuša na nek način sinhronizirati z glasbo ali preteklim dogajanjem. 

Prva intervjuvanka omeni, da včasih enostavno nima moči, da bi storila kaj drugega, kot 

sprostila napetost sama pri sebi ("pustim, da me čustva čist prevzamejo, in se zjokam"). Opaža 

tudi, da svoja čustva včasih preusmeri na druge ljudi, ki nimajo opravka z njenim počutjem 

("čist v neko out stvar bom dava vse svoje občutke, ka je kdo narobe naredo. Pač sm bva 

doma, pa sm šla vn, pa je nekdo kaj reko al pa naredo in sm v stanju se skregat").  

Spodbudno mi je njuno sporočilo, da naj ljudje ne ohranjajo skrivnosti, ki jo imajo v svojem 

življenju, saj je to tisto, kar je najhuje. Zopet lahko opazimo, kako destruktivno vlogo ima 

nenapisano pravilo. 

RV2 – Kaj doživljajo otroci/mladostniki, ki živijo v družini, v kateri je eden od 

staršev alkoholik? 

ČUSTVENE REAKCIJE IN DOŽIVLJANJE OTROK ALKOHOLIKOV 

Skozi intervju sem lahko odkrivala široko paleto različnih čustvenih reakcij, o katerih pišejo 

različni strokovnjaki s področja alkoholizma v družini (Perko, 2011; Dehn, 2010; Stafford, 

1997). Obe intervjuvanki sta govorili, da v družini doživljata občutke krivde in občutek 

odgovornosti, obup in upanje, zmedo, sram, žalost, jezo, zaskrbljenost itn. Gre za veliko 

paleto neprijetnih čustev, ki jih obe včasih poimenujeta kar z besedami "bolečina", "ful 

grozno" ali "težko". Kot pravi Ramovš (1986), so otroci alkoholikov čustveno 

preobremenjeni. Tudi v družini se ne počutita dobro. Prva intervjuvanka pove, da se počuti 

odrinjeno in osamljeno, obe pa povesta, da nista radi doma. Druga intervjuvanka tudi pove, da 

vedno išče priložnosti, da bi lahko odšla od doma. Pri obeh tako obstaja tudi želja po  

spremembi, pri prvi intervjuvanki sicer večja kot pri drugi. Čeprav si spremembe ne 

predstavljata, potihem še vedno upata, da se bo zgodila. 
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Krivda je eno od glavnih čustev, s katerim se ta specifična populacija relativno pogosto 

srečuje (Ameriška akademija za otroško in mladostniško psihiatrijo, 2011; Oravecz, 2002, v 

Auer, 2002; Dehn 2010). V pogovoru sta obe intervjuvanki dali vedeti, da v družini čutita 

krivdo. Obe sta se že spraševali, če sta mogoče krivi za očetov alkoholizem ("In pol so začele 

prihajat une misli, da ... sm js bva ponesrečen otrok, ki si ga ata ni želel, je to prnesvo 

dodatno finančno breme na družino itak, ne vem, se ukvarjat z otrokom je naporno, sploh pa 

po tolkih letih", "sprašujem, a sm js kriva, a sm js kda kaj naredva", "Skos mi gre to po glavi 

... Da sm js tista, da sm js tisti razlog."). Stafford (1997) v svojem raziskovanju ugotavlja 

ravno ta vidik krivde in pravi, da se otroci pogosto čutijo krive, ker njihov starš pije. Otroka 

takšni zaključki silijo, da začne prevzemati odgovornost za situacijo v družini. Pogosto se ti 

otroci znajdejo v vlogi nekakšnih družinskih pomagačev, ki skušajo družino postaviti na noge 

(prav tam).  

Pri obeh intervjuvankah sem poleg občutka krivde zasledila tudi občutek odgovornosti za 

družinsko situacijo. Obe dekleti iščeta rešitve in se sprašujeta o možnih dejanjih, ki bi 

izboljšala situacijo. Prva intervjuvanka se o možnih rešitvah sprašuje nekoliko več kot druga 

in bolj konkretno izraža občutek odgovornosti na različnih mestih ("kje naj začnem karkoli 

spreminjat. Kje naj tu pristopim", "Al naj stopim v kontakt z bratom, da bi on se nazaj vključo 

v družino pa bi midva skup stopva pa bi ...", "se čutim odgovorno, skos iščem kaj, kje, kk 

pristopit, narest, karkol"). Še posebej čuti, da ji odgovornost za skrb nalaga starejši brat 

("Brat se je umakno tu stran ... Ampak mn se včasih zdi, da včasih, lej, ti si zdj tu, tolk stara, ti 

mej to, jz grem živet svoje, mam punco, mam stanovanje, mam šiht. Ti se ukvarji s tem, ti reši 

to, kolkr veš in znaš oz. pač ne reši. Tk pač čist vseeno mu je"). 

Tudi druga intervjuvanka izraža občutke odgovornosti in išče možne rešitve, vendar nekoliko 

manj izrazito ("In sm se skos trudva pa postavlava vprašanja, kk to rešit, pa kk prit iz tega" in 

"Kr ne vem, ka naj nardim pa kk naj nardim, da bi mogoč js to popravla"). Čeprav izrazi, da 

se čuti odgovorno in krivo, na drugih mestih pove, da se zaveda, da ni ona odgovorna za 

reševanje družinskih težav in očetovega alkoholizma ("Ampak ne, pač mislim, da nism jz za 

to, da bi popravlava njune napake. Čeprav me vlkokrat zmede ... Vem, da nism js tista, ko bi 

mogva ... Ampak pride kak dan, ko pade vse na tebe, ko morš ti izpelat do konca, pa kaj 

nardit").  

Posebno vlogo pri občutkih krivde ima njena mama, za katero jo skrbi in se čuti odgovorno, 

da bi ji pomagala ("Kr bi lahk mami kda kaj predlagava. Ful se mi smili pa to, da bi lahk kaj 
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js naredla"). Omeni tudi, da se čuti krivo, kadar ne more biti vedno z mamo ali kadar gre od 

doma, mama pa mora ostati doma ("pričakujeta da bom js skos doma, da bom z mamo šla 

vsak dan v šoping, da bom z njo, povsod, a ne ... In ko pač rečem ne, kr mam svoje načrte, ko 

grem kam, se počutim krivo, kr pač doma ostane in ne gre kam ... Se počutim krivo, kr je pač 

cele dneve doma, ne ve, kam bi se dala, s kom bi kam šla"). Geringer Woititz (2002) poudari 

ravno ta vidik in pravi, da otroci alkoholikov sami priznavajo, da se težko zares zabavajo, saj 

se takoj počutijo krive, ko vidijo, kako njihovi starši trpijo. 

Prva intervjuvanka poleg občutka krivde za očetov alkoholizem izrazi še občutek krivde, 

povezan z napakami, ki jih naredi in za katere očetu vedno odgovarja njena mama. Oče 

namreč nikoli ne stopi do nje, ampak se vedno znese nad mamo ("Bo on to nad mamo, a ne. 

Tu se js čutim krivo, lej, js sm kriva, zka se na mamo jezi. Ne na mamo ..."). 

Kot že omenjeno, sem v raziskovanju strokovne literature zasledila, da se s krivdo pogosto 

povezuje tudi čustvo sramu. Avtorji precej poudarjajo, da otroci alkoholikov pogosto 

doživljajo tudi sram (Stafford, 1997; Ameriška akademija za otroško in mladostniško 

psihiatrijo, 2011; Dehn, 2010). Intervjuvanki sicer nista izpostavili, da bi ju bilo večkrat sram, 

sta pa potrdili, da sta zaradi očeta izkusili tudi to. Stafford (1997) je v svojem raziskovanju 

npr. ugotovil, da otroci alkoholikov doživljajo močan sram, ker so bili velikokrat izpostavljeni 

sramotnemu obnašanju svojih opitih staršev. Prva intervjuvanka npr. pove ravno to: "Ja, ko 

ma kje drugje kake izpade, pa vem, da me folk pozna, mi postane neprijetno." Druga 

intervjuvanka izpostavi, da jo je bilo zaradi alkoholizma v družini v otroštvu precej sram in da 

so jih drugi ljudje tudi opravljali, vendar se danes ne sramuje več tega, iz kakšne družine 

prihaja.  

Ameriška akademija za otroško in mladostniško psihiatrijo (2011) piše, da se otroci svojega 

starša lahko sramujejo tudi do te mere, da domov ne vabijo svojih prijateljev. Prva 

intervjuvanka odprto pove, da s tem nikoli ni imela težav ("Domov vabit, to mi ni problema. 

Kr vem, da se bojo vsi umaknali. Tut ata. To ni problema. Sploh pa zato, kr pač vsi vete, kaka 

je situacija doma. Vsi moji prjatli pač poznajo situacijo in vsi vejo, ka se dogaja"), druga pa 

še doda, da je imela njena mama s tem večjo težavo kot ona, zato je kmalu začela delati po 

svoje in od takrat vabi ljudi domov ("itak je bva fora u tem, da mi mama ni pustva koga 

domov prpelat" in " Vedno, če sm rekva, če bi lahk koga prpelava, ne ni šanc! Pač ne. Js sm 

lahko povsod šva, k mni pa noben ni smeu. Dokler da nism začela delat pač tk, da nism 

povedva. Ko je biu že pr mni, je pač vidla, da je tam"). Ta primer lahko potrdi, kar ugotavlja 
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Ameriška akademija za otroško in mladostniško psihiatrijo (2011), in sicer, da tudi starši 

otroka pregovarjajo, da naj domov ne vabi nikogar, in mu dajo vedeti, da doma obstaja velika 

skrivnost, o kateri se ne govori.  

Obe intervjuvanki sta povedali, da sta v družini včasih tudi zmedeni, predvsem zaradi vedenja 

starša alkoholika. Očeta obeh deklet imata namreč tudi trenutke, ko s svojim ravnanjem 

obljubljata spremembo. Ameriška akademija za otroško in mladostniško psihiatrijo (2011) 

opozarja, da otroci alkoholikov pogosto doživljajo zmedenost, saj alkoholik zelo hitro 

spreminja svoje razpoloženje. V nekem trenutku je lahko starš alkoholik zelo ljubeč, spet v 

drugem jezen in agresiven, neodvisno od otrokovega vedenja (prav tam). Nekonsistentnost 

vedenja ne spodbuja le zmedenosti, ampak tudi ubije zaupanje v družini (Stafford, 1997). 

Otrok sčasoma ne zaupa nikomur več, niti sebi in svojim zmožnostim (Geringer Woititz, 

2002). Slednje sem opisovala že pri prejšnjih točkah.  

Prva intervjuvanka npr. pove, da se ji je oče že opravičeval in obljubljal, da ne bo več pil 

("ene trikrat sm doživela, ko se je zjokal, pa je reko, da bo popravo, pa me objel", "še obljube, 

lej, spremeniv se bom, nehal bom pit"). Pove tudi, da je zmedena, ker ne ve, na koga se lahko 

obrne in komu naj zaupa. Tudi druga intervjuvanka opisuje, da ima oče dneve, ko ne pije ("ko 

se atanu kr naenkrat zmeša, pa en teden ne bo pil, pa bo šou povsod zraun nas, pa bomo šli 

na obiske, pa bomo pesa pelali ... pa vse. Pa si mislimo, no zdj je pa vsaj malo prišo k sbi, pa 

se je začel spreminjat. Pol pa pride čez pet dni ... KOMA. Res ne vem, ka mu stopi v glavo" in 

"po dobrih dnevih je blo še destkrat hujš. (krajša tišina) To me vlkokrat zmede, kr ne vem, ka 

naj si mislim, ka se bo zgdovo"). Pove tudi, da je zmedena zaradi očetovih odzivov ("ko 

berem njegove izvide, pa preberem prejšnjič, da je ful čuto potrebo po alkoholo, kr ga je blo 

strah za hčerko, kr je mela popravca. On mi pa skos tk govori, da sej šole tk al tk nem 

naredla, da naj grem na šiht ..."). 

