
O VRSTNIŠKEM NASILJU
Avtorica: Mateja Vilfan, uni. dipl. soc. delavka, DIC Legebitra

Vpr.: Kaj vse je medvrstniško nasilje?

Odg.:Definicijmedvrstniškeganasiljajeveč,karkaženakompleksnosttovrstneganasilja.Razlogjev
tem,daselahkopojavljavrazličnihoblikahinnačinih.Lahkojenaenistranizelodirektno(pretepanje,
brcanje,verbalnozmerjanjeinžaljenje…)alinadrugistrani,zelosubtilno,skorajnevidno(obrekovanje,
namernoizločanjeizskupine,manipuliranjesprijateljstvi…).Žrtevsipogostoonasiljuneupaspregov-
oriti,kerjeustrahovanainlahkoposledičnoohromljenaodstrahu.Zavedatisemoramo,dasenasilje
pojavljavrazličnihoblikahinjevelikproblemokateremsegovorizelomalo.Okolicanasiljapogosto
neopazibodisizaradilokacijekjersedogajaalipaenostavnozato,kertakšnovedenjepojmujekot
»tipično«vedenjenajstnic_kov.Posledicenasiljasolahkozeloresne,okrevanježrtvepazelodolgo.
Ravnozatojepomembno,dasmoobčutljive_inapojavnasiljainnanjtuditakojodreagiramo.

Mateja

Vpr.: V šoli sem se razkril_a sošolki_cu. Od takrat naprej, gre vse narobe. Sošolka_ec je povedal_a 
naprej ostalim. Ko sem razredu, čutim poglede na svojem hrbtu, šepetanje, besede, ki me prizadenejo. 
Pogosto na svoji mizi dobim listek, na katerem so napisane žaljivke ali pa gre sošolec_ka mimo mene 
in namerno potisne peresnico ali zvezek na tla. Ko to reče, se opraviči, da je bilo po nesreči. Ne vem 
kaj naj storim? Glede vsega sem se pogovoril_a tudi s šolsko_im svetovalno_im delavko_cem, ki mi 
je rekla, da bo minilo in da ni tako hudo, kot se sliši. Predlagal_a mi je tudi, naj ne govorim naokoli o 
svoji spolni usmerjenosti. Je to, kar doživljam nasilje? Mogoče res pretiravam? Vem samo to, da me 
duši, ko grem v šolo. Težko sem tam.

Odg.:Pozdravljen_a!Sprašuješse,čejeto,kardoživljašnasiljeinčepretiravaš?Gledenavse,karsi
opisal_ainnapisal_ajetokardoživljašnasiljeinmenim,danepretiravaš.Zelomiježal,danisidobil_a
podporeprišolskisvetovalnidelavki.Odraslipogostozmanjšujejopomenmedvrstniškeganasiljainga
jemljejokotnekotipičnovedenjenajstnic_kov.Natemmestu,biželelašeenkratjasnoizpostaviti,da
tokardoživljašjenasiljeindaimašvsopravico,dotega,darečeš:»Dovolj«.Napisal_asi,dasitežkov
šoli,dateduši.Samopredstavljamsilahko,kakotežkomorabiti,kovstopašvšoloinsedišvrazredu.
Sprašujemse,čeimašmogočevsvojemživljenjukakšnoodrasloosebo,skaterobiselahkopogov-
oril_a?Jetomogočekakšna_enučitelj_ica,razredničarka_k,kakšnaosebavdružini?Spregovoritio
nasiljujenajtežjikorakampakzelopomemben.Zavedam,sedasitapogumenkratžezbral_ainbil_a
zavrnjen_a,neslišan_a…Predstavljamsi,datejeverjetnostrah,dadvomiš,karjepopolnomarazumlji-
vo.Želelapabi,daveš,dasmotukajosebe,kismotipripravljeneprisluhnitiinverjetitvojizgodbi.Dve
stvarividim,kotnajboljpomembni.Nasilje,kigadoživljašsemoraustavitizakarpabošpotreboval_a
sodelovanjeodraslih.Temupasleditvojeokrevanje.Dušenje,kigaopisuješježeposledicanasilja,
kigadoživljaš.Navoljojekarnekajnevladnihorganizacij,kisotilahkovpodporo.Njihovekontakte
lahkopoiščešnatejspletnistrani.Pomagajotilahkonarazličnenačine,odstrokovnepodporedo
zagovorništva.Zagovorništvopomeni,daosebaizorganizacijestopivstiksšolo,kateroobiskuješ
inpritemzastopatvojeinterese.Enostavnorečeno,odšolezahteva,danasiljeustaviingaprimerno
naslovi.Istočasnolahkotilahkoosebevorganizacijinudijopodporonatvojipotiokrevanja.Upam,da
timojodgovorpomagaintijeprineselvsajmaloolajšanja.Mogočesosetipojavilašekakšnadodatna
vprašanja?Česoseti,sisevedavabljen_a,daskomunikacijonadaljujevainlahkoskupajpoiščeva
rešitev,kitibopomagalaizsituacijevkaterisi.

Mateja



Vpr: Zakaj se to dogaja meni?

