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UVOD
Številne analize in podatki raziskav na področju nedovoljenih drog kažejo na to, da je
fenomen drog tesno povezan s kriminalom.
Naš namen raziskave je, osredotočiti se na žensko populacijo uživalk drog v povezavi
s kriminalom v katerega so potisnjene zaradi pridobitve drog. Raziskujemo oblike
nasilja, ki se vršijo nad ženskami uživalkami nedovoljenih drog in dovoljenih(na
primer metadon) ter ugotavljamo psihosocialne potrebe žensk. Izhajamo iz dejstev, da
ženskam različne oblike zlorab, ki so jim povzročene v procesu pridobivanja
nedovoljenih drog povzročijo travmatične izkušnje, ki imajo dolgotrajne posledice in
lahko kasneje privedejo v resne bolezni. Domnevamo, da zaradi izkušenj različnih
oblik nasilja, ki jih doživijo ženske uživalke nedovoljenih drog nastane dodatna škoda,
ki jo je mogoče zmanjšati ob ustreznem odzivu na izražene potrebe. V pričujoči
raziskavi smo uporabili kvalitativno metodo s strukturiranimi odprtimi intervjuji.
Intervjuje smo opravili na terenu in v prostorih društva Stigma. Zanimali sta nas
predvsem dve skupini podatkov:
oblike nasilja, ki se vršijo nad ženskami uživalkami nedovoljenih drog in
psihosocialne potrebe, ki jih narekuje populacija z namenom zmanjševanja nasilja nad
ženskami. Starost , nacionalnost in status žensk v pričujoči raziskavi niso pomembni
podatki. Opravili smo štiri intervjuje, posneli na audio kasete ter opravili
transkripcijo, kodiranje, abstrahiranje in grupiranje. Intervjuje je opravljala ena oseba s
pomočjo osebe, ki je poznavalka 'scene' in je prevzela vlogo povezovalke med
potencialnimi intervjuvankami in izvajalko raziskave. Nekatere intervjuvane so v
metadonskem programu. Ženske, ki so bile pripravljene govoriti o nasilju, ki se jim je
dogajalo so ženske, ki se jim je življenje spremenilo in se nad njimi ne izvaja več
nasilje, vsaj ne v takšni meri in intenziteti, kot se jim je v preteklosti. Do žensk, ki so v
prisilni prostituciji bi lahko prišli samo preko zvodnika in proti plačilu. Po
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pripovedovanju poznavalcev so ženske zaprte, slabo izgledajo, so popolnoma bele v
obraz, roke imajo otečene…Zaradi majhnega vzorca smo uporabili tudi nekaj izjav po
pripovedovanju druge osebe ter poznavalki žensk uživalk nedovoljenih drog, ki so
utrpele različne oblike nasilja. Te izjave so ločene od izjav intervjuvank. Izjave
intervjuvank so označene s poševnim tiskom zaradi lažjega razumevanja
besedila.Raziskava je potekala v času od marca do julija 2008.
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SPREMLJAJOČI PROBLEMI
Potek raziskave so spremljale težave glede pridobivanja žensk v intervju. Po prošnjah v
privolitev v intervju je bil odziv relativno dober. Uživalke drog so privolile v

intervju, glede

časa in kraja smo se prilagodili njihovim željam. Ob dogovorjenih terminih v treh primerih
niso prišle. Nezanesljivost uživalk drog je bil eden izmed problemov ki se je pojavljal skozi
celotno obdobje. Ob nekajkratnih ponovljenih poskusih smo uspeli realizirati štiri intervjuje.
V štirih primerih pa ni prišlo do realizacije kljub prvotni privolitvi v intervju in dogovorom.
Poskus, da bi povezovalka opravila intervjuje z ženskami uživalkami ni bil uspešen.
Razlogov za navedene težave je več. Po pripovedovanju poznavalcev je eden izmed
razlogov,da intervjuvanke niso plačane za intervju. Neuspešni poskusi intervjujev z ženskami
uživalkami drog z osebo, ki je prevzela vlogo povezovalke je bil strah pred snemanjem
pogovorov kljub temu, da jim je pojasnila namen zbiranja podatkov. Iz enega izmed
intervjujev pa lahko razberemo, da so razlogi za nerealizirane intervjuje, če posplošimo na
ženske uživalke nedovoljenih drog, ki so utrpele izkušnjo prisilne prostitucije in imajo
podobne posledice, zaradi popolne izgube zaupanja v ljudi in do vsakršne pomoči.
Spremljajoča dejavnika sta še sram in strah pred obsojanjem žensk uživalk drog ter
izkoriščanjem podatkov namene, ki bi jim utegnilo škodovati tako na osebni ravni; kot je na
primer posmehovanje, obsojanje kakor tudi na ravni osebne varnosti, na primer zloraba
podatkov.
Skupna značilnost treh intervjuvanih od štirih, ki imajo izkušnje različnih oblik nasilja kot
tudi tistih, katere so prvotno privolile v intervju pa kasneje ni prišlo do realizacije kljub
večkratnim poskusom, deloma lahko sklepamo, je vedenjski vzorec, ki se kaže v
nezanesljivosti in lažnih obljubah, katerega so si prisvojile zaradi negativnih izkušenj
(pretveze, lažne obljube) s strani zvodnikov ali partnerja.
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ANALIZA
OBLIKE NASILJA NAD ŽENSKAMI UŽIVALKAMI NEDOVOLJENIH
DROG

