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POVZETEK
V nalogi je predstavljena problematika splava z različnih izhodišč, s poudarkom na predstavitvi
in raziskovanju podpore, ki se lahko nudi ženski v situaciji, ko se odloča glede splava. Na
začetku je predstavljena pravna ureditev splava v Sloveniji, nato družbeni vidik, ki vsebuje tudi
različna stališča ljudi do te problematike. V nadaljevanju sem se dotaknila situacije ženske na
prehodu v materinstvo in v položaju, ko se odloča o splavu. Opisala sem tudi situacije, ki so
lahko povezane z njenim odločanjem in jo zato dodatno bremenijo. Pozornost sem usmerila v
različne vidike podpore, ki se lahko nudijo ženski. Poleg svetovanja pred splavom lahko ženski
pomagajo tudi materinski domovi, obstaja možnost posvojitve otroka, obstajajo tudi različne
organizacije, ki nudijo podporo ljudem v prehodu v starševstvo. Podpori v situaciji odločanja
sem namenila pozornost tudi v raziskovalnem delu. V pogovoru z devetimi ljudmi, pretežno so
to strokovnjaki/nje, ki se v svojem poklicnem delu srečujejo z ženskami, ki se odločajo o
splavu, sem ugotavljala, kako sami vidijo njihovo situacijo, kako vidijo svojo vlogo v
svetovanju pred splavom in s kakšnimi dilemami se srečujejo pri svojem delu.
Ključne besede: splav, svetovanje pred splavom, podpora pri odločanju, prehod v materinstvo

ABSTRACT
In my final paper issues of abortion are presented from various starting points with the
emphasies on presentation and research of support given to a woman being confronted with
making a decision on abortion. At the beginning abortion legislation in Slovenia is explained
and social aspect including various opinions about the problem is given. I explore a possition of
a woman moving to motherhood or deciding on abortion. Possible situations linked to her
decision-making and therefore additionally burdening her are also mentioned. Attention is
directed to various aspects of assistance and support to a woman in such a situation. Besides
counselling before abortion, maternal homes, adoption alternative, various organizations
helping people move to parenthood are also available. I payed attention to a situation of
decision-making also in my research work. Speaking to nine people professionally involved in
work with women considering abortion I discovered how they themselves see the situation of
women, their own role in counselling before abortion and what dillemas they encounter in their
work.
Key words: abortion, counselling before abortion, support with decision-making, moving to
motherhood
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1. UVOD
Tema splava je pogosto v naši družbi tabu tema (Strehovec, 2011). Verjetno tudi zato, ker je to
vprašanje polno trenj, nasprotovanj, ob tem vprašanju se ljudje srečujemo s tako nasprotujočimi
se stališči, da se njihovemu soočenju, če je le mogoče, raje izognemo. Težko oziroma nemogoče
je najti soglasje, ko nekdo trdi, da je zločin nekaj, kar je za drugega pravica in obratno. S svojo
nalogo bom morda odstrla nekaj tančic tega tabuja. Ne zdi se mi narobe začeti govoriti o temi,
ki vzbuja nemir, polemike, različna mnenja, trenja; dotikati se stališč, ki so povezana z včasih
zelo burnimi čustvi. Namen moje naloge je predvsem raziskati polje pomoči in podpore, ki se
ženski lahko nudi, ko se znajde v situaciji, povezani z odločanjem v zvezi s splavom.
Ob vprašanju splava se pojavlja veliko vprašanj, ki so povezana s filozofskimi vprašanji, ki
zadevajo naše življenje, svobodo, pravice poseganja v odločitev drugega in pravico poseganja v
življenje drugega. Odpirajo se vprašanja, ki so povezana z začetki našega življenja, začetki
življenja človeškega bitja. In nenazadnje se tematika neposredno dotika tudi najbolj intimnega
področja našega življenja, to je ljubezni in spolnosti.
Bilo je v srednji šoli, ko me je sošolka po pouku prosila, naj še nekaj časa ostanem z njo, da
potrebuje nekoga za pogovor. V pogovoru, ki je trajal vsaj eno uro, mi je povedala svojo
dilemo. Mislila je, da je noseča, a v tretjem letniku še ne pripravljena sprejeti otroka.
Nadaljevanja njene zgodbe ne bom opisovala, je pa to eden pomembnih dogodkov, ki se mi je
vtisnil v spomin in je vplival na to, da sem začutila stisko tistih, ki se odločajo v zvezi s
splavom.
Področje splava mi ni dalo miru tudi v času študija. Veliko smo govorili o različnih oblikah
socialne izključenosti, o različnih družbenih skupinah, ki potrebujejo glas tistih, ki imajo vpliv,
da bi bile slišane, govorili smo o različnih težavah in stiskah, s katerimi se srečujejo ljudje.
Sama pa sem začela razmišljati tudi o skupini nerojenih ljudi, ki sami nimajo glasu, da bi
povedali, kaj želijo, in tudi pravo jih ne ščiti, saj na tem področju nimajo priznanega statusa
človeka, o čemer govori tudi Ramovš (1990). Le redki jim posodijo svoj glas in ti pogosto
naletijo na plaz obtožb o kršenju človekove pravice do svobode odločanja o svojem telesu.
Sama bi tukaj omenila, da stojim na strani tistih, ki verjamejo, da se človeško življenje začne ob
spočetju. Meni osebno je življenje dragoceno in sveto od spočetja dalje, zato splav dojemam kot
kršenje osnovne človekove pravice do življenja. Vrednost življenja se po mojem mnenju ne
meri s starostjo človeka in tudi ne s kvaliteto življenja, zato se mi prizadetost otroka in različne
druge otežujoče okoliščine ne zdijo dovolj velik razlog za splav. Moje raziskovanje je zaradi
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opredeljenosti lahko pristransko. Tekom raziskovanja sem ugotavljala, ali je mogoče in kako, ne
glede na prepričanje, in opredeljenost opravljati poklic svetovalca pred splavom profesionalno.
Tudi ob prebiranju literature na temo splava sem opazila dve nasprotujoči si stališči, ki sta
pogosto zelo čustveno nabiti in med katerima se zelo redko ali pa sploh nikoli ne ustvari
konstruktiven dialog. Ta je sicer pogoj za mirno sobivanje različnih ljudi. Kljub temu, da imam
sama do splava jasno stališče, se v svoji diplomski nalogi nisem želela omejiti na enostranski
pogled, ki bi izključeval ali žalil stališča drugače mislečih. Naj povem tudi, da sem pogosto
zavestno zavračala članke z obeh strani, ki so v svojih stališčih šli tako daleč, da so žalili
nasprotno misleče. S svojo diplomsko nalogo bom skušala ustvariti dialog med različno
mislečimi, zato pa se mi zdi, da je potrebno preseganje področja, ki se dotika naših stališč, ter
pogledati na situacijo takšno, kot je. To bom ugotavljala predvsem preko pogovorov z
strokovnjakinjami/i, ki svetujejo pred splavom.
Raziskovanje področja splava tekom pisanja naloge je bilo morda nekoliko podobno dogodku,
ki se mi je nedavno zgodil. Z avtom smo se peljali iz Ljubljane proti Primorski. Ko smo se
peljali mimo Nanosa, smo v smeri proti Vipavski dolini zagledali zanimivo belo svetlobo.
Mislila sem, da so oblaki, ki se dvigajo nad dolino in da je črnina nad nami temno nebo, kjer bi
se lahko videle tudi zvezde. V očeh dveh prijateljev pa je bila črnina nad nami megla in v
daljavi svetloba jasnine. Šli smo stavit in sem stavo izgubila. Belina v daljavi je bila v resnici
svetloba, v katero smo peljali iz oblačno meglene Ljubljane. Tako je bilo v mojem raziskovanju,
ko sem mislila, da se bom z branjem o splavu iz jasnine svojih stališč, svojega gledanja podala v
meglo strokovnih člankov, ki mi bodo zameglili jasen pogled. V resnici pa je bilo nasprotno.
Prebiranje najrazličnejše literature, s katero sem se srečevala, mi je pomagalo razjasniti in
razširiti pogled na obravnavano situacijo.
Na splav v diplomski nalogi pogledam z različnih področij. Naprej opišem status splava v
zakonodaji. V naši zakonodaji je splav do desetega tedna dovoljen na zahtevo ženske, ki si to
želi in tudi kasneje, če dovoli za to določena komisija (Zupančič, 1991). Nato nanj pogledam
kot na družben pojav. S pregledom zgodovine na tem področju se mi zdi, da je lažje razumeti
družbeno spremembo, ki je nastala v zadnjem stoletju, v katerem se je v večini držav spremenila
zakonodaja (v smeri legalizacije) na področju splava, prav tako družbena klima – splošnejša
naklonjenost do splava – in tudi množičnost pojava, ki je iz teme ilegalnih splavov postal
razširjen pojav dovoljenih »varnih« splavov. Predstavljam tudi različna stališča, ki se na
področju splava najpogosteje pojavljajo v razpravah. Opišem ga s strani zagovornikov
človekovih pravic, predstavljam katoliški pogled na splav, feministično perspektivo ter mnenja s
področja bioetike.
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V drugem delu diplomske naloge se posvečam situaciji ženske, ki se znajde v dilemi med
odločanjem. Napišem nekaj o samem prehodu v materinstvo, ki je lahko lepo, a tudi težko, nato
pa skušam predstaviti situacijo in razloge ženske, ki se odloča o splavu. Nekaj prostora
namenjam tudi situaciji partnerja. Ženska pa se lahko znajde v tej situaciji tudi znotraj neke
druge zanjo težke situacije, tako da posebej predstavljam situacijo mladostnice, odvisnice, tiste,
ki se srečujejo z nasiljem in spolnim nasiljem ter tiste, ki se soočajo z napovedjo prizadetosti
svojega otroka. Na koncu opisujem tudi ugotavljanja različnih avtorjev o psiholoških posledicah
splava.
V zadnjem delu teoretičnega dela se posvečam proučevanju polja nudenja podpore ženski v
situaciji odločanja o splavu. Poleg neformalnih oblik podpore, ki jih nudijo predvsem partner ali
družina, obstajajo tudi različne formalne oblike podpore. Nekaj povem o svetovanju pred
splavom, omenjam možnost posvojitve, iskanja rešitve v materinskih domovih, menjam tudi
nekaj organizacij, katerih področje je povezano s starševstvom, ki lahko ženski tudi v tej
situaciji nudijo podporo. To poglavje je glavni namen naloge in raziskovanju področja podpore
je tudi namenjena raziskava.
V raziskovalnem delu sem raziščem konkretnega polja pomoči, ki je na voljo ženskam v tej
situaciji v našem prostoru. Poiščem različne ljudi, ki se kakorkoli srečujejo s to tematiko in z
ljudmi v konkretnih situacijah odločanja. Zanima me njihovo delo, videnje situacije ženske z
njihove perspektive, zanima pa me je tudi, kako pri svojem delu usklajujejo svoja stališča z
zahtevami dela, ki ga opravljajo. Raziskovanje je bilo zelo zanimivo, srečevala pa sem se tudi z
različnimi težavami. Zdi se mi, da mi je močno razširilo pogled na področju splava. Veliko mi
je pomenilo, ko so svetovalni delavci delili z menoj konkretne izkušnje iz svetovanja, posebej,
če so vključili tudi svoje osebno doživljanje spremljanja.
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2.

TEORETIČNI DEL

2.1 Pravna ureditev splava
Na področju prava so po svetu uveljavljene tri osnovne rešitve glede splava. Vedno bolj redke
so države, kjer zakon splav popolnoma prepoveduje. V nekaterih državah je v splošnem splav še
vedno prepovedan, toda zaradi določenih razlogov in indikacij tudi dovoljen. Tretja možnost pa
je, da prekinitev nosečnosti štejejo kot sredstvo za urejanje rojstev, kjer za priznanje pravice do
umetne prekinitve nosečnosti niso potrebne indikacije, temveč je dovolj le odločitev ženske.
Najpogostejša ureditev pa je kombinirana možnost, kjer je do določene starosti dovolj le
odločitev ženske, za daljše trajanje nosečnosti pa so potrebne indikacije in razlogi (Zupančič,
1991).
V Evropi je splav popolnoma prepovedan le na Malti, na Irskem pa je dovoljen le, kadar je
ogroženo življenje ženske. Strožja zakonodaja je tudi na Poljskem in na Cipru, kjer je splav
dovoljen le, kadar je ogroženo poleg življenja tudi ženskino zdravje. Na Severnem Irskem, na
Portugalskem in v Španiji je dovoljen tudi, če je ogroženo duševno zdravje ženske. V Veliki
Britaniji in na Finskem pa poleg zgoraj naštetih indikacij upoštevajo tudi socialno-ekonomske
razloge (Pinter, 2004).
V nekaterih državah je svetovanje pred splavom obvezno. V Albaniji, Belgiji in Franciji je
obvezno za mladoletnice, v Nemčiji, na Madžarskem, Nizozemskem, Poljskem, v Rusiji,
Španiji in Švici pa za mladoletnice, ki še niso dopolnile 16 let. Namen svetovanja je zagotoviti,
da ženska popolnoma razume postopek. V nekaterih primerih pa je namen tudi ta, da jo preko
svetovanja odvrnejo od splava (Pinter, 2004).
Slovenija skupaj z mnogimi drugimi državami spada med tiste, kjer je splav do določene starosti
dovoljen na zahtevo ženske (Pinter, 2004).

2.1.1 Pregled razvoja slovenske zakonodaje
V stari Jugoslaviji in tudi po drugi svetovni vojni je bil splav prepovedan in kazniv tako za
nosečnico, kot za tistega, ki je splav napravil. Leta 1951 pa je bil sprejet nov zakonik, ki je
nosečnico odvezal kazenske odgovornosti. Takrat so se tudi oblikovale komisije, ki so dovolile
splav iz zdravstvenih (zaradi nosečnosti ogroženo zdravje nosečnice), evgeničnih (anomalije
ploda) ali pravno-moralno-etičnih (če je do nosečnosti prišlo zaradi moralno spornega dejanja,
na primer posilstva) indikacij, razlogov (Maček, 2004).
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Resolucija o načrtovanju družine iz leta 1969 je zavzela stališče o temeljni človekovi pravici, da
se svobodno odloča o rojstvu otrok. Prednostno so poudarili pomen kontracepcije, splav pa
opredelili kot najmanj zaželen način za uveljavljanje te pravice. Ta načela so leta 1974 predpisi
republik in pokrajin izpeljali kot načela ustave. Pravica o svobodnem odločanju o rojstvu otrok
se je lahko omejila le iz zdravstvenih razlogov (Zupančič, 1991).
Leta 1977 je bil po slovenskem kazenskem zakoniku sprejet zakon, po katerem je splav
dovoljen. Ta pravna liberalna ureditev ženski priznava pravico, da z umetno prekinitvijo
nosečnosti uravnava rojstva (Zupančič, 1991). Ta zakon je bil ponovno sprejet oziroma potrjen
ob osamosvojitvi Slovenije in sprejemu nove ustave (Predpisi o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih, 2001).

2.1.2 Zakonska ureditev v Sloveniji danes
»Odločanje o rojstvih otrok je svobodno. Država zagotavlja možnosti za uresničevanje te
svoboščine in ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok«
(Ustava Republike Slovenije, 1991).
V citatu je naveden 55. člen slovenske ustave, ki uravnava človekovo reprodukcijo. Poleg
poglavja o umetni prekinitvi nosečnosti, vsebuje tudi poglavje o preprečevanju zanositve in
ugotavljanju ter zdravljenju neplodnosti. Leta 1991 je bil zakon ponovno potrjen, ima pa svojo
osnovo še v ustavi SFRJ iz leta 1974 (Maček, 2004).
Po ustavi je odločanje o tem, ali bo človek imel in kdaj bo imel otroke, temeljna človekova
svoboščina, katera je lahko omejena samo iz zdravstvenih razlogov. Država ne more in ne sme
zaradi svojih interesov vplivati na odločitev za ali proti umetni prekinitvi nosečnosti. Zakon
določa omejitve te svoboščine le z razlogom varovanja zdravja. Še vedno je umetna prekinitev
nosečnosti zdravstveno in socialno neželen ukrep za uravnavanje rojstev. Kot izhod v sili pa je
ustavno dopusten, saj je edini način za preprečitev rojstva po spočetju (Zupančič, 1991). Država
hkrati zagotavlja tudi uresničevanje te svoboščine (Predpisi o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih, 2001).
Do desetega tedna se umetna prekinitev nosečnosti izvede le na željo nosečnice. Višina
nosečnosti se ugotovi na prvem pregledu (Maček, 2004). Zupančič (1991) razlaga, da ženski do
desetega tedna te odločitve drugi ne morejo ne vsiliti ali preprečiti, mora pa biti razsodna. Če je
ženska nerazumna, namesto nje lahko odločitev sprejmejo njeni starši ali skrbniki. Tudi
mladoletna ženska ali tista, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, lahko sama zahteva splav.
Starše mladoletnega dekleta zdravstvena organizacija obvesti le, če se dekle s tem strinja.
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Maček (2004) razlaga, da gre pri umetni prekinitvi nosečnosti za osebno odločitev, saj ni nujno,
da bi starši znali prav oceniti njeno situacijo. Meni tudi, »da bi se mladoletnica lahko zatekla k
ilegalnemu splavu, če od staršev ne pričakuje razumevanja« (str. 32). Starši ne morejo umetne
prekinitve nosečnosti od hčerke zahtevati, prav tako je ne morejo preprečiti.
Zupančič (1991) trdi, da po naši ustavi privolitev moškega pri odločitvi za umetno prekinitev
nosečnosti ni potrebna. Moški ima sicer »enakovredno genetično vlogo v procesu zaploditve«
(str. 138), za nadaljnji razvoj in življenje pa telo moškega ni več bistveno. Ženska, ki plod nosi,
ima pravico, da sama razpolaga s svojim telesom, zato se lahko sama odloči, ali ga bo obdržala
ali ne.
Po desetem tednu nosečnosti dovoljenje za splav več ni samoumevno, nosečnica pa se za
dovoljenje lahko obrne na Komisijo I. stopnje. Ta se ne odloča na podlagi indikacij, temveč le
»na podlagi tehtanja nevarnosti, ki bi jo za nosečnico pomenila umetna prekinitev nosečnosti ali
porod« (Maček, 2004, str. 31). V Sloveniji deluje 14 Komisij I. stopnje. Če se nosečnica ne
strinja z odločitvijo te komisije, se lahko obrne še na Komisijo II. stopnje, ki dokončno odloči.
Po zakonu naj bi bile nosečnice na obravnavi komisije prisotne (Maček, 2004).

2.1.3 Razlaga ustavnosti
Dolar Bahovec (1991) »dogovor« o legalizaciji splava utemeljuje s tem, da je pri vprašanju
splava zelo težko priti do nekega skupnega konsenza, saj sta nasprotujoči si stališči videti
nezdružljivi. Čeprav se predstavniki nasprotujočih si skupin (pro-life in pro-choice) strinjajo v
negativnosti samega pojava splava, se njihova mnenja o tem, kaj z njim narediti, zaradi različnih
vrednostnih sistemov razlikujejo. Zagovorniki pravice do izbire svoje možnosti ne vsiljujejo
drugim, zato jo vidi kot manj izključujočo od ureditve, ki zagovarja pravico do življenja
zarodka. Meni, da »če že ni mogoče najti skupnega jezika in soglasja, potem je najbolj smotrno
ohraniti tisto rešitev, ki omogoča, da se vsakdo odloča po svoje« (str. 8).
Dolar Bahovec (1992) naprej razlaga, da »pravica do abortusa nasprotnikov abortusa nič ne sili,
da bi jo uporabili, vsakomur je omogočeno, da se ob vsem tem vprašanju odloča po svoji vesti
in prepričanju« (str. 134). K sprejetju pravice do izbire v naši ustavi so veliko pripomogla
ženska gibanja, ki so se zanjo zavzemala z demonstracijami in oglašanjem v medijih.
Požarnik (2009) na dogovorno etiko gleda kritično. Njeno omejenost vidi v tem, da je resnica
lahko odvisna od sklepa tistih, ki razpravljajo. Mlinar (2009) ugotavlja, da gre v razpravah o
pluralni družbi pri vprašanju splava bolj kot za moralno vprašanje, za vprašanje kompromisa.
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Meni pa, da »človeško dostojanstvo ni stvar družbenega soglasja, pač pa človeško dostojanstvo
družbeno soglasje šele utemeljuje in omogoča« (§ 1749).

2.1.4 Pravni status zarodka
»Že ko začnemo govoriti o tem, pridemo v zadrego. Gre za tako imenovani moralni status
zarodka. Ali lahko štejemo zarodek za bitje? Če gre za človeško bitje, je upravičeno do
varovanja svojega življenja. Ali je zarodek res že bitje ali nekaj, kar si tega statusa ne zasluži, o
tem v Evropi niti med etiki ni soglasja« (Trontelj, 2007, str. 193).
Vprašanje o pravnem statusu zarodka je zapleteno in kot meni Naglič (2004) v mednarodnem
pravu ni enotnega izhodišča, ki bi usmerjalo zakone o splavu, zato pa je ureditev odvisna od
posameznih držav. V letu 2004 je Evropsko sodišče za človekove pravice obravnavalo primer
Vo proti Franciji. Takrat bi se lahko zgodilo, da bi bile priznane pravice zarodku, ki bi imele
prednost pred pravico do izbire nosečnice, a se to ni zgodilo. Nedavno so razpravljali o statusu
zarodka tudi v Luksemburgu na Evropskem sodišču toda ne v okviru razprave o splavu. Šlo za
vprašanje patentiranja postopka, kjer s pridobivanjem matičnih celic iz zarodka pripravljali
zdravila za neke nevrološke bolezni (24KUL.si, 2011). Sodišče se je skušalo izogniti kršitvi
človeškega dostojanstva, zato je prepovedalo možnost patentiranja teh postopkov pri katerih bi
prišlo do uničenja zarodkov (Sodišče Evropske unije, 2011, str. 1).
V slovenski ustavi zarodku ni zagotovljena nedotakljivost človeškega življenja, saj ima
nosečnica pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, s tem tudi pravico do umetne
prekinitve nosečnosti (Zupančič, 1991). Predpise, ki se nanašajo na otroka, na njegove pravice
in dolžnosti, je mogoče uporabljati šele po njegovem rojstvu. To lahko razberemo iz razlage
predpisov zakona o zvezi in družinskih razmerjih (Končina, 1991). Zupančič (1991) razlaga,
»da je prav, da naše pravo zarodka ali plodu še ne šteje za osebo« (str. 145). Razloge za to
povzame v tem, da »gre zlasti za varovanje nedotakljivosti osebne sfere, razvoj osebnosti
ženske pa tudi za zagotavljanje pogojev za življenje in razvojne perspektive že rojenih otrok«
(str. 145).
Tudi Filipič (1997) omenja, da kazensko pravo varuje življenje otroka le, ko je ta že rojen. Tudi
civilno pravo zarodka še ne smatra za osebo, mu pa vseeno priznava poseben pravni položaj, ki
mu določa pravice, ki jih lahko koristi v primeru, da se rodi živ. »To velja za dedno pravico in
nekatere druge premoženjske pravice, kot je pravica do povračila škode, povzročene v času od
spočetja do rojstva« (str. 215).
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Z določitvijo pravnega statusa zarodka bi prišlo do inkriminalizacije splava in ker je v interesu
države zaščititi zdravje in življenje ženske, je odločitev o rojstvu otrok prepuščena posamezniku
in njegovemu etičnemu prepričanju. Kdaj človeku priznati status človeka je torej bolj kot stvar
pravnega reševanja tega vprašanja stvar moralnega in verskega vprašanja (Končina, 1991) o
čemer bom v nadaljevanju še govorila v poglavju Različna stališča do splava.

8

Čerin, Tina. (2012). Podpora v situaciji odločanja v zvezi s splavom. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

9

Čerin, Tina. (2012). Podpora v situaciji odločanja v zvezi s splavom. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

2.2 Družba in splav
2.2.1 Zgodovinski pregled odnosa do splava
Do začetka prejšnjega stoletja je bil splav velik tabu v družbi, družbeno je bil obsojan,
nedovoljen, tudi zakonsko kazniv. Ramšak (2001) omenja, da je bil že odnos do rojstva v
preteklosti drugačen. Ženske rojstva niso načrtovale in rojevale so do konca plodne dobe.
Materinstvu so dajali veliko večjo vrednost, tudi vrednost ženske so včasih merili po njeni
reproduktivni sposobnosti. Zaradi napornega in delovnega življenja v nosečnosti je sicer veliko
žensk tudi nehote splavilo. Zaradi slabše urejenih razmer je bila tudi smrtnost otrok ob porodu
ali v zgodnjem otroštvu pogostejša.
Kljub temu pa so se dogajale tudi nosečnosti, ki niso bile zaželene. Žnidaršič Žagar in Žagar
(2009) omenjata matere samohranilke, ki so v preteklosti za domače pomenile veliko sramoto:
»Ženske, ki so se zaradi dvolične morale in (tudi posledično) najpogosteje izredno slabega
materialnega stanja znašle na robu in (predvsem) zapuščene« (str. 33). Podatki iz 19. stoletja
kažejo, da so bili nezakonski otroci bolj izpostavljeni zgodnji umrljivosti, kot pa otroci, rojeni v
zakonski skupnosti. Poleg tega, da so živeli v manj urejenih razmerah, je bil včasih razlog za to
tudi materino detomorilstvo. Tako so podatki iz kaznilnice v Nemčiji, kjer je bilo zaradi
detomorilstva obsojenih največ neporočenih žensk, pokazali, da so kot razlog za svoje dejanje
navajale strah pred sramoto, očitanjem, grožnjami, izgonom od doma.
Ramšak (2001), ki je raziskovala razmere na Koroškem, trdi, da za večino ljudi v preteklosti
uravnavanje rojstev ni bilo sprejeto v miselnem konceptu ljudi v preteklosti. Poleg
nedostopnosti kontracepcije in nepoznavanja zakona spočetja je razlog za to tudi odnos do
življenja, za katerega so verjeli, da ga je dal Bog in je sveto. Občasno so prakticirali le odsotnost
spolnih odnosov.
Kljub temu pojav splava vendarle ni bil čisto neznan. Sicer v veliko manjšem obsegu kot danes,
ko je zakonsko dovoljen in strokovno urejen, so ga na skrivaj na različne načine izvajali
posamezniki oziroma pogosteje posameznice. Tako na primer Kačičnik (2006) meni, da
uravnavanje rojstev ni prisotno le v današnjem času. Do konca 18. stoletja so ga opravljale
ženske, katere pa so »zaslužile naziv čarovnice, ker so želele vzeti stvari v svoje roke in
preusmeriti svojo usodo« (prav tam, str. 418).
Puhar (2004) raziskuje razmere na Slovenskem v 19. stoletju. Poleg detomorilstva, ki je bilo
seveda nesprejemljivo in so ga skušali nadzorovati, omenja tudi splav. Posebnih podatkov o tem
ni našla, meni pa, da je po mnogih spisih mogoče sklepati, da je bil precej razširjen. Trdina je
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trdil, da je »odpravljanje nerojenih otrok« dokaj razširjeno« (str. 219). Trdina (1980, v Puhar,
2004) je tudi omenjal načine in ljudi, h katerim so se ženske zatekale: »zatekanje h
»konjederkam«, cigankam, Kočevaricam, po strup »v lekarnice« in podobno« (str. 219).
Ramšak (2001) omenja, da so nekatere ženske odkrile tudi družbeno sprejemljivo metodo
splavljenja s pomočjo prekomernega dela.
Puhar (2004) omenja, da so verjetno večino splavov naredile »nešolane porodne pomočnice« in
»ljudske zdravilke«, kar sklepa po tem, da so »prve šolane babice« dobile med drugim tudi
nalogo, da oprezajo za njimi, skrivaj pa nadzorujejo tudi nosečnice.
V dvajsetem stoletju pa so se začele razmere spreminjati. Na politiko, ki spodbuja načrtovanje
družine na način zmanjševanja rojstev, je vplival tudi razvoj družbe in z njo povezano velika
rast prebivalstva. V zgodnji industrijski družbi, za katero je bila še vedno značilna visoka
rodnost, se je dvignil življenjski standard ljudi. Z dvigom higiene, napredki v medicini,
izboljšanim transportom se je zmanjšala umrljivost. Velika rast števila prebivalstva, ki jo
imenujejo tudi demografska eksplozija, je vplivala na miselnost ljudi, da so začeli skrbeti za
omejevanje rojstev (Population Explosion and Family Planning, 2008).
V letih 1967–1977 je v mednarodnem prostoru prišlo do velikih sprememb v legalizaciji splava.
Politike, ki so ga prej prepovedovale in omejevale, so se spremenile in splav je v večini držav
postopoma postajal legalen. Tako je postal bolj dostopen ženskam, bolj »varen«, saj so ga začeli
izvajati zdravstveni delavci v varnejših okoliščinah. S tem naj bi se izboljšala dobrobit žensk in
družin (Cook in Dickens, 1978).
Tudi medicinska spoznanja so podprla tezo, da je dobro opravljen splav v prvem trimesečju bolj
varen, kot nezaželena nosečnost (Rosenfeld 2003, 2 v Mlinar, 2009). Po mnenju Mlinarja
(2009) pa je prišlo do spremembe v legalizaciji splava tudi zato, ker je medicina postala
socialna ustanova, zdravniki njeni uslužbenci in zato sklepa kompromise, ki so v nasprotju z
merili medicinske deontologije.
Žnidaršič Žagar in Žagar (2009) pišeta o osvobajanju ženske iz njene materinske in
gospodinjske vloge. S pridobitvijo pravice do razveze v zakonu se je začela poudarjati svobodna
ljubezen, svobodna spolnost. Toda dejstvo, da je ženska nosila »breme spolnosti«, jo je
priganjalo k temu, da se je začela boriti za osvobajanje telesa: »V ženskah je dozorelo
spoznanje, da bodo resnično svobodne šele tedaj, ko se bodo rešile spon in strahu, nenehno
vrtečega se kroga nosečnosti, poroda, dojenja in vnovične nosečnosti« (str. 169). Ženske so
začele zahtevati drugačen pogled nanje. Poleg tega, da so se borile proti odpravljanju nasilja nad
žensko, prostituciji, razkrivale družbene razloge zanju, borile so se za enakopravnejši položaj
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neporočenih mater; so zahtevale tudi: »učinkovito kontracepcijo, varen abortus in njuno
dekriminalizacijo in legalizacijo« (str. 107).
Zgovorno nam o odnosu do splava v preteklosti govori tudi film z naslovom Vera Drake (Leigh,
2005), ki prikazuje situacijo ženske, ki kot predstavnica delavskega srednjega razreda v Angliji
v polovici prejšnjega stoletja ob običajni skrbi za svojo družino na skrivaj dela tudi splave
ženskam, ki so nezaželeno zanosile. Sama je prepričana, da opravlja dobro delo pomoči, nekega
dne pa jo na domu obišče policija, jo odpelje na sodišče in ji dodeli dve leti zapora.
Za konec tega poglavja bi omenila, da se je tudi odnos do otrok skozi zgodovino spreminjal.
Puhar (2004) kritično gleda na nostalgično predstavo o čudovitem družinskem življenju v
preteklosti, ko so bile družine še bolj povezane med seboj in so se med seboj imeli bolj radi.
Vendar pa se je družinsko življenje, odnos do otrok, način vzgoje in razlogi, zakaj so imeli
otroke skozi zgodovino spreminjal. Aries (1991) raziskuje položaj otroka skozi zgodovino in
ugotavlja, da je v srednjem veku otroška doba, ko je veljal za »nebogljeno bitje« trajala zelo
malo časa, saj se je zelo hitro moral navaditi dela in se vključiti v vsakdanje dolžnosti. V 16. In
17. stoletju je otrok začel dobivati pomen ljubkega prijetnega bitja, ki lahko odraslim pomeni
razvedrilo. V koncu 17. stoletja pa so začela nastajati besedila, ki kažejo, da so odrasli začeli
gledati na otroke bolj psihološko in skušali razumeti njihov svet. V preteklosti je bil odnos do
otrok tudi zaradi njihovega števila nekoliko bolj brezbrižen. Zaradi večjega tveganja, da otrok
zgodaj umre se niso preveč navezovali nanje. Otrokom, ki so zgodaj umrli niso pripisovali večje
pozornosti. Po njegovem mnenju se je večja občutljivost do otrok razvijala kasneje, ko je prišlo
do demografskih sprememb. Izboljšale so se namreč higienske razmere, z različnimi metodami
pa so začeli urejati rojstva.
Zdaj živimo v obdobju pozne moderne, ki je skupaj s svojim značajem oblikovala tudi poseben
odnos do otrok, do odločanja o rojstvih otrok in s tem tudi do splava. Temu obdobju pom več
pozornosti namenila v naslednjem poglavju.

2.2.3 Razmere v sodobni družbi
Živimo v družbi, za katero je značilna individualizacija in svoboda v izbiri življenjske oblike,
katere ne predpostavljajo vnaprej dane strukture, kot so bile značilne za preteklost. V teh
razmerah je tudi splav, kot posledica svobodne izbire o rojstvu otrok, našel svoje novo mesto, in
ima za ljudi drugačen pomen, kot ga je imel v preteklosti.
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Ramovš (1990) v množičnem spalvljanju in nizki rodnosti prepoznava tudi bledenje vrednosti
materinstva, slabitev nagona in želje po njem. Herman (2010) vidi veliko spremembo v statusu
družine, njenem mestu v naši družbi. Družina, vrednote, tradicija se zdijo dolgočasne in
staromodne. Meni: »Naša družba se nahaja na prelomu. K temu spadajo demografske
spremembe z naraščajočim majhnim številom rojstev in vedno bolj starajočim se
prebivalstvom« (str. 14).
Švab (2001) govori o pluralizaciji družinskih oblik. Omenja »upad števila formalnih zakonskih
zvez, večanje števila razvez in otrok, rojenih izven zakonske zveze« (str. 154). Goričan (2009)
dodaja, da se vedenje, povezano z materinstvom, spreminja, je nestalno in nestabilno. Vzroke za
nove oblike družinskih slogov išče v pojavu individualizacije in razpada tradicionalnih
kategorij, kot so razred, status in družina.
Stannard (1979, v Dremelj, 2003) pa omenja spremembe tudi v odnosih znotraj družine:
»Sodobna družina se je odpovedala svojim odgovornostim, predvsem pri nudenju medsebojne
opore in skrbi ter jih prenesla na profesionalne storitve države blaginje« (str. 149).
Tradicionalna vloga ženske kot gospodinje in matere se je z emancipacijo in povečanim
zaposlovanjem žensk spremenila. Cigale (1992) omenja, da je industrializacija ločila žensko
delo od doma. »Dom, gospodinjstvo, družina so tako postali sfera »zasebnosti«, nasprotje
»javnemu« svetu dela« (str. 39). Delež zaposlenih žensk je višji v razvitih državah.
Tako se je spremenila ženska vloga, hkrati pa je to omajalo tudi do takrat jasno vlogo moškega.
To omenja Swedin (1996), ki meni, da so moški izgubili svojo staro vlogo hranitelja družine, saj
so tudi ženske začele skrbeti za materialne dobrine. Zmedenost zaradi nejasne vloge nekateri
rešujejo z umikom, drugi pa iščejo svojo novo vlogo.
Po drugi strani nekateri v današnjih razmerah vidijo znamenje napredka. Švab (2001) govori o
tem, da je v postmoderni odločitev za materinstvo manj obvezujoča, da v življenju žensk ni
vedno prioriteta in je pogosto zato odločitev pomaknjena v kasnejše obdobje. »Odločanje za
otroke postaja vedno bolj načrtovan projekt v življenjskih potekih in strategijah posameznikov«
(str. 140). Poleg povečanega zaposlovanja žensk, njihove večje emancipacije, je razlog za to
tudi pojav kontracepcije, ki je omogočila ločenost spolnosti in reprodukcije (Baber in Allen,
1992, v Švab, 2001).
Podobno meni Kačičnik (2006), ki govori o tem, da je bila materinska vloga včasih dokaj
samoumevna vloga vsake ženske. V zadnjih stoletjih pa se je z zahtevami feminizma pojavilo
vprašanje ponovnega redefiniranja ženske vloge, do katere so postavile bolj svoboden odnos.
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»Sekularizirale so ga z zahtevo do splava, legitimiranjem nezakonskih mater in otrok ter
nenazadnje z zahtevo po civilni poroki in razvezi« (Leskošek, 2002, v Kačičnik, 2006, str. 416).
Kačičnik (2006) v svoji raziskavi omenja ženske, ki so se odločile prav za način življenja brez
otrok. Zaradi te odločitve se počutijo bolj svobodne in neomejene, sebe so postavile na prvo
mesto in večinoma se ne ozirajo na mnenje širše družbe o njihovem stilu življenja. Zelo
poudarjajo svobodo do izbire sebi lastnega načina življenja.
Herman (2010) na ženske, ki se odločijo za takšen način življenja, gleda kot na tiste, ki si ne
upajo tvegati: »Raje na ničelni točki čustev, kot stopiti v tveganje – je to ženska 21. stoletja«
(Herman, 2010, str. 42)? Modra si ženske ne upajo vstopiti v tveganje na čustvenem področju
tudi zaradi razmer v sodobni družbi za katero je značilno tveganje na različnih drugih področjih.
Tveganje v smislu negotovosti, ko se ob razkrajanju neenakosti, določenosti vlog, po drugi
strani vzpostavljajo nove nevarnosti, ki jih ustvarjajo zunanje negotovosti, kot je gospodarsko
izkoriščanje, mednarodne neenakosti, kompleksni družbeni sistemi. (Lauhman v Müller,
Nemeth in Toš, 2002 in Beck, 2001, v Dremelj, 2003). Tukaj bi omenila tudi ugotavljanja
Stropnik (2006), ki meni, da se želja po vedno večjem ekonomskem napredku vpliva na odnos
delodajalcev do staršev majhnih otrok, tako da se le ti srečujejo z različnimi težavami v zvezi z
zaposlovanjem. Med njimi našteva: brezposelnost, negotovost zaposlitve, zaposlitve za določen
čas, neustrezen delovni čas, ki je tudi neusklajen z delovnim časom vrtcev, negativen odnos
delodajalcev do potencialnega starševstva in do starševskih obveznosti.
Beck in Beck-Gernsheim (1996) menita, da je za današnji čas značilna tudi individualizacija
vlog. Posameznik je prepuščen samemu sebi v zahtevah po mnogih izbirah, kjer se mora znati
prilagajati. Biografije posameznikov niso več zagotovljene po naprej določenih vzorcih, temveč
»biografija postane »izbrana biografija«, »refleksivna biografija«, »naredi-si-sam biografija«
(str. 818). Vendar pa uspeh v teh biografijah ni vnaprej zagotovljen, saj je takšna biografija
tvegana in jo spremljajo različne oblike ogroženosti. Bauman (2002) razlaga čas sodobne
moderne kot tekoči čas, za katerega je značilno premikanje, spreminjanje stanja. Na tej podlagi
sprejemamo tudi svoje izbire: »Racionalna izbira« v dobi takojšnjosti pomeni prizadevati si za
zadovoljitev, a se izogibati posledicam, zlasti pa odgovornostim, ki jih take posledice lahko
implicirajo. Trajne sledi današnje zadovoljitve ovirajo možnosti jutrišnjih zadovoljitev (str.
163).
V današnji družbi se tudi zelo poudarja, naj se rodijo le zaželeni otroci. Žorž (2011) meni, da
poudarjanje te parole ne izboljšuje stanja med otroki. Rodi se manj otrok, ki pa zato niso nič
bolj srečni. Po njegovem mnenju bi družba morala skrbeti »naj se rodijo zaželeni otroci, naj bo
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vsak zaželen, ne glede na to, v kakšnih okoliščinah je spočet in rojen« (str. 31). Na zaželenost in
nezaželenost gleda kritično tudi Ramovš (1990), ki meni, da odnosa do otrok ne moremo gojiti
le na podlagi trenutnih želja in da se govor o tem, da ima pravico do življenja le otrok, ki je
zaželen, ne sklada s poudarjanjem enakopravnosti, saj je ravno nerojeni otrok »najbolj
neprivilegiran človek, ne ščiti ga več dovolj nagon in tradicija, ne ščiti ga še dovolj osebna
človekova zavest, sploh pa ne družba z zakonodajo in javnim mnenjem« (str. 159).
Tomšič (1977) pa zagovarja nasprotno in pogosto tudi bolj razširjeno stališče, ko meni, da se pri
nas z načrtovanjem družine spodbuja zaželenost in sprejetost otroka tako v družini kot v družbi.
Po njenem mnenju to samo po sebi ne spodbuja zmanjševanja števila otrok, temveč je izraz
razumevanja, da nezaželenost lahko vpliva tudi na otrokov nadaljnji potek razvoja, saj se ob
nezaželenosti lahko poveča tveganje, da ta postane prestopnik. Otroci, ki se rodijo nezaželeni,
so lahko zelo prikrajšani za kvalitetno življenje in so pogosteje izpostavljeni zanemarjenosti,
zlorabam in boleznim v duševnem zdravju (Abortion position statement, 2011). Mati, ki se čuti
nezmožna, da bi otroka sprejela, se po mnenju Tomšič (1977) lahko odgovorno odloči, da v
otrokovo dobro raje ne rodi.
Razmere, ki so značilne za današnji čas, vplivajo na način življenja in na miselnost večine ljudi.
Individualizacija, svobodna izbira življenjskega stila, predrugačenje tradicionalnih spolnih vlog,
možnost ločitve spolnosti od reprodukcije – vse to omogoča, da otrok postaja vse bolj zavestna
izbira, kot omenja Švab (2001), »načrtovan projekt«. Do te možnosti pa so različne družbene
skupine, miselni tokovi, razvili stališča, ki so med seboj različna, ponekod pa tudi povezana.
Med ljudmi na splošno obstajata dve nasprotni si stališči do splava. Nasprotniki splava
verjamejo, da je življenje sveto in nedotakljivo od spočetja dalje in zato splavu nasprotujejo. V
splavu vidijo umor. Nasprotno stališče pa verjame, da ima vsaka ženska pravico odločati o
rojstvu svojih otrok, zato se zavzemajo za splav, njegovo legalizacijo, kot temeljno pravico
ženske. Med skrajnima stališčema obstaja tudi vmesna možnost, in sicer nekateri se s splavom
strinjajo le v določenih okoliščinah, kot na primer: kadar je ogroženo življenje matere, kadar je
otrok prizadet, kadar nimajo starši dovolj sredstev za preživljanje, kadar je nosečnost posledica
posilstva ... (Ladd in Bowman, 1999).
V nadaljevanju bom skušala osvetliti stališča štirih družbenih skupin oziroma gibanj, pristopov,
ki iščejo utemeljitve v svojem načinu dojemanja življenja in svobode.
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2.2.4 Različna stališča do splava
2.2.4.1 Zagovorniki človekovih pravic in splav
Splošna deklaracija o človekovih pravicah iz leta 1948 v tretjem členu govori, da ima »vsakdo
pravico do življenja, do prostosti in do osebne varnosti« (Splošna deklaracija človekovih
pravic). Pri razumevanju te pravice, v okviru pravice do splava, se, kot meni Filipič (1997),
pojavlja predvsem vprašanje, kdaj razvijajočemu se bitju priznamo status človeka. Meni, da
zahteve po uveljavljanju zarodkove pravice izhajajo predvsem iz etičnega oziroma religioznega
prepričanja, »da je zarodek samostojno človeško bitje, ki ima avtonomne pravice, zlasti pravico
do življenja« (str. 215).
Mlinar (2009) meni, da se »izročilo človekovih pravic sklicuje na dostojanstvo človeka kot
osebe, ki je končno cilj vsakršne dejavnosti« (§ 1736), to dostojanstvo pa ni odvisno od
»starosti, zdravja, in duševne ter telesne usposobljenosti« (§ 1736). V monoteističnih religijah je
dostojanstvo utemeljeno na ustvarjenosti. Tudi v drugih večjih religijah ima splav na tako ali
drugače utemeljen način negativen pomen (Stephens, Jordens, Kerridge in Ankerry, 2010).
Po drugi strani pa se govori o pravicah žensk in njihovem svobodnem odločanju o rojstvu otrok.
V okviru zagovarjanja reproduktivnega zdravja je rečeno, da morajo imeti ljudje možnost
odločanja ali, kdaj in kako se bodo razmnoževali. Zato se priznava temeljna pravica, da se
prostovoljno in odgovorno odločajo glede števila, časa in razmika med otroki. S strani države pa
naj bi bile zagotovljene ustrezne informacije ter dostop do učinkovitih metod, ki jim omogočajo
uresničevati to pravico (Naglič, 2004).
Pri nas se za pravice žensk bori predvsem Zagovorništvo spolnih in reproduktivnih pravic
(2010). Spolne in reproduktivne pravice so se med človekove pravice uvrstile na Kairski
konferenci o prebivalstvu in razvoju leta 1995. Te zajemajo »spolnost, enakost spolov,
partnerstvo, materinstvo in starševstvo« (str. 7). Zagovorniki teh pravic se zavzemajo za
reproduktivno zdravje, kar pomeni »stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega
blagostanja v vseh reproduktivnih funkcijah in procesih in ne zgolj odsotnost bolezni ali
nezmožnosti« (Akcijski načrt Mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju, 1994, v
Zagovorništvo spolnih in reproduktivnih pravic, 2010, str. 8).
Načrtovanje družine naj bi bilo svobodno in ljudje naj bi se odločali o številu svojih otrok
neprisiljeno, glede na svoje potrebe in ne pod vplivom demografske politike. Z različnimi
programi, ozaveščanjem in informiranjem organizacije, ki promovirajo načrtovanje družine,
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povečujejo dostop do modernih oblik kontracepcije in v mnogih državah, tudi v državah v
razvoju, s tem uspešno zmanjšujejo število rojstev (Family planning, 1994).
Med spolne in reproduktivne pravice spada tudi pravica do življenja, ki je razumljena kot
prizadevanje za zmanjšanje umrljivosti žensk zaradi nosečnosti in rojevanja ali bolezni na
spolnih organih, za katere je mogoče najti pomoč (Zagovorništvo spolnih in reproduktivnih
pravic, 2010).
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO, 2009) prepoznava najnevarnejši izhod v situaciji, ko
je ženska nezaželeno zanosila, splav v nevarnih okoliščinah. V državah, kjer splav ni dovoljen
in urejen, ga vseeno delajo ljudje, ki pa niso zdravstveni strokovnjaki. Ti so pogosto razlog
maternalne umrljivosti, ki so posebej pogoste v nerazvitih državah. V letu 2003 naj bi bilo
narejenih 19,7 milijonov nevarnih splavov, od katerih naj bi se jih 66500 končalo z materino
smrtjo (WHO, 2007, v WHO, 2009). Naglič (2004) razlaga, da je tudi maternalna umrljivost
zaradi nevarnih splavov vplivala na priznavanje pravice do splava, saj so s tem zmanjšali število
smrti žensk v državah, kjer je splav dovoljen.

2.2.4.2 Katoliško stališče do splava
»Gospod, ti si me vsega ustvaril, oblikoval si me v telesu moje matere. … Do dna me poznaš in
ni ti bilo skrito, ko sem nastajal nevidno, kakor v globinah zemlje«
(Bogoslužni molitvenik II., 1977, str. 740).
Katoliško stališče je najbolj radikalno stališče v varovanju dostojanstva človeškega življenja. To
dostojanstvo temelji na bogopodobnosti. Svetost življenja se sicer omenja tudi v drugih
religijah. Na primer v judovski tradiciji, vendar judje branijo človeško dostojanstvo šele po
rojstvu otroka. Podobno tudi islamska vera govori o nedotakljivosti človeškega življenja, toda to
velja šele za življenje, ki je že oduševljeno, in sicer 120 dni po spočetju. Druge krščanske
cerkve sicer izhajajo iz enakega izročila kot katoliška, toda v svojem stališču do življenja imajo
pogosto dvoumen odnos (Strehovec, 2007).
V Katekizmu katoliške Cerkve (1993) je zapisano, da je »človekovo življenje treba spoštovati in
ščititi brezpogojno od trenutka spočetja dalje. Že od prvega trenutka spočetja dalje smo
človekovemu bitju dolžni priznavati pravice osebe, med katerimi je nedotakljiva pravica
vsakega nedolžnega bitja do življenja« (str. 569).
V Zakoniku cerkvenega prava (1983) je splav tretiran kot »kaznivo dejanje proti človekovemu
življenju in svobodi« (str. 545) in je zanj določena največja kazen, ki jo lahko Cerkev podeli, in
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sicer: »Kdor učinkovito oskrbi odpravo plodu, ga zadene v naprej izrečeno izobčenje« (str.
545).
Cerkev zagovarja dostojanstvo življenja vsakega človeka, »ne glede na to, ali je moški ali
ženska, otrok ali starček, zdrav ali bolan, bogat ali reven, rojen ali nerojen, kristjan ali
nekristjan« (Globokar, 2004). Posebej pa se poteguje za življenje takrat, »kadar je to življenje
slabotno in brez obrambe« (Janez Pavel II., 1995, str. 9).
Janez Pavel II. (1995) utemeljuje dostojanstvo človekovega življenja v tem, da je božji dar:
»Človekovo življenje izhaja iz Boga, je njegov dar.« Zato lahko le Bog z njim razpolaga. V
Svetem pismu je to večkrat omenjeno, med drugim govori Job (12,10): »V njegovi roki je vseh
bitij življenje in duh vsakega človeškega telesa« (v Janez Pavel II., 1995, str. 44).
Stres (1991) meni, da Cerkev zagovarja stališče, da je število otrok prepuščeno odločitvi
zakoncev, da pa je potrebno pri tem upoštevati, da »ima človek že pod materinim srcem
dostojanstvo osebnega bitja in je torej nosilec neodtujljivih pravic« (str. 147). Meni pa, da je
treba iskati uravnoteženo rešitev in da ne gre »za propagando za čim več otrok, ne glede na
razmere« (str. 247).
Papež Pavel VI. je že leta 1968 razmišljal o uravnavanju rojstev, ki se je takrat začelo množično
propagirati na svetovnem področju s pomočjo kontracepcije in dovoljevanjem splava. Za
nedopusten je označil neposreden splav, nasprotuje tudi sterilizaciji, poleg tega pa se je kritično
opredelil tudi do kontracepcije, ki se je takrat začela razvijati in razširjati. Poleg tega, da jasno
obsoja kontracepcijo, ki preprečuje ugnezditev in ima s tem abortivni učinek, nasprotuje tudi
kontracepciji, ki preprečuje oploditev. V kontracepciji prepoznava nevarnost, da bi moški zaradi
uporabe teh sredstev nehali spoštovati ženske in bi jih imeli le za sredstvo uživanja.
West (2010) pravi, da gre pri kontracepciji in splavu za podobno miselnost, saj gre za prekinitev
povezave med spolnostjo in otroki. Zato Cerkev priporoča v situaciji, ko starši niso pripravljeni
na sprejem novega življenja, da urejajo rojstva z naravnimi metodami, ki same po sebi ne
nasprotujejo naravi rodovitnosti zakona in temeljijo na vzdržnosti od spolnih dejanj v plodnih
dneh ženske.
Ob branju različne literature sem pogosto zasledila misel, da ima Cerkev odklonilen odnos do
spolnosti. S tem se nisem mogla strinjati. Papeški svet za družino je leta 1996 izdal dokument z
naslovom Človeška spolnost in v njem čudovito opisuje pomen spolnosti, in sicer: »ne ljubezni
iz poželenja, ki vidi samo predmete, s katerimi naj bi potešila lastne želje, ampak ljubezni
prijateljstva in darovanja, ki je zmožna priznati in ljubiti osebe zaradi njih samih« (str. 15).
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V istem dokumentu piše, da je spolnost: »podaritev samega sebe tistemu, ki ga ljubimo, v
katerem odkrijemo in uresničujemo svojo lastno dobroto v občestvu oseb ter spoznamo vrednost
dejstva, da smo ljubljeni in ljubimo« (str. 15). Spolnost je torej najgloblji izraz ljubezni dveh, ki
postaneta eno. »Ženskost in moškost sta dopolnjujoča se darova, zaradi česar je človeška
spolnost sestavni del konkretne zmožnosti ljubezni, ki jo je Bog vpisal v moža in ženo« (str.
16).
West (2010) zato zakon razlaga kot privolitev dveh, da bosta živela to ljubezen. Ta daritev je
popolna in zato tudi izključuje »takšno zvezo s kom drugim« (str. 44). Je tudi nerazvezljiva:
»Združuje ju Bog v nerazvezljivi vezi ljubezni po trdnem in nepreklicnem dejanju njune osebne
privolitve« (str. 44). Namenjena je temu, da je dobro njima in tudi otrokom, ki se v zakonu
rodijo.
Papež Janez Pavel II. (1994) je v Pismu družinam opisal pomen, ki ga ima vstopajoče življenje
otrok v zakon moža in žene. »Ko posredujemo življenje otroku, se v orbito »midva« vključi nov
človeški »ti«, oseba, ki jo bosta imenovala z novim imenom: »najin sin ...; najina hči ...« (str.
22). Otroka, ki vstopa v življenje zakoncev, opisuje kot dar Boga Stvarnika: »Potek spočetja in
razvoja v materinem telesu, poroda in rojstva služi k ustvarjanju tako rekoč pripravnega
prostora, da se novo ustvarjeno bitje lahko pokaže kot »dar«: to je namreč dar vse od začetka«
(str. 22).
Strehovec (2007) govori o »kulturi življenja«, ki je bistveni del poslanstva Cerkve v današnji
družbi. »Ključnega pomena za »uspeh« te kulture je ozaveščanje in izobraževanje vseh članov
Cerkve v smeri večanja občutka za človeško življenje, ne glede na to, v kakšnem obdobju ali v
kakšnem stanju je« (str. 212). Janez Pavel II. (1995) nas spodbuja: »Spoštuj, brani, ljubi vsako
človeško življenje in mu služi« (str. 11)!

