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POVZETEK 

V diplomskem delu obravnavam koncept medgeneracijske travme: to je prenos travme na 

drugo generacijo, ter dejavnike, ki so varovalni ali ogrožajoči pri mehanizmih prenosa travme. 

Najprej opredelim termin travma, posttravmatsko stresno motnjo (PTSM) in medgeneracijsko 

travmo. Opredelim dejavnike, ki pripomorejo k doživljanju in prenosu travme, in sicer z vidika 

posameznika, z vidika travmatičnega dogodka ter z vidika družbenega sistema. 

V empiričnem delu skozi intervjuje štirih posameznic, dveh z izkušnjo povojnega taborišča, ter 

dveh, katerih starši so preživeli povojno taborišče, raziščem, kako se dejavniki prenosa travme 

kažejo na primeru mojih sogovornic. Ugotavljam, ali oziroma kako se travmatična izkušnja 

prenese na drugo generacijo, ter preverim vplive travmatične izkušnje na tretjo generacijo. 

Rezultati kažejo, da sogovornici z izkušnjo taborišča travmo razumeta kot uničeno življenje in 

vsega, kar sta poznali, obe pa menita, da sta bili po taboriščni izkušnji travmatizirani. Ena od 

sogovornic pri sebi prepozna znake PTSM, medtem ko jih druga sogovornica ne zazna, nobena 

od njiju pa nikoli ni bila diagnosticirana z diagnozo PTSM ali diagnozo katere druge duševne 

bolezni. Ena od sogovornic meni, da se je njena travma prenesla prek občutka 

nekompetentnosti, ki ga je doživljala v odnosu do svojih otrok, medtem ko druga sogovornica 

ne priča o nobenih za vzgojo svojih otrok pomembnih posledicah travmatske izkušnje. Pri 

sogovornicah, katerih starši so preživeli taboriščno izkušnjo, nobena ne poroča, niti ne kaže 

simptomov PTSM, nobena od njiju tudi ni bila nikoli diagnosticirana z diagnozo kakšne druge 

duševne bolezni. Ena od sogovornic meni, da je bil izredno močan varovalni dejavnik pri 

prenosu travme njena razširjena družina, druga sogovornica pa meni, da je bil ogrožajoč 

dejavnik pri prenosu travme v njenem primeru zarota molka oziroma tiha komunikacija v 

družini po travmatskem dogodku ter čustvena neodzivnost matere na njene potrebe. Družino 

prepozna kot ogrožajoč dejavnik za prenos travme. Pri vseh štirih intervjuvankah se kot 

pomemben ogrožajoči dejavnik prenosa travme izkaže posttravmatsko okolje, ki se kaže kot 

revščina v povojnem času, ter neodzivnost tedanje oblasti za potrebe travmatiziranih. 

V sklepu diplomskega dela poudarim pomembnost raziskav, izvedenih na temo prenosa 

travme, ter rastočo vlogo socialnega pedagoga pri raziskovanju travmatičnih izkušenj. Prav 



 
 

tako poudarim pomembnost vzpostavljanja tako preventivnih kot tudi kurativnih programov 

na področju travmatičnih dogodkov, ki travmatiziranemu nudijo take in drugačne intervencije.  

Ključne besede: travma, travmatični dogodek, posttravmatska stresna motnja, 

medgeneracijska travma, povojna taboriščna izkušnja, dejavniki prenosa travme 

ABSTRACT 

In my thesis I am talking about intergenerational trauma transmission, which means trauma 

that can transfer from one generation to another and all the factors, that can either be 

protective or risk factors in the mechanisms of trauma transmission. First I define the term 

trauma, post-traumatic stress disorder (PTSD) and intergenerational trauma. I define the 

factors that contribute to the experience and transmission of trauma. From the individual 

point of view, the traumatic experience point of view and from the social system point of view. 

In the empirical part, through the interviews of four individuals, two with post-war camp 

experience and two whose parents survived the post-war camp. I will research how the factors 

of the transmission of trauma are shown on the example of my interviewees. I am finding out 

whether or how the traumatic experience can be passed on to the second generation and how 

traumatic experience can impact the third generation.  

The findings show, that interviewees with post-war camp experience understand traumatic 

experience as destroyed life and everything they have known and they both think, that they 

were left traumatized after the post-war camp experience. One of them recognizes the 

symptoms of PTSD on herself and the other one doesn't. As for diagnosis, none of them was 

ever diagnosed with PTSD or any other mental illness. One of my interviewees thinks that her 

trauma was passed through a sense of incompetence, that she experienced it in the 

relationship with her children, as for the other interviewee, she doesn’t talk about any 

important consequences from the traumatic experience in the raising of her children. 

With the interviewees, whose parents survived the post-war camp experience, none of them 

report, or show symptoms of PTSD. Neither were they ever diagnosed with any other mental 

illness. One of them believes that her extended family was a very powerful protective factor, 

preventing trauma transmission, while the other one thinks, that one of the factors in the 



 
 

trauma transmission in her case was the conspiracy of silence or the lack of communication in 

the family and the emotional non-responsiveness of her mother to meet her needs. She sees 

her family as a risk factor for trauma transmission. For all four interviewees, the post-

traumatic environment represents a significant threatening factor in the transmission of 

trauma. It’s shown as poverty in the post-war period and the inaction of the authorities 

regarding the needs of the traumatized.  

At the end of my thesis I emphasize the increasing importance of research carried out on the 

subject of trauma transmission and the all growing role of social pedagogy in exploring 

traumatic experiences. I also emphasize the importance of both preventive and curative 

programs in the field of traumatic events, that offer help to traumatized individuals. 

Keywords: trauma, traumatic experience, post-traumatic stress disorder, intergenerational 

trauma transmission, post-war camp experience, factors of trauma transmission 
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I. UVOD 

Travmatični dogodki so zelo pogosti v večini družb (van der Kolk, 2003, v Cvetek, 2009), 

nedavna večja reprezentativna raziskava pa je pokazala, da je 60 % moških in 50 % žensk v 

svojem življenju izkusilo travmatični dogodek glede na kriterije Diagnostičnega in statističnega 

priročnika, DSM-IV (po Schore, 2002, v Cvetek 2009). Podobne podatke podata tudi Levine in 

A. Frederick (2015), ki sta po nedavni raziskavi, ki je vključevala več kot 1000 moških in žensk, 

ugotovila, da jih je v zadnjih treh letih 40 % preživelo travmatičen dogodek. Prav tako je 

približno 10 % populacije mogoče v nekem trenutku v življenju postaviti diagnozo 

posttravmatske stresne motnje, še več pa jih kaže nekatere simptome motnje (Cvetek, 2009). 

Čeprav sta travma in posameznikov odziv na travmatičen dogodek v kliničnem smislu 

individualna izkušnja, je razprava o prenosu travme pokazala, da imajo psihične poškodbe, ki 

jih povzroči travma, trajni učinek na posameznikovo okolje, zlasti na njegovo družino 

(Starman, 2006). V diplomskem delu sem zato želela raziskati, kateri so najpomembnejši 

dejavniki za prenos travme, ter kaj vpliva na medgeneracijski prenos travme.  

Ker prenos medgeneracijske travme iz ene generacije v drugo ne poteka črno-belo, je 

raziskovanje tega pojava lahko zelo subjektivno ter oteženo. Po mnenju Y. Danieli (1998) ima 

velik vpliv na prenos travme komunikacijski slog staršev s svojimi potomci ter tudi drugimi 

pomembnimi osebami, s čimer se strinja tudi Kellermann (2001a, v Cvetek, 2009), ki trdi, da 

se medgeneracijski prenos lahko zgodi neposredno na podlagi komunikacijskega sloga, 

vzgojne prakse in družinskih interakcij pozneje v življenju ter posredno z vplivom zgodnjega 

otroštva travmatiziranega na svoje potomce.  

Namen diplomskega dela je opisati in razčleniti termin travma, posttravmatska stresna motnja 

in medgeneracijska travma, ki jo, kot bomo videli, avtorji poimenujejo različno. Predstavila 

bom nekaj raziskav o medgeneracijski travmi ter izpostavila, kaj po mnenju strokovne znanosti 

vpliva na doživljanje in prenos medgeneracijske travme. Skozi povojno taboriščno izkušnjo 

štirih intervjuvank, bom prikazala, kje in kako se v družini kaže prenos travme, ter izpostavila 

pomembnost in vlogo socialnih pedagogov pri okrevanju in podpori pri travmatičnih izkušnjah. 
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Za uvod v diplomsko delo navajam stavek avtorja Hassa (1996, str. 1), ki je sam otrok staršev 

preživelih taborišča. »Sem enainštiridesetletni klinični psiholog, univerzitetni profesor, mož in 

oče. Predvsem pa sem otrok prejšnjega obdobja. Dogodki, ki so se zgodili petdeset let nazaj, 

preden sem se rodil, me zasledujejo. Zgodbe in podobe tistega časa pred mojimi očmi izzovejo 

najbolj intenzivne občutke jeze, strahu in žalosti«. 
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II. TEORETIČNI DEL 

1. TRAVMA 

1.1 Definicija travme 

Beseda »travma« izhaja iz grške besede »rana« in pomeni fizično poškodbo, označuje pa tudi 

psihološke poškodbe, ki potencialno sledijo travmatičnemu dogodku (Dass-Brailsford, 2007). 

Travmatični dogodki so, na primer, boji med vojno, streljanje, nasilje (spolno nasilje, telesni 

napad in rop), ugrabitev, teroristični napad, mučenje, trpinčenje, naravne katastrofe (poplava, 

požar, potres), težke avtomobilske nesreče, diagnosticiranje življenjsko nevarne bolezni in 

podobno. Travmatični pa so lahko tudi dogodki, pri katerih oseba samo izve o dogodkih, ki so 

jih doživele bližnje osebe (na primer o nasilju, usodni bolezni lastnega otroka ali težki nesreči/ 

poškodbi družinskega člana) (Cvetek, 2009). 

A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000) travmatski dogodek opredelita kot dogodek ali dogajanje, 

katerega stvarne razsežnosti po svoji naravi ali po svoji intenziteti presegajo običajna stresna 

doživetja in skoraj pri vseh ljudeh povzročajo trpljenje in psihofiziološke motnje. J. Herman 

(1994, v Starman, 2006, str. 135) doda še, da »je glavna lastnost travmatičnega dogodka ta, 

da vzbuja občutke nemoči in popolne groze.« Da je dogodek travmatičen, mora biti torej tako 

obsežen, močan in intenziven, da bi povzročil travmatizacijo pri večini ljudi, ne glede na 

(karakterne) značilnosti posameznika. 

Že leta pred formalno opredelitvijo travme so se ljudje zavedali in prepoznavali travmatične 

znake, čeprav jih takrat še niso znali opredeliti. P. Dass-Brailsford (2007) meni, da najstarejši 

zapisi o travmatični reakciji opisujejo dva dogodka: prvi je smrt kralja Urnamma (2111–2094 

pr. n. št.) in uničenje mesta Ur (2026–2003 pr. n. št.), oba pa sta bila zabeležena v Sumeriji, 

pred 4.000 leti. Avtor Ben-Ezra (v Dass-Brailsford, prav tam) opiše kot simptoma travme, ki so 

ju čutili Sumerci, povečano anksioznost ter motnje spanja. Te reakcije so podobne tistim, ki jih 

danes najdemo pri ljudeh, ki trpijo za posttravmatsko stresno motnjo (nadalje PTSM), kar kaže, 

da se psihološka reakcija na travmo skozi stoletja ni spreminjala. Tudi Foy (1992) ugotavlja, da 

so bili vzorci psihološke stiske, ki sledijo nenadni travmatični izkušnji, na primer naravni 

katastrofi ali vojnim grozotam, opisani tako v profesionalni kot v laični literaturi mnogo let, 
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preden je American Psychiatric Association prvič formalno vključila PTSM v Diagnostični in 

statistični priročnik duševnih bolezni. PTSM je bila tako vpeljana v trenutni diagnostični sistem 

(šele, op. a.) leta 1980, s prihodom tretje izdaje priročnika. 

Vpliv travme na človeško vedenje dobro predstavita avtorja Levine in A. Frederick (2015) skozi 

pristop telesnega doživljanja. Predpostavka pristopa je, da naš organizem niso samo kosti, 

mišice, kemične snovi ter organi, temveč je potrebno pri raziskovanju organizma upoštevati 

tudi um, prvinske nagone, čustva, razum in duhovnost. Ob grožnji vsi organizmi vklopijo 

vedenje boja, bega ali zamrznitve. Medtem ko pri živalih v divjini preživitveni nagoni 

omogočajo, da si opomorejo od šoka travme (z visoko stopnjo aktiviranosti živčnega sistema, 

premagajo stanje zamrznitve), pa pri človeku preživitveni odzivi (stanje visokega vznemirjenja 

živčnega sistema, ki omogoči kratkoročne obrambne reakcije boja, pobega ali zamrznitve) 

pogosto niso izpeljani do konca. Razlog za to so lahko nepredelane predhodne travme, 

predvsem pa je vzrok v tem, da naši višji možganski centri zatrejo veliko instinktivnih odzivov 

(zaradi socialnih pritiskov). Nedovršen odziv bega ali boja, pa tudi potlačena čustva, povezana 

s travmatičnim dogodkom (strah, nemoč), so ključen razlog  travmatiziranosti pri 

posamezniku. Pristop telesnega doživljanja omogoča, da se skozi terapijo podpre tiste telesne 

mehanizme, ki omogočajo, da se dokončajo oziroma izvršijo obrambne reakcije boja, bega in 

zamrznjenosti. Na ta način sprostimo visoko stopnjo aktiviranosti živčnega sistema. Živčni 

sistem se tako lahko resetira oziroma ponovno vzpostavi notranje ravnovesje. Levine in A. 

Frederick (2015) menita, da je ključ do zdravljenja in razumevanja travm proučevanje odziva 

boja, bega in zamrznitve ter razumevanje, kako sprostiti visoko stopnjo aktiviranosti živčnega 

sistema. 

1.2 Posttravmatska stresna motnja 

American Psychiatric Association (2000) opisuje PTSM kot posledico izpostavljenosti stresorju 

v travmatičnem dogodku, Svetovna zdravstvena organizacija (2008) pa opredeli PTSM kot 

zakasneli in podaljšani odziv na stresni dogodek ali obremenilne okoliščine (kratkega ali 

dolgega trajanja) izjemno nevarne ali katastrofične narave, kar izzove hudo stisko pri večini 

posameznikov. Raziskave, ki so jih izvedli avtorji van der Kolk, van der Hart in Burbridge (1995, 

v Cvetek, 2009) kažejo, da je to tudi ena najpogostejših duševnih motenj. 
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V strokovni literaturi avtorji definirajo PTSM na veliko načinov, zato bom sama po povzemanju 

več avtorjev in priročnikov zajela te definicije ter poskušala razjasniti kompleksnost motnje. 

1.2.1 Definicija PTSM 

V nadaljevanju predstavljam bistvene značilnosti PTSM, ki se kažejo v razvoju značilnih 

simptomov po izpostavitvi travmatičnemu dogodku. 

Značilnosti PTSM definira pet skupin simptomov (povzeto po American Psychiatric 

Association, 2000; Cvetek, 2009; Mikuš Kos in Slodnjak, 2000; Svetovna zdravstvena 

organizacija, 2008): 

A – Ponovno doživljanje travme v mislih, sanjah, predstavah (tako imenovani »flashback«). 

Podoživljanje se pojavi ob dražljajih, ki spominjajo na grozljiv dogodek, včasih pa tudi v 

mirovanju ali drugih okoliščinah. Podoživljanje travme spremljajo čustvene telesne reakcije. 

B – Izogibanje/otopelost. Travmatizirana oseba se pretirano izogiba različnim dražljajem, ki bi 

jo lahko kakorkoli spominjali na travmatski dogodek, lahko se pojavi prevladujoča splošna 

otopelost v odzivanju, odtujenost drugim ljudem. 

C – Prisotni so znaki fiziološkega vznemirjenja, pojavi se vzburjenost (izbruhi jeze, motnje 

spanja, refleks zdrznjenja …). 

D – Motnje koncentracije in druge motnje, zaradi katerih je intelektualno delo oteženo. 

E – Motnje trajajo več kot en mesec. Cvetek (2009) PTSM, ki traja manj kot tri mesece, 

poimenuje akutna, če traja dlje, pa jo imenuje kronična PTSM. 

Da bi bila oseba diagnosticirana s PTSM, je American Psychiatric Association (2013) v zadnjem 

priročniku DSM-V vpeljala še kriterij: 

F – Stopnja izpostavljenosti travmatičnemu dogodku, hudi poškodbi ali spolnemu nasilju. Med 

to se šteje: 

i. neposredna izpostavljenost travmatičnemu dogodku, 

ii. osebno izkustvo travmatičnega dogodka (biti priča dogodku), 
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iii. ko posameznik izve o travmatičnem dogodku bližnjega, 

iv. doživljanje ponavljajoče se izpostavljenosti neprijetnim podrobnostim travmatičnih 

dogodkov (na primer reševalci, ki se na kraju prometne nesreče soočajo s človeškimi 

ostanki). Pri tem je poudarjeno še, da to ne velja za izpostavljenost preko elektronskih 

medijev, televizije, filmov ali slik, razen če je posameznik temu izpostavljen na 

delovnem mestu. 

PTSM predstavlja dramatičen in zapleten premik v stanju dinamičnega ravnovesja organizma. 

Kot kompleksna, dinamična entiteta lahko vpliva na posameznikovo identiteto. Povzroči lahko 

preoblikovanje osebnosti, prepričanj, duhovnosti ter razumevanje smisla in pomena življenja 

(Wilson, idr., 1997, v Wilson, Friedman in Lindy, 2001). 

Za PTSM je značilno tudi hkratno pojavljanje drugih duševnih motenj. »Depresijo prepoznamo 

pri približno polovici posameznikov s PTSM, anksiozne motnje pri več kot tretjini, zlorabo drog 

in alkohola pa pri tretjini vseh žensk in moških« (Shalev, 2000, 2001, v Cvetek, 2009, str. 29). 

Yule (2001, v Cvetek, 2009) še doda, da je pri posameznikih s PTSM pogosto tudi poslabšanje 

splošnega telesnega zdravja in socialnih odnosov. 