S svojim početjem oba očeta zbujata upanje tako svojima hčerama kot celotni družini. Čeprav 

si obe intervjuvanki želita spremembe, sta bili že tolikokrat razočarani, da si ne dovolita več 

razmišljati o njej. Prva intervjuvanka pove, da si spremembo zelo težko predstavlja, druga pa 

omeni, da ne verjame v spremembo, čeprav upanje pri obeh nekje še ostaja. Geringer Woititz 

(2002) opozarja na ta vidik zmedenosti pri otroku, ki ima starša alkoholika. Otrok se v svoji 

zmedenosti velikokrat sprašuje: "Kaj pa, če ...?" To vprašanje se najpogosteje zaključi z 

besedami: "... bi moj starš nehal piti?" To otroka pogosto zasleduje celo življenje (prav tam). 
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Obe intervjuvanki sta v pogovoru izrazili zaskrbljenost za starša alkoholika, za drugega starša, 

ki ne pije, in za celotno družino. Obe sta zaskrbljeni predvsem za svoji mami. Obe mami se 

namreč trudita za družino in vztrajata v nesrečnem zakonu, čeprav kažeta, da sta utrujeni ("Ko 

moja mama ga ma še vedno ful rada, zato ona vztraja, sam ne vem, tut ona že počas zgubla 

vso energijo"). Otroci, ki prihajajo iz družin z alkoholikom, so, kot navaja Ameriška 

akademija za otroško in mladostniško psihiatrijo (2011), pogosto tudi zelo anksiozni. Ves čas 

jih skrbi za družinsko situacijo, bojijo se, da bi njihov starš zbolel ali se poškodoval, hkrati se 

bojijo prepirov, ki nastajajo med staršema (prav tam). Podobno izpostavlja Dehn (2010), ko 

pravi, da otroci staršev odvisnikov pogosteje kažejo simptome anksioznosti oz. trpijo za 

anksioznostjo. Tudi Oravecz (2002, v Auer, 2002) govori o občutju splošne napetosti in 

izpostavi strah pred izgubo objekta, ki je v tem primeru starš. 

Prva intervjuvanka npr. izrazi skrb zaradi očetovih nepredvidljiv reakcij ("ko pogledam njega, 

vidim prepir, pa čakam, kda se bo pes narobe usedo al pa bo krožnik na nepravem mestu ... 

Kda bo spt neki najdo, da se bo z enmo al z drugemo skregal, ga zmerjal, žalil ..."). Izraža pa 

tudi skrb za očeta in njegovo življenje ("da bo prišo nekdo pa povedo, da si je ata neki 

naredo"), ali da bo "prišla domov in ne bo avta tam in ne atana". Zaskrbljena je tudi zaradi 

morebitne ločitve staršev, saj si ne predstavlja, kam bi šli in kje bi živeli. Skrbi jo tudi, da bi 

oče kdaj izgubil nadzor nad samim seboj, saj se pogosto vede agresivno. V tem primeru jo 

skrbi tudi zase, zlasti pa za mamo. Pogosto čuti potrebo, da bi posegla med starša, ki se 

prepirata. Kadar gre od doma, je ves čas zaskrbljena za svoja starša ("dej, a bom prišla 

domov, pa bo kričal na njo, al bo spal al gledau TV ... Uni strah, v kiri situaciji se bom 

znajdva, ko domov pridem. Ko sem zun ... Že ko sem zuna, razmišlam, a je že pijan, a se že 

kregata, a je ata kje z avtom ... ja, skos mi to nemir povzroča ..."). 

Obe intervjuvanki poročata o doživljanju tesnobe oz. anksioznosti. Milivojević (2008) pravi, 

da je posameznik anksiozen, ko oceni, da njegov življenjski položaj v celoti presega njegove 

sposobnosti in da ni sposoben obvladati življenjskih težav. Prva intervjuvanka npr. pove, da je 

tesnobna predvsem zaradi prepira med mamo in očetom. Želi namreč pomagati, a ne ve, kako, 

da situacije ne bi poslabšala. Druga intervjuvanka poroča, da čuti tesnobo, kadarkoli je doma 

("Včasih me že to ubija in ful se tesnobno počutim, četut ni nobenga doma, da sm sama v sobi, 

že sam, da sm tam, kr je luft, ozračje, vse me na to spominja ... in je že to tak grozn občutek"). 

Pripoveduje o splošni anskioznosti oz. tesnobi ("Neki me lovi, neki ni okej. Pa to že ful dolgo 

vem, ampak ne vem, ka"). Milivojević (2008) pravi, da je kontekst, v katerem nastaja to 

čustvo, tako splošen, da posameznik pogosto ni sposoben ugotoviti vzroka svojega strahu. 
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Drugo intervjuvanko občutek tesnobe spremlja tudi pred spanjem ("Že preden, da grem spat, 

tk kot da bi me neki stiskalo, neka teža na mni, tk nemirna sm, ne paše mi nč ..."). Poroča tudi 

o izkustvu paničnega napada ("ful se mi je to dogajalo. V trenutku. Grozno. Živčna, jezna, 

jokala sm, kričala, kr mi je blo ful težko. Zdj tega ful dolgo že ni blo ... Cela sm se tresla, srce 

mi je razbijalo, mokra sm bla. Pač, grozn občutek"), vendar ne spregovoriva o tem, ali ji je 

kdo strokovno opredelil pojav paničnih napadov. 

Obe intervjuvanki opisujeta velik psihični pritisk. Obe npr. povesta, da pridejo trenutki, ko 

enostavno ne zmoreta več in bi najraje pustili vse in odšli ("Ko bi najrajš nekam šva, pa me 

noben ne bi ču, pa bi sam ful zakričava" in "pridejo obdobja, ko ne morš, ko bi lahk znoro pa 

začno kričat"). Prva intervjuvanka najhujšo stisko doživlja ponoči pred spanjem, podobno kot 

druga opisuje najhujše doživljanje zvečer ("Po mojem mi je vsak večer poknalo. Dobesedno 

sm čakala, da je ura 8, da lahk grem pod kovtr in se zjokam. In sm mislava, da bo bolš"). 

Druga intervjuvanka pove, da doma zelo težko zdrži in da ji takšno življenje povzroča 

ogromno neprijetnih čustev ("ni za zdržat. Ata iz ene strani, mama, ko je napumpana od vsega 

tega, iz druge strani ... Skos poslušat to... Neprijetno je. Mn se zdi, da tk ti po koščkih uničuje 

uzadi življenje").  

Na neki točki tako obe posredno in neposredno spregovorita o obupu, ki ga včasih doživljata, 

doživljanje obupa pa je pri obeh že pripeljalo do razmišljanja o samomoru. Prva intervjuvanka 

je imela samomorilne misli bolj redko ("verjetno bi blo bolš, ne sam za mojo družino, ampak 

tut za ... (dolga tišina) Tut ostali okrog mene, da bi ... (krajša tišina) Pač tk sm razmišljala, da 

bi meli kako skrb manj, če me ne bi blo..." in "V enem trenutku nisem mogva več ... 

Razmišlava sm, da js ne morem več (jok). Da ni vredno za mene, da se trudim, in za druge, da 

se trudijo in mni hočejo pomagat"), nikoli pa ni razmišljala o načinih izvedbe in nikoli ni 

načrtovala samomora ("Nisem šla tk dauč, da bi razmišljala že o načinih ... kk bi to 

izpelava"). Druga intervjuvanka več govori o obupu kot prva in večkrat pove, da "nima 

smisla". Najhuje ji je takrat, ko je oče v bolnišnici. Ponovno pove, da je najhuje ob večerih in 

da so se takrat najpogosteje pojavljale misli o samomoru. Za razliko od prve intervjuvanke je 

druga že razmišljala o načinih ("Pred spanjem sem to navadno ful razmišlava. Pa tut, ka vse 

bi lahk naredva, kk bi lahk to izpelava. Sam sm vedno prišva na koncu do tega, da bi bli 

oškodovani drugi. Nekdo drug bi bolj trpel, če me nebi blo. Sm že vse študirala, načrtovala").  

Samomorilne ideje, poskusi samomora in samomor so povezani s psihopatološkimi simptomi, 

kot so depresivnost, napadi panike, partnerske težave, čustvena odmaknjenost in samotnost ter 
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izguba zanimanja za običajne dejavnosti (Oravecz, 2002). Kot sem opazila v intervjuju, obe 

dekleti omenjata, da se soočata z večino naštetih težav, drugo dekle pa večkrat poudari tudi 

izgubo zanimanja za običajne dejavnosti, o čemer bom še pisala. 

Kot ugotavlja Dehn (2010), je otrok, ki prihaja iz družine, kjer je eden od staršev alkoholik, v 

nenehnem stresu, kar pa lahko vpliva na razvoj številnih fizioloških, čustvenih in vedenjskih 

težav, in lahko postane tudi anksiozen. Čeprav tudi prva intervjuvanka omenja, da je pod 

stresom zaradi družinske situacije ("Uni strah, v kiri situaciji se bom znajdva, ko domov 

pridem. Ko sem zun /.../ skos mi to nemir povzroča ..."), druga intervjuvanka nekoliko več 

pove o tem. Omeni, da je pogosto pod stresom in da je doživljanje stresa zaradi domače 

situacije prenesla na druga področja in ga relativizirala ("Zdj zarad doma ... To sm prenesva. 

Karkoli je zdj narobe kjerkoli, to dožvljam kot stres. Navadva sm se tk. Prvotno je krivo doma. 

To ostaja"). 

Prva intervjuvanka pove, da se zaradi vsega, kar se ji dogodi in kar doživlja, tudi smili sama 

sebi. Ni prijetna sama sebi in ni zadovoljna s tem, kar je. Zaveda se namreč, da s svojim 

negativnim razpoloženjem vpliva na ljudi okoli sebe. Podobno zase pravi druga 

intervjuvanka, saj je "zadnje cajte razočarana sama nad sabo". Zdi se ji, "da se je vse podrlo, 

da je vse propadlo". Veselja nima niti za tisto, kar jo je včasih veselilo ("Še tut tisto, kar sm 

rada delava, sm bva skos zagnana, zagreta za vse. Ni več tega, ni več iskre"). 

V pogovoru mi je druga intervjuvanka povedala, da občasno doživlja praznino oz. občutek 

praznine. V preteklosti je namreč ves čas imela občutek, da ji nekaj manjka, vendar ni znala 

opredeliti, kaj ("skos sm mela občutek, da mi neki manjka. Ampak pač nism vedva, ka. Iskava 

sm povsod", "zdelo se mi je, da neki nimam, nism vedva pa, kaj. Vedva sm, mam mamo, brata, 

pa atana, čeprav ni vse super, ampak mam. Nism vedva ka, je tisto, kar ni"). Ta občutek jo 

spremlja še danes, čeprav je mislila, da ga je z drugimi odnosi zapolnila ("ko sm dobva 

animatorje, prijatle, a ne, pa zdj D., sm mislava, da sm to zapolnava. Ampak ko nastane kak 

konflikt, problem al pa kaj, se v trenutku počutim sama pa prazno pa obupano pa tesnobno"). 

Prva intervjuvanka neposredno ne spregovori o občutku praznine, ker je niti nisem vprašala, 

vendar spregovori o iskanju tega, česar nima in kar ji manjka – oče. 

Ackerman (2002) v svojem delu ugotavlja, da hčere alkoholikov tožijo za občutji praznine in 

se počutijo, kot da ne pripadajo. Na eni strani lahko imajo težave z vstopanjem v intimne 

odnose, na drugi strani pa lahko drugim v odnosih dajejo preveč (prav tam). Druga 

intervjuvanka npr. pove, da v odnosih zelo hitro odpušča in fantom, ki jo prizadenejo, dá tudi 
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po pet možnosti. Pri obeh intervjuvankah lahko občutke praznine povežem tudi z nenehnim 

iskanjem smisla. 