2.2.4.3 Feminizem in splav
Feministično stališče in feministična gibanja imajo velik vpliv pri borbi za pravico do splava v
posameznih državah, tudi pri nas. Feminizem je nastal kot odgovor na mnoge krivice, ki so se
dogajale ženskam v neenakovrednem odnosu z moškimi. V zgodovini človeštva in na nekaterih
krajih še danes so bile in so jim še vedno kratene človekove pravice. Moški so jih pogosto imeli
za po naravi drugačna bitja in zaradi tega pogosto niso bile obravnavane kot enakopravne,
svobodne in odgovorne. V javnem življenju se je to kazalo v tem, da niso imele enake možnosti
do izobrazbe, do udejstvovanja v javnem življenju in političnem prostoru. V zasebnem življenju
pa so tudi pogosto v podrejenem položaju in omejene zgolj na vlogo matere, tiste, ki rojeva in
skrbi za otroke (Jalušič, 2004).
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Na nepravilnost neenakovrednega obravnavanja žensk so začele opozarjati sprva posameznice,
ki so preko svojih del ali spisov spodbujale javne razprave. Ena prvih je bila Christina de Pizan,
ki je živela v 15. stoletju in opozarjala na poniževanja žensk in si prizadevala za njihove
pravice. Kasneje so se začele združevati v skupine, se organizirale v organizacije ali društva. Te
so bile izobraževalne ali dobrodelne narave. Kasneje so se te oblike razvile v nacionalne
organizacije in tudi mednarodna ženska gibanja. Prva mednarodna konferenca o pravicah žensk
je bila v Parizu 1888. Iz zadnjega časa pa je najbolj znana ženska konferenca v Pekingu leta
1995 (prav tam), in konferenca v Kongu leta 1994, kjer so v razpravah dali poudarek predvsem
reproduktivnim pravicam (Naglič, 2004).
Feministi oziroma feministke se potegujejo za pravice žensk na različnih področjih:
državljanske, politične, socialne in ekonomske pravice, intimne pravice in pravice enakih
možnosti. S pridobivanjem socialnih in ekonomskih pravic z vse večjim zaposlovanjem žensk
so se začela odpirati vprašanja o reproduktivnih pravicah v smislu načrtovanja družine. Na
prelomu iz 19. v 20. stoletje se je pričelo gibanje za novo moralo, ki se je zavzemalo za
seksualne reforme, prost dostop do kontracepcije, spolno vzgojo in odpravo prepovedi splava
(Jalušič, 2004).
McBride Stetson (1996) meni, da se v mnogih državah feministke aktivno vključujejo v
politične razprave. Predvsem poudarjajo enakost med spoloma. Ženske naj bi bile v odnosu do
moškega v podrejenem položaju, spolno diskriminirane in omejene na svojo »roditveno«
funkcijo. Njihova stališča v odnosu do splava pa se med seboj tudi razlikujejo.
McBride Stetson (1996) omenja radikalne feministke, ki gledajo na splav v širšem kontekstu.
Ženska, ki išče splav, je že noseča in sprašujejo se, kako je do zanositve prišlo. Ženska se v
odnosu do moškega pogosto ne počuti svobodno in v spolnosti se počuti podrejeno. Rešitev
radikalne feministke ne vidijo v tem, da se omogoči splav ali kontracepcija, temveč v tem, da v
osvobajanju ženske v odnosu do moških, da bi bolj enakopravno vstopale v odnose z njimi, da
imajo kontrolo nad tem, kdaj do spolnega odnosa sploh pride. Podrejenost žensk se z
dostopnostjo do splava in kontracepcije ne spremeni, ti dve možnosti pomenita za moške le še
več žensk, ki so dostopne za spolnost. Na splav gledajo kot na način nasilja nad ženskim
telesom, ki se mora podrejati seksualnim potrebam moških.
Bolj razširjeno pa je liberalno feministično stališče, ki se zavzema za pravico do izbire. Mnogi
tradicionalni zakoni in prakse omejujejo možnosti ženske v družini, na delu, v politiki in v
kulturnem življenju. Zato se potegujejo za svobodo do izbire, pravico do zasebnosti,
neodvisnost, kontrolo nad svojim telesom in avtonomijo. Na prepoved splava zato gledajo kot
siljenje ženske, da sprejme »prisilno nosečnost«, daje prednost skrbi za otroke in družini pred
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svojimi željami in hrepenenji. Te skupine si prizadevajo, da bi bil splav legalen. Splav in
kontracepcija bi po mnenju teh aktivistov omogočala uživanje spolnosti v enaki stopnji kot
moški, brez skrbi, da bi nezaželeno zanosila (McBride Stetson, 1996).
Dolar Bahovec in Šetinc (2006) trdita, da se feministične aktivistke zavzemajo za
enakopravnost žensk tudi v slovenskem prostoru. Trudijo se, da bi se uveljavljale tudi v javnem
in družbeno političnem življenju. So mnenja, da je ženska politika drugačna in da je tudi v
politiki nujno potreben ženski pogled, saj ženske bolj zanimajo socialna vprašanja, vprašanja
glede varstva otrok, urejenost vrtcev, porodniškega dopusta. Opozarjajo tudi na neenako
obravnavo žensk, borijo se proti spolnemu nasilju in za enake možnosti pri zaposlovanju.
V odnosu do splava slovenske feministične aktivistke zavzemajo liberalno stališče. So mnenja,
da pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok igra vlogo preizkusnega kamna poseganja v
sfero zasebnega. V času osamosvajanja Slovenije in sprejemanja nove ustave so odigrale
pomembno vlogo v zagovarjanju pravice do odločitve. V Klubu Lilit so organizirale večere na
to temo, izdale zbornik razprav Abortus, pravica do izbire?! (Dolar Bahovec in Šetinc, 2006).

2.2.4.4 Bioetika
»Tehnično-znanstvena paradigma si namreč ne zastavlja nobenega cilja, ki bi ga bilo treba
uresničiti, ampak samo rezultate, ki jih je treba doseči v njenih postopkih«
(Galimberti, 2009, str. 15).
Danes smo priče vedno večjim tehnološkim napredkom v družbi. Kultura, v kateri živimo, je
zaznamovana s tehnologizacijo življenja na vseh področjih (Galimberti, 2011). Mlinar (2009)
opozarja na nevarnost, da »večanje znanja samoumevno še ne pomeni večje etične senzibilnosti,
toda brez etičnih in moralnih okvirov se znanje spremeni v nasilje« (§ 1734). Tudi Globokar
(2004) pravi, da za prihodnost človeka ni dobro vse, kar je tehnično možno doseči.
Kot odgovor na mnoge zlorabe, ki so se dogajale v medicini, posebno po koncu 2. svetovne
vojne, je nastala veda bioetika (Suaudeau, 2010). Izraz je prvič uporabil Potter (1970, v
Globokar, 2004) in jo opredelil »kot »vedo preživetja«, ki naj bi skrbela za povezavo bioloških
spoznanj z etičnimi vrednotami« (str. 425). Lucas (2005) jo definira podobno: »kot znanost, ki
ureja človekov odnos do življenja in zdravja v luči vrednot in moralno razumskih načel« (str. 5).
Z bioetiko kot interdisciplinarno vedo se ukvarjajo različni strokovnjaki naravoslovnih ved,
prav tako pa tudi filozofi in teologi (Suadeau, 2010). Kot meni Lucas (2005) se »ukvarja z
občimi vrednotami in etičnimi principi« (str. 5). Za oblikovanje celovitih odgovorov je na tem
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področju potreben celovit pristop, zato je potrebno upoštevati »biološko, psihološko,
sociološko, filozofsko in teološko raven človeške stvarnosti« (Centro di Bioetica, 1996, v
Cvelbar, 2004, str. 439).
Pri vprašanju splava, ki je v okviru bioetike povezano tudi z drugimi postopki, kjer gre za
zlorabo človeškega zarodka (umetna oploditev, kloniranje, abortivna kontracepcija), gre
predvsem za vprašanje odnosa do človeškega zarodka, njegove identitete, od česar pa je odvisen
tudi njegov družbeni status. Zato si bioetiki pogosto postavljajo vprašanje o začetku človeškega
življenja (Cvelbar, 2004).
O nastanku telesa pove Lucas (2005): »… svoj začetek ima v zigoti, ki nastane ob združitvi
moškega spermija in ženskega jajčeca« (str. 22). Torej ob spočetju nastane novo človeško bitje,
ki je drugačno od staršev. Prav tako Ide (2010) meni, da je zigota »od prvega trenutka dalje
neverjetno organizirana in dejavna« (str. 10) in je zato bitje, človeško bitje – oseba z veliko
možnostmi. Meni, da se ob spočetju, ko semenčica prodre v jajčece, zaporedno zgodita dve
reakciji, ki naredita membrano nepropustno in s tem preprečita vstop ostalim semenčicam.
Zarodek »tako tvori popolnoma novo identiteto« (str. 9). Druga utemeljitev stoji na tem, da se
zarodek začne zelo hitro diferencirati. In tretja, da zigota tvori edinstven in popoln genom, ki je
delaven od spočetja in do smrti ter se razlikuje od vseh drugih.
Nekateri bioetiki pa razmišljajo tudi drugače. Helegers, o katerem piše Reich (1990, v
Globokar, 2004) in kateri je ustanovil Kennedy Institute, ki se ukvarja z reproduktivno etiko, v
tehnoloških napredkih vidi predvsem pridobitev novih možnosti. Menijo, da je naloga bioetike
predvsem razrešitev novih konfliktnih situacij, ki nastajajo zaradi vedno bolj razvite tehnologije
in s tem vedno večje možnosti posega v življenje pacientov. V razvoju kontracepcije, prenatalne
diagnostike in legalizaciji splava vidijo možnost za več avtonomije pri odločanju parov o številu
svojih otrok.
Nekateri menijo, da ima zarodek še premalo podobnosti s človeškim bitjem, da bi mu lahko
priznali status človeka ter s tem pravico do življenja. Mejo različni zagovorniki liberalnega
stališča določajo različno: ob ugnezditvi, ko se zarodek začne premikati, ko je primeren za
življenje izven maternice, nekateri mejo določajo tudi ob rojstvu ali celo nekaj časa po njem
(Mappes in Zembaty, 2007).
Singer (1996, v Globokar, 2004) meri dostojanstvo osebe po kvaliteti njegovega življenja.
Meni, da »dostojanstvo osebe ni nekaj, kar je lastno vsakemu človeku, ampak je dostojanstvo
odvisno od tega, ali neko življenje izpolnjuje določena merila. Ta merila so naslednja:
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razumnost, samozavest, zavedanje, sposobnost čutenja, sposobnost načrtovanja prihodnosti«
(str. 430). Zato po njegovem mnenju nerojeni še nima pravice osebe.

2.2.4.5 Primerjava treh stališč
Zadnji trije družbeni pristopi, se pravi katoliški pogled na splav, feministična perspektiva in
bioetični pristop, se med seboj precej razlikujejo, se pa nekateri med seboj lahko na posameznih
točkah tudi srečajo. Vsi trije pristopi prinašajo pomemben prispevek v različnih polemikah o
splavu, toda vsak od njih izhaja iz različnih predpostavk, teorij, se naslanja na različne avtoritete
in postavlja svoje utemeljitve. Medtem ko katoliški vidik postavlja kot najvišjo avtoriteto Boga,
ki edini lahko podarja življenje, v katerem naj človek prepoznava dar, pa feministična
perspektiva svoje predpostavke postavlja na družbene odnose, na odnose med spoloma, ki naj bi
bili pogosto nesorazmerni v škodo žensk, katerim moramo zato nameniti več pozornosti in jim
odvzeti bremena, ki jim jih nepravični odnosi nalagajo. To breme pogosto prepoznavajo tudi v
spočetju in roditvi otrok in se zato zavzemajo za pravice do svobodne spolnosti, h kateri naj bi
pripomogla tudi kontracepcija in splav. Bioetični pristop pa kot najvišjo avtoriteto postavlja
znanstvenost. Na znanstven način skuša dokazati, kaj je življenje, kdaj se začne, kdaj mu lahko
pripisujemo vrednost človeškega dostojanstva. Na vprašanja o tem, kaj je prav, kaj je moralno
in kaj je nesprejemljivo, pa odgovarja z moralnega in etičnega vidika, toda z različnimi
filozofskimi pristopi. Ugotovitve bioetikov se zato med seboj zelo razlikujejo.
Vsi trije pristopi bi se lahko opredelili tudi kot antropološki, saj je za vsakega od njih značilen
nek določen pogled na človeka. Bioetični pristop človeka proučuje znanstveno, na podlagi
naravoslovnih ugotovitev, po drugi strani pa predpostavlja, da je na podlagi svojega razuma
človek sposoben spoznati, kaj je prav in kaj ni. Išče odgovore na vprašanja o človekovem
dostojanstvu in o mejah znanstvenih posegov v naravne procese, povezane z življenjem.
Feministični pogled izhaja iz predpostavk o ženski podrejenosti in cilj prizadevanj feministk je
osvoboditev iz teh spon, ki žensko omejujejo. Feministični pogled postavlja v središče
pozornosti žensko in njeno situacijo. Katoliški pogled pa gleda na človekovo dostojanstvo kot
na nekaj nespremenljivega, nekaj v naprej določenega. Ker je v situaciji, povezani s splavom,
najbolj ogroženo dostojanstvo nerojenega otroka, je gledanje na situacijo izrazito predvsem s
strani tega otroka. Za razliko od feminističnega pristopa ne predpostavlja manjvrednosti ženske
vloge. Oba starša vidi kot sodelujoča partnerja, ki v ljubečem odnosu sprejemata novo-spočeti
dar.
Kljub različnim pristopom se v posameznih točkah ti trije pogledi lahko tudi srečajo. Nekateri
bioetiki (Lucas, 2005; Ide, 2010) menijo, da se človeško življenje začne že ob spočetju in da je
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že zigota človeška oseba. To se sklada s katoliškim stališčem, ki zagovarja, da je človeško
življenje treba spoštovati od spočetja dalje (Katekizem katoliške Cerkve, 1993). Prav tako se
lahko, toda na drugem mestu, srečata feminizem in bioetika. Nekateri bioetiki namreč v
napredku znanosti in tehnologije prepoznavajo večanje možnosti izbir, ki jih lahko ljudje
uporabijo na področju odločanja o rojstvu svojih otrok (Reich, 1990, v Globokar, 2004). To
poudarjajo tudi mnoge feministke. Feministični in katoliški pogled se težko srečata, saj je njun
pristop različen, izhajata iz različnih predpostavk in njuno gledanje na splav je zelo različno.
Čeprav si oba pristopa prizadevata braniti pravice šibkejših, pa šibkejšega prepoznavata
drugače. Medtem ko feministke vidijo grožnjo v otroku, ki ogroža svobodo ženske in včasih
tudi način, s katerim moški nad žensko dobi moč in vpliv, pa Cerkev prepoznava kot šibkega
nerojenega otroka in se zavzema za njegovo pravico do življenja. Morda bi se pogleda lahko
srečala v veji radikalnih feministk, ki si prizadevajo za to, da bi se ženske osvobodile v odnosu
do moških v smeri, da ti ne bi gledali na žensko kot na tisto, ki se mora podrejati moškim
seksualnim potrebam, k čemer splav in dostop do kontracepcije še pripomoreta, ampak da bi
bile v odnosu do njih bolj enakopravne in bi lahko vplivale tudi na to, da do spolnega odnosa
sploh ne pride (McBride Stetson, 1996). Katoliški pogled namreč tudi opozarja na možnost, da
zaradi kontracepcije lahko moški začne gledati na žensko kot na predmet svojega poželenja in
jo zato manj spoštuje (Pavel VI., 1968).
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2.3 Situacija ženske, ki je povezana z odločitvijo za splav
Od pravnega in družbenega pogleda na splav se bom zdaj preusmerila k situaciji tiste, ki jo
splav najbolj zadeva. Družbeno gledanje na splav je sicer lahko tudi povezano z doživljanjem
splava pri ženski (WHO, 2009), toda v sledečem poglavju bom žensko postavila v središče
njenega doživljanja. Pisala bom o materinstvu na splošno in kaj vse zajema ta pojem. Nato bom
skušala predstaviti situacijo ženske v odločanju ter razloge, zaradi katerih se ženske, po mnenju
avtorjev, odločajo za splav. Predstavila bom tudi vlogo partnerja v tej situaciji, namenila prostor
tudi doživljanju ženske po že opravljenem splavu. Ker pa se ženske v situaciji odločanja v zvezi
s splavom lahko pojavijo tudi znotraj že neke druge zanjo otežujoče situacije, bom na kratko
predstavila tudi nekaj posebnih situacij.

2.3.1 Materinstvo, lepota in teža prehoda
Drglin (2009) meni, da v novo vlogo materinstva ženske vstopajo različno pripravljene glede na
izkušnje iz svoje družine in druge življenjske izkušnje, na doživljanje vplivajo tudi sanje in
vizije ter naši vzorci in odločitve. Začetke materinstva opisuje kot pomemben prehod,
prelomnica, pri kateri se sooča s »telesnimi in duševnimi izzivi« (str. 12). Spoprijeti se mora z
različnimi novimi nalogami, za katere pa ni vedno nekih enostavnih pravil. Vloge materinstva
se ženska uči postopoma že od najzgodnejšega obdobja dalje preko različnih odnosov,
izobraževanja in nasvetov drugih ljudi.
Prehod v materinstvo ali v novo materinstvo se začne z nosečnostjo. Breen (1975, v Rojšek,
1996) deli literaturo, ki opisuje nosečnost na »1. študije, ki vidijo nosečnost in rojevanje kot
nekakšno težavo, prepreko, neprijetnost, ki jo je treba predvideti, da bi se nato ženska lahko
vrnila v »zdravo«, prednosečno stanje oziroma obdobje. 2. študije in avtorje, ki opredeljujejo
nosečnost kot obdobje, v katerem obstajajo možnosti za razvoj in rast osebnosti ženske« (str.
86).
Ramovš (1990) pravi: »… glavnina odnosa do otrok pa je pri ljudeh nekaj duhovnega
občestvenega in kulturno zgodovinskega značaja« (str. 157). Tudi pri ženski se v situaciji
prehoda v materinstvo začne dogajati sprememba na različnih ravneh: družbeni, telesni,
odnosni, čustveni, tudi duhovni.
Začela bom od zadaj in napisala čudovit opis duhovne spremembe, ki ga podaja Janez Pavel II
(1989): »Materinstvo vsebuje posebno skupnost s skrivnostjo življenja, ki dozoreva v
materinem telesu. Mati stoji začudena pred to skrivnostjo in s svojevrstno intuicijo »dojema«,
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kaj se v njej dogaja. V zrcalu »začetka« mati sprejme otroka, ki ga nosi v telesu kot osebo in ga
ljubi« (str. 35).
Erikson (v Matjan, 1997) omenja notranji prostor, ki ima pomembno vlogo v ženskem
doživljanju materinstva. Notranje vsebine, ki zavzemajo nosečnost, rojevanje in dojenje, dajejo
ženski občutek polnosti, topline in radodarnosti.
Ramovš (1990) vidi otroke kot temeljno človeško vrednoto. Meni, da zato tudi energija, ki se
jim nameni, ni brez pomena, četudi terja od človeka napor in žrtvovanje, saj je le ta namenjena,
da jo človek uporabi za »uresničevanje vrednih stvari« (str. 157). Tudi Drglin (2009) meni, da je
starševstvo »povezno z odpovedmi, trudom, napori in izjemno čustveno vpletenostjo« (str. 13).
Bolj vidna od duhovne spremembe je telesna sprememba. V nosečnosti se spremeni telo ženske,
kot pravi Drglin (2009): »Ob zanositvi in v času nosečnosti se že na fiziološki ravni dogajajo
izjemne stvari« (str. 20). Telo se tudi s hormonskimi spremembami pripravlja na novo vlogo
(Meves, 2008). Geršak (2008) pravi: »Implantacija zarodka in razvoj placente sprožita v telesu
nosečnice številne fiziološke spremembe, ki zajamejo predvsem reproduktivne organe,
cirkulacijo in sečila. Spremembe se odražajo tudi na prebavilih, dihalih, koži in skeletu« (str.
201).
Rojšek (1996) pravi, da se nekatere ženske v tej novi koži prijetno počutijo, spet druge težko
sprejemajo telesne spremembe, »trpijo zaradi predstave o lastnem telesu« (str. 88).
Geršak (2008) meni, da spremembe na telesni ravni vplivajo tudi na čustva, da pa se tudi
čustveno doživljanje pogosto odraža v telesnih reakcijah.
Čustveno dogajanje v nosečnosti je po navadi zelo pestro. Dobro ga opisuje Leonhardt-Lupa
(1995), in sicer meni, da čustva zavzamejo celega človeka, saj otrok potrebuje čustveno
pripravljenost matere. Čustva se pogosto menjavajo od lepih, ki jih predstavljata sreča in
ljubezen, pa do težkih, ko se pojavljajo žalost, jeza, zamerljivost, zavist, maščevalnost. Čustva
so pogosto močna in globoka, včasih pridejo nepričakovano.
Drglin (2009) pravi, da se nemalokrat zgodi, da bodoče matere ob novici, da pričakujejo otroka,
doživljajo tudi žalost, strah, dvome, tesnobo in nemir. Omenja tudi različne duševne stiske, ki
jih lahko doživijo ženske v nosečnosti. Približno 10–15 % nosečnic doživlja depresijo ali
tesnobo. Pojavi se pretirana utrujenost, jokavost, strahovi, črne misli, nemir in razdražljivost,
občutki zapostavljenosti, krivde, nesposobnosti, nezanimanje za stvari. Pri nekaterih nosečnicah
se pojavi tudi obsesivno kompulzivno vedenje ali panični napadi.
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Leonhardt-Lupa (1995) meni, da je čustveno doživljanje nosečnosti zelo povezano tudi z
odnosom do otroka. Meni, da je to eden najbolj intimnih odnosov, ki ga lahko imamo. Ta odnos
pa zbudi najbolj naravna in globoka čustva. Zavedanje ranljivosti in odvisnosti otroka naredi
ranljive tudi nas same, hkrati pa nas otrok popelje k našim najbolj zgodnjim spominom iz
otroštva, ko smo tudi sami bili ranljivi, odvisni, potrebni skrbi.
Praper (1992) meni, da je tudi otrok že v predrojstvenem obdobju, kljub temu, da je močno
prepleten z materjo, z njo v »aktivnem odnosu«. »Tako gre že od spočetja za srečanje dveh
(otroka in matere), ki vzpostavljata takšen ali drugačen odnos« (str. 37). Meni, da se na
področju odnosov že od spočetja naprej dogajajo med materjo in otrokom »razvojne
spremembe, ki pomembno oblikujejo človeka« (str. 34). Zelo pomembno je, kako bodoča mati
in tudi oče sprejmeta dejstvo, da je otrok na poti.
Nekoliko drugače vidi stvari Bibring (1961, v Rojšek, 1996), ki meni, da »plod zgodaj postane
psihični objekt, ki ga pa še ne oblikujejo osebnostne lastnosti« (str. 88). Ker naj embrio še ne bi
bil objekt notranjega psihičnega odnosa, naj tudi prekinitev nosečnosti ne bi imela večjega
psihološkega pomena. Molinski (1981, v Rojšek, 1996) pravi: »Na začetku nosečnosti
nosečnica še nima emocionalno relevantne zavesti, da je to novo življenje« (str. 88). To se zgodi
le, če nosečnica začne premišljevati o splavu zaradi strahu pred otrokom.
Matjan (1997) meni, da materinstva ne smemo idealizirati. Psihoanalitičarka Melanie Klein
(1998, v Kristan, 2005) ne idealizira odnosa med materjo in otrokom. To razmerje, posebno v
najzgodnejšem obdobju, opisuje kot odnos, poln ambivalentnosti in tesnobe. »Materinstvo ni
nekaj enostavnega, ni (zgolj) nek učinek domnevno naravnega instinkta, ki bi bil zapolnjen
samo z lepimi občutki« (str. 193). Kristan (2005) razmišlja o pomenu spopada z
ambivalentnostjo v odnosu med materjo in otrokom. Če se z razcepljenostjo v tej situaciji ne
spopademo, lahko zapademo v skrajnost, »katere en pol je idealizacija materinstva ob njegovi
istočasni ponižanosti« (str. 193). Meni, da je pomembno za mater, kot tudi za razvoj otroka, da
si prizna tudi negativna čustva v tem odnosu.
V nosečnosti prihaja tudi do sprememb v odnosih z najbližjimi (možem, starši). Ženska se sooča
s sprejemanjem svoje ženskosti in spremembami statusa v pomembnih odnosih, »od hčere
staršev do matere otroka; od soproge do soproge in matere; in končno na postopno prilagajanje
in sprejemanje same vloge matere bodočega otroka« (Kapor-Stanulovič, 1985, v Rojšek, 1996,
str. 87).
Herman (2010) v materinstvu vidi možnost, kjer se lahko ženska zelo polno uresničuje, goji
lastnosti, razvija sposobnosti, ki pridejo v materinstvu posebej do izraza, in se nauči občutka
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odgovornosti. Svojih opažanj ne povezuje s »svetovnonazorskimi materinskimi miti« (str. 45).
Pri sebi je opazila, da je preko izkušnje materinstva začela drugače doživljati in razumevati ljudi
okoli sebe.
Čeprav se nekaterim zdi sporno poudarjanje določenih lastnosti, ki naj bi bile značilne za ženske
in jim dane po naravi, pa je tudi meni blizu razmišljanje, ki ga predstavlja Meves (2008), ki vidi
predvsem v ženski naravi lastnosti, ki jo usmerjajo k temu, da lahko skrbi za lepoto doma, za
otroke, družino. Omenja, da imajo ženske poseben občutek za estetiko, pozornost do drugih,
tankočutnost. Meni, da se lahko v uporabi svojih naravnih sposobnosti ženska uresničuje.
Stermecki (2005) pa meni, da je izkušnja materinstva lahko lepa predvsem za ženske, ki so se
same odločile zanj in so zato pripravljene sprejeti tudi njegove težke plati. Kritično gleda na
podobo idealnega materinstva in meni, da je idealna podoba zadovoljujočega materinstva
ženskam pogosto družbeno vsiljena. Bolj ko se ženska identificira z identiteto materinstva, bolj
lahko v njem uživa, mnoge ženske pa se s to identiteto ne strinjajo in v njej vidijo omejitev.
Materinstvo, ki je izbrano nesvobodno, vidi kot »nesprejemljivo krivico ženski, pomeni
odrekanje njenih pravic subjekta« (Irigaray, 1995, v Stermecki, 2005, str. 110).
Mojškerc (2007) meni, da z ustvarjanjem mitov o materinstvu vplivamo na odločitve žensk, saj
s tem, ko se z njimi poistovetijo, izbirajo svojo vlogo glede na družbeno predpostavko o
njihovih vlogah. Medtem ko mislijo, da se odločajo svobodno in v skladu s svojim notranjim
nagibom, je njihova svoboda dvomljiva, saj gre za od zunaj vsiljeno predstavo o materinstvu, ki
jo je ženska sprejela za svojo. Krist (1985, v Kaplan, 1992) se sprašuje, kako lahko ženska ve,
ali si želi otroka in ali lahko loči svojo pravo željo od tega, kar se od nje pričakuje.

2.3.2 Odločanje v zvezi s splavom
V letu 2008 je bilo v Sloveniji izvedenih 4946 dovoljenih splavov (Zdravstveni statistični
letopis: Vitalna statistika, 2008). Toliko in še več vsako leto prej. Težko bi bilo v enem poglavju
zajeti vse razloge in predstaviti situacije, v katerih se znajdejo ženske, ki so se odločile za splav.
Kaj so takrat doživljale in kaj je na njih vplivalo, bo verjetno ostalo v večini primerov skrivnost,
saj le same vedo, kako je bilo z njimi. V nadaljevanju pa bom s pomočjo literature vseeno
skušala nekoliko osvetliti dogajanje v tem odločanju. Jerebic (v Gržan, 2000) pravi: »Lahko
razmišljamo, lahko ugotavljamo, pri svojih trditvah pa moramo biti zelo spoštljivi« (str. 16).
V raziskavi (Coleman, 2006), ki so jo delali med mladostnicami, so želeli ugotoviti vzroke, ki bi
nakazovali, zakaj se ljudje pogosteje odločajo za splav. Raziskovali so demografske, psihološke
znake, izobrazbo in družinsko ozadje. Niso opazili, da bi se situacije deklet, ki so se odločile za
splav, ali tistih, ki so se odločile za rojstvo otroka, na zunaj bistveno razlikovale, razen nekoliko
28

Čerin, Tina. (2012). Podpora v situaciji odločanja v zvezi s splavom. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

na psihološkem področju. Vsaka nezaželena nosečnost je namreč enkratna situacija,
zaznamovana z osebno zgodovino, osebnimi značilnostmi, vero, odnosi, finančno situacijo,
načrti za prihodnost.
Drglin (2009) omenja, da je situacija, v kateri se začne nosečnost, lahko zelo različna, saj je
ženska nosečnost lahko načrtovala, lahko pa, da jo je presenetila. Brown (2007) meni, da
nenačrtovana nosečnost ni vedno tudi nezaželena. Nekatere ženske, ki zanosijo ne da bi to
načrtovale, ob novici, da so noseče, veselo sprejmejo vlogo materinstva. Zgodi pa se tudi, da se
prvotno zaželena nosečnost spremeni v nezaželeno, če se na primer zgodi večja sprememba v
življenju ženske (v povezavi s kariero, odnosom s partnerjem) ali pa tudi ob rezultatih
diagnostičnih testov.
Brajša (1987) tako loči štiri različne stopnje zaželenosti oziroma nezaželenosti otroka:
- Primarno nezaželen otrok – nosečnost starše preseneti, starši otroka čustveno ne sprejemajo že
pred rojstvom in tudi po rojstvu, če nosečnosti ni bilo mogoče prekiniti.
- Sekundarno zaželen otok – otroka si sprva ne želijo, kasneje pa spremenijo svoj odnos zaradi
svojega notranjega občutka ali pa pod vplivom mnenja in odnosa okolice.
- Sekundarno nezaželen otrok – otroka si sprva želijo, a kasneje iz različnih razlogov
(nerazumevanje v zakonu, ne ustreza pričakovanjem – prizadetost, drug otrok bolj ustreza
pričakovanjem) odnos do njega spremenijo.
- Primarno zaželen otrok – otrok, ki sta si ga starša želela in pozitivnega odnosa do njega ne
spremenita.
Nekateri raje kot izraz nezaželena (unwanted) in nenačrtovana (unplanned) nosečnost
uporabljajo izraz nenameravana (unintended), ki naj bi bil manj stigmatizirajoč (WHO, 2009).
Ličer (2004) meni, da »žensko, ki jo nosečnost preseneti nepripravljeno, dokončnost njenega
stanja šokira …« ( str. 36). Tudi Igličar (2009) meni, da je malo žensk, ki se »ne zavedajo
dobro, kaj storijo in gre splav kar nekako mimo njih« (str. 181). Večina jih je namreč v situaciji,
ko se odločajo za splav v veliki stiski. Sama opisuje različne situacije, ki so pri njih lahko
povezane s to stisko: mladoletnost in hkrati nepodpora staršev in fanta.
Brown (2007) meni, da na to, ali si ženska želi otroka, vpliva njeno »psihološko stanje, socialna
stabilnost in podpora partnerja ali pa družine« (str. 241).
Dreu (osebna komunikacija, 8. april, 2011), ki kot socialna delavka deluje v posvetovalnici pred
splavom na Ginekološki kliniki v Ljubljani in s katero sem opravila pogovor, je omenila, da se
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ženske zelo pogosto odločajo za splav zaradi nestabilnega odnosa s partnerjem ali
nerazumevanja z njim. V sebi imajo predstavo, da morata biti s partnerjem skupaj in če jo ta
zapusti ali on otroka ne sprejme, se sama ni zmožna ne čustveno ne drugače spoprijeti z nalogo
starševstva. Verjetno se bojijo tudi težav, ki jih omenja Kompan Erzar (2003). Govori o
čustvenih težavah, ki jih morata bivša partnerja prenašati, kadar morata usklajevati odnos zaradi
skupnega starševstva. »S svojimi bivšimi partnerji morajo namreč kljub ločitvi še vedno
sodelovati kot starši skupnih otrok« (str. 111).
Igličar (2009) meni, da nekatere zanosijo kmalu po rojstvu otroka, »ko si še ne opomorejo in ne
čutijo moči za sprejetje novega življenja« (str. 181). Ali pa čutijo, da imajo že dovolj otrok.
Tudi Dreu (osebna komunikacija, 8. april, 2011) omenja, da pogost razlog za splav vidi tudi v
tem, da ima ženska že zadostno število otrok in se zato ne odloči še za enega.
Nekatere pa se ob zanositvi počutijo tudi že prestare in brez energije. Včasih se s strahom
soočajo tudi ženske, ki so same bolne. Težke situacije pa so lahko povezane tudi s socialnimi
stiskami, povezanimi s stanovanjem in službo (Igličar, 2009).
Dreu (osebna komunikacija, 8. april, 2011) kot enega izmed razlogov, zaradi katerega se ženske
težje odločajo za materinstvo, omenja tudi nezanesljivo zaposlitev. Ženska, ki nima redne
službe, se boji negotovosti na ekonomskem področju, ker ne more na navadno porodniško. Tudi
Drglin (2009) omenja, da težave, povezane z zaposlitvijo, lahko pri ženskah povzročajo stiske.
Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar (2006) v raziskavi, narejeni med naključnimi anketiranci v
Sloveniji, ugotavljata, da se ljudje, predvsem ženske, srečujejo na področju usklajevanja dela in
družine z različnimi težavami. Področje dela in družine je med seboj povezano. Poleg prevelike
obremenjenosti s plačanim in neplačanim delom, ki jo omenjajo Kanjuo Mrčela in Černigoj
Sadar (2004, v Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar, 2006), imajo negativen vpliv na zaposlene
tudi prožne oblike dela, ki se vse pogosteje uveljavljajo (Černigoj Sadar in Vladimirov, 2004, v
Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar, 2006), med katerimi je v Sloveniji najpogostejša oblika delo
za določen čas. Te oblike so lahko povezane z »diskriminacijo mladih žensk zaradi
(načrtovanega/pričakovanega) materinstva« (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar, 2006, str. 718).
Povezanost diskriminacij z načrtovanjem starševstva ugotavljajo nekatere raziskave (Ule in
Kuhar, 2003; Urad za enake možnosti v Salecl, 2003; Zveza svobodnih sindikatov Slovenije,
2004, v Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar, 2006).
Kirkman, Rowe, Hardiman, Mallett in Rosenthal (2009) so v raziskavi, ki so jo delali v razvitih
državah med ženskami, ki so se odločile za splav, raziskovali razloge za njihovo odločitev. Ti
so bili prepleteni in negotovi. Pogosto so v ospredju njihove potrebe, odgovornost do otrok, ki

30

Čerin, Tina. (2012). Podpora v situaciji odločanja v zvezi s splavom. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

jih že ima in do otroka, ki se napoveduje, bila bi velika sprememba v življenju zanjo
pomembnih oseb, vključno z očetom tega otroka. Opazili so tudi, da je bila kljub njihovi že
narejeni odločitvi med njimi prisotna ambivalenca.
Stermecki (2005) je v analizi revije Ona našla temne strani materinstva, ki so gotovo povezane
tudi z razlogi, zakaj se mnoge ženske bojijo sprejeti to novo (ali ponovno) vlogo in se raje
odločijo za splav. Nekatere ženske dvomijo o svojih sposobnostih, čutijo se nemočne v zvezi s
skrbjo in vzgojo, bojijo se, da jih bo moški z rojstvom otroka privezal nase in da bodo morale
živeti dolgočasen in monoton vsakdanjik materinstva. Za vedno zavezane naj bi se morale
odpovedati mnogim hrepenenjem, sanjam in svobodi. Občutijo tudi strah pred diskriminacijo
žensk zaradi materinstva, menijo, da se ne bodo mogle popolnoma uresničiti. Materinstvo
prepoznavajo kot omejenost v karieri, poleg tega pomeni zanje tudi materialno breme in jih
utruja.
Psihoanalitik Deutch (1963, v Pavšič Mrevlje, 2006) meni, da je doživljanje materinstva lahko
iz različnih razlogov moteno zaradi strahu ženske, da bo ob otroku izgubila svojo osebnost. »To
se lahko manifestira kot primitiven strah pred smrtjo, ogrožene erotične vrednote in fizična
lepota, strah pred izgubo profesionalnih ali intelektualnih vrednot ali občutek nesposobnosti v
okviru velikih emocionalnih zahtev materinstva« (str. 69).
Meves (2008) vidi razloge za to, da matere težje sprejmejo vlogo materinstva tudi v
razvrednotenju materinske vloge. Izobrazba, kariera, uveljavitev so močnejše zahteve, ki
postavljajo materinstvo v ozadje in zato odločitev za otroke ženske prelagajo v kasnejša
obdobja.
Strehovec (2011) omenja, da se mnogi ljudje odločajo za splav tudi zaradi »intelektualne
podhranjenosti«, s čimer poimenuje ne zavedanje tega, kaj je nerojeno življenje, pri čem gre v
postopku splava in premajhno seznanjanje z alternativami.

2.3.3 Situacija in vloga partnerja
»Kaj pa ostane moškemu? Odgovornost iz lastne vesti ali iz tradicije ali odhod brez besed ...
brez posledic ...«
(Bevc, 1999, str. 36)?
V vsako nezaželeno nosečnost je poleg ženske vpet tudi moški (Lauzon, Roger-Achim, Achim,
in Boyer, 2000). Kakšno vlogo in pozicijo pa v tej situaciji zavzame in kakšno mesto mu
pripisujejo drugi, je zelo različno. Kot smo že povedali v poglavju o pravni ureditvi v Sloveniji,
moški nima pravice odločati namesto ženske. Gotovo pa s svojim odnosom in prisotnostjo ali
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odsotnostjo posredno vpliva na odločitev ženske. V tem poglavju bom nekoliko orisala vlogo
moškega v sami nosečnosti, opozorila na težave, ki se lahko pojavijo.
Igličar (2009) meni, da če partner nudi ženski podporo, je situacija veliko lažja. Prav tako tudi
Brajša (1987) meni, da otrokov oče pomembno vpliva na materino sprejemanje ali
nesprejemanje njunega otroka. Njegova podpora in skrb za materine potrebe pomagata materi
živeti kvalitetnejše materinstvo.
Čačinovič Vogrinčič (1993) poudarja, da je pomembno, da partnerja ob sprejemanju nove vloge
»skupnega prečkanja neznanega področja« (str. 26) vzpostavita zavezništvo, podpirata drug
drugega v svojih vlogah, si zagotavljata varnost in gotovost, se dopolnjujeta.
Brajša (1987) opozarja na pomen udejstvovanja v očeta v družini. Pogosto moško vlogo
reduciramo na materialno oskrbo in čustveno podporo materi, zanemarimo njegov pomen na
čustvenem, psihološkem in interpersonalnem področju. Meni tudi, da »moramo že pri spočetju
poudariti pomen enakopravnega deleža očeta in mame« (Brajša, 1987, str. 76). Otrok namreč ob
spočetju ne dobi le njegovega genetskega materiala, temveč tudi sinergetsko osnovo, ki bo
vplivala na njegov nadaljnji razvoj. Na podlagi tega se namreč oblikujejo otrokovi nadaljnji
odnosi. Portmann (v Brajša, 1987) imenuje otrokovo zaščitno okolje tudi »socialna maternica«
in k tej veliko prispeva ravno otrokov oče.
Rojšek (1996) opisuje moško doživljanje partnerkine nosečnosti. Lahko se odzivajo zelo
različno, oblikovati pa začnejo svojo očetovsko identiteto. Tisti, ki se šibko identificirajo z
očetom in so še močno navezani na svojo mater, lahko v odnosu do partnerke razvijejo
podrejeno vlogo in v prihajajočem otroku lahko vidijo konkurenta. Nekateri se doživljajo
nekoristni, odrinjeni, nepomembni, zgodi se tudi, da razvijejo somatske simptome, da pritegnejo
pozornost nase.
Gilligan (v Čačinovoč Vogrinčič, 1993) omenja moško potrebo po neodvisnosti in
nevpletenosti, ki že načelno označuje drugačen pristop v odnosu, kot ga ima pa ženska. Ženska
je bolj usmerjena k tkanju vezi, skrbi, vpletenosti, medtem ko moški stremijo k temu, da
obvladajo meje, razmejijo, varujejo neodvisnost. Zato prej prepoznajo konflikte, ki to ogrožajo.
Mogoče se moški bojijo prevzeti svojo očetovsko vlogo tudi zaradi zapostavljenosti njihovega
pomena v družinskem udejstvovanju, iskanju svoje identitete, vloge v družini. Meves (2008)
išče razloge za to v emancipaciji žensk v družbi. Moški se ob ženskah, ki se trudijo dokazovati
na vseh področjih in jih skušajo nadvladati, počutijo nepotrebne in se zato raje odmaknejo od
njih. Tudi Praper (1992) meni, da je moški, kljub temu, da ima navadno do spočetja odločilen
pomen in je tisti, ki navadno daje pobudo v zbližanju, po spoznanju o nosečnosti „navadno
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potisnjen na zadnji sedež« (str. 74).
Drglin (2009) omenja, da se očetje, ki niso zares pripravljeni »na novo življenje z dojenčkom,
umikajo v delo, študij, računalniške igrice ali družbo prijateljev« (str. 15).
Bevc (1999) pa omenja moške, ki svojo nepripravljenost pokažejo takoj ob novici, da je
partnerka noseča. Meni, da se moški, ko izve za partnerkino nosečnost, »lahko odloči daleč pred
njo in jo pusti samo s problemom ter z odločitvijo, odgovornostjo in s posledicami, ki jih
prinaša ženski nosečnost« (str. 37).
Navadno si predstavljamo, da moški ob soočenju z nenačrtovano nosečnostjo zavzamejo vlogo
tistega, ki žensko v težki situaciji zapusti ali pa jo celo sili v splav. Res pa je, da je izkušnja
vsakega moškega individualna in da obstaja široka paleta možnosti situacije, v katerih se moški
lahko znajde in tudi zelo različen odnos do situacije, do nosečnosti in do splava lahko zavzame.
Nekateri res silijo partnerko k splavu in odklonijo vsako podporo v primeru, da ne splavi,
nekateri partnerko ob novici o njeni nosečnosti takoj zapustijo. Lahko zavzamejo nevtralno
stališče in podprejo partnerko v kakršnikoli izbiri. Spet drugi pa splavu nasprotujejo in se
močno zavzemajo za to, da bi njihove partnerke otroka obdržale. Nekateri, ki se s splavom ne
strinjajo, pa se ne zavzamejo veliko za situacijo. Nekateri najprej splav podprejo, a jim je
kasneje žal. Nekateri moški izvedo za splav šele, ko je ta že storjen, nekateri pa zanj sploh
nikoli ne izvedo, samo sklepajo lahko po nekaterih znakih (Reclaming fatherhood, 2008).
Ponekod se za splav odločijo pari tudi skupaj. Shostak (1984, 1985, v Lauzon, Roger-Achim,
Achim, in Boyer, 2000) je delal raziskavo med moškimi v ginekoloških čakalnicah, ki so
spremljali partnerko. Večina moških je o situaciji govorilo le s svojo partnerko. Nudijo ji
podporo s tem, da ji ne kažejo svojih čustev in jih kontrolirajo. Čutijo se krive, ker niso bili
dovolj odgovorni pri uporabi kontracepcije in soodgovorne za nastalo situacijo. Bojijo se, da se
ne bodo mogli soočiti z dano situacijo. Čutijo tudi žalost ob izgubi otroka in strah pred tem,
kako bo splav vplival na njun nadaljnji odnos.

2.3.4 Posebne situacije
Situacija, ko se zgodi nezaželena nosečnost, ko dekle ali ženska razmišlja o splavu, je že sama
po sebi nekaj posebnega, polna različnih čustev, doživljanja, iskanja rešitev, opore.
Nepričakovana nosečnost pa se lahko zgodi tudi v situaciji, ki je že sama po sebi dovolj težka in
nosečnost stisko le še poveča, ali pa se zgodi v življenjskem obdobju, ki je še ranljivo, ko dekle
ali ženska ni pripravljena na nalogo materinstva. V tem poglavju bom namenila pozornost
situaciji mladoletnice, nosečnosti v odvisnosti, situaciji, ko se ženska srečuje z nasiljem v
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družini ali pa je nosečnost posledica spolnega nasilja ter situaciji, ki je povezana s prizadetostjo
otroka – napovedjo prizadetega otroka ali pa nosečnost prizadete osebe.

2.3.4.1 Mladoletnost, nosečnost in splav
Na vprašanje »Zakaj splav v mladoletnosti?« lahko odgovorimo različno, odvisno od
interpretacije vprašanja: »Zakaj splav v mladoletnosti in ne otrok?« ali »Zakaj sploh nosečnost v
mladoletnosti?«
Jeriček Klanšček (2009) meni, da je adolescenca obdobje, v katerem se mladi srečujejo z
identitetno krizo in zmedo, ko raziskujejo, kdo so in se sprašujejo, kaj bi radi postali. V tem
obdobju so občutljivi in čustveni in se srečujejo s konflikti v sebi ter z drugimi. Spreminjajo se
telesno in duševno. Na njihovo mišljenje in vedenje pa pogosto vplivajo vzorci v družini,
socialna klima, mediji in družbene vrednote.
Galimberti (2009) meni, da so mladi danes v preizkušanju vrednot zaradi zgodovinske krize, za
katero je značilna razgraditev vseh večjih vrednot in so zato v prav posebni preizkušnji. Njihova
prihodnost je negotova, razrahljane so čustvene vezi v družbi, avtoritete nimajo več svoje vloge.
Pinter in Grebenc (2010) menita, da se danes mladostniki vedno bolj zgodaj srečujejo s
spolnostjo. Raziskava, narejena med slovenskimi mladostniki iz leta 1996 (v Pinter in Grebenc,
2003), je pokazala, da ima pri starosti 18,5 let polovica mladostnikov spolne odnose, v letu 2004
je bilo ugotovljeno, da se je povprečna starost znižala na 17 let.
Za prvi spolni odnos se mladi odločijo največkrat iz ljubezni, radovednosti in spolnega
zadovoljstva (str. 36) in v raziskavi so ugotovili, da jih 32 % ob prvem spolnem odnosu ni
uporabilo kontracepcije (Pinter in Andolšek, 1995 v Trobec, 2003). Zgodnji spolni odnosi
seveda pomenijo povečano tveganje za nezaželeno nosečnost (Chedraui, Hidalgo, Chavez, San
Miguel, 2004 v Chedraui, Van Ardenne, Wendte, Quntero, Hidalgo, 2006).
Predvsem zdravstveni delavci najpogosteje vidijo razlog za nezaželeno nosečnost v
pomanjkanju zaščite, zato se trudijo pri osveščanju mladih o kontracepciji. S tem so uspeli
zmanjšati število splavov v zadnjih letih. Dreu (osebna komunikacija, 8. april, 2011) je omenila,
da odstotek mladoletnic, ki pridejo na splav, ni tako velik, kot si navadno predstavljamo.
Prav tako Pinter (2003) pravi, da število nosečnosti med mladoletnicami pada. Po njenih
podatkih pa je vseeno v letu 2000 umetno splavilo 8 mladostnic, ki so bile stare manj kot 15 let
ter 818 mladostnic, starih med 15 in 19 let. Pinter in Grebenc (2010) pa omenjata, da tudi
rodnost med mladostnicami upada. Vzrok za upadanje rodnosti in dovoljene splavnosti med
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mladostnicami pripisujejo predvsem boljši ozaveščenosti o kontracepciji ter njeni večji
dostopnosti.
Kompan Erzar (2003) omenja različne težave, s katerimi se srečujejo mladi v času prehoda v
odraslost. Te težave zaznamujejo študijske težave, pogosto pa tudi pritiski domačih, povezanih s
čustvenimi zapleti. Starše pogosto skrbi njihova samostojnost in čustveno niso dovolj
pripravljeni na mladostnikov odhod od doma, kar pri mladih zmanjšuje njihovo samozaupanje.
Dekleva (1999) omenja, da se v postmoderni podaljšuje obdobje adolescence in
postadolescence. Zabrisujejo se tudi meje med adolescenco in odraslostjo. »Scenariji in kariere
odraščanja postajajo manj predvidljivi in stereotipni, kar v splošnem obremenjuje odraščanje z
močnejšimi občutji negotovosti, motivira mlade, da dalj časa ostajajo pri starših in se ne
osamosvojijo, ter v splošnem odmika obdobje ustalitve s prevzemom tradicionalnih
odgovornosti (za družino, otroke, delo itn.) v nejasno prihodnost« (str. 283). Obdobje
adolescence zato mladi izkoristijo za iskanje svoje identitete, preizkušanja različnih vlog in
uživanje.
Tudi Žavbi (2008) pravi, da se mladi dokaj pozno osamosvajajo in ustvarjajo družine.
Stanovanjski problem in podaljševanje študija vodita k temu, da mladi odločitev za prvega
otroka prelagajo na poznejša leta. Podatki iz leta 2002 kažejo, da le petina mladih od 25–29 let
živi s svojim partnerjem v lastnem stanovanju. Do 29. leta starosti je tudi rodila samo vsaka peta
ženska, v večini primerov enega otroka. Rodnost med mladimi je zelo nizka.