Odg.:Pozdravljen_a!Želimsi,dabitilahkonatoodgovorilavenemstavkuinnaenostavennačin.
Dinamikanasiljajekompleksnainzahtevatudikompleksnoobravnavo.Karpalahkorečemvenem
stavkuje,dasetitonebismelodogajatiinniprav,dasetidogaja.Pridinamikinasiljagrezaprevlado
močiinvelikokrattudizaosamitevžrtve.Negledenato,kajjerazlognasilja,kigasovrstnice_kinava-
jajo,mogočetvojaspolnausmerjenostin/alispolnaidentiteta…,niopravičilazanasilje.Spodbujamte,
daonasilju,kigadoživljašspregovorišzodrasloosebo,kijizaupašinprosišzapomoč.Nisikriv_aza
nasilje,kigadoživljašinpravicoimaš,dasepočutišvarno_ega.

Mateja

Vpr: Sošolke_ci so iz mojega Facebook profila snele_i fotografijo iz dogodka, ki sem se ga udeležil_a. 
Sliko se kopirale_i in jo obesile_i po hodnikih na šoli. Pod sliko so napisane žaljivke: peder, faget, 
ogabno… Ne glede na to, koliko slik strgam se vedno znova pojavijo. O tem sem govoril_a tudi z 
razredničarko_jem, ki mi je rekla_el naj ne objavljam vsega na socialna omrežja. Od takrat naprej sem 
vedno manj v šoli, sovražim se. Najbolj me je strah tega, da bi izvedeli starši.

Odg.:Pozdravljen_a!Odgovor,kisigaprejel_asstranirazredničarkevsekakornirešitevoziroma
odgovornanasilje,kigadoživljaš.Sprašujemsenamrečalitvojarazredničarkadejanjesovrstnic_kov
dojemakotnasiljealikotneslanopotegavščino,karvsekakorniprav.Spodbudilabite,dasepogovoriš
zodrasloosebo,kijizaupaš.Jetomogočekakšna_enučitelj_ica,šolska_isvetovalna_nidelavka_ec,
družinska_ičlan_ica…Napisal_asi,datejestrah,dabiizvedelistarši.Najpogostejejestrahtisti,kinas
ohromiinnampreprečuje,dabireagirale_inanasilje,kigadoživljamo.Nevemsicervkakšnihodnosih
sisstaršiintežkosodimalibibilozatebebolje,dasejimzaupašalibipritempotreboval_ašedodat-
nopodporodrugihljudi.Čečutiš,dajopotrebuješ,selahkodogovorivazasrečanje,kjersepogovoriva
otem,kateremožnostisozatebesprejemljive.Predvsemsemizdipomembno,daselepljenjeslikpo
šolitakojustaviindaposkrbišzasebenanačin,dabošnašla_elvarenprostorvkaterembošlahko
spregovorila_ilovsemkardoživljašinsčimersesoočaš.Vupanju,dasešeslišiva,telepopozdravl-
jam.

Mateja

Vpr.: Lansko leto je bilo za mene zelo naporno. Na šoli so me večkrat pretepli, me zmerjali… Postalo je 
tako hudo, da si nisem več upal_a v šolo. O vsem sem povedal_a doma in starši so dosegli, da sem se 
prepisal_a na drugo šolo. Še vedno pa se ne morem sestaviti. Težko zaspim, ko grem v šolo in ko sem 
v šoli me je strah, da bi sošolke_ci izvedele_i, kaj se je dogajalo na prejšnji šoli in zakaj. Nimam volje 
za učenje, svoje aktivnosti. Dva meseca nazaj sem se začel_a rezati. Vem, da ne bi smel_a ampak mi 
pomaga in zaradi tega se sovražim. Nimam nikogar s katerim bi se lahko pogovarjal_a o tem in kdaj se 
mi zdi, da bi najraje samo zaspal_a. Utrujen_a sem in ne vem, kako dolgo bom lahko še zdržal_a.

Help!

Odg.:Pozdravljen_a!

Iztvojegasporočilalahkorazberem,datijetežko.Predstavljamsi,dajezelonapornonositivsobreme
intežopreteklihdogodkov.Praviš,danimašnikogarskaterimbiselahkopogovoril_a.Obtemse
sprašujemalimolčišosvojihtežavahkertejestrah,sram,daserežeš?Sam_asizelodobronapisal_a,
datirezanjepomaga.Karjeres.Rezanjatipomagapritem,darazbremenišsvojoduševnobolečinoin
joprenesešvrane,sprostiš.Mislim,dasetrudišposvojihnajboljšihmočeh,dabipreživela_el.



Napisal_asitudi,dasiutrujen_ainsesprašuješ,kolikomočisplohšeimaš.Predstavljamsi,dative-
likoenergijevzametudiskrivanjeraninbolečine,kijonosiš.Spodbujamte,daseposkusišskompo-
govoritiindasipoiščešpomoč.Koenkratpadešvzačaranikrogsamopoškodovanjasejetežkoizvleči
ven.Zaspremembovedenjajepotrebnazavestnaodločiteviniskanjenadomestnihstrategij.Potreben
jetorejtežakboj,zakateregapapotrebujemovelikomoči.Kosmoutrujene_isetežkoborimoinravno
takratresničnopotrebujemopomočnekedrugeosebe.Siprepričan_a,daresničnoninikogarvtvoji
socialnimreži,kibitilahkoprisluhnil?Razmišljajširše…kosmosame_izaslepljene_izbolečinotežko
vidimoljudi,kibinamlahkostaliobstrani.Dobrodošla_elsitudivnašisvetovalnici.Lepotepozdravl-
jamindržimpesti!

Mateja