ISKANJE 

V tem delu bi rada predstavila vidik, ki sta ga v intervjuju omenjali obe mladostnici. Gre za 

iskanje smisla in pomena tega, kar se jima dogaja v družini. Obe povesta, da se sprašujeta o 

vzroku očetovega pitja ("malo se začnem spraševat, zaka. Ka ga je do tega pripelalo", "in sm 

se začeva spraševat, ka je to, zaka je to, dejansko, kk ..."). Prva intervjuvanka pove, da se 

sprašuje, zakaj je oče tako drugačen, ko pije ("Zka morš vedno bit jezen pa zagrenjen"), zakaj 

se obnaša do mame bistveno drugače kot do drugih (več nasilnega ravnanja), zakaj ne zmore 

prenehati s popivanjem ("za atana se sprašujem, zaka ne more nehat, lej, familijo ma, šiht ma, 

vse ma ... Zaka ne more nehat") in zakaj ji ne pokaže ljubezni drugače kot v opitem stanju 

("Zka ne morš enkrat v treznem stanju mi pokazat, da me maš vseeno rad, da sm vseeno tvoj 

otrok"). Druga intervjuvanka pove tudi, da se je v preteklosti spraševala, zakaj se mama ne 

loči od očeta in zakaj še vedno vztraja. 

Obe intervjuvanki se sprašujeta o smislu tega, zakaj sta v takšni družini, kot sta. Prva 

intervjuvanka se to npr. vpraša zelo konkretno: "Zka sm v tti družini?" Obe verjameta, da sta v 

tej družini z nekim namenom, in skušata iz svoje situacije izluščiti ta namen oz. smisel (npr. 

"kr se mi zdi, da sm tu v družini z nekim razlogom, čeprav ga še iščem ..."). Druga 

intervjuvanka misli, "da to more bit in je moglo bit" in ona "ne bi bla taka, če tega ne bi blo". 

Viktor Frankl (Logoterapija, 2016) se je v svojem delu zelo dobro zavedal, da si vsak 

posameznik postavlja vprašanja o smislu svojega življenja in o smislu trpljenja. Med 

intervjujem mi je prišla na misel ravno njegova logoterapija, ki temelji na tem, da posameznik 

odkrije smisel v najtežjih trenutkih in situacijah. Če človek tega smisla ne odkrije, lahko čuti 

eksistencialno praznino, na kar sta obe intervjuvanki tudi opozorili (Logoterapija, 2016). 

Vsekakor si je težko zamisliti in sprejeti, da bi trpljenje lahko imelo nek smisel, a Frankl je na 

podlagi svojih izkušenj trdno verjel v to. Bistvo logoterapije je Franklovo prepričanje, da je 

človekova prvenstvena motivacijska sila njegovo iskanje smisla (Logoterapija, 2016). Na 

podlagi tega, kar sta mi povedali mladostnici, sklepam, da omenjenega smisla še nista našli, 

ga pa vztrajno iščeta. 
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RV3 – Kako doživljajo otroci/mladostniki svojega starša alkoholika? 

ODNOS DO STARŠA ALKOHOLIKA 

V začetku empiričnega dela sem pisala o odnosih z družino in o odnosih z drugimi ljudmi 

izven družine, v tem delu pa se osredotočam na odnos, ki ga imata mladostnici do očeta 

alkoholika. Prva intervjuvanka pove, da je razočarana nad očetom in tudi jezna nanj, ker pije 

in se zaradi alkohola obnaša drugače, kot če ne pije. Podobno pove tudi druga intervjuvanka. 

Očitno je, da prvo intervjuvanko moti, ker je oče zaradi alkohola precej pasiven. O očetovi 

pasivnosti sicer govori tudi druga, vendar se ne opredeli, kaj čuti do tega. Prva intervjuvanka 

pove tudi, da očeta včasih sovraži in čuti gnus do njega ("Pa si sam mislim, kk ga sovražim, kk 

ga niti pogledat ne morem, kr se mi začne ... ne vem ... prav gabit že zarad tega, kar dela sbi 

in kar dela pol ... naprej, mami al pa mni"). Na drugem mestu izrazi tudi zaskrbljenost in 

naklonjenost do njega ("Še vedno nekje vem, da je moj ata pa da ga mam verjetno še vedno 

rada", "Rada bi, da ve, da ga mam na nek način še vedno rada, čeprav ne vem, a mu bom to 

kda zmožna pokazat, pa da še ni vse zgubo, da z mamo še vedno vztrajama."). Zopet nekje 

drugje pove, da ko pogleda očeta, vidi "prepir". Na tem mestu sem opazila pojavljanje 

ambivalentnih čustev, ki jih pri otrocih alkoholikov omenjajo npr. Razboršek in Krištof 

(2005) ter Geringer Woititz (2002). Razboršek in Krištof (2005) povesta, da v otroku starša 

alkoholika poteka borba čustev naklonjenosti in sovraštva. Dehn (2010) pravi, da si otrok želi 

imeti rad svojega starša, hkrati pa sovraži njegovo vedenje.  

Podobno ambivalentnost sporoča tudi druga intervjuvanka. Čeprav očeta dolgo časa ni 

spoštovala, se ji sedaj smili, saj po njenem mnenju ni sam kriv za to, da je alkoholik. Pravi, da 

je alkohol na očeta vplival že v mladih letih in da sta za njegovo pitje odgovorna tudi njegova 

starša. Ista intervjuvanka na drugem mestu pove, da je včasih tudi jezna na očeta, ker pije, in 

bi mu to najraje preprečila. Obe intervjuvanki bi očetoma radi sporočili, da alkohol ne rešuje 

težav, ampak jih povzroča, in da zaradi alkoholizma trpijo vsi, tudi onidve, čeprav se očeta 

tega ne zavedata. Prva intervjuvanka bi očetu tudi rada povedala, da ima še vedno možnost, 

podobno pa sporoča tudi druga intervjuvanka in spodbuja očeta, da bi naredil prvi korak, ki ga 

drugi brez njega ne morejo narediti. Kot pravi Perko (2011), upanje nikoli ne ugasne, na kar 

opozorita obe intervjuvanki. 

Obe intervjuvanki govorita o tem, da imata njuna očeta tudi dobre trenutke ali dobre dneve, 

ko vse v družini navdata z upanjem, da bo prišlo do spremembe. Prva intervjuvanka npr. 

pove, da se ji je oče že opravičeval in obljubljal poboljšanje, druga pa enostavno opiše redke 
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tedne, ko se oče odloči, da ne bo več pil, nakar so vsi v pričakovanju spremembe, vendar je 

navadno po nekaj dnevih le še huje, kot je bilo pred njegovo odločitvijo. Obe v odnosu do 

očeta torej čutita tudi upanje po spremembi, upanju pa vedno sledi tudi razočaranje, saj oče ne 

izpolni obljube. Druga intervjuvanka si želi, da oče ne bi imel več teh dobrih obdobij, ker je 

vedno potem le še huje. 

Prva intervjuvanka se sprašuje, če morda v svojem trenutnem fantu išče pogrešanega očeta, 

očeta, ki si ga želi, a ga nima ("A iščem atana. Kolk mi ga manjka ...", "In se spomnem tk ene 

dvakrat, ko me je celo objel, neka varnost ... neki ... ne vem (krajša tišina) Zavarovanost, 

zaščita", "Pa sm se večkrat bava, spraševava, a bom v kakem drugem moškem iskava mojga 

atana, tto varnost, zaščito"). Perko (2011) pove, da otrokovo hrepenenje po objemu in 

varnosti starša nikoli ne izgine, ampak z leti postane le še močnejše. Prva intervjuvanka se 

sprašuje o očetovi ljubezni tudi, ko govori o samomorilnih mislih, saj jo zanima, ali bi očetu 

sploh bilo mar, če je ne bi bilo več ("A me ma sploh tolk rad, da bi me pogrešo ..."). Kot 

opozarja Geringer Woititz (2002), si otroci alkoholikov postavljajo takšna in podobna 

vprašanja, ki v njih zbujajo različna čustva tudi do starša alkoholika. 

Pri drugi intervjuvanki je odnos do očeta še bolj zapleten, saj dolgo ni vedela, da moški, s 

katerim živi od rojstva, sploh ni njen pravi oče. Dokler ni izvedela resnice, je svojega očeta 

kljub zlorabi alkohola spoštovala, kasneje pa je izgubila spoštovanje do njega. S tem se je 

porušil tudi njun odnos. Zdi se ji, kot da bi nekdo "odrezau" stik med njima in da "nikol nič ni 

blo". Sedaj se med njima ponovno gradi odnos, za katerega se ona bolj aktivno trudi s tem, da 

posveča svojo pozornost očetu, njegovim potrebam in skupnemu pogovoru.  

4 Sklepne ugotovitve 

Kot pravita obe mladostnici, alkoholizem očeta vpliva na celotno družino ter pušča posledice 

na obeh intervjuvankah, njunem vedenju in čustvovanju. Obe mladostnici namreč doživljata 

neprijetna čustva, ker v družini vladajo določena nenapisana pravila, kaos, nedoslednost, 

konflikti, nezaupanje in nepredvidljivost tako v odnosih kot reakcijah. Vsekakor bi sklenila, 

da je to doživljanje naporno, obremenjujoče in vse polno vprašanj o smislu, ki lahko  še 

dodatno obtežijo.  

Obe dekleti se npr. soočata s čustvi krivde, jeze, strahu, osamljenosti, sramu in obupa, kar v 

svojih delih ugotavljajo npr. Dehn, (2010), Perko (2011) in Stafford (1997). Poročata tudi o 
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občutkih praznine, čeprav ne znata opredeliti, kaj jima manjka. Kot pravi Ackerman (2002), 

so občutki praznine precej pogost pojav pri hčerah alkoholikov. Do očeta alkoholika čutita 

ambivalentna čustva, o čemer pišejo npr. Geringer Woititz (2002) ter Razboršek in Krištof 

(2005). Na eni strani čutita naklonjenost in iščeta pristen stik s svojim očetom, na drugi strani 

pa do očeta čutita tudi sovraštvo, jezo in gnus. Obe mladostnici poročata o samomorilnih 

mislih/nagnjenih, kar pri svojem delu raziskuje Oravecz (2002). Mladostniki, ki imajo starša 

alkoholika, naj bi bili bolj nagnjeni k samomorilnim mislim in poskusom samomora kot tisti 

mladostniki, ki nimajo starša alkoholika (prav tam). Teža njunega doživljanja neugodno 

vpliva na njune vedenjske strategije, pomanjkanje volje, čustvene težave in odnose z drugimi, 

in želita si, da bi se očeta zavedala posledic svojega vedenja in svoje odvisnosti. Radi bi 

povedali, da alkohol uničuje. Želita si spremembo in iščeta kontakt z obema staršema. 

Najbolj v nebo vpijoč fenomen alkoholizma v družini je nenapisano pravilo, o katerem 

govorita npr. Dehn (2010) in Stafford (1997). Mladostnici s svojimi izkušnjami potrjujeta 

problematičnost tega pravila, saj je tudi pri njiju vplivalo na to, da dolgo časa nista mogli 

govoriti o sebi in svojem doživljanju in še danes težko opredelita, kaj doživljata. Mladostnici 

imata težave z zaupanjem vase in v druge. Čeprav včasih obupujeta in se pogosto soočata z 

brezvoljnostjo, še vedno vztrajno iščeta smisel v svojem družinskem položaju in možne poti 

za premagovanje svoje stiske. 

Posebej problematično se torej kaže vprašanje zaupanja. Mladostnici ugotavljata, da imata v 

odnosih kar nekaj težav z intimnostjo in zaupanjem, in te težave povezujeta z neurejenimi 

družinskimi odnosi. Obe pravita, da imata na področju odnosov težave, prav tako tudi menita, 

da so odnosi ena najpomembnejših komponent v življenju. Pravita, da so odnosi z drugimi 

bistveni pri okrevanju in premagovanju težkih življenjskih izkušenj. Obe spodbudita, da naj 

ljudje v stiski poiščejo osebo, ki ji bodo lahko zaupali in jim bo v oporo v težkih trenutkih. 