2.3.4.2 Droge, nosečnost in splav
Eden izmed dejavnikov, ki lahko otežujejo odločanje v nosečnosti, je tudi uporaba drog in
odvisnost. Uporaba drog med nosečnostjo namreč tvegano vpliva na razvoj otroka. Lahko
povzroča nižjo porodno težo, prezgodnje rojstvo, mnoge težave v razvoju in tudi smrt. Nevarne
so tako nedovoljene, kot dovoljene droge in tudi nekatera zdravila (Drugs and pregnancy,
1999).
Ena najbolj nevarnih drug v nosečnosti je prav alkohol, zaradi katerega lahko plod razvije tako
imenovani fetalni alkoholni sindrom (Fetal Alcohol Sindrome). Alkohol pri razvijajočem otroku
vpliva na različnih področjih: nepravilnosti v rasti in razvoju, lahko se razvijejo različne težave,
povezane z živčevjem na vedenjskem in kognitivnem področju (Mattson, Riley, 1998). Okvare
na otroku so celo-življenjske. Alkohol v nosečnosti lahko povzroči tudi spontani splav,
prezgodnji porod, ali smrt novorojenčka (Alkohol in nosečnost).
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Posledice so odkrivali tudi pri otrocih, katerih matere so v nosečnosti uporabljale kokain ali
podobne droge, ki vplivajo na centralni živčni sistem. Opazili so okvare na možganih, živčevju,
otroci so bili manj odzivni na odnosne interakcije in dražljaje v okolju (Dyke in Fox, 1990).
Na nizko poporodno težo ali prezgodnje rojstvo vplivajo tudi tobak (Bailey, McCook, Hodge in
McGrady, 1997; Andres, Day, 2000 v Lester, Andreozzi in Appiah, 2004), marihuana,
inhalacijski proizvodi, narkotiki (heroin). Dojenček, ki se rodi odvisnici od narkotikov, tudi sam
razvije odvisnost, ki se ob rojstvu kaže kot razdražljivost, bruhanje, driska, krčevitost (Drugs
and pregnancy, 1999). Raziskave, delane v ZDA, so pokazale, da se otrok nekoliko bolj
normalno razvija, če odvisnica v času nosečnosti namesto heroina uporablja metadon (Kandall,
Albin, Gartner, Lee, Eidelman in Lowinsone, 1977). Finnegan, L. P., Kaltenbach, K. A. (1992)
pa menita, da so sprejeli metadonsko terapijo za ženske z razlogom, da zmanjšajo tvegano
vedenje in povečajo skrb za žensko, medtem ko otrok tudi ob uporabi metadona razvije
neonatalni abstinenčni sindrom (neonatal abstinence syndrome) in posledice za otroka so pri
metadonu podobne kot pri uporabi heroina.
Killen (2001, v Bilić in Zloković, 2007, str. 177) opozarja na problem odvisnosti, ki poleg
telesnih tveganj, ki jih ima ta na razvoj otroka, pomeni veliko tveganje zanj tudi na psihološki
ravni, ko se ta že rodi. Starši, ki so zasvojeni, pogosto zanemarjajo čustvene potrebe svojih
otrok, jim ne nudijo dovolj skrbi in topline. Pozornost teh staršev je namreč »usmerjena vase in
v osebne potrebe, najpogosteje v to, kako in kje si bodo priskrbeli opojila, pri tem pa ne opazijo
otrokovih potreb«.
Uporaba drog je med njenimi uporabniki lahko zelo različna. Od prave odvisnosti se razlikuje
rekreacijska uporaba drog, ki jo Dekleva (1999) opisuje kot značilnosti mladostniške
subkulture. »Za mnoge mlade ljudi je občasna uporaba drog, kot sta tobak in alkohol, ples, šport
in seksualno izražanje, nekakšna »iniciativnost«, ki jim omogoča, da se angažirajo, pokažejo
svoje znanje, osvojijo socialne položaje in uveljavijo osebno in skupinsko identiteto« (str. 284).
Pušnik in Starc (2002) opozarjata na glasbeno kulturo, ki močno vpliva na subkulturo
mladostnikov. Glasba (heavy metal, rap, rave), pogosto podkrepljena z vidnimi efekti, v
videospotih pogosto predstavlja nasilje, sex in droge.
Becker (1953, 1963, 1969, v Flaker, 1999) meni, da je »uživanje drog psihosocialen proces, saj
se mora uživalec naučiti uživati droge, to pa lahko naredi le z vključevanjem v določeno
skupino in njeno kulturo« (str. 211). Uporaba drog je torej pogosto povezana tudi z načinom
življenja.
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V raziskavi (Martino, Collins, Ellickson in Klein, 2006), ki so jo delali v Združenih državah
Amerike, so ugotavljali, da obstaja visoka povezanost med uporabo substanc v mladosti in
kasnejšo nezaželeno nosečnostjo ter posledično splavom. Sklepajo, da dekleta, ki uporabljajo
droge, tudi drugače živijo življenje, ki prinaša večje tveganje za nezaželeno nosečnost.
Povezanost bi bilo mogoče razložiti tudi na kakšen drugačen način, vendar nekako potrjuje
gornje ugotovitve, ki povezujejo mladostniško subkulturo z uporabo drog in tveganim spolnim
vedenjem. Tudi Kramžar (1998) opozarja na določeno subkulturo, za katero so značilne
posebne vrednote, posebno mesto ima prav vrednota uživanja, pogosto skupnega uživanja.
Posamezniki takih subkulturnih skupnosti: »največkrat veljajo za posameznike nasproti ostali
družbi in v družbenem smislu neprilagojene, za posameznike v nepregledni množici ali pa za v
socialnem pogledu povsem definirane pripadnike določenega razreda, sloja ali specifične
družinske situacije« (str. 253).
Nekoliko drugače pa so raziskavo zastavili v ameriškem časopisu o zlorabi drog in alkohola.
Reardon, Coleman in Cougle (2004) ter Reardon in Ney (2000) so raziskovali posledice splava.
Primerjali so dekleta, ki so naredila splav, ki so otroka rodila in tiste, ki niso bile noseče.
Ugotovili so, da so dekleta, ki so naredila splav, v večjem odstotku kasneje uporabljala droge.
Toda več o posledicah splava bom pisala v temu namenjenem poglavju.

2.3.4.3 Nosečnost zaradi spolne zlorabe ali nasilja v družini
Nasilje nad ženskami, ki je ena izmed hudih kršitev ženskih pravic, se lahko kaže v različnih
oblikah. Psihično nasilje (nadzor, posesivnost, žaljivke, vpitje, prelaganje krivde) je najbolj
razširjena oblika in pogosto preraste v fizično nasilje (klofutanje, pretepanje, lasanje, brcanje).
Spolno nasilje je ena izmed najtežjih oblik nasilja, predstavlja kakršnokoli siljenje ženske v
spolno dejavnost, ki je proti njeni volji ali se v njej ne počuti dobro (Prijavite nasilje nad
ženskami). Vsaka spolna zloraba je, kot meni Repič (2008), nasilje nad telesom, najhujša oblika
spolnega nasilja pa je posilstvo.
Plaz (2000) govori o posilstvu kot o celostnem dejanju, v katerem »posiljevalec zlorabi telo in
čustva žrtve, poruši njen nadzor nad lastnim življenjem in jo s tem dejanjem zaznamuje za vse
življenje« (str. 126). Zaradi posilstva se posameznici poruši njena samozavest in izgubi
zaupanje do ljudi.
Repič (2008) omenja različne posledice, ki jih puščajo spolne zlorabe. Omenila bom nekatere
izmed njih. Kratkoročne posledice so lahko: nezaželena nosečnost, nevarnost splava, tveganje
za spolno prenosljive bolezni, neplodnost, ginekološka vnetja, infekcije sečnega mehurja,
pogostejša kronična somatska obolenja, negativen odnos do telesa, motnje spanja ter druge
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telesne in duševne posledice. Med dolgoročnimi pa omenja posttravmatsko stresno motnjo,
socialne fobije, strah in anksioznost, krivdo in sram, zlorabo substanc, motnje hranjenja,
depresijo, napade panike, nizko samopodobo, motnje osebnosti in druge.
Stereotipno si navadno predstavljamo posiljevalce kot perverzneže, ki prežijo na svojo žrtev.
Pogosto pa se posilstva zgodijo v okolju, ki je osebi poznano, od osebe, ki ji sicer zaupa (Plaz,
2000). Repič (2008) meni, da zlorabljanje od osebe, ki je bila žrtvi sorodstveno ali čustveno
bližje, pušča težje posledice, kot če jo je zlorabljala tuja oseba.
Družina ne nudi vedno svojim članicam in članom le podpirajočega varnega okolja, temveč
lahko predstavlja tudi okolje, kjer so kršene temeljne človekove pravice (Adjuković in
Pavleković, 2004 v Bezenšek Lalić, 2009). Nasilje doma je tudi pomemben pokazatelj javnega
zdravja, saj ima resne posledice za telesno in duševno zdravje ženske (British mental
Association, 1998 v Bacchus, Mezey in Bewley, 2003).
Božac Deležan (v Bezenšek Lalić, 2009) meni, da »kljub upravičenim zahtevam do družine, ki
naj bi bila zavetje ljubezni in varnosti za vse njene članice in člane ...«, ugotavljajo, da je v
mnogih primerih tudi »najbolj nevarna institucija za ženske pogosto ravno partnerska zveza,
najbolj ogrožajoč prostor je dom in najbolj nevarna oseba je partner« (str. 15).
Nasilje doma v družini je »ena najbolj prikritih oblik nasilja« (str. 11). Tovrstne podatke je
težko zbrati, pogosto tudi žrtve čutijo potrebo, da zaščitijo zasebnost družine. O tej temi se tudi
veliko ne govori – je družbeni tabu (Černetič-Istenič in Kneževič, 2003).
Yllo (1992, v Bezenšek Lalić, 2009) omenja tudi nasilje nad ženskami v času nosečnosti. Meni,
da je to lahko zelo huda oblika nasilja, ki lahko povzroči tudi zdravstvene zaplete, prezgoden
porod in s tem ogroža življenje. Drugi avtorji (Murphy, Schei, Myhr in Mont, 2001; Janssen,
Holt, Sugg, Emanuel, Critehlow in Henderson, , 2003, v Garcia-Moreno in Watts, 2011)
omenjajo, da nasilje v času nosečnosti povečuje tveganje za nenameren splav, prezgoden porod
ali manjšo porodno težo novorojenčka.
Schorstein (1997, v Bezenšek Lalić, 2009) omenja raziskave, ki so pokazale, da je bilo 40 do 60
% žensk, ki so doživljale nasilje, zlorabljenih tudi v nosečnosti. Omenja razloge za nasilje nad
nosečo žensko. Meni, da so moški jezni na žensko, ki v nosečnosti ne more zadovoljevati
njegovih potreb, jezni, ko se bojijo odgovornosti za otroka, ali pa jezni zaradi nosečnosti same.
Raziskava med ženskami, ki so naredile splav, in ženskami, ki so rodile, je pokazala, da je med
tistimi, ki so naredile splav, veliko pogosteje doma prisotno nasilje, kar pomeni, da nasilje

38

Čerin, Tina. (2012). Podpora v situaciji odločanja v zvezi s splavom. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

povzroča večje tveganje za nezaželene nosečnosti (Gazmararian idr., 1995, v Rubin in Russo,
2004). Lahko bi tudi rekli na nezaželenost nosečnosti.
Baccus, Mezey in Bewely (2003) pa menijo, da ženske, ko postanejo noseče, postanejo še bolj
občutljive na domače nasilje. Martin, Li, Casanueva, Harris-Brit, Kupper in Cloutier (2006) so v
raziskavi pokazale, da so ženske, ki so v nosečnosti doživljale psihično nasilje od svojega
partnerja, pogosteje doživljale znake depresije, medtem ko ženske, ki so psihično nasilje
doživljale leto pred nosečnostjo, teh znakov niso čutile, če ni bilo to nasilje zelo pogosto.
Russo in Denious (1998, v Rubin in Russo, 2004) menita, da so tudi same spolne zlorabe
povezane z večjim tveganjem za neželeno nosečnost. Kasneje je namreč lahko oseba, ki je
doživela spolno zlorabo, bolj nagnjena k »tveganim oblikam spolnega vedenja, zlorabi drog,
bolj zgodaj začenja s spolnimi odnosi in se sooča z nezaželeno nosečnostjo« (str. 75).

2.3.4.4 Nosečnost in prizadetost
Starši si navadno zase želijo otroka, ki bi bil zdrav. Zaviršek (2005) pravi, da »živimo v kulturi
konstruiranega pričakovanja normalnosti, da se bo rodil popoln dojenček« (str. 4). Ivačič (2005)
meni, da rojstvo prizadetega otroka pomeni za družino kronično stresno situacijo. Pojavi se
krizno stanje, ki zamaje dinamične procese znotraj družine in družina v takšni situaciji potrebuje
veliko časa, da se prilagodi na novo situacijo, da se odnosi stabilizirajo.
Prenatalna tehnologija pa danes obljublja popolne in zdrave dojenčke in sporoča, »da je mogoče
izbirati, saj se lahko ženske odločijo, kateri tip hendikepa sprejmejo in katerega bodo zavrnile«
(Zaviršek, 2005, str. 7).
Drglin (osebna komunikacija, 13. 6. 2011) mi je razložila, kakšne so pri nas možnosti glede
testov, ki ugotavljajo prizadetost otroka. S presejalnim testom ugotovijo lahko le morebitno
povečano tveganje za neko bolezen, motnjo ali okvaro otroka. Z diagnostičnim testom, ki ga
lahko nato naredijo, pa lahko že z zelo veliko verjetnostjo ugotovijo, ali bo imel otrok Downov
sindrom, ne morejo pa z gotovostjo ugotoviti vseh možnih okvar in bolezni, tudi ne stopnjo
duševne prizadetosti.
Selgelid (2001) piše, da kljub temu, da se nekateri sprašujejo, koliko je ugotavljanje zarodkovih
okvar etično, ker prizadetosti ne moremo zdraviti, je pri nas predrojstvena diagnostika družbeno
sprejeta. Mlinar (2009) pravi, da je »družbena težnja ne sprejeti prizadetega življenja vedno
močnejša« (§ 1739).
Evgenika, ki pomeni »nauk o metodah za dosego telesno in duševno zdravega potomstva«
(Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000), se je začela razvijati že v drugi polovici 19.
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stoletja. Utemeljil jo je Galton in v tistem času zagovarjal tudi Alexander Graham Bell. Skušali
so opredeliti normalnost, določili deviantnost in opozarjali na to, zakaj je »nujno nadzorovati
reproduktivne pravice prizadetih ljudi« (Zaviršek, 2000, str. 79).
Hevey (1992, v Zaviršek, 2000) gleda na to kritično in meni, da se več denarja nameni za
raziskovanje genskih okvar, kot v to, da bi izboljšali vsakdanje življenje prizadetih ljudi. Prav
tako tudi Požarnik (2009) dvomi, da nas tehnološki napredek, ki stremi za tem, da odpravi vse
trpljenje in napake, more osrečiti. Ash (2000, v Mlinar, 2009) pa meni, da s poudarjanjem
prizadetosti pred rojstvom tiho diskriminiramo že rojene prizadete osebe.
Družba pogosto vpliva na odločitve posameznikov o tem, ali se bodo odločili za rojstvo
prizadetega otroka ali splav. Zaviršek (2000) razmišlja o odnosu družbe do ljudi s
pomanjkljivostmi. Omenja koncept hendikepa, ki bolj kot primanjkljaj človeka označuje
družben pogled na invalida ali prizadetega. Ljudje drugačnost odklanjamo, zavračamo, takšne
ljudi izločujemo iz naših življenj in prizadete pogosto doživljamo kot breme za družbo.
Zaviršek (2005) meni, da sloni dilema mater, ki se soočajo z rezultati predrojstvenih testov, »na
temelju obstoječih struktur medicine, lepega telesa, norme normalnosti in prisile dela« (str. 8).
Ženske se lahko čutijo prisiljene, da po ugotovitvi okvare izberejo splav, ali pa se čutijo krive,
če izberejo skrb za prizadetega otroka. Pogosto so tudi same matere stigmatizirane in v družbi
ne dobijo zadostne podpore.
Pojavlja se tudi vprašanje o zmožnosti in dovoljenju odraslih prizadetih ljudi, da imajo svoje
otroke in da živijo spolno življenje. Dominelli (2005) pravi, da so v svetu, ki poveličuje lepo
telo, ženske z oviro diskriminirane, saj naj bi bile izvzete iz spolnega življenja in veljajo
nesposobne za materinstvo. Booth in Booth (1998, v Sanders, 2005) govorita, da je
»materinstvo žensk z intelektualno oviro področje kulturne ambivalence« (str. 39).
Hendikepirane ljudi vidimo kot večne otroke, kar pa se ne sklada z našo predstavo o
materinstvu. Mislimo pa si tudi, da se prizadetim ljudem rodijo prizadeti otroci.
Pogosto se ženskam z intelektualno oviro svetuje sterilizacija, če pa že zanosijo, jih skušajo
prepričati v splav, ne upoštevajoč njihovo željo, ali si same želijo imeti otroke (Pixa-Kettner,
Bargfrede in Blanken, 1995, v Sanders, 2005). Tudi Dominelli (2005) omenja evgenična
gibanja, ki se zavzemajo za sterilizacijo takšnih žensk.
Navajam zanimiv primer Martine in Uroša Piskač (2005), ki sta kljub ženini bolezni mišične
distrofije sprejela otroka. Prilagojeno življenje njenim potrebam je včasih težavno, a ga z močno
podporo moža zmoreta, hčerka pa je prinesla v njuno življenje veliko polnosti in veselja. Žena
pravi: »Prepričana sva bila, da bova dobra starša, zato sva abortus odklonila. Nekateri so naju
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zaradi tega obsojali, namesto da bi nama pomagali, ali vsaj sprejeli najino odločitev« (Piskač in
Piskač, 2005, str. 131). S tem nakazujeta, kako pomembna je v takšnih primerih družbena
podpora.

2.3.5 Psihološke posledice splava
»V današnjem sila zapletenem in nepreglednem svetu je tudi povsem nemogoče z zanesljivostjo
reči, kakšne bodo dejanske posledice nekega ravnanja; mnoge negativne posledice se pokažejo
na drugem mestu in v drugačni obliki, kot smo mislili, ali šele čez daljši čas«
(Požarnik, 2009, str. 31).
Prav tako je tudi na področju sprejemanja odločitve za splav. Ne moremo predvideti dejanskih
posledic, ki jih lahko prinese tovrstna odločitev. Tudi stroka na tem področju nima enotnega
mnenja. Narejene so številne raziskave, ki kažejo na negativne posledice, ki jih prinaša splav,
po drugi strani pa mnenja nekaterih strokovnjakov zanikajo ali pa minimalizirajo njegov pomen.
Govoriti o posledicah splava je danes lahko tema, ki vzbuja konflikte in polemike med ljudmi.
Raziskave, ki preučujejo posledice splava, so med seboj zelo različne, tudi nasprotujoče si.
Strehovec (2011) pove, da je tema postabortivnega sindroma in govor o stiskah, s katerimi se
soočajo ljudje z izkušnjo splava, tabu tema v naši družbi.
Posledice splava se lahko pokažejo na različnih področjih. Medicina je precej uspešna v
minimaliziranju telesnih posledic in mnogi menijo, da splav nima vpliva na kasnejšo plodnost
ali neplodnost pri ženski (Deputy, Mcnamee, Hannaford, Kay in Hirsch, 1993). Obstajajo pa
tudi raziskave, ki kažejo na to, da ima prekinitev nosečnosti negativen vpliv na kasnejšo
plodnost (Maconochie, Doyle, Prior in Simmons, 2007). Atrash in Houge (1990) sta v pregledu
literature zasledila, da razen v primerih, ko pride do infekcije, splav nima posebnih vplivov na
kasnejšo plodnost pri ženski. Vprašanje je, kako pogosto pride do infekcij in drugih zapletov.
Nekateri ugotavljajo tudi rahlo povezanost splava z razvojem raka na dojki (Meirik, 1998;
Xiong, Zhou, Zhou, Zhang in Zhang, 2009). Ancell, Lelong, Papiernik, Saurel-Cubizolles in
Kaminski (2003) so pokazali, da je izkušnja splava lahko tudi dejavnik tveganja za prezgodnje
rojstvo v naslednji nosečnosti.
V tem poglavju pa se bom bolj posvetila psihološkim posledicam, ki so pogosto v diskusijah
zanemarjene. Psiholog Vincent Rue je leta 1981 dokazal, da stres, ki ga ženske doživljajo po
splavu, lahko vodi v posttravmatsko stresno motnjo, imenovano postabortivni sindrom. Termin
je bil sprejet med tistimi, ki splavu nasprotujejo in zavrnjen od tistih, ki se zanj zavzemajo
(Abort73.com, 2009). Grošelj (2006) meni, da družba ne uvidi širših posledic splava, ker v
splavu vidi hitro in nebolečo, učinkovito rešitev težave ženske.
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Mnogi očitajo raziskavam, ki proučujejo postabortivni sindrom in negativne psihološke
posledice splava, da so politično obarvane in zato neznanstvene (Cohen, 2006). Delajo
primerljive raziskave, kjer ugotavljajo drugačno stanje. V raziskavah (Wilmoth, Alteriisv in
Bussell, 1992; Major idr., 2009) so ugotovili, da so psihološke posledice tistih, ki so naredile
splav, podobne tistim, ki so rodile.
Opisala bom nekaj ugotovitev tistih, ki proučujejo negativne posledice splava, primerjala pa jih
bom tudi z ugotovitvami ljudi nasprotnega prepričanja.
Mnogi strokovnjaki ugotavljajo povezavo s tem, da so imeli ljudje v preteklosti izkušnjo splava,
da so se jim kasneje pokazale psihiatrične težave. Coleman, Coyle, Shuping in Rue (2008) so v
raziskavi odkrili, da so ženske, ki imajo v svoji preteklosti izkušnjo splava, bolj nagnjene k
težavam z duševnim zdravjem. Pokazali so povezavo med izkušnjo splava in tesnobnimi stanji:
paničnimi

napadi,

strah

pred

odprtimi

prostori,

posttravmatski

stresni

sindrom;

razpoloženjskimi: bipolarna motnja, povečana depresivnost. Reardon idr. (2003) so delali
raziskave na ženskah, ki niso imele predhodnih psihiatričnih težav in pokazali, da imajo po
izkušnji splava več možnosti, da so hospitalizirane zaradi psihiatričnih težav.
Major idr. (2000, v WHO, 2009) poroča, da se pri manjšem odstotku žensk (10 %, po dveh letih
se pokaže pri 20 %) pojavijo neprijetni občutki, povezni z odločitvijo za splav, ki pa niso nujno
pokazatelji težav z mentalnim zdravjem. Tudi raziskava na Danskem (Munk Olsen, Munk
Laursen, Pedersen, Lidegaard in Mortensen, 2011) med ženskami, ki so naredile splav v prvem
trimesečju, je pokazala, da splav ne podpira hipoteze o povečanem tveganju za psihične motnje
po umetnem splavu, če je ta narejen v prvem trimesečju nosečnosti.
V neki longitudialni raziskavi so primerjali negativne psihiatrične posledice, kot so zloraba
drog, samomorilne misli, tesnoba in povečana depresivnost, med različnimi situacijami, ki so
povezane z rojstvom in nosečnostjo. Ugotovili so, da se po splavu te težave kažejo za 30 % bolj
pogosto, kot pri spontanem splavu, nadaljevanju nezaželene nosečnosti in drugih rojstvih. V tej
raziskavi niso opazili povečanih psihiatričnih težav v primerih, kjer se je nezaželena nosečnost
nadaljevala, po splavu pa niso opazili nobenih koristnih učinkov (Fergusson, Horwood in
Boden, 2008).
Nekateri pa poročajo, da se mnogim ženskam, ki pred splavom občutijo veliko stresa, po
opravljenem postopku mentalno zdravje celo izboljša (Mueller in Major, 1989; Cozzarelli,
1993; Major idr., 1997, 2000; Adler, 2000; Barn idr., 2001; Pope, Adler in Tschann, 2001, v
WHO, 2009). Mentalno zdravje naj bi bilo pogojeno tudi s predhodnim mentalnim zdravjem ali
boleznijo ženske (Major idr., 2000).
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Nekatere raziskave kažejo, da ženske lahko po splavu doživljajo depresijo (Fergusson, Horwood
in Ridder, 2006; Reardon in Cougle, 2002). Kaže se kot razpoloženje, polno žalosti, krivde,
obupa. Ženske lahko izgubijo interes za katerekoli druge stvari, leta pa jih lahko spremlja jok, ki
ga ne morejo kontrolirati. Nekatere ženske po splavu čutijo odpor do drugih otrok in čutijo
ljubosumje do mam, ki imajo otroke (Physical and Psychological Complications of Abortion,
2002). Srečujejo se z občutki krivde, mnoge večkrat podoživljajo situacijo, ko so imele splav.
Simptomi se lahko pojavijo tudi kasneje, po mnogih letih (Post Abortion Syndrome Symptoms,
2011).
Adler (1975 v Rubin in Russo, 2004) omenja, da se nekatere ženske srečujejo z negativnimi
občutki, kot so vznemirjenost, krivda in sram, ki pa nimajo kliničnega znaka. Prisotni naj bi bili
negativni in pozitivni občutki, pozitivni naj bi po njegovem celo prevladovali.
Reardon in Coleman (2006) sta v raziskavi pokazala tudi povezanost izkušnje splava z
motnjami spanja, pri katerih niso našli nobenega organskega vzroka.
Nekatere raziskave so pokazale večjo nagnjenost k samomorom po splavu (Reardon in Cougle,
2002; Cougle, Reardon in Coleman, 2003). Reardon, idr. (2002) poročajo o tem, da je za ženske
po splavu povečana možnost, da bodo umrle. Razloga za smrt v tej raziskavi sta predvsem
samomor ali nesreča. Po splavu naj bi bila za 2,5-krat povečana možnost samomora. Gissler,
Berg, Bouvier-Cole in Buekens (2005) poročajo o podobnih ugotovitvah. Raziskava, narejena
na Finskem, poroča o tem, da je samomor šestkrat bolj pogost med ženskami, ki so naredile
splav, kot med tistimi, ki so rodile.
Nekateri iščejo razloge za takšne znake drugje, kot v samem dejanju splava. Menijo, da je
doživljanje ženske lahko različno tudi zaradi okolja, v katerem se nahajajo. Okolje, ki splava ne
sprejema, ali pa družba, kjer je splav celo prepovedan, lahko ženski povzroča socialne in
psihološke težave, kot so izključenost, zapuščenost, sramota, kar jih lahko vodi tudi v samomor
(Casas-Becerra, 1997; Herrera in Zivy, 2002, v WHO, 2009). Fried (1997, v WHO, 2009) meni,
da so ženske, ki naredijo splav, v očeh tistih, ki splavu nasprotujejo, pogosto tretirane kot
sebične, neodgovorne in tiste, ki zaradi svojega udobja ubijajo svoje otroke. WHO (2009)
poroča, da kjer je splav dovoljen in narejen v varnem postopku, lahko dobi ženska tudi čustveno
podporo osebja, družine in prijateljev, tam ženske niso obtožene in se ne soočajo s smrtjo ali
hudimi boleznimi.
Steinberg (2011) je v raziskavah skušal ugotoviti posledice poznega splava na mentalno zdravje
žensk. S situacijo, da so naredile splav kasneje kot v prvih treh mesecih, z razlogom, da je bil
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plod prizadet, težave niso bile povezane, medtem ko bi iz drugih razlogov lahko bile prisotne
posledice.
Mnogi avtorji so opazili tudi povezanost izkušnje splava s kasnejšo zlorabo drog (Reardon in
Ney, 2000; Coleman, Reardon in Cougle, 2005, Fergusson, Horwood in Ridder, 2006).
Splav naj bi negativno vplival tudi na partnerski odnos. Zanimiva je raziskava (Coleman, Rue in
Coyle, 2009), ki je pokazala, da je več nesoglasij in tudi nasilje je bolj pogosto v primerih
parov, ki imajo za seboj izkušnjo splava. Članek opozarja tudi na težave, ki jih doživljajo
ženske v spolnosti po splavu. Mnoge doživljajo med spolnimi odnosi nezadovoljstvo, bolečino,
nezanimanje in druge težave. Nasprotno pa je Allanson (1999, v WHO, 2009) v raziskavi
dokazala, se v večini primerov po splavu odnos med partnerjema ni poslabšal.
Po mnenju Coleman, Reardon in Cougle (2002) naj bi splav negativno vplival tudi na otroke,
katerih mama ima v zgodovini splav. Ti dobijo doma manj čustvene podpore, kasneje imajo več
vedenjskih problemov, kot otroci staršev brez zgodovine splava.
Nekoliko drugačen vidik izgube izpostavi Herman (2010), ki omenja, da ženske, ki so zaradi
kariere zapostavile svoje zasebno življenje in tako ostale same ali pa brez otrok, kasneje
občutijo to kot neko praznino v življenju. »Starejše, ko postajajo, bolj se zavedajo, da jim
manjka družina« (str. 26).
Rubin in Russo (2004) menita, da je razširjanje vedenja o postabortivnem sindromu le poskus
manipulacije aktivistov, ki nasprotujejo splavu in skušajo s tem tudi vplivati na odločitve tistih,
ki se še odločajo. Opozarjata tudi na nevarnost, da ženske lahko pod tem pritiskom rodijo
otroke, ki jih ne želijo, kar pa ima lahko negativne posledice zanje, njihove družine in družbo
(David, Dytrych, Matejcek in Schüller, 1988; Russo, 1992 v Rubin in Russo, 2004). Menita, da
se ženske pri splavu ne bojijo za svoje življenje, kar pa je glavno merilo pri posttravmatski
stresni motnji, kamor se uvršča postabortivni sindrom.
Rubin in Russo (2004) omenjata, da so posledice odvisne tudi od tega, kakšen pomen je imela
za žensko nosečnost. Če se je za splav odločila s težavo ali se je čutila prisiljena vanj, je
možnost za negativne posledice večja. Ambivalenca pri odločitvi za splav lahko pri njej kasneje
povzroča večje občutke izgube in žalovanja (Hunter, 1979; Pines, 1990; Allanson in Astbury,
1995, v WHO, 2009). Raziskava, narejena med ženskami na Japonskem (Kishida, 2006), pa je
pokazala, da so po splavu doživljale stres, anksioznost, skratka negativne posledice bolj tiste
ženske, ki so imele do splava bolj negativno, konzervativno mnenje, ki ga niso prej odobravale.
Ugotovitve, navedene v raziskavah, so pokazale zelo različne podatke o psihološkem
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doživljanju ženske po splavu, zelo različne so tudi interpretacije ugotovitev. Ob branju o
psiholoških posledicah splava sem dobila občutek, da so lahko tudi stroka in raziskave odvisne
od tega, kje stoji tisti, ki raziskuje, kakšen je njegov pogled na človeka in na njegovo doživljanje
in kakšen je odnos do predmeta raziskovanja. Navadno so nasprotniki splava odkrivali
negativne posledice splava, njegovi zagovorniki pa jih skušajo zanikati ali predstaviti kot
nepomembne. Kot sem omenila na začetku je splav občutljiva tema. Tudi ženske, ki imajo
izkušnjo splava, le redko pripovedujejo o svoji izkušnji, kar gotovo otežuje raziskovanje. Morda
bi bile bolj kot kvantitativne raziskave na tem področju verodostojne kvalitativne, saj gre pri
psiholoških posledicah za individualno doživljanje, ki ga nekoliko težje merimo in
posplošujemo. Doživljanje splava je lahko pogojeno tudi z drugimi okoliščinami, v katerih se
nahaja ženska.
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2.4 Viri pomoči, usmeritve, podpora v situaciji odločanja v zvezi s
splavom
Viri pomoči, ki se lahko nudijo v situaciji odločanja pred splavom, so lahko zelo različni. Lahko
so v obliki čustvene podpore, pogovora, materialne podpore, ponudbe informacij. Lahko so zelo
različni tudi glede na usmeritev. Večinoma pa se ljudje, ki nudijo pomoč, povezano s situacijo
pred splavom, zavedajo, da je potrebno, da dokončno odločitev sprejme ženska sama.
Tukaj moram omeniti, da ima beseda podpora lahko različne pomene. Nekateri »podpirajo«
žensko pri odločitvi za splav, nekateri pa besedo podpora razumejo kot podpora v težki situaciji,
zaradi katere se ženska odloča za splav z namenom, da odpravijo ovire in ji pokažejo možnost,
kako obdržati otroka in se izkopati iz težke situacije. Opora pa je lahko tudi nevtralna,
neodvisna od stališč, za katerimi stoji tisti, ki podpira in ta skuša ženski pomagati, da bi lažje
naredila odločitev, ki je zanjo v dani situaciji najustreznejša.
Vir opore, na katero se lahko obrne posameznik, so socialna omrežja (Hlebec in Kogovšek,
2004). Ta lahko predstavljajo formalni vir različnih organizacij ali neformalni okvir omrežij
družine, sorodnikov in prijateljev, na katere se po oporo, kot je pokazala raziskava, posamezniki
še vedno pogosteje obračajo (Dremelj, 2003).
Dremelj, Kogovšek in Hlebec (2004) omenjajo štiri razsežnosti socialne podpore: materialna
podpora, informacijska, druženje, emocionalna podpora in finančna podpora.
Drglin (2006) razmišlja o potrebah žensk v času, ko se pripravljajo na materinstvo in se
sprašuje, na kakšen način bi jim lahko materinstvo nekoliko olajšali. »Ženske, ki so postale
matere, lahko potrebujejo praktično, čustveno ali finančno pomoč, nego in nasvete« (str. 188).
Omenja tudi delno potrjene raziskave, ki so pokazale, »da je neustrezna podpora ženski med
nosečnostjo in še posebej med porodom povezana z depresivnim razpoloženjem ženske po
porodu« (str. 187).

2.4.1 Družina in druge neformalne oblike opore
Ženske pogosto v svoje odločanje vključujejo tudi druge vrste podpore, a so lahko med seboj
zelo različne (Mueller in Major, 1989; Major idr., 1990; Linn, 1991; Major in Cozzarelli, 1992;
Cozzarelli, Sumer in Major, 1998, v WHO, 2009). Nekateri avtorji menijo, da nepodpora bližjih
v ženskini odločitvi za splav lahko tudi kasneje povzroči pri njej negativne odzive (McGrath
idr., 1999, v WHO, 2009). Major idr. (1997, v WHO, 2009) so delali raziskavo med 617
ženskami in ugotovili, da jih je 85 % iskalo podporo pri partnerju, 69 % pri prijateljici, 25 % pri
mami in 17 % pri vseh treh.
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Dremelj, Kogovšek in Hlebec (2004) pravijo, da glavni vir emocionalne opore ljudje dobijo
znotraj družine, katere največji del predstavlja partner, pomemben vir pa so tudi prijatelji.
Dremelj (2003) meni, da so družinske vezi v primerjavi z modernimi in predmodernimi časi
zdaj stopile v ozadje, da pa imajo za posameznika še vedno pomembno vlogo.
Juul (2009) pravi, da so se danes skupnosti, v katerih živimo, tudi po obliki spremenile.
Generacije ne živijo več skupaj, razen, kadar so v to prisiljeni zaradi ekonomskih razlogov, ker
mladi še nimajo dovolj lastnih dohodkov. Zato so danes pogosto oblike naših skupnosti
neprostovoljne. Kljub temu, da še vedno prevladuje oblika jedrne družine, ki jo sestavljajo starši
(mama in oče) in otroci, se te pogosto preoblikujejo. Prvotne družine razpadejo, starši poiščejo
nove partnerje in otroci živijo v novih družinah z novimi brati in sestrami, česar si niso
prostovoljno izbrali.
Tudi Žorž (2006) omenja spremembe vzorca spremenjenega družinskega življenja in poudarja
ločenost mladih družin od njihovih staršev. Kljub temu pa posveča pozornost podpori starih
staršev, ki jo lahko nudijo mladi družini. Govori o nekakem »prebujanju« starega starševstva.
Starejši se lahko zavedajo, da niso dobro opravili svoje starševske naloge in ker so pogosto še
dovolj polni življenjskih moči, so lahko v oporo svojim vnukom. Lahko tudi nekako
nadomestijo pričakovanja, ki jih imajo mladi do države, ko jih le ta ne more uresničiti. Ni pa v
vseh situacijah tako. Stari starši pravzaprav v današnjem svetu še zelo iščejo svojo pravo vlogo.
Tudi Kompan Erzar (2003) pravi, da se morajo stari starši v svoji novi vlogi vprašati, »ali bodo
mladim staršem pomagali, jih podpirali ali jih zavračali in kritizirali« (str. 105).
Igličar (2009) omenja, kako je podpora najbližjih pomembna v odločanju pred splavom prav pri
mladih. Meni, da so tudi starši pogosto pripravljeni pomagati ali pa tudi ne, kot pravi: »Včasih
pa so bolj za splav, kot dekle samo« (str. 181).
Cassel (1967, v Hlebec in Kogovšek, 2004) je ugotavljal, da pomembni drugi v okolju
posameznika lahko nudijo socialno oporo, pravi pa tudi, da so najbližje vezi hkrati lahko vir
opore pa tudi stresa. Stresni dogodki, ki se zgodijo na področjih, povezanih s temi vezmi,
zmanjšujejo oporo in povečujejo potrebo po njej.
Bevc (1999) omenja, da družina in sorodstvo pomeni ženski pomoč in podporo le v situacijah,
»ko življenje posameznice ustreza predstavam o »normalnem« ženskem življenju« (str. 70).
Medtem ko družinska socialna mreža posameznico »pripenja nase«, pa jo pogosto izloči, ko le
ta ne ustreza sprejemljivim pričakovanjem. Družina, ki je v težkih situacijah pomembna opora
dekletom, posebno mladoletnim, pa v takšnem primeru lahko postane rizični dejavnik, saj ne
nudi dekletu čustvene podpore.
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Caplan (1974, v Hlebec in Kogovšek, 2004) pa je pomen opore od družine razširil tudi na širšo
skupnost soseske vasi, skupine za pomoč, omenja tudi pomen »skrbnikov skupnosti« (duhovnik,
zdravnik).
Norris in Tindale (1994, v Kogovšek, Hlebec, Dremelj in Ferligoj, 2004) pravita, da imajo tudi
prijatelji pomembno vlogo in da se po pomoč k njim pogosto posamezniki obrnejo pogosteje
kot k članom družine. Na prijatelje se »zanašajo pri vsakdanjih skrbeh in pri soočanju z večjimi
življenjskimi krizami« (str. 62).

2.4.2 Svetovanje pred splavom
V naši zakonodaji je svetovanje urejeno s 30. členom 55. zakona, ki govori o urejanju rojstev in
se glasi: »Zdravstveni delavci ter zdravstvene organizacije in socialni delavci seznanjajo
nosečnice s postopkom, potekom in posledicami umetne prekinitve nosečnosti ter z metodami in
sredstvi za preprečevanje nosečnosti« (Predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 2001,
str. 219). V 6. členu navodil napotilo nalaga dolžnost zdravstveni organizaciji, da določi
strokovnega delavca, ki bo usmerjal nosečnice pri postopku umetne prekinitve nosečnosti.
Posebna skrb naj bi bila namenjena mladoletnicam, povratnicam in bolnim nosečnicam, ki
predstavljajo tvegane skupine (Maček, 2004).
V raziskavi (Rue idr., 2004) med ženskami v Ameriki je 84 % žensk odgovorilo, da niso dobile
ustreznega svetovanja pred splavom. Kako je v Sloveniji s tem? Obstaja socialna služba na
Ginekološki kliniki v Ljubljani. Obstajajo tudi svetovalci, terapevti na različnih mestih, kjer
ljudje lahko dobijo neke vrste podporo. Javnomnenjska raziskava (Tisu in Mahnič, 2010) je
pokazala, da se 91 % ljudi strinja s trditvijo, da »je pred posegom splava svetovanje s
strokovnjakom nujno«. V naslednjih vrsticah bom namenila prostor svetovanju pred splavom in
različnim pogledom strokovnjakov na svetovanje pred splavom.
Pogosto svetovanje opravijo samo ginekologi, ki pa imajo omejen čas, ki ga lahko nosečnici
posvetijo. Maček (2004) meni, da bi bilo pametneje, da bi obstajalo bolj celostno spremljanje v
postopku umetne prekinitve nosečnosti ali v času do poroda, ki bi ga nudili strokovno
usposobljeni svetovalci. Na Ginekološki kliniki v Ljubljani je za enkrat edini primer timskega
dela z nosečnicami.
Ličer (2004), ki deluje kot socialna delavka na Ginekološki kliniki v Ljubljani, meni, da njihovo
delo »temelji na konceptu načrtovanja družine in svobodnem odločanju o rojstvu otrok« (str.
35). Poleg tega, da se tam dogovarjajo za termine izvedbe, posredujejo uporabnici potrebne
informacije ter opravljajo svetovalne razgovore. Upoštevajo individualne potrebe ženske, ki se
odloča med dvema zanjo neugodnima rešitvama. V posvetovalnico večinoma pridejo ženske že
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z napotnico ginekologa, odločene za umetno prekinitev nosečnosti, približno 10 % žensk pa po
posvetovanju ne opravi posega.
V nekaterih državah je svetovanje pred splavom obvezno (Pinter, 2004). Mnogi so mnenja, da
bi svetovanje moralo biti urejeno v vseh ginekoloških klinikah, kjer se opravljajo splavi (Maček,
2004; Zorn, 2004). V Safe abortion (2003) pa menijo, da je prav, da svetovanje temelji na
prostovoljni bazi.
Sherr (1995) meni, da je v svetovanju potrebno odpirati ženski vse možnosti ter se o njih odkrito
pogovarjati. Naloga svetovalca je, da ženski prisluhne in ji, upoštevajoč njene potrebe, pomaga
priti do najbolj ustrezne rešitve. Ženski morajo biti ponujene tudi vse informacije, saj so »prave
informacije podlaga za učinkovito odločitev« (str. 75), ženska pa naj nato v diskusiji prepozna,
katere informacije ji pomagajo konkretno v njeni situaciji. Informacije, ponujene ženski, morajo
biti celostne, točne in razumljivo podane na način, upoštevajoč žensko zasebnost in zaupnost
(Safe abortion, 2003).
Strehovec (2011) meni, da bi morala pri svetovanju pred splavom biti ženska seznanjena s
postopkom, kaj je splav. Morala bi biti seznanjena z alternativami. V Safe abortion (2003) prav
tako poudarjajo, da mora tisti, ki svetuje, ponuditi ženski tudi informacije o možnostih, da
otroka rodi, tudi o posvojitvi. Po mnenju Strehovca (2011) bi morale ženske imeti neoviran
dostop do tovrstnih informacij. Morala pa bi se ženski ponuditi tudi psihološka podpora, ko
sprejema to zanjo pomembno odločitev, in določen čas, v katerem bi lahko naredila odločitev v
miru. Safe abortion (2003) omenja, da je potrebno, da se ženski ponudi toliko časa, kot ga za
odločitev potrebuje, da pa ji je potrebno razložiti, da je za varen splav bolje, da ga opravi čim
prej.
Tudi Zorn (2004) govori o možnosti, ki bi naj bila ponujena ženski, da ima pred splavom čas, da
se v miru odloči. Svetovanje pa sam vidi kot »poseben pogovor med žensko, ki razmišlja o tem,
da bi naredila splav, in svetovalko, ki ji je pripravljena pomagati« (str. 13). Tudi sam omenja, da
bi morala svetovalka pokazati na možnosti, kaj se zgodi, če ženska otroka rodi. Zato naj bi se
spoznala na zakonodajo o materinstvu, s katero ji lahko nudi pomoč pri socialnih problemih,
tudi pri psiholoških mora znati najti pravo pomoč, hkrati pa mora iz svetovalke izžarevati
humanost.
Sherr (1995) omenja posebna področja, za katera je pomembno, da se jih v svetovanju pred
splavom dotaknemo. Ta so:
-

Nosečnost (kaj ta nosečnost pomeni zanjo);

-

Razlogi za splav (nenačrtovana nosečnost, ugotovljena bolezen ali okvara ... );
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-

Kako dolgo je že noseča (omejitev za dovoljeno nosečnost);

-

Ali ima ženska že kakšnega otroka in ali si jih še želi v prihodnosti;

-

Socialni dejavniki (podporna mreža: osebna – partner, starši, prijatelji ..., družbena –
profesionalne podporne možnosti, denarna podpora);

-

Drugi faktorji (psihiatrična zgodovina, uporaba drog ...).

Prva alineja je z ostalimi zelo povezana in meni osebno se zdi zelo pomembna, zato zasluži več
pozornosti. Pomembno je tudi, da smo kot svetovalci pred splavom tudi dobro seznanjeni s
čustvenim dogajanjem ženske v nosečnosti. Leonhardt-Lupa (1995) omenja, kako se v
nosečnosti ženska sooča s spreminjajočimi, nasprotujočimi čustvi. Od velikega veselja in
hvaležnosti se lahko na videz brez razloga čustva spremenijo v žalost, zamerljivost, tesnobo.
Meni, da je za pravo sprejetje otroka zelo pomembno, da se s temi čustvi sooči, to ji tudi
pomaga pri sprejemanju svoje nove vloge in identitete. Zdi se mi, da je toliko bolj pomembno,
da svetovalec pomaga ženski soočiti se s temi čustvi, ko je v situaciji odločanja še
ambivalentna.
Sherr (1995) definira svetovanje pred splavom kot pomoč, da ljudje naredijo svojo lastno
odločitev. Ko pa je ta narejena, naj bi svetovalec nudil podporo, da lahko uresničijo svojo
odločitev. V podobnem smislu tudi Saleebey (1992, v Čačinovič Vogrinčič, 2000) poudarja, da
je v svetovanju pomembna krepitev moči posameznika z naslednjimi načeli: »dodajanje moči
oziroma opolnomočenje, včlanjenost, moč okrevanja, zdravljenje in celostnost, dialog in
sodelovanje, odpovedati se temu, da ne verjamemo v moč ljudi« (str. 85).
Čačinovič Vogrinčič (2000) govori o tem, kako pomembno je, da v svetovanju dajemo prednost
odnosu. Svetovalec naj bi v pogovoru odpiral prostor, kamor lahko prihaja zgodba tistega, ki mu
svetuje. Skupaj naj bi nato raziskovala to zgodbo, svetovalec naj bi postal soustvarjalec zgodbe.
Skupaj redefinirata njen kontekst ter iščeta nove rešitve in možnosti v njej. »Raziskuje se
zgodba, soustvarja se nova« (str. 82).
Lamovec (1994) opisuje zagovorniški pogled na svetovanje, pri katerem je pomembno
predvsem, da z uporabnikom delamo v intersubjektivnem odnosu, v katerega prinašamo toplino.
Uporabniku empatično prisluhnemo. »Zanima se, kako uporabnik doživlja posamezne vidike
svojega življenja, po potrebi pa mu nudi tudi oporo v zunanjem svetu« (str. 107).
Pomembno je tudi, da svetovalec seznani žensko s posledicami in travmo, ki jo ženska lahko
doživi med posegom ali kasneje (Kumar in Robson, 1984; Llewellyn Jones, 1982, v Sherr,
1995). Sherr (1995) meni, da je dobro, da svetovalec odpira to, kako se namerava soočiti z
različnimi občutki v prihodnosti. V ne obremenjujočem okolju mora ponuditi možnost, da se
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pogovorita tudi o skrbeh, o stiski, žalosti, ki jih doživlja ženska. Svetovanje pred splavom ji
pomaga uravnovesiti življenje v prihodnosti.
Globokar (2007) meni, da je »pred končno odločitvijo nujen pogovor z nekom, ki mu oseba v
stiski zaupa« (str. 77). Meni, da je pogovor mnogim ženskam »odprl oči za lepoto tega, da bo
(spet) mama«. Mlinar (2009) omenja, da je zaradi konflikta, ki ga včasih doživlja ženska zaradi
pritiska okolice, da naredi splav, pomembno, da dobi ustrezno svetovanje.

2.4.2.1 Socialno pedagoški svetovalni pristopi in svetovanje pred splavom
»Strokovnjak mora v sodelovanju, tudi v pogajanjih, z uporabniki …, opredeliti problem, ki ga
obe strani razumeta kot problem in nato skupaj iščeta izvirne, prilagojene načine, kako problem
preseči, odstraniti«
(Kluge, 1999, str. 38).
Thiersch (1991, v Kobolt, 1997) meni, da je za socialno pedagoške pristope značilno, da so
usmerjeni v življenjski prostor uporabnika. Pri delu z uporabnikom naj bi izhajali »iz danih
življenjskih struktur, ki jih je potrebno dopolnjevati, upoštevaje individualne, socialne in
družbene vire in si pri tem prizadevati za njih stabilizacijo, spreminjanje in razvoj« (str. 10). Pri
uporabniku naj bi spodbujali predvsem lastno angažiranje in večanje kreativnosti pri
premagovanju realnih življenjskih situacij, s poudarjanjem in spodbujanjem »močnih točk« pri
uporabniku. Adams (1996, v Flaker, 1996) poudarja pomen krepitve moči posameznika,
pridobivanje moči in vpliva na svoje življenje. Posamezniki naj bi tako postali sposobni vplivati
na okoliščine in dosegati lastne cilje.
Zorc-Maver (1997) omenja, da v obdobju postmoderne, za katero je značilna individualizacija,
postaja v socialni pedagogiki osrednja točka delovanja posameznik, kar omogoča večjo
intenzivnost odnosa z uporabnikom, po drugi strani pa je v tem odnosu potrebno analizirati tudi
družbene odnose. Socialna pedagogika se v svojem razgibanem področju delovanja neredko
srečuje prav s svetovanjem. Kobolt (1997) meni, da socialno pedagoške intervencije posegajo
»v prostor med izobraževanjem, vzgojo, usmerjanjem, vzpodbujanjem, vodenjem, svetovanjem,
različnimi korektivnimi posegi in socialno terapijo« (str. 12). Kobolt in Rapuš-Pavel (2006)
menita, da je socialno pedagoški svetovalni pristop integrativni, kar pomeni, da poleg mnogih
načel (usmerjenost v življenjski prostor, upoštevanje sistemskega in kontekstualnega vidika
odnosov, upoštevanje položaja posameznika, spodbuda k razvoju, opolnomočenje, upoštevanje
interakcij, socialna izmenjava, procesnost) vključuje tudi spoznanja različnih modelov:
psihoanalitični, geštalt integrativni, bioenergetika, transkakcijska teorija, humanistični pristopi,
teorija izbire in kognitivni modeli.
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Kristančič in Ostrman (1998) menita, da ti mnogi pristopi, ki skušajo razložiti in napovedati
človeško vedenje, pomenijo, da svetovalec potrebuje mnogo spretnosti. Osnova svetovanja pa je
svetovalni odnos. Odnos kot osnovni temelj delovanja opredeljujeta tudi Kobolt in Rapuš-Pavel
(2006). Odnos omogoča »vzpostavitev osebnega in strokovnega polja z uporabnikom in
njegovimi relacijskimi osebami« (str. 101).
Samo svetovanje pojmuje Kristančič (1995) kot posege na področju, ki je navadno pogojeno z
razmerami in s katerimi se posameznik ne zmore sam soočiti. Gre za prizadevanje, »da bi se
tisti, ki išče nasvet, sam odločil in si prizadeval poiskati najustreznejšo obliko, kako rešiti svoje
težave« (str. 8). Skozi verbalizacijo – pogovor in odnos, posameznik v svetovalnem procesu
»razmišlja o sebi, spreminja in sprejema ustrezne odločitve o sebi in svojem življenju, kar mu
pomaga zaživeti ubrano s samim seboj in okoljem, v katerem živi« (str. 10).
Gordon (1989, v Vec, 2002) omenja, da je v svetovanju pomembno, da damo sogovorniku
občutek, da nas zanima, kar nam pripoveduje in da ga sprejemamo kljub težavam. Zato je
potrebno aktivno poslušanje. Pogoji aktivnega poslušanja pa so:
-

Zaupanje v uporabnika, da se je sam zmožen soočiti s problemom, zavedanje, da je
človek za svoje vedenje odgovoren sam. Svetovanje je zato le usmerjanje, rešitve pa
svetovalec ne sme ponuditi;

-

Sprejemanje sogovornikovih čustev tudi kadar se nam zdi, da so ta neustrezna.
Omogočati mu moramo, da jih bo aktivno izražal;

-

Zavedanje, da so čustva pogosto samo prehodna;

-

Za pristen stik s sogovornikom moramo imeti voljo in zadosti časa;

-

Sposobnost vživljanja v drugega mora biti kombinirana z ohranjanjem razdalje, da
lahko trezno ukrepamo;

-

Upoštevanje, da ljudje ne govorijo lahko o svojih težavah;

-

Spoštovanje zasebnosti sogovorca.

Kristančič (1995) meni, da je ena izmed osnov svetovanja, »da klientu omogočimo pogled
vase« (str. 27). Pri tem gre za pogled nase na razumski, predvsem pa na čustveni ravni. To mu
pomaga pri boljšem razumevanju sebe in okolja. Meni, da je pogled vase »osnova za
oblikovanje življenjske filozofije, ki ga bo vodila k ustvarjalnemu življenju« (str. 27). Medtem
ko je pogled vase osnova za dosego cilja, pa je cilj svetovanja predvsem to, da bi posamezniku
pomagali, »da bi se naučil učinkovito spoprijemati z življenjsko stvarnostjo« (str. 28).
Kobolt in Rapuš-Pavel (2006) menita, da je potrebno, da je strokovnjak pripravljen tudi na
refleksijo svojega dela. Rupnik Vec (2006) piše o pomenu samorefleksije za strokovnega
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delavca, ki mu omogoča spoznanje, da je njegov pogled na situacijo subjektiven, interpretacija
opredeljena z našimi preteklimi izkušnjami in čustvenimi stanji in prepričanji. Prepričanja ali
predpostavke, ki jih Brookfield (1995, v Rupnik Vec, 2006) in Schein (2004, v Rupnik Vec,
2006) opredeljujeta kot »ideje, ki jih imamo ljudje o sebi, drugih in svetu nasploh, pa tudi o
procesih, zakonitostih, ki vladajo v svetu« (str. 433), vplivajo na doživljanje, interpretacijo in
dejanja profesionalnega delavca. Ta so lahko ozaveščena ali pa ne, lahko so tudi »usklajena s
sodobnimi koncepti temeljne stroke profesionalnega delavca in vseh strok, ki prispevajo znanja
na področju vzgoje in izobraževanja, ali bolj tradicionalna« (str. 434). Rupnik Vec (2006)
omenja različne strategije, ki pomagajo strokovnemu delavcu pri samorefleksiji: pisanje
dnevnika, vzajemno kritično prijateljevanje, vzajemne vrstniške hospitacije, akcijsko
raziskovanje, oblikovanje portfolia, procesi sodelovalnega raziskovanja šolske stvarnosti, ki so
sestavina raznovrstnih modelov samoevalvacije šole, supervizija, refleksivni coaching, razvoj
organizacij (str. 446).
Pri svetovanju pred splavom nam zgoraj naštete smernice lahko zelo koristijo. Usmerjenost na
življenjski prostor posameznika (Thiersch, 1991, v Kobolt, 1997), potrebnost analiziranja
družbene

situacije

posameznika

(Zorc-Maver,

1997),

upoštevanje

sistemskega

in

kontekstualnega vidika odnosov, upoštevanje interakcij in načelo procesnosti (Kobolt in RapušPavel, 2006), nam pomagajo razumeti situacijo ženske bolj celostno, saj se vsaka ženska, dekle,
nahaja v neki določeni situaciji, življenjskem prostoru, kontekstu in vpetenosti v odnose, ki jih
mora pri svojem odločanju in iskanju ustrezne rešitve upoštevati. Kot meni Kristančič (1995) se
po nasvet obrne tisti, ki se sam ne čuti dovolj močnega, da bi se soočil z dano situacijo. Namen
svetovanja je najprej pomoč klientu, da mu omogočimo pogled nase, kar mu pomaga tudi k
boljšemu razumevanju okolja in spoprijemanju z njim (Kristančič, 1995). Flaker (1996) omenja
krepitev moči posameznika, kar pomeni, da posameznik, v našem primeru posameznica, dobi
večji vpliv na svojo življenjsko situacijo in uresničuje cilje. Opolnomočenje je eno izmed načel
v socialno pedagoškem pristopu. Tudi Gordon (1989, v Vec, 2002) omenja, da moramo verjeti,
da se je naš uporabnik sposoben sam soočiti z lastno situacijo. Tudi iskanje najustreznejše
rešitve je prepuščeno njemu. V našem primeru, ko gre za odločanje v zvezi s splavom, je zato
pomembno, da ustvarimo prostor, kjer se ženska, dekle, ne čuti prisiljeno v odločitev, ki jo
svetovalec vidi kot najboljšo, temveč prostor, kjer lahko svobodno izraža svoja čustva, tudi če
se ta ne zdijo ustrezna (Gordon, 1989 v Vec, 2002). Pri svetovalcu, ki je na tem področju
angažiran, opredeljen, se lahko tu pojavijo mnoge dileme, zato je gotovo potrebno veliko
samorefleksije. Kot opozarja Rupnik Vec (2006), prepričanja lahko vplivajo tudi na
interpretacijo dogajanja v svetovalnem procesu in na delovanje svetovalnega delavca. Zato je
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potrebno veliko osebne refleksije v ravnanju, da svetovalni delavec, ki je opredeljen, zmore
delovati tako, da klientu omogoči prostor, kjer se svobodno odloča in deluje.