1.2.2 Pogostost pojavljanja posttravmatske stresne motnje  

Kot smo že omenili v prejšnjem poglavju, je PTSM ena najpogostejših duševnih motenj. Ne 

glede na to B. Naparstek (2004, v Bussey in Bula Wise, 2007) doda, da je to redka motnja in da 

se pojavi nekje med 8–10 % ljudi, ki so doživeli travmo. Podobne podatke podajo tudi Kaplow, 

Widom, Kitayama idr. (2007, v Gostečnik, 2008), ki skozi široko paleto longitudinalnih raziskav 

in študij ugotovijo, da nekje 60 % moških in 50 % žensk v svojem življenju doživi neke vrste 

travmatični dogodek, po rezultatih istih študij pa samo 5 % moških in 10 % žensk pozneje trpi 

zaradi simptomov PTSM. 

Po American Psychiatric Association (2013) je možnost za razvoj PTSM višja med veterani in 

med poklici pomoči (na primer policaji, gasilci, reševalci),  najvišjo ogroženost za razvoj PTSM 

pa imajo žrtve posilstva, žrtve vojaških spopadov, žrtve ujetništev ter posamezniki, ki so bili 

zaradi etničnih ali političnih nazorov prisilno zaprti. 
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V Sloveniji smo v zadnjih desetletjih doživeli potrese, poplave, vojno, k nam se je zateklo deset 

tisoč beguncev iz bližnjih vojnih območij, uboji in umori pa niso nič redkejši kot v drugih 

državah Evropske unije, menita avtorici A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000). Nagnjenost 

posameznika k temu, da bo po travmatičnem dogodku razvil PTSM, torej po raziskavah B. 

Naparstek (2004, v Bussey in Bula Wise, 2007) ter avtorjev Kaplow, Widom, Kitayama idr. 

(2007, v Gostečnik, 2008) ni odvisna samo od intenzitete travme, temveč k dovzetnosti nekoga 

za PTSM pripomorejo različni dejavniki, kot so dejavniki okolja, osebnostni dejavniki ter 

situacijski dejavniki.  To bomo podrobneje obravnavali v poglavju o dejavnikih, ki vplivajo na 

doživljanje in prenos travme. 

PTSM se lahko razvije pri katerikoli starosti, simptomi pa se po navadi pojavijo tri mesece po 

travmi, čeprav lahko pride tudi do odložitve simptomov in se PTSM pojavi mesece ali leta 

pozneje. Trajanje simptomov PTSM se spreminja, nekateri posamezniki občutijo simptome 

PTSM več kot 12 mesecev po dogodku in nekateri celo več kot 50 let po dogodku (American 

Psychiatric Association, 2013). 

Ne glede na zgornje informacije o pogostosti pojavljanja in trajanju PTSM je po podatkih 

Svetovne zdravstvene organizacije (2008) v večini primerov pričakovati ozdravljenje. Prav tako 

avtorici A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000) razložita, da je po travmatskem dogodku pri 

nekaterih posameznikih opaziti večjo čustveno in socialno zrelost, lahko pa se pokaže tudi 

izrazito pozitivno socialno vedenje, na primer pripravljenost pomagati drugim. O travmatičnih 

izkušnjah, v katerih žrtve travm 'odbijejo' slabe strani travme in se jim uspe še naprej razvijati 

in rasti, govori tudi Cvetek (2009), ki ta pojav poimenuje posttravmatska rast. »Termin rast se 

rabi pri osebi, ki se je razvila v primerjavi s svojo prejšnjo stopnjo psihološkega funkcioniranja 

ali zavedanja življenja« (Tedeschi, Park in Calhoun, 1998, v Cvetek, 2009, str. 339). Tukaj M. 

Rus Makovec (2003) izpostavi prepričanje v naši kulturi, da nas hudi travmatični dogodki in 

grdo ravnanje vedno zaznamujejo samo v negativnem smislu, ter doda, da kot pozitivno 

posledico travmatičnega dogodka vidi posameznikovo poznejšo »odpornost na stres«, ki jo 

bomo bolje opisali v poglavju o psihični ranljivosti in odpornosti na stres. 

Preden opredelim termin medgeneracijska travma, bom najprej izpostavila pojav, ki je po 

mojem mnenju pomemben za profil socialnega pedagoga in se prav tako kot PTSM uvršča v 

posledice travmatičnih dogodkov, vendar običajno prizadene osebe, ki travmatiziranemu 



               Kovač, T. (2019). Medgeneracijski prenos travme in njegov vpliv na družino.   

8 
 

posamezniku pomagajo (prijatelji, družina, profesionalci).  Avtorici M. Bussey in J. Bula Wise 

(2007) pojav poimenujeta sekundarni travmatski stres (v nadaljevanju STS). Kot posledico 

empatičnega doživljanja stiske posameznika lahko osebe, ki travmatiziranemu nudijo pomoč, 

občutijo nemoč, močni strah in otopelost, zaznavajo motnje spanja, motnje koncentracije ter 

podoživljajo travmatski dogodek, vse to pa je podobno simptomom, ki jih izkuša 

travmatizirana oseba. 

Cvetek (2009) STS poimenuje deljena oziroma nadomestna travma. L. A. Pearlman (1995, v 

Cvetek, 2009) opomni, da je za strokovnjaka izredno pomembno, da najde ravnotežje med 

delom, igro in počivanjem. Organizacija, ki zaposluje profil socialnega pedagoga ali katera koli 

ustanova, ki se srečuje s travmatiziranimi posamezniki, bi tako morala strokovnjakom 

zagotoviti možnost za supervizijo, konzultacije, potrebno osebje in stalna izobraževanja na 

področju razumevanja travm (Trippany, Kress in Wilcoxon, 2004, v Cvetek, 2009). 

Na tem mestu bi rada razjasnila tudi razliko med pojavom »izgorelosti« in STS oziroma 

deljeno/nadomestno travmo. »Izgorelost predpostavlja čustveno izčrpanost ali izpraznitev 

zaradi večjih zahtev službe na splošno in ni specifično povezana z delom s travmatiziranimi 

uporabniki« (Rasmussen, 2005, v Cvetek, 2009, str.163). M. Bussey in J. Bula Wise (2007) še 

pojasnita, da se STS pojavi nenadoma in brez opozorila, medtem ko se izgorelost pojavi 

postopoma. 

Dejstvo, da se simptomi STS pojavijo hitro in brez opozorila, predstavlja tveganje za poklice 

pomoči. Strokovnjake lahko ozavestimo in preventivno opremimo s pravimi informacijami, 

tako na področju travm in njihovega razumevanja kot tudi na področju preprečevanja 

izgorelosti, tako da bodo v primeru STS znali ukrepati ter se primerno odzvati. 

2. MEDGENERACIJSKA TRAVMA 

V zgornjem poglavju smo opisali termin travma in opredelili PTSM. V tem poglavju pa se lotimo 

termina medgeneracijska travma, to je travma, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Čeprav 

medgeneracijska travma ni definirana kot množična travma, se bom osredotočila na travme, 

ki prizadenejo večje število ljudi hkrati, saj lahko pustijo posledice v celotni družbi, kulturi, 

vladi in narodih, medtem ko individualne travme ne naredijo toliko kolektivne škode. 
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2.1 Definicija medgeneracijske travme 

Travma, ki se prenaša iz roda v rod, ima mnogo terminov, najpogostejši pa so 

»medgeneracijska travma« (Rakoff, Sigal in Epstein, 1996, v Dass-Brailsford, 2007), 

»generacijska dediščina« (Gostečnik, 2008), »podedovana travma oziroma dedno breme« 

(Jaschke, 2011), »družbena travma« (Bussey in Bula Wise, 2007) in »zgodovinska travma« 

(Brave Heart, 2007, v Bussey in Bula Wise, 2007). 

Rakoff, Sigal in Epstein (1996, v Dass-Brailsford, 2007, str. 5) podajo naslednjo definicijo tega 

pojava: »Medgeneracijska ali multigeneracijska travma je definirana kot nabor čustvenih in 

psiholoških ran, ki se prenašajo iz ene generacije v drugo.«  Gostečnik (2008, str. 78) meni, da 

je to: »… fenomen, ki je zares skrajno krivičen do otrok, in sicer da starši večkrat, sicer 

nezavedno, pa vendar z vso preciznostjo, prenašajo na svoje otroke vse tiste jezne in besne 

impulze, ki so jih v njih vnašali in nanje prenašali njihovi lastni starši.« V nadaljevanju to 

poimenuje kot »generacijska dediščina«, proti kateri se otrok ne more boriti. Avtor Jaschke 

(2011) podedovano travmo opiše kot dedno breme, ki je še posebej razvidno iz depresivnih 

stanj pri potomcih vojnih generacij. Telesne prizadetosti zlasti pa duševne prizadetosti 

potomcev si razlaga z doživetji njihovih prednikov. 

M. Bussey in J. Bula Wise (2007) v svojem delu Trauma transformed opredelita travmo, ki 

zajema več generacij, kot »družbeno travmo« in menita, da se le-ta: »nanaša na vse družbene 

vplive, ki ohranjajo zatiranje proti ranljivi populaciji – vojna, zločini iz sovraštva, diskriminacija 

v šolstvu in zaposlitvi, pomanjkanje, brezdomstvo, fizično in verbalno nasilje, zasvojenost – in 

vse družbene institucije, ki ali ne obravnavajo problematike, ali pa krivijo za problem ljudi, ki 

so prizadeti« (str. 4). Avtorici izpostavita problem ureditve družbe in pristojnost institucij, ki si 

po navadi odgovornost za pomoč travmatiziranim uporabnikom podajajo iz ene ustanove v 

drugo. 

Zadnji termin, ki ga bom opredelila, je »zgodovinska travma«, ki ga predstavi profesorica M. J. 

H. Brave Heart (2007, v Bussey in Bula Wise, 2007) v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. 

Koncept »zgodovinske travme« je uporabila kot poskus razumevanja, zakaj številni 

severnoameriški staroselci ne dosegajo ali ne zmorejo izpolniti tako imenovanih »ameriških 

sanj«, ki naj bi veljale za metaforo temeljnih ameriških vrednot. Zgodovinska travma se pri teh 
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posameznikih kaže kot depresivnost, visoka stopnja zlorabe alkohola, samouničujoče vedenje, 

nizka samozavest, jeza ter težave pri prepoznavanju in izražanju čustev (Brave Heart 1998, 

1999a, 1999b, 2003, v Bussey in Bula Wise, 2007). 

2.2 Raziskovanje medgeneracijske travme 

Raziskovanje pojava »medgeneracijske travme« se je okrepilo šele v letih po drugi svetovni 

vojni, in sicer na ameriških tleh skozi raziskovanje ravnanja s severnoameriškimi staroselci med 

kolonizacijo Amerike, zasužnjevanja črncev v 17. stol. ter napadom na World Trade Center (v 

nadaljevanju WTC), na evropskih tleh pa skozi pričevanja in dokaze o taboriščnih izkušnjah 

posameznikov med nemško okupacijo Evrope. Y. Danieli in F. H. Norris (2016) poudarita 

potrebo po preučevanju posameznikov, ki so doživeli izredne, masivne travmatizacije, tako v 

njihovih »domovinah« kot v vseh razseljenih območjih. To je še dodatno poudarjeno zaradi 

podatka visokega komisarja Organizacije združenih narodov za begunce, Guterresa (2015, v 

Danieli in Noorris, 2016), saj naj bi bilo v letu 2014 zaradi konfliktnih situacij po svetu, dnevno 

prisilno razseljenih 42.500 ljudi. 

M. Y. H. Brave Heart (2003, v Bussey in Bula Wise, 2007) je preko raziskovanja 

severnoameriških staroselcev in skozi tridesetletno klinično prakso skupaj s predhodnimi 

kvalitativnimi in kvantitativnimi raziskavami ugotovila, da zgodovinska nerazrešena žalost, kot 

sestavni del zgodovinske travme oziroma medgeneracijske travme, pojasnjuje simptome in 

posledice depresij med plemeni Northern Plains v severni Ameriki. Medgeneracijske učinke 

travme M. Y. H. Brave Heart raziskuje v študiji, izvedeni leta 2003 (2003, v Dass-Brailsford, 

2007), kjer ugotavlja vpliv »dobe internatov« na poznejše odraslo življenje in vpliv na vzgojo 

potomcev pri severnoameriških staroselcih. Noriega, M. Y. H. Brave Heart in L. M DeBruyn 

(1992, 1998, v Bussey in Bula Wise, 2007) dobo internatov opišejo kot strategijo za nadzor in 

zatiranje. Otroci severnoameriških staroselcev so bili prisilno odvzeti svojim staršem, namestili 

pa so jih v internate po celotnem ozemlju Združenih držav Amerike. V internatih so bili 

podvrženi psihičnemu, spolnemu in telesnemu nasilju, lakoti, zapiranju ter kaznovanju za 

govorjenje njihovega plemenskega jezika. Izsledki raziskave (Brave Heart, 2003, v Dass- 

Brailsford, 2007), izvedene na potomcih posameznikov, ki so preživeli internate, kaže na to, 

da so bili njihovi starši veliko bolj nagnjeni k nasilnemu vedenju, psihiatričnim težavam 

(vključno z depresijo) ter zlorabi alkohola, prav tako pa so bili večkrat neučinkoviti pri 
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discipliniranju svojih otrok. Izsledki kažejo tudi večjo verbalno, fizično in spolno zlorabo nad 

svojimi otroki. 

Dodatna dokumentacija o posledicah medgeneracijske travme izhaja iz ugotovitev ameriškega 

Ministrstva za zdravje in socialne zadeve (Fox, Becker-Green, Gault in Simmons, 2005, v Dass-

Brailsford, 2007). Poročilo potrjuje močno povezavo pri severnoameriških staroselcih med 

visoko stopnjo psiholoških motenj, ki vključujejo depresijo, anksioznost, zlorabo substanc, 

nasilje, psihosomatske simptome, motene medosebne in družinske odnose, ter samomorom. 

Raziskovanje medgeneracijske travme na primeru severnoameriških staroselcev prikazuje 

velik vpliv na življenja zdajšnjih potomcev, ki še vedno čutijo veliko neposrednih in posrednih 

posledic dogodkov, ki so se zgodili pred desetletji. Oetting and Beauvais (1989, v Bussey in 

Bula Wise, 2007) navajata, da je stopnja alkoholizma višja za mlade severnoameriške 

staroselce kot za mlade vseh drugih ras, nadaljnja doživljenjska zloraba alkohola pa je pri 

moških 96 %, pri ženskah pa 92 %. Po raziskavi Indian Health Service (1997, v Bussey in Bula 

Wise, 2007) je za severnoameriške staroselce značilna visoka smrtnost pred 45. letom, nekje 

med 50–67 % prebivalcev pa živi pod pragom revščine. 

Pri medgeneracijski travmi je po mojem mnenju zanimivo to, da ne izzveni čez leta, niti stoletja 

in je lahko v določeni družbeni skupini prisotna tudi več deset generacij. Eyerman (2001, v 

Dass-Brailsford, 2007) meni, da ne glede na to, ali so Afričani v 17. stoletju, prepeljani v 

Severno Ameriko kot sužnji, neposredno doživeli suženjstvo, ali pa so imeli prednike, ki so se 

vedno identificirali skozi spomin in predstavitev suženjstva v družbi. Avtor Eyerman (2001, v 

Dass-Brailsford, 2007) trdi, da je za travmatične reakcije temnopoltih prebivalcev več generacij 

po travmatičnem dogodku kriv kolektivni spomin. »Kolektivni spomin oblikuje občutek 

pripadnosti posameznika določeni skupnosti in opredeljuje skupek spominov, članov neke 

skupnosti« (Širok, 2012, str. 139). 

Eden od bolj nedavnih in odmevnih primerov travmatičnega dogodka v zadnjih dveh 

desetletjih je napad na WTC, 11. septembra leta 2001. Do leta 2007 sicer v literaturi  še ni bilo 

nobene longitudinalne študije, ki bi evalvirala vpliv napada in posledično vpliv na potomce 

prizadetih v napadu, vendar pa raziskave o tisočih otrocih in mladostnikih iz New Yorka, šest 

ali več mesecev po napadu, kažejo na višjo stopnjo stresa, depresij, motenj spanja, 
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anksioznosti, vzburjenosti in strahu kot pri ostali populaciji (Pfefferbaum idr., 2005, v Bussey 

in Bula Wise, 2007). 

Avtorji Yehuda (2002, v Kellerman, 2013), Cai, Golier, Sarapas (2009, v Kellermann, 2013) in 

Chemtob, Nomura, Rajendran idr. (2010, v Kellermann, 2013) so raziskovali nosečnice po 

napadu na WTC, septembra leta 2001. Nosečnice, ki so bile blizu WTC-ja v času napada, so 

rodile otroke, ki so imeli v svoji slini zvišane ravni stresnih hormonov. Ti podatki kažejo, da je 

mogoče stresne hormone opaziti zelo zgodaj v življenju dojenčkov, kar poudarja pomembnost 

biološkega dejavnika tveganja za razvoj PTSM v življenju teh posameznikov. J. Wise (2005, v 

Bussey in Bula Wise, 2007) je s pomočjo opolnomočenja preko skupinskih delovnih aktivnosti 

po napadu na WTC ugotovila, da je: »skupinsko delo nepogrešljivo po travmatičnih dogodkih 

in služi kot protiutež slabim rezultatom, ki so posledica izolacije po katastrofi. Lahko pomaga 

posameznikom, tako da obnovi človeško dostojanstvo, gradi mehanizme soočanja ter ustvarja 

vezi na osebni, medosebni in socialni ravni« (str. 201). Če torej družbena travma izolira, 

skupinsko delo ponovno združuje (Malekoff, 2001, v Bussey in Bula Wise, 2007).   

Socialni pedagog je novodobni strokovnjak, ki se bo pri svojem delu srečeval s travmatiziranimi 

posamezniki. Na tem mestu se strinjam z J. Wise (2005, v Bussey in Bula Wise, 2007) in 

avtorjem Malekoffom (2001, v Bussey in Bula Wise, 2007) ter menim, da lahko socialni 

pedagog kot strokovnjak, ki deluje preko opolnomočenja, s svojo prisotnostjo, intervencijami 

ter preventivnim in kurativnim delovanjem izredno pripomore pri delu z žrtvami travm, tako 

množičnih kot osebnih travm, njegovo delo pa je lahko nepogrešljivo tudi pri preventivnem 

delovanju preprečevanju razvoja simptomov PTSM. Socialni pedagog je lahko kot strokovnjak 

pomemben pri okrevanju od simptomov PTSM ter kot varovalni dejavnik pri razrešitvi travme. 

Varovalne in ogrožajoče dejavnike bomo podrobneje obravnavali v enem od naslednjih 

poglavij.  