Obe sta, kot menita, tega posameznika ali skupino posameznikov našli v zgledu mladinskega 

vzgojitelja in celotne mladinske skupine. Čeprav avtorji (npr. Oravecz, 2002, v Auer, 2002; 

Razboršek in Krištof, 2005; Ackerman, 2002) ugotavljajo, da so otroci alkoholikov pogosto 

vedenjsko težavni, učno neuspešni in navadno nadaljujejo družinski vzorec zlorabe alkohola 

ali si dobijo partnerja alkoholika, mladostnici načeloma ne poročata o teh težavah. Perko 

(2011) in Dehn (2010) ugotavljata, da so socialni stiki varovalni dejavnik, saj naj bi ljudje z 

zaupnim odnosom prej in lažje okrevali in se tudi v večji meri izognili rizičnemu vedenju, ki 

ga pri otrocih alkoholikov navadno ne manjka. Toliko bolj je za nas pomembno vedeti, da 

lahko dober odnos in zgled vplivata na nadaljnji razvoj mladostnika. 
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5 Zaključek  

V času študija sem razumela, da je družinski alkoholizem težava – vendar ne dovolj dobro, da 

bi to zares dojela. Glede na dejstvo, da je v slovenskem prostoru to precej razraščen pojav, se 

mi zdi še pomembneje opozoriti na njegove posledice z resničnimi zgodbami teh otrok. 

Menim, da bomo kot strokovnjaki lažje vstopali v odnos s to populacijo in tudi lažje ohranjali 

odnos, ki je bistven za socialnopedagoško delo. Najpomembnejše za socialnega pedagoga se 

mi namreč zdi vprašanje zaupanja, ki ga lahko v strokovnem odnosu ponudimo in s tem 

odnosom tudi pomagamo pri razbremenitvi.  

Ob zaključevanju svoje naloge opažam, da bi se že v začetku lahko usmerila le v čustva in ob 

strani pustila vedenje, odnose in druge vidike, ki sem jih raziskovala v nalogi. Ti vidiki so 

močno povezani s samim doživljanjem, vendar mi je zaradi obsega naloge zmanjkalo prostora 

za še druga bistvena področja iz doživljanja otrok alkoholikov. Med ta področja npr. spada 

bolj poglobljeno raziskovanje posameznih emocionalnih reakcij, kot so krivda, zmeda, sram, 

strah, jeza, žalost, anksioznost ipd. Zagotovo bi to želela še podrobneje raziskati, saj je 

čustveno doživljanje teh otrok kompleksno in prepleteno. Prav tako obstaja še zanimanje za 

otroke, kjer so alkoholičarke njihove matere, še posebej za hčere teh mater. 

Raziskovalna naloga mi je pomagala do boljšega razumevanja čustev in vedenja dveh 

mladostnic, ki imata očeta alkoholika. Opažam, da je diplomsko delo vplivalo tudi na mojo 

naravnanost, saj danes v odnos z obema mladostnicama vstopam z večjo občutljivostjo in 

pozornostjo. To je pravzaprav eden od pomembnejših korakov, ki sem ga želela spodbuditi 

sprva pri sebi in v nadaljevanju tudi pri bralcu, ki mu bo moje diplomsko delo kdaj prišlo v 

roke. Upam, da delo ponuja refleksijo naše naravnanosti, naših razmišljanj in naših dosedanjih 

ravnanj v odnosu z otroki alkoholikov. 
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7 Priloge 

7.1 Intervju s prvo intervjuvanko 

Mi lahko za začetek poveš kaj o svoji družini? 

Ha ... Ja, moja družina je sestavljena, al kaj, ne vem ...(smeh) Am, pač, živimo skup ata, 

mama pa brat... Mmm, brat je ubistvu že bol samostojen, kr je star 31 let. Ammm, sicer živi v 

isti hiši, ampak se je že bolj oddaljiv od družine, no. Nima več nekih konkretnih stikov z 

družino. Amm ... (krajša tišina). 

Kdo v tvoji družini pije? 

Ata. 

Kolk cajta pa že? 

Od kar js pomnem. Am, ne vem, sm skušava enkrat brata povprašat o tem, kk in kda je ata 

začev pit, pa mislim, da sm ga kr mavo šokirava, kr nimama nekih pač, odnosov. Am ... Pa je 

kr tk, otrpno. Am, pa pač ni nč odgovoro. Tk da ne vem, a on ve al ne ve. Ampak, od kar js 

pomnem. 

Ok. Kk se pa ti počutiš zarad tega, kr ata pije? 

(krajša tišina). Am ... predvsem bi opisala kot občutki bolečine, žalosti pa jeze. Mmm. Sicer 

ne tolk mogoč na atana samega, ampak na to kar ... (vzdih) Kar pol on DELA zarad alkohola. 

Mislim to, no. Se skregata ata pa mama zarad tega kr je mama kupva kepo volne. To njemu ni 

prav. Boli me to, kr vsak dan pač poslušam zvečer, pač grem spat, pa čujem iz sosednje sobe 

kk, pač se prepirata. (Smeh) Ni prijetno no. 

Am, kk se pa drgač počutiš v svoji družini? 

Mmm. Nesprejeto, odrinjeno. Am, ne vem, osamljeno mogoč. Brez odnosov, kr ni, ... So uni 

pogovori, kk je blo kaj v šoli, ooo kk lepo vreme je, ... Ni pa tistega, kk se počutiš, kk si, ka je 

narobe, ka doživljaš, ka se ti dogaja. Sploh pa mojga osebnega stika z vero ni v moji družini.  

Mhm ... Se ti pol zdi, da se ne moreš izražat svobodno, pač karkoli, čustva, misli ...? 

Ja, kr mislim, da ne vem, a sm se sama v sebe zaprva, ampak enostavno nism zmožna, najprej 

prit do mame pa ji rečt, lej rada te mam, am ... Še posebej ne do atana. Am ...(krajša tišina) 
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Večinoma ne kažem nobenih čustev doma, kr samo to, zdravo, adijo, kosilo je, pa pojemo 

kosilo pa gremo ... Kaj drugega pa ni. 

Ok. A si rada doma? 

Ne. A-a. 

Kk bi pa opisala tvoj odnos z atanom pa tvoj odnos z mamo. Neki si sicer že povedla ... 

Ajt z mamo nekot bolši, zarad tega kr, če ne drugega se povežema s tem, lej spt pije. Nek 

čudn, neka čudna povezava, ampak je, kr vseeno en del iste bolečine pa le doživljama. Tk da 

tu se lahk povežema. In pa osebno kar se mi dogaja, če je res kaj takega narobe, če rabim nek 

nasvet al pa neki, al pa pač karkoli delam, ... se definitivno prej obrnem na mamo kot pa na 

atana. Ata ma na vsake tolk cajta svoje trenutke. Mmm, ko pač drgač, je on ful pasiven, niti 

zdravo niti adijo ne reče, ... Če kaj rabi, prit sm, nardi to. Pač tk ful ... ukazovalno, agresivno, 

na tak način se obnaša do mene. Ma pa vsake svoj trenutek, na vsake tolk cajta, sevda v 

pijanem stanju. Ko, ne vem, ene trikrat sm doživela, ko se je zjokal, pa je reko, da bo popravo, 

pa me objel. Am, na zadnje se je to zgodlo na mojem maturancu, ko sma plesala pač uni ples 

starši. Pa pride do mene, pa pač plešema, pa me tk ustavi, pogleda v oči, pa reče: Sorry, zasral 

sm. (Prične jokati). Ja fajn, ka naj ti zdj rečem!? (krajša tišina) Sorry.  

Ne, lej ni kaj ... 

(daljša tišina) 

Am, samo se mi zdi da ... Am, no, poleg tega pridejo zraun še obljube, lej spremeniv se bom, 

nehal bom pit. Sam se mi zdi, da me je že tolkokrat razočaral, da sm že zgubva upanje, da bo 

karkoli res naredo. Čeprav mogoč ni prav, ampak ... 

Pa si želiš? 

Ja, itak si želim. 

Ja, a veš, ko človek se včasih že navadi na neko stanje pa pol mogoč niti nima več 

interesa da bi blo drgač. 

(vzdih) Mislim ne morem si predstavljat, kk bi blo, če on ne bi več pil. Mogoč je to edina, ne 

vem, ovira. Ja itak si želim, sam ne vem kk bi pol funkcionirali vsi skup. Ko moja mama ga 

ma še vedno ful rada, zato ona vztraja, sam ne vem, tut ona že počas zgubla vso energijo. 
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Se ti zdi, da je razlika, ko ata pije in ko ne pije? 

Amm ... Ja edin cajt, ko se ata smeji, je ko pije. In se smeji svojim neumnim šalam. Ko pa ne 

pije, je pa ... Al ma dober dan pa je uredo, pa pride do mene, celo v sobo, celo trezen, pa se na 

postlo usede, pa sploh ni deep pogovor, ampak me malo vpraša o šoli pa me ubistvo ful 

razveseli ttih 5 minut. Pa razlika je tut v tem kk se obnaša do drugih ko je pijan, al pa do 

mame, ko je pijan. Do mame ful agresiven, ful žaljiv, tak ... Drgač v družbi se pa dela, da se 

ma pač fajn, da je vse uredo, da je zdj popila ta dva pira, da se zabava. Že po mimiki izraza 

vidim, kda je popil, al en pir, al pol pira. Ful je razlika, ko je pijan, in v obnašanju in v 

mimiki, v govoru, v hoji ... (krajša tišina) Ja, tu postanem malo razočarana in jezna, ... Zaka 

ne morš bit skos tak? Zka ne morš enkrat v treznem stanju mi pokazat, da me maš vseeno rad, 

da sm vseeno tvoj otrok, ... Zka morš vedno bit jezen pa zagrenjen pa, ne vem ... Pač malo se 

začnem spraševat zaka? Ka ga je do tega pripelalo, pa zaka v pijanem stanju je tak do mame. 

Ne vem, tk ... Malo, se sprašujem zaka sploh? 

Neki si že opisala, ampak ka recimo čutiš do mame in atana? 

Am ... (daljša tišina). Pač zastopim, da ma mama atana rada pa da dela vse v njeni moči kar 

lahko, sam se ful odraža njen odnos do atana in to prenaša na mene. Tk da sm tu zbegana, me 

boli, kr pol sm js tista tarča njenih pripomb. Do atana pa, ne vem ... Pride do trenutka ko pač 

grem v sobo pa se zaprem, pa si sam mislim, kk ga sovražim, kk ga niti pogledat ne morem, 

kr se mi začne ... ne vem ... Prav gabit že zarad tega kar dela sbi in kar dela pol ... naprej, 

mami al pa mni. (krajša tišina). Sicr še vedno nekje vem, da je moj ata pa da ga mam verjetno 

še vedno rada, sam pač ko pogledam njega, vidim prepir, pa čakam, kda se bo pes narobe 

usedo, al pa bo krožnik na nepravem mestu ... Kda bo spt neki najdi, da se bo z enmo al z 

drugemo skregal, ga zmerjal, žalil ... 

A si kaj v skrbeh za atana pa nasploh za družino? 

Eee, ja. Vlkokrat se sprašujem ... ko pač sploh nima zadržkov pred tem, da bi pač, v svojem 

vinjenem stanju da bi se kam zapelal, on se pač usede v avtu in pelje. In me je ful strah enkrat, 

da bo policija prišla na naš dom al pa neki. To je zdj iz filma prizor... (smeh) Pač da bo prišo 

nekdo pa povedo, da si je ata neki naredo, da bom enkrat na random čula, da je nekdo z črnim 

pasatom in SG registracijo zapelal v jarek s smrtnim izidom in bom prišla domov in ne bo 

avta tam in ne atana. (krajša tišina) To pa, da bi mami prekipelo, pa se bota ločla, kr ... ja, ne 

predstavljam si ka bo pol, če se to nardi. Ne kam bomo šli al boma šle z mamo. Ne vem, sploh 
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... nek scenarij sicer mam, da ma z mamo nekam šle, brat bo ostal v hiši... Malo tti dvom, kk 

bo v prihodnje, če se bo to nadaljevalo, pa če mami prekipi. (krajša tišina) Strah ... Ja mogoč, 

da bo enkrat zgubo nadzor pa doma komu kaj naredo. Največji agresiv kaže do moje mame, 

za štirimi stenami, ko noben nč ne vidi. Pa tut z mano je že bla situacija, prav nor pogled, me 

je že primo in sm mislava da me bo udaro. Ne udaro, namlato. Še bolj se pa bojim za mamo, 

kr je vlkokrat v taki stituaciji ... 