2.4.2.2 Etične dileme v svetovanju pred splavom
Pri svetovanju v povezavi s splavom težko govorimo o splošni etični naravnanosti, ki bi jo pri
tem moral zavzeti svetovalni delavec. V Etičnem kodeksu socialnih pedagogov (2004) piše, da
na odnose, s katerimi se srečujemo pri svojem delu, vplivajo tudi kulturne in osebnostne
značilnosti strokovnjaka. »Osebnostni vidik vključuje njegovo zavestno in izven-zavestno
čustveno dogajanje, motivacijo, sposobnost ustvarjanja medosebnih odnosov, značaj, stališča in
prepričanja ter duhovno razsežnost« (str. 1). Kodeks podaja smernice, ki socialnega pedagoga
usmerjajo k naravnanosti, da za uporabnika naredi, kar se da najbolje. Delo socialnega
pedagoga temelji na odnosu in vsakega posameznika obravnava individualno, njegovo situacijo
pa kot enkratno. Socialni pedagog naj bi se odločal v korist uporabnika, kateremu je etično
zavezan in mu dajal prednost tudi pred interesi in zahtevami ustanove, v kateri deluje. Izhaja iz
človekoljubnosti, spoštovanja življenja, verjame v človekovo rast, razvoj, edinstvenost ter
svobodo. Posameznikov ne diskriminira, jih zagovarja, če jih diskriminirajo drugi ter mu preko
odnosa »nudi sprejemanje, razumevanje, podporo, svetovanje in druge oblike pomoči« (str. 2).
Za kvalitetnejše delo pa je predvsem pomembno, da »vključuje tudi pripravljenost – motiv in
znanje, za reflektiranje svojega dela ter odprtost za socialno učenje, razvijanje občutljivosti za
socialna dogajanja« (str. 1).
Clarkson (1980) pravi, da obstaja pravica do splava, a odločitev o splavu mora narediti
posameznik sam. Svetovanje in usmerjanje v procesu odločanja je dobrodošlo, a svetovalec ne
sme odločati o tem, kako naj se posameznik odloči.
Sherr (1995) pravi, da se mora svetovalec v situaciji odločanja o splavu zavedati vloge in
odgovornosti v svetovalnem procesu, saj lahko pomembno vpliva na odločitev ženske. Meni, da
svetovalec ženske ne sme obsojati, da lahko ona pove in razloži svojo odločitev brez pritiska. Le
tega ne sme izvajati nad žensko, saj ima to lahko tudi v prihodnosti nanjo negativne posledice.
Dreu (osebna komunikacija, 8. april, 2011) meni, da ne glede na to, ali se s splavom strinjamo
ali ne, ni primerno obsojanje nosečnice zaradi dejanja splava, saj s tem tudi ničesar ne
dosežemo. Pomembno je, če se znamo postaviti v njeno vlogo in skušati razumeti razloge,
zaradi katerih se je odločila za splav ali pa se še se sprašuje, ali bi otroka sprejela ali ne. Če smo
v stiku z njo, je pomembno, da jo znamo poslušati brez obsojanja. Na žensko je potrebno gledati
celostno, saj je dogodek ter situacija, v kateri se je trenutno znašla, le košček njenega življenja.
Čeprav gotovo pomemben del, pa vendar ni dobro, da to stanje, situacija, zariše v naših očeh
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edino podobo o njenem življenju. Splav namreč ni izbira, ki bi jo ženske naredile z veseljem in
v večini primerih – skoraj vedno, jo naredijo zelo težko in v neki zelo težki situaciji. Splav je
izbira med dvema slabima možnostma, a v tistem trenutku je po presoji ženske to zanjo bolj
sprejemljiva slaba možnost.
Zanimivo pa je poznati tudi Kodeks etike socialnih delavk in delavcev, kjer piše, da mora
socialni delavec delovati v korist uporabniku in ne sme biti v nobenem primeru diskriminatorno
usmerjen. Za naše področje je morda najbolj aktualen 8. člen, ki pravi: »Socialna
delavka/delavec pri delu z uporabnikom ne sme v nobenem primeru žaliti njegove osebe,
njegovih stališč, njegovih vrednot ali njegovega čustvenega doživljanja. Če je potrebno, pa mu
lahko pove svoje mnenje o tem in ga opozori na morebitno neprimernost njegovih dejanj ali
namenov oziroma na njihove posledice.« Morda tudi 11. člen, ki pravi, da če socialni delavec
presodi, da zaradi pomanjkljivega znanja, preobremenjenosti ali »nepremagljivih osebnih
zadržkov« uporabniku ne more nuditi strokovne pomoči, »mora o tem uporabnika informirati že
ob prvem stiku na zanj sprejemljiv način in mu hkrati zagotoviti potrebno pomoč pri
ustreznejšem strokovnjaku« (11. člen).
Igličar (2009) omenja možnost, ki jo imajo zdravniki in zdravstveni delavci v svojem delovanju.
Kljub temu, da ne smejo omejevati pravic, ki jih imajo ženske, se lahko odločijo, da bodo
uveljavljali ugovor vesti, če se iz moralnih ali verskih razlogov s splavom ne strinjajo. V
Sloveniji to pravico uveljavlja okoli 5 ginekologov.
Na področju svetovalnega dela pa do zdaj nisem našla določil, ki bi svetovalnim delavcem
dajale možnost ugovora vesti, lahko pa se tako kot pri zdravniku tudi pri zdravstvenem delavcu
pojavi dilema, da »je razpet med svojo vestjo na eni strani in med pravicami žensk, ki jim jih
zagotavlja zakonodaja, na drugi« (Igličar, 2009, str. 180).

2.4.3 Druge oblike formalne podpore
»Delovanje v svetu pluralnosti izbir je odločitev med alternativami«
(Giddens, 1991, v Dremelj, 2003).
Podpora, ki jo nudi družina in ožja socialna mreža sorodnikov in prijateljev, je včasih prešibka,
da bi zadostila potrebam posameznikov oziroma posameznic v težavah ali pa je pomanjkljiva,
razdrta. Socialni odnosi, ki so vir socialnega kapitala posameznika (Coleman, 1988, v Adam in
Rončević, 2003), se lahko razvijajo »v družinah, izobraževalnih institucijah, lokalnih
skupnostih, civilni družbi, podjetjih in v javnem sektorju« (OECD, 2001, v Kump, 2003, str.
159). Salamon in Anheier (1992, v Kump, 2003) pa menita, da ima vmesno področje med
družino in državo, ki ga predstavljajo vsa »formalna in neformalna prostovoljna združenja,
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skupine, društva« (str. 159), najpomembnejšo vlogo pri ohranjanju socialnega kapitala
posameznika.
Ramovš (1990) pravi, da je stiska in zadrega žensk, ki se znajdejo v situaciji, ko so
nepričakovano zanosile, v precejšnji meri pogojena z javnim mnenjem in okoliščinami, »ki v
družbi niso naklonjene rojstvu otrok« (str. 159). Poleg pomanjkljive vzgoje, ki deklet ne
pripravlja na vlogo materinstva, je tudi družbena pomoč v sami situaciji nenačrtovane
nosečnosti pomanjkljiva. Meni, da »edina sistemsko, družbeno in strokovno izdelana ponudba,
je splav« (str. 160).
Da pa to ni čisto res, želim pokazati v tem poglavju in pokazati na oblike podpore, ki so v naši
družbi že razvite in podpirajo žensko pri njeni odločitvi za življenje otroka ali pa ji pri njeni
odločitvi v tej smeri nekako stojijo ob strani.

2.4.3.1 Materinski domovi
Nekatere ženske, ki se znajdejo v osebni stiski in v odločanju v povezavi s splavom, pa se
nagibajo k temu, da bi otroka obdržale, lahko najdejo začasno rešitev tudi v nastanitvi v
materinskem domu. Žagar in Urbančič (2003) pravita, da je materinski dom namenjen
nosečnicam in materam, »s stiskami in težavami v socialnih kontaktih, s podrto ali neustrezno
socialno mrežo, z izkušnjo nasilja, predvsem pa z bivalno stisko« (str. 37). Podobne ustanove
materinskim domovom so tudi varne hiše, ki pa so prvenstveno namenjene ženskam, ki se želijo
izogniti nasilnim razmeram. Njihova lokacija je skrita (Center za socialno delo).
Jerebic (v Gržan, 2000) pravi, da je pogosto materinski dom »zadnja postaja dolge poti iskanja
izhoda« (str. 28). Sama se kot socialna delavka v materinskem domu srečuje z zelo različnimi
primeri. Ženske, ki so se sicer odločile za življenje otroka, prihajajo iz večinoma zelo težkih
razmer: nasilje doma, spolne zlorabe, brezdomstvo, rejništvo, alkoholizem v družini, starši, ki se
ločujejo, zavod za vedenjsko motene, zapor, večkratni splav, poizkus samomora zaradi
nezaželene nosečnosti ... Srečuje se z ženskami »za katere strokovne službe dvomijo o njihovi
sposobnosti opravljanja materinske vloge ...« (str. 28).
Materinski dom deluje po principih domskega varstva in stanovanjskih skupin, kar pomeni, da
uporabnice svoje življenje organizirajo same, pri tem pa jim nudijo pomoč strokovni delavci v
materinskem domu. Skupaj izdelajo tudi individualni načrt, »ki je smerokaz za začetek
spreminjanja položaja žensk, z neposredno vključitvijo njih samih« (Žagar in Urbančič, 2003,
str. 38). Ženske lahko v materinskem domu bivajo eno leto, lahko pa po potrebi bivanje tudi
podaljšajo po dvakrat za tri mesece (Žagar in Urbančič, 2003).
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Jerebic (v Gržan, 2000) omenja, da v materinskem domu poleg začasne stanovanjske podpore in
varstva nudijo ženski tudi svetovanje, skupino za samopomoč, terapevtsko pomoč. Skušajo
»osvetliti novo pot ženi, ki se je znašla v brezizhodnosti« (Jerebic, v Gržan, 2000, str. 31) in ji
vliti samozaupanja.
V Sloveniji poleg 12-ih varnih hiš deluje sedem materinskih domov:
-

Center za socialno delo Ljubljana Šiška – Materinski dom Ljubljana

-

Zavod Pelikan Karitas – Materinski dom Gumnišče in Materinski dom Višnja Gora

-

Center za socialno delo Maribor – Materinski dom Maribor

-

Zavod Karitas Samarijan – Materinski dom Solkan in Dom Karitas na Cesti

-

JZ Socio – Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje – Materinski dom

-

Škofijska Karitas Maribor – Materinski dom Mozirje in Žalec

-

Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja – Materinski dom Gorenjske

(Varne hiše, zavetišča, zatočišča in materinski domovi ter drugi programi za preprečevanje
nasilja, 2011).

2.4.3.2 Posvojitev
Posvojitev spada v vrsto socialnega starševstva, ki pomeni zvezo med starši in otroki, ki pa niso
med seboj biološko povezani (Zaviršek, 2009). Eden ali oba roditelja lahko podata izjavo, da
oddata otroka v posvojitev. To storita pred pristojnim organom, ki je krajevno pristojni center za
socialno delo. Ta odločitev mora biti seveda prostovoljna, saj se z njo biološki starš odpove
roditeljskim pravicam in dolžnostim do otroka, ki pa jih lahko nato prevzamejo nadomestni
starši, ki otroka posvojijo ali pa ga sprejmejo v rejništvo (Bevc, 1999).
Miloševič-Arnold idr. (2002) menijo, da je velika razlika v številu med pari, ki si želijo
posvojiti otroka in med otroki, ki so kandidati za posvojitev. Zupančič v letu 1987 pravi, da so
starši, ki so hoteli posvojiti otroka, redko čakali nanj več kot eno leto. V letu 2002 (MiloševičArnold idr.) pa naj bi pari čakali na otroka približno pet let, nekateri tudi več.
Zupančič (1987) pravi, da je včasih bilo veliko žensk, ki so rojevale otroke, spočete v
naključnih srečanjih in jih nato oddale v posvojitev, rejo ali v zavod. Da pa se je po legalizaciji
splava to število zelo zmanjšalo.
Bevc (1999), ki veliko deluje na področju dela s posvojitvami, vidi v posvojitvi plemenito
odločitev in meni, da: »Ob dejstvu, da se je ženska kljub družbeno sprejemljivi in izborjeni
pravici do abortiranja v svoji stiski odločila, da donosi in rodi otroka ter ga odda v posvojitev,
vidimo njeno odgovornost v pravih razsežnostih« (str. 35).
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Miloševič-Arnold idr. (2002) opisujejo razloge, zaradi katerih se ženska odloči za posvojitev:
»Nima možnosti, da bi otroku zagotovila dobre razmere za rast in razvoj, ali pa zato, ker ga iz
različnih razlogov (tudi zaradi zlorabe ali drugih bolečih izkušenj, strahu pred izgubo partnerja
ipd.) ne more ali ne upa sprejeti« (str. 8). Zupančič (1987) opisuje tudi družbene zahteve po
tem, da se otrok rodi znotraj zakonske zveze. Nezakonski otrok je pogosto od drugih sprejet kot
manjvreden, zato marsikatera ženska vidi boljšo rešitev zanj in za njo v tem, da ga odda v
posvojitev. Tudi to je danes veliko redkeje, kot je bilo v preteklosti.
Bevc (1999) kritizira družbeno mnenje, ki pogosto obsoja materino odpoved otroku in njeno
oddajo otroka v posvojitev. Meni, da je potrebno pri tem gledati na okoliščine, v katerih se je
znašla ženska, ki je naredila to odločitev. Po njenem mnenju je dajanje otroka v posvojitev
odgovorno dejanje, saj otrok, kateremu sama ne more nuditi dobrih pogojev, »najde dom v
posvojiteljski družini, ki ga z veseljem pričakuje« (str. 35). Odločitev za posvojitev primerja
tudi z odločitvijo za splav. Meni, da kljub temu, da je rezultat za žensko na koncu podoben,
ostane brez otroka in živeti mora »z bolečino, ki jo ženski prinašata tako splavitev, kot oddaja
otroka v posvojitev« (str. 36), v primeru posvojitve ji je v trpljenju lahko v tolažbo misel, da
zaradi njene odločitve »otrok živi in s svojim življenjem razveseljuje in bogati življenje nekoga
drugega« (str. 36). Na otrokovo življenje v posvojiteljski družini sama gleda kot na »obogatitev
naše družbe« (str. 36).
Na področju posvojitev je v Sloveniji aktivno društvo Deteljica, ki »je prostovoljno združenje
posvojiteljev, posvojencev, rejnikov, rejencev ter ostalih državljanov, ki za delo v društvu
izkažejo interes«. Njihov osrednji program je nudenje priprave na nadomestno starševstvo
(Deteljica, 2011). V okviru svojega dela pa se srečujejo tudi z roditeljicami in jim nudijo
podporo in razumevanje (Bevc, 1999).

2.4.3.3 Organizacije, ki nudijo podporo mladim staršem
V Sloveniji obstajajo različne organizacije, katerih namen je pomoč in podpora družinam v
njihovem poslanstvu. V marsikateri izmed njih bi lahko našla oporo tudi ženska, ki se je znašla
v situaciji, ki je nepričakovano zanosila in se ji zdi, da na materinstvo še ni pripravljena.
Omenila bi prav posebej organizaciji Tamala in Naravni začetki, ki se posvečajo posebno
prehodu v materinstvo.
Kožar idr. (2010) so opisale nekaj organizacij, ki se ukvarjajo s »starševanjem«. Nevladna
organizacija Združenje Naravni Začetki se ukvarja s področji: »načrtovanje nosečnosti,
nosečnost, porod in poporodno obdobje« (str. 2). Njihove naloge so »informiranje,
izobraževanje, vzpostavljanje izbir, svetovanje ter podpora in pomoč v obporodnem obdobju«
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(str. 2). Pomagajo porodnicam in nudijo podporo ob obporodnih stiskah, ukvarjajo se z odnosi v
družini, partnerskimi odnosi. Želijo razširiti polje izbir na področju poroda, vodijo različne
delavnice in seminarje, organizirajo predavanja in okrogle mize, vodijo podporno skupino za
mame z dojenčki, nudijo telefonsko in tudi osebno svetovanje.
Dostopne so tudi na spletu in na dveh forumih: Obporodne stiske in Porod po meri ženske
(http://www.mamazofa.org/forum.html).
Kožar idr. (2010) povejo, da je namen Združenja Naravni začetki, da »želijo izboljšati
obveščenost, povečati možnost odločanja in ustvariti različne izbire in razmere, kjer bo
zagotovljena najboljša možna skrb, nega in zdravljenje v času nosečnosti, poroda in v
poporodnem obdobju« (str. 6).
Zavod Tamala ima nekoliko podobno poslanstvo: »Osnovni namen našega delovanja je mladim
družinam omogočiti lažji prehod v starševstvo, jih povezati in jim ponuditi podporo na njihovi
novi poti« (Tamalin družinski center, 2011). Kožar idr. (2010) opisujejo tudi to organizacijo.
Zavod Tamala nudi: »Izobraževanje, svetovanje in socialno pomoč, ki mladim družinam
pomaga na prehodu v starševstvo, povezuje takšne družine in jim nudi podporo na njihovi poti«
(str. 24). Za mame in otroke imajo na razpolago dnevni center, pripravljajo organizirane
dejavnosti – razne delavnice (baby handling, masaža dojenčka), predavanja, individualno
svetovanje v živo in preko telefona. Nudijo tudi svetovanje na domu, kjer usposobljene osebe
tudi pomagajo pri skrbi za dojenčka. Organizirajo tudi vadbo za nosečnice ter za mamice z
dojenčki.
Njihove uporabnice so pogosto odvisnice ali mame s psihičnimi težavami, invalidke. Navadno
so slabše izobražene in z nižjega socialno-ekonomskega statusa. K njim jih pogosto napotijo
preko centra za socialno delo ali pa iz porodnišnice (Kožar idr., 2010).
Njihovo poslanstvo je »predvsem tista želja, pomagati ženski do te mere, da bo sama poskrbela
zase in za svojega otroka. Želja olajšati prehod v svet starševstva« (Kožar idr., 2010, str. 26). V
pomoč pri opravljanju starševske naloge želijo vključiti tudi sorodnike.
Organizacije, ki so prav tako namenjene staršem in otrokom, so tudi Sezam (predvsem varstvo
otrok), Taka tuka (različne aktivnosti za otroke, povezava gluhih otrok s tistimi, ki slišijo),
Familylab – nudenje podpore pri vzgoji) (Kožar idr., 2010). Podporno skupino za mlade
mamice nudi tudi Frančiškanski družinski inštitut občasno in mamica v ponudbi Otrok narave.
V naši situaciji so te ponudbe lahko v dolgoročno spodbudo.
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2.4.3.5 Terapevtski centri
Ker je eden izmed pomembnih razlogov za splav tudi negotov odnos s partnerjem (Dreu, osebna
komunikacija, 8. april 2011), bom omenila tudi terapevtske centre, ki nudijo pomoč, podporo,
svetovanje parom, ki se znajdejo v konfliktnih situacijah, hkrati pa lahko nudijo svetovanje in
podporo tudi posameznikom ali posameznicam, ki se znajdejo v brezizhodni situaciji. Možnosti
za različne vrste terapij je v Sloveniji zelo veliko, a jih ne bom podrobneje opisovala in
naštevala.

2.4.4 Pravice na področju zaposlovanja, denarna podpora
V poglavju, ki govori o razmerah v sodobni družbi sem že omenila ugotavljanja Stropnik
(2006), ki pravi, da se mladi starši pogosto srečujejo s težavami v zvezi z zaposlovanjem.
Kajzer (2006) meni, da je »zaposlenost pomemben dejavnik socialne vključenosti in položaja
posameznika v družbi« (str. 63) in brezposelnost prinaša višjo stopnjo tveganja. Socialni
dejavnik je, kot je povedala Dreu (osebna komunikacija, 8. april, 2011) lahko močan razlog
zaradi katerega se ženske težje odločajo za materinstvo, zato bom v nadaljevanju nekoliko
pregledala stanje, in možnosti, ki jih imajo mladi na tem področju, kadar se odločajo o
starševstvu.
Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar (2006) pravita, da je zakonodaja v Sloveniji dobra, da ponuja
dobre možnosti za enakopravno udejstvovanje žensk na delovnih mestih in upošteva
usklajevanje dela in zasebnega življenja. Zakoni, ki to področje urejajo, so: »Zakon o delovnih
razmerjih (sprejet leta 2002), Zakon o enakih možnostih (sprejet leta 2002) in Zakon o
starševstvu in družinskih prejemkih (2001)« (str. 719).
Omenila bom pomembne člene teh zakonov, ki so lahko pomembna informacija ženski, ki se
odloča o bodočem materinstvu.
V 2. odstavku 26. člena Zakona o delovnih razmerjih (2002) piše: »Delodajalec pri sklepanju
pogodbe o zaposlitvi ne sme od kandidata zahtevati podatkov o družinskem oziroma zakonskem
stanu, podatkov o nosečnosti, o načrtovanju družine oziroma drugih podatkov, če niso v
neposredni zvezi z delovnim razmerjem.« Pravica delavca je ščitena tudi v 2. členu 27. člena
istega zakona: »Kandidat ni dolžan odgovarjati na vprašanja, ki niso v neposredni zvezi z
delovnim razmerjem.«
89. člen zgoraj omenjenega zakona našteva neutemeljene razloge za redno odpoved pogodbe o
zaposlitvi, med njimi so tudi izraba starševskega dopusta, družinske obveznosti in nosečnost.
115. člen pa razlaga: »Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavki v času
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nosečnosti ter ves čas, ko doji otroka, in staršem, v času, ko izrabljajo starševski dopust v obliki
polne odsotnosti z dela.«
Členi 187.–193. istega zakona pa zagotavljajo ženski varnost pri delu, zasebnost in zagotovilo
nadomestitve plače v času nosečnosti in porodniškega dopusta.
Ženska zaradi spola ne bi smela imeti manjše možnosti za zaposlovanje, kar ureja Zakon o
enakih možnostih (2002). V drugem odstavku 5. člena je rečeno: »Neposredna diskriminacija
zaradi spola obstaja, če je oseba zaradi svojega spola bila, je ali bi lahko bila v enakih ali
podobnih okoliščinah obravnavana manj ugodno kot oseba nasprotnega spola.«
Vendar pa se v praksi pogosto zakoni ne izvajajo. V raziskavi (Kanjuo Mrčela in Černigoj
Sadar, 2006) so spraševali ljudi, ali so imeli težave pri iskanju službe zaradi starševstva.
Izpostavila bom nekaj zanimivejših rezultatov: 28 % žensk, starih do 40 let, je izjavilo »da so
jih delodajalci spraševali o načrtih glede otrok pri pogovorih o zaposlovanju in napredovanju«
(str. 729). Dobra petina anketirancev (22 %) je pri iskanju službe naletela na težave zaradi
»načrtovanega starševstva ali starševskih obveznosti« (str. 729). 2 % pa ima izkušnje z
»nezakonitimi predpisi pogodb o soglasni prekinitvi delovnega razmerja zaradi morebitnega
starševstva« (str. 729). Černigoj Sadar in Kersnik (2004, v Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar,
2006) ugotavljata, da so »zaposleni premalo seznanjeni s svojimi pravicami in jih (tudi če so z
njimi seznanjeni) pogosto ne uresničujejo« (str. 718).
Omenila bom še Zakon o starševstvu in družinskih prejemkih (2006), ki ureja porodniški
dopust, dopust za nego in varstvo otroka, tudi posvojiteljski dopust, starševska nadomestila in
druge ugodnosti, ki so povezane s starševstvom.
Če je oseba nezaposlena, ima študentski ali dijaški status in zato ni opravičena do starševskega
nadomestila, lahko prejema denarno pomoč v obliki starševskega nadomestila. »Starševski
dodatek znaša v letu 2011 od 1. 7. 2011 dalje 196,49 EUR mesečno.« Vsak otrok pa je
opravičen tudi do enkratne denarne pomoči, ki je namenjena nakupu opreme za otroka (Center
za socialno delo Ljubljana-Šiška).
Družinska politika zajema vse ukrepe, »ki jih država izvaja za večjo kakovost družin in
posameznih družinskih članov« (Rakar, idr., 2010, str. 35). Po mnenju Stropnik in Šircelj (2008)
ima Slovenija dobro razvito družinsko politiko, ki nudi družinam mnogo ugodnosti. Kljub temu,
pa je se v Sloveniji srečujemo z zelo nizko stopnjo rodnosti. Sprašujeta pa se kakšna bi bila
rodnost v Sloveniji, če ne bi bila takšna politika.
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2.4.5 Pomoč po splavu
Tudi tisti, ki menijo, da splav nima pomembnih posledic na mentalno zdravje ženske, menijo,
da je pri tistih, ki se stiska vseeno pojavi, pomembno, da se le ta prepozna, ovrednoti in da je
razumljena (Major idr., 2009).
Sherr (1995) omenja področja, za katera je dobro, da jih svetovalec pri ženski z izkušnjo splava
upošteva. Potrebno je, da ženska lahko pove, kako je doživela izkušnjo, lahko spontano ali pa
spodbujena z vprašanji. »Ženska lahko pripoveduje o različnih čustvenih doživljanjih, kot je
bolečina, žalost, skrb, strah, menjavanje razpoloženja in celo olajšanje« (str. 82). Svetovalec naj
bi ji pomagal vrniti se v normalno stanje. Dobro je, če dobi ženska ustrezne informacije (poleg
osebno posredovanih tudi napisanih), ki ji nudijo nasvete, kako se soočiti z občutki, problemi.
Potrebuje tudi podporo pri soočanju s področji, ki so povezani s splavom, za pomoč v
prihodnosti.
Ker se ženske z izkušnjo splava srečujejo z zelo različnimi občutki, je pomembno, da najdejo
način, kako se z njimi soočijo. Samopomočne skupine so lahko v veliko oporo ženskam z
izkušnjo splava in jim pomagajo živeti naprej. Z ženskami s podobno izkušnjo lahko delijo
svojo (Sherr, 1995).
Adams (1996, v Flaker, 1996) govori o samopomočnih skupinah, za katere je značilno »enakost
statusa članov, podobne izkušnje, vzajemna pomoč in podpora, brezplačna udeležba, skupne
vrednote in cilji« (str. 545). Lahko se osredotočajo na nek življenjski problem, njihove funkcije
pa so lahko terapevtske, družabne, izobraževalne, akcijske ali raziskovalne. Nastanejo lahko na
pobudo strokovnjakov ali pa na pobudo uporabnikov. Tudi vodene so lahko s strani
strokovnjakov, lahko je strokovnjak le prisoten, lahko pa so skupine avtonomne. Če bi večje
število ljudi z izkušnjo splava izrazilo potrebo po tem, da jo z nekom deli, je samopomočna
skupina gotovo najbolj primeren kraj, kjer bi jo lahko skupaj reflektirali.
Ljudje, ki doživijo splav kot travmatično izkušnjo, lahko ta izkušnja, kot omenja Zaviršek
(2000), »postane del osebne identitete« (str. 137). Tisti, ki preživi travmo, se zato lahko počuti
drugačnega od drugih. Lahko pa prav na tej podlagi najde povezavo z ljudmi, ki so doživeli
podobno izkušnjo. Ta izkušnja lahko postane »vezivo, ki ustvarja skupnost, idejo kolektivne
identitete« (str. 139). Erikson (1995, v Zaviršek, 2000) meni, da »je »povezovanje ranjenih«
točka, kjer se lahko začne zdravljenje« (str. 139). Preko odpiranja ljudem s podobno izkušnjo se
lahko vrnejo nazaj v širšo družbo, ki pa bo zaradi nove izkušnje drugačno.
Strehovec (2011) pravi, da žensk, ki se znajdejo v stiski po splavu, tudi ne smemo pustiti samih,
da pa pri nas še ne pozna kakšne že delujoče skupine, ki bi pomagala ženskam po splavu.
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2.4.6 Preventivna vzgoja na področju ljubezni in spolnosti
Hoyer in Stjepanovič (1997) govorita o tem, da so mladi v pomembnem obdobju, ko se v
njihovem duševnem in telesnem razvoju dogajajo velike spremembe. Mladostnik odrašča in s
tem preizkuša neodvisnost, sprašuje se o različnih stvareh, telesno se razvija in odkriva
spolnost. Pomembno je, da mladi v tem obdobju s strani odraslih dobijo primerno razumevanje,
vzgojo in usmerjanje. A mladi o spolnosti danes slišijo veliko. Raziskava je pokazala, da največ
informacij o spolnosti dobijo od svojih vrstnikov, da pa so te pogosto nepopolne, enostranske in
tudi napačne. Da informacije o spolnosti mladi pravilno integrirajo v svoje življenje je potrebna
pravilna vzgoja.
Mladostniki, kot meni Podkrižnik (2003), pogosto mislijo, da vedo o spolnosti vse, pa jim v
resnici manjkajo najpomembnejše informacije o spolnosti, katere so pogosto razlog za strah
pred njo ali pa za prezgodnje spolne odnose. V zgodnejše spolne odnose jih sili tudi miselnost
okolja, ki poudarja pomen spolne izkušnje, kot zanimivo opiše Stritih (2008), se: »mladi pari
bojijo, da bi zaradi sramežljive zavrtosti na spolnem področju zamudili kakšno priložnost za
doseganje sreče« (str. 4).
Ugotovljeni so negativni učinki prezgodnjega spolnega udejstvovanja. Kirby (2001, v Pinter in
Grebenc, 2010) meni, da je lahko prezgodnja izkušnja povezana s samomorilnimi mislimi,
depresivnostjo, težavami s šolanjem in drugimi življenjskimi načrti, kasneje v spolnem življenju
lahko doživljajo nezadovoljstvo. Negativne posledice prezgodnje spolne izkušnje Šinkovec
(2008) razlaga s tem, da je spolnost stvar telesa, globokih čustev in se »dotika celotne človekove
osebnosti« (str. 10). Mladi so v teh izkušnjah pogosto razočarani, s to izkušnjo ostanejo sami,
pogosto zato razvijejo nezaupanje do nasprotnega spola in različne čustvene težave.
Česnik (1980, v Hoyer in Stjepanovič, 1997) opozarja, da moramo biti pri vzgoji o spolnosti
pozorni na to, da spolnost »zajema vse vidike mladostnikovega bistva« (str. 147). Povezana je z
medosebnimi odnosi, medosebno komunikacijo, ljubeznijo in toplino.
Žorž (2011) opozarja na nevarnost zreduciranja spolnosti le na užitek, ki jo je povzročila spolna
revolucija. Največji znak te sprevrženosti vidi v tem, da je spolna vzgoja usmerjena k
opozarjanju na »nevarnost pred (nezaželeno) zanositvijo«. Meni, da bi vzgoja za spolnost
morala biti bolj usmerjena v to, da mlademu človeku pomaga oblikovati ideal oblikovanja
družine s svojim življenjskim sopotnikom v trdnem in trajnem odnosu, ki »lahko zagotavlja
zdravo, varno okolje za otroke in zdravo, varno priložnost za polno spolno življenje« (str. 31).
Omenila bi tudi ugotavljanje Popova (2008), ki meni, da so spolno vzgojo, ki je v družinah in
šolah pogosto pomanjkljiva, zavzeli mediji, ki so »v navezi s seksualno industrijo razvili model
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seksualnosti, za katerega je značilno, da na spolnost gleda kot na igro ali kot šport in rekreacijo
ali kot na sredstvo za doseganje kariernih ciljev« (str. 11).
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3. EMPIRIČNI DEL
3.1. Raziskovalna vprašanja
Osnovno raziskovalno vprašanje je raziskati oblike podpore in svetovanja v zvezi z odločitvijo
pred splavom. Od izbranih sogovornic in sogovornikov želim izvedeti, kako se svetovalne
delavke in delavci srečujejo s to tematiko in kako oni vidijo situacijo dekleta ali ženske pred
odločitvijo v zvezi s splavom. Ali se pri svojem delu srečujejo tudi s kakšnimi posebnimi
primeri, kakšnimi? Kako vidijo svojo vlogo kot svetovalnega delavca v primerih svetovanja
pred splavom? In, ali se srečujejo pri svojem delu s kakšnimi osebnimi dilemami oziroma kako
ločujejo svojo profesionalno vlogo in osebno prepričanje.

3.2. Vzorec
Za sogovornike pri intervjuju sem izbrala ljudi, ki se pri svojem delu kakorkoli srečujejo tudi s
splavom, in sicer na različnih delovnih mestih: svetovanje v srednji šoli, svetovanje na
ginekološki kliniki kot socialna delavka, psihologinja, ginekologinja in ginekolog; terapevtke in
duhovnik. Po izobrazbi so različnih profilov (psihologija, socialno delo, različne terapevtske
smeri, medicina – ginekologija, teologija), skupno pa jim je to, da delujejo v poklicih dela z
ljudmi.
Intervjuvance bi lahko med seboj ločila v tri kategorije glede na to, kakšno je njihovo stališče do
splava. V prvi so intervjuvanke, ki v pogovoru z mano niso izrazile svojega stališča do splava.
Poudarjale so nevtralno stališče, ki mu dajejo prednost v svetovanju. Te so: svetovalna delavka
na srednji šoli, svetovalka na združenju Naravni začetki in psihologinja na Ginekološki kliniki.
V drugi kategoriji so svetovalci, ki so svoje stališče izrazili, in sicer se s splavom ne strinjajo.
Splav sicer sprejemajo kot možno odločitev ženske. To so: sestra (redovnica) – zakonska in
družinska terapevtka; zakonska in družinska terapevtka in duhovnik. V tretjo kategorijo pa
spadata svetovalki, ki sta izrazito poudarili, da zavzemata stališče, ki se zavzema za pravico do
svobodne izbire in splav sprejemajo kot možnost izbire. V tretjo kategorijo spadata: socialna
delavka na Ginekološki kliniki ter ginekologinja, zagovornica reproduktivnih pravic.
Deveti intervjuvanec, ki se sicer glede na področje svojega dela razlikuje od ostalih, po tej
razdelitvi spada v drugo kategorijo.

3.3 Načrt raziskovanja
Imela sem namen raziskati področje svetovanja v zvezi s splavom pri nas. Pomislila sem na
nekaj ljudi, ki so se mi zdeli za to primerni. Skupaj z mentorico sva se o tem pogovorili, ona mi
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je dala še nekaj dobrih predlogov in junija 2011 sem se aktivno lotila raziskovanja. Za stopanje
v kontakt sem uporabljala elektronsko pošto, občasno tudi telefon.
Najprej sem poslala prošnjo svetovalni delavki na izbrani poklicni srednji šoli. Svetovalna
delavka na srednji šoli mi je prošnjo takoj odobrila. Še pred šolskimi počitnicami sem z njo
opravila intervju.
Ta je tekom pogovora omenila, da bi se mladi v taki situaciji lahko obrnili tudi na Žensko
posvetovalnico ali na Center za pomoč mladim. Na obe organizaciji sem takoj po pogovoru
poslala prošnji, a so mi z obeh odgovorili, da se s to tematiko ne srečujejo.
Nato sem se obrnila na združenje Naravni začetki, kjer nudijo podporo ženskam v času
nosečnosti, poroda in po porodu. Kmalu sem dobila pozitiven odgovor svetovalke na Združenju
Naravni začetki. In sredi junija opravila z njo pogovor.
Isti dan sem opravila tudi intervju s sestro(redovnico), ki dela kot zakonska in družinska
terapevtka, in jo poznam tudi osebno. Kakšen teden prej sem z njo govorila in ker je omenila,
da se tudi ona občasno srečuje s primeri, povezanimi s splavom, sem jo prosila, če lahko
intervju opravim tudi z njo, na kar je pristala.
Duhovnika in drugo zakonsko in družinsko terapevtko mi je svetovala ena mojih sester. Oba sta
brez pomislekov pristala na intervju. Z njima sem se pogovarjala v mesecu juliju.
Takrat sem pisala in klicala tudi v Zavod Tamala, kjer so mi odgovorili, da se s tovrstno
tematiko zelo redko srečujejo in da nimajo časa, da bi z njimi naredila intervju. Po elektronski
pošti sem pisala tudi trem osebam, ki odgovarjajo na forumu To sem jaz, kjer odgovarjajo
mladim na vprašanja, povezana s spolnostjo. Dve sta mi odgovorili, a sta povedali, da s tega
področja nimata veliko izkušenj. Prav tako sem vprašala tudi dve psihiatrinji, ki sta mi
odgovorili, da se s tovrstno tematiko ne srečujeta.
Svetovalka na Združenju Naravni začetki mi je po intervjuju podarila knjigo, kar mi je
omogočilo nadaljnje raziskovanje. Knjiga Zima v srcu govori o ob-porodnih stiskah in na koncu
so omenjeni naslovi, kamor se ženske v tovrstnih stiskah lahko obrnejo. Pisala sem devetim
svetovalnim delavkam, ki so bile tam navedene. Ena mi je odgovorila, da se s splavom ne
srečuje, druga pa je rekla, da se s to tematiko srečuje in pristala na intervju. To je psihologinja
na Ginekološki kliniki, s katero sem opravila intervju v začetku avgusta.
Kmalu za tem sem delala intervju s socialno delavko na Ginekološki kliniki. Pot do nje je bila
nekoliko zahtevnejša. Svetovala mi jo je mentorica s prakse, ki sem jo pozimi opravljala v
materinskem domu v Škofljici. Tudi njo sem namreč prosila, če bi bila pripravljena na intervju.
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Zase je odgovorila, da se srečuje le s tistimi, ki so se že odločile za otroka in iščejo socialno
pomoč. Že junija in julija sem klicala socialno delavko na Ginekološki kliniki, ki je šele po več
poskusih na intervju pristala. Prej sem se morala še pozanimati, kaj se na področju šolstva dela
v preventivi pred splavom v obliki spolne vzgoje. Dobiti pa sem morala tudi dovoljenje s strani
službe za stike z javnostjo v Kliničnem Centru in napisati zagotovilo, da bodo podatki iz
intervjuja uporabljeni izključno v moji diplomski nalogi.
Preko spleta sem na Uradu za enake možnosti poiskala nevladne organizacije, ki so povezane s
pomočjo ženskam na zelo različne načine, večinoma v povezavi s preprečitvijo nasilja nad
ženskami. Pisala sem enajstim nevladnim organizacijam. Pet mi jih je odgovorilo, da se s
splavom pri svojem delu ne srečujejo, ena gospa pa me je preusmerila na ginekologinjo in
zagovornico reproduktivnih pravic, s katero sem v začetku septembra opravila intervju.
Kasneje, ko sem imela že opravljene vse nameravane intervjuje, se mi je zgodilo, da smo se s
kolegicami na sladoledu, ko smo praznovale zagovor diplomske naloge ene izmed njih,
pogovarjale o temah naših diplomskih nalog. Ena izmed njih mi je predlagala, da bi bil verjetno
zanimiv prispevek moji diplomski nalogi tudi pogovor z ginekologom, z ugovorom vesti, ki ga
pozna. Posredovala mi je njegovo telefonsko številko, stopila sem z njim v kontakt in opravila
pogovor tudi z njim. To se je zgodilo v sredini novembra.

3.4 Izvedba
Intervjuje sem delala poleti 2011 (od 10. 6. – 8. 9.), zadnjega nekoliko kasneje, in sicer v sredini
novembra. S sogovornico/sogovornikom sva se srečali/a na dogovorjenem kraju, kjer sva
izvedli/a intervju, ki sem ga snemala z diktafonom. Intervju se bil polstrukturiran, v naprej sem
imela izbrana tri glavna področja, o katerih sem spraševala, nato pa sem pustila, da pogovor teče
tudi v smereh, ki jih je odpiral sogovornik. Omenjena področja so:
- Kako se svetovalni delavec srečuje s problematiko splava?
- Kako svetovalni delavec vidi situacijo ženske in s kakšnimi posebnimi primeri se tudi srečuje?
- Kako svetovalni delavec ločuje svojo profesionalno vlogo in osebno prepričanje?
V nekaterih intervjujih, ki niso tako gladko stekli, sem si morala pomagati z mnogimi
podvprašanji, pri drugih mi ni bilo treba veliko spraševati. Pogovor je tekel različno dolgo.
Najkrajši je bil dolg 38 minut, najdaljši pa uro in pol. Zopet je izjema deveti intervju, z
ginekologom z ugovorom vesti, s katerim sva zaradi zunanjih okoliščin imela na razpolago le
deset minut.
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Tudi drugače se zadnji intervju od ostalih razlikuje. Vsebinsko sem zanj sestavila nekoliko
drugačna vprašanja, in sicer:
- Kako, da ste se odločili za ugovor vesti? Ali se pri tem srečujete s kakšnimi težavami?
- Ali se vseeno srečujete z ženskami, ki se odločajo za splav, kako takrat ravnate?
- Kako naj se po vašem mnenju svetovalni delavec, ki uradno ne more uveljavljati ugovora
vesti, a se s splavom ne strinja, spoprijema s takšno dilemo?

3.5 Obdelava podatkov
Raziskovanje je bilo delno deduktivno in delno induktivno, saj sem imela v naprej določene
teme, ki sem jih želela od sogovornikov izvedeti, hkrati pa sem dovolila sogovornikom tudi
svobodo, da odpirajo nove teme ali pa dajejo poudarek temam, ki so njim bližje in sem to tudi v
analizi upoštevala.
Po narejenih intervjujih sem sprva le te dobesedno prepisala. Kasneje sem jezik nekoliko
popravila. Vrstnega reda besed nisem spreminjala, odstranila sem medmete in nekatere besede
napisala v knjižni obliki. Tri izmed intervjuvank (svetovalka na Združenju Naravni začetki,
socialna delavka na Ginekološki kliniki in psihologinja na Ginekološki kliniki) pa so želele
intervju tudi same popraviti, zato so tudi jezik po svoje spremenile.
Nato sem se lotila obdelave. Vsakemu pogovoru sem določila najprej kode prvega in drugega
reda. S primerjanjem kod drugega reda sem določila glavne kategorije. Teh je 8 (9): situacija
ženske, podporno okolje, posebne situacije, posledice splava, svetovalno delo, druge rešitve,
stališča in svetovanje ter razmejitev, preventiva (in drugo). S pomočjo razstavitve intervjuja sem
za vsak intervju sestavila shemo, ki prikazuje strukturo intervjuja. Puščice pomenijo povezanost
med različnimi temami.
Nato sem se lotila analize intervjujev. Ločila sem tri večja poglavja: Situacija ženske,
Svetovanje in Stališča in svetovanje, razmejitve. Naredila sem analizo vsakega intervjuja
posebej, s pomočjo citatov razložila sporočilo intervjuja. Nato sem v skupni analizi vseh
intervjujev naredila dve glavni poglavji in med njiju razdelila področja, ki zavzemajo kategorije:
Situacija (situacija ženske, partner, podporno okolje, posebne situacije, posledice splava) in
Podpora (preventiva, svetovanje, druge rešitve, razmejitev stališč in svetovanja).
Obdelava zadnjega intervjuja je bila drugačna, saj je bil intervju veliko krajši. Po spominu in
zapiskih sem oblikovala opis pogovora, ki ga prilagam. V skupni analizi ga nisem vključevala v
dialog, saj se teme najinega pogovora nekoliko razlikujejo od preostalih pogovorov.
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3.6 Rezultati
V nadaljevanju bom prikazala rezultate mojih intervjujev v obliki kratkega opisa vsakega izmed
intervjujev, s priloženo shemo, nato pa v skupni analizi podane izjave in ugotovitve
intervjuvanih.
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3.6.1 Opisi sogovornikov
3.6.1.1 SVETOVALNA DELAVKA NA SREDNJI ŠOLI
»Vedno sem bila prepričana, da moje stališče ne sme vplivati in vam ga tudi ne bom povedala,
ne, ker nikakor ni pomembno, ker hočem, da delam, ne samo jaz, ampak profesionalni delavci,
da delamo profesionalno.«
V prvem intervjuju sem se pogovarjala s svetovalno delavko na eni od ljubljanskih poklicnih
srednjih šol, ki je po poklicu psihologinja. Pri svojem delu se srečuje z različnimi stiskami
mladostnikov: »Razvojne težave, osebne težave, ki so povezane z adolescenco, problemi s
starši, problemi s šolo, učne težave, zelo malo je tudi problemov z nedovoljenimi drogami,
nekaj težav z nasiljem, tako verbalnim kot telesnim.« V pogovoru sva se posvetili problematiki
splava, s katero se tudi srečuje, a predstavlja manjši del svetovanja, saj so dijaki »le v srednji
šoli in načrtovanje družine sodi v obdobje, kasneje v življenju«. Predstavila je različne situacije
mladostnic, s katerimi se v tej situaciji srečuje, njihove dileme, tudi posledice splava. Hkrati
opisuje tudi svoje delo, pri katerem poudarja pomen profesionalnosti.
Shema 1: Intervju s svetovalno delavko na srednji šoli
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3.6.1.2 SVETOVALKA NA ZDRUŽENJU NARAVNI ZAČETKI
»Če niste pošteni do sebe, potem boste morda tehnično pravilno izvajali svoje delo, do
mojstrstva, h kateremu je dobro stremeti, pa je še kar nekaj poti.«
Pristop svetovalke na Združenju Naravni začetki »temelji na modeliteti psihoterapije, ki se
imenuje transakcijska analiza«. Sama organizacija pa »je v temelju posvečena prehodu v
starševstvo, ustvarjanju družine, še posebej se posvečamo ženskam na poti v materinstvo«.
Delajo z ljudmi (pari, posamezniki in skupinami), »ki se soočajo z

eno od (verjetno)

najpomembnejših sprememb v življenju, z ljudmi, ki so v obdobju ustvarjanja družine«. V
intervjuju sva se posvetili različnim temam in niso vse direktno povezane s splavom, so pa po
večini posredno. S problematiko splava se direktno srečuje bolj poredko, »kar pa ne pomeni, da
od časa do časa ta problematika ni aktualna: tako na forumih kot tudi v osebnem svetovanju
prek telefona, elektronske pošte ali v osebnem srečanju«.V intervjuju sva precej časa namenili
soočenju staršev s prizadetostjo prvotno zaželenega otroka, kritično je ovrednotila družbene
razmere, ki v takšnih okoliščinah nudijo pomanjkljivo podporo, precej časa sva namenili tudi
pogovoru o samem svetovalnem procesu.
Shema 2: Intervju s svetovalko na združenju Naravni Začetki

partner
SVETOVALNO
DELO

NOSEČA
ŽENSKA
družba

(Ne)načrtovana
nosečnost

Zaželena ali
nezaželena
nosečnost?
Napovedana
prizadetost
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rešitev
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- Mojstrstvo
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3.6.1.3 SESTRA (REDOVNICA), ZAKONSKA IN DRUŽINSKA TERAPEVTKA
»Izhajam iz doživljanja, iz čutenj, ki jih čutim jaz, jih naslovim, ki jih doživlja ta oseba, ali
verjamem, da jih čuti par in naslavljam ta čutenja, hkrati pa rečem, glej jaz se ne morem
odločiti namesto vas.«
V tretjem intervjuju sem se pogovarjala s sestro (redovnico), ki je po poklicu zakonska in
družinska terapevtka. Vodi terapevtski center in sedem let v njem tudi dela kot terapevtka.
Delajo s skupinami, pari, posamezniki in družinami na »področju medosebnih odnosov«.
Srečuje se z zelo različnimi ljudmi in njihovimi odnosi. Veliko je povedala o konkretnih
zgodbah ljudi, ki so prišli k njej na terapijo in so bile njihove situacije povezane s splavom.
Pripovedovala je tudi o svojem doživljanju teh spremljanj.
Shema 3: Intervju z redovnico, zakonsko in družinsko svetovalko

mama

NOSEČA
ŽENSKA

TERAPIJA

partner

socialna
mreža

zaznavanje
same sebe
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Ovrednotenje čutenja
Odnos
Ovrednotenje starševstva
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3.6.1.4 ZAKONSKA IN DRUŽINSKA TERAPEVTKA
»Pri odločitvi za splav pa vam moram reči, da nisem nikoli nevtralna. To pa moram reči, ker
dam prioriteto življenju. Nisem nikoli nevtralna.«
V četrtem intervjuju sem se pogovarjala z gospo, ki je sicer zaposlena na eni od ljubljanskih
poklicnih srednjih šol, kjer dela kot svetovalna delavka in uči tudi psihologijo. Poleg tega pa je
zadnjih nekaj let tudi zakonska in družinska terapevtka. V svetovanju je delala na različnih
mestih (zaupni telefon, osebno svetovanje) in zdaj dela že približno 15 let. Čeprav se s tematiko
splava občasno srečuje tudi v šoli, pa je govorila o izkušnjah predvsem s področja terapevtskega
dela. Gospa je tudi zelo verna, kar močno vpliva na njeno svetovanje, posebno z vidika njenega
osebnega doživljanja. Tudi intervju je bil precej oseben, enkrat vmes ji je šlo tudi na jok.
Shema 4: Intervju z zakonsko in družinsko terapevtko

NOSEČA
ŽENSKA

SVETOVALNO
DELO - terapija

partner
- Pogledata na
situacijo
- Močna čustvena
vpetost
- Opredeljenost
- Razbremenilne
tehnike po splavu

Težko
odločanje

splav

Hude notranje
stiske
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3.6.1.5 DUHOVNIK, MORALNI TEOLOG, BIOETIK
»Kvaliteta družbe se ne meri po tem, koliko denarja imamo, ampak po tem, kako je poskrbljeno
za najbolj šibke v naši družbi. In najbolj šibki v naši družbi so nerojeni.«
Pogovarjala sem se z duhovnikom, ki med drugim predava tudi na teološki fakulteti. Kot se je
predstavil, je »bioetik, moralni teolog, posebnost njegove vrste je medicinska etika oziroma
etične dileme, ki so povezane z uporabo visokih tehnologij znotraj medicine«. S tematiko splava
si je zelo domač. Znotraj Cerkve deluje tudi v komisiji Pravičnost in mir, »kjer se pripravlja
skupaj s člani na izjave o različnih etičnih in pa socialnih temah v današnji družbi«. V osebnem
življenju in kot duhovnik pa se srečuje tudi konkretno s situacijami ljudi, ki so povezani s
splavom. V intervjuju je predstavil svoje videnje situacije ženske pred splavom, stiske ,s
katerimi se srečuje po splavu ter opisal nekatere vire pomoči, ki jih lahko ponudi Cerkev v tej
situaciji. Intervju je nekoliko bolj moralno-teološko obarvan in je bogat prispevek k
razumevanju stališča Cerkve do splava.
Shema 5: Intervju z duhovnikom, moralnim teologom, bioetikom

partner

okolje

družina
NOSEČA
ŽENSKA

otrok

DUHOVNIK

splav

Postabortivni
sindrom
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- Stališča Cerkve
- Ponudba alternativ
- Seznanjenje z
posledicami
- Detabuizacija
nerojenega
življenja
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3.6.1.6 PSIHOLOGINJA NA GINEKOLOŠKI KLINIKI
»Moja strokovna naloga je upoštevati, kaj je za žensko pomembno, kaj vse lahko vpliva na
njeno odločitev.«
Pogovarjala sem se tudi s psihologinjo, ki dela na Ginekološki kliniki v porodnišnici. Po
izobrazbi je specialistka klinične psihologije in družinska terapevtka, njen delokrog pa je:
»psihologija in psihopatologija reproduktivnega obdobja«. Srečuje se z zelo različnimi primeri,
med njimi pa so pogosto tudi primeri, kjer se ljudje srečujejo z vprašanji, povezanimi s
splavom. Večina žensk je sicer z napotnico napotena k socialni službi: »kjer imajo informativno
svetovalni razgovor, ki večini zadošča in v bistvu do mene sploh ne pridejo«. K njej pridejo bolj
posebni primeri. »Tiste, ki pridejo do mene, so že »jagodni izbor«, so zelo specifične, vsaka
zgodba je drugačna.« Navadno jih k njej pošljejo ginekologi ali se za to odloči socialna delavka,
ki je opravila prvi svetovalni razgovor, ob katerem je začutila, da imajo pomisleke ali druge
globlje težave. V intervjuju je dobro predstavila različne situacije žensk, težave, s katerimi se
srečujejo, velik poudarek je dala tudi načinu svetovanja pred splavom in poudarjala strokovnost.
Shema 6: Intervju s psihologinjo na Ginekološki kliniki

močna čustva,
pomembna so
njena stališča

SVETOVANJE
PRED
SPLAVOM

ŽENSKA V
ODLOČANJU
ZA SPLAV

splav do 10.
tedna »mini
splav«

visoki splav
(medicinske
indikacije, socialne
stiske, posilstvo,
pritiski)

Praviloma ni
večjih težav
Lahko tudi
žalovanje
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3.6.1.7 SOCIALNA DELAVKA NA GINEKOLOŠKI KLINIKI
»Če ne bi bili prepričani v pravico do svobodne izbire, po svojem osebnem prepričanju, da
ženska mora imeti svobodno izbiro, kadar odloča o svojem telesu, svoje delo ne bi kakovostno
opravili.«
Socialna delavka mi je predstavila svoje delo in situacijo ženske ter težave, s katerimi se te
srečujejo. »Socialna služba Ginekološke klinike je služba, v kateri se oglasijo ženske ob
nezaželeni zanositvi.« Vodijo ženske skozi postopke. »Jim damo napotke za sprejem na
oddelek, določimo datum, povemo, kakšne možnosti imajo glede na višino nosečnosti.« Višino
nosečnosti predhodno določi ginekolog. Svoje delo usmerjajo »na podlagi Zakona o
zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok«. Ker
»zakon omejuje odločitev o splavu do desetega tedna nosečnosti«, je potrebno, da se ženska, »v
kolikor ne vidi nobene druge rešitve«, odloči za splav kot »izhod v sili« do desetega tedna, saj je
to tudi najbolj »varno za njeno zdravje«. V intervjuju mi je podrobno predstavila svoje delo,
tudi posebne primere, s katerimi se v teh situacijah srečuje, alternative, ki jih ambivalentnim
ponudijo v njihovem odločanju ter svoja stališča do splava.
Shema 7: Intervju s socialno delavko na ginekološki kliniki

družina

ekonomska
odvisnost
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ODLOČANJU
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zdravje
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Psihiatrične
težave

Olajšanje
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3.6.1.8 GINEKOLOGINJA, ZAGOVORNICA REPRODUKTIVNIH PRAVIC
»... je res napočil čas, ko moramo spoštovati človekove pravice. In odločanje o tem, o lastnem
telesu, o otrocih, o rojstvih otrok, je človekova pravica. Je pravica vsake ženske in mislim, da ji
nima noben te pravice kratit.«
Osmi intervju sem naredila z ginekologinjo, ki je sicer že upokojena, je pa v svojem življenju
delala veliko na področju svetovanja pred splavom. Sama pravi: »Svojo poklicno kariero pa sem
posvetila varovanju in izboljševanju zdravja žensk.« Veliko je delovala preventivno »s
svetovanjem ženskam, kako pač se obvarovati in ostati čim dlje zdrave«. Posvečala se je
svetovanju »o metodah načrtovanja družine, kontracepcijskih metodah«. Kar pa je mene v
intervjuju najbolj zanimalo, je to, da se je »srečevala tudi z ženskami, ki so nenačrtovano
zanosile«. Svetovala jim je in pomagala, »da so se lažje odločile, kaj narediti v takem primeru.
Zdaj pa deluje prostovoljno, in sicer »na Slovenski Filantropiji in se ukvarjam s spolnimi in
reproduktivnimi pravicami – zagovorništvo«. Osvešča strokovno in laično javnost, tudi politiko,
o pomenu spolnih in reproduktivnih pravic. »Če se te pravice uresničujejo, če so odprte
možnosti, pogoji za to dani, potem se lahko zelo dobro varuje zdravje žensk. Tako da se mi zdi,
da sem celo svoje življenje posvetila temu.«
Shema 8: Intervju z ginekologinjo, zagovornico reproduktivnih pravic

Neuporaba
kontracepcije
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Lahko so
prehodne
težave
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3.6.1.9 GINEKOLOG Z UGOVOROM VESTI
»Če je splav edina možnost ali če je splav edino, kar lahko ponudiš, človek ne more izbrati in to
tudi ni nevtralnost.«
Zdravnik je povedal, da se je odločil za ugovor vesti iz edinega razloga: »Zato, ker sem
kristjan«. Je poročen in ima tudi sam otroke. To ga še dodatno spodbuja, da vztraja pri stališču,
v katerega verjame, saj bodo tako lahko otroci v njem videli zgled nekoga, ki se ne ukloni
lažjim možnostim.
Težav v poklicu zaradi ugovora vesti nima veliko. Kakšen ga mogoče pogleda postrani, a pravi,
da je takrat potrebno pokazati pogum. Meni, da danes sicer ni to tako težko, kot je bilo pred leti,
ker je danes vzdušje v družbi takšno, da se vsak odloča zase. Pogosto doživlja, da drugi
sprejemajo njegovo odločitev kot nekaj, kar določa tvoj stil življenja. Podobno, kot na izbiro
podobno temu, da ne ješ mesa, ali pa da si budist, kar se mu ne zdi narobe.
Povedal je, da večina ginekologov sicer v svojem poklicu ne opravlja splavov, ga pa je gotovo
kdaj opravila. Pravi, da splavi večinoma »visijo na plečih specializantov«, opravljajo pa se le v
bolnicah. Zdravnikov – ginekologov z ugovorom vesti je zelo malo. Pravi, da kljubovati ni
lahko. Omenja štiri sodelavke, ki so tudi hotele specializirati ginekologijo, a niso zdržale, ker bi
morale ves čas uveljavljati ugovor vesti. Mnogi se uklonijo, ker si mislijo, da s tem pomagajo,
omenil pa je tudi, da je v delanju splavov veliko denarja. Tega sicer nikjer kasneje ne pojasni.
Z ženskami, ki so splavile, se sam pogosto srečuje, saj pogosto po splavu prihaja do vnetij. Pa
tudi veliko žensk, ki pridejo noseče, imajo v svoji zgodovini že kakšen splav. Po njegovi oceni
se okoli 30 % žensk sreča s tem.
Pri svetovanju pred splavom se pogosto srečuje tudi s težjimi situacijami, ko so otroci zelo
prizadeti. Pri delu je zmenjen s sodelavko, da ona napiše napotnico, on pa razloži tehnične
vidike splava.
Povedal je, da ko enkrat pride ženska z odločitvijo za splav h ginekologu, si kasneje navadno ne
premisli. Tiste, ki imajo dvome, navadno potem obdržijo otroka, včasih tudi, ko je otrok zelo
bolan.
Meni, da je tisto, kar človek s tem prepričanjem lahko ponudi, tiho kljubovanje nasproti
družbenemu prepričanju in delovanju.
Po njegovem mnenju v svetovanju nevtralen nikoli ne moreš biti. Sta dve skrajni stališči in ni
prehoda iz ene na drugo stran. Zdi se mu, da je nevtralnost nemogoča, da pa moraš biti iskren.
Sicer v svetovanju svojega mnenja ne smeš povedati. Zdi pa se mu prav, da ponudiš velik
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spekter točnih informacij, da ponudiš tudi alternative. Če je splav edina možnost ali če je splav
edino, kar lahko ponudiš, človek ne more izbirati in to tudi ni nevtralnost. Vidi možnost
delovanja na tem področju v širjenju ponudbe alternativ.