Kellermann (2013) predstavi zanimiv vidik raziskovanja medgeneracijske travme danes. Govori 

o epigenetiki in o epigenetskih bioloških nastavkih za prenos travme. Epigenetiko opiše kot 

študijo dednih sprememb v genetski zasnovi, ki pa niso posledica sprememb v osnovnem 

zaporedju kromosomov. Takšne dedne spremembe pogosto nastanejo zaradi okoljskega 

stresa ali velike čustvene travme in po avtorjevem mnenju pustijo določene kemijske 

»oznake« na kromosomih. Te oznake oziroma »prevleke«, kot jih imenuje, postanejo kot neke 



               Kovač, T. (2019). Medgeneracijski prenos travme in njegov vpliv na družino.   

13 
 

vrste spomin celice in ker vse celice nosijo zapis tega dogodka, postane to nekaj, kar vpliva na 

posameznikovo vedenje in razmišljanje. Avtor navaja, da se lahko »oznake« prenašajo tudi iz 

generacije v generacijo, vendar pa poudari, da dokazov, da bi se to dejansko zgodilo v primeru 

PTSM še ni, obstajajo pa dokazi, da so učinki psihološkega stresa podedovani pri miših in 

podganah. Kellermann (2013) se zaveda, da je še veliko neraziskanega na tem področju in tako 

tudi sam še ne želi drzno ugotavljati, ali so »nočne more res podedovane«, zaveda pa se, da je 

področje raziskovanja tega pojava ogromno ter da bi izboljšano razumevanje epigenetskega 

prenosa PTSM pri drugi generaciji travmatiziranih omogočilo natančnejšo diagnozo, izboljšano 

preprečevanje PTSM in bolj ciljno usmerjene intervencije zdravljenja. 

V zgornjih vrsticah sem nakazala, kako je raziskovanje medgeneracijske travme potekalo skozi 

zgodovino in predstavila nekatere vidike ter izsledke raziskav na tem področju. V tem 

diplomskem delu bom medgeneracijsko travmo raziskovala pri preživelih povojnih taborišč na 

Slovenskem. Preživeli taborišč in njihovi potomci naj bi po mnenju H. Starman (2006) 

predstavljali eno izmed bolj raziskanih populacij glede medgeneracijskega prenosa travme v 

zgodovini psihiatrične in psihoterapevtske teorije ter prakse pri nas.  

2.3 Mehanizmi prenosa medgeneracijske travme 

Kot smo omenili v prejšnjem poglavju, so preživeli taboriščniki in njihovi potomci ena izmed 

bolj raziskanih populacij medgeneracijskega prenosa travme pri nas. Čeprav obstajajo 

raziskave o več drugih, prav tako pomembnih travmatičnih dogodkih skozi svetovno 

zgodovino, bom v tem poglavju poskusila opredeliti nekatere mehanizme prenosa 

medgeneracijske travme pri posameznikih z izkušnjo taborišča med drugo svetovno vojno. 

Po osvoboditvi iz koncentracijskega taborišča so si morali travmatizirani posamezniki urediti 

življenje v pogosto negativnem okolju. Preživeli so imeli občutek, da jih nihče ne bi mogel 

popolnoma razumeti, če ni sam doživel istega (Danieli, 1998). Pogostost travmatičnih 

dogodkov v zadnjih nekaj desetletij kaže raziskava avtorjev Solomona in Johnsona (2002, v 

Cvetek, 2009), ki navajata, da v splošni populaciji 89 % oseb doživi travmatično izkušnjo. Službe 

pomoči so se razvile do te mere, da imajo tehnike in vzvode, kako pomagati posameznikom, 

ki so doživeli travmo in njihovim sorodnikom, v času po drugi svetovni vojni in pred tem, pa ni 

bilo tako. Avtorica Y. Danieli (1998), ki velja za pionirko na področju raziskovanja 
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medgeneracijske travme pri posameznikih s taboriščno izkušnjo, omenja ogorčenje, ki ga je 

čutila, potem ko so vsi intervjuvanci, ki so preživeli taboriščno izkušnjo, vztrajali, da jim nihče, 

vključno s strokovnjaki za duševno zdravje, ni verjel ali jih poslušal. Njihova izkušnja je bila tako 

grozljiva, da so po osvoboditvi naleteli na razširjeno ter trdovratno socialno reakcijo, ki je 

zajemala brezbrižnost, izogibanje, represijo in zanikanje tega, kar so doživeli. 

Zarota tišine, kot to poimenuje avtorica, oziroma »zarota molka«, kot je opisano v novejši 

literaturi (Bar-on in dr., 1998, v Cvetek, 2009) je čas po vojni, ko se je družba distancirala od 

vojnih grozot ter si zatiskala oči. Obdobje se je izkazalo za izredno uničujoče, saj je upočasnilo 

socialno-kulturno reintegracijo preživelih s tem, da je še poglobilo njihov občutek 

osamljenosti, odrinjenosti in nezaupanja v družbo. 

Menim, da je zarota tišine ključnega pomena pri konceptu povojnega prenosa travme. Povojna 

družba je bila razdrobljena in izredno nestabilna. Po mnenju sociologa Eriksona (1994, v 

Starman, 2006) je tisti čas zaznamovala huda družbena travma. Avtor trdi, da se ljudje, ki 

preživijo množično nasilje ali hude naravne, ekološke in druge katastrofe, počutijo odrezane 

od sveta. Z izključevalnim diskurzom se krepi solidarnost znotraj izključene skupnosti in čeprav 

je samoizločanje preživelih od ostale družbe, oziroma družin preživelih od drugih družin, 

izjemno močno vezivo znotraj te skupnosti, se z nenehnim aktualiziranjem tematike, ki je za 

to skupnost pereča, preprečuje zdravljenje izvorne travme. 

»Travma lahko tvori skupnost na podoben način kot skupni jezik ali skupno kulturno okolje. Za 

mnoge preživele je njihova različnost postala vir sorodnosti in posebne skupinske identitete. 

Po drugi svetovni vojni so se preživeli taborišč množično in večinsko poročali med seboj, ker 

je bila vez travme močnejša od katerekoli druge. Odtujenost je postala vir združitve, kot če bi 

se v nekem odmerjenem prostorčku na robu eksistence zbirali brezdomci« (Erikson, 1994, v 

Starman, 2006). Avtor to poimenuje »zbiranje ranjenih« (prav tam, str. 147). 

Zaradi zarote tišine je bila edina možnost, ki je ostala preživelim taboriščne izkušnje, poleg 

tega, da so izkušnjo delili eden z drugim, da se popolnoma umaknejo v svoje na novo 

ustvarjene družine. Otroci v teh družinah se spominjajo te vojne zgodovine samo v koščkih, 

vseeno pa omenjajo konstantno psihološko navzočnost taborišča doma, verbalno in 

neverbalno (Danieli, 1998). 
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Y. Danieli (1985) govori o tako imenovani »družini žrtev«, ki je bila značilna za povojno življenje. 

Vzdušje je pogosto zaznamovala vseprisotna depresija, skrb, nezaupanje in strah pred 

zunanjim svetom ter simbiotična odvisnost znotraj družine. V taki družini so bile pogoste burne 

reakcije staršev na vsakodnevne spremembe in dejavnosti. »Družine žrtev« so vztrajale pri 

tem, da ostajajo notranja vrata njihovih stanovanj ves čas odprta. Vsako otrokovo uveljavljanje 

zdrave samostojnosti in potrebe po zasebnosti je ogrožalo starše, ki so imeli občutek, da 

podoživljajo svojo izkušnjo med vojno, ko je vsaka ločitev pomenila popolno in trajno izgubo. 

Zavračali so psihološko pomoč. Otroci so bili naučeni, da ne smejo zaupati nikomur, postali pa 

so tudi mediatorji med starši in zunanjim svetom. Družbene vloge v družini so se zamenjale in 

od otrok se je pričakovalo, da bodo čustveno preskrbeli svoje starše. 

Treba je poudariti, da je nemogoče primerjati travmo, ki so jo doživeli preživeli taborišča, ter 

travmo njihovih potomcev. Vendar pa dejstvo, da po vojni rojeni otroci preživelih niso bili 

neposredno izpostavljeni travmatični izkušnji svojih staršev, ne pomeni, da niso travmatizirani, 

temveč so »povojni potomci praviloma travmatizirani zaradi neustreznega starševstva in 

vzgoje, kakršne so bili globoko travmatizirani preživeli nasilja zmožni« (Karpf, 1997, v Starman, 

2006, str. 139). S. Donaldson-Pressman in Pressman (1997, v Starman, 2006) predstavita 

družinski sistem, ki je značilen za povojne generacije in v katerem so bili otroci pogosto 

čustveni skrbniki svojih staršev. V odnosu starši–otrok so bili prisotni: »posredna 

komunikacija, čustvena nedostopnost in pomanjkanje empatije pri starših, nejasne meje med 

staršem in otrokom, preveliko starševsko zaščitništvo, občutek nevrednosti pri otrocih, 

vzbujanje občutka krivde pri otrocih, otrokova nezmožnost, da bi zadovoljil starše, in, 

posledično, njihovi nenehni poskusi, da bi staršem brali misli« (Donaldson-Pressman in 

Pressman, 1997, v Starman, 2006, str. 142). 

Posredna komunikacija izhaja iz nezmožnosti staršev, da bi svoja čustva izrazili pravočasno, 

naravnost in na ustrezen način. Namesto tega se čustva izražajo posredno, pogosto s pomočjo 

tretje osebe. Na primer, starši, ki so preživeli taborišče so o svojih izkušnjah govorili s prijatelji, 

pri tem pa dopustili, da so otroci vse slišali. Čeprav so bili otroci preživelih v središču starševske 

čustvene pozornosti, govorijo o tem, da starši niso uspeli zadovoljiti njihovih čustvenih potreb 

(Prince, 1995, 1999, v Starman, 2006). Bili so preveč obremenjeni s fizičnimi, prehrambenimi, 

izobraževalnimi in drugimi potrebami svojih otrok, da bi se odzvali na njihove potrebe po 

ljubezni in priznanju. Starši pogosto niso bili sposobni govoriti o čustvih, kar je bistvo 
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problematike starševske čustvene nedostopnosti (Donaldson-Pressman in Pressman 1997, v 

Starman, 2006). To je pomenilo, da se otroci v primeru težav niso obračali na svoje starše, 

temveč so se prej zatekali v domišljijo, k prijateljem in drugim pomembnim osebam. 

Nesposobnost staršev, da bi ubesedili in kontekstualizirali svoja čustva, je v otrocih vzbujala 

strah in stisko ter ustvarila moreče čustveno okolje, v katerem so odraščali (Starman, 2006).  

V tem čustveno nezrelem odnosu med staršem in otrokom se zabrišejo meje in otroci 

postanejo skrbniki svojih staršev. 

Izjemno starševsko zaščitništvo in vsiljiv odnos staršev do otrok je bilo prisotno v večini 

povojnih družin. Vsakdanje, relativno nenevarne dejavnosti so bile vir skrbi in starši so otroke 

odvračali od športnih in drugih družabnih dejavnosti (na primer taborjenja) (Starman, 2006). 

Marsha, otrok preživelih, je tako opisala svoje starše: »Na vse so premočno reagirali … Vse je 

bilo vprašanje življenja in smrti. Vedno so čakali, da se bo zgodilo najhujše« (Hass, 1996, str. 

59). Kot trdi Cvetek (2009), je to prineslo težave pri medsebojnem delovanju, na primer 

pretirana, močna družinska navezanost, odvisnost od družine, strah pred ločitvijo in 

individualizacijo. To simbiozo brez primernih razmejitev med staršem in otrokom lahko 

razumemo kot odraz starševskega oklepanja svojih otrok, vendar pa tudi otrokovo oklepanje 

svojih staršev v upanju, da bodo od njih prejeli še nekaj primernega starševstva, ki ga tako 

močno potrebujejo. Pri otrocih se v odraslem življenju, kot posledica tega, lahko pojavijo 

težave v intimnih odnosih ter slabe veščine reševanja medosebnih konfliktov. 

Hass (1996, str. 51) dobro predstavi, kako so njegovi starši v njem vzbujali slabe občutke. »Zato 

smo preživeli taborišča? To je bil refren mojih staršev – če sem jim odgovarjal ali pa sem prišel 

domov kasneje, kot sem rekel … Kot bi vbrizgavali krivdo direktno v moje srce … Kaj naj bi jim 

odgovoril? Kako naj bi verjel v upravičenost svojih dejanj in občutkov«. Mnogi preživeli starši 

so pogosto kazali akutno pomanjkanje empatije za težave in čustvene potrebe svojih otrok, 

zlasti ko so jih primerjali s svojimi čustvenimi potrebami (prav tam, str. 61). P. Krystal (1990) 

meni, da ko otroci ne prejmejo več čustvenega zadoščenja od svojih staršev, odraščajo v 

navidezno nesmiselnem svetu, ki ne zagotavlja čustvene ali duhovne suverenosti. 

Otroci so kljub vsemu svojo empatično pozornost usmerjali na starše, skušali uganiti, kako se 

ti počutijo in se obnašati tako, da bi jih starši pohvalili. Identificirali so se s trpljenjem svojih 

staršev, da bi jih lažje razumeli in se jim tako približali, hkrati pa so poskušali nadomestiti 
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čustveno nedostopnost svojih staršev tako, da so se zatekali v druge domišljijske svetove 

(Starman, 2006). 

3. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA DOŽIVLJANJE IN PRENOS TRAVME 

V kolikšni meri bo travmatična izkušnja preživelih taborišča pomembna za razvoj in 

psihosocialno zdravje potomcev, je odvisno od nekaterih značilnosti dogodka, posameznika 

ter okolja. V prejšnjih poglavjih sem opredelila PTSM in koncept travme ter razkrila nekatere 

mehanizme prenosa le-te. V tem poglavju bomo opredeliti dejavnike, ki lahko zavirajo ali 

pripomorejo k razvoju simptomov PTSM in poznejšega medgeneracijskega prenosa travme. 

Van der Kolk (2003, v Cvetek, 2009) meni: »da so nekateri vidiki odziva na travmo sicer 

predvidljivi, vendar imajo glavno vlogo pri oblikovanju simptomatologije individualni, 

situacijski in socialni dejavniki« (str. 32). O tem govorijo tudi Dutton, Kaplow Wisdom (2007, v 

Gostečnik, 2008) in Schore (2003, v Gostečnik, 2008), ki predpostavljajo, da pri razvoju PTSM 

nima ključnega pomena samo intenziteta travme, temveč je pri razvoju kroničnih simptomov 

PTSM treba upoštevati tudi osebnostne značilnosti posameznika in njegov odziv na travmatski 

dogodek. Kot smo omenili v poglavju o pogostosti pojavljanja PTSM, se lahko pri hudem 

travmatskem dogodku kot ena od posledic pojavi posttravmatska rast, ki nasprotno od PTSM 

izzove »pomembno koristno spremembo v kognitivnem (spoznavnem) in čustvenem življenju, 

ki se kaže preko vedenja« (Tedeschi, Park in Calhoun, 1998, v Cvetek, 2009, str. 339). Odziv 

posameznika na travmatski dogodek tako ni vedno nekaj negativnega, temveč se v nekaterih 

primerih lahko izkaže kot pozitiven za osebnostno rast. 

V nadaljevanju predstavim dve klasifikaciji dejavnikov, ki vplivata na doživljanje in prenos 

travme. V prvi klasifikaciji opredelim varovalne in ogrožajoče dejavnike ter psihično odpornost 

in ranljivost, v drugi klasifikaciji pa opišem situacijske dejavnike, individualne dejavnike in 

dejavnike okolja, ki vplivajo na doživljanje in prenos travme. 

3.1 Varovalni in ogrožajoči dejavniki ter psihična odpornost in ranljivost 

Razmišljanja in raziskave, ki so poskušale odgovoriti na vprašanje, zakaj so posledice istih, 

enakih ali podobnih travmatskih okoliščin tako različne, so privedle do opredelitve pojma 

varovalnih in ogrožajočih dejavnikov (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). 
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3.1.1 Varovalni dejavniki 

Varovalni dejavniki ali dogajanja delujejo kot protiutež neugodnim dejavnikom, zmanjšujejo 

posameznikovo prizadetost ali pa mu omogočajo, da razvije strategije za obvladovanje 

problemov (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). 

Cvetek (2009) je v kvalitativni raziskavi, ki jo je izvedel leta 2006 in je vključevala 36 primerov 

terapije travm, odkril, da so pomembni varovalni dejavniki: podporni odnos z materjo, 

podporni odnos z očetom, pozitiven odnos do Boga oziroma vere, fizična prisotnost skrbnikov, 

uspeh v šoli, delavnost, ustvarjalnost, moč, odločnost, volja do življenja, odhod iz 

travmatičnega okolja, družina kot vrednota, možnost pogovora, pomoč sorojencev, 

sorodnikov in prijateljev. 

B. Rothschild (2000, v Cvetan, 2016) kot varovalne dejavnike omenja še: pripravljenost na 

pričakovani stres, če je to možno, uspešni odzivi boja ali umika, sistem prepričanj in prejšnje 

življenjske izkušnje. 

3.1.2 Ogrožajoči dejavniki 

Ogrožajoči dejavniki so nasprotno od varovalnih tisti dejavniki, ki otežujejo posameznikovo 

okrevanje po travmatičnem dogodku. 

Cvetek (2009) je v kvalitativni raziskavi, ki jo je izvedel leta 2006 in je vključevala 36 primerov 

terapije travm, odkril naslednje ogrožajoče dejavnike: čustvena odsotnost matere, zavrženost 

očeta, molk oziroma nekomuniciranje o dogodku, v nekaj manj kot 17 % primerov pa še 

vzbujanje občutkov sramu, krivde in zavrženosti, primeri izvajanja telesnega ali duševnega 

nasilja, alkoholizem v družini, konfliktni odnosi v družini, odtujenost staršev, ločitev in primeri, 

ko je storilec sorodnik. A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000) k temu dodata še šibko podporo 

socialne mreže, neaktivnost in dodatno travmatizacijo. 

3.1.3 Psihična odpornost in ranljivost 

Pomemben dejavnik pri odzivu na travmatični dogodek je tudi psihična odpornost in ranljivost. 

