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cati policije? Mar vemo, kaj vse je počel že 
prej, koliko takih deklet je že zlorabil? In 
bomo kar tiho in mu s tem omogočili, da 
bo to počel še naprej?

Človekovo telo je nekaj svetega, njego-
vo svetišče, v katerega brez dovoljenja ne 
sme posegati nihče. Dovoljen ni niti en 
neprimeren dotik, kaj šele kaj več. Nikoli. 
Če dekle ali fant, ženska ali moški reče ne, 
je to ne. Vedno. Žal v naši družbi še vedno 
nismo pripravljeni spregovoriti o teh zavr-
žnih dejanjih, jih na ves glas obsoditi, še 
vedno bomo našli tisoč in en izgovor, za-
to da bomo še bolj ponižali in okrivili žr-
tev ter še bolj povzdignili in odgovornosti 
razbremenili rablja. 

Tukaj naj na hitro naštejem še nekaj po-
polnoma zgrešenih prepričanj, zasidra-
nih v našo podzavest.

Verjamemo, da so posiljevalci tujci. Ni 
res, večina posilstev se zgodi v družini ali 
od bližnjih prijateljev in znancev. 

Verjamemo, da gre pri posilstvu, zlora-
bi za spolnost. Ne drži. Gre za moč, pre-
vlado rablja nad žrtvijo. Bolj ko žrtev trpi, 
bolj rabelj uživa.

Malo se je napil, pa je izgubil nadzor. Ne 
drži. Človek je vedno in povsod odgovo-
ren za svoja dejanja. 

V zvezi, zakonu ne moremo govoriti o 
posilstvu. Ne drži. Ko gre za nasilen od-
nos, rabelj dostikrat uporabi prisilni spol-
ni odnos, zato da še bolj poniža svojega 
partnerja.

Če se ženska pomanjkljivo obleče, sa-
ma išče, da jo nekdo posili. Ne drži. Nikoli 
in nikdar nimamo pravice brez dovoljenja 
posegati po drugem telesu. 

Večina posilstev je prijavljena policiji. 
Ne drži. Veliko žrtev zaradi sramu, zara-
di tega, ker se bojijo, da jim ne bodo ver-
jeli, da bodo ponovno zlorabljene in osra-
močene, tega nikomur ne zaupajo, kaj še-
le prijavijo na policijo.

Olajševalne okoliščine? Pozabite. Ni jih. 
Nikoli. Bomo končno začeli ta sprevržena 
dejanja postavljati na svoje mesto, med 
najbolj nagnusna dejanja, ki jih lahko 
nekdo stori drugemu? Bomo začeli ukre-
pati, ko bomo prepoznali zlorabo pri na-
ših bližnjih, znancih, sosedih? Ali bomo 
še vedno tiščali glave v pesek in s tem šči-
tili posiljevalce? Jim bomo še vedno nudi-
li izgovore v slogu, ni si mogel pomagati, 
pil je, ona pa se je metala po njem, žrtvam 
pa s tem nalagali še večjo težo, sram in 
gnus? Kajti dodatna travma za žrtve zlo-
rab je to, da jim največkrat ne verjamejo, 
niti najbližji, kaj šele drugi ljudje, kar po-
meni, da so še enkrat zlorabljene.

Za konec pa samo še to: vsaka peta žen-
ska in vsak sedmi moški v Sloveniji je doži-
vel spolno zlorabo.* Se bomo zamislili? 

*Tanja Repič: Nemi kriki spolne zlorabe in 
novo upanje (2008, 22)

Zadnjič sem bila na kavici s prijateljica-
mi. Kolegica je razlagala izkušnjo znan-
kine hčerke, najstnice. Na obisk je prišel 
znankin daljni sorodnik. Obujali so spo-
mine, bili dobre volje, sorodnik je hva-
lil lepoto hčerke, ki je hihitaje zardevala. 
Zakonca sta šla na vrt, pripravljat žar, ko 
je ta daljni sorodnik prisedel k hčerki in jo 
začel zasipavati s komplimenti. Njej je bi-
lo nerodno, ni vedela, kaj bi, presedala se 
je vedno bolj vstran, on pa je kar rinil za 
njo in jo na koncu začel otipavati po pr-
sih. Zavpila je, naj neha, in na ves glas po-
klicala mamo. Po hitrem postopku sta ga 
vrgla iz hiše, ob čemer sta poklicala tudi 
policijo, čeprav se je hčerka temu upirala. 
Bila je v dno duše osramočena in ni hote-
la, da še kdo izve za njeno sramoto.

Hvala bogu za take starše, si mislim, 
ko me v razmišljanju s povišanim glasom 
prekine kolegica. Policijo?! Zakaj pa poli-
cijo? Saj jo je samo malo »pošlatal«. Saj 
to pa res ni zloraba, morda se je pa samo 
malo pohecal, za to pa res še ni treba kli-
cati policije. Ta »smrklja« itak vedno hodi 
oblečena zelo izzivalno in da je čudno, da 
se ji ni že prej kaj zgodilo. Druga doda, da 
jo je en sosed tudi tu in tam malo zagra-
bil za zadnjico, pa je preživela, pa da se 
dandanašnja mladina tako ali tako oblači 
tako, kot se res ne spodobi in ni ničemer 
več podobno … Na koncu sledi neizogib-
no vprašanje petih parov oči, ki se zazrejo 
vame: »No, kaj pa ti misliš?« 

Najprej pogoltnem jezo nad takim raz-
mišljanjem in jih vprašam, ali se lahko, 
samo za trenutek, vživijo v to deklico. 
Samo za hip? Zaprejo oči in si predstavlja-
jo, da po njihovih prsih grabi neznanec, 
nekdo, ki so ga spoznale pred nekaj mi-
nutami. Kaj ob tem občutijo? Lahko še ve-
dno zamahnejo z roko in rečejo, da to pa 
res ni nič? 

Si lahko za trenutek predstavljajo ves 
sram in gnus, ki ju je doživljala ta dekli-
ca, ki je za povrhu mislila, da je sama kri-
va? Ker je pač lepa, prijetna na pogled, ker 
so ji godili pokloni starejšega šarmantne-
ga moškega? Koga bi moralo biti tu sram? 
Dekle ali perverzneža? In zakaj ne pokli-
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Tokrat bo pisanje namenjeno nečemu res zavrženemu; 
najhujšemu zločinu, ki je lahko storjen človeškemu telesu  
– spolni zlorabi. Grozna stvar, a o tem je treba govoriti.  
V odnosih ne sadimo samo rožic in ne prekipevamo vedno  
od navdušenja, ampak se dogajajo tudi najgrozovitejše stvari.
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