3.6.2 Skupna analiza intervjujev
3.6.2.1 Situacija ženske
V tem poglavju bom opisala, kako situacijo ženske vidijo moji sogovorniki. Dotaknili so se
različnih področij, in sicer kakšne so ženske, ki se odločajo o splavu, kakšna je njihova situacija
in čustveno doživljanje ob odločanju, kakšni so razlogi, zaradi katerih se odločajo o splavu,
kako doživljajo otroka in s kakšnimi konflikti se pojavljajo v odločanju v zvezi s splavom.
Svetovalna delavka na Združenju Naravni začetki omenja dve vrsti žensk, pri katerih se lahko
na področju prehoda v materinstvo pojavi večji problem. V prvi vrsti so tiste, »ki niso zares
odrasle in ker vedo, da rojstvo otroka pomeni prav intenzivno vključevanje odraslega,
starševskega delovanja in mišljenja, so pred izzivom, kako se s tem soočiti«. Bojijo se teh
zahtev in prevzema odgovornosti. Meni, da »nosečnost in materinstvo nasploh zahtevata od
mame ... precejšnjo mero odpovedi nekaterim pomembnim vidikom življenja, vsaj za določen
čas«. Težave pa imajo lahko tudi tiste, »ki so izrazito pretirano odgovorne, čutijo se dolžne
zagotoviti kar najbolj idealne razmere za razvoj otroka, tudi na tiste, na katere zares sploh ne
morejo vplivati«.
Psihologinja na Ginekološki kliniki meni, da so danes ženske, ki se odločajo za splav, po večini
samske, nimajo služb ali pa se srečujejo z njihovo izgubo. Nekaterim je splav tudi način
kontracepcije, ker ne sprejmejo nobenega drugega načina in te uvršča: »Jaz bi rekla temu že
skoraj psihopatološka skupina.« Meni, da so razlogi za splav zelo različni. Omenja mladostnice,
ki »še niso zrele in zato gredo brez večjih pomislekov in brez večjih težav čez, to so največkrat
srednješolke«. Potem druge ženske, »ki si zaradi socialne stiske ne morejo privoščiti otroka, so
nezaposlene, samske …«. Meni, da so te zgodbe težje, saj bi si marsikatera ženska želela tega
otroka, če bi imela možnost zanj. Svetovalke takrat pomagajo pogledati situacijo z različnih
zornih kotov in opozoriti na vse možnosti in morebitne vire pomoči. Potem so tukaj pari,
»odrasli, normalno zreli, ki so že izpolnili svoje želje glede velikosti družine in si še enega
otroka ne želijo iz različnih razlogov«. Včasih je to njuna skupna odločitev, včasih pride ženska
na splav tudi sama, brez vednosti moža.
Socialna delavka na Ginekološki kliniki pravi, da večina žensk pride z napotnico od ginekologa
in »je trdno odločenih, da v tistem trenutku pač ne morejo obdržati nosečnosti in da želijo
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splav«. Razloge za splav vidi v življenjskih težavah, »ki jih obremenjujejo že pred zanositvijo«.
Majhen odstotek pa je tudi tistih, ki so še ambivalentne. Pravi: »Nekatere pa še premišljujejo
glede odločitve.« In: »Tiste, ki še niso čisto prepričane, to tudi zelo jasno izrazijo, povejo, da so
v dilemi.« Meni, da se ženske ne odločajo rade za splav: »Mislim, za splav se vedno odločijo
kot izhod v sili. Nikoli zaradi tega, ker bi jim bila taka rešitev dobra rešitev, to je res izhod v
stiski.« V situaciji odločanja so vznemirjene in doživljajo »taka bolj burna čustva«. Presenečene
so nad nosečnostjo, ki jih je po njihovem presenetila ob nepravem času, »pa da niso imele tega
pod nadzorom«.
Podobno pove tudi zakonska in družinska terapevtka, ki opisuje situacijo ženske, ki se znajde v
takšni situaciji, kot »močna stanja zmede«, »močnega notranjega pritiska«, ki pride zaradi
odločanja: »Veliko je strahu.« Pojavlja se tudi jeza, da je zanosila in ni bolj pazila, žalost. »To
so kar ena taka težka čutenja, ki se znotraj tega preklapljajo. In težijo, da se moraš odločiti. In
potem se odločiš. Na ta način.« Pravi, da so ženske takrat, ko se odločajo, v šoku. Meni, da je za
odločanje tudi premalo časa, kar jih dodatno bremeni. »In ko so izvedele, so bile tako v šoku, da
ni bilo časa, da se čustveno umirijo.«
Tudi ginekologinja omenja, da so se ženske, s katerimi se je srečevala v svoji praksi, težko
odločale za splav. Pogosto so razmišljale: »Kaj bo s tem otrokom, kako ga bo preživljala, kako
bo lahko naredila vse tisto, kar je nekje v eni družbi potrebno, da zraste v enega zdravega
normalnega človeka.«
Psihologinja na Ginekološki kliniki omenja tudi razloge, zakaj se je ženska odločila za otroka,
ki so lahko različni. »Pri nekaterih je starost tista odločitev, ki nazadnje pretehta, ker žensko
biološka ura opozarja, da ji zmanjkuje časa za otroke, čeprav je ta nosečnost nenačrtovana in
velikokrat sprva nezaželena«. Včasih pa se ji zdi, da bi bil za kakšno žensko ravno pravi čas, da
bi imela otroka, pa ta ravno »sovpada z neko kariero« in ker se ji zdi to bolj pomembno, se zato
za otroka ne odloči.
Svetovalna delavka v srednji šoli meni, da dekleta v situaciji, ko razmišljajo o splavu,
»preigravajo obe možnosti«. V njih je dilema: »Opraviti umetno prekinitev nosečnosti ali
obdržati otroka«. Razmišljajo o posledicah ene in druge rešitve. Bojijo se negotovosti glede
prihodnosti v odnosu s fantom, bojijo se mnenja staršev in finančne nestabilnosti. »Največkrat
pa jim pretehta umetna prekinitev nosečnosti, ravno zaradi tega, ker presodijo, da bi jih
nosečnost in porod pripeljale v neko življenjsko situacijo, ki ji verjetno ne bi bile kos.« O
otroku, posebno ob razmišljanju o možnosti, da bi ga obdržale, razmišljajo »kot o otroku, ki ga
takrat pač ne morejo imeti«.
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Po mnenju zakonske in družinske terapevtke »otrok pomeni za njih grozo«. Njegov prihod bi
preveč spremenil njihovo življenje in v tem dogodku ne vidijo nobene svetle luči, upanja, kaj bi
lahko enkrat ta otrok postal. Iz primera navaja: »Ona bo rodila in njeno življenje bo drugačno,
se bo spremenilo, ne bo več toliko svobodna, morala bo prenašati še tega moškega, za katerega
zdaj ni prepričana, da bo z njim in tako naprej, in tukaj je otrok taka strašna motnja, da se jaz
odločam.« Pride čustvena stiska, ker jo skrbi, kako bo potekalo njeno življenje naprej. »Oni
razmišljajo samo o tem čustvenem delu, kaj se bo meni zgodilo, kako bo meni, kako bo z
menoj, kako bo okolica, kaj bojo drugi rekli.« Razmišljajo tudi, ali bodo sposobne otroka
vzgajati. Če so starejše, se sprašujejo, ali bi bilo lahko z otrokom kaj narobe.
Sestra (redovnica), zakonska in družinska terapevtka, govori o različnem doživljanju nosečnosti
in otroka v takšnih situacijah. Nekatere doživljajo »da je bilo to življenje, da to ni kar nekaj
oziroma samo skupek celic, kakor nekateri govorijo«. Doživela je pa tudi primer, ko ženska v
situaciji nosečnosti tega ni doživljala tako, bilo ji je odveč: »To je pač nekaj odveč v tem
momentu, res ne morem.« Njeno življenje je bilo drugačno, meni, da tudi ni bila poučena in
dovolj v stiku sama s seboj, da bi to drugače dojemala.
To nepoučenost omenja tudi duhovnik, in sicer pravi, da je srečal ženske, ki so naredile splav iz
nevednosti: »Pogostokrat, to je recimo zanimivo pri starejših osebah, s katerimi se srečujem, mi
povejo to, da če bi se one zavedale, za kaj je šlo pri vsej zgodbi, kaj sploh je splav, kaj je
nerojeno človeško življenje, da se ne bi odločile tako, kot so se.« Meni, da bi težko rekel, kako
ženske doživljajo otroka, saj gre v procesu odločanja za velike stiske in nimajo časa o tem
razmišljati, omenja pa dejstvo, da »včasih nekateri hočejo zanikati: »Tukaj ne gre za otroka,
tukaj gre za neko tkivo, za nekega vsiljivca. Če se jim zavest o tem prebudi kasneje, doživijo
postabortivni sindrom.«
Drugače pa ginekologinja pove, da je vsaka ženska, že ko gre na splav, v stiski tudi zaradi
odnosa, ki ga ima do otroka. Meni, da ženske otroka niso doživljale kot tujek. »Vsaka ženska se
zaveda. Velika večina žensk takoj ve, da je noseča. Takoj se začne nek odnos do tega otroka. To
je njen otrok.«
To bi lahko pojasnili tudi z razlago svetovalke na Združenju Naravni začetki, ki je opisovala
pomen odnosa, ki ga imata mama in otrok. Meni pa, da v simbiotičnem odnosu med mamo in
otrokom lahko pride tudi »do določenih psihičnih konfliktov«. Ženske, ki jih je nosečnost
presenetila, morajo iti skozi nekoliko drugačne procese, kot tiste, ki so se zanjo odločile. Meni:
»Ločiti moramo nezaželene nosečnosti od tistih, ki so sicer presenečenje, ki so nenačrtovane, pa
so ti otroci (nato) zaželeni.« Ženske ob spoznanju, da so noseče, pogosto malo zanihajo,
pojavijo se nekateri dvomi, strahovi in vprašanja: »Sem dovolj sposobna, bom dobra mama? Ali
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je ta partner res tisti, ki bo dober oče mojemu otroku? Kajti če je nekdo odličen sopotnik, to še
ni nujno zagotovilo, da bo nekdo tudi dober oče. Ali so okoliščine take, da bova zmogla?« Ti
dvomi so v določeni meri normalni, kakšni večji notranji konflikti pa situacijo zaostrijo. Meni,
da se mnoge ženske že v začetku nosečnosti sprašujejo, ali bi jo sprejele ali ne.
Notranji konflikti pa so lahko povezani z zunanjimi okoliščinami, ki jih razlaga socialna
delavka na Ginekološki kliniki: »Če pa ni pravi partner in če je prišlo do kakšnih hudih
konfliktov ali pa celo nevarnih konfliktov, kjer gre za nasilje ali pa droge ali pa kaj takega, se
želi ženska izogniti še večjim težavam, ki bi nastale z rojstvom potomca.«
Ginekologinja kot enega izmed razlogov za splav omenja tudi spremembo situacije: »Zelo
redko je, zdaj razmišljam, možno, da si sicer želi nosečnost, pa je zdaj neki grozen zaplet, pa ne
ve, kako bo potem naprej in se potem vendarle odloči za prekinitev.« Takšna situacija je lahko
na primer to, da jo zapusti partner, izgubi službo, izguba stanovanja, »lastnik lahko prekine
pogodbo in kar naenkrat mora iz stanovanja. In družina z dvema otrokoma, pa še en otrok, kam
naj gre«.

3.6.2.1.1 Vloga partnerja
Situacija, ko se ženska odloča o splavu, je navadno povezana z odnosom s partnerjem. Nekateri
sogovorniki so spregovorili tudi o tem, kako vidijo njegovo vlogo, redkeje doživljanje situacije.
Svetovalka na Združenju Naravni začetki meni, da je partner zelo pomembna opora nosečnici.
Pravi, da je njegov pomen toliko večji v današnjem času, ko »živimo v majhnih skupnostih …
in ponekod ni podpore in priznanja širših družinskih in prijateljskih skupnostih«. Meni: »Odnos
med partnerjema ima zelo velik pomen že pri sprejemanju nosečnosti, sploh če govorimo o
tistih nosečnostih, ki niso bile načrtovane, ki so par presenetile.« Razlika je, ali novica o
nosečnosti pri partnerju naleti na veselo reakcijo ali »ta novica naleti na hladen sprejem«.
Podpora partnerja seveda nosečnici zelo olajša situacijo.
Sestra (redovnica), zakonska in družinska terapevtka, postavlja partnerja na prvo mesto, kot
tistega, ki naj bi nudil ženski podporo v težki situaciji. Meni, da je pomembno, da se
pogovarjata o pomenu, ki ga ima za njiju ta nosečnost, kako vidita prihodnost: »Da izgovarjata
to, kaj ta nosečnost zdaj za njiju pomeni v teh okoliščinah.« Tudi za partnerje je potrebno, da
ovrednoti svojo očetovsko vlogo, pred katero lahko čuti strah. Poudarja pomen, da se v tem
strahu, v stiski slišita: »Če se pa uspeta v tem slišati, se pa v njunem odnosu lahko ustvari toliko
varnosti, da ima tudi to življenje prostor.« Pomembno se ji zdi, da je partner iskren, da pa ne
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glede na to, kaj v sebi čuti, podpre žensko, se odloči, da ji bo stal ob strani in »da potem
dejansko je, da se izkaže kot oče«.
Socialna delavka na Ginekološki kliniki je povedala, da so v neki raziskavi iskali razloge za
splav in so ugotovili, da je najpogostejši razlog »odklanjanje partnerja, da bi imel otroka«.
Meni, da se ženske nerade same odločijo za otroka »da bi že v naprej vedele, da bodo
samohranilke«. Bojijo se tudi povezanosti z nasilnim partnerjem, ki bi se mu težje izognile
zaradi očetovstva.
Tudi sestra (redovnica), zakonska in družinska terapevtka, vidi pogost razlog za splav v
nestabilnem odnosu s partnerjem: »Je še dosti konfliktno stanje in znotraj tega pride do
spočetja.« Pomanjkanje varnosti v odnosu, ker se ne pogovarjata, kaj za njiju pomeni ta
nosečnost. Tudi ona omenja pritisk na žensko, kadar se partner ne strinja, da bi imela še enega
otroka.
Svetovalna delavka v srednji šoli pa je povedala o fantih deklet, ki so prišle k njej, in meni, da
ni imela občutka, »da bi kdo kateri konkretno zagrozil, da bo konec odnosa, če bo obdržala
otroka«. Omenja celo enega, ki je kasneje dekletu splav očital, čeprav »prej ji ni pa nič povedal.
Ni se zjasnil«. Nekaj časa so dekleta s fanti tudi po splavu ostala skupaj, za naprej ji ni znano.
Omenja poseben primer dekleta, ki je otroka rodila. Pravi, da: »Tisti je pa fant zelo stal ob
strani. Niti slučajno ni hotel slišati o umetni prekinitvi nosečnosti.«
Zakonska in družinska terapevtka meni, da nima veliko vpogleda v moško situacijo, ko gre za
splav. Zdi se ji, da le ti na čustveni ravni hitreje odstranijo stisko z racionaliziranjem. V odnosu
v paru meni, da ne more posploševati, kako naj bi splav vplival na odnos. Meni, da tisti, ki
veliko stvari potlačijo, se tako ali tako prepirajo že zaradi drugih stvari in bi težko rekla, da je
splav vzrok za prepire. Njeno mnenje pa je, da: »Če se en zelo zaveda, kaj je to življenje, ... ceni
življenje, ... je zelo normalno, da ne more več pomisliti na osebo. Velikokrat se jim oseba
zagnusi ali pa nima več istega odnosa do nje.«
Prav tako tudi ginekologinja o sami situaciji partnerja ni veliko govorila, povedala pa je, da se ji
zdi dobro, da ima »pozitivno, podporno vlogo«. Po njenem mnenju partner nima pravice ženski
prepovedati, da gre na splav, če se je za to odločila.

3.6.2.1.2 Podporno okolje
Del podpornega (ali nepodpornega) okolja gotovo nudi že sam partner s svojim odnosom,
pristopom, vlogo, ki jo zavzame v tej situaciji. Sogovorniki pa so omenjali tudi pomen podpore
ostale okolice, ki jo predstavljajo družina, prijatelji, tudi sodelavci in pa širša družba. V
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nadaljevanju bom na kratko predstavila, kako sogovorniki vidijo vlogo, pomen in način podpore
širšega okolja v situaciji odločanja v zvezi s splavom.
Svetovalka na Združenju Naravni začetki omenja, da je v situaciji ženske, ki se sooča s
sprejemanjem svoje nosečnosti, pomemben že odziv okolice. »Ali je nosečnost vedno vesela
novica – v družini, na delovnem mestu?« Socialni delavki na Ginekološki kliniki pa se zdi
konkretna podpora pomembna, saj: »Če pa te pomoči ni, je pa potem prikrajšan tudi otrok, če se
rodi v taki situaciji.«
Podobno meni sestra, ki je zakonska in družinska terapevtka. Kot enega izmed razlogov, da se
dekle odloči za splav, vidi v pomanjkanju podpore. Le to lahko ustvari okoliščine, ko je dekle
skoraj prisiljeno v izhod v sili, zato se ji te zdijo krivične: »Da je bila v takih okoliščinah, da se
je morala odločiti za splav ..., lahko bi se tudi drugače, ampak sama ni takrat videla drugega
izhoda in tudi ni imela nikogar, na katerega bi se lahko obrnila.« Situacija para pa je včasih
lahko zaznamovana tudi s finančno negotovostjo, ki pa je gotovo prepletena še z drugimi
razlogi: »Navzven pomeni, da ni bilo finančne varnosti. V primeru tistega para, sta rekla:
»Imava že dva otroka, tretjega ne bova zmogla.«
Finančni razlog je omenila tudi socialna delavka na Ginekološki kliniki, saj takoj za
pomanjkanjem podpore partnerja vidi pogost razlog za splav prav socialno-ekonomski razlog:
»Zelo obremenilno je, če sta partnerja v zelo slabi materialni situaciji ali v revščini, ali pa če so
finančno odvisni od drugih družinskih članov, največkrat staršev ali starih staršev.« Materialna
situacija je pogosto povezana z brezposelnostjo, ki jo »večina doživlja kot socialno izključitev
in izgubo socialne varnosti za sebe in družinske člane«. Bojijo se, da ne bi mogli otroku nuditi
vsega potrebnega za razvoj. Prav tako pa tudi ona opaža povezanost različnih težav v isti
situaciji. Meni, da gre pogosto za kompleksnejše težave kot je pomanjkanje denarja: »Ne gre
samo za materialne stiske, saj te stiske niso ločene od težav v medosebnih odnosih, ki jih te
stiske tudi povzročijo v družini.« Omenja tudi pomen podpore staršev, ki pa je danes zelo
povezana s tem, da se mladi danes bolj pozno osamosvajajo. Poleg tega »nekateri starši ne
živijo skupaj ali so si ustvarili že nove družine in ne morejo pomagati še otrokom pri ustvarjanju
njihovih družin«. Kjer sicer »sožitje med generacijami« obstaja, je več možnosti, da otroka
sprejmejo. Včasih pa prihaja tudi s strani staršev nasilje.
Ugotovitve ginekologinje so podobne. Pravi, da so ženske pogosto govorile: »Saj bi rodila, pa
rada imam otroke pa rada imam partnerja«, a so živele v težkih ali negotovih finančnih
razmerah in so se tega bale. Te razmere so bile lahko različne: »Da je v hudi stiski ob tem, da
ima finančne težave, da je v hudi stiski, da jo je partner zapustil, da jo partner tepe, da nima
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nekih perspektiv v življenju«. Prihod novega člana pa bi situacijo še poslabšal. To pa »je seveda
slabo tudi za te otroke, ki jih že ima«.
Duhovnik izpostavlja pomen podpore, ki jo dobi dekle v svoji okolici, saj le ta močno vpliva
tudi na njeno odločitev. Omenja pomen družine: »Če imajo možnost v svoji družini najti to
pozitivno naravnanost, to podporo, solidarnost, s strani staršev, bratov in sester, ožjih
sorodnikov, to je po mojem tista stvar, ki dejansko veliko pomeni, ki dejansko pripelje do tega,
da se take osebe ne odločijo za to.« Poudarja tudi pomen okolice in opozarja na zanimivo stvar,
ki je problematična znotraj katoliških skupnosti. Ljudje na skrivaj naredijo splav, »namreč tudi
v teh katoliških krogih je včasih neka najstniška nosečnost lahko zelo problematična. Splav
lahko postane nekako častni izhod«. Na odločitve dekleta pa lahko pozitivno vplivajo tudi
zgledi »pogumnih mladih deklet, ki so obdržale otroka«.
Sestra, zakonska in družinska terapevtka, omenja tudi način podpore. Pomembno se ji zdi, da je
ob noseči ženski nekdo, ki se z njo pogovarja in jo začuti in vidi v celoti. Nekdo, ki ji pomaga
ovrednotiti materinstvo in jo s tem okrepiti: »Ki ji bo pomagal ovrednotiti njeno ženskost in
njeno materinstvo, ki bo potem močnejše, ki bo ovrednoteno in bo pridobilo na moči in bo
močnejše, če se tako izrazim, od te stiske, ki se trenutno pojavlja.« Če je mama samohranilka, je
pomembno tudi, da ima dobro socialno mrežo, »ki bo tej mamici pomagala pri negi, varstvu,
skrbi za tega otroka, ki ji bo pomagala tudi kdaj popaziti otroka in omogočiti mamici, da se bo
kdaj spočila.«
Svetovalka na Združenju Naravni začetki omenja tudi pomen podpore v situaciji, ko se ženska
srečuje z napovedjo prizadetosti otroka. Meni, da le ta vpliva tudi na dokončno odločitev
ženske, kako je povezana s partnerjem, kakšna je družina, podporna mreža v širši okolici in
»kakšne so družbene razmere za življenje otrok s telesno in/ali duševno prizadetostjo«.
Družbene razmere kot pomemben dejavnik podpore širše okolice omenja tudi duhovnik.
Vrednote, ki se pojavljajo v družbi, vplivajo na vedenje ljudi. Ena izmed teh je tudi poudarjanje
odgovornega starševstva, na kar pa sam gleda drugače: »V katoliški perspektivi odgovorno
starševstvo pomeni tudi to, da starši zmorejo sprejeti tudi nenačrtovano življenje. Da se tudi
tega življenja veselijo in omogočijo tudi temu življenju preživetje.« Meni, da katoličani
zagovarjamo kulturo življenja. »Nemogoče je zgraditi družbo, ki bi temeljila samo na zaželenih
in strogo načrtovanih otrocih.« Opaža, da bolj, ko je družba bogata, težje se posamezniki v njej
odločijo za otroke, kar je sicer v nasprotju s splošnim prepričanjem, a drži. Pravi tudi:
»Kvaliteta družbe se ne meri po tem, koliko denarja imamo, ampak po tem, kako je poskrbljeno
za najbolj šibke v naši družbi. In najbolj šibki v naši družbi so nerojeni.«
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3.6.2.1 .3 Posebne situacije
S sogovorniki sem govorila tudi o posebnih situacijah, ki so lahko povezane z žensko, ki se
odloča o splavu. V teoretičnem poglavju sem izpostavila mladostnice, odvisnice, tiste, ki se
srečujejo z nasiljem s strani partnerja, ali je nosečnost posledica posilstva ter tiste, ki se
srečujejo s prizadetostjo otroka. V intervjujih pa sem skušala spoznati, katere situacije
sogovorniki prepoznavajo kot posebne.
Ginekologinja je povedala, da v svoji praksi ni opazila kakšnih izstopajočih skupin, ki bi se
lažje odločale za splav. Na splav so prihajale zelo različne ženske. »Pridejo mlade, pridejo
starejše, pridejo ženske s prvo nosečnostjo ali pa pridejo ženske, ki imajo tri otroke ali pa pet
otrok.« Tudi socialna delavka na ginekološki kliniki med ženskami ne opaža kakšnih
izstopajočih skupin, ki bi prihajale bolj pogosto. »Na splav pridejo ženske vseh starostnih
skupin in pa vseh socialnih skupin in vseh izobrazb.« Vseeno pa smo se v intervjuju dotaknili
posebnosti določenih skupin.
Socialna delavka na Ginekološki kliniki se včasih srečuje z mladostnicami, čeprav pravi, da
mladostniške nosečnosti niso pogoste, saj so le te ozaveščene »o spolno prenosljivih boleznih,
če že ne o načrtovanju družine, pa o kontracepciji«. Meni, da imajo tudi one pravico odločati o
svojem telesu in se lahko samostojno odločijo za splav.
Tudi svetovalna delavka v srednji šoli je govorila o mladostnicah, saj se pri svojem delu srečuje
prav z njimi – srednješolkami. Njihovo situacijo opisuje tako, da imajo fante, nezaščitene spolne
odnose, otroka pa ne bi še imele, saj bi prej rade končale šolanje. Prihajajo iz različnih družin, a
opaža, da si dekleta, ki pridejo k njej na pogovor, ne upajo doma govoriti s starši, saj bi se pri
tem soočile s težavami. Razlog za to vidi v zelo tradicionalnih družinah, kjer tudi spolni odnosi
pred poroko niso sprejemljivi. Po večini so se bale reakcije očeta, ki bi jih lahko tudi »iz hiše
pognal ali pa pretepel ali pa kakorkoli, v glavnem zelo so se bale nasilja doma«. Meni, da je
strah mogoče nekoliko pretiran, je pa upravičen. Omenja tudi družine, v katerih je zelo različna
vzgoja, saj je oče strog, mama popustljiva, dekle pa »se težko znajde, kaj je prav in kaj ne«.
Značilno za ta dekleta je tudi, da »nikakor ne želijo, da se jim starši vtikajo v življenje«.
Najstnice omenja tudi duhovnik. Opaža, »da so v eni zelo hudi stiski«, saj so izpostavljene
hudim pritiskom tudi s strani partnerja in staršev. Meni, da so mladi, ki se odločajo, »v hudih
čustvenih stanjih«. Opisuje jih tako: »Običajno je to napad panike, običajno so tu pritiski s
strani staršev, s strani so-partnerja, pogosto ljudje opisujejo to stanje kot eno stanje neke hude
stiske.«
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Duhovnik nato omeni tudi skupino zrelih ljudi, ki naredijo splav pri 30-ih ali40-ih letih in meni,
da se ti srečujejo z najmanj stiskami. Opisuje jih kot: »To so že ekonomsko preskrbljene osebe,
imajo že enega ali pa dva otroka, približno 50 odstotkov že uporabljajo kontracepcijo.« Pri njih
»je splav v nekem smislu nek popravni izpit na področju kontracepcije«.
Kar nekaj sogovornikov je spregovorilo tudi o spolnih zlorabah. Socialna delavka na
Ginekološki kliniki pravi, da pogosto pri srečanju z žensko tudi ne vejo, da je šlo za to. »Včasih
vidimo, da je stiska in tesnoba velika, v zvezi s tem, kar se je zgodilo z zanositvijo, pa še ne
morejo govoriti.« Ponudijo jim zloženke, ki jih lahko usmerijo k ustrezni pomoči. Če pa v
pogovoru odkrijejo, »da je šlo za kaznivo dejanje, tudi v zdravstveni organizaciji skupaj z njo
pokličemo policijo in potem poteka policijska preiskava o tem«. S tem želijo preprečiti, da bi se
to dejanje še v prihodnje dogajalo.
Tudi psihologinja na Ginekološki kliniki se srečuje s primeri, ko je ženska zanosila po spolnih
zlorabah, posilstvu. Pravi, da so te zgodbe lahko zelo različne in zelo težke. Otroka lahko tudi
obdržijo. »Lahko na začetku ne povejo niti za dogodek, niti ne za nosečnost, ker jih je strah, ker
upajo, da niso noseče in potem je kar na enkrat nosečnost že previsoka za t. i. »mini splav« in
mora iti skozi komisijo.« Komisija te primere obravnava in če je prošnja odobrena »te
nosečnosti prekinjajo tudi v višji nosečnosti.«
Tudi duhovnik omenja težke zgodbe, ki so povezane s posilstvom. V primeru posilstva – hude
travme, »je nihče ne more v polnosti razumeti, razen tiste osebe, ki je bila oziroma ki je
posiljena«. Takšne travme s strani posiljevalca ne gre nadgrajevati s ponovno travmo s strani
matere. Tudi v takšnih primerih je treba gledati na situacijo s strani otroka in če ga mati ne more
sprejeti, svetuje ženskam, da ga dajo v posvojitev. »Pri tem ima krščanska skupnost dolžnost, da
za take matere poskrbi, da za take otroke poskrbi.«
Kar nekaj sogovornikov je spregovorilo o dilemah, ki so povezane z napovedjo prizadetosti
otroka. Ena izmed teh je svetovalka na Združenju Naravni začetki, ki, kot meni, se pogosto
srečuje z dilemami žensk, povezanih z izbirami, »ki so povezane z rezultati posameznih
presejalnih in diagnostičnih testov v času nosečnosti«. V stiski so že ob čakanju na rezultate
testov. Ob rezultatih navadno niso več v zgodnji nosečnosti in bi šlo ob prekinitvi nosečnosti
»že za telesno zahteven poseg, kaj šele na ravni doživljanja«. Ženske, ki si otroka želijo, so se z
njim povezale, ga pričakujejo, a pričakujejo predvsem zdravega otroka. Zato je soočenje z
novico o otroku, ki je »drugačen, ki ima zdravstvene težave ali okvaro, del zahtevnega procesa,
ki vključuje tudi žalovanje za idealnim otrokom, kot so ga pričakovale, za sprejetje te izgube«.
Nosečnica se v takšni situaciji srečuje z mnogimi dilemami, ki povzročajo stiske: »Gre tako za
njene potrebe, želje, prepričanja, gre za očeta tega otroka in njegove poglede in seveda gre za to,
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kako družba ustvarja (ali pa ne) okoliščine za življenje takega otroka in družine z otrokom, z
nepravilnostmi v razvoju, bolnim otrokom.« Poleg tega, da razmišljajo o vplivu rojstva
prizadetega otroka na njih in njihovo družino, se sprašujejo tudi »o kakovosti življenja takih
otrok, pogosto se sprašujejo o tem, ali imajo sploh pravico odločati o tem«. Sprašuje se tudi,
kako bi otroka sprejeli sorojenci in kako bi s partnerjem uravnavala situacijo.
Tudi psihologinja na Ginekološki kliniki se veliko srečuje s splavi, ki so narejeni zaradi
medicinske indikacije, »ko se ugotovi, da je z nosečnostjo nekaj narobe, da je recimo plod
prizadet zaradi genetske okvare ali je ugotovljena pri otroku kakšna druga velika prirojena
napaka«. Meni, da so to »v osnovi zaželene nosečnosti, ko si ženska želi roditi zdravega otroka
in potem ji povejo, da je z njim nekaj hudo narobe«. Ob takšni ugotovitvi je ženski ponujena
možnost, da nosečnost prekine. Starša morata svojo odločitev izraziti s prošnjo za prekinitev
nosečnosti, ki jo obravnava Komisija za medicinsko etiko na Ginekološki kliniki. Takšne
prekinitve nosečnosti so navadno odobrene, »je pa odvisno od višine nosečnosti, kakšen je
postopek prekinitve«. Odločitev za prekinitev želene nosečnosti je vedno težka, kljub temu se za
splav prizadetega ploda veliko težje odločajo ljudje, ki imajo močna etična in moralna stališča,
ki tega npr. ne morejo narediti zaradi verskih razlogov. Težje se odločajo tudi ljudje, »ki v
realnem življenju nimajo nobene prave predstave o tem, kakšno je recimo življenje s prizadetim
otrokom, ki se odločajo zgolj na osnovi stališč. Ljudje, ki že imajo tako izkušnjo iz lastne
družine ali v bližnji okolici, se hitreje odločijo«.
Ginekologinja pove, da se mora tudi v primeru, ko se ugotovi prizadetost otroka, ženska sama
odločiti, ali ga bo sprejela ali ne, na podlagi informacij, ki so ji dane. Pove se ji, »da je to, da
imaš mongoloidnega otroka, gotovo eno veliko breme, eno veliko žrtvovanje za tega otroka,
ampak to je njen otrok«.
Duhovnik meni, da tudi v teh primerih, ko se napoveduje prizadetost otroka, so njegova stališča
prav tako jasna: »Po katoliški teologiji velja, da je vsako življenje sveto že od samega spočetja
naprej, tudi v primeru, ko se starša soočita z napovedjo, da bo njun otrok prizadet,
mongoloiden.« Informacije, ki jih daje prenatalna diagnostika, starša lahko uporabita, da se
pripravita na rojstvo takšnega otroka, nasprotuje pa temu, da rezultat prenatalne diagnostike
»rezultira v tako imenovanem evgeničnem splavu«.
Psihologinja na Ginekološki kliniki omenja tudi brezdomke, pri katerih mora socialna služba
urejati namestitve, materinski dom. Včasih je potrebno usmerjati tudi h kakšnemu dodatnemu
zdravljenju. Drugače pa meni, da »spada to v kategorijo socialnih in psihiatričnih indikacij za
splav, ki so večinoma odobrene«. Pravi, da veliko napora vložijo v to, da bi takšno žensko
prepričali v uporabo kontracepcije, »za kar pa ženske z osebnostno motnjo ali psihiatrično
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boleznijo niso najbolj dojemljive in so nezanesljive glede rednega jemanja npr. tabletk, zato je
treba vrsto kontracepcije premišljeno izbrati. Tu je nujno sodelovanje z ginekologi«.
Duhovnik omeja tudi poseben primer, ko gre za to, da je v nosečnosti ogroženo materino
življenje: »Recimo, v taki situaciji splav ni dovoljen. Ampak so pa dovoljeni taki posegi za
ohranitev življenja matere, ob katerih se nehote dopusti tudi smrt nerojenega otroka.« Omenja
pa primer mame Jane Merite Mola, ki se je odločila, da bo v tvegani situaciji rodila otroka, ki je
preživel, sama pa je pri tem izgubila življenje. »Če pa se mati odloči, da bo žrtvovala svoje
življenje za življenje svojega otroka, je v taki situaciji to herojsko dejanje, ki znotraj Cerkve
velja za tako dejanje, zaradi katerega je oseba kanonizirana oziroma beatificirana.«

3.6.2.1.4 Posledice splava
Kot sem razgibanost ugotovitev na področju posledic splava zaznala v strokovni literaturi, so
tudi moji sogovorniki o posledicah splava podajali zelo različne ugotovitve.
Svetovalna delavka na srednji šoli se srečuje s situacijo dekleta tudi po že opravljenem splavu.
Meni, da se s samim obžalovanjem sicer ne srečujejo, saj jih včasih vpraša, ali bi se zdaj
drugače odločile, pa pravijo, da ne. Razmišljajo pa o tem, da bi otrok lahko živel, razmišljajo o
njem, ko pride čas poroda, o tem, da bi imele novorojenčka, star bi bil eno leto ... Pri tem jim je
hudo. Opaža, da se po splavu dekleta spremenijo v razpoloženju in tudi obnašanju. Meni, da so
po prekinitvi nosečnosti pogosto videti prizadete, zmedene, depresivne, zagrenjene, tudi
vzkipljive. Srečujejo se z občutki krivde, omenja, da se tudi odnosi s fanti spremenijo.
»Pravzaprav so precej zmedene po samem posegu in skoraj praviloma se jim uspeh poslabša,
kar je logičen pokazatelj, da imajo negativne občutke potem.« Nekatere izmed njih so izgubile
tudi letnik. Meni, da šola zahteva celega človeka, razmišljanje o problemih pa jih od tega
odvrača. Te spremembe opaža tudi, ko že preteče nekaj časa.
Da splav ne vpliva dobro na razpoloženje žensk, ki ga opravijo, na razgiban način pove tudi
zakonska in družinska terapevtka. »Ja, tukaj je tako, da je bolje, da nisi zraven, ko moraš to
poslušati. Ko moraš poslušati, kaj ženske govorijo.« Meni, da imajo nekaj let po splavu mir, kar
pripisuje potlačevanju: »Mi smo taki, da potlačimo te občutke. Človek je navajen stvari tlačit v
podzavest in misli, da to zgine.« Meni, da ženske racionalizirajo in svojo situacijo vidijo v luči,
da so jih drugi vanjo prisilili, da so bile takšne okoliščine, da jim nihče ni nudil podpore ...
Vendar meni, da: »V nekih trenutkih pride to na dan.« To lahko sprožijo kakšni dogodki, ki
človeka spomnijo na to. »Tudi 15 let, 20 let, 30 let po splavu se začne oglašati vest ... Nekdo, ki
ni veren, pa reče naša notranjost. Srečujejo se z občutki krivde, ne morejo si odpustiti in mislijo,
da jih nihče ne razume, z občutki, da so popolnoma osamljene na tem svetu, da nihče ni tega
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doživel in kdo jim bo zdaj pomagal.« Najtežje se ji zdi, kadar imajo občutek, »da ni na svetu
človeka, ki ti bo oprostil ..., nekdo, ki ti bo odvzel to krivdo«.
Duhovnik te težke občutke in misli, ki lahko žensko spremljajo po splavu, zajame z
opredelitvijo postabortivni sindrom. Pravi, da gre za »različne stiske obžalovanja ob izgubi
svojega otroka«. Meni, da splav lahko pušča duševne in duhovne posledice. Gre za »psihološko,
duhovno stanje, ko človek na eni strani obžaluje to svoje dejanje, drugič si ne more odpustiti
tega dejanja – se zapleta v nek začaran krog, tretjič, da se taka oseba sooča z različnimi tveganji
... in pa četrtič, taki ljudje ... razvijejo tudi duhovno bolečino«. Oseba, ki se srečuje z
postabortivnim sindromom, se srečuje s stalnimi očitki, ne-odpuščanjem samemu sebi, samokaznovanjem, samo-izključitvijo. Ljudje dobijo izkrivljeno podobo o samem sebi, težko
sprejemajo svojo zgodovino, ne verjamejo, da človek po padcu lahko vstane in gre naprej.
Pravi, da se ljudje z izkušnjo splava oddaljijo tudi od vere, verskih običajev in verske skupnosti.
Meni, da negativne duševne posledice splava lahko doživlja tudi oče otroka, zdravstveni
delavci, bratje in sestre otroka, stari starši. Pogosto se zgodi, da se ljudje s to stisko soočijo šele
po mnogih letih. Pravi: »Zanimivo, pogosto tam po petdesetem letu, šestdesetem letu prihajajo k
nam recimo osebe, ki imajo tovrstno izkušnjo.«
Socialna delavka na Ginekološki kliniki pa meni drugače: »Redkeje nastanejo resnejše psihične
motnje zaradi splava in zaradi odločitve za splav.« Vendar pa so te navadno pogojene s
predhodnimi psihičnimi težavami. Nezaželena nosečnost navadno le še oteži težko in labilno
situacijo, takrat doživljajo še večje čustvene stiske, ki pa jih nato splav nekoliko olajša. Kljub
temu, da jih je postopka strah, po njem čutijo »čustveno olajšanje, neko sprostitev iz stiske, v
kateri so se prej znašle«. Omenja pa tudi druge, ki teh težav prej nimajo: »Svoje odločitve
sprejemajo racionalno in razumno, nekako poskušajo presoditi svojo življenjsko situacijo, jim je
težko, ker se jim je to zgodilo, obžalujejo, da se jim je to zgodilo, ampak se zaradi tega, če je
situacija po njihovi oceni taka, da otroka ne morejo imeti, ne odločijo za to, da bi otroka rodile.«
Zelo podobno razmišlja psihologinja na Ginekološki kliniki, ki meni, da pri večini splav, za
katerega se ženska sama odloči, nima kakšnih posebnih posledic. Pravi: »Za nekatere je splav
pač en dogodek in je to rešitev problema.« Obstajajo pa seveda izjeme in ravno s temi se
navadno tudi ona sooča. Omenja raziskave profesorja dr. Marjana Pajntarja, ki je ugotavljal, »da
je od tega, koliko je ženska v osnovi osebnostno zdrava, odvisno, s kakšnimi posledicami se bo
po splavu srečala.« Če ima ženska že v anamnezi »depresivne epizode ali pa je že potrebovala
psihiatrično pomoč«, potem je tudi več verjetnosti za psihiatrične težave po splavu. Večje
tveganje je tudi v primerih, ko splav ni bil čisto njena odločitev, »ampak je bil narejen pod
pritiskom okolice, partnerja ali staršev«. Ti različni dejavniki povečujejo možnost »za
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obžalovanje, depresivno reakcijo ali za razvoj kakšne drugačne psihopatologije«, posledice so
včasih dolgoročne. Srečala se je tudi že s primerom, ko je ženska razvila psihogeno neplodnost
po »mini splavu«, somatskega razloga zanjo niso nikoli potrdili. Vendar pravi, da »te posebne
zgodbe ne kreirajo glavne statistike«.
Ginekologinja sicer tudi omenja občasno prisotnost stisk po splavu, da pa je pri večini bila ta
stiska prehodna in kratkotrajna. S časom ali pa tudi s kakšno pomočjo so ženske navadno stisko
prešle, saj niso bile v neki doživljenjski stiski. Omenja pa tudi izjeme, in sicer: »Mogoče, da je
sem pa tja kakšna bila taka, ki je bila zelo globoko verna, ampak okolje je tudi svoje naredilo,
gotovo je pa tudi pri njej bila to ena huda stvar, ki ni mogla kar tako miniti.« Povedala je, da so
posledice splava oziroma občutki krivde, s katerimi se je ženska kasneje lahko srečevala, bili
pogostejši pri ženskah, ki so živele v okolju, ki splava ni sprejemalo. Kadar pa so ženske živele
v okolju, ki je splav odobravalo, pa naj bi po njenem »to hudo situacijo veliko lažje prenesle«.

3.6.2.2 Podpora
Moji sogovorniki so v poklicih, ki lahko predstavljajo ženski v situaciji, ko se odloča o splavu,
podporo. Večinoma jim je opora nudena v obliki svetovalnega razgovora, zato je temu
namenjeno največ prostora. Omenjali pa so tudi nekatere druge vrste, ki so ženski v tej situaciji
nudene, na primer posvojitev. Posebno podpoglavje pa je namenjeno osebnemu vidiku
svetovalnih delavcev, kateremu sem namenila nekaj časa v vsakem od pogovorov. Gre za
vprašanje osebnih dilem, ki se lahko pri njihovem delu pojavljajo in za način, s katerim
razmejujejo svoja stališča v strokovnem delu. Na tem mestu sem dala prostor tudi govoru o
preventivnem delovanju, o katerem so občasno spregovorili sogovorniki.