Mmm. A se kdaj čutiš krivo, na sploh v družini, tk recimo da čutiš da nosiš neko krivdo 

pa mogoč ne veš točno zaka, al pa tk nasploh, kr ata pije? 

Ja, amm... Večkrat sm se že spraševala ... Am, brat je 12 let starejši od mene. Nekje v ttem 

cajtu je ata mogo začet pit. In pol so začele prihajat une misli, da ... sm js bva ponesrečen 

otrok, ki si ga ata ni želel, je to prnesvo dodatno finančno breme na družino itak, ne vem, se 

ukvarjat z otrokom je naporno, sploh pa po tolkih letih ... Tk da ja, sm se ... pa se še ... Včasih 

mavo sprašujem, a sm js kriva, a sm js kda kaj naredva. Tk ... (daljša tišina) Aja, ata nikol ne 

bo prišo do mene, pa mi povedo, ka sm js narobe naredla, on bo vedno do mame, ka je spt 

Nina naredla, tk da mogoč to ja, ... Bo on to nad mamo, a ne. Tu se js čutim krivo, lej js sm 

kriva, zka se na mamo jezi. Ne na mamo ... To. 

Se kdaj sramuješ atana, kr pije, al pa recimo svoje družine? Pa mogoč celo do te mere, 

da ne želiš vabit ljudi domov, prjatle, sošolce, ...? 

Domov vabit, to mi ni problema. Kr vem, da se bojo vsi umaknali. Tut ata. To ni problema. 

Sploh pa zato, kr pač vsi vete, kaka je situacija doma. Vsi moji prjatli pač poznajo situacijo in 

vsi vejo, ka se dogaja. (krajša tišina) Zadržkov nimam no ... Je pa biu spt na maturancu zdj, 

marca ... No, ... Eee... Je ata tsto soboto, js zutri ustanem, pa je bva ura to deset, pa je biu ata 

že pijan. In prvo kar sm pomislava je bvo, js mam dans maturanca in ata bo šou pijan tja ... 

Drgač (krajša tišina) Ja ko ma kje drugje kake izpade, pa vem da me folk pozna, mi postane 

neprijetno.  

Aha, ok. Ka pa to, si kdaj kaj zmedena doma? Neki si že omenjala menjavanje 

razpoloženja pr atanu ... 

Ja, to, ko ne vem kam se naj obrnem, do koga lahk grem. Ne vem, ne vem ... Zka sm v tti 

družini? Ampak nisem ziher, kje naj začnem karkoli spreminjat. Kje naj tu pristopim, a naj 

najprej z mamo vse odnose pogliham, kr so pa ful načeti, taki res krhki, krhki, krhki, ... 
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(krajša tišina) Al naj stopim v kontakt z bratom, da bi on se nazaj vključo v družino pa bi 

midva skup stopva pa bi ... Sej ne vem ka naj pričakujem, sam ... 

A maš pol zarad tega občutek odgovornosti? Da je tu nekje tvoje delo to, da morš ti 

poskrbet?  

Ee, ja, vlkokrat kr. Sej ne vem a sm prej rekla ... Brat se je umakno tu stran, ... ne vem kolk je 

on tega doživljo, kolk je on tega poslušo. Ampak mn se včasih zdi, da včasih lej, ti si zdj tu, 

tolk stara, ti mej to, jz grem živet svoje, mam punco, mam stanovanje, mam šiht. Ti se ukvarji 

s tem, ti reši to, kolkr veš in znaš oz. pač ne reši. Tk pač čist vseeno mu je. Ne vem, a to sam 

kaže kr ga preveč boli al je dejansko tak človek, da ... Da mu je enostavno vseeno, ka se 

dogaja tri metre pod njegovo sobo. Ja, se čutim odgovorno, skos iščem kaj, kje, kk pristopit, 

narest, karkoli, ... Nism tega še najdva čist. Mislim, da mama tut sama ne more več. (krajša 

tišina) Da ful išče mene, da ful rabi mene ... Ok, sej vem to, ampak me moti njen način in se 

enostavno zaprem tut pred njo. 

Kr lahk da to sploh ni tvoja odgovornost, a veš ... Da ne boš šla enkrat od doma, da ne 

boš ... šla od doma z eno potrebo, da se non-stop vračaš, kr kao če se nevš vračala bo vse 

narobe. Un feeling, jst se bom zdj vrnala domov, da vidim kk stvari so, da vidim a je vse 

narobe, ...  

Pač na trenutke mi je že prav vseeno. Pa ne da sm pasivna ... (kratka tišina) 

A čutiš kdaj praznino? 

(dolga tišina) Mmm ja. Sm se že večkrat spraševava a iščem v M. (fant), a iščem atana. Kolk 

mi ga manjka, am ... (dolga tišina). Ne vem, uni ... Moj ata je še kr visok in tut bolj širok 

(smeh) ... In se spomnem tk ene dvakrat ko me je celo objel, neka varnost ... neki ... ne vem 

(krajša tišina) Zavarovanost, zaščita. Tk. Pa sm se večkrat bava, spraševava, a bom v kakem 

drugem moškem iskava mojga atana, tto varnost, zaščito. Ne pa, ne pa še vse ostalo ... 

A čutiš kdaj tesnobo? 

Ammm ... Ja. Ko se una dva pepirata, ko ne vem ... ko mi je tk... (dolga tišina). Ko vem, da 

bom verjetno še slabš naredla, če pridem vmes. (dolga tišina). Neprijetni občutki. (dolga 

tišina) Ko bi... Ko bi najrajš nekam šva, pa me noben ne bi ču, pa bi sam ful zakričava. Al pa 

da bi me vsi čuli! Ne vem ... Predvsem tk, ob večerih to. Pol pa enostavno zlezem pod kovter 

in malo pojokam (nervozen smeh). 
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Mogoč tako moreče vprašanje, kr obvisi na človeku ... Am ... A si kdaj mela kake 

samomorilne misli? Karkoli v tem stilu - ne želim obstajat, bolš bi blo da me nebi blo, do 

te mere, da načrtuješ na kak način bi mogoče končala življenje ... Karkoli v tem 

kontinuumu ... 

Eee ja ... (dolga tišina). Kkrkoli je težko o tem govorit, pa me je zdj prau sram ... 

Ne rabi te bit ... 

Ja, sm razmišljala kk verjetno bi blo bolš, ne sam za mojo družino, ampak tut za ... (dolga 

tišina) Tut ostali okrog mene, da bi ...(krajša tišina) Pač tk sm razmišljala, da bi meli kako 

skrb manj, če me nebi blo... Nisem šla tk dauč, da bi razmišljala že o načinih ... kk bi to 

izpelava, ampak ... Da uno, ko ... V enem trenutku nisem mogva več ...Razmišlava sm, da js 

ne morem več (jok). Da ni vredno za mene, da se trudim in za druge, da se trudijo in mni 

hočejo pomagat. (daljša tišina) Mmm, ne vem ka bi to pomenvo za atana. Sm se začeva 

spraševat, a bi mu blo sploh mar, da mene ni več ... (daljša tišina) A me ma sploh tolk rad, da 

bi me pogrešo ... 

Najtežje vprašanje je mimo ... (nasmeh) 

(smeh) 

A čutiš, da si pod stresom kaj zarad družinske situacije? 

Ja, vrjetno kr, ... ko grem vn iz hiše, se nekak sprostim. Ko pa se vračam nazaj, me pa spt uno 

... dej a bom prišla domov, pa bo kričal na njo, al bo spal al gledau TV ... Uni strah, v kiri 

situaciji se bom znajdva ko domov pridem. Ko sem zun, ... Že ko sem zuna, razmišlam, a je že 

pijan, a se že kregata, a je ata kje z avtom ... ja skos mi to nemir povzroča... 

Na kak način ti vidiš sebe? Si zadovoljna, kk se počutiš, tk na splošno, v svoji koži? 

Včasih se počutim za nč. Kr (dolga tišina) Mmm ... Tto moje razpoloženje in jeza in živčnost 

in kar me, nekot ... Obkroža. (dolga tišina) Ja mi je že prau bedno. Za atana se sprašujem, za 

ka ne more nehat, lej familijo ma, šiht ma, vse ma... Zaka ne more nehat. Pol se pa spomnem, 

da sm js ubistvo ista. Povzročam bolečino. Doma, mojim prjatlom... Ne vem ... Na tak način 

no, da si vi ne zaslužite, da js pridem tja pa vse zamorim. Na tak način ... Dej a bi sploh šva z 

vami vn, al naj bom doma sama sebi sitna... Al kaj ... 
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Ka nardiš, ko ti je tk hudo, ko je najtežje, ko ne veš ka bi sama s sabo? Kk se soočiš s 

tistimi trenutki kot ti je ful hudo, al ... Kako strategijo uporablaš? 

(smeh) Strategijo! (krajša tišina). Al se zbrihtam pa grem molit. Al pa pustim, da me čustva 

čist prevzamejo in se zjokam. Al pa če je kdo zraun mene, edn od mojih prjatlov ... Bom 

verjetno odreagirava z jezo, pač ... Čist v neko out stvar bom dava vse svoje občutke, ka je 

kdo narobe naredo. Pač sm bva doma, pa sm šla vn, pa je nekdo kaj reko al pa naredo in sm v 

stanju se skregat. Sej vem ... Tta tretja strategija ni ... uredo, samo mislim, da nimam tolk 

samoobvladovanja, da bi v tistem trenutku ko sm z drugimi da bi pozabva na tist kar se mi 

doma dogaja, pa bva sam z nekom, ko me ma rad in me podpira. 

Pač to so itak strategije, ko se jih človek nauči. Vsak neki drugega pogrunta, sej niso vse 

okej, ampak v tistem trenutku ko je pritisk prvlek... Pol z cajtom boš že neki drugega 

ugotoviva. Ne očitaj si preveč, pač v tistem trenutku je treba sam ventil odprt ...  

Maš koga torej, na kogar se lahk obrneš, da lahk zaupaš, malo pobegneš?  

Al je to kdorkoli od mojih prjatlov ... Čeprav na fanta se zdj učim, da mu vse povem in tu mi 

že gre ... ostale prijatle pa se mi zdi, da malo, ... Verjetno nenamerno, ampak ... se mi prau zdi 

na koga v eni situaciji na prej pomislim, ko na drugega. Se mi zdi, da mam neke opore, ki mi 

lahk pomagajo. 

Ka bi rekla, da je en rešilni čoln v tvojem življenju, en svetilnik v nevihti... Ka je tisto, 

zarad česar bi ti rekva, da furaš naprej, da greš naprej, da korakaš? 

Mmm ... kot prvo bi rekva da Bog. Kr se mi zdi da sm tu v družini z nekim razlogom, čeprav 

ga še iščem ... Čeprav v tistem trenutku ko je vse narobe, hočem sama rešit, sam pol se bom 

vedno obrnava na boga, kr ni šanc ... Da mam neko zaupanje, da se bo use porihtalo. Kot 

drugo pa to, al se sama z nekom pogovorim, al pa me nekdo prislili da dam to vn. Kr vlkokrat 

mi je tžko o tem govorit, kr je vedno isto! Vedno me iste stvari prizadanejo. Vedno ena in isto 

to govorim in pol mi tk pride vn ... Ko je isto. Brzveze. Kr lej, sej veš, ka je, ko je vedno isto. 

Ampak pol vseeno me kdo spodbudi, da povem... In se olajšam ... 

Ok. Ka bi rekva, da so tvoji najpomembnejši odnosi? 