Psihična odpornost predstavlja varovalni dejavnik, ranljivost posameznika pa ogrožajoči 

dejavnik. 
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Po M. Rus Makovec (2003) je psihična odpornost sposobnost vzdrževanja ustreznega vedenja 

ob velikih življenjskih stresnih dogodkih. Izraz »odpornost na stres« pomeni posameznikovo 

sposobnost, da se povrne na prejšnjo raven učinkovitosti, oziroma da mu negativne izkušnje 

celo ojačajo, povečajo dane zmožnosti. E. E. Werner (2001, v Dass-Brailsford, 2007) je v študiji 

o odpornosti ugotovila, da kljub skrajnim neugodnim življenjskim situacijam, otroci, ki so 

odporni na stres zmorejo uspeti ter prispevati k družbi. E. E. Werner je na otoku Kauai (Havaji) 

spremljala 505 posameznikov od rojstva do odrasle dobe, da bi preučila vpliv različnih 

bioloških in psihosocialnih dejavnikov tveganja, zaščitnih dejavnikov in stresnih življenjskih 

dogodkov na njihov razvoj. Skupina je bila sestavljena iz posameznikov različnih etničnih 

skupin (japonskih, filipinskih, korejskih, kitajskih, portugalskih ter havajskih narodnosti), vsi pa 

so bili potomci migrantov iz Evrope in Azije, ki so na Havaje emigrirali, da bi delali na plantažah 

sladkorja. Pri približno polovici je bil oče nekvalificiran delavec, mama pa je imela manj kot 

osem let šolanja. Izsledki študije so pokazali, da se je eden od treh otrok razvil v samozavestno, 

sposobno in skrbno odraslo osebo. Kot velik zaščitni dejavnik se je pokazala prisotnost starih 

staršev ali drugih mentorjev, ki so otrokom zagotavljali dosledno vzgojo in podporo. 

B. Rothschild (2011, v Cvetan, 2016) meni, da starši, ki zadovoljujejo otrokove emocionalne in 

fiziološke potrebe, otroka vzgajajo v odraslega, ki bo znal funkcionalno poskrbeti za svoje 

potrebe. Otroci, za katere je dobro poskrbljeno, postanejo odrasli, ki so psihično odporni in ki 

pozitivno rešujejo vsakodnevne težave. M. Rus Makovec (2003) trdi, da so individualne 

lastnosti, ki pomagajo pri psihični odpornosti, visoko samospoštovanje in samoučinkovitost, ki 

pa se najbolje vgrajujejo skozi odnose podpore. Odnos podpore poteka, če so imeli 

posamezniki v svojem ožjem socialnem krogu, kot otroci, stik z vsaj enim zainteresiranim 

roditeljem ali skrbnikom. 

Kilpatrick in Williams (1998, v Cvetek, 2009) poudarita, da vsi posamezniki ne razvijejo PTSM 

po izpostavljenosti travmatičnemu dogodku. Za tiste, ki jo razvijejo, prav tako ni značilna enaka 

moč simptomov. Skozi prispodobo avtoric A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000) lahko 

opredelimo, kaj psihična odpornost in ranljivost pomeni za travmatiziranega. 

»Če z isto palico enako močno udarimo po stekleni, plastični ali kovinski lutki, bodo učinki 

povsem različni. Prva se bo zdrobila, druga bo počila, tretja bo zazvenela« (prav tam, str. 29). 
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Če povzamemo, ob hudih travmah, ki jih doživijo ljudje, so eni hudo psihično poškodovani, 

drugi imajo brazgotine, ki vplivajo na kakovost življenja, tretji pa trpijo bolečine, vendar 

okrevajo brez trajnih posledic. Tukaj Southwick idr. (1994, v Rus Makovec, 2003) poudarijo, da 

še posebej travme iz zgodnejšega življenjskega obdobja lahko povzročijo vsaj do določene 

mere nepopravljivo škodo, medtem ko na drugi strani Rutter (1998, v Rus Makovec, 2003) 

zagovarja stališče, da je zgodnje prikrajšanosti in slabe izkušnje možno nadomestiti ali 

nadgraditi s poznejšimi dobrimi; pa ne samo to – negativne življenjske izkušnje naj bi celo 

vplivale na večanje otrokove odpornosti in sposobnosti obvladovati težave in stres v življenju. 

Psihično odpornost in ranljivost ima otrok zapisano že v genih, vendar starši in za otroka 

pomembne osebe to odpornost in ranljivost krepijo ali zmanjšujejo. Odpornost ima dva glavna 

vira: to sta otrokova narava ali temperament in otrokove izkušnje. Temperament tvori skupek 

lastnosti, ki imajo svojo biološko osnovo, oblikujejo pa jih tudi vplivi okolja in izkušnje (Mikuš 

Kos in Slodnjak, 2000). »Odvisen je od naših dednih zasnov in zajema značilne načine, sloge 

obnašanja in čustvovanja. Silovitost, živahnost, hladnokrvnost so primeri temperamentnih 

lastnosti« (Musek, 2004, str. 44). Ena od lastnosti temperamenta je tudi prilagodljivost, ki 

pomeni kakovost posameznikovega odziva na dogodek, s kakšno hitrostjo se nekdo odzove in 

napor, ki ga posameznik vloži v prilagajanja na nove okoliščine, zlasti na neugodne spremembe 

(Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). 

3.2 Individualni dejavniki, socialni dejavniki ter situacijski dejavniki, ki vplivajo 

na doživljanje in prenos travme 

V nadaljevanju predstavim tri skupine dejavnikov, pomembnih za doživljanje in prenos 

travme. Avtor Perry (2001, v Cvetek, 2009) jih klasificira po lastnostih, in sicer: 1) lastnosti 

dogodka, 2) lastnosti posameznika in 3) lastnosti družinskega/socialnega sistema.  

 

Tabela 1: Dejavniki, povezani s povečanim in zmanjšanim tveganjem za razvoj PTSM po 

travmatičnem dogodku pri otrocih (Perry, 2001, v Cvetek, 2009). 
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 Lastnosti dogodka Lastnosti 
posameznika 

Lastnosti 
družinskega/socialnega 
sistema 

Povečano 
tveganje 

- multipli ali 
večkratni dogodek 
(npr. domača 
zloraba) 
 
- fizična poškodba 
otroka 
 
- vključuje fizično 
poškodbo ali smrt 
ljubljene osebe 
 
- posameznik vidi 
raztrgano ali 
popačeno telo 
 
- uniči dom, šolo ali 
skupnost 
 
-traja dalj časa (npr. 
poplava) 
 
- storilec je član 
družine 
 

- ženski spol 
 
- starost (mlajši ko je 
posameznik, bolj je 
ranljiv) 
 
- subjektivna 
percepcija fizične 
poškodbe 
 
- prejšnje izkušnje 
travmatskih 
dogodkov 
 
- ni kulturnega ali 
verskega zatočišča 
 
-prej obstoječa 
psihična motnja 
 
- nizek IQ 
 
- ni deljene izkušnje 
z vrstniki 
 

- travma neposredno vpliva 
na skrbnike 
 
- anksioznost v primarnih 
skrbnikih 
 
- grožnja obstaja še naprej in 
moti družino 
 
- kaotična družina 
 
- odsotni skrbniki 

    

Zmanjšano 
tveganje 

- en dogodek 
 
- storilec je tujec 
 
- ni motnje v 
strukturi družine 
ali skupnosti 
 
- kratek čas (npr. 
tornado) 

- kognitivna sposobnost 
razumeti abstraktne 
koncepte 
 
- zdrave veščine 
spoprijemanja 
 
- poučenost o normalnih 
posttravmatskih odzivih  
 
- takojšnje 
posttravmatske 
intervencije 
 
- močne vezi s kulturnim 
ali verskim sistemom 
prepričanj 
 

- tolažeča družinska 
opora 
 
- ne travmatizirani 
skrbniki 
 
- skrbniki so poučeni o 
normalnih 
posttravmatskih odzivih 
 
- močna družinska 
prepričanja 
 
- zrele in uglašene 
starševske veščine 
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V naslednjih vrsticah bom s pomočjo tabele razložila situacijske dejavnike, individualne 

dejavnike ter socialne dejavnike, ki vplivajo na doživljanje in prenos travme. 

3.2.1 Lastnosti dogodka/okoliščine dogodka ali situacijski dejavniki 

Pri lastnostih dogodka je pomembno, ali bo posameznik dogodek razumel kot ogrožajoč ali ne, 

to pa je odvisno od tega, kakšen pomen ima dogodek za posameznika. Izjemno ogrožajoči in 

grozoviti dogodki ne povzročajo nujno travme, če se, na primer, posameznik ne zaveda 

nevarnosti. Možno je, da je za otroka travmatičen dogodek, ki po splošni presoji ni travmatski, 

ima pa tak pomen v doživljanju otroka; na primer srečanje z živaljo, pred katero ima otrok 

fobijo. Govorimo o stvarni in doživeti ogroženosti. Za otroka, ki ima posebne strahove (fobijo) 

pred kako živaljo (na primer pes), lahko stik z njo predstavlja travmo (Mikuš Kos in Slodnjak, 

2000). Avtor Perry (2001, v Cvetek, 2009) meni, da tveganje povečuje tudi, če se dogodek 

ponavlja (na primer domača zloraba) ali pa če dogodek traja dalj časa, medtem ko enkratni in 

kratkotrajni dogodek zmanjša tveganje za nastanek PTSM pri posamezniku po travmi. 

3.2.2 Lastnosti posameznika/osebnostne značilnosti ali individualni dejavniki 

Kako bo posameznik dojel travmatično izkušnjo, je odvisno tudi od lastnosti posameznika 

oziroma njegovih osebnostnih značilnosti. A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000) kot pomembne 

lastnosti posameznika navedeta temperament, posameznikovo občutljivost in zmogljivost 

obvladovati travmatični dogodek, razumevanje nevarnosti dogodka in osebni pomen dogodka 

za posameznika kot pomembne za odziv na travmo, pa tudi starost posameznika, razvojno 

fazo, odpornost, prejšnje travme, prejšnje izgube, zdravstveno stanje ter sposobnost poiskati 

pomoč. Perry (2001, v Cvetek, 2009) doda, da je večje tveganje za razvoj PTSM, če je 

posameznik ženskega spola ter ima nizek inteligenčni količnik. Kot eno izmed lastnosti 

posameznika, ki zmanjšuje tveganje za nastanek PTSM, pa navaja poučenost o simptomih 

PTSM in zavedanje le-teh in pripravljenost na posttravmatske intervencije. 

A. Lieberman (2004) kot individualne dejavnike izpostavi razvojno fazo, v kateri se posameznik 

v fazi travme nahaja. Opozarja, da bi bilo treba pri ugotavljanju travmatskih izkušenj dogodka 

na posameznika vključiti tudi razvojne faze. Določen dogodek je lahko za odraslega popolnoma 

nepomemben in zanj ne predstavlja nobenih posledic, medtem ko se za otroka lahko izkaže 
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kot zelo pomemben in ogrožajoč, saj se otrok osebnostno in telesno še razvija in pripravlja na 

soočanja s problemi, ki jih prinese življenje. 

3.2.3 Lastnosti družinskega in socialnega sistema/dejavniki okolja ali socialni dejavniki  

Lastnosti družinskega in socialnega sistema oziroma dejavniki okolja so nekaj, na kar 

posameznik ne zmore vplivati (na primer finančno stanje družine). Pregled mnogih raziskav 

(Ballenger in dr., 2004, v Cvetek, 2009) je pokazal, da je morda najpomembnejši pokazatelj 

tega, da bo PTSM postal kroničen, prav okolje po travmi. Posttravmatska podpora in druge 

intervencije lahko močno zmanjšajo tveganje. O tem govorita tudi A. Mikuš Kos in V. Slodnjak 

(2000), ki menita, da je za otroka najpomembnejše okolje družina, poudarita pa tudi, da je 

otrokovo okolje lahko glavni vir varovalnih dejavnikov. Če je družina trdna, ima lahko izredno 

močno varovalno vlogo in je neprecenljive vrednosti v vseh obdobjih posameznikovega 

življenja. Težavo vidita v tem, da je ob travmatskih dogodkih, v katere je vključen otrok, 

pogosto prizadet celotni družinski sistem, predvsem starši. Starši so tako lahko preveč 

prizadeti, da bi pomagali otroku. 

Newcomb in Locke (2001, v Cvetek, 2009) med socialne dejavnike uvrščata, na primer, 

brezposelnost, revščino, sosesko in socialno izolacijo, v katero so po navadi vpeti tako starši 

kot otroci. Perry (2001, v Cvetek, 2009) kot socialne dejavnike ali dejavnike okolja, ki 

povečujejo tveganje za nastanek PTSM, navaja anksioznost odraslih, ki nudijo pomoč otroku 

ali odsotnost pomembnih drugih za otroka. Kot dejavnike, ki tveganje zmanjšujejo, pa navaja 

skrbnike, ki niso travmatizirani, ki zaznajo posttravmatski odziv pri otrocih, so o odzivih 

poučeni ter so s partnerjem skladni pri vzgoji. 

4. MEDGENERACIJSKA TRAVMA NA SLOVENSKEM 

Čeprav se skozi diplomsko delo dotikam nekoliko bolj časovno oddaljenih travmatičnih 

zgodovinskih dogodkov (od suženjstva v Severni Ameriki do severnoameriških staroselcev), v 

nadaljevanju opredelim raziskave o pogostosti pojavljanja travme pri potomcih 

travmatiziranih na Slovenskem in nekaj besed namenim travmam druge svetovne vojne pri 

nas. 
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V raziskavi, ki so jo izvedli K. Ferčak in drugi (2006, v Cvetek, 2009) in v katero je bilo vključenih 

190 odraslih udeležencev na slovenskem območju, so odkrili večje razlike v odstotkih 

pojavljanja določene vrste travme med tistimi, pri katerih so tudi starši ali stari starši doživeli 

enako vrsto travme ter tistimi, pri katerih enake vrste travmatične izkušnje pri starših ali starih 

starših ni bilo. V raziskavi, ki jo je izvedel Cvetek (2006, v Cvetek, 2009) in ki je vključevala 36 

primerov travme v terapiji, je bilo ugotovljeno, da so v 39 % primerov klienti vedeli za enako 

vrsto travme pri starših, kot so jo doživeli sami. 

Erzar in K. Kompan Erzar (2011) članek Travma povojnih pobojev in njeno zdravljenje začneta 

s stavkom »Ker lahko dolgoročno živimo samo v varnih odnosih, je reševanje te travme stvar 

preživetja. Dokler ne ustvarimo pogojev za sočutno solidarnost in žalovanje, bomo kot družba 

in posamezniki zaznamovani s pretrganimi odnosi, utišanim obupom, lažnim pogumom, 

nasilnostjo in samodestruktivnostjo« (str. 315). Kako torej travma druge svetovne vojne vpliva 

na slovensko kulturo, družbo, na naše okolje, mogoče na naše stare starše in posredno tudi na 

nas same? Avtorja menita, da žrtve nezavedno in nehote utrjujejo svojo vlogo, tistim, ki so jim 

škodovali, pa pripisujejo več moči in potenciala, kot ga imajo v resnici, medtem ko same 

ostajajo pasivne, jezne, prizadete in prestrašene. Posledica tega je današnji vtis, da je travma 

druge svetovne vojne ljudem vzela dostojanstvo, sočutje in človečnost. Avtorja zato menita, 

da problem razpravljanja o travmi druge svetovne vojne v Sloveniji ni samo o tem, da se o njej 

dolgo ni smelo govoriti, ter da večina žrtev še vedno molči, temveč da so o njej govorili samo 

razočarani ljudje, ki niso imeli potenciala da ustavijo širjenje travme (Erzar in Kompan Erzar, 

2011). 

Če povzamem, na Slovenskem je travma druge svetovne vojne za nekatere še vedno tema, o 

kateri težko razpravljajo, ostajajo v krču travmatičnih izkušenj tistega časa ali pa travmatičnih 

izkušenj svojih staršev, mogoče celo starih staršev. V empiričnem delu želim skozi raziskavo 

pokazati dejavnike in mehanizme prenosa travme na primeru mojih sogovornic, ki so preživele 

povojno taborišče ali pa so povojno taborišče preživeli njihovi starši.  
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III. EMPIRIČNI DEL 

5. OPREDELITEV PROBLEMA 

Kot smo opisali v teoretičnem delu, vsi nasilni zgodovinski dogodki, zatiranja, represija in 

diskriminacija, ki so jo doživele prejšnje generacije, lahko vplivajo na življenja naslednjih 

generacij v obliki travm, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. 

Travmatska doživetja lahko povzročijo naravne katastrofe (poplave, potresi, požari). Tem 

travmatskim doživetjem pravimo neosebna in so v letih od 1967 do 1991 terjala življenja 

sedmih milijonov ljudi, ter na nek način prizadela tri milijarde ljudi (Allen, 2001, v Rus 

Makovec, 2003). J. Herman (1994, v Starman, 2006) opiše travme, ki jih je povzročil sočlovek 

(medosebne travme), ter pove, da so medosebne travme veliko bolj problematične in imajo 

tudi psihološko in socialno težje posledice, na primer naravne nesreče. Žrtve človeškega nasilja 

izgubijo občutek varnosti v okolju, ter okoli sebe razpoznavajo ljudi kot nepredvidljive in 

nenaklonjene. Skozi diplomsko delo sem želela raziskati, kako travme, še posebej medosebne 

travme, natančneje povojna travma in travma taborišča, vpliva na posameznike ter njihove 

potomce. 

Avtorja Erzar in K. Kompan Erzar (2011) trdita, da način, s katerim smo se doslej soočali s 

povojno travmo, daje slutiti, da so v naši sedanji situaciji pretekle bolečine in krivice zelo žive 

in prikrito dejavne. Zmotno je misliti, da travma v neki družbi prizadene le določeno 

populacijo. Izgubljena varnost in izgubljeno sočutje slej ko prej dosežeta sleherno družino ali 

sleherno celico, kjer nastajajo občutki medosebne varnosti in kjer smo deležni sočutja. Vsaka 

nezaceljena travma je zato izjemno škodljiva za vse, najprej seveda za tiste, ki so jo neposredno 

doživeli in jo še vedno tiščijo v sebi, nato za njihove sorodnike in otroke, ki bi sicer o travmi 

radi spregovorili, pa ne vedo za njen vir. 

Raziskava, izvedena v tem diplomskem delu, osvetli tiste starševske vzorce vzgojne vplive ter 

komunikacijske sloge, ki lahko zavirajo ali pospešijo prenos travme. Izvedena raziskava je 

zanimiva tudi z vidika socialnega pedagoga, saj se bomo med delom z ranljivimi in obrobnimi 

skupinami srečevali z bolj ali manj težkimi travmatičnimi izkušnjami ljudi. 
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Zaradi tega se mi je koncept prenosa travme in morebitna prekinitev vzorcev, ki pripomorejo 

k prenosu travme, zdel zanimiv za nadaljnjo raziskovanje ter za moj osebni razvoj v vlogi 

socialnega pedagoga. 

6. NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 

Namen diplomskega dela je skozi intervjuje dveh posameznic, ki sta doživeli taboriščno 

izkušnjo in dveh posameznic, katerih starši so doživeli taboriščno izkušnjo, ugotoviti naslednje: 

 Ugotoviti želim, ali intervjuvanki, ki sta preživeli taborišče, razumeta travmo, ter ali sta 

kdaj trpeli (bili diagnosticirani) za simptomi PTSM ali katero drugo duševno boleznijo. 

 Raziskati sem želela, ali posameznici, ki sta doživeli taboriščno izkušnjo, menita, da sta 

travmatizirani, ter kako je to vplivalo na njuno vzgojo otrok. 

 Želela sem raziskati, ali sta posameznici, katerih starši so doživeli taboriščno izkušnjo, 

doživeli medgeneracijski prenos travme, ter ali sta kdaj trpeli (bili diagnosticirani) za 

simptomi PTSM. 

 Na primeru vseh štirih intervjuvank sem želela ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na 

doživljanje in prenos travme. 

7. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V empiričnem delu bom poskušala odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

V1. Kako intervjuvanki, ki sta preživeli taborišče, razumeta travmo? Menita, da sta bili 

travmatizirani? Menita, da imata/sta kdaj imeli PTSM oziroma bili diagnosticirani s katero 

drugo duševno boleznijo? 

V2. Na kakšen način intervjuvanki, ki sta preživeli taborišče, ocenjujeta, da je njuna izkušnja 

vplivala na njuno vzgojo otrok in na družinsko okolje? 

V3. Ali in kako intervjuvanki, katerih starši so preživeli taboriščno izkušnjo, menita, da sta 

doživeli medgeneracijski prenos travme? Sta kdaj v življenju imeli/imata PTSM oziroma bili 

diagnosticirani s katero drugo duševno boleznijo? 
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V4. Kateri so tisti dejavniki, ki pri mojih sogovornicah (tako preživelih kot njihovih potomcev) 

vplivajo na prenos travme? 

8. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

V raziskovalnem delu sem se zaradi teme svojega diplomskega dela odločila za kvalitativno 

metodologijo, in sicer metodo intervjuja. Metoda intervjuja mi je omogočala bogat vpogled v 

življenja intervjuvank. Želela sem čim bolj podrobno spoznati osebe, ki so doživele travmo in 

njihove potomce ter njihove značilnosti in vzgojo, kar s kvantitativno metodologijo ne bi bilo 

mogoče. 

8.1 Vzorec 

Izbrane intervjuvanke sem pridobila preko znanca in Muzeja novejše zgodovine Slovenije, kjer 

vsako leto obeležujejo Dan spomina na žrtve holokavsta. Eno gospo sem pridobila preko 

poznanstev in je bila prijazno pripravljena opraviti intervju z mano, pozneje pa sta se prošnji 

na intervju odzvali še dve gospe z izkušnjo taborišča ter hčerka ene od njiju. 

V interpretaciji sem prvo intervjuvanko označila z A, drugo z B. Prvi dve sogovornici 

predstavljata preživeli taboriščno izkušnjo. Tretja gospa bo označena s črko C in četrta s črko 

D. Onidve predstavljata potomki preživelih taborišča. Intervjuvanki B in D sta v interpretaciji 

zaradi preglednosti predstavljeni tudi v svojem poglavju, saj sta v sorodstvenem razmerju 

mama-hči, kar je za namene diplomskega dela pomemben vidik.  

Intervjuvanka A je pri 16 letih preživela taborišče Teharje, dogodkov tam pa se spominja še 

danes. Oče, mama, ona ter mlajša sestrica, ki je takrat štela 11 let, so bili prepeljani v taborišče 

Teharje z Vrhnike, kjer so živeli na domačiji očetovih staršev. Takoj po prihodu v taborišče so 

jih ločili od očeta, ki so ga videle šele nekaj mesecev pozneje, mlajšo sestrico pa so odpeljali v 

tako imenovano taborišče Petriček, namenjeno otrokom mater iz taborišča Teharje. Sestrice 

ni nikoli več videla, saj je v taborišču umrla zaradi griže. V času izvedbe intervjuja je bila stara 

88 let. 

Intervjuvanka B je gospa, ki je preživela izkušnjo taborišča Strnišče pri Ptuju (Šterntal). Moža 

so odpeljali maja leta 1945, ponjo in po hčerko pa so prišli nekaj tednov pozneje. Takrat je bila 
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noseča in zaradi stresa, pomanjkanja hrane v taborišču ter pretepanja bi otroka skoraj izgubila. 

Po treh tednih so jo izpustili domov, mož pa se je vrnil šele septembra istega leta izčrpan in 

bolan. Agonije, ki jo je doživela v taborišču, ne bo pozabila nikoli. V času intervjuja je bila stara 

96 let. 

Intervjuvanka C je gospa, ki se je rodila med drugo svetovno vojno leta 1943, meseca 

novembra. Prve mesece je preživela v taborišču Passau, v Nemčiji, kamor so jih po aretaciji 

poslali skupaj z mamo ter starejšo sestro. V taborišču so ostale štirinajst mesecev, osvobodili 

so jih Američani, domov pa se vrnile bolne, izčrpane in podhranjene. V tem času niso imele 

stikov z očetom, zato je bilo presenečenje še večje, ko jih je pričakal na domači avtobusni 

postaji. V času intervjuja je bila stara 74 let. 

Intervjuvanka D je gospa, rojena leta 1940, katere starša sta doživela izkušnjo taborišča 

Strnišče pri Ptuju oziroma Šterntal, kot so ga imenovali takrat. Je tudi hčerka intervjuvanke D. 

Očeta so po koncu vojne odpeljali možje tedanje oblasti. Tudi po mamo so prišli in jo odpeljali, 

njo pa so po mamičinem moledovanju pustili doma. Babica in mlajši sestrici so se skrile ter se 

rešile taborišča. Mama se je po treh tednih vrnila domov, vendar je bila v taborišču mučena in 

stradana, zato je skoraj izgubila še nerojenega otroka. Od očeta niso slišale ničesar več 

mesecev, dokler se ni septembra leta 1945 vrnil. Izselili so jih iz kmetije ter jim pobrali večino 

premoženja. V času intervjuja je bila stara 77 let. 

8.2 Raziskovalni instrument 

Za raziskovalni instrument sem uporabila nestrukturiran ali nestandardiziran intervju. Kordeš 

in M. Smrdu (2015) menita, da je tak intervju najpogostejša oblika pridobivanja kvalitativnih 

podatkov, saj vprašanja odprtega tipa lahko sledijo določenemu predhodnemu okviru ali pa 

so popolnoma prosta. S tem tipom intervjuja lahko dobro preiščemo novo področje 

raziskovanja, saj lahko odkrijemo, kje so problemi, kako ljudje gledajo nanje, kako se o tem 

pogovarjajo, na kakšni ravni razumejo pojav. Tak intervju je fleksibilnejši, z njim se bolj 

približamo afektivni in vrednostni ravni, odgovori pa so bolj spontani in konkretni. Ta tip 

intervjuja mi je omogočal, da je pogovor tekel bolj sproščeno in tekoče, prav tako pa je bilo 

lažje vzpostaviti oseben odnos oziroma dajati intervjuvankam občutek, da so z mano varne in 
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mi lahko zaupajo. Poleg osnovnih smernic sem tako svojim sogovornicam dala tudi dovolj 

prostora za lastno vrednotenje odgovorov. 

V Prilogi 1 na koncu diplomskega dela prilagam osnutek vprašanj, ki sem jih uporabila pri 

intervjujih, v Prilogi 2 pa prilagam primer kodiranja na primeru intervjuja z eno izmed 

sogovornic. 

8.3 Postopek zbiranja podatkov 

Intervjuje sem opravila med koncem julija in koncem septembra leta 2017. Dva intervjuja sta 

bila izvedena na domu, dva pa v domu za ostarele. Najstarejšo sogovornico sem obiskala v 

Domu starejših občanov v Šentjurju, kjer je v tistem času bivala. Prvi intervju je bil poleg tega, 

da sem bila jaz izredno živčna, tudi najbolj naporen zaradi starosti sogovornice. Gospo sem 

težko razumela, izgubljala je tok misli ter se sredi pripovedovanja ustavljala. Čeprav sem 

menila, da bo njen intervju najpomembnejši za diplomsko delo, sem pridobila le par strani 

pretipkanega besedila, medtem ko je intervju trajal skoraj eno uro. Na isti lokaciji sem intervju 

opravila tudi z njeno hčerko. Sestali sva se v večnamenskem prostoru, ki so nama ga v domu 

za ostarele odstopili v ta namen. Intervju je potekal približno eno uro. S sogovornico, ki je bila 

v taborišču Passau, sem intervju opravila na njenem domu v Trbovljah, kjer po smrti moža živi 

sama. Najino druženje je trajalo dve uri, gospa pa mi je pokazala tudi slike svoje družine ter 

nekatere dokumente in slike iz taborišča. Zadnji intervju je prav tako potekal na domu 

sogovornice na Vrhniki, vse skupaj pa je trajalo približno eno uro. 

Vsem štirim sogovornicam sem pojasnila, da je intervju anonimen, da se zavedam občutljivosti 

teme in da če se bodo v kakem trenutku počutile neprijetno, naj mi to povedo. Med intervjuji 

sem se trudila uporabiti metodo aktivnega poslušanja (prikimavanje, parafraziranje, 

povzemanje …) in sogovornice usmerjati k temi diplomskega dela.  

8.4 Postopek obdelave podatkov 

Intervjuje sem po predhodnem dogovoru posnela pri vseh štirih intervjuvankah, kar mi je 

omogočalo lažje sledenje temi pogovora in tudi lažje prepisovanje. Za obdelavo zbranih 

podatkov sem uporabila postopek kvalitativne analize, ki se imenuje odprto kodiranje. 

»Osrednji del kvalitativne analize gradiva predstavlja proces kodiranja, ki pomeni 
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interpretacijo analiziranega besedila oziroma določevanje pomena (ključnih besed, pojmov, 

kod) posameznim delom besedila« (Charmaz, 2006, Bryman, 2004, Flick, 1998, v Vogrinc, 

2008, str. 61). Intervjuje sem tako razvrstila v tabele, kjer sem s podčrtovanjem pomembnih 

delov besedila določila kode 1. reda, kode 2. reda ter kategorije. Primer odprtega kodiranja na 

enem izmed intervjujev je predstavljen v Prilogi 2 na koncu diplomskega dela. Na koncu sem 

kode združila v smiselne kategorije, ki sem jih razdelila v dve skupini. Prva skupina predstavlja 

kategorije, pridobljene iz intervjujev sogovornic, ki sta imeli izkušnjo taborišča, druga skupina 

pa predstavlja kategorije sogovornic, katerih starši so doživeli taboriščno izkušnjo. Kategorije 

sem v povezavi s teorijo nato analizirala. Končne ugotovitve sem povzela v utemeljeni teoriji. 

9. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

9.1 Interpretacija intervjujev pri sogovornicah z izkušnjo taborišča 

Tabela 2: Združitev kod 2. reda v smiselne kategorije pri sogovornicah z izkušnjo taborišča. 

KODE 2. REDA KATEGORIJE  
Opis travmatske izkušnje, soočanje z 

razsežnostjo travme, osmišljanje travme, 

strah pred izgubo, disociacija 

TRAVMATSKA IZKUŠNJA DOGODKA 

Podoživljanje travme, tako imenovani 

flashbacki, nočne more 

SIMPTOMI PTSM 

Odnos mama-hči pred vojno in po vojni, 

pomanjkanje komunikacije, nedosledna 

vzgoja, hladni odnosi, občutek 

nesposobnosti 

MEHANIZMI PRENOSA TRAVME 

Nespodbudno okolje, vsesplošna beda, 

krivično okolje, neposlušnost oblasti za 

težave prebivalcev, pomanjkanje strokovne 

pomoči, zarota tišine 

VPLIV OKOLJA NA PRENOS TRAVME 

9.1.1 Travmatska izkušnja dogodka in simptomi PTSM 

Obe intervjuvani gospe sta po definiciji travme, da je to: »neprijetno čustveno doživetje, ki ima 

dolgo trajajoče učinke na duševnost« (Allen, 2001, v Rus Makovec, 2003, str. 18), doživeli 

travmatično izkušnjo. Travmo razumeta kot uničeno življenje, smrt sorodnikov ter izgubo 

vsega, kar sta imeli ali poznali. 
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Intervjuvanka A pove, da jo je najbolj zaznamovala, »… smrt sestre ... Po tistem se ne jaz ne 

mati nisva mogle več pobrat … Nisva ble iste.« A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000) sicer navajata, 

da večina posameznikov, ki so doživeli travmatsko izkušnjo kot otroci, okreva od travmatskih 

doživetij, vendar to ne pomeni, da so doživetja izbrisana iz njihovega spomina. Travmatični 

dogodek zaradi svoje intenzitete, nenadnosti in presenečenja v prvi fazi pri otroku povzroči 

zlom obrambnih mehanizmov. Posledice pa so občutki groze, nemoči in nebogljenosti. Prav to 

se je zgodilo pri intervjuvanki A, ko so prispeli v taborišče. Čutila je strah, grozo ter popolno 

stisko brez upanja na rešitev »Blo je kot na pokopališču, barake, ljudje …. Še zemlja je bla brez 

življenja«. Taboriščna travma ne predstavlja enkratnega dogodka, temveč se v taboriščno 

travmo na koncu sestavijo različne travmatične situacije in izkušnje, ki jih je gospa doživela, 

mogoče videla ali pa je videla, da jih je doživela njena družina, na primer sestra. Dalj časa 

trajajoča travma seveda podaljšuje občutke nemoči in groze. M. Rus Makovec (2003) tukaj 

omenja, dva občutka, ki sta v ne travmatičnih izkušnjah, vitalnega pomena za razvoj 

posameznika. Prvi je občutek nadzora nad dogajanjem, drugi občutek pa, da lahko predvidimo 

dogodke. Pri travmatični izkušnji sta ta dva občutka izkrivljena, saj posameznik nima nadzora 

nad dogajanjem, in ne more predvideti dogodkov. Oba občutka je intervjuvanka A dalj časa 

doživljala med bivanjem v taborišču in sta po mojem mnenju tudi razlog, da je pozneje 

doživljala simptome PTSM. 

Intervjuvanka B kot travmatično izkušnjo, ki jo je najbolj zaznamovala, izpostavi občutek, ki ga 

imaš, ko veš, da boš nekoga videl zadnjič: »objela sem jo … Objela sem (pove ime otroka) in je 

nisem htela več spustit … imela sem občutek, da je zadnjič, tuki (pokaže na srce).« Čeprav se 

je vrnila k družini, je gospo vse življenje zaznamoval strah, ki ga je občutila v tem trenutku.  

Strah pred izgubo nečesa pomembnega, lahko je to posamezniku ljuba oseba, ali pa strah pred 

izgubo poznanega življenja. Zakaj je pri intervjuvanki B strah tako močno prisoten skozi celotno 

življenje, poskušam skozi koncept telesnega (somatskega) spomina B. Rotschild (2003, v 

Cvetek, 2009) razložiti v naslednjih stavkih. Telesni spomin je, na primer, ko se spomnimo, 

kako smo vozili kolo. To pomeni, da se nam ni treba ponovno naučiti voziti kolesa ali plavati. 

Gre za nezavedni implicitni spomin, ki je samodejen in za vedno shranjen v možganih. Menim, 

da je pri intervjuvanki B telesni travmatičen spomin odločilen za njen poznejši strah pred 

uniformami in avtoriteto, pripomore pa tudi k razvoju njenih simptomov PTSM. Tudi njena 
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hčerka, intervjuvanka D pravi, da: »… mama je od taborišča zgledala kot prestrašena srnca 

pred avtomobilom, taka plašna, sključena …« 

Zaradi somatskega spomina in njegovega vpliva na razreševanje travme, je po mnenju avtorjev 

P. Ogden in Minton (2000, v Cvetek, 2009) treba pri obravnavi travme vključiti tudi ukrepe za 

pospeševanje čutno-gibalne predelave, kajti le-ta pomaga tudi pri uravnavanju in 

pospeševanju čustvene in spoznavne (kognitivne) predelave. 

Obe intervjuvani gospe menita, da sta bili po taborišču travmatizirani, veliko pa je k temu 

pripomoglo tudi vsesplošno nezaupanje v družbi, strah, pomanjkanje, skrbi, stres in 

nezadostne oblike psihičnih pomoči. Intervjuvanka A zelo dobro povzame: »Vi morte vedt, da 

po konc vojne še nekaj časa ni blo dobr. Kr naenkrat nismo bli zatirani s strani posameznikov, 

temveč s strani celotnega sistema vlade, ljudje so še vedno izginjali, si očitali hudobije, krivice. 

Bi rekla, da se je stanje izboljšalo šele tam …. leta 1952/1953.« 

Ko intervjuvanka A odraste, si poskuša dogodke v taborišču osmisliti. O tem govori tudi H. 

Starman (2006), ki meni, da je za preživele ključno, da osmislijo svojo viktimizacijo in 

preživetje, zlasti če je viktimizacija nesmiselna in preživetje naključno. Po travmatizaciji, ki jo 

prinaša množično nasilje, je izjemno težko ponovno najti smisel, po navadi pa iskanje smisla 

spremlja bes na svet, na druge, nase.  »Zakaj, zakaj? Zakaj so nam tolk hudga nardil?« 

Intervjuvanka B na drugi strani travmatično izkušnjo opisuje iz velike distance in razdrobljeno. 

Pri njenem intervjuju sem dobila občutek, da se je distancirala od dogodkov, preživetih v 

taborišču, in jih poskušala po najboljših močeh pozabiti. »Disociacija je stanje razcepa zavesti 

– gre za delno ali popolno ločitev elementov izkušnje, kar učinkovito zmanjša vpliv dogodka« 

(Rothschild, 2000, v Cvetek, 2009). V nekaterih primerih, na primer v primeru hude travme pri 

intervjuvanki B, je disociacija lahko zaščitni mehanizem, saj je namenjena »obrambi pred 

bolečino, strahom, nemočjo in paniko, saj vzbuja občutek izključenosti iz grozeče fizične 

situacije« (Koopman in dr., 1996, v Cvetek 2009) problematična pa je, če to postane 

prevladujoča strategija spoprijemanja z različnimi stresorji (Haugaard in Hazan, 2004, v 

Cvetek, 2009). 