3.6.2.2.1 Svetovanje
Ginekologinja ima zelo veliko izkušenj iz svetovanja pred splavom. Tudi ona pravi, da so
pomembne informacije, ki so ženski preko svetovanja ponujene: »Vse informacije za in proti in
potem se mora odločit ženska.« Svojo vlogo v svetovanju pred splavom je videla predvsem v
seznanitvi ženske »z vsemi prednostmi in pomanjkljivostmi«. Skušala jih je dobro informirati in
jim dati »čim boljše pogoje, da se je lažje in bolj pravilno odločila«. Svetovanje je bil
pravzaprav pogovor: »Vedno, kadar je ženska prišla k meni s to svojo stisko, da je nenačrtovano
zanosila, sva se vedno pogovarjali o tem, kaj, kako bi lahko zdaj ta problem razrešila.«
Pogovarjali sta se tudi o možnosti, da bi otroka donosila. Preko pogovora so mnoge ženske
našle rešitve v svoji situaciji. Včasih je katera spoznala tudi, da si v bistvu želi, da bi ta otrok
prišel na svet in se je odločila za otroka. Če pa je videla, da je ženska že odločena, da otroka ne
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more imeti, ji je dala ustrezne informacije o tem, kako narediti splav čim bolj varno, in sicer v
čim bolj zgodnji fazi nosečnosti, iz zdravstvenih vidikov.
Svojo vlogo kot svetovalka pred splavom, socialna delavka na Ginekološki kliniki opiše: »Naša
vloga je predvsem upoštevati zakonodajo in biti v oporo ženski, s tem da jo seznanjamo o tem,
kakšni so ti postopki na kliniki. Da jih predstavimo ženski.« Ženski predstavijo postopke, ki so
povezani s splavom in jih usmerjajo (določijo tudi datum). Navadno se o svoji odločitvi
predhodno pogovarja tudi s svojim ginekologom. Tudi ona poudarja pomen tega, da kot
strokovnjak pravilno informira žensko. Dajo ji vse odgovore na vprašanja, ki se ji postavljajo ob
tem. Medtem ko zdravstveni delavci nudijo informacije o postopkih in načinih, pa socialni
delavci razširijo te informacije na pravice, ki jih ima ženska po socialno varstveni in družinski
zakonodaji. Informacije pomagajo ženski pri boljšem odločanju, saj pri tem spozna tudi druge
možne rešitve. Te informacije so »s področja socialno varstvenih predpisov, družinske
zakonodaje, možnosti bivanja v materinskih domovih, če bi želela otroka obdržati in nima kam
iti, potem če je recimo v partnerskem odnosu konflikt, ali to povzroča hudo težavo, da se potem
o tem pogovori ali pa se jo napoti na druga svetovanja«. Če gre le za materialne razloge, se
pogosto lahko pomaga z »nabiranjem opreme za otroka«. Poznati mora načine, kako reševati
težave različnih področij. »Poznati predpise in pomoč pri uveljavljanju pravic v smislu, če mi
imamo zakone in predpise, seveda moramo pomagati svojim uporabnikom, da jih znajo
uveljavljati.« Posebno v primerih, kjer vidijo, da je ženska še ambivalentna, da o odločitvi še
premišljuje, se z njo pogovarjajo, ji dajo ustrezne informacije, ki bi ji pomagale razrešiti njeno
težko situacijo. Po razgovoru ima tudi vedno še nekaj časa, da se sama odloči, ali bo opravila
splav ali ne. Pravi, da je 12–16% tistih, ki ne pridejo na splav ob dogovorjenem terminu.
Nekoliko drugačno je delo psihologinje na Ginekološki kliniki. Njihov pogovor je nekoliko bolj
oseben, poglobljen, saj k njej pride tudi le izbor deklet, žensk, ki želijo še dodatno svetovanje
poleg tistega, ki ga dobijo pri socialni službi. Pravi, da tekom ene ure, ki je svetovanju
namenjena, skupaj pregledata »vsa tista področja in pomembna vprašanja, ki jih mora ženska
upoštevati pri odločitvi«. Preiščeta pluse in minuse, se pravi pozitivne in negativne strani ene in
druge odločitve. Pregledata, koliko je za njo nekaj pomembno. Skupaj pregledata pomembna
področja: starost, zgodovina, anamneza (zgodovina psihiatričnih ali psihičnih motenj),
partnerstvo (»ali ima partnerja ali ne, kakšnega partnerja ima«), otroci (ali ima že otroke ali ne),
socialna mreža (ji lahko starši ali kdo drug stoji ob strani in pomaga pri otroku), ima materialno
varnost in vir dohodkov, prostor zase in otroka. V svetovalnem procesu nudi ženski tudi druge
pomembne informacije (npr. o značilnostih otrok z Downovim sindromom ali drugih posledicah
posega, za katerega se odloča), »na podlagi katerih mora kasneje ženska sama sprejeti lastno
odločitev, ki jo moramo zdravstveni delavci spoštovati in sprejeti«. Svetovalec nikoli ni tisti, ki
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bi rekel da ali ne, ki bi določal o ravnanju ženske. »Odločitev ženske je še vedno odločitev
ženske in mora biti njena, saj bo z vsemi odločitvami in posledicami teh odločitev morala živeti
celo življenje.« Svetovalni proces je »samo pomoč pri odločanju«. Ne pomaga pa si v prvem
razgovoru s kakšnim klasičnim vprašalnikom, ker »bi potem tak razgovor deloval nenaravno«.
Če je potrebno, se kasneje z žensko dogovori za uporabo psihodiagnostičnih sredstev,
najpogosteje za diagnostiko osebnosti in psihopatologije, zlasti če je klinično psihološko mnenje
pomembno pri presoji prošnje za splav po 10. tednu brez medicinske indikacije. Pomembno se
ji zdi, da zna »poslušati, se odzvati na tisto, kar ženska pove«. Človek, ki je v stiski, se mora
počutiti poslušan in slišan. »S tem, ko človek govori, sliši tudi samega sebe. To mu včasih
pomaga, da nekatere stvari ozavesti.« Pomembno je, da sledi zgodbi. Tekom svetovanja mora
kot svetovalka dobiti predstavo »o tem, zakaj se ženska tako odloča, se pravi njena zgodovina,
trenutna situacija«. Meni, da mora svetovalni proces dajati možnost, da se ženska lahko odpre,
»da se čuti varno«. Začutiti mora tudi, »zakaj se je ta dilema pri njej pojavila in kako močna je
ambivalenca«. Po razgovoru pa vedno pušča »odprta vrata«, če se pri ženski v času odločanja
porodi še kakšno vprašanje ali pa morda želi še razgovor skupaj s partnerjem. Če ima partnerja
oz. moža, je včasih ta tudi vključen v svetovalni proces, zlasti pri odločanju o prekinitvi višje,
zaželene nosečnosti. Če je partner izključen iz tako pomembnih odločitev, to lahko kasneje vodi
v obtoževanje ali partnerske težave. Omenja tudi pogoje, ki so potrebni za svetovanje in jih
priporoča strokovna literatura: »Miren, svetel prostor, kjer vsi lahko sedijo, na mizi toaletni
robčki, telefon, brez motenj v času razgovora. Nato se temu doda še strokovno usposobljen
svetovalec.«
Svetovalki na Združenju Naravni začetki se zdi pomembno, da v svetovanju predvsem dobro
posluša in da »razvija svojo sposobnost doumevanja življenjskih zgodb«. Skupaj z žensko
pogledata na situacijo: »Kje so, kaj one čutijo, kaj one mislijo, kaj bi bila zanje dobra pot, kje so
ovire in moči za tako pot.« Nato iščeta najboljšo rešitev za njo in njenega otroka. Svetovalec
mora pomagati ljudem, »odkriti poti, da sami najdejo moči in vire za soočanje s situacijo in
odločanje ter delovanje«. To naredimo lahko tako, da jih »podpiramo, krepimo, potrdimo tam,
kjer nekaj dobro deluje in pelje v zaželeno smer«. Meni, da je prav, da ljudje naredijo odločitev
sami, »s tem pa seveda prevzamejo tudi odgovornosti za to, kar bodo storili in za to, česar ne
bodo storili«.
Podobno opiše razgovor tudi svetovalna delavka na srednji šoli, ki na razgovor k sebi ne vabi.
Pravi, da dekleta pridejo na razgovor k njej večinoma same, včasih tudi po nasvetu kakšne
sošolke ali učiteljice. Pridejo že dosti odločene o tem, kaj bodo naredile. Tako pridejo samo
preveriti, če so se prav odločile. Glavna sestavina njenega svetovalnega procesa je poslušanje.
Po trenutni presoji dekle tudi usmerja in kot pravi: »Pozornost usmerim na določen občutek, ki
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ga morajo razčistiti in to je pri vsaki drugače.« Postavlja vprašanja, ki se ji zdijo v kontekstu
smiselna, pokaže na različne možnosti in se z njimi pogovarja. Pogovarja se o različnih možnih
posledicah, ki jih lahko prinese ena ali druga odločitev. Posledice pa so pri tej dilemi vedno
velike: »Ne glede na to, kakšno odločitev sprejmeš, vedno bodo hude, vedno bodo posledice na
takšen ali pa drugačen način.« Pravi, da dekle pri svojem odločanju pogosto zanemarja vse te
čustvene, osebnostne težave, ki pridejo za tem. Zato jih skuša soočiti s temi stiskami že v
naprej, da bi se kasneje znale soočiti in vplivati na njihovo doživljanje. Opozori jih na občutek
krivde, do katerega lahko pride, saj bo pri tem pravzaprav prisotna smrt otroka, in na možnost,
da bi jim otrok lahko kasneje manjkal.
Sestra (redovnica), zakonska in družinska terapevtka, ima drugačno vlogo. Preko terapevtskega
pogovora pomaga sogovorniku pri ovrednotenju starševstva – očetovstva in materinstva. Ker se
včasih zaradi okoliščin človek na tem področju ne more razvijati, terapevt pomaga to
ovrednotiti. S tem, ko verjame, da je to položeno v ljudi, jim to pomaga prebuditi, razviti:
»Počasi se potem vera preseli tudi na drugo stran in začnejo tudi one verjeti.« Kadar ljudje v
sebi nosijo strah pred novo vlogo in ne verjamejo vase, jih opogumi z besedami, kot so »Pa saj
si lahko mama.«, »Pa saj si lahko oče.« S tem, ko ovrednotijo čutenje, ki ga ima ženska,
pogledata tudi, od kod to čutenje prihaja. Zakaj je biti mama tako težko, zakaj tega ne bi
zmogla? To lahko prihaja od sporočil, ki ji jih je posredovala mama. Ovrednotenje materine
izkušnje pomaga, da se ženska poslovi od posredovanih sporočil in zaživi svojo lastno situacijo.
»Da se je lahko poslovila od te izkušnje, da je materinstvo nekaj težkega, potem je pa lahko
začutila: »Ej, pa saj sem lahko mama.« Da se to zares razvija, je potrebno več časa,
ovrednotenje na terapiji pa pomaga ozavestiti: »Kot da bi tisti speči potencial materinstva ob
tem dovoljenju prebudil.«
Duhovnik, moralni teolog in bioetik pravi, da če bi svetovanje pred splavom uradno obstajalo,
bi moralo vsebovati: »Prvič, celostne informacije o tem, kaj splav sploh je. Drugič, kakšne so
posledice splavov, tretjič, kaj je nerojeno človeško življenje in četrtič, kakšne so alternative.«
Meni, da bi po takšnem svetovanju moralo biti dano tudi nekaj časa, da lahko ženska v miru
premisli svojo odločitev. Povedal je svoje izkušnje iz svetovanja po splavu. Gre za različne
postopke, s katerimi starši sprejmejo nase odgovornost za svoje dejanje in preko katerih se
skušajo znebiti krivde, ki jih obremenjuje. Ker so take osebe že s samim dejanjem izključene iz
Cerkve, so »povabljene, da se spravijo s samo Cerkvijo, da sprejmejo zakrament sprave, v
okviru katerega je preklicana ta ekskomunikacija iz katoliške Cerkve«. Starša tega otroka sta
tudi povabljena, da sprejmeta materinstvo nad otrokom: »Onadva sta s tem, da se je začelo
razvijati življenje v telesu žene, že dejansko postala oče in mati.« Lahko ga poimenujeta, lahko
tudi izrečeta krst želja, lahko molita zanj, gresta na kakšno božjo pot, darujeta mašo zanj. Lahko
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napišeta ime na nagrobnik in mu s tem dasta neko mesto, »da osvojita ta katoliški pogled na
človeško življenje, ki govori, da se človeško življenje ne zaključi na zemlji, ampak da se
nadaljuje v večnosti. In ta otrok še danes živi. Nekega dne se bosta s tem otrokom srečala in
danes se lahko v molitvi priporočata temu otroku.« S tem naredita neke korake, ki ljudem lahko
pomagajo pri razreševanju postabortivnega sindroma.
Zakonska in družinska terapevtka in svetovalna delavka na srednji šoli je tudi govorila o
svetovanju po že opravljenem splavu. Meni, da po splavu lažje pomaga tistim, ki so verni, saj ti
lahko dobijo pri določenih duhovnikih pri spovedi odvezo, kar jim je v »duhovno tolažbo« in ti
tudi sebi lažje odpustijo. »Kristus je za mene trpel in mi že zdavnaj odpustil vse grehe.«
Ljudem, ki niso verni, pomaga težje, saj jim krivde ne more vzeti, zato jim skuša pomagati s
pogovorom o njihovi čustveni bolečini. »Jaz jim odvzamem recimo to čustveno napetost, ki jo
imajo.« Pomaga si z razbremenilnimi tehnikami. »Ampak dokler ta ženska ne oprosti sebi v
svoji notranjosti, da reče: »Sebi oprostim, ker sem to naredila«, toliko časa ni razbremenjena. In
to je včasih dolg proces.«

3.6.2.2 .2 Druge rešitve
Duhovnik pravi, da so ta dekleta že po opravljenem splavu povedala, da so v času odločanja
»pogrešala pogovor, čas za razmislek, drugačen pogled, od tega, ki ga ponuja družba in tiste
interpretacije njihovega stanja, ki je z vidika njihove osebe. »Pogrešajo pogled na njihovo
situacijo iz vidika nerojenega otroka.« Rada bi poznala tudi alternative, kako bi bilo, če bi
otroka rodile, na primer možnost oddaje otroka v posvojitev.
Socialna delavka na ginekološki kliniki pravi, da posvojitev svetujejo bolj v primerih, kadar ne
morejo odobriti umetne prekinitve nosečnosti, ker je že previsoko noseča. O tej možnosti se z
njo pogovarjajo v primeru, ko ženska nikakor ne more sprejeti otroka ali če si v prihodnosti ne
more urediti življenja tako, da bi otroka lahko imela. Ponudijo ji podporo do poroda in
dogovorjeni so, da svoje odločitve v porodni sobi sama pove. »Nihče ji ne onemogoča te
odločitve oziroma ji ne otežuje tega odločanja.« Postopke, povezane s posvojitvijo, urejajo na
pristojnem centru za socialno delo. »Novorojeni otrok pa je potem nameščen v posvojiteljsko
družino iz porodnišnice. Ženska pa v času odločitve in izvajanja postopka posvojitve otroka na
centru za socialno delo dobi pravno, socialno in psihološko podporo, podpiše potrebne izjave.«
S posvojitvami se srečujejo, ni pa jih veliko. Pravi: »Cela Slovenija jih v enem letu opravi 20 do
25. Tako, da je na naši kliniki vsako leto kakšen primer posvojitve.«
Tudi s psihologinjo na Ginekološki kliniki sva se pogovarjali o oddaji otroka v posvojitev. Tudi
ona pove, da socialne delavke to možnost svetujejo v primerih, ko gre že za višjo nosečnost ali
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ko na komisiji prekinitev ni bila odobrena. Tudi ona pove, da so ti primeri zelo redki: »Veliko
otrok za posvojitev pri nas ni, se pa zgodi, da ženska iz različnih svojih moralnih, etičnih ali
verskih prepričanj ne more narediti splava, ampak dolgo skriva nosečnost in ker si otroka ne želi
ali si ga ne more privoščiti, se potem odloči za posvojitev.« Spominja se nekaj takih primerov
srednješolk in tudi starejših žensk, ki so imele že več otrok doma. Včasih se tako odločijo tudi
»po spolnih zlorabah«. Velikokrat se ženske, ki iz različnih razlogov ne morejo ali niso
sposobne skrbeti za otroka, odločijo, da dajo otroka v rejniško družino ali pa je to že ukrep
socialne službe, da zaščiti otroka. Meni, da imajo ti otroci kasneje veliko težav, saj so bili
prikrajšani za stabilno čustveno navezavo v zgodnjem otroštvu. Meni, da bi veliko stisk
otrokom prihranili, če bi jim pravočasno zagotovili posvojiteljske družine. Razlog za to vidi v
tem, da se pri nas veliko bolj ščiti interese mater kot otrok.
Svetovalna delavka v srednji šoli pravi, da se nekatera dekleta, sicer redkeje, odločijo tudi, da
bodo obdržale otroka. Omenjala je primer deklice, ki »se je najprej odločila za umetno
prekinitev nosečnosti, potem si je pa premislila in je obdržala otroka«. Za otroka se lažje
odločijo v zadnjih letnikih srednje šole.
O ženskah, ki so si premislile in otroka po posvetovanju obdržale, govori tudi ginekologinja.
Meni, da ženske te odločitve niso obžalovale: »Ker potem, ko rodiš, je otrok tvoj. S kakršnimi
koli težavami že se potem srečuješ, jih skušaš potem premagati. Bolj ali manj uspešno.«

3.6.2.2 .3 Razmejitev stališč in svetovanja
Psihologinja na Ginekološki kliniki meni, da je pri tem delu je zelo pomembna strokovnost,
zaradi česar ne bi smelo biti veliko prostora za osebna stališča. »Kot svetovalec ne moreš nikoli
prav vedeti, kako bi se odločil v takšni situaciji, saj nisi v njej.« Strokovna napaka bi bila, če bi
direktno svetoval ženski ali paru, kaj naj storijo. Odločitev ženske mora biti njena, saj bo samo
ona živela s posledicami teh odločitev. Pri svojem delu bolj preverja svoje delo v smislu, ali bo
pogovor dobro izpeljan, ali bo pripravila žensko do tega, da bo o pomembnih stvareh razmislila.
Omenila je tudi, da je pomembno, da so podane celostne informacije in način podajanja le teh
mora biti čim bolj nevtralen, saj se lahko tudi z načinom pelje v zaželeno smer in se na ta način
informacije zlorablja. Podaja primer: »Če je zdravnik rekel 75 % možnosti je, da je otrok bolan,
se je večkrat odločila za splav, kot če je rekel 25 % možnosti je, da je zdrav.« Sama zato v
takšnih primerih pove obe številki. Meni, da je ogromno družbeno političnih tem, ki so
posredno povezane s splavom, o katerih bi lahko filozofirali, a se je treba pri svetovanju
osredotočiti na »čisto strokovno delo, z jasnimi strokovni kriteriji, brez osebnih stališč, brez
politike, brez filozofije, brez vere, brez vsega«. Meni, da je etično in moralno sporno, če
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svetovalec s svojimi osebnimi stališči pri ženski zaseje ali poglobi občutke krivde. Razmišlja, da
so etične dileme pogosto povezane s prenatalno diagnostiko, kjer ugotovijo bolezen otroka že
zelo zgodaj. Pravi: »Izvajanje takih preiskav in posredovanje takih diagnoz je etično samo, če
zna medicina naprej ukrepati in pomagati.« Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s tem področjem v
svetu, zagovarjajo potrebo po kompleksni ureditvi področja. Sooča se s starši, ki se znajdejo v
zelo hudih stiskah, ko izvejo, da bo njihov otrok prizadet. V takšni situaciji začnejo izgubljati
otroka, »tistega idealnega, zdravega otroka, ki so ga vsi pričakovali in ga želeli«. Ne zdi se ji
prav, da »kdorkoli s svojimi stališči povečuje krivdo pri starših, ki takega otroka ne morejo
sprejeti, saj so to verjetno najtežje odločitve staršev, zaradi katerih se sami še dolgo krivijo.
Naloga svetovalca zagotovo ni poglabljati njihove stiske«. Človek, ki pride na svetovanje, ima
tudi svoje vrednote in te je treba v svetovalnem procesu upoštevati in spoštovati. Ni prav, da
vsiljuješ svoja, v strokovnem svetovanju ta nimajo mesta. »Moja strokovna naloga je pomagati
ženski pregledati in poiskati vse, kar lahko vpliva na njeno odločitev, koliko je kaj za njo
pomembno in kaj vse mora v procesu odločanja upoštevati.« Če je stališče nekoga, da ne bo
naredil splava, kljub ponujeni možnosti za prekinitev nosečnosti ob ugotovljeni anomaliji ploda,
a si kljub temu želi psihološke pomoči, se je potrebno z njim pogovarjati v smeri drugačnih
rešitev, možnosti in pomoči. Meni, da imajo verska prepričanja oseb pomembno vlogo pri
odločanju v takšnih situacijah. Meni, da »kadar imajo ljudje osebna stališča in zadržke, jih je
gotovo treba spoštovati. Na tem tako zelo občutljivem področju je treba zelo dobro poslušati in
slišati«. Omenja tudi stisko ljudi, ki si ob slabi prognozi želijo, da bi se nosečnost sama
zaključila, da ne bi bilo potrebno njim prejeti take odločitve. Pravi pa tudi: »Marsikdo se kljub
verski vzgoji odloči za prekinitev nosečnosti in to vodi v skrivanje in potvarjanje resnice pred
tistimi, ki bi lahko obsojali.« Govori pa tudi o strokovni distanci na čustvenem področju: »Ni
prostora za čustvene izbruhe«. Ženska potrebuje »nekoga, ki ve, kaj dela«, ob katerem bo dobila
sočutje, občutek, da je razumljena in »ne nekoga, ki jo preplavi s svojimi čustvi«. Pravi tudi:
»Prostor za čustva je na drugi strani, ne na tej. Oni pridejo ven s svojimi čustvi: žalostjo, jezo,
sramom, občutki krivde, studom.« Teh se svetovalec ne sme prestrašiti, mora se znati
pogovarjati o njih in jih ne obsojati, v takem razgovoru ženska ne sme dobiti občutka, da se
svetovalcu mudi.«
Socialna delavka na Ginekološki kliniki je povedala, da na področju splava obstajajo
nezdružljiva stališča. Sama je opredeljena: »Če ne bi bili prepričani v pravico do svobodne
izbire po svojem osebnem prepričanju, da ženska mora imeti svobodno izbiro, kadar odloča o
svojem telesu, svoje delo ne bi kakovostno opravili.« Statistični podatki na področju
reproduktivnega zdravja žensk ji dajejo vedeti, da je tako prav, saj: »Največja umrljivost žensk
in otrok je v tistih delih sveta, kjer ženske umirajo, ker nimajo možnosti svobodno odločati o
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rojstvu otrok.« Varen dostop do splava in do »varnih in učinkovitih kontracepcij« je po njenem
dobra zaščita življenja žensk. Ženske pa imajo pravico tudi do »ne obremenjujočega svetovanja,
ki jih podpira v krizni situaciji, če se v njej znajde«. Njena »osebna stališča so zelo močno
povezana z varovanjem življenja ženske in pa otroka«. Je pa vseeno ponosna na to, da se v
Sloveniji zaradi vedno bolj razširjene rabe kontracepcije zmanjšuje število nezaželenih
nosečnosti. Opaža, da je načrtovanje družine postalo način življenja, da so ljudje sprejeli
odgovornost za obseg svoje družine, tudi zaradi lastnega zdravja in pa zdravja v smislu
fizičnega, psihičnega in socialnega blagostanja svoje družine. Meni, da je v svetovanju
pomembno, da verjamemo ljudem, »da imajo svoje razloge za svoje odločitve«. Vsak človek po
njenem mnenju najbolje ve, kdaj si lahko ustvari družino in nihče drug nima pravice o tem
odločati, kot on sam. »Razsoden človek zna sam oceniti svojo situacijo in sam najbolje pozna
svoje probleme in situacijo, v kateri so se znašli on in njegova družina.« Pri ljudeh opaža, da
čutijo do tega vprašanja odgovornost, da ko se bodo odločili za otroke, bodo zanje tudi
odgovorno skrbeli. Pravi: »Ko ti nekaj takega iz svojega življenja razložijo, jim ni mogoče
oporekati.« Pravi, da je pomembno, da v svetovanju ženske »ne bremenimo še z dodatnimi
predsodki«, saj se nobena za splav ne odloča lahko, s tem pa bi povzročali le še dodatne
čustvene stiske. Zato pravi: »Nihče ne sme izvajati pritiskov na žensko zaradi njene odločitve.«
Pravi, da je nehumano, da bi se vmešavali v tuje zasebne odločitve, ženska pa mora imeti
priložnost v svetovanju brez strahu izraziti tudi svoje stališče. »Verjeti in zaupati moramo v
svobodno odločanje vsakega posameznika o svojem življenju, da mora vsak prevzeti
odgovornost za svoje odločitve nase.«
Ginekologinja govori podobno. Pravi, da naloga svetovalke ni, da se odloča namesto nje.
Svetovalec ne sme siliti v eno ali drugo smer, saj s tem žensko potiska v stisko. Pomoč, ki je »v
taki situaciji izrednega pomena«, mora biti nevtralna. »Odločiti se mora ženska, ker se ženska
odloča o svojem telesu. In o svojem otroku.« Ženska, ki se odloča za splav ali otroka, »se
istočasno odloča o sebi in o otroku. Ampak v celotnem življenjskem obdobju. Ne v tistem
trenutku«. Sama je zagovornica spolnih in reproduktivnih pravic in meni, da je »napočil čas, ko
moramo spoštovati človekove pravice. In odločanje o tem, o lastnem telesu, o otrocih, o rojstvih
otrok, je človekova pravica. Je pravica vsake ženske in mislim, da ji nima nihče te pravice
kratiti«. Opira se na velike mednarodne deklaracije in pogodbe o človekovih pravicah, ki so
podprte s strani mnogih članic svetovne skupnosti. Pravico ženske pri nas vidi predvsem v tem,
»da je obveščena o vseh pogojih, ki jih ima. Tudi o tem, da ima na razpolago kontracepcijo«. V
svetovanju pa je vedno skušala biti nevtralna in sama ni še nobeni ženski svetovala splava.
Splav je vedno videla kot izhod v sili. »Jaz sem vedno pustila, da je ženska povedala, zakaj
misli, da eventualno, če misli, da ne bo obdržala nosečnosti, da pove, kateri so tisti razlogi.«
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Marsikateri, za katero je videla, da nima resnejšega razloga za splav, je tudi svetovala, naj
nosečnost nadaljuje. Zase pravi, da ni zagovornica splava. Le če je videla, da je odločitev že
narejena, je ženski svetovala, naj splav naredi čim hitreje, da ne bi bilo zapletov: »Ker je to
seveda najbolj varno in tudi najmanj obremenjujoče in dejansko ne pride do tega, da so tam že
neki formirani zarodki, ki jih potem splavljamo.« V raznih iniciativah, ki po njenem mnenju
»omejujejo pravice žensk«, vidi delanje škode. Meni, da bi morali po celem svetu več narediti
za to, da bi imele ženske tudi to ekonomsko stabilnost, da bi bile dovolj izobražene, da bi
uravnavale svojo rodnost. Na tiste, ki zagovarjajo življenje, gleda zelo kritično tudi s stališča,
da premalo dejansko naredijo za situacijo ženske. Meni, da bi morali pomisliti tudi na to, kaj se
pa potem dogaja z njeno celotno družino. Neodgovorno se ji zdi, da se ob rojstvu njihova skrb
konča. Neprimerno se ji zdi tudi kazanje slik zarodkov.
Svetovalna delavka na srednji šoli se zaveda, da ni prav, da bi sama vplivala na odločitev
dekleta. Tega si ne želi, zato nikoli ne pove svojega stališča. Potem, ko ona pokaže različne
možnosti in opozori na negativne plati obeh strani, mora odločitev sprejeti dekle samo, saj meni,
da bo vsak tudi nosil odgovornost sam zase, za svoja dejanja. Tudi ko že naredijo odločitev,
pravi: »Jaz jim ne morem reči, prav si se odločila ali ne, ne smem. Jaz se potem pogovarjam z
njimi, da same presodijo, ali so se prav odločile ali ne. Z vprašanji jih usmerjam. Ne predsodki
ne stereotipi, nič od tega ne sme igrati nobene vloge.« Tako so jih učili, ko se je pripravljala na
svetovalno delo. Meni, da je samo na začetku to nekoliko težje, s časom pa pride samo od sebe
in da svetovalno delo zahteva profesionalnost, kar pomeni, da naša stališča ne smejo vplivati na
odločitve drugih in tudi niso pomembna. Njeno stališče nima popolnoma nobene povezave s
tem dekletom, zato mora gledati tako realno in tudi ne sme obsojati nobene odločitve. Tudi
svojih občutkov v svetovanju ne vpleta in loči probleme drugega od svojih. Tudi to je prišlo s
časom. Ločevanje se ji zdi pomembno za ohranitev integritete. »Jaz se niti ne veselim, niti
žalosti me ne, ker probam biti objektivna.« Vseeno pa meni, da to »ne pomeni, da ni nobene
empatije, kar ne pomeni, da ni sočustvovanja«.
Za razliko od zgoraj opisanega zelo objektivnega svetovanja pa zakonska in družinska
terapevtka svetovanje jemlje na zelo osebni ravni. Je zelo verna in to je tudi pri njenem delu
zelo očitno. Splav vidi kot umor otroka, nekomu se vzame življenje. Zato tudi sama zelo trpi, ko
se nekdo odloča o splavu. Pravi: »Sem tako trpela, da sem prav fizično bila bolna.« Da bo
nekdo naredil splav, doživlja zelo osebno: »Ker to je tako, kot če bi en do vas prišel in rekel,
jutri boš mrtva.« Življenje ji je sveto: »Mi nismo kreatorji našega življenja. Samo kot terapevt
moram biti trdna in ostati nevtralna in reči, poglejva to, poglejva ono, samo potem, ko pridem
domov, sem čisto sesuta.« Čeprav se zaveda tega, da mora biti kot svetovalka nevtralna, pravi,
da je to najtežje in da pravzaprav za splav ni nikoli nevtralna, ker daje prioriteto življenju. »Pri
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splavu pa ne rečem in ne bom nikoli in lahko tudi licenco izgubim ..., ne bom nikoli nevtralna.
Vedno za življenje.« Pravi, da tega tudi ne skriva pred tistimi, ki pridejo k njej. To vedo v
naprej in če želijo, lahko odidejo drugam, zdi pa se ji prav, da jim pove, kje sama stoji. »Samo
pomembno je, da ko pride k tebi, da ti takoj razmejiš stvari in rečeš, takole je.«
Svetovalka na Združenju Naravni Začetki se ne opredeljuje glede pogleda na splav. Merila za
svoje svetovanje postavi na drugačno raven. Svetovanje vidi kot »pomoč pri tem, da se človek
osvetli, da vidi vase«, nikakor pa ne v tem, da druge prepriča, kako naj delujejo. Meni, da so za
različne ljudi dobre rešitve v določeni situaciji lahko različne. Zdi se ji nevarno, če svetovalec
vidi le en način prave rešitve, »s tem se odpirajo prostori manipulacije – vplivati na ljudi, da se
odločijo in naredijo tako, kot mi presodimo, da bi bilo dobro. Manipulacija je lahko subtilna,
zato je dobro, da imajo svetovalke in svetovalci dober vpogled v svoje početje, tudi supervizija
je tu zelo pomembna in dobrodošla«. Svetovalec ali terapevt se ne sme odločati namesto ljudi.
Ker sama deluje bolj na področju, povezanim z rojstvom, razlago o osebnih dilemah razloži na
tem, da sama vidi ene vrste porod boljše kot druge, ker pa se pri delu srečuje tudi z ženskami, ki
na to gledajo drugače, mora znati svetovati tudi njim. Pravi: »Upreti se je treba skušnjavi, da bi
ljudi zvabili v svoj okvir. Tukaj ste soočeni s svojo zavezanostjo etičnim načelom. Kot
svetovalka ste odgovorni sami sebi in drugim, kajti s svojim svetovanjem ste si v stiku z
drugimi življenji, v katera je treba vstopati z vsem spoštovanjem. Seveda, zato je treba veliko
delati na sebi. Osnovni pogoj, da lahko delaš kot svetovalka je, da sprejmeš, da se boš kar naprej
soočala z nujo po premisleku o svojem delu.« Meni, da teoretična usposobljenost ni dovolj. Za
rast in zorenje v svetovalnem poklicu je poleg poznavanja metod, pristopov in teorije
svetovalnega in terapevtskega dela pomembno tudi, da gojiš »zelo močan notranji pa tudi
zunanji dialog«. Pravi: »Če niste pošteni do sebe, potem boste morda tehnično pravilno izvajali
svoje delo, do mojstrstva, h kateremu je dobro stremeti, pa je še kar nekaj poti.« Pri samem
svetovalnem procesu pa je zanjo bistvenega pomena človeški odnos, ki ga razviješ z drugim ali
drugo osebo.
Sestra (redovnica), zakonska in družinska terapevtka, pravi, da je v takšnih primerih postavljena
pred preizkušnjo, saj je po eni strani z osebo, s katero se pogovarja, ali s parom, kot terapevtka,
po drugi strani pa kot oseba, kot (ime), kot ženska. Omenja, da je odnos, ki ga čuti do teh, ki k
njej prihajajo, podoben materinstvu – duhovnemu materinstvu. V pogovoru skuša iti preko vseh
ali pa izza vseh moralnih in etičnih ozirov ali razlogov, o katerih bi lahko debatirala, ker ne
more in ni prav, vendar kljub temu izhaja iz doživljanja iz čutenj. Lahko naslovi tisto, kar čuti
sama, predvsem pa pušča prostor za čutenje tistega, kar doživlja oseba, ki je k njej prišla.
Razmišljajo tudi o tem, kaj bi lahko doživljal človek, par ... kasneje. Pri sebi mora zato: »Takrat
moram vedno znova sebe začutiti globlje, preko morale in etike. Pomeni, da začutiš sebe v
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globini svoje osebnosti, sebe začutiti kot žensko, pomeni začutiti v duhu. Ta duhovna dimenzija
je pa ljubezen, ki je več kot vse.« To ji pomaga, da v svetovanju ne zablokira, da ohrani odnos z
osebami, ki se sprašujejo o splavu. Zaveda se, da mora biti odločitev narejena od človeka, ki je
prišel. Pove mu, da je odločitev svobodna in njegova, vedno pa je prostor, da se naslovi to, kar
človek ob tem doživlja. Pomembno pa se ji zdi, da gre pri sebi globlje, da lahko ohrani odnos z
osebami tudi, ko naredijo svojo odločitev in tudi če bi naredili odločitev za splav.
Duhovnik meni, da Cerkev vedno brani nemočnega »in v tej situaciji je najbolj nemočen tisti, ki
dejansko še ni rojen. Ki ni sposoben izražati svojega interesa. To pa je nerojen otrok.« Zato
meni, je v katoliški Cerkvi: »Samo dejanje splava je označeno kot uboj nedolžnega človeškega
bitja, za katerega so predvidene tudi sankcije.« Človek, ki je povezan s takim dejanjem (mati,
lahko oče, ki nagovarja, starši, sorodniki, prijatelji, ki nagovarjajo ali pri tem podpirajo,
zdravstveni delavci ... ), je izključen, »ekskomuniciran, iz katoliške Cerkve. Po drugi strani pa
katoliška Cerkev daje prednost sočutju pred obsodbo in zato tudi daje mesto ljudem, ki imajo za
seboj izkušnjo splava. »Take ljudi je treba sprejeti. Ni jih mogoče kar tako povprek obsojati, ker
ne vemo, v kakšnih življenjskih okoliščinah so se odločale.« Meni, da ženske ne delajo splavov
iz užitka, ampak navadno v neki veliki stiski, v neki brezizhodni situaciji. »In zato seveda za
katoliško teologijo velja, da je treba taki osebi stati ob strani.« Povabljeni so k spovedi, da se
spravijo tudi s Cerkvijo, če želijo. Duhovnik ima zelo jasna merila pri svetovanju ljudem, ki se
znajdejo v situaciji, ko morajo narediti neko pomembno odločitev. Kot duhovnik, verski delavec
meni, da je njegova dolžnost seznaniti ljudi, vernike – zlasti vernike s stališčem katoliške
Cerkve, o takšnem problemu kot je splav. Ne sme pa sam odločati namesto drugih ljudi.
Odločiti se mora namreč človek sam. Če bi drugim govoril, da ne smejo splaviti, bi bilo to
»razumljeno kot neprofesionalno dejanje«. Po drugi strani pa: »Če duhovnik zagovarja splav, je
v taki situaciji tudi sam ekskomuniciran, iregularen za kakršnokoli delo znotraj katoliške
Cerkve.«
Duhovnik se dotakne tudi etičnosti govora o splavu v današnji družbi na splošno. Pove, da je
govor o splavu lahko problematičen, saj je ogromno ljudi, ki se tako ali drugače srečujejo s to
izkušnjo. »Zato v katoliški teologiji prav posebej poudarjamo, da ni vsak govor o splavu etičen
in legitimen.« Pri govorjenju o tem je potrebno biti obziren in takten. Omenja izkušnje:
»Ničkolikokrat se na predavanjih soočam s hudimi stiskami poslušalcev oziroma študentk, ki se
soočajo s hudimi problemi, ki dejansko te besede odstirajo, ubesedijo njihove zelo hude notranje
življenjske stiske in pa njihove včasih tragične spomine.« Zato se večkrat, ko govori o tej temi
na predavanjih, v naprej opraviči.
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3.6.2.2 .4 Preventiva
Preventiva je poglavje, ki ga nisem predvidevala, a je večina sogovornikov dalo preventivnemu
delovanju zelo velik pomen, ki ga bom nekoliko predstavila.
Svetovalna delavka na srednji šoli pravi, da je preventivno delovanje med mladimi pomembno
in da bi morali posvetiti preventivi veliko več pozornosti, da do primerov, ko se mora dekle
ukvarjati z vprašanjem o prekinitvi nosečnosti, sploh ne bi prišlo. »To so vseeno še punce,
srednješolke, ki so še same otroci in ni prav, da se ukvarjajo s temi problemi.« Na šoli imajo
nekaj preventivnih programov, kjer jih učijo, da »se priporoča odložitev spolnih odnosov, če pa
že ne gre, pa vsaj zaščita.« Pri etiki in komunikaciji pa med drugimi etičnimi dilemami, o
katerih se pogovarjajo, obravnavajo tudi prekinitev nosečnosti. Zdi pa se ji začeti s
preventivnimi programi šele v srednji šoli nekoliko pozno in je mnenja, da bi se moralo spolno
vzgojo preusmeriti na osnovno šolo. Najboljši kraj za spolno vzgojo se ji zdi šola, saj meni, da
je le-ta socializacijski prostor za otroke in mladostnike. Tudi zato, ker razume, da se nekateri
starši o tem ne morejo pogovarjati s svojimi otroki.
Tudi socialna delavka na Ginekološki kliniki meni, da je zelo pomembno, da delamo veliko na
preventivi z mladimi ljudmi, saj le ti »ponesejo ta stališča v svoja zrelejša leta«. Informacije o
zdravi spolnosti mladostniki pogosto »dobijo na preveč boleč način, z neko negativno
izkušnjo«. Po njenem mnenju bi se bilo potrebno z njimi več pogovarjati o tej temi. Omenja tudi
neke raziskave, ki kažejo, da kjer se starši z otroki pogovarjajo o spolnem zdravju, se potem tudi
ti otroci s svojim partnerjem to bolj pogosto pogovarjajo. Meni, da bi bilo prav, da bi se ljudje,
ki so si tako blizu, da imajo spolne odnose, pogovarjali tudi o tem, »kakšne so lahko posledice,
na primer, kaj bo, če pride do zanositve, kaj to pomeni za njiju, da sta si tako blizu«. Pri
svetovanju jih kdaj tudi vpraša, ali so se s partnerjem kdaj pogovarjale o tem, a povejo, da se
niso, da je to »taka nerodna tema«. Mladim se na to temo postavlja veliko vprašanj.
Podobnega mnenja je tudi ginekologinja, ki je delovala tudi na področju svetovanja
mladostnikom na področju spolnosti in preventive, z osveščanjem o kontracepciji. Njeno
mnenje je: »Bolj je otrok, tudi že otrok, v dosti zgodnji mladosti informiran na pravi način, bolj
ni pomembno, kje je tista meja, ker se bo vedno odgovorno obnašal, tudi če bo zgodaj začel s
spolnimi odnosi.« Če mladi dobijo prave informacije, lahko o teh stvareh zelo pametno
razmišljajo, se znajo odgovorno obnašati in »bo v dialogu s svojim partnerjem postavil stvari na
pravo mesto«.
Drugače meni sestra (redovnica), zakonska in družinska terapevtka, in sicer po njenem bi
morala biti vzgoja usmerjena v to, da bi že zelo zgodaj delali na tem, da bi mladi v odnosih

102

Čerin, Tina. (2012). Podpora v situaciji odločanja v zvezi s splavom. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

gradili: »Občutek varnosti, zaupanja, hkrati potem iz tega vstopanje v odnos. Lahko postopoma,
ne pa takoj vse.« Meni, da mladi, ki zelo hrepenijo po ljubezni, pogosto vstopajo v telesni odnos
prezgodaj: »Preskočijo vse stopnje, ker je zahteva takoj.« Niso dovolj opremljeni z besedami,
pogosto so tudi čustveno zanemarjeni zaradi pomanjkanja ljubezni in povezanosti s starši. Meni,
da »so lačni ljubezni, hrepenijo po ljubezni, vendar nimajo, ne poznajo ne načina ne besed, kako
to izraziti in potem jo izražajo preko telesa«. Zaradi pomanjkanja varnosti v odnosu skušajo
strah pred tem, ali bodo obdržali odnos, reševati z vstopanjem v spolnost, »da bo pa to zaveza«.
»Tudi včasih se zgodi, da so spočetja zato, da bo pač otrok povezal partnerski odnos, ker žal se
težko obnese, če ne naredim še nekaj na sebi.« Na ljubezen gleda kot na podarjanje drug
drugega, iz tega pa izhaja tudi njen kritičen pogled na kontracepcijo. Pravi: »Moje mnenje je, da
v kolikor je potrebno odnos zaščititi, pomeni spolni odnos zaščititi, da ne pride do spočetja,
težko verjamem, da je v tem odnosu zares prisotna ljubezen. Morata nekaj preprečiti, nekaj
zaščititi.« Z abortivno kontracepcijo se še posebno ne strinja. Misli si, da če že res ne gre
drugače, je bolje uporabljati kontracepcijo, ki preprečuje spočetje. Pravi pa, da je bolje, da
»delamo na vzgoji, da ne bo treba posegati po teh sredstvih.«
Tako tudi duhovnik nasprotuje kontracepciji, posebno tistim, ki imajo že po sebi abortivni
učinek, ker preprečuje zarodku, da bi se ugnezdil v maternico. »Abortivna sredstva so z vidika
katoliške teologije seveda zelo problematična.« Tudi druga kontracepcija se mu zdi
problematična, saj tudi ni zanesljiva. »Naša družba ne posreduje celostnih informacij o
uspešnosti kontracepcije. In v naši družbi, za katero je značilna izrazito kontracepcijska
miselnost, se z mediji vzdržuje mit o 100 % uspešni kontracepciji.« Ljudje, ki kljub uporabi
kontracepcije spočnejo otroka, navadno potem naredijo splav.
Zakonska in družinska terapevtka vidi velik pomen v preventivnem delovanju, saj se pogosto
sooča s trpljenjem, ki ga povzroča splav. »Ker so na robu samomora nekatere ženske.« Smisel
preventivnega delovanja pa vidi v tem, da v naprej vzbudi razmišljanje o teh stvareh:
»Ozaveščati mlade, kaj pomeni to spočetje.«
Prav tako duhovnik omenja pomen »detabuizacije nerojenega življenja«. Meni, da si bodo v
smeri odločitve za otroka lažje poiskali pomoč tisti, ki so »imeli izkušnjo detabuizacije
nerojenega človeškega življenja. Da so tekom svojega izobraževanja imeli priložnost videti
življenjsko zgodbo nerojenega otroka«. Pomembno se mu zdi, da ljudje dobijo »to zavest, da
nosečnost ni karkoli in da splav ni karkoli, ti ljudje jasno več razmišljajo, tudi poiščejo kakšno
pomoč«. Z detabuizacijo nerojenega življenja, povečevanjem izobrazbe na področju posledic,
naj bi ustvarjali pro-life zavest, »ki bo izrazito gledala na situacijo iz vidika nerojenega
življenja«. Po eni strani vidi pomen preventivnega delovanja v tem, da »mladim predstavlja
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nerojeno človeško življenje, se pravi ta pozitivni pristop«, po drugi strani pa, da se mladim tudi
pokaže, kako se splav opravi in pri tem omeni obe možnosti: kirurška in kemična. Da se pove
tudi za alternative v taki situaciji in »posledice in tveganja, ki so povezana s tovrstnimi
postopki«. Meni, da bi se v družbi moralo tudi bolj poudarjati vzgojo za odgovorno starševstvo.
Pomen materinstva in očetovstva bi moral biti bolj pozitivno ovrednoten, da bi se tudi tako
starši raje odločali za otroke.
Kljub temu, da socialna delavka na Ginekološki kliniki vidi velik delež preventivnega delovanja
v ozaveščanju o kontracepciji, pa pove tudi, da bi bilo dobro: »Da bi se recimo bolj usmerjali v
to, da bi bila zanositev zaželena. Da bi bil otrok zaželen, potem tudi v bodočem življenju
staršev.« Meni, da se ljudje, ki so v stiski, a si otroka želijo, tudi »obrnejo po pomoč in
sodelujejo z nekom, ki jim bo pomagal, in otroka potem nekako lahko obdržijo in skrbijo tudi za
njega«.
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4. INTERPRETACIJA
Naloga, ki je bila usmerjena k raziskovanju podpore v situaciji pred splavom, bi bila sama po
sebi nesmiselna, če bi domnevali, da je splav dogodek, ki ni povezan z osebno stisko, s
situacijo, v kateri se ljudje znajdejo sami in se ne srečujejo z nobenimi večjimi težavami,
stiskami. Pravica do svobodne izbire je res omogočila ženskam, da se svobodno odločajo o
rojstvu svojega otroka. Pa je situacija, v kateri se moramo odločati o rojstvu otroka, ko je ta že
na poti, res situacija, v kateri se z lahkoto odločamo?
Zanimivo se mi zdi razmišljanje zdravnika, ginekologa z ugovorom vesti, ki pravi, da je prav,
da nekdo, ki svetuje ženski pred takšno odločitvijo, ponudi velik spekter točnih informacij in
ponudi tudi alternative. Če je splav edina možnost, ki jo nekdo lahko izbere, pravzaprav ženska
nima možnosti izbire. Ramovš (1999) kritično pove, da je splav edina sistemsko urejena rešitev
v situaciji, ko ženska nepričakovano zanosi. Da bi ženska v svetovanju morala biti seznanjena z
alternativami, meni tudi Strehovec (2011), omenja pa jih tudi Svetovna zdravstvena organizacija
v dokumentu Safe abortion (2003) in duhovnik v intervjuju. Informacije, torej alternative in
različne možnosti podpore, morajo biti ženski posredovane celostne, točne, podane na razumljiv
način, zaupno in upoštevajoč potrebe ženske (Safe abortion, 2003; Sherr, 1995). Ginekologinja
je poudarjala, kako pomembno je, da so ženski ponujene vse informacije za in proti splavu.
Svojo vlogo v svetovanju je videla predvsem kot dobro informiranje ženske z vsemi možnostmi,
prednostmi in pomanjkljivostmi.
Najbolj splošna alternativna možnost splavu je posvojitev. Socialna delavka na Ginekološki
kliniki meni, da posvojitev svetujejo večinoma ženskam, ki so že višje noseče in jim ne morejo
odobriti prošnje za splav. Psihologinja v porodnišnici pravi, da se zanjo včasih odločijo ali
mladostnice, ženske, katerih zanositev je posledica posilstva ali starejše ženske, ki imajo že več
otrok doma. Obe pa povesta, da pa je posvojitev v Sloveniji zelo malo. Zupančič (1987) meni,
da se je z legalizacijo splava število posvojitev precej zmanjšalo. Odločitev za oddajo otroka je
gotovo težka iz mnogih razlogov. Poleg težav, ki jih prinaša sama nosečnost, se mora ženska
soočiti tudi z odzivom okolice, ki njeni odločitvi navadno ni naklonjena. Ženska bi zato morala
nosečnost prikrivati. Pri tem lahko pride do mnogih težav, saj mora imeti za to primeren prostor,
izločiti se mora iz njej znanega okolja za nekaj mesecev. Prikrivanje takšne skrivnosti pred
družino, sorodniki, prijatelji, sodelavci… gotovo ni lahko. Psihologinja na Ginekološki kliniki
omenja, da tudi ženske, ki oddajo otroka v posvojitev lahko kasneje spremljajo različne
čustvene težave. Ženska se gotovo sreča tudi z mnogimi čustvenimi stiskami. Tudi sama se
lahko čustveno naveže na otroka od katerega se mora nato ločiti. Tudi Bevc (1999) v svoji
knjigi omenja bolečino žensk, ki so otroka oddale v posvojitev. Sama zato vidi predvsem v
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času, ko je splav dovoljen, v dajanju otroka v posvojitev odgovorno dejanje. Strinjam se z njo,
ki meni, da je kljub temu, da je rezultat za žensko samo, ki ostane brez otroka, na koncu
podoben, lažje živeti z mislijo, da otrok vendarle nekje živi in razveseljuje nekoga drugega.
Toda ta posvojitev je po mojem mnenju skrajna rešitev, ko so res izčrpane vse druge možnosti
za to, da bi se ženska s priložnostjo materinstva lahko spoprijela sama. V nadaljevanju se bom s
pomočjo literature in tega, kako situacijo ženske vidijo ljudje, ki se s to problematiko srečujejo
v svojem poklicu, skušala soočiti s to situacijo. Situacije žensk so lahko zelo različne. Kot
menita ginekologinja in socialna delavka na Ginekološki kliniki, pridejo na splav ženske vseh
starostnih in statusnih skupin. Maček (2004) meni, da bi v svetovanju morala biti namenjena
posebna skrb tveganim skupinam, ki jih predstavljajo mladoletnice, povratnice in bolne
nosečnice. Noseče mladoletnice se znajdejo v težki situaciji, ki jo duhovnik opisuje kot stanje
hude panike in pritiskov s strani partnerja in staršev. Svetovalna delavka na srednji šoli meni, da
se mnoge doma ne upajo povedati za svojo nosečnost. Število mladostnic pa naj bi se v zadnjih
letih sicer zmanjšalo (Pinter, 2003), saj so po mnenju socialne delavke na Ginekološki kliniki
dovolj osveščene. Kot menita Socialna delavka na Ginekološki kliniki in Zupančič (1991) pa
imajo mladostnice prav tako pravico odločati o svojem telesu, zato za njihovo odločitev ni
potrebno strinjanje ali vedenje staršev.
Psihologinja na Ginekološki kliniki omeni tvegano skupino povratnic, ki jih označi kot posebno
skupino, ki sprejemajo splav kot način kontracepcije in ne sprejemajo nobene druge oblike.
V teoretičnem delu sem namenila pozornost tudi odvisnicam. Nekatere raziskave (Martino,
Collins, Ellickson in Klein, 2006; Reardon, Coleman in Cougle, 2004, Reardon in Ney, 2000)
ugotavljajo povezanost med odvisnostjo in nezaželeno nosečnostjo. Različni avtorji omenjajo
mladostniško subkulturo, kjer mladi razvijajo svojo identiteto tudi preko uporabe različnih
substanc in v tveganem spolnem vedenju (Kramžar, 1998; Becker, 1953, 1963, 1969, v Flaker,
1999; Dekleva, 1999). V takšnem načinu življenja se lahko hitro pojavi nosečnost, ki si je dekle
ne želi. O odvisnikih moji sogovorniki niso veliko spregovorili.
V težki situaciji se znajdejo tudi tiste, katerih nosečnost je posledica posilstva. Psihologinja na
Ginekološki kliniki meni, da te nosečnosti včasih prekinjajo tudi v višji starosti, saj ženske
dolgo časa upajo, da niso noseče. Socialna delavka pa meni, da pogosto oni ne izvejo, da je šlo
za posilstvo, saj ženske o tem težko spregovorijo. Pri posilstvu gre namreč za težko dejanje, kjer
je zlorabljeno telo in duša ženske in jo to dejanje zaznamuje za vse življenje (Plaz, 2000). V
težkih situacijah se znajde tudi ženska, ki doma doživlja nasilje. O tem govori tudi Socialna
delavka na Ginekološki kliniki.
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Neredka pa je tudi situacija, ko se ljudje srečujejo z rezultati presejalnih in diagnostičnih testov,
ki napovedujejo otrokovo prizadetost, okvaro ali bolezen. S takšnimi situacijami se pogosto
srečuje svetovalka na Združenju Naravni začetki. Starši se takrat znajdejo v hudi stiski, saj
ženske že razvijejo nek odnos do otroka. Sooča se z dvojno izgubo in prav tako z dvojnim
žalovanjem. Prva izguba je izguba ideala otroka, njenih predstav o njem in druga dejanska
izguba. Tudi Zaviršek (2005) pravi, da živimo v kulturi, ko pričakujemo idealnega otroka in
zato napoved prizadetosti otroka pogosto za ljudi pomeni kronično stresno situacijo. O teh
situacijah govori tudi psihologinja na Ginekološki kliniki. Meni, da se ob ugotovljeni
nepravilnosti staršem ponudi možnost prekinitve nosečnosti, da pa se upošteva tudi njihova
želja, če zaradi svojih prepričanj tega ne želijo. Meni, da se za splav v tem primeru lažje
odločijo tisti, ki imajo izkušnjo z ljudmi s posebnimi potrebami, kakor tisti, ki nimajo predstave
o tem, kako zgleda življenje s prizadetim človekom. Po mojem mnenju bi lahko bilo tudi
obratno, saj sem sama ob prostovoljnem delu v domu, kjer živijo osebe s posebnimi potrebami
izgubila mnogo predsodkov in strahu, ki so bili sprva prisotni ob srečanju z njimi.
V nadaljevanju bom s pomočjo literature in opisov sogovornikov izluščila, kaj svetovalni
delavci vidijo kot ključne razloge, zaradi katerih se ženske odločajo za splav. Naloga bi bila
gotovo bolj poglobljena in relevantna, če bi mi o svoji situaciji in doživljanju spregovorile
ženske same, a se tega nisem lotila, saj je splav zelo občutljiva tema, o kateri ženske redko
spregovorijo izven zaupnih odnosov, ki pa jih tekom raziskovanja ne bi mogla zagotoviti.
Pojavil se je tudi pomislek, da bi z vprašanji zbujala občutke, s katerimi se ženska ne bi zmogla
pravilno soočiti in tudi jaz jim pri tem ne bi mogla pomagati. Situacijo ženske sem torej
spoznavala predvsem po opisu mojih sogovornikov, ki so mi povedali, kako situacijo ženske v
tej situaciji zaznavajo sami. Izbrala sem ljudi, ki so v različnih poklicih, kjer se srečujejo s to
tematiko in so zelo različni med seboj tudi v stališčih, kar nalogo bogati in omogoča bolj
celosten pogled na situacijo.
Izhajajoč torej iz situacije in potreb ženske, bom skušala razmišljati o alternativah, oblikah
podpore, pomoči, ki so lahko ponujene s strani strokovnih delavcev, kot sem to zasledila v
literaturi ali kot to vidijo moji sogovorniki v intervjujih. Opozorila bom tudi na področja, kjer je
podpora pomanjkljiva in bi jo bilo dobro še razvijati.
Razlogi, zaradi katerih se ženske odločajo za splav, so zelo različni. Sama sem jih razdelila na
zunanje in notranje razloge. Z zunanjimi razlogi mislim razloge, na spremembo katerih ženska
sama ne more veliko vplivati. Morda bi jih dobro opisala tudi s trditvijo socialne delavke na
Ginekološki kliniki, ki meni, da se ženska pogosto odloči za splav zaradi razlogov, ki so jo
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bremenili še preden je zanosila. Kadar pa govorim o notranjih razlogih, mislim na razloge, ki jih
nosi ženska sama in na katere ima sama največji vpliv.
Med zunanjimi razlogi bi lahko najprej omenila ne-podporno okolje, posebno s strani partnerja
in družine (Igličar, 2009; Brown, 2007). Duhovnik poudarja, kako je podpora v okolici ženske
pomembna, saj če ima ženska zadostno podporo, da bi lahko imela otroka, se prej odloči zanj.
Podpora pa je pomembna tudi, ker je brez nje lahko prikrajšan tudi otrok, kot pravi socialna
delavka na Ginekološki kliniki. Svetovalna delavka na Združenju Naravni začetki pa meni, da
odziv okolice vpliva tudi na njeno sprejemanje nosečnosti. Sestri (redovnici), zakonski in
družinski terapevtki, se zdijo situacije, v katerih se ženska znajde brez podpore, krivične, saj
lahko žensko na nek način »prisilijo« v splav. Ob bok njenemu mišljenju bi lahko postavili
pomislek, ki ga izpostavita Mojškerc (2007) in Krist (1985, v Kaplan, 1992). Dvomita o tem, da
je odločitev za materinstvo vedno svobodna odločitev ženske in v skladu z njenim notranjim
nagibom, saj lahko svoje odločitve povezuje le z pričakovanji družbe, ki od nje pričakujejo
sprejemanje materinstva.
Igličar (2009) omenja, da je veliko lažja situacija, če partner žensko podpira. Prav tako pravi
tudi svetovalka na Združenju Naravni začetki in pravi, da je podpora partnerja zelo pomembna
posebno v situacijah, ko je nosečnost par presenetila. Velika razlika je, ali je nosečnost pri
partnerju sprejeta z veseljem ali hladno. Tudi Brajša (1987) meni, da ima partner pomembno
vlogo pri ženskem sprejemanju ali nesprejemanju nosečnosti. Ženska, ki ima s partnerjem
nestabilen odnos, se težko odloči, da bi ostala sama z otrokom (Dreu, osebna komunikacija, 8.
april, 2011). Prav tako meni socialna delavka na Ginekološki kliniki, ki pravi, da se ženske
bojijo tega, da bi že v naprej morale sprejeti, da bodo samohranilke. Omenja pa tudi raziskavo,
kjer so ugotovili, da je partnerjevo odklanjanje, da bi imel otroka, najpogostejši razlog za
odločitev za splav. O tem govori tudi sestra, zakonska in družinska terapevtka, in pravi, da je
pomembno, da partnerja ustvarjata medsebojno varno okolje, v katerem se lahko pogovarjata,
kaj za njiju pomeni nosečnost. Tam se lahko najde prostor tudi za otroka. Socialna delavka na
Ginekološki kliniki pravi, da se ženske bojijo tudi povezanosti z nasilnim partnerjem. Tudi
ginekologinja omenja, da se v konfliktnih situacijah ženska želi izogniti nadaljnjim odnosom s
partnerjem, kar bi ji bilo onemogočeno, če bi se odločila za otroka, posebno v situacijah, ko je
partner tudi nasilen. Podobno razmišlja Kompan Erzar (2003), ki meni, da lahko pride do večjih
težav, ko morata ločena partnerja usklajevati skupno starševstvo. Krivično pa bi bilo govoriti,
da so vsi moški podobni, nasilni, da se ne strinjajo z nosečnostjo in rojstvom otroka, da silijo
žensko v splav. Situacije moških so zelo različne, prav tako njihov odnos do splava. Nekateri
žensko res zapustijo ob novici o nosečnosti, nekateri pa splavu nasprotujejo, nekateri so jim
pripravljeni stati ob strani, nekateri puščajo vso svobodo odločitvi ženske (Reclaming
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fatherhood, 2008). Svetovalna delavka v srednji šoli meni, da se ne spominja primera, da bi fant
dekletu grozil, da bi jo zapustil, če ne bo naredila splava. Dekletu, ki je otroka obdržala, pa je
fant zelo stal ob strani. Sestri, zakonski in družinski terapevtki, se zdi zelo pomembno, da
partner stoji ob strani ženski in jo podpira ne glede na njeno odločitev.
Partnerja nadomestiti s strokovno pomočjo je nemogoče, lahko pa se ponudi pomoč za
reševanje težav v odnosu, kar omenja socialna delavka na Ginekološki kliniki. Sestra, zakonska
in družinska terapevtka, in zakonska in družinska terapevtka pravzaprav delata prav na tem
področju. Obe sta v intervjujih omenjali tudi različne primere dela s pari, ki so se srečevali s
problemom splava. Posebno zanimiv mi je bil primer sestre, zakonske in družinske terapevtke,
ki je delala s parom, ki je bil v zelo konfliktnem odnosu. V obdobju obiskovanja terapij je gospa
zanosila, a sta se kmalu nato razšla. Na terapijah sta z gospo ovrednotili težko situacijo, v kateri
se je znašla. Gospa je s pomočjo in podporo terapevtke ovrednotila svoje materinstvo in se
odločila, da bo otroka obdržala. Poiskala si je pomoč v širši socialni mreži. Zgovoren primer, ki
govori o tem, kako pomembno je, da ima nekdo čustveno podporo v težki situaciji in nekoga, ki
mu zna prisluhniti. V Sloveniji je veliko terapevtskih centrov, ki nudijo parom in
posameznikom podporo na področju odnosov. Žal so ti navadno plačljivi in zato nekoliko manj
dostopni.
Sestra, zakonska in družinska svetovalka, je povedala, da je v situaciji, ko je mama
samohranilka, pomembno, da ima dobro razvito socialno mrežo. Nujno potrebuje nekoga, ki ji
bo občasno ponudil varstvo in ji stal ob strani. K razvoju socialne mreže sicer lahko veliko
prispeva sama, lahko pa ji svetovalni delavec pri tem pomaga s spodbudo in nasveti. Lahko ji
socialno mrežo pomagajo razširiti tudi različne organizacije, ki nudijo podporo mladim mamam
ali družinam. Organizaciji Združenje Naravni Začetki ter Zavod Tamala nudita tudi različne
oblike svetovanja in pomoč na domu, dnevni center, različne delavnice, kjer se lahko mame
družijo. Mlade mame lahko najdejo podporo tudi v različnih, njim namenjenim skupinam. Poleg
skupin za mlade mamice, ki že obstajajo, mi prihajajo na misel skupine, ki bi lahko obstajale
tudi za nosečnice, kjer bi se bodoče mamice med seboj lahko povezale, izmenjevale izkušnje in
si podeljevale tudi strahove, pomisleke ter pri drugih, ki so v podobnih situacijah, našle nekaj
opore.
Poleg partnerja pa ima velik pomen tudi podpora v družini (Igličar, 2009; Brown, 2007).
Družinske vezi so se danes zelo spremenile (Juul, 2009; Žorž, 2006), kar pogosto pomeni
šibkejšo socialno podporo s strani staršev, o čemer govori tudi socialna delavka na Ginekološki
kliniki. Mnogi starši so ločeni, si ustvarijo nove družine in ne morejo biti v oporo starejšim
otrokom in njihovim družinam. Kljub temu pa mnogim tudi danes, kot ugotavljajo Dremelj,
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Kogovšek in Hlebec (2004), glavni vir emocionalne opore ljudem predstavlja družina. Poleg
tega, da družina lahko predstavlja posamezniku socialno oporo, pa je za mnoge lahko tudi vir
stresa (Cassel, 1967, v Hlebec in Kogovšek, 2004). Bevc (1999) omenja, da se to lahko zgodi
ženskam, ki ne ustrezajo predstavam normalnosti, pričakovanjem, ki so sprejemljiva. To se
gotovo dogaja mladoletnicam, ki nepričakovano zanosijo, zato je takrat podpora staršev toliko
bolj pomembna (Igličar, 2009). Bevc (1999) pravi, da takrat namesto vir opore družina postane
rizični dejavnik.
Duhovnik je povedal, da podpora v družini pomaga mladim dekletom, da se za splav ne
odločijo. Svetovalna delavka v srednji šoli pa je omenila, da si mnoga dekleta doma niti ne
upajo povedati, da so zanosila. Situacije so gotovo zelo različne in zunanji razlogi se pogosto
prepletajo z notranjimi. Tukaj bi se dalo razvijati še veliko novih možnosti podpore, tako
formalne (skupine za