Ammm ... Zdj bom dava na prvo mesto odnos z fantom. Kr ... (krajša tišina). Se še oba učima, 

kk zaupat, pa kk bit iskren pa odprt do drugega ... Sam se mi zdi, da (smeh) je on že take dele 

mene vido, ko .... ne da ga nč več ne more presenetit ampak ... (krajša tišina). Neko zaupanje 
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je zbudo v mni, da karkoli hudega bom naredla, rekla, na tak način, vem, da me ma on še 

vedno rad, da ... Da pač bo poskušo po svoje pomagat. Vedno bo poslušal, čeprav ni najboljši 

poslušalc (smeh). Neko zaupanje mi zbuja. Vedno prileti s kakim svetopisemskim citatom, ki 

je nekot vedno na mestu (smeh). Zdj pa ... Verjetno, če sm rekla prvi človeški odnos je to fant, 

prvi drug tak odnos je pa to moj odnos z Bogom ... (krajša tišina) Spt na isti način, da se lahk 

razjezim, pa neko zaupanje, da bo enkrat bolš... Da mi v hudem obdobju vedno pokaže neko 

svetlo točko... Kot tretji odnos je pa T. (mladinski voditelj) ... kr ... (dolga tišina) On je ... On 

je prvi, ko se je pobrigal za mene... Pa sploh ni ...(smeh) Ampak pomojem sploh ni vedo, 

ampak ... Je biu med prvimi ko sm mu zaupala, ka se dogaja pr nas doma. Kr ... Js nism 

govorva o tem, kr nism meva koga da bi mu zaupala, pa nism mela potrebe po tem, da bi 

govorva o tem ... No pol je pač prišo T. pa vsi, ko mi je pokazo, da je tu neki več... Pa to - on 

me vedno sforsira! Čeprav bi ga v tistem trenutku najrajš ... A morš, a morš tk pikat! (krajša 

tišina) Ampak at the end of the day, vem da ma prav. Ko rabim uno brco, me on potisne. 

(krajša tišina) Ka a sm res zj povedva same moške. Ja, itak tut ženski pogovor. Drgač se je s 

fantom al pa s punco pogovarjat. Tk da tk no... Rabim vsakega malo okrog mojega življenja 

... 

Ammm, kk bi ti sebe opisava v odnosih z drugimi? 

I suck! (smeh)Pač ... V mni se je pred dvema letoma iz neznanega razloga ... V mni začeva 

zbujat neka jeza, neko bediranje (op. intervjuvanke - depresivno razpoloženje). Postajam tak 

človek, ko ga js ne maram. Uno prav ... js postajam neki kar js ne maram, js ne maram takih 

ljudi okrog sebe... (krajša tišina) Sej vem, da nardim kar se mi reče, pa sm vedno za akcijo, ... 

Ampak uni osebni stik, odnos, se mi pa zdi, da so začeli takrat pešat, kr enostavno nism bva 

prijetna družba ... Am ... Tk da ja... ja, nism ... Bom rekva da delam na tem, da bi postava in 

sbi in ostalim okrog prijetnejša. Drgač se mi zdi, da sm zanesljiva ... (krajša tišina) Sam ja, tti 

osebni odnos med dvema pa ... Je zbledel z vsmi okrog mene. Kr sm se zaprva v sebe, nism 

govorva o sbi pa niti se nisem zanimava za druge. To ma še vedno posledice... Working on it 

(smeh). 

Kk bi rekla, da je alkoholizem v tvoji družini vplival na tebe, tvoje odnose, doživljanje, 

vedenje? 

Najprej verjetno to, da dokler nisem spoznala vas, nisem nobenemo uno res zaupala, nism niti 

znala govorit o sbi, svojih čustvih, ka doživlam, ka se dogaja z mano, itd. ... Nism znala met 

odnosa, kr doma se ne pogovarjamo o čustvih, ni izkazovanja ljubezni ... Ne med mamo pa 
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atanom-itaq da ne, ne med mano pa bratom, al pa mano pa starši ... (krajša tišina) in tut js 

nism znala pokazat tega da mam nekoga rada pa nism si upala to povedat, mn je blo to tk ... 

Nevem, neznam opisat, strah me je blo tega da bi kdo prišo tk blizo mene, da bi me 100% 

poznav, vso mene. Ubistvo me je tega še vedno strah. Ko je nekdo prišo tk blizo mene, da mi 

ni blo več prijetno, sm se začela umikat. (krajša tišina) 

Mogoče tut to, da se nism znala pogovarjat. Glede na to da je edina vrsta pogovora doma 

prepir, nism bla navajena tega, da se z nekom dov usedeš pa se pomeniš o problemo in ga 

rešiš, ne pa samo da pač vsak neki po svoje kriči, pol greš pa skregan pa slabe volje spat, 

naslednič se pa vsi ti nerešeni konflikti sam kopičijo pa so dodatn vzrok za še večji prepir. 

(krajša tišina). Torej (smeh) Čustveno nedostopna, zaprta ... Nism poznava pogovora, ka je to 

ko se nekomo zaupaš pa konstruktivno rešiš problem ... 

Ka bi povedla svojim staršem? 

Ka bi jima povedla ... Hard one (smeh) (krajša tišina) Amm, če bi lahko, bi atano nekot hotva 

dopovedat, da s tem kar dela, ne le da škodi sbi, ogroža svoje zdravje, mogoč že celo 

življenje, ampak da je bolečina, ki jo povzroča nam, ki smo mu najbližje, vlk vlk večja ko pa 

on misli oz. si (ne)priznava ... (krajša tišina) Rada bi da ve, da ga mam na nek način še vedno 

rada, čeprav nevem a mu bom to kda zmožna pokazat, pa da še ni vse zgubo, da z mamo še 

vedno vztrajama ... (krajša tišina) Mami pa to, da jo podpiram, da čutim z njo, čeprav spt 

nevem a sm to zmožna pokazat in da ne glede na to kk bo šlo naprej, da cenim to kar dela za 

mene pa se trudi na nek svoj način držat družino skup, ko bi marsikdo že davno obupo in se 

ločo ... (krajša tišina) Tk nekak (smeh) 

Zdj sma ubistvo že čist pr koncu (nasmeh). Pa še zadnje vprašanje - če bi rada še kaj 

dodala za konc, če maš potrebo karkoli rčt, se ti zdi pomembno, da se te čuje ...? 

Am, da v karkšnikoli situaciji težki si, al je to alkoholizem v družini al karkoli drugega ... Je 

pomembno da najdeš svojo lastno oporo ... Pa prijatle, ko veš da te razumejo pa da te 

podpirajo. Tut ob slabših tvojih dnevih (smeh) (daljša tišina). Tut če je težko, da ne obupaš, in 

da greš nekak naprej. Predvsem pa to, da se nekomu zaupaš. ... Da ne doživljaš vsega, kar 

doživljaš sam v sbi, da še nekdo ve, al da ti je ful lepo al pa ful ful težko ... 

Hvala ti. (smeh) Si okej? 
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7.2 Intervju z drugo intervjuvanko 

A mi lahk za začetek poveš kaj o svoji družini? 

Emmm ... Ja, pač smo kao normalna družina ,a ne, navzven. Vedno je blo tk, da je pač ... 

Mam še enga brata a ne, pa mamo, pa atana. In ... (krajša tišina) Naši odnosi nikol niso bli 

neki uredo. Eee ... Poskušali smo se met lepo pa poskušali smo se pogovarjat, ampak nekot 

nikol ni uredo uspelo. Mama se je vedno trudva, da bi nama z bratom razkazala čim več 

stvari, naju pelala na čim več stvari, da bi ful vlko vidva, ... Atanu pa nekak ni bvo, on je biu 

skos doma, nikamor ni hoto it zrauno in nam pač ni bvo jasno, ka je to, a ne... In pol se je 

začelo kazat na njegovem obnašanju, pa tut na zdravju, da pač neki ni uredo... In smo to pol 

ugotovili da je to alkohol. Njegova mama pa ata si tega itak nista priznava. Pa sta se obe dve 

familiji, od mame in atana, začeli kregat zarad alkohola. (krajša tišina) In itak se je vse začelo 

spreminjat. Kar smo se prej pogovarjali, se zdej še manj. Med nami so začeli nastajat zadržki. 

(krajša tišina) Sama kregarija. Na brata je to ful vplivalo, ful je začno dobivat glavobole, skos 

je pod stresom, učit se ne more, šolski uspeh mu že skos peša zarad tega, preveč se ozira na 

atana ... 

Ka pa ti? 

Ka pa js? Akhm ... Ja, mn je blo na začetku ko sm to zvedva, mi je blo ful grozno ... Pač itak 

sm bva stara 7, 8 let. 

A prej ni pil? 

Je, ampak ne tolk. (krajša tišina) Ubistvo smo mi to zvedli pol, ko smo šli na morje in je dobo 

napad, epileptični napad. (krajša tišina) Ja, pač js sm to nekot preboleva, sm potisnava to 

globoko v sebe. Kr mi je mama tut vedno rekla, da bo kriza, da ne vem ka mi bo naredva če 

bom komurkoli povedva, pač ka se doma dogaja. In js sm pač to skrivava v sbi, nisem tej 

vidva kakih sprememb na mni, da bi to vplivavo na mene. Itak smo se doma kregali, to ja. 

Sam v šoli ni bvo kaj narobe pa tk. Pol ko sm pa prišva v gimnazijo pa ko sm se začeva mavo 

zavedat, ... Pa ko sm prvič spregovorva lahko o ttih problemih, šele tej se je začelo odpirat, 

šele tej se mi zdi, da so začele nastajat težave ... (krajša tišina) In sm se začeva spraševat ka je 

to, zaka je to, dejansko kk ... vse vpliva na nas. Kk je mni to zbilo voljo do vsega, čeprav nism 

vedva da je to zarad tega ... (krajša tišina) In sm se skos trudva pa postavlava vprašanja, kk to 

rešit, pa kk prit iz tega. Čeprav se ti včasih zdi, da rešiš nek problem pa da nebo prišo več na 



51 

 

površje, pride vedno znova, mogoč ne v tk hudi obliki, sam vseeno pride. In po eni strani tega 

nikol ne morš čist odpisat. 

Kk se pa počutiš, kr ata pije? 

Na začetku mi ni bvo vseeno. Ni mi bvo jasno, zaka mama ne more pač it stran, zka še vedno 

vztraja. (krajša tišina) Eeem ... Ampak pol sm nekot začeva spoznavat, da sej ka pa bom js 

meva od tega, če bom šva stran, sej posledice bom še vedno nosva. Lahk pa nardim neki da on 

nev piv, al pa tut če pije, da se bo bolš počuto pa da se bo fajn meu. In ... Sm začeva in še 

poskušam vzpostavit nek stik pa prit bližje pa na tak način tut ... Tut jz ne trpim tolk no. Tut jz 

čist drgač doživljam, zato kr vidim da, hočm neki pomagat, da tut js neki dam no. Čeprav 

pridejo obdobja ko ne morš, ko bi lahk znoro pa začno kričat. Sam pač če se potrudiš, sej gre, 

sam je pač tžko... 

Kk se pa počutiš nasploh v družini? 

Ja ... Me ma kr vlkokrat da, da se bi odseliva pa šva na svoje no. Kr če pogledaš celotno sliko, 

ni za zdržat. Ata iz ene strani, mama ko je napumpana od vsega tega iz druge strani ... Skos 

poslušat to... Neprijetno je. Mn se zdi, da tk ti po koščkih uničuje uzadi življenje. 

Kak pa maš občutek glede tega, kolk lahk poveš doma, tut glede tega kk se počutiš, ka 

razmišljaš, ka bi rada, ka si želiš? Se pogovarjate o tem? 

Ne, o tem se sploh ne pogovarjamo. Ne gre zgradit odnosa. Ne morem, ne gre. Tut če povem 

kdaj kaj, je čisto totalno napačni odziv in se mi počasi ... se začnem zavedat, da nima več 

smisla. 

Mhm ... A pa si drgač rada doma? 