Čeprav nobeni od sogovornic niso nikoli v življenju diagnosticirali PTSM, sta obe trpeli za 

nekaterimi značilnimi simptomi motnje. 
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Intervjuvanka A sicer zase meni, da je imela PTSM, vendar se ni nikoli zdravila, poskušala 

poiskati pomoč ali ublažiti simptome. Pove: »Bla sem depresivna še dolgo po izpustitvi, težave 

sem mela s koncentracijo, vsa sem bla slabotna, nisem si želela biti v družbi, pa vseen nas je 

mati vedno silila, naj grem ven in pomagam. Nisem dobila nobene tolažbe al pa opore.« 

Intervjuvanka B meni, da ni nikoli trpela za PTSM, čeprav ji razložim simptome motnje. To, da 

navaja, da ni trpela za simptomi PTSM govori o tem, da je po travmatičnem dogodku ni nihče  

poučil o simptomih te motnje. Poučenost o simptomih in pripravljenost na posttravmatske 

intervencije so dejavniki posameznika, ki zmanjšujejo tveganje za nastanek PTSM, navaja Perry 

(2001, v Cvetek, 2009). Intervjuvanka B je vedno imela strah pred uniformami, mogoče strah 

pred avtoriteto. Pove, da se ji je enkrat zgodilo, da je mislila, da so ponovno prišli ponjo. »Ravn 

sem žehto (perilo) prala, am… pa sem slišala eno topotanje, pa pa je (pove ime otroka) … je 

zakričala pa se mi je pred očmi samo zvrtelo in sem padla v vodnjak.« Takrat se je zaradi strahu 

krčevito oprijemala vodnjaka in jokala. J. Herman Lewis (1997) navaja, da lahko: »na začetku 

situacija, ki je podobna travmatični, povzroči ponovno doživljanje, žrtev pa ostane v zelo 

razburjenem stanju, pripravljena na nove grožnje. To lahko traja od tri do šest mesecev po 

dogodku ali pa tudi do enega leta« (str. 47). Zgoraj omenjeni dogodek se je zgodil več let po 

travmatični izkušnji, saj intervjuvanka D pove, da je bila že najstnica, ko se je pripetil, to pa 

priča o močni PTSM, ki se je intervjuvanka B očitno ni zavedala oziroma je prepoznala, motnja 

pa je imela izredno močan vpliv nanjo še leta pozneje. M. Rus Makovec (2003) še navaja, da 

posamezniki, ki trpijo za PTSM, pogosto zmotno razložijo dražljaje iz sedanjosti ali se nanje 

neustrezno odzovejo, kar se je intervjuvanki B zgodilo pri vodnjaku. 

Simptomov PTSM se spomni tudi njena hčerka, ki opiše kričanje v spanju in nočne more, 

vsesplošen občutek strahu v družini ter občasno disociacijo pri materi. Sama to opiše: »blo je 

kot da bi en luč ugasnu (na materinem obrazu) in bi se kr zgubla, kot da je dalč stran, pa pol ni 

vedla kje je neki časa pa tk«. Zadnjega sicer ne moremo vzeti izključno samo kot simptom 

PTSM, saj se vsak posameznik kdaj pa kdaj distancira od okolja, tako da ta pojav pri 

intervjuvanki B mogoče ni posledica travmatične izkušnje. Avtorja Haugaard in C. Hazan (2004, 

v Cvetek, 2009) pravzaprav menita, da je ta pojav kar pogost v naših vsakodnevnih situacijah, 

ko smo fizično prisotni, vendar namenjamo le malo pozornosti tistemu, kar sogovornik govori. 
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9.1.2 Mehanizmi prenosa travme 

Za sogovornici, ki sta preživeli travmatski dogodek, smo opredelili, da je ta zanju predstavljal 

travmo ter sta dogodek kot tak tudi doživljali travmatično. Intervjuvanka A se sooča z 

osmišljanjem travmatskega dogodka in s poznejšimi simptomi PTSM, intervjuvanka B pa z 

različnimi obrambnimi mehanizmi, kot sta disociacija od dogodka ter poznejšim nenehnim 

občutkom strahu pred lastnostmi, ki spominjajo na travmatični dogodek.  

Po travmatičnem dogodku je intervjuvanka A prejela nizko podporo jedrne družine, saj so se 

vsi soočali z izkušnjo travme in izgubo družinske članice. Sogovornica ni nikoli zares prebolela, 

osmislila ali predelala svoje izkušnje. Najbolj nesmiselna se ji zdi izguba sestre. Avtorja Erzar in 

K. Kompan Erzar (2011) poudarita pomen žalovanja za žrtve travmatičnih dogodkov. Potem, 

ko posameznik obnovi svoje dostojanstvo in svojo povezanost s svetom varnih in iskrenih 

odnosov, lahko žrtev travmatičnih dogodkov izžaluje vse, kar je travma nepovratno uničila: 

zdravje, mladost, otroštvo, nedolžnost, očeta, mater, brata, sestro. To žalovanje je bistveno 

oteženo, kadar je smrt bližnjih nenadna, nejasna, nasilna, prezgodnja, množična. 

Intervjuvanke A po izgubi sestre ni nihče naučil, kako naj se sooča s čustvi, kar je po njenem 

mnenju pripeljalo do PTSM. Komunikacija v družini je bila zelo borna, tako mati kot oče sta 

imela vsak veliko svojih težav. V družini, ki si jo je ustvarila, ni bila srečna, mož ni znal zadovoljiti 

njenih čustvenih potreb, za otroka pa se ji je zdelo, da ni dovolj dobra. »Velikrat se mi je naredl, 

da nisem mleka mela za hčer, pa da je nisem znala umirit, otrok je  jokal pa jokal, men se nikol 

ni zdel, da sem dobra v teh odnosih mati – otrok... nisem bila potrpežljiva, komej sem čakala, 

da je mož pršu domov in tut kasnej mi otroc povedo, da nisem bla topla mama, taka da bi jih 

tolažila … men se je tok hudga zgodil, da nisem več mela tega življenja v seb…«  Občutek 

nesposobnosti, ki ga intervjuvanka A čuti v odnosu do svojih otrok, bi lahko bila posledica 

dezorganizirane oblike navezanosti med staršem in otrokom. Siegel (2003, v Cvetek, 2009) o 

tej obliki navezanosti pove, da se povezuje s prestrašenim, z zastrašujočim ali dezorientiranim 

vedenjem staršev z otrokom. Za starše otrok z dezorganizirano obliko navezanosti so, kot 

navaja Cvetek (2009), značilne pogoste nerazrešene travme in žalovanje, kar dokazuje tudi 

pripoved intervjuvanke A. Schore (2003c, v Cvetek, 2009) pa še omenja, da je za osebe z 

dezorganiziranim vzorcem navezanosti značilno visoko tveganje za razvoj PTSM kot tudi za 

druge duševne motnje. M. Main in Hesse (1990, v Cvetek, 2009) trdita, da ko, na primer, 

dojenček joka, to v starših vzbudi vzgib, da bi ga potolažili, vzgib pa izhaja iz starševskega 
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skrbniškega sistema. Skrbniki z nerazrešenimi travmatičnimi vsebinami se lahko umaknejo ter 

prekinejo svoj poskus, da bi otroka potolažili, kar je za dojenčka zastrašujoče in lahko privede 

do motenj pozornosti. 

Če povzamemo: skozi interpretacijo intervjuja sogovornice A lahko predvidevam, da je preko 

čustvenega odnosa s svojimi otroki in preko nezadovoljevanja potreb svojih otrok sogovornica 

z njimi razvila dezorganiziran tip navezanosti. Te trditve ne morem posplošiti na otroke 

sogovornice A, lahko pa predvidevam, da je dezorganiziran tip navezanosti pri moji sogovornici 

posledica njenega travmatičnega doživetja. Zaradi tega lahko predvidevam, da je preko 

socialnih vzorcev, ki jih s stilom navezanosti posredujemo svojim otrokom, v primeru 

sogovornice A prišlo do prenosa travme iz ene generacije na drugo, vendar kot že omenjeno, 

tega ne morem preveriti pri potomcih sogovornice A. Hladni odnosi v družini, pomanjkanje 

komunikacije in materin občutek nesposobnosti so tudi mehanizmi prenosa travme, ki se 

udejanjajo skozi družinsko okolje pri intervjuvanki A. 

Travmatična izkušnja intervjuvanko A skozi večino življenja spremlja zavedno in nezavedno. 

Velik del svojega življenja posveti okrevanju od travme in odpuščanju storilcem, v tem krogu 

pa so tako njeni otroci kot njen partner. Avtorica P. Ogden (1982, v Cvetek, 2009) razloži, da 

je to proces samozdravljenja in da preživeli starši svoje otroke nezavedno uporabijo za 

duševno okrevanje. Nezavedni material (na primer nezaželene, nesprejemljive in boleče vidike 

samopodobe) iz lastne preteklosti projicirajo na svoje otroke in tako oblikujejo njihove podobe 

o sebi. Ker se gospa ni sprijaznila s tem, kar ji je bilo storjeno, posredno in neposredno vpliva 

na otroke ter tudi tako vzpostavlja mehanizme prenosa travme. 

Pri intervjuvanki B se mehanizmi prenosa travme vidijo pri odnosu mama–hči pred 

travmatičnim dogodkom in po njem. Po pričevanju intervjuvanke D in koščkih sestavljanke 

njenega intervjuja sem razbrala, da je bila komunikacija po travmi v družini prekinjena. Čeprav 

je mož preživel dalj časa trajajočo izkušnjo taborišča in čeprav je za partnerje, ki doživijo 

podobno travmatično izkušnjo, značilno, da se še bolj povežejo, se to pri moji sogovornici ni 

zgodilo. Z možem sta se oddaljila, med njima ni bilo več povezave, sama pa je imela tudi težavo 

pri izražanju čustev. To je po mnenju avtorjev S. Donaldson-Pressman in Pressman (1997, v 

Starman, 2006) tudi bistvo problematike starševske čustvene nedostopnosti. To omenja tudi 

hčerka, intervjuvanka D, ki pravi, da sta bila starša po taborišču »apatična, nedostopna«. 
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Čeprav se časov pred travmatično izkušnjo ne spominja podrobno, mi intervjuvanka D pove, 

da so bili srečni, četudi se jim je približevala vojna. Mama je sicer bila nekoliko tesnobna, ko je 

oče odšel v vojsko, vendar se je zdelo, da se bo življenje vrnilo k normalnemu, ko se je vrnil. 

Kot pravi intervjuvanka D, je družinsko okolje postalo še posebej moreče, ko so jim vzeli 

kmetijo, dom in večino premoženja. Sama to razloži kot: »velko kmetijo smo mel in nikol nam 

niso razložil, zakaj so ga odpelal (očeta), … mama mi je kasnej rekla, da so želel met to kar 

mamo.« Po tistem se je zdelo, da se starša bolj ukvarjata s fizičnimi, prehrambenimi, 

izobraževalnimi in drugimi potrebami svojih otrok, ne uspeta pa zadovoljiti čustvenih potreb. 

O tem govorita tudi S. Donaldson-Pressman in Pressman (1997, v Starman, 2006), ki nadalje 

še omenita, da je nezmožnost staršev ubesediti svoja čustva, v otrocih vzbujala strah in stisko 

ter ustvarila zelo moreče čustveno okolje, kar omeni tudi intervjuvanka D. 

Kot smo omenili v teoretičnem delu, naj bi po mnenju nekaterih avtorjev (Cvetek, 2009; Mikuš 

Kos in Slodnjak, 2000; Rus Makovec, 2003) pri nekaterih posameznikih, ki so doživeli 

travmatično izkušnjo, bilo opaziti posttravmatsko rast, altruizem, empatijo do sočloveka ter 

večjo odpornost na stres. Pri nobeni od mojih dveh sogovornic tega ni bilo zaznati, je pa 

intervjuvanka B, po mojem mnenju, uspela preboleti vse izgube in krivice, ki so se zgodile, 

medtem ko intervjuvanka A še vedno trpi za posledicami travmatičnega dogodka izpred več 

desetletij. 

9.1.3 Vpliv okolja na prenos travme 

Pri mojih dveh sogovornicah je kot velik dejavnik prenosa travme viden vpliv okolja po travmi. 

Intervjuvanka A omenja osamosvojitev Slovenije kot čas ko se je končno začelo govoriti o 

povojnih dogajanjih, ter pravi, da če bi se v času po drugi svetovni vojni stvari drugače lotili, bi 

tudi okrevanje vse družbe in posameznikov potekalo na drugačen način. »Šele po 

osamosvojitvi Slovenije se je začelo govorit o tem, bojim pa se, da se prepad med ljudmi le še 

poglablja. Enkrat za vselej bi mogl priznat, kaj se je po vojni dogajalo, ter uredit grobišča za 

umrle.« S tem se strinjata tudi Erzar in K. Kompan Erzar (2011), ki menita, da šele sedaj 

nastajajo pogoji, v katerih bomo sposobni razumeti bistvo povojnih tragedij in njenih 

prepletenosti z našim medosebnim okoljem, našimi odnosi ter izkušnjami teh odnosov. 

Sprašujeta se tudi, ali bi ljudje, ki so bili posredne in neposredne žrtve povojne travme, bili 

danes bolj pripravljeni na to, da sprejmejo bolečino krivice in izgube, če bi jih pri tem podpiralo 
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bolj sočutno vzdušje v družbi in bolj naklonjeno politično ozračje. Avtorja dodata, da ker lahko 

dolgoročno živimo samo v varnih odnosih, je reševanje travme povojnih tragedij stvar 

preživetja ter nekaj, kar se mora razrešiti. 

Skozi intervju sogovornice D se vidi, kako je okolje vplivalo na prenos travme v primeru 

sogovornice B in njene družine. Intervjuvanka D pravi, da: »včas nismo mel niti za jest, pa je 

mama pol kr iz enih ostankov iz komposta neki skp vrgla«. Dejavniki okolja tako v tem primeru 

spadajo v ogrožajoče dejavnike pri prenosu travme.  

9.2 Interpretacija intervjujev pri sogovornicah, katerih starši so preživeli 

taboriščno izkušnjo 

Tabela 3: Združitev kod 2. reda v smiselne kategorije pri sogovornicah, katerih starši so 

preživeli taboriščno izkušnjo. 

KODE 2. REDA KATEGORIJE  
Prenos travme, vpliv okolja na prenos 

travme, strah po vojni, beda, odpor, krivica, 

nezaupanje v ljudi  

MEHANIZMI PRENOSA TRAVME  

PTSM pri starših, družinski odnosi, 

razreševanje travm, zarota tišine 

PTSM PRI STARŠIH IN VPLIV PTSM NA 
DRUŽINO 

Širša družina kot pozitiven dejavnik po 

vojni, ožja družina kot negativen dejavnik 

POZITIVNI IN NEGATIVNI DEJAVNIKI ZA 
PRENOS TRAVME 

Posttravmatska rast, slaba odpornost na 

stres  

POSLEDICE PRENOSA TRAVME 

9.2.1 Mehanizmi prenosa travme 

Intervjuvanka C sama zase pravi, da ni doživela medgeneracijskega prenosa travme. »Ne, 

mislim, da nisem, mislim, da nisem bla s tem (travmo) tolk obremenjena«. Na drugi strani 

intervjuvanka D ugotavlja, da so ji starši vcepili hud strah do vsega novega in neznanega ter 

nezaupanje do ljudi. »Vedno sm vedla, da po vojni nč ne bo več isto, … da bo ta strah, k ga zdej 

čutmo, prisoten. Da bo težko zaupat ljudem, da boš vedno gledal za hrbet. Moj oče je to počel 

do smrti.« 

Strah in nezaupanje do ljudi, ki ga je intervjuvanka D čutila kot posledico travmatične izkušnje 

staršev, spada v mehanizem prenosa travme. Po obsežni raziskavi več avtorjev (Bar-On in dr., 
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1998,  Fossion in dr., 2003, Kellermann in dr., 2001b, v Cvetek, 2009) povzemam ugotovitve o 

kognitivnih oziroma spoznavnih težavah otrok, katerih starši so preživeli taborišče. Otroci 

lahko, na primer, menijo, da se bo zgodila še ena vojna. Ker so travmatizirani starši o svojih 

izkušnjah pogosto molčali, so otroci to seveda močno čutili. S stališča staršev je bilo prikrivanje 

informacij bistveno za otrokov normalni razvoj, da ga osvobodi od tega, da bi se moral soočiti 

z bremenom preteklosti. Z vidika otroka pa so bili starši in njihovo preteklo življenje zaviti v 

strašljivo skrivnost, ki je preprečevala, da bi otroci razumeli zahteve, ki jih je preteklost 

narekovala staršem. Intervjuvanka D to omenja, ko razloži, da se pri skoraj nobeni družini ni 

govorilo o taboriščnih izkušnjah, kar kaže na zaroto tišine.  Pove pa, da je sem pa tja: »… kdo 

kej vzrojil nad kom zarad vojne«. 

Pri pogovoru o travmah staršev mi intervjuvanka C  pove, da je bila pri njej travma očeta večja 

kot mamina, kar je zanimivo, saj oče ni preživel taborišča tako kot mama, je pa več mesecev 

živel v strahu, da se njegova družina ne bo vrnila, ter se oklepal upanja, da jim uspe. Po njenih 

besedah »…mami je imela naju skoz pri sebi, oče pa je bil sam. Deloval je drugač, tud vedu ni, 

kje smo (med vojno), in zato je občasno pil.«  Povezava PTSM z drugimi duševnimi motnjami 

je po raziskavi avtorjev Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes in Nelson, (1995, v Dass-Brailsford, 

2007) 84 %. Depresija je diagnosticirana v 48 % primerov posameznikov s PTSM, medtem ko 

alkoholizem v 52 % primerov (Creamer, Burgess in McFarlane, 2001, v Dass-Brailsford, 2007). 