samopomoč,

svetovanja,

dnevni

centri

...)

kot

neformalne

(medgeneracijsko sodelovanje, podpora prijateljev, sorodnikov, družine ...).
Zunanji razlogi za splav pa so lahko tudi to, da ima ženska že dovolj otrok (Igličar, 2009; Dreu,
osebna komunikacija, 8. april, 2011). Duhovnik meni, da se za splav najpogosteje odločajo prav
ljudje, stari 30–40 let, ki imajo že dovolj otrok. Lahko se zgodi, da ženska presodi, da bi se bilo
v odnosu do že rojenih otrok bolj odgovorno odločiti za splav (Kirkman, Rowe, Hardiman,
Mallett in Rosenthal, 2009). Takšno situacijo omenja tudi ginekologinja, ko govori o socialni
stiski ženske, ki na primer ostane brez partnerja, pa se ji napoveduje še en otrok. Stiska, ki je že
tako velika, bi se z novorojenim otrokom še povečala.
Lahko se nov otrok napove prekmalu po rojstvu prejšnjega otroka. Na odločitev lahko vpliva
tudi starost ali bolezen ženske (Igličar, 2009). Zakonska in družinska terapevtka ter svetovalna
delavka na srednji šoli meni, da se starejše ženske sprašujejo, ali bo z otrokom kaj narobe.
Včasih pa, kot meni psihologinja na Ginekološki kliniki, starost ženske pretehta tudi v odločitev
za otroka, saj se zaveda, da kasneje lahko ne bo imela več priložnosti imeti otroka, zato ga
obdrži, tudi če je bil nenačrtovan.
Sestra, zakonska in družinska terapevtka, omenja oblike podpore, ki se lahko upoštevajo v
razlogih, naštetih v zgornjih dveh odstavkih. Pri svetovanju v teh težkih situacijah je
pomembno, da ji nudi podporo nekdo, ki jo začuti in vidi situacijo v celoti. Da ne spregleda
njene stiske ne dejstva, da je v spočetju otrok. Dobro je, da je ob njej nekdo, ki ji pomaga
ovrednotiti materinstvo, njeno ženskost in jo opolnomočiti.
Na odločitev lahko vpliva tudi socialna nestabilnost (Brown, 2007). Ginekologinja meni, da so
ženske pogosto razmišljale, kako bodo preživljale otroka in zanj primerno materialno skrbele.
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Socialno nestabilnost omenja tudi psihologinja v porodnišnici in meni, da so te zgodbe včasih
nekoliko težje, saj bi si ženske v drugačni situaciji otroka želele. Socialne delavke takrat skušajo
iskati tudi druge rešitve, ki bi ženski omogočile sprejetje otroka in življenje v normalnih
razmerah. Sestra, zakonska in družinska terapevtka in socialna delavka na Ginekološki kliniki
omenjata, da je finančna nestabilnost lahko razlog, da se par ali ženska odloči za splav. Menita,
da je lahko ta razlog prepleten tudi z drugimi, ki zadevajo odnose. Socialna delavka na
Ginekološki kliniki pa poleg soočanja z izgubo službe, brezposelnostjo, revščino omenja tudi
pozno osamosvajanje mladih ljudi, ki so dolgo odvisni od svojih staršev. To sem zasledila tudi v
literaturi. Žavbi (2008) pravi, da se mladi danes osamosvajajo bolj pozno, kar kaže
podaljševanje študija, pozna zaposlitev in stanovanjske težave. Zato mladi danes prelagajo
odločitev za prvega otroka na kasnejša leta.
Ženska se boji odločitve za otroka tudi, če nima zanesljive zaposlitve (Dreu, osebna
komunikacija, 8. april, 2011). Zanimive so tudi ugotovitve raziskav, ki jih omenjajo Kanjuo
Mrčela in Černigoj Sadar (2006), kjer ugotavljajo povezave med prožnimi in negotovimi
oblikami dela ter odločanjem za materinstvo. Strah pred tem, da bi otrok pomenil zanje
materialno breme, omenja tudi Stermecki (2005). Pravi, da se nekatere ženske bojijo tudi
omejitev v karieri, kar je lahko povezano z notranjimi razlogi, bojijo se omejenosti v svoji
uresničitvi. Podobno meni psihologinja na Ginekološki kliniki, ki pravi, da je tudi uspešna
kariera lahko razlog, da ženska ne sprejme materinstva.
Socialna delavka na Ginekološki kliniki trdi, da je pomembno poznavanje predpisov, področja
socialnega varstva in družinske zakonodaje. Zorn (2004) prav tako pravi, da je pomembno
poznavanje zakonodaje o materinstvu, da lahko ženski pomagaš z ustreznimi informacijami v
njihovih socialnih problemih. V teoretičnem delu sem namenila le majhen del zakonodaji, ki se
dotika tega področja. Omenila sem Zakona o delovnih razmerjih (2002), ki se mi zdi pomemben
z vidika varovanja zasebnosti ženske. Delodajalec ne bi smel ovirati ženske v njenem zasebnem
življenju na področju načrtovanja družine. Pri tem je zakonsko zaščitena, žal pa se pogosto
dogaja, kot omenjata Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar (2006), da delodajalci tega ne
upoštevajo. Zakon o starševstvu in družinskih prejemkih (2006) ureja prejemke, ki so
nadomestilo plači v nosečnosti, otroške dodatke ... Tudi nezaposlene in študentke, ki so mamice,
lahko prejemajo starševsko nadomestilo (Center za socialno delo Ljubljana-Šiška). Področje
zakonodaje sem raziskala zgolj površno. Če bi se res začela ukvarjati s tem področjem, bi se
vanj še bolj poglobila ali pa bi prosila za pomoč kakšno socialno delavko.
V hujših socialnih stiskah se kot alternativna rešitev ponuja tudi možnost, da se ženski išče
nadomestno začasno bivališče. V Sloveniji imamo 12 varnih hiš in 7 materinskih domov (Varne
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hiše, zavetišča, zatočišča in materinski domovi ter drugi programi za preprečevanje nasilja,
2011). Žagar in Urbančič (2003) menita, da je ta možnost uporabna v primerih, ko je ženska
brez stanovanja, kadar se srečuje z nasiljem ali ima podrto socialno mrežo. Psihologinja na
Ginekološki kliniki omenja primere brezdomk. Kadar so ženske v socialnih stiskah, a si sicer
otroka želijo, jim pomagajo poiskati možnosti. Tudi socialna delavka na Ginekološki kliniki
meni, da ženski ponudijo možnost bivanja v materinskih domovih. Socialna delavka omenja
tudi nudenje materialne pomoči ženskam, ki niso v stanovanjski stiski, in sicer nabiranje opreme
za dojenčka.
Na tem področju bi bilo mogoče še marsikaj narediti. Predvsem na področju zakonodaje, ki bi
morala še bolj ščititi pravice tistih, ki se odločajo za otroke. Razširiti in olajšati bi bilo potrebno
možnosti zaposlovanja, zagotavljati delovna mesta in omogočati lažji prehod v neodvisno
življenje za mlade, da le ti ne bi bili, kot pove socialna delavka na Ginekološki kliniki, pogosto
tudi ekonomsko še odvisni od staršev. Tako bi se lažje osamosvojili in si ustvarili družine, če bi
to želeli. Tudi na področju stanovanjske politike bi morali olajšati dostop do stanovanj mladim
družinam in materam z otroki.
Nekateri avtorji omenjajo tudi notranje razloge, ki lahko vplivajo na odločitev ženske. Ti so bolj
psihološke narave. Svetovalka na Združenju Naravni začetki opisuje, težave s sprejemanjem
materinstva, ki so povezane z njihovimi osebnimi značilnostmi. Nekatere svoji novi nalogi še
niso dorasle. Bojijo prevzema odgovornosti in težke naloge, ki vključuje njihovo celostno
udejstvovanje. Nekatere ženske, pa se čutijo preveč odgovorne in želijo biti popolne v nalogi, ki
si jo zastavijo.
Stermecki (2005) govori o tem, da nekatere ženske dvomijo o svojih sposobnostih in se čutijo
nemočne v zvezi s skrbjo in vzgojo. Tudi zakonska in družinska terapevtka omenja, da ženske
razmišljajo, ali so sposobne vzgajati otroka. Svetovalka na Združenju Naravni začetki pravi, da
so ti dvomi običajni pri ženskah, ki se soočijo z nosečnostjo, posebno če jih ta preseneti.
Sprašujejo se o novi vlogi, o partnerstvu, ovrednotijo situacijo. Toda po njenem mnenju so ti
dvomi običajni in se pojavljajo pri večini žensk, večje težave se pojavijo pri večjih čustvenih
konfliktih. Tudi sestra, zakonska in družinska terapevtka, se srečuje z ženskami in moškimi, ki
nosijo v sebi dvome o svoji starševski sposobnosti. Svojo vlogo kot terapevtka v teh primerih
vidi v tem, da jim pomaga ovrednotiti starševstvo, pomaga prebuditi in razvijati potencial, ki ga
nosijo v sebi. Namesto njih verjame, da to zmorejo in jih opogumlja. Skupaj tudi pogledajo na
zgodovino teh strahov ter jih skušajo ozavestiti.
Deutch (1963, v Pavšič Mrevlje, 2006) prav tako omenja občutek nesposobnosti v čustvenih
zahtevah materinstva. Poudarja pa tudi strah, ki ga lahko čutijo ženske ob soočanju z
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materinstvom, da bodo izgubile svojo osebnost, kar lahko doživlja kot strah pred smrtjo, čuti, da
so ogrožene njene erotične vrednote, lepota, profesionalne ali intelektualne vrednote. Podobno
omenja tudi Stermecki (2005), ko meni, da se nekatere ženske bojijo odpovedi svojim sanjam,
hrepenenjem, svobodi, bojijo se monotonega vsakdanjika in tega, da jih bo partner z rojstvom
otroka »privezal nase«. Takšno situacijo omenja zakonska in družinska terapevtka, ko opisuje,
da za žensko otrok pomeni nekaj groznega, saj bo s svojim prihodom popolnoma spremenil
njeno situacijo. Omejeval bo njeno svobodo, morala bo prenašati partnerja, za katerega ne ve,
ali bi z njim ostala. Ne ve, kako naprej, skrbi jo tudi, kaj bodo rekli ljudje v okolici.
Zanimalo me je tudi samo čustveno doživljanje ženske, ki se znajde v situaciji odločanja v zvezi
s splavom. Igličar (2009) pravi, da gre malo žensk ravnodušnih na splav, saj je večina od njih v
tej situaciji v hudi stiski. Ginekologinja pravi, da se ženske težko odločajo za splav. Tudi
socialna delavka na Ginekološki kliniki pravi, da gredo večinoma ženske zelo težko na splav,
zanj se odločijo kot izhod v sili. Čeprav pa so tiste, ki pridejo, že odločene in zelo redko
ambivalentne in če so, svoje pomisleke tudi izrazijo. Ginekolog z ugovorom vesti prav tako
pravi, da si zelo redke premislijo, da pa tiste, ki imajo velike pomisleke, otroka navadno rodijo,
tudi če je ta prizadet.
Svetovalna delavka na srednji šoli opisuje čas odločanja deklet, ki še razmišljajo in pravi, da v
času odločanja dekleta pretehtavajo obe možnosti. V obe se skušajo vživeti, razmišljajo o
posledicah obeh možnosti, nato pa izberejo tisto, ki je glede na njihovo situacijo za njih bolj
sprejemljiva in pogosto je to splav. Socialna delavka na Ginekološki kliniki pravi, da ženske
takrat doživljajo precej burna čustva. Ta čustva opisuje duhovnik v primerih najstnic. Meni, da
so v času odločanja v hudi stiski, da so to pogosto napadi panike in doživljanje hudih pritiskov s
strani staršev ali partnerja. Podobno opisuje zakonska in družinska terapevtka. Pravi, da
doživljajo močna stanja zmede, notranji pritisk, veliko strahu, pravi, da se čustva preklapljajo,
čutijo pritisk, da se morajo na hitro odločiti. Pogosto so tudi jezne same nase, da niso bolj
pazile. Razočaranje in žalost nad previdnostjo je omenila tudi socialna delavka na Ginekološki
kliniki.
Leonhardt-Lupa (1995) pravi, da je doživljanje nosečnosti zelo povezano z odnosom do otroka.
Tudi Praper (1992) meni, da je otrok že v zgodnjem obdobju z materjo v »aktivnem« odnosu.
Bibring (1961, v Rojšek, 1996) pa meni, da ženska v zgodnji nosečnosti otroka še ne doživlja
kot psihični objekt. Zanimalo me je, kaj bodo o tem povedali tudi moji sogovorniki. Duhovnik
pravi, da veliko žensk naredi splav iz »nevednosti«, saj ženske, s katerimi se srečuje in imajo za
sabo izkušnjo splava, pogosto povejo, da se v času odločanja niso zavedale, da je šlo za otroka.
Meni, da mnogi zaradi velike čustvene stiske skušajo zanikati dejstvo, kaj je otrok in ga
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doživljajo kot nekega vsiljivca, neko tkivo. Sestra, zakonska in družinska terapevtka, pravi, da
je doživljanje otroka lahko različno. Nekateri se zavedajo, da je to življenje, nekateri pa ga
lahko doživljajo kot nekaj, kar jim je v tistem trenutku odveč. Po njenem mnenju je to odvisno
tudi od tega, koliko je nekdo v stiku s samim seboj. Ginekologinja pa pravi, da se vsaka ženska,
ki je noseča, zaveda, da je to otrok, je z njim v odnosu in je v odločanju zaradi tega v stiski.
Svetovalna delavka na Združenju Naravni začetki tudi govori o odnosu do otroka. Pravi, da ima
vsaka mama do otroka nek poseben odnos, ki pa ga navzven kažejo različno. Nekatere se z njim
tudi pogovarjajo, mu pojejo spet druge tega ne počnejo. Ker se s prekinitvami nosečnosti
srečuje predvsem v kontekstu, ko se ženske soočajo z napovedjo prizadetosti otroka, pravi, da
gre pri tem za hude stiske, saj se je z otrokom že povezala, razvila do njega nek odnos.
Kot sem omenjala zgoraj, se ženska srečuje v situaciji pred splavom z zelo različnimi čustvi,
mislimi. Precej svetovalnih delavk je omenilo, da se ženska v situaciji odločanja srečuje s precej
burnimi čustvi in da gredo le redke na poseg tako, kot da ni dogodek nič posebnega. Pomembno
se mi zdi, da imajo na razpolago v situaciji odločanja nekoga, ki jim je na razpolago za pogovor
in čustveno oporo.
V Ljubljani imajo to možnost, kjer lahko opravijo pogovor s socialno delavko in psihologinjo.
V drugih krajih je na voljo le ginekolog, lahko pa si poiščejo ženske pomoč pri različnih drugih
svetovalcih, katerih specifika ni svetovanje, povezano s splavom, se pa v pogovorih lahko
dotaknejo tudi tega področja. Zdelo bi se mi dobro, če bi obstajala še kakšna dodatna
svetovalnica pred splavom, ki bi bila ločena od zdravstvene ustanove. Kot je povedala
svetovalna delavka na srednji šoli bi morala biti takšna svetovalnica nevtralna. Predstavljala bi
kraj, kamor se ženska lahko umakne pred vsemi pritiski okolice, ki ga omenja Mlinar (2009), in
kjer lahko naredi odločitev v miru. Svetovalnica bi bila namenjena specifiki tega področja, zato
bi morala biti povezana z drugimi službami, ki lahko v tej situaciji ponudijo pomoč. V okviru
takšne svetovalnice bi lahko deloval tudi zaupni telefon, kamor bi se ženske lahko obrnile v
situaciji, ko se v tej situaciji znajdejo same. Tudi preko telefona bi se jim lahko ponudile
potrebne informacije.
Svetovanje v tem primeru vidim kot kraj, kjer ima ženska možnost ozavestiti svoje notranje
razloge, se soočiti s svojimi čustvi in ovrednotiti tudi odnos, ki ga je morebiti že razvila do
svojega nerojenega otroka. V Safe abortion (2003) menijo, da naj svetovanje temelji na
prostovoljni bazi. Tudi svetovalna delavka na srednji šoli meni, da deklet na razgovor ne vabi, k
njej pridejo same. Tako se tudi meni zdi pomembno, da obstaja nekdo, ki jim je na razpolago, a
jih v pogovor ne sili.
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Kot pravi Čačinovič Vogrinčič (2000) naj bi se tekom svetovanja v pogovoru odpiral prostor,
kamor lahko prihaja zgodba tistega, ki potrebuje pomoč. Nato skupaj raziskujeta zgodbo, iščeta
rešitve in tako soustvarjata novo. Strehovec (2011) meni, da mora biti ženski v tej situaciji
ponujena tudi psihološka podpora. Zorn (2004) vidi svetovanje kot zaupen pogovor med žensko
in svetovalko, poudarja, da mora biti pri svetovanju v ospredju humanost. Tudi ginekologinja je
svetovanje vedno vodila v pogovoru z žensko, kjer sta pogledali, zakaj je do takšne situacije
prišlo in nato sta skupaj pogledali, kako bi ta problem rešili. Psihologinja na Ginekološki kliniki
meni, da je pomembno poslušanje in pravilno odzivanje na to, kar ženska pove. To, da človek
sebe sliši, pomaga tudi človeku v sami situaciji, da lažje ozavesti. Pomembno se ji zdi, da tekom
pogovora svetovalka začuti, zakaj se je pri ženski pojavila dilema, kako močna je ambivalenca
in kakšna je njena situacija. Ženska se mora v pogovoru počutiti dovolj varno, da se lahko
odpre.
Čačinovič Vogrinčič (2000) meni, da moramo v svetovanju dajati prednost odnosu, ki ga tudi
Kristančič in Ostrman (1998) vidita kot osnovo svetovanja. Kobolt in Rapuš-Pavel (2006)
menita, da odnos omogoča vzpostavitev osebnega in strokovnega polja. Tudi Lamovec (1994)
omenja pomen subjektivnega odnosa, poudarja pomen topline in empatije v svetovanju.
Zanimati nas mora, kako posameznik doživlja svojo situacijo. Tudi svetovalka na Združenju
Naravni začetki meni, da je pomembno dobro poslušanje in razumevanje zgodbe. Skupaj z
žensko pogledata na situacijo in iščeta najboljšo možno rešitev, pogledata tudi na ovire. Meni,
da mora svetovalec pomagati ljudem, da sami najdejo moč za soočanje s situacijo, odločitve in
delovanje, saj s tem tudi sami prevzamejo odgovornost za svoje delovanje ali nedelovanje. Tudi
Gordon (1989, v Vec, 2002) pravi, da mora svetovalec zaupati v uporabnika in verjeti, da se je
ta zmožen sam soočiti s problemom, da je sam odgovoren za svoje vedenje. Podobno razmišlja
Saleebey (1992, v Čačinovič Vogrinčič, 2000), ki omenja sedem načel za krepitev moči
posameznika, med katerimi je tudi opolnomočenje, verjetje v moč ljudi, sodelovanje. O
opolnomočenju govori tudi Adams (1996, v Flaker, 1996), ki meni, da s krepitvijo moči
posameznik pridobiva večji vpliv na svoje življenje. Thiersch (1991, v Kobolt, 1997) meni, da
moramo pri uporabniku poudarjati predvsem njegove »močne točke«.
Svetovalna delavka v srednji šoli meni, da je poslušanje najpomembnejši del svetovanja. Včasih
usmeri pogovor v kakšen določen občutek, za katerega se ji zdi pomembno, da ga razčisti,
postavlja dekletu različna vprašanja in ji predstavlja različne možnosti, o katerih se nato
pogovarjata. Tudi ginekologinja pravi, da je v svetovanju vedno skušala ženski predstaviti
različne možnosti. Vedno je tudi iskala razloge, zaradi katerih se je ženska odločila za splav. Če
je videla, da razlogi niso zelo pomembni, je spodbudila žensko tudi k drugačnim možnostim.
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Splav je videla kot rešitev le v brezizhodni situaciji in informacije o njem je ponudila ženski, ko
je bila ta že odločena.
Svetovanje je torej pogovor, v katerem je prostor za čustva ženske, ki pride na svetovanje, kot to
pove psihologinja na Ginekološki kliniki. Prostor je tam tudi za njena stališča, njeno doživljanje
situacije, za njene vire moči. Hkrati pa mora biti tudi odločitev njena. Nihče drug ne more
prevzeti odgovornosti za odločitev osebe, ki je sama v situaciji.
Sherr (1995) meni, da je svetovanje pred splavom pomoč, da ljudje naredijo svojo lastno
odločitev. Ko je ta narejena, naj bi svetovalec nudil podporo, da lahko ljudje uresničijo svojo
odločitev. Tudi Gordon (1989, v Vec, 2002) meni, da je svetovanje le usmerjanje, v katerem
svetovalec ne sme ponuditi rešitve. To mora narediti uporabnik sam. Te točke so se dotaknili
tudi vsi moji sogovorniki v intervjujih. Vsi so mnenja, da mora biti odločitev ženske njena
lastna, saj tudi sama nosi posledice te odločitve, zelo različno pa se sami v svetovanju
opredelijo. Psihologinja na Ginekološki kliniki meni, da je strokovna napaka, če bi svetovalec
povedal ženski ali paru, kako naj se odloči. V svetovanju se je treba osredotočiti na strokovne
kriterije, pri čemer pa ni prostora za stališča, vero, filozofijo in politiko. Lahko bi s svojimi
stališči pri drugem zbudil občutke krivde. Svetovalec tudi ni v situaciji tistega, ki pride na
svetovanje. Svetovalka na Združenju Naravni začetki meni, da je za različne ljudi v podobni
situaciji lahko prava rešitev različna in da je naloga svetovalca, da človeku osvetli pogled vase,
da ta sam zmore narediti zase najboljšo odločitev. Tudi Kristančič (1995) vidi svetovanje kot
pomoč klientu, da pogleda vase na razumski, predvsem pa na čustveni ravni, kar mu pomaga pri
boljšem razumevanju sebe in okolja ter mu omogoča da se učinkoviteje spoprijema s svojo
situacijo. Svetovalka na Združenju Naravni začetki meni, da svetovalec ne sme sprejemati
odločitev namesto drugega, nevarno se ji zdi, če svetovalec vidi eno samo najboljšo rešitev, saj
se s tem odpirajo prostori manipulacije. Podobno vidi svetovanje tudi svetovalna delavka na
srednji šoli. Meni, da za stališča svetovalca v svetovanju ni prostora. Odločitev mora biti od
dekleta, ki se odloča, sama pa jo le opozori na možne negativne posledice obeh odločitev in
skupaj z njo išče različne možnosti.
Ginekologinja prav tako meni, da mora odločitev sprejeti ženska sama. Čeprav je sama
zagovornica spolnih in reproduktivnih pravic, katerih del je tudi pravica do splava, pa meni, da
sama splava ni nikomur svetovala. Vidi ga kot izhod v sili. V svetovanju je skušala vedno biti
nevtralna. Tudi stališča socialne delavke na Ginekološki kliniki temeljijo na pravici do
svobodne izbire. Ta izbira je utemeljena tudi na podlagi varovanja zdravja ženske, saj se s
pravico in možnostjo do varnega splava lahko zmanjšuje umrljivost žensk. Meni, da je v

116

Čerin, Tina. (2012). Podpora v situaciji odločanja v zvezi s splavom. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

svetovanju pomembno, da vsak vzame svojo odgovornost nase, zato pa mora svetovalec verjeti
v moč ljudi in v to, da vsak zase najbolje ve, katera rešitev je v njegovi situaciji najbolj ustrezna.
Tudi preostali štirje sogovorniki se zavedajo, da mora biti odločitev ženske njena svobodna
izbira, ker pa se zaradi svojih osebnih prepričanj z izbiro splava ne morejo strinjati, se pri
svetovanju srečujejo z drugačnimi vprašanji in večjimi napori v razmejevanju. Sestra
(redovnica), zakonska in družinska terapevtka, meni, da je v primerih, ko se srečuje v
svetovanju z vprašanjem splava, na preizkušnji, saj bi bila njena prva reakcija nasprotovanje.
Takrat začuti, da je potrebno, da v svetovanju preseže svoja stališča in da prostor čutenju, v
odnosu mora iti globlje, da lahko pusti prostor svobodni odločitvi drugega in ohrani odnos z
osebami tudi, če se te odločijo za splav. Duhovnik je bil v odgovoru na razmejevanje stališč in
svetovanja zelo jasen. Kot duhovnik ima dolžnost seznaniti ljudi s stališči Cerkve, hkrati pa
mora dopuščati, da se ljudje v svoji situaciji odločajo sami zase. Ob tem se sprašujem, kako se
znajde v situaciji, ko se ženska vseeno odloča, drugače, kakšne občutke pogovor z njim pušča v
ženski in ali kako sama seznanitev s stališči Cerkve vpliva na to, kako doživlja ženska samo
sebe. Zanimiv se mi je zdel tudi primer zakonske in družinske terapevtke. Sama se s splavom
osebno ne strinja in tudi zelo trpi, ko se nekdo odloča za splav. Meni, da ji na splošno v
svetovanju uspe biti nevtralna, ko se ljudje za nekaj odločajo, pri splavu pa je opredeljena, in
sicer ljudem, ki pridejo k njej, jasno pove, da je sama »za življenje«. To je njena razmejitev, zdi
se ji prav, da ljudje, ki pridejo k njej, vejo, pri čem so, saj lahko svobodno izberejo tudi drugega
svetovalca. Svojo odločitev je primerjala z ugovorom vesti, ki ga imajo na možnost zdravniki.
Govorila sem tudi z ginekologom, ki uveljavlja ugovor vesti v primeru splava. Sam splavov ne
dela, niti napotnice sam ne napiše, se pa pri svojem delu pogosto srečuje tudi s to problematiko
predvsem v soočanju z zdravstvenimi posledicami splava. Ženskam razloži postopek splava.
Srečuje se tudi s primeri, ko gre za hude prizadetosti. Meni, da je to, kar lahko nekdo, ki se s
splavom ne strinja, naredi, to, da tiho kljubuje razmeram v družbi. Razlika med njegovim
pristopom in pristopom zgoraj opisanih sogovornikov je tudi v tem, da se sam v svetovanju iz
zgodbe izvzame, medtem, ko oni tudi svetujejo. Njihova naloga je zato bolj delikatna in
potrebuje več stalnega preverjanja samih sebe. Njegova drža na odločanje posameznice ne
vpliva, medtem, ko se svetovalci ne umaknejo iz procesa, ko se posameznica še odloča. Gotovo
je veliko težje svetovalcem, ki so tako opredeljeni ustvariti v svetovanju okolje, kjer
posameznica res lahko pride do lastne in svobodne odločitve.
Tudi v neodvisni svetovalnici pred splavom, ki sem jo že omenjala, bi gotovo prišel pomislek o
tem, kdo bo svetovanje opravljal, kakšno bo njegovo stališče do splava. Zdi se mi pomembno,
da se zavedamo, da svetovanje pred splavom že opravljajo ljudje z najrazličnejšimi stališči, da
pa je odločitev na koncu vedno na strani ženske. Pomembno je predvsem, kot sem že omenila,
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da se ženski ponudi velik spekter točnih informacij (Safe abortion, 2003; Sherr, 1995).
Psihologinja na Ginekološki kliniki je omenila, da je tudi informacije potrebno podajati na
nevtralen način. Tudi sicer je zelo dobro opisala značilnosti strokovnega in nevtralnega
svetovanja, pri katerem je potrebno preseči stališča in prepričanja in ustvariti prostor predvsem
za čustva in stališča tistega, ki pride na svetovanje.
Kako torej doseči strokovno držo? Svetovalka na Združenju Naravni začetki meni, da moramo v
svetovanju s spoštovanjem vstopati v življenja drugih. Etični kodeks socialnih pedagogov
(2004) naroča, da socialni pedagog vsakega posameznika obravnava individualno in jemlje
njegovo situacijo kot enkratno. Njegovo delo temelji na odnosu (pomen odnosa omenjata tudi
svetovalka na Združenju Naravni začetki in sestra (redovnica), zakonska in družinska
svetovalka) in koristi uporabnika, daje prednost pred interesi in zahtevami ustanove, v kateri
deluje. Verjame v človekovo svobodo, rast, izhaja iz človekoljubnosti.
V Etičnem kodeksu socialnih pedagogov (2004) je tudi zapisano, da je pomembno, da mora biti
socialni pedagog pripravljen reflektirati svoje delo. O tem govorita tudi Kobolt in Rapuš-Pavel
(2006) in Rupnik Vec (2006). Podobno je govorila tudi svetovalka na Združenju Naravni
začetki. Meni, da sama teoretična usposobljenost ni dovolj. Svetovalni delavec se mora soočati s
premislekom o svojem delu, zato mora ustvariti močan notranji in tudi zunanji dialog. Rupnik
Vec (2006) omenja različne metode, ki nam pri tem lahko pomagajo: pisanje dnevnika,
vzajemno kritično prijateljevanje, vzajemne vrstniške hospitacije, akcijsko raziskovanje,
oblikovanje portfolia, procesi sodelovalnega raziskovanja šolske stvarnosti, ki so sestavina
raznovrstnih modelov samoevalvacije šole, supervizija, refleksivni coaching, razvoj organizacij.
Ob govorjenju o svetovanju pred splavom je smiselno spregovoriti tudi o smislu samega
svetovanja, saj se lahko pojavlja ugovor, da je svetovanje nesmiselno, da je splav dobra rešitev,
ne pušča nobenih posledic, ženska je namreč sama odgovorna in najbolje pozna svojo situacijo.
Ali je mogoče objektivno gledano govoriti o smiselnosti svetovanja in dvomiti v splav kot
ustrezno rešitev? Ginekologinja je omenila, da je mnogokrat skušala ženskam predstaviti tudi
drugo plat njihovega gledanja in jih odvrniti od misli na splav, če je videla, da nima pravih
razlogov zanj. In kot je povedala sama, ženske kasneje te odločitve niso obžalovale. Ko je
enkrat otrok na svetu, so se zmogle spoprijeti tudi z različnimi težavami. Kakšna pa je zgodba
deklet in žensk, ki so se odločile za splav? Opazila sem, da je literatura na tem področju močno
pristranska in da je iz raziskav težko sklepati, kakšno je resnično doživljanje žensk po splavu.
Nekateri avtorji (Adler, 1975, v Rubin in Russo, 2004) menijo, da so redki negativni občutki
povezani z izkušnjo splava, ki se sicer pojavijo pri nekaterih ženskah, a da ti nimajo kliničnega
znaka, po umetni prekinitvi nosečnosti naj bi prevladovali pozitivni občutki. Mentalno zdravje
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naj bi se po splavu celo izboljšalo, saj pred odločitvijo doživljajo ženske veliko stresa (Mueller
in Major, 1989; Cozzarelli, 1993; Major idr., 1997, 2000; Adler, 2000; Barn, idr., 2001; Pope,
Adler in Tschann, 2001, v WHO, 2009). Podobno je povedala socialna delavka na Ginekološki
kliniki, ki meni, da je splav povezan z neko težko situacijo, ki jo nezaželena nosečnost še
podkrepi in nato splav delno olajša. Meni, da redko nastanejo resnejše psihične motnje po
splavu, da pa so te pogojene s predhodnimi psihičnimi težavami. To so povedali tudi Major idr.
(2000). Socialna delavka meni, da posledic ni zato, ker ženske sprejmejo odločitev zavestno in
razumno. Bolj obžalujejo to, da je do nezaželene nosečnosti prišlo, da niso bile bolj previdne.
Zelo podobno pove tudi psihologinja na Ginekološki kliniki o tem, da so kasnejše psihične
težave po splavu v prvem trimesečju zelo redke. Tudi ena zadnjih raziskav, ki je bila narejena
na Danskem (Munk Olsen, Munk Laursen, Pedersen, Lidegaard in Mortensen, 2011), je
dokazala, da splav ne povečuje tveganja za psihične motnje po umetnem splavu, narejenem v
prvem trimesečju nosečnosti. Psihologinja na Ginekološki kliniki meni, če se težave pojavijo, so
le te lahko pogojene s predhodnimi psihičnimi motnjami. Na doživljanje po splavu negativno
vpliva tudi to, če je žensko v splav kdo silil ali če je bila odločitev za splav narejena pod
pritiskom. To misel podkrepi z ugotovitvami dr. Marjana Pajntarja, ki se je v Sloveniji ukvarjal
s tem področjem. Meni pa tudi, da obstajajo izjeme, ki sicer ne vplivajo na splošno statistiko, a s
temi se sama zaradi narave svojega dela pogosto srečuje.
Zanimivo pa je bilo tudi ugotavljanje ginekologinje. Sama je povedala, da v večini primerov
ženske niso doživljale večje stiske, če se je že pojavila, pa je bila navadno prehodna. Meni, da
so se večje težave pojavljale predvsem pri ženskah, ki so živele v okolju, ki splava ni
sprejemalo. Takrat so bile stiske velike in tudi nekatere, ki so bile same verne, so stisko
doživljale globlje. Morda bi bilo mogoče njena ugotavljanja primerjati z nekaterimi trditvami v
strokovni literaturi, kjer omenjajo okolje, kjer je splav prepovedan in nesprejet. Zato se ženske,
ki naredijo splav, čutijo odrinjene in zapostavljene (Casas-Becerra, 1997; Herrera in Zivy, 2002,
v WHO, 2009). Kjer pa ženske dobijo podporo, se ne soočajo z boleznimi po splavu (WHO,
2009).
Zgornje trditve in ugotovitve o individualnem doživljanju splava psihologinje na Ginekološki
kliniki že nekoliko nakazujejo to, da se nekatere ženske vendarle znajdejo v hudih stiskah, ne
glede na to, kje iščejo razloge za to.
Nekateri avtorji pa so v raziskovanju dokazali, da splav negativno vpliva na mentalno zdravje
ženske. Govorijo o postabortivnem sindromu (Abort73.com, 2009), ki naj bi ga ženske
doživljale kot občutke krivde (Post Abortion Syndrome Symptoms, 2011), lahko kot depresijo
(Fergusson, Horwood in Ridder, 2006; Reardon in Cougle, 2002), lahko se pojavljajo
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samomorilne misli (Reardon in Cougle, 2002; Cougle, Reardon, Coleman, 2003), različne
psihiatrične težave (Coleman, Coyle, Shuping in Rue, 2008; Reardon idr., 2003; Fergusson,
Horwood, Boden, 2008), motnje spanja (Reardon in Coleman, 2006), zloraba različnih substanc
(Reardon in Ney, 2000; Coleman, Reardon, Cougle, 2005, Fergusson, Horwood in Ridder,
2006).
Negativne posledice splava so omenili tudi nekateri moji sogovorniki. Tako je na primer
svetovalna delavka v srednji šoli spregovorila o tem, da opaža, da se dekleta, ki so naredila
splav, spremenijo v vedenju in razpoloženju. Postanejo bolj zmedena, zagrenjena, vzkipljiva.
Nekaterim se poslabša tudi učni uspeh. Pogovarja se navadno le s tistimi, ki k njej pridejo na
pogovor same. Pogosto dekleta razmišljajo o datumih, ko bi lahko imele dojenčka, ko bi se
rodil, ko bi bil star eno leto. Kljub temu, da se srečujejo z občutki krivde, pa samega dejanja ne
obžalujejo, saj je bilo storjeno v situaciji, ko si niso predstavljale drugačne rešitve. Težko je
vedeti, kaj je tisto, kar je v dekletih samih spodbudilo razmišljanje, ki jih privede v tako težko
doživljanje, ali je to sam splav, ali na to vplivajo tudi kakšne druge okoliščine. Ugotovitve
nekaterih raziskovalcev (Wilmoth, Alteriisv in Bussell, 1992 in Major idr., 2009) so v svojih
raziskavah pokazali, da se psihološka tveganja žensk, ki so naredile splav in tistih, ki so otroka
rodile ne razlikuje. Ugotovitve nekaterih drugih pa kažejo, da se po namernem splavu težave
kažejo za 30 % pogosteje, kot pri spontanem splavu ali nadaljevanju nezaželene nosečnosti.
Niso opazili povečanih psihiatričnih težav v primerih, kjer se je nezaželena nosečnost
nadaljevala, po splavu pa niso opazili pozitivnih posledic pri ženskah (Fergusson, Horwood in
Boden, 2008). Tudi Gissler, Berg, Bouvier-Cole in Buekens (2005), ki so raziskoavali, kako je
splav povezan s samomorom, so raziskave primerajli z ženskami, ki so rodile in ugotovili, je
šestkrat bolj pogost med tistimi, ki so rodile.
Zakonska in družinska terapevtka je tudi omenjala težka doživljanja, ki so povezana z izkušnjo
splava. V svetovanju se je že srečala z ljudmi, ki so ji govorili o občutkih, s katerimi se
srečujejo zaradi splava. Govorijo o groznih občutkih osamljenosti, o tem, da jih v njihovi
situaciji nihče ne razume, nihče jim ne more odvzeti krivde. Meni, da se občutki krivde pogosto
pojavijo tudi že mnogo let po splavu, kar pripisuje prvotno potlačevanju, kar lahko potem zbudi
nek dogodek, ki je na primer povezan s kakšnim otrokom. O tem govori tudi duhovnik. Poleg
občutkov krivde, samokaznovanja in izkrivljene podobe, ki jo dobijo ljudje o sebi zaradi tega
dejanja, omenja tudi to, da se te osebe navadno, če so prej bile verne, oddaljijo od verske
skupnosti, opuščati začnejo razne verske običaje, oddaljijo se od Cerkve. Razvijejo neke vrste
duhovno bolečino.
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Sama se v razpravi o posledicah splava nekoliko bolj nagibam k tistim trditvam, ki govorijo o
tem, da ima ženska po splavu lahko težave. Med opisi doživljanj po splavu sogovornikov mi
izstopa govor o občutkih krivde, ki pa se razlikujejo od obžalovanja. Občutki krivde se
pogosteje pojavljajo pri ženskah, ki so v stiku z ljudmi, ki se s splavom ne strinjajo o čemer
govori ginekologinja, očitneje pa je tudi to, da imajo sogovorniki, ki se s splavom ne strinjajo
več izkušenj z govorom o težjih posledicah po splavu. Izjema je tu svetovalna delavka na
srednji šoli, katere pristop je zelo nevtralen, psihologinja na Ginekološki kliniki, ki je prav tako
v svetovanju popolnoma nevtralna, pa omenja primere, ki se srečujejo s težjim doživljanjem,
kot individualne in posebne. Medtem, ko se mnogi sprašujejo o tem, ali s svojim stališčem, ko
nasprotuješ splavu, vplivaš na občutke ženske, se sama sprašujem tudi ali se s stališčem, da je
splav varen poseg, ki ne prinaša pomembnih posledic, vplivaš na potlačevanje in zanikanje
občutkov ženske.
Verjamem, da se stiske lahko pojavijo tudi kasneje, saj ženska svoje doživljanje lahko globoko
potlači ali zanika o čemer govorita tudi zakonska in družinska terapevtka in duhovnik.
Zdi pa se mi tudi logično, da okolje, ki splava ne sprejema, ki žensko zaradi tega stigmatizira,
odriva, v njej zbudi še dodatne občutke krivde, sramu in obupa. Namen svetovalnega delavca ni
povečevanje stisk ženske, temveč kvečjemu ustvariti in ponuditi varen prostor, kjer se lahko s
svojimi občutki sooči, spoprime in lažje zaživi. Svetovalec mora znati ločiti osebo in dejanja, ki
jih je oseba naredila. S svojim delovanjem nas svetovalni delavec ne bi dajal občutka, da jo kot
osebo zaradi dejanja v preteklosti obsoja, da jo zaradi tega gleda zviška, da ji zbuja občutke
sramu in ji predstavlja njeno življenje kot brezizhodno. Če pa se ženska sama počuti tako ji
mora prisluhniti. Svetovanje je namreč, kot meni psihologinja na Ginekološki kliniki, prostor,
kjer je prostor za čustva ženske in ne tistega, ki svetuje. Ko ženska izrazi svoja čustva ji mora
svetovalec tudi pomagati, da bi se z njimi konkretno spoprijela, naredila načrt, kako v svojem
življenju polno živeti kljub tej izkušnji in najrazličnejšim občutkom. Svetovalec naj bi ji
pomagal vzpostaviti tudi ponovno zdravo samozavest, ki jo je lahko ali zaradi okolice ali zaradi
lastnih občutkov krivde izgubila. Če pa se ženska s temi občutki sama ne srečuje, ni prav, da
svetovalec, ne glede na to, kako gleda na posledice splava te občutke spodbuja ali krepi.
Svetovalec naj zato ne bi poudarjal lastnih stališč temveč le ustvarjal prostor, kjer se ženska
lahko sooči sama s seboj. Prav zaradi tega se mi zdi mogoče, da je svetovalec lahko kdorkoli ne
glede na stališča, če svoje delo opravlja profesionalno. Svetovalec si lahko pomaga s tem, da
polje svetovanja jemlje kot raziskovanje sveta drugega v katerega vstopa brez vnaprejšnjih
predstav, predsodkov, mnenj in stališč.
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Logične se mi zdijo tudi ugotovitve, da so ženske s psihiatrično zgodovino lahko bolj občutljive
na psihološko doživljanje po splavu. Prav tako ženske, ki so bile v splav prisiljene in ga niso
naredile zavestno, ali ženske, ki so naredile splav v višji nosečnosti. Bojim pa se, da so vsi ti
vzroki in razlogi, ki jih iščemo, lahko le izgovor, da se ne soočimo z dejstvom, da tudi samo
dejanje splava pri ženski lahko povzroči stiske. Rezultati raziskav, ki preučujejo to področje, so
navadno potrditev hipoteze tistega, ki jo dela. Ne poznam veliko možnosti in načinov, s katerimi
je mogoče v raziskavah manipulirati, toda moje mnenje je, da kvantitativne raziskave same po
sebi niso najbolj relevanten pokazatelj doživljanja žensk. Včasih je lahko stiska, ki jo ženska
doživlja tako globoko in se boji soočiti z njo, si je ne prizna in težko o njej govori. Sestra,
zakonska in družinska terapevtka, in zakonska in družinska terapevtka, ki imata izkušnjo
spremljanja ženske, ki je naredila splav, sta govorili o primerih, kjer ženske niso hitro povedale
tega, da imajo izkušnjo splava. Pogovarjajo se o drugih težavah, o izkušnji splava pa lahko
spregovorijo šele po mnogih terapijah in takrat vidijo, da je izkušnja še polna bolečih spominov.
Bojim se, da je dejanje splava skoraj večje nasilje nad človekom, ki splav naredi, kot do samega
otroka. Bojim se tudi, da okolje, ki splav brezpogojno sprejema in se trudi zanikati
najrazličnejše težave, ki se lahko po splavu pojavijo, ustvarja napačno predstavo o splavu in
lahko potiska ljudi v dejanja, ki jih naredijo v nevednosti, v naivnem prepričanju, da je dejanje
dobro. Duhovnik je omenjal ženske, ki so dejale, da so naredile splav, ko zarodka še niso
doživljale kot človeka in se jim je stiska prebudila kasneje, ko so ozavestile to dejanje.
Svetovalec pred splavom bi zato moral žensko seznaniti tudi z možnimi posledicami splava
(Kumar in Robson, 1984; Llewellyn Jones, 1982, v Sherr, 1995). Sherr (1995) opozarja, da
mora svetovalec odpirati tudi to temo in žensko pripraviti na to, kako se bo z različnimi občutki
kasneje soočala, kar ji pomaga uravnovesiti življenje v prihodnosti. Od mojih sogovornikov je
omenila, da to dela le svetovalna delavka na srednji šoli. Meni, da pogosto mladi podcenjujejo
psihološke posledice, ki lahko splavu sledijo in se odločajo za splav v prepričanju, da je to lažja
možnost, zato jih sama opozori tudi na to, da bi jim lahko kasneje otrok manjkal ali da se bodo
srečevale z občutki krivde. Z njimi se pogovarja o tem, kako se takrat s temi občutki spoprijeti.
Kljub temu, da so odstotki tistih, ki imajo težave po splavu, različni glede na različne raziskave,
da tudi različni raziskovalci njihove težave ocenjujejo različno kritično in da za te težave
navajajo različne razloge, se mi zdi dobro, da se razmišlja tudi o pomoči, ki bi lahko bila
ponujena ženski v primeru, da je že naredila splav. Major idr., (2009), ki je sicer mnenja, da
splav nima pomembnih posledic na mentalno zdravje ženske, pravi tudi, da je prav, da se
ovrednoti stisko tistih, ki pa jo vseeno doživljajo. Menim, da je za svetovalca bolj kot to, da
pozna strokovne ugotovitve, ki so povezane s splavom, pomembno, da je odprt do človeka, s
katerim se pogovarja, da mu dovoli spregovoriti o svojih notranjih doživljanjih, da ga ne obsoja
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in mu pomaga usmeriti življenje tako, da bo videl upanje v prihodnosti. O poslušanju brez
obsojanja govori tudi Dreu (osebna komunikacija, 8. april, 2011). Gordon (1989, v Vec, 2002)
meni, da mora svetovalec z zanimanjem poslušati, kaj mu želi povedati sogovornik in
sprejemati njegova čustva tudi, če se mu zdijo neustrezna. Prav je, da ga k izražanju čustev tudi
aktivno spodbuja, hkrati pa se zaveda, da so čustva le prehodna. Sherr (1995) pravi, da je dobro,
da ženska lahko o svoji izkušnji ter čustvih, z njo povezanih, govori ali spontano ali pa
spodbujena z vprašanji.
Dobra oblika pomoči, ki bi se ženskam v takšni situaciji lahko ponudila, se mi zdi
samopomočna skupina, ki jo omenja tudi Sherr (1995). Pri nas takšne skupine še ni. Lahko bi jo
vodil strokovno usposobljen delavec, ki bi bil pripravljen organizirati in spremljati takšno
skupino. Ženske, ki se čutijo zapostavljene zaradi splava zaradi družbe (Casas-Becerra, 1997;
Herrera in Zivy, 2002, v WHO, 2009), lahko najdejo v skupini pomoč in oporo in vrnitev v
družbo, ženske, ki doživljajo izkušnjo splava kot travmatično, se srečajo z drugimi, ki imajo
podobno izkušnjo, kar jih medsebojno poveže, jim omogoči celjenje (Zaviršek, 2000).
V intervjujih se je pogosto odprla tudi tema o preventivi. Preventiva opira nova vprašanja in
tudi na področju preventive so mnenja zelo različna, preventivo ljudje različno pojmujejo.
Preventivno delovanje predpostavlja, da je splav slaba izbira in njen namen je splav preprečiti.
Torej preprečiti nezaželene nosečnosti?
Na tem področju delujejo zdravstveni delavci s promocijo in ozaveščanjem o kontracepciji. Po
nekaterih podatkih naj bi v zadnjih letih prav zaradi razširjenosti kontracepcije precej zmanjšali
število splavov v Sloveniji, posebno med mladimi (Pinter in Grebenc, 2010). Ginekologinja vidi
v kontracepciji najboljšo preventivo proti splavu, veliko je delala na tem področju. Pomembno
se ji zdi, da so mladi zgodaj informirani o zdravi spolnosti in da v tem primeru ni pomembno,
kako zgodaj imajo spolne odnose. Avtorja Kirby (2001, v Pinter in Grebenc, 2010) in Šinkovec
(2008) temu nasprotujeta, saj menita, da imajo zgodnji spolni odnosi lahko za mlade negativne
posledice na psihološkem področju.
Duhovnik in sestra, zakonska in družinska svetovalka, pa opozarjata na to, da je kontracepcija
lahko z vidika katoliškega pogleda moralno sporna, predvsem tiste vrste, katere učinek je
abortivno delovanje. Duhovnik opozarja tudi na mit o 100 % kontracepciji, ki ne drži in
nosečnosti, ki se vseeno zgodijo, so navadno splavljene.
Svetovalna delavka na srednji šoli meni, da poleg informiranja mladih o zaščiti, pri spolni
vzgoji tudi svetujejo, naj s spolnimi odnosi, če je mogoče, raje počakajo. Socialna delavka na
Ginekološki kliniki odpira tudi drugačen vidik pomena preventive. Meni, da bi bilo potrebno z