Kkr kda no. Včasih je ful fajn. Emmm ... Čist je odvisno od ... tut kake vole je mama. Kr ful 

rada kda rečem pa se kaj pohecam. In če je mama dore vole se bomo vsi smejali. Če pa ne, pa 

mama je jezna, bo ceu dan kričava, pa se dere pa nobenu ne pove, pa se zapre ... za sebe. 

Drgač pa niti ne vem kje bi mi bvo bolš, al da bi bva sama al pa tu ... 

Kk bi opisava tvoj odnos z atanom? 

(daljša tišina in presedanje na mestu) Ja ubistvo, preden da ... sm zvedva, da on ni moj pravi 

ata, sm meva ful spoštovanja do njega. Pač tk, sej je piv, pa vse, pa mi je bvo tžko, pa je grdo 

delav z mano, pa me je tut tepo pa marsikaj delav. Mi je bvo zarad tega tžko. Kr je on tak. Pa 
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sm se ful sekirava, pa sm se pač res jokava pa ne vem ka še vse. No pol ko sm zvedva, ka je tu 

v ozadju, pa da ... da on pač ni to, kar naj bi biu ... Se mi je v tistem dnevu porušo celotno 

spoštovanje do njega, celoten odnos, celoten stik. In pomojem da en mesec, mu nism zmogva 

rčt ne zdravo, ne adijo. Mimo njega sm šla da sm glavo sklonla. Tk ko da bi nekdo odrezau 

med nama vse in da nikol nič ni blo. Sam zdj ... Zdj pa se mi zdi da še bolj močno (krajša 

tišina) Zdj se gradi odnos, al kk naj rečem. Eeem ... Čeprav pije in morm js ogromno požret, 

pozabit, dejansko vse morm sprejet. Emmm ... In če to nardim pol gre. Recimo, prejšnjič je 

ceu dan govoro, da se mu kebapa lušta, pa sm rekva, ja uredo, te peljem. Čeprav je bil pijan, 

grozn u glavo, sm ga pelala. In se je primajal, jedo kebap pa mi je bvo grozno. Pol sm se bolš 

počutva ... 

A ti je blo nerodno? 

Ja mi je bvo. Pa tut tk, kr se nimam z njim kaj za pogovarjat. Kr niti ne vem kje naj začnem, 

Če on začne, same bedarije in pol podležem temu, kar on govori, kar je vse sfaleno, sam tolk 

da pač govorima. 

Ka pa tvoja mama? 

Vse je dejansko padvo na njo. In mni ... Nikol ni povedva o svojih čustvih, kaj doživlja, kk je 

sploh z njo pa ka se sploh dogaja ... Kr mni tut nikol niso nč povedli, kaj je sploh doma 

narobe, se doma dogaja, to sm si sama prišla gr. Zdj se je začela nekot odpirat, tk po delčkih. 

Včasih, kak dan. Morš pa pol sam sestajt neko celoto. 

Ka bi rekla, da zdj čutiš do svojga atana? 

Da se mi smili. Res se mi smili. kr vem, da ni sam kriv za to, kar se je zgodvo in kk dauč je 

prišlo. Da alkohol ... Pa vse ... Na njega že v otroštvu. Ko je biu 16 let star je naredo ful vpliv 

na njega. Eee ... In ne zna iz tega, ne ve kje naj pride vn. Ko pa je že na pravi poti se pa 

pomojem spomne, ka je blo prej ... In njegova mama in ata vsak dan vplivata na njega ... 

A te kaj skrbi za atana pa nasploh za družino? 

Pač, ... ka bo, če mo šli narazn, ... kr sta dejansko sam dve poti ... A bo ... Če bomo mi šli 

narazn pa stran, a bo nehal pit al bo pa še bolj pil. In zdj vidim ... pač nič ga ne premakne in 

zdj ve, da nima več dolgo, a ne. Tk ko je uredo, ko sam pije, pa ni u bolnici ko ni kakih večjih 

zapletov, lahk rečem da ... Pač mislim da pač more tk bit, iz tega ne bo prišo vn in da bo 

enkrat konc ...  
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A se kaj bojiš? Te je česa strah? Se bojiš, da bote šli narazn al ...? 

Ne, ubistvo se ne bojim več. Sm se pa. Bala sm se, ka se bo zgodlo.... On bi še bolj piv pa bi 

se mama zarad tega počutva krivo. Bi bla ona kriva, a ne. Da grem še bolj dauč ... Je on tut že 

govoro, da se bo ubiu, da se bo obesil ... Mama bi ga mela na vesti bi blo še hujš ... 

A se ti kdaj počutiš krivo, zato kr ata pije? Al pa zato kar se doma dogaja? Na splošno, 

če čutiš krivdo...  

Ja, vlkokrat jo čutim. Že zarad tega, pač pol ko sm zvedva, da on ni moj pravi ata. Pa da 

mogoč pol ko me je sprejel, da ... Pa ko sta ga itak še mama pa ata pedrirava pa vse zarad 

tega, pa se nista strinjava z njim, da je mogoč zarad tega začel pit. Skos mi gre to po glavi ... 

Da sm js tista, da sm js tisti razlog. (krajša tišina) Pa ko berem njegove izvide pa preberem 

prejšnjič, da je ful čuto potrebo po alkoholo, kr ga je blo strah za hčerko, kr je mela popravca. 

On mi pa skos tk govori, da sej šole tk al tk nem naredla, da naj grem na šiht, učim se itak ne, 

pridem domov kadar hočem ...  

Te to preseneti? 

Ja, ful. Kr vedno te zabija, tolče po meni ... (daljša tišina) 

Si hotla še kaj glede občutka krivde povedat? 

Ja, am ... Ja tut... A ne, mama pa ata pričakujeta da bom js skos doma, da bom z mamo šla v 

vsak dan v shopping, da bom z njo, povsod a ne... In ko pač rečem ne, kr mam svoje načrte, 

ko grem kam, se počutim krivo, kr pač doma ostane in ne gre kam ... Se počutim krivo kr je 

pač cele dneve doma, ne ve kam bi se dala, s kom bi kam šla ... In še zdej ne vem kaj v tem 

primeru nardit. Sej enkrat se bo mogva sprijaznit, da ne morm bit priklenjena zraun nje, js 

bom mela svoje življenje ... ne vem, to. 

Prej sma sicer že neki rekle, ko si atana pelava na kebap, pa da ti je blo nerodno. A se 

mogoče na splošno sramuješ, to da ata pije al pa kar se doma dogaja? 

Ful sm se, a ne. Itak smo bli mlajši, a ne. Kkrkoli bi kdorkoli od vrstnikov to zvedo bi bvo 

zihr norčevanje. Že nasploh, js nism vedva da majo to drugi, kr tut drugi niso o tem govorli. 

Em ... In tisti ko so meli iste probleme so se najbolj norca delala pa okrog govorli ... Pač ... 

Itak te pol vsi opravljajo pa gledajo čez tebe ... Glede tega no ... Zdj pa ne, zdj pa se mi zdi, 

sej nism js kriva, zka bi pa mene blo sram. 
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Ka pa tk recimo, da bi ti blo nerodno domov prplelat prijatle, sošolce? Si mela s tem 

težave? 

Ne, kr itak je bva fora u tem, da mi mama ni pustva koga domov prpelat. 

Aha, da se je ohranjava ta skrivnost? 

Ja, očitno zarad tega ... Vedno če sm rekva, če bi lahk koga prpelava, ne ni šanc! Pač ne. Js sm 

lahko povsod šva, k mni pa noben ni smeu. Dokler da nism začela delat pač tk, da nism 

povedva. Ko je biu že pr mni je pač vidla, da je tam.  

Sam ti nisi mela s tem problema? Zgleda je mela tvoja mama bolj problem s tem, kr ti si 

pol v vsakem primeru prpelala domov? 

Ja (smeh). 

A se čutiš kdaj zmedeno al pa zgubljeno zarad stvari, ki se dogajajo doma ... 

Ja, to je ful ... Recimo ... Zdj kakih 4x al pa 5x, ko se atanu kr naenkrat zmeša, pa en teden ne 

bo pil, pa bo šou povsod zraun nas, pa bomo šli na obiske, pa bomo pesa pelali ... pa vse. Pa si 

mislimo, no zdj je pa vsaj malo prišo k sbi, pa se je začel spreminjat. Pol pa pride čez pet dni 

... KOMA. Res, tk ko da bi ... Res ne vem ka mu stopi v glavo, sploh ne more brz alkohola, in 

se ga pol do konca struple... In tk se počutim ... To mi je ful zanimivo ... Zka je že tolkokrat 

pršlo do tega pa pol ni niti nč reko, da bi šou še nekrat na zdravljenje, kr če je on že 5 dni 

doma zdržau, bi kamot lahko pol šou na zdravljenje. U bistvu ... Po dobrih dnevih je blo še 

destkrat hujš. (krajša tišina)To me vlkokrat zmede, kr ne vem ka naj si mislim, ka se bo 

zgdovo. (krajša tišina) Bolš bi blo dejansko, da bi skos piu, pa da teh dni ne bi blo, ko pa da 

ma tte dneve, ko daje vsem upanje, ko že mislimo da bo bolš, pa vedno se takrat kaj zmenimo 

za dopust al pa kaj, pa pol začne spet pit, pa pade vse v vodo. In smo razočarani in zmedeni.  

Še verjameš in upaš, da bo nehal pit? 

Ne glede na to, ka vse je blo, pa kk dauč je prišlo, tut psihično totalno uničeno ... ne 

verjamem, da bi lahko kdaj čisto nehal. Mogoč ostaja skrito upanje ampak ne tk da bi zares 

vrjela. 

Aha ... A prepoznaš da si kdaj jezna v kontekstu tega kar se doma dogaja? 
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Eee ja. Ata npr. ful skriva pred drugimi in sorodniki. On skriva in pije v dnevni sobi. In sm 

res tk jezna, kr ve, da sm tam v kuhni on pa kr pije. Pa bi šla tja pa mu uzeva uno flašo pa jo 

razliva po celi dnevni. Po drugi strani sm pa tk šibka, da se nardim, da grem na teraso in on 

pol skrije tisti per. Na tak način no ... Pa tut to. Ko je katastrofa včasih, ko res, ko po navadi 

nč ne reče, če že, vedno pride ob 6h zutr v sobo al pa ko mam kak obisk. Vedno se tej uslini 

ko je neki in takrat moti. Mam js obisk on pa stoji zraun, pa je tiho in gleda. 

To te razjezi? 

Ja to, ful. Ne vem ka sploh dela ... 

A si tut kda žalostna? 

Ja v preteklosti ful. Pomojem mi je vsak večer poknalo. Dobesedno sm čakala, da je ura 8, da 

lahk grem pod kovtr in se zjokam. In sm mislava da bo bolš. In vem, da sm vlkokrat v solzah 

zaspala. Itak pa nism šla, da bi komurkoli kaj povedla. Ful sm poskušava zadržat, pa noben nč 

ni vido doma. Pa obupana sm bva. Kr ne vem ka naj nardim pa kk naj nardim, da bi mogoč js 

to popravla. Kr nism vedla, ka bi bvo v nekem trenutku najboljš. 

Se torej čutiš odgovorno? 

Ja. Kr bi lahk mami kda kaj predlagava. Ful se mi smili pa to, da bi lahk kaj js naredla ... 

Ampak ne, pač mislim, da nism jz za to, da bi popravlava njune napake. Čeprav me vlkokrat 

zmede... Vem da nism js tista ko bi mogva... Ampak pride kak dan, ko pade vse na tebe, ko 

morš ti izpelat do konca, pa kaj nardit. 

A čutiš kdaj tut praznino? 

(krajša tišina) Emmm ... Ja, skos sm mela občutek da mi neki manjka. Ampak pač nism vedva 

ka. Iskava sm povsod, res pač, povsod. Zbirava neko družbo, gledva kaj majo drugi, kk srečni 

so, ne vem ... na videz ... Zdelo se mi je, da neki nimam, nism vedva pa kaj. Vedva sm, mam 

mamo, brata, pa atana, čeprav ni vse super, ampak mam. Nism vedva ka je tisto, kar ni. In sm 

pač tut ... Ful ... Ne da bi bežava od doma, pa pač nism bva rada doma, še zdj nism. Vedno 

najdem kak izgovor, sam da lahko grem. Včasih me že to ubija in ful se tesnobno počutim, če 

tut ni nobenga doma, da sm sama v sobi, že sam da sm tam, kr je luft, ozračje, vse me na to 

spominja... In je že to tak grozn občutek. 