Intervjuvanka D mi pove, da je oče :»po prihodu iz taborišča je postal ponižn nekak, am… hodu 

je okol s sklonjeno glavo, nekak ni vedel, kaj naj počne z nami, nikol ni več vzpostavil takega 

kontakta (tudi z ženo, intervjuvanko B ne), kot prej…«, kar ugotavlja tudi avtor U. Last (1988, 

v Cvetek, 2009), ki trdi »da so hčere svoje travmatizirane očete zaznavale kot obotavljajoče in 

negotove pri vzpostavljanju stika« (str. 148), kar je lahko morda zaznati tako na strani očeta 

kot na strani hčerke. Oče je izgubil stik s svojimi otroki, intervjuvanka D pa je morda izgubila 

zanimanje za travmo očeta.  Čeprav so bili simptomi PTSM pri očetu bolj subtilni kot pri mami, 

intervjuvanka D nikoli ne omeni kakega dogodka, ki bi se navezoval na očeta. Zdi se, da od 

očeta ni potrebovala toliko povratne komunikacije kot od mame, zato ne posveča veliko 

pozornosti njegovi odtujenosti. »bil je bolj po svoje, hodil je mal delat k sosedom in okol... 

nisem se nikol pogovarjala o tem (travmi) z njim...« 
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To, da povojno življenje ni bilo lahko, je skupno obema mojima sogovornicama. Intervjuvanka 

D meni, da je k travmi staršev pripomogla tudi zaplemba kmetije ter zemlje, nezmožnost 

preživljanja svoje družine in s tem beda v življenju. Intervjuvanka C pove: »Iz lagerja smo ven 

nesl dve lagrske šale, skodelce bi zdej rekl, v tem smo jest dobil, nož, vilco pa žlico z lesenim 

ročajem, to smo še dolg uporabljal, pa dve odeje, sive, tkole gor (pokaže na prsa) je policija 

pisal, polizai, po nemšk. To smo vse, kar smo prnesl sabo, da smo vsaj neki mel«, ki sicer 

poudari, da sta se starša trudila vzpostaviti neko normalno življenje. Takoj po snidenju sta 

spočela še enega otroka in maja naslednje leto se jim je rodil fantek, o tem pa govori tudi 

avtorica H. Starman (2006), ki meni, da je po drugi svetovni vojni svet obšla nekakšna »baby 

boom« evforija, zaradi vračanja velikega števila moških, veselja po zmagi, kot »nadomeščanje« 

izgubljenega. Tudi intervjuvanka D pove, da so »težko živel« in bili »večkrat lačni kot 

siti...nabiral smo kostanj, želod,… da smo mel…«. 

9.2.2 PTSM pri starših in vpliv PTSM na družino 

Na vprašanje o PTSM mi obe intervjuvanki povesta, da nikoli v življenju nista trpeli za simptomi 

bolezni, vendar pa tudi obe poudarita, da sta imeli materi nekaj težav, na primer veliko strahu 

pred uniformami. Intervjuvanka C opiše dogodek, ko je bila mama že starejša ter v bolnišnici, 

ona pa je prišla k njej na vizito in jo je zdravnik spraševal, zakaj ima mama tak strah pred 

zdravniki. »Pa gledam jst en cajt, pol se pa tko k mami sklonm, pa sem rekla mami pr teb je blo 

velik doktorjev, pa ona ne, strelat so me pršl. No in potem sem dohtarjem povedala, sem rekla,  

lejte po tolkih letih je ona mislna, da spet stoji na mostu« (kjer je grozila stražarjem, da se bo 

vrgla v reko, če ji vzamejo otroke). Intervjuvanka D pove, da je mama kričala v spanju: »velikrat 

se je zbudila vsa prepotena, al pa s krikom«, medtem ko drugih simptomov sogovornici nista 

zaznali. Avtorji Letzter-Pouw, Shrira, Ben-Ezra in Palgi (2014, v Danieli, Engdahl in Norris, 2016) 

povedo, da so odkrili večjo možnost za PTSM pri otrocih, katerih sta oba starša preživela 

taborišče, kot pri otrocih, pri katerih je taborišče preživel samo eden od staršev. Pri sogovornici 

D sta oba starša preživela taboriščno izkušnjo, vendar pri njej ni zaznati simptomov PTSM, 

čeprav omeni, da je v nekem trenutku v življenju obiskovala psihologa, vendar ne zaradi 

simptomov, povezanih s PTSM.   

Obe materi sta po mnenju mojih sogovornic trpeli za PTSM, medtem ko sta moji intervjuvanki 

očeta zaznavali kot nedostopna in prežeta z bolečino krivice, ki jo je vojna prinesla. Prav tako 
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očeta kažeta znake koncepta zarote tišine, saj pri obeh sogovornicah očeta nista govorila o 

svoji travmi. Intervjuvanka C pove: »Ja nikol ni čist povedu, ampak o tem, da je prot koncu 

vojne pršl do nekaterih stvari. Oče je vedel, keri so kradl. Slovenci. Keri so se obogatel s tem. 

To ga je žrl. Ko je spil, je začel…« Abrams in Weingarten (1999, 2004, v Cvetek, 2009) menita, 

da je tišina pogosto ključni mehanizem, s katerim se travma prenaša iz ene generacije v 

naslednjo. Cvetek (2009) nadaljuje, da pri tem tišine ne razumemo le kot odsotnosti zvokov, 

saj v družinah funkcionira na veliko kompleksnejše načine, ki povzročajo zmedo. Včasih je 

tišina popolna, včasih pa prekrita z zvokom. Avtorica Y. Danieli (1998) pa še doda, da se otroci 

v povojnih družinah spominjajo zgodovino vojne samo v koščkih, vseeno pa omenjajo 

konstantno psihološko navzočnost taborišča doma, tako verbalno kot neverbalno. 

Intervjuvanka D opiše to kot: »čeprou sta prežvela taborišče in vojno je blo, kot  da se to nikol 

ni zgodilo. Nismo se pogovarjal o tem, nismo omenjal ničesar, delal smo se, da ne obstaja 

(vojna in travma). Zato je blo tko boleče. Ker smo vedl, da se je dogajal pa da je krivica, da so 

nam vse vzel (kmetijo) pa nismo mogl nč« Pri intervjuvanki C pa: »…al strahu pred kaj bo 

naredil izbruh jeze. Sej tepl nas niso, ampak je bilo to hujš ko si zaslišal, da se skregata , da oče 

rohni za prazen nič, ker nisem nikol vedla, kaj to glih je. Ja sej vem, uni tam (vojna in krivica).« 

9.2.3 Pozitivni in negativni dejavniki za prenos travme 

Pri govoru o dejavnikih prenosa travme smo se do sedaj bolj osredotočili na ogrožajoče. 

Ogrožajoči dejavniki prenosa travme se v primeru intervjuvanke D kažejo skozi ožjo družino, 

ki je zanjo predstavljala moreče okolje, brez pozitivnih vzpodbud. Pri intervjuvanki C pa se 

družina, v njenem primeru razširjena družina, kaže kot pozitiven dejavnik prenosa travme. 

Čeprav se je travmatična izkušnja dotaknila njene jedrne družine (vsaj dve generaciji, torej 

starš in otrok – v njenem primeru njenih staršev in posredno nje same ter bratov in sester), 

omenja veliko hvaležnost, ko govori o svoji razširjeni družini. Skozi intervju mi razloži, da jim 

je teta (mamina sestra) iz Amerike poslala ogromno nekaterih stvari, ki so pripomogle k 

izboljšanju življenja, »Mamina sestra v Ameriki je strašansko pomagala, dobival smo že pakete, 

dobival smo tko, da je v Trstu vplačala moko, sladkor, riž in so potem to nam poslal, stvari, ki 

jih mi še vidle nismo…«, ena izmed njih pa naj bi ji tudi rešila življenje. Ker je zaradi taborišča v 

otroških letih trpela za jetiko in se ji je stanje poslabšalo, so ji zdravniki rekli, da potrebuje 

antibiotike, penicilin. Ker se tega v Sloveniji ni dalo dobiti, je mama pisala sestri v Ameriko in 

zdravila so kmalu prispela. »pa sem rekla, teta, to samo zato, ker si ti tuki, sem rekla, a mi daš 
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povedat, vem da ti nikol ne bom povrnla, jst živim zarad tebe, ampak vseen me zanima, kolk 

ste dal takrat za te tablete…. pa nardi eeeeh, en car (avto) smo prodal«. Na ta dogodek ima 

izredno pozitivne spomine, zaradi tega je preživela jetiko in to, da so imeli tako veliko podporo 

razširjene družine, je zagotovo pripomoglo k boljšemu socialnemu in moralnemu stanju 

družine ter k zaviranju prenosa travme. 

9.2.4 Posledice prenosa travme 

Katere so vidne posledice prenosa travme pri intervjuvankah C in D, bom v nadaljevanju 

opisala preko dejavnikov za prenos travme, ki so: socialni dejavniki, individualni dejavniki in 

situacijski dejavniki ter jih opredelila glede na to, ali so predstavljali varovalno ali ogrožajočo 

vlogo pri prenosu travme.  

Socialni dejavnik, ki vpliva na prenos travme, je pri intervjuvankah C in D viden kot vpliv okolja 

po travmi. Povojni čas je veljal za nespodbudno okolje tako za celjenje fizičnih kot psihičnih 

ran. Beda po vojni predstavlja ogrožajoči dejavnik, ki je oteževala okrevanje v družinah mojih 

sogovornic, po travmatičnem dogodku. Intervjuvanka D omenja, da mama ni imela denarja, 

živeli pa so v bednih razmerah. »ni blo dnarja, da bi plačala šolo (mama), kaj šele stanarino, 

tako da smo otroc doma ostal.« To, da se otroci niso šolali oziroma vključevali v socialne 

situacije izven družine ter vrstniške skupine, kot ogrožajoči dejavnik okolja omenjata tudi A. 

Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000). Poleg slabe podpore socialne mreže A. Mikuš Kos in V. 

Slodnjak (2000), kot ogrožajoče dejavnike, omenita še nekvaliteto vsakodnevnega življenja, 

neaktivnost posameznika ter dodatno travmatizacijo. Čeprav o dodatni travmatizaciji moji 

sogovornici ne govorita, pa je zaznati vse ostale ogrožajoče dejavnike, ki jih avtorici omenita. 

Čeprav omenjenih dejavnikov okolja A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000) ne opredelita pri 

konceptu prenosa travme, menim, da jih lahko posplošim na primer mojih sogovornic ter 

potrdim, da dejavniki, ki veljajo za ogrožajoče po travmatični izkušnji, prav tako veljajo za 

dejavnike, ki omogočajo prenos travme.  

Socialni dejavniki pri prenosu travme so nekaj, na kar posameznik nima vpliva (na primer 

finančno stanje družine). Ker moji sogovornici in njune družine v povojnem času iz okolja ne 

pridobivajo nobenih potrditev, ker se gibljejo v istih krogih revščine, ter nimajo možnosti 

pridobiti pozitivnih kompetenc, se travmatične izkušnje še lažje prenašajo iz roda v rod. Žal je 
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to nekaj, na kar posameznik ne more vplivati, je pa v današnjem času tukaj zato profil 

socialnega pedagoga, ki išče pozitivne individualne kompetence, ki posamezniku pomagajo, 

da najde smisel in notranjo motivacijo ter se dvigne nad negativne in rušilne vplive okolja.  

Kot individualni dejavniki za prenos travme se pri mojih sogovornicah vidijo njune osebnostne 

značilnosti, ki so pripomogle k temu, da sta travmo pri starših prepoznali ter se izognili njenim 

učinkom. Po mojem mnenju je to izredno težko zaradi nekaterih vzorcev, ki so jih njuni 

travmatizirani starši prenesli nanju med odraščanjem in ki se jim ravno zaradi procesa 

socializacije ne moreta izogniti. To so, na primer, čustvena nedostopnost staršev, molk v 

družini oziroma zarota tišine, menjava vlog starš–otrok, simbiotična odvisnost znotraj družine 

ter nezaupanje in strah pred zunanjim svetom. Avtor Kellermann (2013) meni, da lahko 

potomci preživelih taborišča trpijo zaradi tesnobe in depresije, ki zmanjšuje njihovo 

sposobnost obvladovanja stresa ter negativno vpliva na njihovo poklicno in socialno funkcijo 

v družbi. Ti posamezniki tako trpijo za vsesplošno preobčutljivostjo na stres, kar se kaže tudi 

pri intervjuvanki D, ki omenja, da je težko obvladovala stresne situacije. V primeru 

intervjuvanke D so se individualni dejavniki izkazali kot ogrožajoči pri prenosu travme. 

Intervjuvanka C pa pravi »(starši) so mi vcepl najbrž, da so mi, neko empatijo do beguncev.« 

Tukaj moja sogovornica omenja pozitivno posledico travmatične izkušnje, ki so jo njeni starši 

prenesli nanjo preko vzgojnih stilov. V nekaterih primerih se travmatična izkušnja lahko izkaže 

kot izhodiščna točka za osebnostno rast posameznika. Vsi avtorji, ki omenjajo pozitivne učinke 

travmatične izkušnje oziroma posttravmatsko rast (Cvetek, 2009; Mikuš Kos in Slodnjak, 2000; 

Rus Makovec, 2003), govorijo o teh posledicah pri prvi generaciji travmatiziranih, dejstvo, da 

je moja sogovornica to doživela kot potomka travmatiziranih staršev pa nam kaže, da je gospa 

doživela medgeneracijski prenos in v njenem primeru celo prenos pozitivne posledice prenosa 

travme. Posttravmatska rast po travmatični izkušnji velja za varovalen dejavnik pri prenosu 

travme.  

Situacijski dejavniki, pomembni za prenos travme pri intervjuvankah C in D, so zaznavanje 

PTSM pri starših, zarota tišine po vojni in družinski odnosi po travmatičnem dogodku. Vse to 

so posledice situacijskih dejavnikov oziroma lastnosti travmatičnega dogodka pri starših. 

Trdimo lahko, da sta sogovornici posredno doživljali lastnosti travmatičnega dogodka svojih 

staršev, s čimer je prišlo do prenosa travme.  
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9.3 Prenos travme v odnosu mama–hči 

Ker sta dve od mojih intervjuvank (sogovornica B in sogovornica D) tudi v sorodstvenem 

razmerju mama–hči želim dejavnike, ki vplivajo na prenos travme v njunem primeru, 

interpretirati v svojem poglavju.  

Po travmatski izkušnji taborišča, ki ga je doživela intervjuvanka B, se je življenje v družini 

spremenilo. Družina sicer predstavlja pozitiven dejavnik v povojnem času za intervjuvanko B, 

njena hčerka pa pravi, da je bilo vedno čutiti globok občutek strahu in nezaupanje do vsakogar 

in vsega. »… smo se mi otroc pri vodi igral in če je eden samo za sekundo izginil izpred maminih 

oči, je že jokala in kričala...« Intervjuvanka D se v tem ne strinja z mamo, saj njej družina ni 

predstavljala varnega, odprtega prostora za komuniciranje ali izražanje svojih čustev. Zanimivo 

se mi zdi, da omenja nenehno navzočnost vojne, travme in vsega, kar sta starša preživela, 

vendar se o tem ni nikoli odkrito govorilo.  »Pr noben hiš niso govoril o vojni, pol se pa začneš 

z drugimi pogovarjat. S prjatlco sva mal o tem govorile, ker nisva mele nobenga druzga, pa še 

to samo, kako je kdo kej vzrojil nad kom zarad vojne.« V povojnih družinah je vojna merilo za 

težave, torej če se ne ti ne zgodi kaj približno podobnega, nimaš težav in se o tem ne razpravlja. 

Svet je črno-bel in starši ne vidijo sivine onkraj tega. Intervjuvanka D omeni dogodek, ko je 

doma omenila, da je ena od prijateljic bolna, ter da so ji rekli, da je depresivna. Oče se je takrat 

razjezil. »Ma za jest, streho nad glavo, ji kdo grozi? Potem nima za kaj jamrat...«. Zakonca S. 

Donaldson-Pressman in Pressman (1997, v Starman, 2006) predstavita družinski sistem, ki je 

značilen za povojne generacije. Poleg tihe, fragmentarne ali simbolične komunikacije (nočne 

more, kričanje staršev) omenita še tavanje staršev po stanovanju ter njihovo zmedenost v 

prostoru in času. To se vidi pri intervjuvanki B, za katero je hčerka omenila, da je bila velikokrat 

»odsotna… blo je kot da bi en luč ugasnu (na materinem obrazu).« Cvetek (2009) kot eno od 

težav, s katerimi se soočajo otroci travmatiziranih staršev, omeni pretirano odvisnost ter 

težave v intimnih odnosih, kar bi lahko povezali z dejstvom, da se intervjuvanka D nikoli ni 

poročila ali imela stalnega, dalj časa trajajočega intimnega partnerja. Sama sicer ne omeni 

tega, vendar se skozi intervju subtilno kaže dejstvo, da se nikoli ni čutila nikomur predano 

oziroma imela potrebo po stalnem življenjskem sopotniku. Tega sicer ne smem opredeliti 

samo kot posledico prenosa travme nanjo, vendar morda dejstvo ni popolnoma zanemarljivo. 

Prav tako sva po končanem intervjuju klepetali, kolikokrat na teden je v domu za starejše 

občane, kjer je mama nastanjena in povedala mi je, da pride mamo pogledat najmanj štirikrat 
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na teden. Takrat temu nisem posvečala pozornosti, po analizi pa sem ugotovila, da živi v skoraj 

50 km oddaljenem kraju in da je morda njena pozornost tako fokusirana na mamo, ker je od 

nje še vedno zelo čustveno odvisna. Pozornost intervjuvanke D je bila vedno bolj usmerjena v 

mamo kot v očeta, zato tudi njej bolj zameri to, da se ji zdi, da ji mama nikoli ni bila v čustveno 

oporo. Kot posledici prenosa travme pri njej sta vidni še težave s čustvovanjem ter vsesplošna 

občutljivost na stres. »Čeprou sem si želela bit bolj samostojna, si nikol nisem upala. Počutla 

sem se nesposobno, storit to... Že kakšna mala stvar me je vrgla iz tira...« Omeni, da je v nekem 

trenutku v življenju obiskovala psihologa, vendar poudari, da ne zaradi PTSM. 
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IV. SKLEP 

Kot odgovor na prvo raziskovalno vprašanje, intervjuvanki, ki sta preživeli taboriščno izkušnjo, 

travmo razumeta kot uničeno življenje ter izgubo sorodnikov in prijateljev. Zavedata se, da sta 

bili travmatizirani. Sogovornica A je po travmatični izkušnji trpela za simptomi PTSM, medtem 

ko sogovornica B simptomov ni zaznala, opazila pa jih je njena hčerka. Nobena od njiju ni bila 

nikoli diagnosticirana s PTSM ali katero drugo duševno boleznijo. V odgovor na drugo 

raziskovalno vprašanje sogovornica A meni, da je bila čustveno nedostopna v odnosu do svojih 

otrok, ter se je soočala z občutkom nekompetentnosti, kar je vplivalo na vzgojo in družinsko 

okolje. Intervjuvanka B ocenjuje, da njena travmatična izkušnja ni vplivala na vzgojo njenih 

otrok ali družinsko okolje.  

Pri sogovornicah, katerih starši so preživeli taboriščno izkušnjo, kot odgovor na tretje 

raziskovalno vprašanje, nobena ne kaže znakov PTSM, prav tako nista bili nikoli v življenju 

diagnosticirani z nobeno drugo duševno boleznijo. Sogovornica C, kot pozitiven in zaščitni 

dejavnik za medgeneracijski prenos travme omenja razširjeno družino, medtem ko 

intervjuvanka D kot ogrožajoči dejavnik za medgeneracijski prenos travme, viden v njenem 

primeru, omenja zaroto tišine.  

Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju o dejavnikih prenosa travme, ki pri mojih sogovornicah 

vplivajo na prenos travme, je kot pomemben ogrožajoči dejavnik prenosa travme, pri vseh 

štirih sogovornicah, vidno posttravmatsko okolje, ki je bilo nepodporno. V odnosu mama–hči, 

kot dejavnike prenosa travme, intervjuvanka D omenja tiho komunikacijo v družini in čustveno 

nedostopnost matere.  

Skozi pisanje diplomskega dela sem spoznala, da je travma kompleksen pojav in diplomsko 

delo je samo poskus razumevanja delčka tega procesa. Tako kot izraz travma je tudi izraz 

medgeneracijska travma v meni vzbujal zanimanje, odkar sem se pred nekaj leti srečala s 

terminom. 

Zmotno je misliti, da travma v neki družbi prizadene le določeno populacijo: izgubljena varnost 

in izgubljeno sočutje prek povečanja strahu,  neiskrenosti in manipulativnosti slej ko prej 

dosežeta sleherno družino ali sleherno celico, kjer nastajajo občutki medosebne varnosti in 

kjer smo deležni sočutja (Erzar in Kompan Erzar, 2011). Medgeneracijska travma zato lahko v 
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svoji najbolj temni obliki prizadene več generacij posameznikov, potomcev, ki živijo desetletja 

po izvorni travmi, ter se sprašujejo, zakaj doživljajo občutke »globoke nemoči, osamljenosti, 

nebogljenosti, osramočenosti in ničvrednosti« (Erzar in Kompan Erzar, 2011, str. 318). Čeprav 

je v zadnjih letih narejenih vedno več raziskav (Cvetek, 2009; Danieli, 2016b; Kellermann, 

2013) o posledicah travmatičnih dogodkov na drugo generacijo, je še vedno malo raziskanega 

o posledicah travme na tretjo generacijo. Tukaj vidim slepo pego, ki bi jo lahko v naslednjih 

letih razkrili, saj nekatere starejše raziskave kažejo (Fossion in dr., 2003, Kestenberg in Gampel, 

1983, Sigal in Weinfeld, 1989, v Cvetek, 2009), da naj bi imeli ti posamezniki trikrat večjo 

verjetnost, da so napoteni v psihiatrično kliniko, družinska klima naj bi bila, zaradi pomanjkanja 

avtonomnosti staršev, prežeta z anksioznostjo, naj bi oteževala ločitev od družine ter 

osamosvajanje teh posameznikov. Z gotovostjo lahko trdimo, da imajo tudi tretje generacije 

potomcev preživelih travmo nekatere posledice, tukaj pa dodajam samo še zanimivo dejstvo, 

da med pisanjem diplomskega dela nisem našla podatkov o raziskavah, kako travmatična 

izkušnja vpliva na partnerja travmatiziranega.  

Skozi raziskavo, izvedeno v tem diplomskem delu, sem se spraševala o kompetentnosti 

socialnega pedagoga pri množični travmi, kot je travma povojnih taborišč mojih sogovornic. 

Menim, da smo sicer socialni pedagogi izredno pomembni pri podpori travmatiziranemu 

posamezniku, skozi interdisciplinarne pristope, skozi razumevanje socialnih procesov pri 

posamezniku in v družbi, ter z občutljivostjo za posameznika in njegovo socialno situacijo, 

vendar smo na področju travme po mojem mnenju premalo poučeni. K temu dodajam mnenje 

avtorjev Erzar in K. Kompan Erzar (2011), ki trdita, da je vsaka nezaceljena travma izjemno 

škodljiva za vse, še posebej za mlajše generacije, ki bi se rade zaščitile pred bodočimi 

travmami, pa se ne morejo, ker v naši družbi nimamo na voljo funkcionalnega modela 

reševanja travm. Da trenutnemu družbenemu sistemu pri razreševanju travm manjka globine 

ter prepletanja več disciplin, menita tudi Y. Danieli in Norris (2016), ki navajata, da je naloga 

klinične, raziskovalne in socialne politike, da sprejme večdimenzionalni, multidisciplinarni, 

longitudinalni, integrativni okvir pri oblikovanju dolgoročnih in kratkoročnih intervencijskih ter  

preventivnih programov za reševanje travme in njenih posledic. 

Čeprav raziskava, izvedena v tem diplomskem delu, prikazuje izredno pomembne teme pri 

raziskovanju prenosa travme, ter kaže, kako se lahko nerazrešena travma prenaša iz generacije 

v generacijo, je vzorec raziskave izredno majhen in zaradi tega rezultatov ne morem 
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posploševati. Prav tako je tema taborišč v povojnem času še vedno zelo boleča za vse 

oškodovane posameznike, po drugi strani pa je vedno manj preživelih žrtev, ki bi bile 

pripravljene deliti svojo izkušnjo.  

Avtorja Levine in A. Frederick (2015) s pozitivnim pogledom zreta na preobražanje družbenih 

travm. Poudarjata, da kakor je mogoče preobraziti zapoznele učinke posameznikove travme, 

je mogoče tudi razrešiti zapoznele učinke vojne. Ljudje se morajo združiti v pripravljenost na 

sodelovanje namesto na boj, da bi travmo preobrazili in ne spodbujali. Začnemo lahko pri 

svojih otrocih, ki nam ponudijo most, ki vsem nam omogoča doživeti bližino in sklepanje vezi 

s tistimi, ki smo jih nemara prej obravnavali sovražno. 

V prihodnje bi torej bilo potrebno, poleg tega, da se še bolj razišče in osvetli načine, na katere 

posamezniki, družine, skupnosti in država ohranjajo spomin travme, poudarek dati vpogledu 

v mehanizme, preko katerih se travma ohranja, obnavlja in širi, ne le vertikalno (iz generacije 

na generacijo), temveč tudi horizontalno (iz ene skupnosti na drugo) (Starman, 2005). 

Misel, ki se nanaša na to, kar želim ob koncu diplomskega dela izpostaviti, je misel J. Hermana 

(1992, v Erzar in Kompan Erzar, 2011), ki se sprašuje, kako lahko po poplavi krivic, ki smo jih 

ustvarili skozi vojno, nastane pri ljudeh drugačna izkušnja, taka, ki prekine s preteklostjo in da 

ljudem notranji občutek, da niso poraženci in da so grozo travme enkrat za vselej premagali. 

Menim, da z iskrenim govorom o travmatičnih izkušnjah vseh razsežnosti, oblik in barv, z 

razbijanjem stigme travme povojnih izkušenj ter s čutom za solidarnost do sočloveka. 
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VI. PRILOGE 

Priloga 1: Vprašanja (smernice) za intervju 

INTERVJU S SOGOVORNICAMA Z IZKUŠNJO TABORIŠČA 

Povejte mi kaj o svojem otroštvu?  

Kje ste bili rojena, kdaj, kaj so bili starši po poklicu?  

Bi mi želeli povedati kaj o dogodkih v taborišču?  

Bi zase rekli, da ste bili travmatizirani?  

Menite, da je travmatični dogodek spremenil vaš pogled na svet, na vzgojo otrok, na partnerja, 

na odnose?  

Bi zase rekli, da ste imeli srečno družinsko življenje?  

Menite, da ste svojo travmo prenesli na svoje otroke?  

Kje in kako bi se po vašem mnenju to kazalo?  

Menite, da ste kdaj imeli PTSM (hoja v spanju, depresija, motnje spanja)?  

Kaj menite vpliva na prenos travme?  

Kaj po vašem mnenju pripomore ali izniči to, da se travma prenaša iz roda v rod?  

 

INTERVJU S SOGOVORNICAMA, KATERIH STARŠI SO PREŽIVELI TABORIŠČE 

Povejte mi kaj o svojem otroštvu?  

Kje ste bili rojeni, kdaj, kaj so bili starši po poklicu?  

Povejte mi kaj o svojem odraslem življenju?  

Bi rekli, da je travma staršev in vsega kar sta doživela, spremenila njun pogled na svet in sta 

vas zaradi tega drugače vzgajala? Kako? Kje se je to videlo?  

Ali so vaši starši kdaj bili: čustveno nedostopni, preveč zaščitniški, so bile meje med starši in 

otroki zabrisane, so vam vzbujali občutek krivde, nevrednosti?  

Ali bi rekli, da je bilo v družini zaznati nezaupanje, strah, skrb, depresijo, strah pred zunanjim 

svetom?  

Ali so starši kazali kakšne znake PTSM (motnje spanja, hoja v spanju, depresija ...)? 

Bi zase rekli, da sta starša na vas prenesla svojo travmo? Kaj menite vpliva na prenos travme?  
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Priloga 2: Primer odprtega kodiranja 

BESEDILO KODA 1. REDA KODA 2. REDA KATEGORIJA 
Mama ni imela 
mleka zaradi slabe 
prehrane, zato je 
tudi meni kruh 
zmočila v kavi ter 
me s tem nahranila. 
Kasneje, ko sem v 
življenju kdaj koga 
slišala se pritoževati 
glede hrane, sem 
takoj vzrojila, saj se 
da preživeti tudi ob 
velikem 
pomanjkanju hrane. 

 
 
In potem pripeljemo 
v Litijo nazaj in nas 
na postaji čaka oče. 
To je bilo 
neverjetno, vsaj po 
pripovedovanju 
mame. 

 
Težko, zelo težko. Jst 
se spomnem, da 
potem je že to 
mogel ene 47, jaja 
jst sem mogla met 
ene 3,4 leta, da smo 
hodil nabirat 
kostanj, želod, da 
nam je stric dal 
enega prašiča da 
smo mel ne, in tko. Z 
vsem tem sta se 
spopadala mami in 
oči pa še z mojo 
boleznijo ne. 
 
… očetova travma je 
bila večja ane, mami 
je imela naju skoz 

 
Razmere v taborišču 
 
Požrtvovalnost 
mame 
 
 
 
 
 
Ponižnost, 
pomešana z jezo, 
zaradi travme. 
 
 
 
 
 
 
 
Veselje ob dejstvu, 
da je oče preživel. 
 
 
Težko življenje po 
vojni 
 
 
 
 
 
Živeli v pomanjkanju 
 
 
 
Veliko breme 
staršev. 
Bolezen kot 
posledica taborišča. 
 
Očetova travma 
večja zaradi 

 
 
 
Žrtvovanje matere 
za svoje otroke. 
 
 
 
 
 
Vojna te naredi 
ponižnega. 
 
 
 
 
 
 
 
Sreča ob tem, da je 
družina skupaj. 
 
 
 
 
Bedno življenje po 
vojni 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posledice taborišča 
 
 
 
 
Travma očeta večja 
 
 

 
 
 

 
POZITIVEN POGLED 
NA DRUŽINO  
 
 
 
 
POSTTRAVMATSKA 
RAST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POZITIVEN POGLED 
NA DRUŽINO  
 
 
 
BEDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSLEDICE 
TABORIŠČA 
 
 
 
 
 



               Kovač, T. (2019). Medgeneracijski prenos travme in njegov vpliv na družino.   

54 
 

pri sebi, oče pa je bil 
sam. Deloval je 
drugač, tud vedu ni 
kje smo, in zato je 
občasno pil. Takrat 
ko je pil, je bil 
nemogoč ne. 
 
Mamina sestra v 
Ameriki je 
strašansko 
pomagala, dobival 
smo že pakete. 
 
Samo očeta je včasih 
vrgl iz tira in takrat… 

Ja nikol, ni čist 
povedu, ampak o 
tem, da je prot 
koncu vojne pršl do 
nekaterih stvari. To 
ga je žrl. Ko je spil je 
začel 
 
Uglavnem na most 
so stekle in so 
otroke držale v 
naročju in so rekle, 
da če jih vzamete 
bomo skočle z 
otrokom v reko in 
potem so pršl uni, 
da bojo strelal, da 
bojo dale otroke in 
so se že pripravljale, 
da bojo skočle in je 
eden od teh 
(nemcev) rekel, dost 
 
pa sem rekla mami 
pr teb je blo velik 
doktorjev, pa ona 
ne, strelat so me 
pršl 
 
Ona je povedala 
dobre zgodbe. Tut 

nevednosti, kje je 
družina. 
 
 
Očetova sprememba 
 
Zloraba alkohola  
 
 
 
Hvaležnost 
sorodnikom za 
pomoč po vojni 
 
 
Podoživljanje 
izkušnje.  
Tišina v družini. 
Nezaupanje 
nikomur. 
 
Bolečina ga razjeda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travmatična 
izkušnja izgube 
otroka  
 
Travmatična 
izkušnja hude 
nevarnosti/smrti 
 
 
 
 
Podoživljanje 
travme 
 
 
 
Mama pozitivna 

 
 
 
 
Zloraba alkohola 
 
 
 
Pomoč družine 
 
 
 
 
 
Zarota tišine, 
splošno nezaupanje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podoživljanje 
travme (flashbacki)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OČETOVA TRAVMA 
VEČJA 
 
 
 
ZLORABA ALKOHOLA 
 
 
 
POZITIVEN POGLED 
NA DRUŽINO 
 
 
 
 
ZAROTA TIŠINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PTSM  
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to recimo, da so 
tistga kapota 
(stražarja) zamenjal, 
ker jim je pomagal. 
Da je zamižal, če so 
kej not prnesle, ker 
so delale na polju. 
Ampak pravi, da si 
tudi takrat tam videl 
razliko. Proti koncu 
vojne, so se Nemci 
že mal bal. 
 
Seveda vsak je iskal 
tud opravičilo. Ker 
jst sem takrat ko 
sem se začela 
zavedat, sovražla. 
 
Tako je bilo, tako da 
pravim, da sta se 
naša dva starša zelo 
trudila, da smo mel 
pa vseen. Je pa tko. 
Sestra je bolj trda, 
se je ni nikol tolk 
dotaknil kot mene 
pa brata. 
 
Sej jo vprašam, sem 
dostkrat začela o 
tem, pa je rekla veš 
kaj, jst nč ne vem. Ti 
men več poveš kot 
jst. Najbrž je 
potlačila, potem pa 
bledi spomin, če ti o 
tem potem ne 
govoriš. 
 
da je blo skor 
povsod pr hišah tko, 
morem pa rečt, da 
skor ni blo hiše, da 
nebi blo mal 
prepirov zarad vojne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Med človeškimi 
stražarji in 
nečloveškimi 
stražarji 
 
 
 
Sovražila svoje 
paznike, Nemce, ni 
mogla odpustiti.  
 
 
Borba staršev za 
boljše življenje.  
 
 
Neomajnost sestre, 
ki je preživela 
taborišče.  
 
 
 
 
 
 
Sestra je potlačila 
spomine na 
taborišče in se 
zaprla vase. 
 
 
 
 
 
Travme in zlorabe 
po vojni 
 
 
 

Mama je v ljudeh 
videla dobre stvari 
in iskala dobre 
stvari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sovraštvo do 
taborišča, vojne, 
paznikov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znaki PTSM pri sestri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povojna družba 
 
 
 
 
 
 
Neustrezni 
starševski vzorci 
 

 
 
 
 
POZITIVNOST  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JEZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PTSM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRENOS TRAVME 
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Ne, mogoče, sigurno 
bi blo mal manj 
tega, al strahu pred 
kaj bo naredil izbruh 
jeze. Sej tepl nas 
niso, ampak je bilo 
to hujš ko si zaslišal, 
da se skregata , da 
oče rohni za prazen 
nič. Potem pa so se 
dobil te fantje in 
vse, in kej spil in 
najbrž je tam pršl že, 
doma se je pa pol 
skašlju 
 
da bi tok časa vrtala 
v njega, da bi zvedla 
kaj ga je peklo 
 
potem je pa pršu ta 
dan, ko je prišel nalit 
domov in ko smo 
mogli tist poslušat. 
Me je poklicu dol in 
sva na štengah 
sedela in je še 
kakšno solzo spustil 
in tako. 
 
mama vedno odkrito 
izražala svoje 
mnenje, tudi blažila 
je to zadevo z 
očetom 
 
zdržala pa nista skup 
ane, sta še že, ko 
smo mi odrasl, sta 
pa šla narazen. 
 
Sej pravim, kaj in 
kako potem med 
njima je počl, potem 
ko smo mi vsi odšli, 
da sta mama in oče 
to izgubo čutila in se 

 
 
Hoja kot 'po žebljih' 
okoli staršev 
 
Za gospo je bilo 
težko, ko sta se 
starša skregala. 
 
 
Zloraba alkohola in 
obujanje krivic, ki so 
se jim zgodile. 
 
 
Boli jo to, da nikoli 
ni izvedela, kaj je 
bremenilo očeta.  
 
 
Zloraba alkohola 
 
 
Čustveno 
obremenjujoče za 
gospo 
 
 
 
 
Mama – ventil med 
očetom in otroci 
 
 
 
 
Ločitev staršev 
 
 
 
Otroci odšli od 
doma, starša nista 
mogla zdržati tega.  
 
 
 
 

 
 
Gospa je videla 
trpeti starša. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zloraba alkohola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izgube v taborišču in 
med vojno prehude, 
ločitev staršev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ni videla PTSM. 

 
 
 
 
NEUSTREZNO 
RAZREŠEVANJE 
TRAVME 
 
 
 
 
 
 
 
 
PTSM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOČITEV STARŠEV 
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nista mogla več 
najti. 
 
Ker najbrž je pa on 
tolk v delo se vrgel, 
ker je bilo potrebno 
po vojni tok stvari 
popravit. 
 
vcepl najbrž, da so 
mi, neko empatijo 
do beguncev 
 
 
Težko je osmislit vse 
to. Karkoli drugega, 
da je nesreča, velka 
nesreča, da vlak 
iztir, karkol. 
Enostavno si ne 
predstavljam, da bi 
jst lahko nekomu kaj 
takega delala, zato 
pa pravim, da v 
nekaterih je 
hudobija, ne more 
druzga bit. 

 
Ni zaznala znakov 
PTSM pri očetu.  
 
 
 
Pozitivni učinki 
travmatične izkušnje 
 
 
Človeško nasilje je 
težje osmisliti. 
 
 
 
Težko si predstavlja, 
da bi sama počela 
vse to.  

 
 
 
 
 
Posttravmatska rast 
 
 
 
 
 
 
Ne more osmisliti 

 
PTSM 
 
 
 
 
 
POSTTRAVMATSKA 
RAST 
 
 
 
 
 
 
PTSM 

 