123

Čerin, Tina. (2012). Podpora v situaciji odločanja v zvezi s splavom. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

mladimi govoriti o spolnosti in jim posredovati stališča o zdravi spolnosti, ki bi jih nato ponesli
v zrelejša leta in bi tudi s partnerji znali govoriti o teh temah, o tem, kaj za njih pomeni
spolnost, tudi o možnosti zanositve. Podobno tudi sestra, zakonska in družinska terapevtka,
opozarja na pomen odnosnega vidika v spolnosti. Po njenem mnenju mladi zaradi želje po
ljubezni preskočijo stopnje odnosa in še preden zgradijo varen odnos, preden znajo ubesediti
ljubezen, stopijo vanjo s telesom. S tem se izpostavljajo možnosti, da zanosijo, hkrati pa še niso
zgradili odnosa, v katerega bi lahko sprejeli novo bitje. Česnik (1980, v Hoyer in Stjepanovič,
1997) prav tako meni, da bi morali pri spolni vzgoji biti pozorni na to, da je človek celostno
bitje, pri čemer ne smemo zapostaviti, da se spolnost dotika področja medosebnih odnosov,
komunikacije, ljubezni.
Zakonska in družinska terapevtka vidi smisel preventivnega delovanja tudi v tem, da pri mladih
zbujamo razmišljanje o splavu, o spočetju, še preden do tega pride. Duhovnik govori o tem, da
bi morali mlade ozaveščati o tem, kaj je to nerojeno življenje.
Žorž (2011) opozarja na besedo zaželen. Po njegovem mnenju z zmanjševanjem števila
nezaželenih otrok ne povečujemo sreče pri tistih, ki se vseeno rodijo. Delovati bi morali tako, da
bi bili otroci na splošno bolj zaželeni. Socialna delavka na Ginekološki kliniki pravi, da poleg
ozaveščanja o kontracepciji posvečajo po splavu pozornost tudi temu, da skušajo ljudi usmeriti
v to, da bi bila naslednja zanositev zaželena. Duhovnik meni, da bi tudi v družbi morali
posvečati več prostora vzgoji za starševstvo in ustvarjati takšno zavest, kjer bi bili otroci bolj
zaželeni. Duhovnik poudarja pomen tega, da bi odprtost do življenja pomenila sprejemati tudi
nenačrtovano življenje, se ga veseliti in mu omogočiti življenje. Čeprav je zaradi možnosti do
izbire danes otrok lahko bolj zavestna odločitev in za mnoge starše predstavlja velik projekt, kar
omenja tudi Švab (2001), pa si po mojem mnenju tudi otroci, ki se napovejo nenačrtovano,
zaslužijo nekaj fleksibilnosti v načrtovanju prihodnosti s strani njihovih staršev. Meves (2008)
omenja, da je vloga materinstva včasih nekoliko razvrednotena in postavljena v ozadje, saj se
druge vrednote, kot so izobrazba, kariera in uveljavitev, pojavljajo kot močnejše zahteve, kar
vpliva tudi na to, da ženske odločitev za materinstvo prelagajo na kasnejša obdobja, kar omenja
tudi Žavbi (2008). Čeprav tudi sama vidim v izobrazbi in karieri možnost, kjer se človek
razvija, uveljavlja, pa bi bilo po mojem mnenju prav, da bi se tudi starševstvo vrednotilo kot
poklic, za katerega bi dobile matere tudi primerno denarno plačilo. Obstajajo že različne
družinske politike, ki lahko spodbujajo odločanje za starševstvo. V Sloveniji imamo po mnenju
Stropnik in Šircelj (2008) dobro razvito družinsko politiko, ki naj bi dajala mladim staršem
dobre priložnosti za usklajevanje dela. Toda mnogi avtorji (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar,
2006; Černigoj Sadar in Kersnik, 2004, v Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar, 2006; Stropnik
2006) ugotavljajo pomanjkljivost uveljavljanja teh zakonov v praksi. Poleg tega, kot meni
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Rakar, idr. (2010) na odločanje za otroka ne vplivajo tako bistveno samo ekonomski dejavniki
temveč tudi osebni. V tem bi lahko iskali razloge, zakaj je kljub »radodarni družinski politiki«,
kot jo poimenujeta Stropnik in Šircelj (2008) v Sloveniji zelo nizka rodnost.
Buffetaut in Ouin (2011) poročata o različnih tipih družinske politike in njihovemu vplivu na
razmere družin v državah. Kljub takšnim in drugačnim ukrepom, s katerimi skušajo države
spodbujati in olajševati odločanje za otroke, pa se večina evropskih držav srečuje z nizko
nataliteto in demografsko krizo. Evropske države veljajo za razviti del sveta. Zanimivo se mi
zdi razmišljanje duhovnika, ki omenja da se starši v bolj bogati družbi težje odločajo za otroke,
kar je v nasprotju z nekim splošnim prepričanjem. Podobno ugotovitev sem našla tudi v
raziskavi med slovenskimi starši (Rakar, idr., 2010), kjer je med razlogi, zakaj se ne odločijo za
(še enega) otroka drugo najbolj pogost razlog (najpogostejši je, da jih imajo že toliko, kot si jih
želijo) ta, da bi radi ohranili isto življensko raven. Otrok bi namreč zanje pomenil slabši
življenjski status. Ta razlog moramo, po mojem mnenju, ločiti od socialno-ekonomskega, kjer
starše dejansko skrbi, ali bodo otroka lahko preživeli.
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5. ZAKLJUČEK
V diplomski nalogi sem predstavila problematiko splava z različnih vidikov. Od pravne ureditve
tega področja, kjer se pri nas do desetega tedna nosečnosti splav opravi na željo ženske, izvaja
pa se tudi še kasneje, če ga odobri pristojna komisija prve ali druge stopnje. Zbrala sem nekaj
podatkov o odnosu do splava v preteklosti, kjer je bil splav veliko manj številčen, veliko bolj
družbeno obsojan in potisnjen v senco ilegalnosti, zato tudi veliko bolj nevaren. Opisala pa sem
tudi značilnosti današnje družbe, kjer se ceni predvsem individualnost posameznika, svobodna
izbira najrazličnejših stilov in razgradnja starih življenjskih vzorcev. Predstavila sem stališča in
različne poglede na splav ter jih med seboj nekoliko primerjala. Opazila sem, da je dialog med
njimi, zaradi nasprotujočih si stališ in različnih izhodišč v pristopu, zelo oviran in praktično
nemogoč. Nato sem se osredotočila na situacijo tiste, ki je s splavom najbolj povezana, namreč
z žensko, ki se za splav odloča. Pisala sem o materinstvu, ki lahko za žensko predstavlja
zapleten prehod v novo življenjsko obdobje, lahko pa je tudi lepo in ji omogoča rast in razvoj.
Nato sem skušala predstaviti vlogo tiste, ki na to novo vlogo (še) ni pripravljena. V njeno
situacijo je na najrazličnejše načine lahko vpleten tudi njen partner. Za konec pa sem preko
literature poiskala nekaj možnosti, kjer ženska lahko v tej situaciji dobi oporo, pomoč, skrb.
Področje podpore za enkrat predstavlja svetovanje, ki ga lahko dobi največkrat le preko
ginekologinje na Ginekološki kliniki v Ljubljani pa tudi od socialne delavke in psihologinje, ki
lahko ponudita ženski širši spekter različnih informacij, ki so potrebne v njeni situaciji. V
Sloveniji je nekaj materinskih domov, kjer lahko ženska poleg stanovanjske nastanitve za
določen čas dobi tudi strokovno spremljanje, kar ji lahko pomaga prebroditi situacijo. Če se
ženska odloči za posvojitev, ji pri tem lahko pomaga in jo podpira Društvo Deteljica, ureja pa se
preko centra za socialno delo. Poleg različnih svetovalcev in terapevtskih centrov, kamor se
lahko obrne po pomoč in podporo, pa ima možnost, da išče podporo tudi v različnih
organizacijah, ki so namenjene podpori v »starševanju«.
V empiričnem delu sem namenila več pozornosti podpori ženski v takšni situaciji, zato sem
skušala stopiti v kontakt s čim več ljudmi, ki se s takšnimi situacijami že srečujejo in na
najrazličnejših mestih nudijo ženski oporo v tej situaciji. Delo raziskovanja sem skušala
uporabiti kot vajo v nevtralnem pristopu, zato sem večinoma skušala prikriti svojo
opredeljenost. Moj namen je bil spoznati razmišljanje in delo tudi drugače mislečih in nisem
želela vplivati na to, kar so govorili. Bolj previdna sem bila pri tistih, s katerimi smo različnega
mišljenja, in manj pri tistih, s katerimi se v izhodišču pristopa strinjamo. Mislim, da mi to ni
vedno in najbolje uspelo. Ko sem opravljala pogovor z ginekologinjo, sva se obe dobro
zavedali, da stojiva na različnih bregovih. Ohranili sva spoštljivo držo druga do druge, upam pa,
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da to, kar mi je povedala, ni zaradi tega kaj drugače. Tudi pri dveh drugih sogovornicah sem
morala vložiti nekaj več truda v to, da sem si pridobila njuno zaupanje, da sta dovolili, da
uporabim njun intervju. Ne vem točno, ali je moja opredeljenost, ki je nisem izpostavljala, pri
tem igrala vlogo. Pri drugih sogovornikih glede tega ni bilo težav.
Tekom raziskovanja sem ugotovila, da se svetovanje lahko razume zelo različno. Vsak mi je
predstavil svoje delo s svoje perspektive in ko sem poslušala sogovornika, sem imela pri
vsakem občutek, da mi želi povedati, da je tako, kot on opravlja svoje delo, najboljši način, da
je njegovo delo korektno in da deluje v dobro žensk, s katerimi se srečuje. Kljub temu pa je
njihovo delo zelo različno. Različno v smislu, kaj ponuja: nekateri bolj poudarjajo pravilno
informiranje (tudi to besedo nekateri razumejo različno. Nekateri kot dajanje določenih
podatkov o postopku, o nosečnosti v zdravstvenem smislu, spet drugi o možnostih, ki jih ženska
poleg splava lahko izbere, nekateri informiranje razumejo tudi kot dajanje vednosti o tem, kaj je
nerojeno življenje), nekateri poudarjajo poslušanje, nekateri terapevtsko ovrednotenje občutkov,
ki jih doživlja ženska, nekateri stališča, nekateri zdravje ženske, nekateri pa ponujajo ženski
prostor, da se le te lahko srečajo same s seboj. Ta zadnji pristop se meni osebno zdi najbolj
korekten in najmanj manipulativen in tudi sama želim delovati na ta način. Gotovo pa ni lahko
ustvariti takšnega prostora. Gotovo je pri tem pomembna strokovna usposobljenost, mnogo
izkušenj in stalna refleksija svojega dela, kar so omenjale mnoge sogovornice in kar poudarja
tudi literatura. Pomembno je, da sogovorniku pustiš, da izraža svoje misli in čustva svobodno,
da ga k temu tudi spodbujaš. Sogovornik se ne sme počutiti, da ga svetovalec obsoja ali da ga
ima za manjvrednega zaradi situacije, v kateri se je znašel. Ustvarjanje varnega prostora mi
pomeni tudi prostor, kjer sogovornik lahko izrazi, da so se mu v življenju zgodile krivice in da
je v tem slišan, da si to lahko prizna in dobi v tem oporo, kajti situacija, ko nekdo nezaželeno
zanosi in ne more nosečnosti sprejeti, je zelo lahko povezana z mnogimi krivicami, ki so se tej
ženski v življenju zgodile. Poleg tega, da ženska v svetovalnem procesu prihaja na dan s svojo
zgodbo, svojimi čustvi, občutki in mislimi, je v svetovalnem procesu tudi prostor, kjer se lahko
oblikuje ali naredi njena odločitev. Nobeden od svetovalnih delavcev ni omenil, da bi morala
biti ura odločitve narejena v svetovalnem procesu, mnogi pa so povedali, da je čas, da naredi
odločitev tudi kasneje, lahko jo naredi sama, doma v miru, ali pa po ponovnem pogovoru s
partnerjem. Tudi sama v svetovalnem procesu ne bi ženske silila, da naredi odločitev v času
svetovanja. Vsi svetovalni delavci pa so omenili tudi, da je odločitev ženske njena lastna. Za to
so navajali različne razloge. Ženska sama najbolje pozna svojo situacijo, svetovalec ni v njeni
koži, vsak človek lahko prevzame odgovornost samo za lastna dejanja, posledice svoje
odločitve bo nosila ženska sama … Tega se zavedam tudi sama.
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Tekom raziskovanja sem zelo pogosto slišala poudarke o tem, da mora biti svetovalec nevtralen
in da mora biti odločitev ženske njena lastna. Tega sem se zavedala, nekako sprejemala kot
dejstvo, toda globoko v meni zaradi te zahteve nisem bila mirna. Predstavljala sem si različne
situacije, v katerih sem se v življenju tudi sama odločala o pomembnih stvareh in sprejemala
odločitve, ki so pomenile spremembo za vse življenje. V ključnih trenutkih sem res imela ob
sebi osebe, s katerimi sem se lahko pogovarjala. Bila sem občutljiva na to, če je želel kdo
vplivati name na eno ali drugo stran in takšnih ljudi sem se izogibala, končno odločitev pa sem
lahko naredila, ko sem bila popolnoma sama in prepričana sem, da je prava in ni mi žal. Tako
sem si predstavljala tudi svetovanje pred splavom, kot prostor, kjer je prostor za misli in čustva
ženske, kjer lahko pogleda vase in se sooči s svojo situacijo, na koncu pa je odločitev njena.
Toda ob misli na nevtralnost pri odločanju o splavu vseeno še nisem čutila miru. V poletju in
jeseni 2011, ko sem bila sredi raziskovalnega dela in sem imela polne misli in ideje različnih
sogovornikov, se mi je zgodila v dveh različnih situacijah zelo podobna stvar. Bili smo s starši v
hribih in z očetom sva se pogovarjala različne stvari, pogovor je nanesel tudi na mojo nalogo, na
moje raziskovanje in opazil je, kar je vedel tudi že od prej, da je moje angažiranje na tem
področju precej močno. Sicer me je spodbujal, želel pa me je postaviti tudi na realna tla. Rekel
mi je, naj si predstavljam situacijo, ko pride k meni na pogovor ženska in se pogovarjava. Jaz ji
povem različne možnosti, ki so ji lahko v pomoč in lahko kakšno od njih izbere in se odloči, da
bo otroka rodila, morda tudi vzgajala, lahko pa se vseeno odloči za splav in gre na splav. Ko
sem si skušala to predstavljati, so se mi ulile solze in stala sem tam sredi gozda popolnoma
nemočna, ker sem se zavedala, da ima prav, da bodo tudi od mene odhajale ženske, ki bodo šle
na splav. Ne samo, da ne smem vplivati na njihovo odločitev. To možnost imajo in tudi če bi
jim bila pravno odvzeta, bi lahko poiskale sredstva. Ne morem jim odvzeti pravice do svobodne
izbire. Odločitev, kakršna že koli mora biti, je njena lastna. Tudi če bi se odločila za otroka in če
bi to naredila zaradi mene, da bi meni ugodila, ne bi bilo prav. Odločitev mora biti njena.
Drugič se mi je to zgodilo, ko smo šli v hribe z nekim duhovnikom, ki mu precej zaupam in sva
se na poti nazaj pogovarjala o tej temi. Tudi on me je soočil z realno situacijo tega dela in tudi
takrat so se mi ulile solze.
Torej, sem nevtralna ali ne? Kot kaže, je z moje strani nevtralnost lahko samo prazna beseda,
ker je nikoli ne bom mogla v resnici doseči. Tudi ne bi bila iskrena, če bi se pretvarjala, da moja
želja po tem, da bi delovala na področju svetovanja pred splavom, ni povezana z željo, da bi
vplivala na to, da se ženske v takšnih situacijah odločijo za to, da bodo otroka rodile. Rada bi
jim olajšala to odločitev z različnimi možnostmi, ki se jim lahko pri tem ponudijo, rada bi jim v
teh situacijah stala ob strani tudi s čustveno podporo, jih opogumljala, jih opozarjala na njihove
močne točke, jih opolnomočila, jih usmerjala, jim preko odnosa dajala občutek njihove
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vrednosti, ki bi jo lahko prenesle tudi na njihov odnos do življenja, ki se v njih razvija.
Materinstvo bi jim predstavljala kot možnosti, izziv, s katerim se lahko soočijo in ki lahko
prinese v njihovo življenje poleg truda in napora, tudi veliko veselja in možnosti rasti. Odločitev
pa morajo narediti same.
Vrnimo se k mojim sogovornikom. Njihov pristop se tudi močno razlikuje glede na njihov
pogled na situacijo splava in njihov pogled na življenje, na človeka. Za mnogimi pristopi se
poleg osnovnih svetovalnih usposobljenosti skriva zadaj tudi ideologija, ki vpliva na njihov
način svetovanja.
Tri sogovornice so zahtevo po nevtralnosti zelo dobro izpolnile in tudi sama preko pogovora z
njimi nisem dobila občutka neke opredeljenosti glede tega, ali se s splavom strinjajo ali ne.
Svoje delo so zastavile na strokovnost in s kriteriji strokovnosti ga ocenjujejo, reflektirajo. V
svetovanju ne posvečajo pozornosti svojim stališčem, temveč dajejo prostor stališču, mislim in
čustvom ženske, ki pri njih išče pomoč. Te sogovornice verjamejo, da ne obstaja ena za žensko
dobra rešitev, temveč da je potrebno skupaj z žensko iskati najboljšo možnost zanjo osebno,
glede na njo samo in na njeno konkretno situacijo. To razmišljanje mi je blizu in tak način
svetovanja bi uporabila tudi jaz v katerikoli drugi situaciji, toda pri svetovanju v zvezi s
splavom se mi zdi to gledanje nekoliko omejeno, kar bom razložila kasneje.
Dve sogovornici sta omenili, da njuno delo temelji na ideologiji spolnih in reproduktivnih
pravic in da verjameta, da je pravica ženske do splava dobra, saj omogoča ženski, da opravi
splav na varen način in se s tem varuje zdravje ženske, gledano širše, tudi življenje ženske. Ob
tej miselnosti se meni osebno pojavlja kup dvomov in vprašanj. Če je splošno gledano bolje, da
ženska opravi varen splav, kakor ilegalni splav, ki ga naredi nekdo, ki ni strokovnjak in ga
opravi v nevarnih okoliščinah, še ne pomeni, da se ženska z odločitvijo za splav odloči za
poseg, s katerim se varuje njeno zdravje. Napačno se mi zdi gledanje, da je nosečnost bolezen.
Stanje nosečnosti res spremeni telo ženske, spremeni se tudi njeno razpoloženje, počutje,
doživljanje, toda nosečnost ni bolezen in odprava plodu ni vrnitev v zdravo stanje. Če ženska ni
pripravljena na sprejem tega novega stanja in novega človeka, ki se je v njej začel razvijati, po
mojem mnenju potrebuje tudi pomoč, ki ni povezana z zdravstvom.
Pogovor pa sem naredila tudi s štirimi sogovorniki, katerih ideologija je povezana s krščanskim
pogledom na življenje, ki upošteva dejstvo, da se človeško življenje začne ob spočetju in da ga
je potrebno varovati. Sogovorniki dilemo o nevtralnosti rešujejo na različne načine. Zavedajo
se, da je odločitev ženske njena lastna, hkrati pa svoje stališče tekom svetovanja različno
izpostavljajo ali ne izpostavljajo. Tudi različno močno vključujejo v svetovanje svoja čustva.
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Tudi sama spadam v to zadnjo skupino. Verjamem, da se življenje začne s spočetjem in da je to
življenje nedotakljivo. Sama bi doživljala, da na pogovor meni, kot svetovalki, pravzaprav ne
pride sama ženska, ampak da prihaja z njo tudi otrok, ki pa sam ne more izraziti svojega
mnenja, čustev, misli in želja. Ženska se ne odloča samo o svojem telesu, temveč tudi o telesu in
življenju tega otroka. Mnogi, tudi moji sogovorniki, tisti, ki niso predstavniki te ideologije, bi
mi na tem mestu gotovo oporekali, da se s takšno miselnostjo odpirajo prostori manipulacije, saj
je svetovalec nepristranski, je opredeljen, je obarvan, pri ženski lahko vpliva na njeno
doživljanje in ji z govorjenjem o otroku vliva občutke krivde. S tem ji povzroča težave, ki jih
drugače ne bi imela. Zavedam se teh očitanj, hkrati pa se zavedam tudi tega, da je dejstvo, da je
otrok živo bitje, ki mu po mojem mnenju nihče nima pravice kratiti pravice do življenja. Na tej
točki tudi sama ne vidim več možnosti dialoga z drugače mislečimi. Glede svetovanja pa se
zavedam, da jaz kot svetovalec ne morem narediti dokončne odločitve namesto tiste, ki se
odloča v svoji situaciji. Njena odločitev je lahko samo njena, saj tudi ne morem narediti
nobenega dejanja namesto nje.
Delo na tem področju je in bo polno dilem, različnih pogledov, stališč, mnenj, nasprotovanj.
Nemogoče je najti konsenz, s katerim bi se strinjale različne ideologije, ki se opredeljujejo do
splava. Zdi se mi pa pomembno, da se o tem področju pogovarjamo, da skupaj iščemo najboljše
rešitve.
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7. PRILOGE
7.1. Priloga 1: Intervju s svetovalno delavko na srednji šoli
Tako gospa se mi za začetek kar predstavite, poveste malo o vašem delu, s kom se
srečujete v vašem delu.
Tko jaz sem univerzitetna diplomirana psihologinja na tej šoli delam v svetovalni službi zdajle
trinajsto leto. Nisem sama v svetovalni službi sta še dve kolegici in dve pripravnici, tako da nas
je kar neki in imamo delo tudi porazdeljeno. Jaz sem pred leti bila edina svetovalna delavka
tako da so se k meni otroci, dijaki obračali po pomoč kar v vseh težavah. Zdaj pa imamo to
porazdeljeno od letos naprej. Jaz se ukvarjam z vpisi, poučujem, kolegica socialna pedagoginja
pa ima individualno svetovanje. Ampak glede na to, da sprašujete za nazaj sem tista, ki vam
bom odgovarjala ker je to šele od lanskega leta. Delo svetovalne službe deluje po programskih
smernicah delo posvetovalne službe, mi se ukvarjamo z dijaki, učitelji, starši in vodstvom šole.
To so vsi naši partnerji, sodelavci c naši službi. Delo z dijaki bi predstavljalo po procentih sicer
je to za vsako šolo posebej ampak pri nas je tega dela kar precej. Direktnega dela z dijaki.
Problemi so različni, to kar vas zanima je zelo majhen del svetovalnega dela na srečo ne, ker
smo konec koncev le v srednji šoli, in načrtovanje družine sodi v obdobju kasneje v življenju
imamo pa mamo pa predvsem razvojne težave, osebne težave, ki so povezane z adolescenco,
probleme s starši, probleme s šolo, učne težave, zelo malo je tudi problemov z nedovoljenimi
drogami, nekaj imamo tudi težav z nasiljem tako verbalnega kot telesnega in tako.
Zdaj pa se kar bolj osredotočiva na to tematiko splava. Kako to, da dekleta prihajajo k
vam, ko se srečajo s takšno situacijo.
Zelo različno. Ali pridejo, ker jim sošolke to svetujejo, same, se pravi primerov ni bilo tolko, da
bi imela se pravi neke procente zakaj prihajajo. Neki jih je bilo in te vam bom potem opisala.
Pridejo same, ker se jim zdi, da bi jim v svetovalni službi lahko najbolj pomagali, včasih kakšna
učiteljica svetuje ali pa razredničarka, naj pridejo v svetovalno službo. Vabim pa nikogar ne.
Mi lahko poveste kaj o teh primerih s katerimi ste se srečali? V kakšni situaciji se znajdejo
dekleta, razlogi zaradi katerimi se srečujejo s tem vprašanjem.
Logični razlogi so bili ane. Mladoletne so bile vse po vrsti, večinoma je imela sicer fanta ampak
so ugotovile, da je boljš šolo končat prej, kot pa si družino ustvarjat.
So tudi kasneje še ostale s temi fanti?
Ne vem.
So povedale tudi domačim - staršem?
Ne, ne, ne. Praviloma nobena od teh deklet, ki so prišla niso upala doma povedat staršem, zato
je tudi prišla v svetovalno službo. Tako si tudi mislim, da tista, ki ima doma razmere takšne, da
se doma lahko pogovorijo pridejo v svetovalno službo potem, ko je odločitev že sprejeta.
Kakršna koli že pač je. Ne, predvsem v primeru da obdržijo, potem morajo priti v svetovalno
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službo, da se zmenimo, kako bodo potem šolanje nadaljevale naprej. Tam, kjer pa so razmere
doma takšne, da ne zmorejo povedat doma iz takšnih ali drugačnih razlogov, potem pridejo sem.
Tako jaz to vidim. Niti ena deklica ni povedala prej doma, razen ena, ki se je najprej odločila za
umetno prekinitev nosečnosti, potem se je pa premislna in je obdržala otroka, tista je pa potem
seveda povedala doma. Jaz sicer seveda zmeraj svetujem, da se doma pove, tako da so odnosi
jasni. Ampak verjamem, da v večini primerov niso povedale.
Potem se tudi zgodi, da se odločijo, da bodo obdržale otroka?
Ja ja ja. Ampak več da ne, nekatere pa ja. Dve sta bili do zdaj. Ena je ravno zdaj, ena pa je
končala pred leti šolo.
Se srečate z njimi tudi potem kasneje po tej odločitvi? Jih spremljate že tudi potem, ko so
že naredile splav?
Spremljam ne, ker vse je na prostovoljni bazi. Pridejo če želijo. Nekatere pridejo, nekatere ne
pridejo.
Tiste, ki pridejo ali potem kdaj tudi obžalujejo svojo odločitev, s kakšnimi občutki se
srečujejo po opravljenem splavu?
Za obžalovanje težko rečem, prav gotovo imajo pa občutke, ubistvu so zadost prizadete po
umetni prekinitvi nosečnosti. Jaz rajši uporabljam izraz umetna prekinitev nosečnosti, glede na
to, da splav je lahko spontan ali pa izzvan. Tako da no… kaj sem že govorila. Občutki krivde,
odnosi s fanti se pogosto tudi spremenijo, pravzaprav so precej zmedene po samem posegu in
skoraj praviloma se jim uspeh poslabša, kar je logičen pokazatelj, da imajo negativne občutke
potem.
Potem pridejo tudi k vam že po posegu.
Tudi.
Kako pa jim v tej situaciji svetujete, pomagate?
Poslušam. Veste zelo težko zdaj govorim o tem, ker preprosto ni nekega recepta. V glavnem gre
za svetovalni proces itak na tak način, da se posluša, da se opozarja oziroma pozornost usmeri
na določen občutek, ki ga morajo razčistit in to je pri vsaki drgač. Ne svetuje pa se, tako moraš
naredit, tako je prav, da narediš, ker je pač vsak človek drugačen. Naša naloga tukaj je, da
pokažemo možnosti, potem pa si svetovanec sam izbere, ne, kaj je za njega najboljš. Saj bo tudi
nosil odgovornost sam zase, za svoja dejanja. Ne vem. Pogovarjamo se. Pravzaprav jaz bolj
poslušam, kot ne. Pa postavljam vprašanja, ki se mi takrat zdijo smiselna ane. Težko rečem, kaj
naredim in kaj rečem.
Kako pa svetujete, ko se srečate s svetovanjem ko je dekle še v odločanju?
Ne želim vplivati na odločitev. Nikakor ne. Ane tako mora svetovalni proces na splošno
potekati v vseh sferah ne samo pr tej. Opozorit na nevarnosti za pri eni odločitvi in pri drugi.
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Kakšne možno posledice obstajajo za eno odločitev ali drugo, potem se morajo pa samo dekle
odločit. Na ta način se svetuje. Tudi nikoli ne povem, kakšno je moje stališče, ker to ni
pomembno. V tem. V takih primerih.
Pa se vam zdi, da je kdaj težko razmejevat vaše stališče z vašim delom?
Ne. Mogoče je bilo v preteklosti tko, preden sem razčistila sama pri sebi. Ampak tako je moje
stališče nima popolnoma nobene povezave s tem dekletom, moramo gledati tako realno in tudi
ne smemo obsojati nobene odločitve.
Se med temi dekleti znajdejo tudi dekleta iz kakšnih bolj rizičnih skupin, na primer
uporabnice prepovedanih drog.
Ne zdej uporabnic prepovedanih drog med njimi ni bilo vsaj med temi, ki sem jih jaz
obravnavala ne.
Izhajajo ta dekleta iz kakšnih posebnih družin, na primer razbitih družin…?
Ja družine so lahko nekatere bolj problematične, problematične v smislu različne vzgoje. Ne
vem. Mama popustljiva, oče zelo strog recimo, potem se taka mladostnica težko znajde kaj je
prav in kaj ne. Zdej za ene dva primera lahko rečem, da so bile iz zelo tradicionalno usmerjenih
družin, kjer si nikakor niso upala povedat dekleta niti mami, ker bi mame morale povedat, to je
bilo dva primera ja, bi mame morale povedat očetu, oče pa bi jih iz hiše pognal ali pa pretepel al
pa kakorkoli, uglavnem zelo so se bale nasilja doma. To sta bila dva primera ja. Potem v enem
primeru je bilo dekle, ki je živelo samo z mamo, se pravi očeta ni bilo se mi zdi, da je ta družina
bila ločena. Kolkor vem je to to. V glavnem zelo strog oče. To je, če gledam zdaj nazaj v
družini bilo zelo značilno.
Pa je ta strah, ki ga takrat doživlja realen, ali ga takrat še bolj doživlja, ko je v tej
situaciji?
Ja to je zdaj vprašanje, ne, ker realna slika je lahko malo drugačna, tako da kakor so mi
pripovedovale, bi lahko rekla, da je mogoče malo pretiran strah, je pa upravičen. Mislim, da
ubili jih ravno ne bi, ne tako kot sta se ti dve deklce bale ampak mislim pa da kar, ker so bile to
zelo tradicionalistično usmerjene družine.
A tu gre za ne sprejemanje splava ali nosečnosti?
Ne sprejemanje spolnih odnosov pred poroko. V tem smislu. Ni šlo tolk za splav ampak za to,
da je bilo dekle noseče.
Lahko še kaj poveste o posledicah o katerih ste prej govorili? Gre tudi za obžalovanje
odločitve?
Zdaj to zelo posplošeno lahko povem ane, ker imam pač malo primerov. Ja večinoma si mislim,
da je obžalovanje, ker bi otrok lahko živel, zdaj bi ga pa rodila, zdaj je ravno čas poroda, zdaj bi
imela pa novorojenčka, v tem smislu že. Ne tolk veste kako ne zgolj obžalovanje, ker jih včasih
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vprašam ali bi se zdaj drugače odločla, pa pravi, da ne. Bi se enako odločla. To govorim za dva
ali tri primere, da bi se enako odločle, kot so se ampak, da jim je kljub temu hudo, ane, da jim je
kljub temu hudo. In očitno dekleta zelo veliko razmišljajo o tem, ker, kakor sem rekla uspeh
pade in kar neki jih je pa tudi letnik zgubilo na ta račun. Zaradi tega ne, ker šola pa le zahteva
celga človeka in če imaš ti probleme, se pač ne moreš posvetiti šoli tako, kot bi si želel. (malo
tišine) Ulavnem so bile že, še tkole, sem načeloma dekleta pridejo že dosti odločene. Kaj bodo
naredile, ne. Pridejo že z odločitvijo. Pridejo samo preverit. A so se prav odločle. Jst jim ne
morem rečt, prov si se odločla al ne, sam jst jim ne morem rečt prov si se al pa narobe si se
odločla. Ne smem. Jst jim potem pač, pogovarjam se z njimi. Da same presodijo ali so se prav
odločle ali ne. Iz vprašanji jih usmerjam.
Se potem tudi o posledicah o katerih ste prej govorili tudi prej pogovarjate?
Že prej se pogovarjamo o tem ja, v kaj lahko pripelje odločitev. Ker to je moralno etična dilema,
ki ima posledice kakorkoli se odločiš. Življensko pomembne posledice. Ne glede na to kakšno
odločitev sprejmeš, vedno bodo hude, mislim, vedno bodo posledice na takšen ali pa drugačen
način.
Pa imate tudi v okviru pouka kakšen program spolne vzgoje, da se že pogovarjate o tem.
Ja od prvega letnika dalje. Čeprav mogoče je to v teh časih že pozno.V srednji šoli začet.
Imamo program na temo spolna vzgoja, kjer se priporoča, gotovo se priporoča odložitev spolnih
odnosov, če pa že ne gre pa vsaj zaščita. Ampak kljub temu so naša dekleta kakorkoli že, ne
vedno upoštevajo te spolne vzoje. To imamo in v drugem letniku imamo tudi predmet etika in
komunikacija in obravnavamo tudi etične dileme in se o njih pogovarjamo. In prekinitev
nosečnosti je med njimi.
Se tudi zgodi, da se dekle, ki se prej ne strinja z umetno prekinitvijo nosečnosti in se potem
v situaciji odloči drugače.
To pa ne vem. To pa ne upam odgovort, ker ne vem, nisem nikol spraševala.
Ali kaj veste mogoče o tem, ali odnos s partnerjem in njegovo sprejemanje ali
nesprejemanje vpliva na njeno odločitev.
Ja čeprav jaz nisem imela dost občutka, da bi kdo kateri konkretno zagrozil, da bo konec
odnosa, če bo obdržala otroka. Celo ena je potem rekla, da ji je potem fant rekel, ko je že bila
opravljena umetna prekinitev nosečnosti, da ji je fant rekel, da ni imela pravice. Ampak prej ji
ni pa nič povedal. Ni se zjasnil. Potem pa mogoče iz varne razdalje, potem ko se je že čutu
varnega potem ji je to povedal, pa sej verjetno še resno ni mislu sej ne vem. Vsaj nekaj časa so
ta dekleta še ostala s fanti, ampak kako pa potem v prihodnosti pa ne vem več. Je bila pa ena
deklica, ki je rodila ampak tisti je pa fant zelo zelo stal ob strani. Niti slučajno ni hotel slišat o
umetni prekinitvi nosečnosti.
Se mogoče spomnite kakšnega primera, ki vam je še posebej ostal v spominu, ki je mogoče
drugačen, poseben?
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Moram rečt, da ne, da bi prav kakšen poseben primer, da bi ga zdaj tukaj razlagala ne vem,
ampak hočem rečt, da sem potem zelo opažala kako so zelo spremenjene ta dekleta. Potem in v
obnašanju in v ma zelo so spremenjene. In nikakor ne bom rekla da na boljš. Depresivna lahko
rečem, da so pogosto, tiste, ki se odločijo. Bolj depresivna, bolj zagrenjena, mogoče mal tud
vzkipljiva. In to opažam potem še kar nekaj časa potem. Moram pa rečt, da so si u glavnem te
zgodbe dost podobne. Dekleta, ki se niso zaščitla, ki otroka ne bi imele, ki otroka ne bi imela, ki
tu vejo, kaj želijo naredit… uglavnem to govorim za te primere, ki so opravle prekinitev
nosečnosti in ki nikakor ne želijo, da se jim starši vtikajo v življenje. To se mi zdi ena taka
stalnica pri teh mojih primerih, ne vem mogoče so kje tudi drugačni. Sem pa tudi opazla, da sem
največ deklet, ki so pršla k meni, so bila iz mojga razreda. Da so me poznale tud ali kot
učiteljico, ali pa kot razredinčarko. Kar pa tudi nekaj pove, ne, da veliko lažje greš k nekomu, ki
ga poznaš, kot k nekomu, ki ga ne, ne glede na to, ali je svetovalni delavec ali ne, ki ga ne
poznaš. Tako da si predstavljam, da je kar nekaj še takih deklet. Pri razredničarkah, da se
pogovorijo.
Mi lahko še kaj več poveste o tem, kako ste doživljali to, da ste morali postaviti razmejitev
med lastnim stališčem in zahtevami dela po nevtralnosti, podpiranju dekleta pri odločitvi
ne glede na to kako se odloči.
Zdej tkole bom rekla. Nas so to seveda učili že čisto od začetka pri pripravi na svetovalno delo.
Ane, da naša stališča pri tem ne smejo igrat nobene vloge. Ne predsodki ne stereotipi nič od tega
ne sme igrat nobene vloge. In na začetku je to mogoče težko ampak vseen delaš tako, kot so te
učili, ker veš, da je prov ampak pri sebi imaš težave. Z izkušnjami, z kilometrino če hočete, pa
potem resnično, to pride kar samo od sebe, ne vem. Vedno bolj lahko ločiš tebe, tvojih
problemov od drugih problemov. Nekak tako jaz to vidim no. Vedno sem bila prepričana, da
moje stališče ne sme vplivat in vam ga tudi ne bom povedala, ne, ker nikakor ni pomembno, ker
hočem, da delam, ne samo jaz ampak profesionalni delavci, da delamo profesionalno. Ne glede
na to, kaj smo mi, kaj mislimo.
(tišina)
Mi lahko še kaj več poveste o tem, tej razmejitvi, kakšni so potem občutki?
Veste kako je, no občutki. Am. Sej jih potem ni več a veste. To je delo, pri katerem potem nekih
posebnih občutkov nimaš. Jst se ne niti veselim ne, niti žalosti me ne, ker probam bit
objektivna. Nekih posebnih občutkov prov gotovo nimam ne pri teh problemih, ne pri drugih.
Potem to tako nekako razmejite.
Moraš, če hočeš ohranit svoje duševno zdravje. Ker svetovalne službe se soočajo dnevno z
ljudmi, ki imajo hude probleme. To moraš razmejit, če hočeš, se pravi, obdržat neko integriteto,
nek svoj prostor. Kar ne pomeni, da ni nobene empatije, kar ne pomeni, da ni sočustvovanja, nič
od tega ne pomeni to, hočem rečt, še zmeri obstaja in empatija in vse, sam ne sprejmem pa teh
problemov za moje in se ne jezim ker to ni moj problem.
Pa ste rabili dalj časa, da ste to dosegli?
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Mislim, da na začetku, da me je mogoče, ja da sem bolj podoživljala vse primere problematične,
potem pa to izzveni. Saj mora.
Če bi recimo obstajala posvetovalnica pred splavom, kaj bi vi tem ljudem, ki bi tam delali
svetovali, v kateri smeri naj bi delali. Posebno, če bi bili tako neizkušeni?
Jaz mislim, da bi takšna posvetovalnica morala obstajat. Saj tudi mislim, da obstaja. Ne,
uglavnem vsaka ki razmišlja o umetni prekinitvi nosečnosti mora iti na en pogovor k socialni
delavki, če prav poznam zadeve, ampak mislim, da ti pogovori niso dost poglobljeni, vsaj tako
mi dekleta pripovedujejo in jaz mislim, da bi morala obstajat taka posvetovalnica, ki bi bila
malo bolj celostna mogoče. Veste kaj vidim, da manjka. Ravno to manjka. Nudenje podpore
uporabnici tudi po posegu. Ne to mislim. Jaz mislim, da bi tudi taka posvetovalnica morala bit
zelo nevtralna. Ker če moje mnenje želite ane. Zelo nevtralna. Ne bi se smela usmerjat. Ne v
eno smer ne v drugo. Ampak bi bilo potrebno pač res predstavit vse možne posledice za to
konkretno uporabnico, ker ni za vse enako, se pravi bi bilo potrebno najprej spoznat njeno
situacijo, poslušat v kakšni situaciji je življenjski in potem na podlagi tega usmerjat njeno
odločitev. Ne usmerjat odločitev. Usmerjat razmišljanje odločitve, tako sem mislila. Se pravi ne
pa nikakor pa ne svetovat to naredi, to ne naredi in seveda spremljat tudi skozi ves proces in
kasneje. Ne se ustavit pred tako ali drugačno odločitvijo. Tko si jaz mislim, to je pač moje
mnenje.
Pa kaj veste o tem, kako ta dekleta doživljajo takrat otroka. Ga doživljajo kot otroka ali
kot nek del svojega telesa, ki je zdaj odveč, ali imajo do tega kakšen odnos.
Jaz mislim da je. Nekaj časa gotovo razmišljajo… vsekakor preigravajo obe možnosti, da bi ga
obdržale in da bi ga ne obdržale in mislim, da takrat, ko razmišljajo, da bi ga obdržale takrat
razmišljajo o njem kot o otroku. In to se jim potem tudi seveda pojavlja po sami prekinitvi
nosečnosti, če ne ne bi razmišljale v tej smeri: zdej bi ga pa rodila, zdej bi ga pa ne vem, bi imel
eno leto. Prav gotovo. Kot o otroku, ki ga takrat pač ne morejo takrat imet. Na ta način vsaj
večina od tistih, ki je naredila, ki je opravla umetno prekinitev nosečnosti.
Kakšen pa imajo dekleta odnos do svojega telesa? Ga sprejmajo ali zavračajo. Ima to
kakšno povezavo s tem da otroka sprejemajo ali zavračajo?
Ne vem. Na to pa res nimam odgovora. Ker se o tem pa res nikoli nisem pogovarjala z njimi. V
odnosu do telesa. Tako da to pa res ne bi vedela.
Mi lahko še bolj podrobno opišete dilemo v kateri se znajde dekle pred odločitvijo, kakšna
so vprašanja s katerimi se srečuje?
Se pravi dilema: opravit umetno prekinitev nosečnosti ali obdržat otroka. To je pač ta dilema. In
potem. Kaj se bo zgodilo, če bom opravla umetno prekinitev nosečnosti. Kaj bo, kaj se bo
zgodilo, če bom imela otroka. Ane in pač pri umetni prekinitvi nosečnosti niso tolk pozorne, pač
nek poseg, ki je relativno hitro opravljen, ki relativno nima posledic, če je strokovno opravljen
ampak, zanemarja se pa vse te čustvene težave osebnostne težave, ki pridejo za tem. In na to jih
jaz absolutno poskušam prpravt če bi se odločle za to. Ne? Da bi se znale soočit s temi stiskami,
ki pridejo. Potem recimo, kako bi jim ta otrok mogoče manjkal v prihodnosti. Ne, da bi imele
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občutke krivde, ker so, ker je v bistvu bila smrt otroka. Tukej prisotna. To jim prov gotovo že
prej skušam vplivat na njihovo doživljanje tega. Največkrat pa jim prevaga umetna prekinitev
nosečnosti, ravno zaradi tega, ker presodijo, da bi jih nosečnost in porod pripeljale v neko
življensko situacijo, ki ji verjetno ne bi bile kos. A bo še s tem fantom ostala naprej ali ne bodo,
kaj bodo starši rekli, ali bomo imeli denar za preživljanje, jaz bom brez da bi šolo končala. To
so ta vprašanja, ki najbolj navadno pol prevagajo. Vsaj pri tej starosti računajte to so punce
šestnajst sedemnajst let stare. Tiste pa, tista dva primera, ki sta pa obdržale, ki sem vam prej
povedala so bile pa že so bile v četrtem letniku. Ne, starejše, kot so, lažje se odločijo za otroka.
Pa potem tudi tiste, ki se odločijo za umetno prekinitev nosečnosti, razmišljajo, da bi
potem v prihodnosti pa imele otroke, družino.
Absolutno. Ja, samo kasnej.
Kakšen pa je pogled teh deklet na situacijo v kateri se znajdejo. Vidijo realno sliko ali se
bolj osredotočijo na določene vidike?
Prav gotovo nimajo celostnega pogleda. Prav gotovo ne. Vsaj na začetku, ko pridejo ne. Saj ga
tudi ne morejo imet, saj so dekleta v stiski. K vidijo samo, kako bi pobegnle iz situacije. Kar je
tudi logično, zato pa tudi rabijo posvetovanja. Da se ne odločaš kar na pamet, kaj bi bilo
najlažje tisti trenutek naredit. Seveda nimajo celostno sliko, zato pa se pogovarjamo v tej smeri.
Kaj bi bilo, če bi se to zgodilo, pa starši, pa v glavnem. Nimajo seveda celostne slike.
Ali obstajajo tudi kakšne druge službe, kamor jih potem lahko tudi vi napotite?
Mislim, da ne, ženska posvetovalnica edin ampak tisto je za starejše od osemnajst let. Ženska
svetovalnica. Ni ne, ni neke posebne službe za to ne, sicer če želijo na Center za pomoč mladim
jih usmerim ampak oni se ne ukvarjajo samo s temi problemi ampak z odraščanjem na splošno z
mladostniki s problemi. Tam še nekak, še drugače pa ne. v zdravstvu prav gotovo ne.
Se vam zdi, da bi mi lahko še kaj povedali na to temo in sem vas še pozabila vprašat?
Jst mislim, ne vem, da bi morali več delat na preventivi še naprej, da do teh situacij sploh ne bi
prihajalo. Da bi ne bile dekleta v stiski, ki se odločajo med umetno prekinitvijo nosečnosti in ali
otrokom. To so vseeno še punce, srednješolke, ki so še same otroci in ni prov, da se ukvarjajo s
temi problemi. Tako da spolno vzgojo, ki ste jo itak že omenli bi se moralo absolutno preusmert
na osnovno šolo. Veliko prej, da bi bilo čim manj takih, da ne bi rabile posvetovanja. To jaz
mislim, kolkr jih je jih je preveč.
Pa se vam zdi, da se tudi v družinah pogovarjajo o teh temah?
Večinoma mislim, da ne.
Se vam zdi, da bi se morali tudi tam o tem pogovarjat?
Lahko tudi v družinah. Ampak mislim, da je čist v redu, da se v šolah o tem pogovarjamo. Ali
pa kje drugje. Ker jaz razmem, da se je marsikateremu staršu težko pogovarjat o tem z otroci
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svojimi. Seveda so družine, kje se pogovarjajo lahko pogovarjajo in vse to super poteka ampak
kjub vsemu mislim, da je večina takih družin, kjer se še zmerej ne pogovarjajo tega, zato pa smo
tukaj šole, da se to pogovarjamo ali pa druge institucije, ampak predvsem pa mislim, da šole,
šola je socializacijski prostor za otroke in mladostnike.
Tako, mislim, da bi bilo to vse. Najlepša hvala za pogovor.

7. 2 Priloga 2: Primer kodiranja – izrez iz intervjuja z duhovnikom,
moralnim teologom
Bi lahko nekako predstavili situacijo
oziroma dilemo, s katero se sooča dekle,
ko se še odloča, ali bi sprejelo otroka ali
bi naredila splav.
To je zdaj zelo odvisno, s kakšno strukturo
ljudi se srečujem. Če se najprej
osredotočimo na najstnike. Recimo ene
najstnice. Tukaj je treba poudariti, da kar se
jaz srečam, je to, da so dejansko v eni
veliki stiski. Da so v eni zelo hudi stiski.
Pogosto so izpostavljene enim zelo hudim
pritiskom. Zanimivo, ne samo znotraj
svojega okolja, ampak tudi s strani bodisi
partnerja bodisi staršev. Zanimivo je, da so
te osebe, če so potem dejansko šle na splav,
da so pogrešale en pogovor, en čas za
razmislek, en drugačen pogled. Ta družba
namreč vedno ponuja samo tisti pogled,
tiste interpretacije njihovega stanja, ki so z
vidika njihove osebe. Pogrešajo pa pogled
na njihovo situacijo iz vidika nerojenega
otroka. Hudo jim je, ker se nimajo
možnosti
seznaniti
z
različnimi
alternativami. Kaj pa če vseeno otroka
rodim? Ali lahko dam tega otroka v
posvojitev? Kako lahko v taki situaciji
najdem podporo pri svoji družini ali pri
svojem sopartnerju? In zanimivo je, da si
najpogostejetako poiščejo pomoč tiste
osebe, tisti mladi, ki so imeli izkušnjo
detabuizacije
nerojenega
človeškega
življenja.
Da
so
tekom
svojega
izobraževanja imeli priložnost videti
življenjsko zgodbo nerojenega otroka. Od
spočetja do recimo nerojenega otroka.
Dokumentarec »V maternici«, je en tak
primer. Bi rekel, ker smo ga kazali mladim
v skupinah in ga še kažemo. Recimo ljudje,
ki imajo to zavest, da nosečnost ni karkoli
in da splav ni karkoli, ti ljudje jasno več

Dilema, odvisna od ljudi
najstnica
v veliki stiski
izpostavljene
pritiskom
s strani
staršev

hudim
mladoletnost

partnerja

ali

pogrešale pogovor, čas za
premislek,
drugačen
pogled
družba
ponuja
le
interpretacijo z vidika
njihove situacije
niso
seznanjene
alternativami

pred splavom

z

posvojitev
podpora v družini, pri
partnerju
izkušnja
nerojenega
življenja

detabuizacije
človeškega

dokumentarec
»V družba
Maternici« so kazali
mladim v skupinah
zavest, da nosečnost ni
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razmišljajo, tudi poiščejo kakšno pomoč.
To je recimo ena struktura ljudi. Potem je
druga struktura ljudi, ki so starejši. Velja,
da v Sloveniji splav naredi večina ljudi v
starosti 30–40 let. To so že ekonomsko
preskrbljene osebe, imajo že enega ali pa
dva otroka, približno 50 odstotkov že
uporabljajo kontracepcijo, so te žene
zaščitene. In v bistvu je splav v nekem
smislu nek popravni izpit na področju
kontracepcije.

karkoli – lažje poiščejo
pomoč
večina ljudi, starih 30–40
let, naredi splav in imajo
že otroka

alternative

nerojeno življenje

uporaba kontracepcije v
50 %
popravni izpit na področju
kontracepcije
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