Maš dans še tut občutek praznine, ne sam v preteklosti? 
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Ja ... (dolga tišina) Ja ubistvo, ko sm dobva animatorje, prijatle a ne, pa zdj D., sm mislava, da 

sm to zapolnava. Ampak, ko nastane kak konflikt, problem al pa kaj, se v trenutku počutim 

sama pa prazno, pa obupano pa tesnobno. Kr sm to vedno doživlava, prej vedno ko je blo kaj 

narobe, sm vedva da se ne bo več popravlo. In mam posledice od tega in se mi zdi, da se 

problem ne more rešit. Ampak sej kr hitr pridem k sbi pol ... 

S tem maš še težave torej? 

(dolga tišina) Neki me lovi, neki ni okej. Pa to že ful dolgo vem, ampak ne vem ka. Neki je, 

neki vem da je. Ampak ne vem ka. Že 4 leta, skos celo gimnazijo ... 

Kr, a veš kk pravijo, če čutiš tesnobo, maš v sbi nek nemir, nečesa te je strah, kot da ti je 

nekdo za petami, ampak ne veš kaj, kdo, ... To si zdj ful dobro opisala ... 

Kr je še to fora, da js, ... Da sanjam občutek tesnobe. 

Aha, zanimivo, razloži? 

Že preden, da grem spat, tk kot da bi me neki stiskalo, neka teža na mni, tk nemirna sm, ne 

paše mi nč ... Pol pa zaspim, pa sm, ne vem, sm v nekem svetu ... Ne vem, celo moje telo je v 

tesnobi. Ne sanjam dogodka ampak občutek. Pač ne vem ... 

Aha, pa se pol zbudiš iz tega? 

Ja, pa me to še vedno spremlja. 

Aha, aha. To pa poznam ... Tk kot da sanjaš to. A si mela mogoče kak paničen napad? 

Kr to dvoje je lahk povezano ... 

Ja, sm mela, ful se mi je to dogajalo. V trenutku. Grozno. Živčna, jezna, jokala sm, kričala, kr 

mi je blo ful težko. Zdj tega ful dolgo že ni blo ... Cela sm se tresla, srce mi je razbijalo, 

mokra sm bla. Pač, grozn občutek ... 

Mogoče zdj najtežje vprašanje, zlo moreče je ... Si mela kdaj samomorilne misli in 

težnje. Tut to, da si že razmišljala o načinih ... 

Ja, to se mi je ful dogajalo. Pred spanjem sem to navadno ful razmišlava. Pa tut ka vse bi lahk 

naredva, kk bi lahk to izpelava. Sam sm vedno prišva na koncu do tega, da bi bli oškodovani 

drugi. Nekdo drug bi bolj trpel če me nebi blo. Sm že vse študirala, načrtovala. Vse, ful ja. 

Sam to že neki cajta nazaj ... 
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Se čutiš pod stresom zaradi domačih okoliščin? 

Ja, ja. Amm ... Zdj zarad doma ... To sm prenesva. Karkoli je zdj narobe kjerkoli, to dožvljam 

kot stres. Navadva sm se tk. Prvotno je krivo doma. To ostaja. 

Tut vidiš posledice strese? 

Ja takrat ko sm pod stresom ful vlko stvari nardim narobe no, prenaglim se pa rečem kaj 

narobe, pa ... V tistem trenutku nisem sposobna nč, pač da bi karkoli delava. (krajša tišina) 

Tut če me kdo vpraša, ne morm povedat ka je narobe. Edino če bi me vprašal 10x. Ubistvo bi 

ful rada povedva, pa ne morem? 

Zarad česa? 

Ful bi rada povedva, sam ne znam, ne morem ... 

Težko opišeš? 

Ja.  

Kk se pa ti počutiš v svoji koži? 

(dolga tišina). Lahk rečem da sm zadnje cajte razočarana sama nad sabo. Tk ... Se mi zdi, da 

se je vse podrlo, da je vse propadlo. Še tut tisto kar sm rada delava, sm bva skos zagnana, 

zagreta za vse. Ni več tega, ni več iskre. Pač ni ... Problem je v tem da je pri nobeni stvari ni. 

Ni neke stvari, ki bi jo šla takoj delat pa bi jo z veseljem delala. 

Nimaš volje? 

Ja sploh, do ničesar, dobesedno ... (dolga tišina) Sej se lotim stvari, sam ... (dolga tišina) Ja, 

nimam volje. Pa pride včasih kak dan, ko se ful zasekiram zarad tega ... Včasih mi pa to 

postane ful smešno, ironično, da sm brez volje. Mislim, zkaj sploh bi, ka bom s tem ... (dolga 

tišina) 

Ka pa nardiš, ko ti je najbolj hudo? Kk se soočaš s težkimi trenutki? Ka je tvoja 

strategija? 

Če mi je ful tžko, se morm priprajt do tega, da mi je še bolj težko, da bom pač čist na koncu, 

še bolj na podnu, kr pol bo minlo. (smeh) Ne to je res ... 

Hm, na kak način se pa do tega pripraviš? 
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Da razmišljam še bolj, na najhujše stvari, da dam kako pesem, ki govori o tem, da grem 

poštudirat za nazaj, ne vem, osredotočim se na tisto, kar je najbolj grozno, da je bad, da sm js 

... res že pod zemljo ... Pol pa čez eno uro mine. (krajša tišina) Če bi pa pustva se v tistem 

stanju, pa to ful dolgo pol traja. 

Na nek način torej pospešiš? Pa se kdaj zgodi, da ni bolš? 

Ja, vedno je bolš. 

Še kaka druga strategija? 

Vedno bi rada komu povedla, če se mi kaj zgodi. Pol je bolš. Sam ko ne morem vedno 

povedat, ne znam opisat. Kr navadno so delčki ki jih ne morm dat v celoto ... Sam tisti dan 

ziher ne morem razlagat, čez dva al pa tri dni pa ziher povem. 

Ka bi rekla, da je v tvojem življenju močna točka? Kaj je tisto, zarad česar greš naprej, 

neki kar te spodbuja, kar ti daje upanje. 

Sej glih to je problem, kr si ne znam postavljat ciljev, kr jih doma nikol nismo. Tut če si 

postavim cilj, nisem motivirana. Se mi zdi, da nima smisla... Ni mi neki oprijemljivega.  

Si ne želiš ničesar? 

Ne, sej si želim, sam ne vem ... Kar si edino ful želim, je to, da bi mela otroke pa družino. 

Je misel na družino tisto kar te pol motivira? 

Ja, to je edino kar ... Česar se veselim no. Kr ... Nimam nekega cilja, nimam tistega kar bi me 

gnalo naprej ... 

Maš koga, na kogar se lahk obrneš? 

Sej jih je več, krk sm pač kdaj razpoložena. Animatorjem povem, pa včasih sm še N. ... Pa 

itak, T. a ne. On je biu prvi, on je biu voditl. To je blo tsto obdobje, ko je blo najhujš. Vse sm 

mu povedla. Takrat sm mu vse povedla. Vedno je biu zraun, vedno me je poslušal pa mi 

pomagal. 

Kaj bi pa rekla, kateri so tvoji najpomebnejši odnosi? 
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Zdj itak je na prvem mestu z D. Drugo se pa ne morem odločit ... A družina al prijatli. To se 

mi ful krega. Sej res, da je družina ful pomembna pa te naj nebi nikol na cedilu putsva, sam ... 

Tam nism meva nč. Js sm celotno sebe spremeniva z drugimi ... Ne bi pustva animatorjev. 

Kk bi pa sebe opisava v odnosih z drugimi? 

(dolga tišina) Dejansko sm mela ful probleme pozabit na sebe v tistem trenutku ko sm bla s 

kom. 

A zarad tega kar si od doma prinašava? 

Ja, skos mi je švo po glavi. Nism mogva uredo poslušat, komunicirat. To sm zdj ful odprajva. 

(krajša tišina) Ful so mi postali pomembni pristni, iskreni odnosi. Sej mam vlkokrat še 

problem, da ne povem takoj, ampak me je naučilo, da je katastrofa, da morm povedat, da 

morm bit iskrena in da ne smem prehitr in prevlko zaupat. Z D. ... Sm začela spoznavat sebe. 

Ka sm delava narobe, ka še dans delam narobe ... (krajša tišina) Se bolj trudim. Hočm dat 

priložnost vsakemu. Js vsakemu ... Js dam fantu 5 šanc, če je treba ... Js ... Odpustim takoj. 

Kk bi rekla, da življenje v družini, kjer je alkoholizem, vpliva na tebe, tvoje vedenje, 

odnose, čustva ...? 

Ammm (krajša tišina) Začnes se zavedat kolk je vredno življenje in da neboš ponavlo istih 

napak. Pridejo pa dnevi ko padeš čist na podn, ne najdeš več smisla, pusto bi celo družino pa 

šov kr nimaš več moči met kakršnih koli stikov z njimi. (krajša tišina) Na mojem vedenju se 

kaže to da se ogromno krat smilim sama sbi in odreagiram agresivno ... Kr sm navajena da vsi 

doma to počnejo. Čeprav si tega ne želim in se trudim, ... je tžko. (krajša tišina) Je pa res da 

zaradi tega vlko lažje vzpostavlam kontakte z drugimi in gradim odnos z njimi. Mam željo da 

bi vsakemu pomagala sj doma tega nism zmožna .... (krajša tišina) In ... Zaradi vsega tega ... 

Moja čustva ful nihajo in ... so odvisna od vsakodnevnega razpoloženja in dogodkov doma. 

Kar pa me močno vrže iz tira pr vsakodnevnih opravilih, ... Ne razmišlam vedno trezno in 

tžko postavljam cilje za prihodnost ... 

Ka bi rada povedla svojmu atanu pa mami? 

(daljša tišina) Če sta onadva zapravla svoje življenje naj ne poskušata mojga! Naj se postavita 

v mojo kožo in probata gledat z mojimi očmi. Predvsem mama ... In da nism js kriva za vso 

njeno bolečino, zaprtost, tesnobo, ... tk da nism dolžna tega reševat. Bi bla pa ful vesela da bi 

povedla, zaupala, ... da bi vedva zaka se gre in se bi skup podali na pot. Res si želim da bi me 
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probava razumet in da bi dala tut mni možnost da lahko razumem njo.(krajša tišina) Atanu bi 

pa povedva, ... da verjamem da je marsikaj doživev, ni najdo izhoda in se mu je v tstem 

trenutko edina rešitev zdel alkohol in še zdaj se mu zdi ... Ampak ne reši vsega! Uničuje vse 

okrog sebe. Bolj trpi cela njegova družina kot pa on, ki se na trenutke sploh ne zaveda kaj je 

in kaj hoče ... (krajša tišina) Naj si da priložnost ... Tk sebi kot nam ... in naj dovoli da mu 

pridemo bližje. Ampak če noče ne moremo ... S podporo, zaupanjem, ... trudom, ljubeznijo in 

vero je vse mogoče. Naj nardi prvi korak sam v svoji glavi, pol pa ma nas! (daljša tišina) 

Zdj sma ubistvo čist pri koncu ... Pa še zadnje vprašanje, če bi rada karkoli povedla še, 

maš še kaj za podelit, izpostavit, kar se zdi tebi pomembno? 

Definitivno to, da, ... kdorkoli to doživlja ... Naj tega ne drži u sebi. Naj pove, t istemu ko čuti. 

Če lahko drugemu družinskemu članu al pa prijatlu. Če ... Mn se zdi, da to more bit in je 

moglo bit in js nebi bla taka, če tega ne bi blo ... Upam, da me bo to izučilo, da nem delala 

istih napak ... 

 