Psihično nasilje (vključujemo manipuliranje, nadlegovanje, ustrahovanje, izsiljevanje,
pogojevanje, poniževanje,grožnje )
(Npr.: ..tlele z enim modelom, ki je bil na belo navlečen in je na vsak način hotel , da
bi bila z njim in sva se tlele kregala, ..take neke, prav maltretiranje.) (Npr.: pol pa
pride tudi tako, besedno nesramen)(Npr.: …pol je povedal, da je zbil pešca in
pobegnil…in sodišče in je izjavil, da sem jaz vzela avto in da so kakšni moji prijatelji
naredili nesrečo) (Npr.: ja, ja je grozil, da ko me bo dobil , da bo ne vem kaj.) (Npr.
vse stvari je skuril pred blokom in naredil kres)(Npr.: Ko je prišel ven iz zapora je šel
k moji mami in ji govoril, če ve, kaj njena hčera počne, da se drogira, prodaja.) (Npr.:
Pol sva se razšla in skoz neke grožnje.., pa sem se odselila iz Ljubljane, pa sodišče, pa
skoz me klicat) (Npr.: potem je težil po mobitelu pa na stacionaren, pa k mami je
prišel; pol sm pa rekla, , to ni nič grem jaz ven iz Ljubljane, pa bomo že nekak a ne).
(Npr.: …takrat me je poiskal njegov brat…., pa sem rekla, »kdo mi bo garantiral, da
mi ne bo nič naredil?«) (Npr.: ..in me je prosil, če bi pričala na sodišču v njegovo
dobro, da me bo pustil celo življenje pri miru.)(Npr. sem ga vprašala,kaj ti misliš, kaj
to pomeni pričat v tvoje dobro, če si človeka povozil.. )(Npr.: …in nisem tega rekla…
na sodišču in imam mir še danes.) (Npr.: ko sem žicala so me kakšni tipi; »ja bi šla z
mano, pa ti bom dal pet jurjev, sam js nisem hotela…) (Npr.: enkrat pa je blo pa čez
dan in en tip.., takrat sem morala pa prav nož povlečt. Tip ni odnehal in ni odnehal in
pijača in ne vem kaj in pol , »ja saj ti bom jaz dal«..) (Npr.: tile taxisti, pa tud skoz
ja.., a,a,a, bi šla z mano tamle na hitr. Mislijo si , da si na doupu, rabiš denar, zdaj
boš pa vse naredila za denar.
(Npr.: ful je teh tipov, pa pol ti taxisti, pa te punci iz tam) (Npr.: ja ena je bila ful
nasilna.«bi ti delala z mano, pa bi lahko ful zaslužila, saj to ni tko a veš, ful je takih
tipov, ki pridejo. »Jaz sem že na začetku rekla, ne ne. Bom jaz svoje stvari delala, ne
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me ne zanima. »Ja , pa saj to ni tko, kot si ti predstavljaš, polno je takih tipov, ki
pridejo , pa sam se hočjo mal pogovarjat«. Pa je še nekaj dni težila, pa težila. Na
vsak način me je hotela prepričat, da bi se tudi jaz začela dajat dol za denar. Pa , če
bom premislila, pa kar je čakala na neko situacijo, ko bom jaz brez denarja.., čakala
je na trenutek šibkosti, da bom pol popustila…ma je najedala en teden.) (Npr.: stalno
eni tipi, vidijo da rabiš keš, pol pa že tisto apriori vzamejo, kot da se boš prodala za
denar in to stalno in tolk pogosto.) (Npr.: Sem šla glih ven in me je tlele vidu in s
kolesom in za mano se vozit in težit..in pol mi je grozil:« bom jaz teb že ne vem kaj a
ne.., da sem p.., in ne vem kaj vse, kaj misliš, da si edina.«) (Npr. pol včeraj ena
ženska, kako je agresivna , na silo posoja denar, sama od sebe….)(Npr.: jaz rabim
dnar, pejt narest dnar, me ne zanima, kje boš dobila.., v glavnem ta ženska mi teži že
en mesec in spet včeraj ponoči je še enih par jih je pripeljala in spet do mene in kar
težit.) (Npr.: ja, če tip tipu krade.., sam se vedno pol zberejo vsaj trije skup na enga a
ne. Jaz pa ker sem ženska, pa mi sam eden zateži, ne rabi nobene premoči, ker misli,
da jo že ima.) (Npr.:tlele smo bili in je okrog bajte nekaj vpil. Psiho.Smo šli ven in kar
za nami in men težit in težit.) (Npr.:sem se bala šefa kaj bo rekel in je na vsak način
težil…)(Npr.: zmerjal me je s ciganko, kurbo, vse sem bila, samo človek ne.)(Npr.:
zvodnik je rekel, da naj bom tukaj, naj počakam in da ko bo on prišel, bo on odprl, da
ven ne morem in naj ne poskušam, ker bo potem še bolj hudo.) (Npr.: Ja, zvodnik mi je
grozil, da me bo ubil, da bo pištolo prinesel, da me bo pretepel, kot me je že
parkrat.Stvari sem imela pa vse tam, ker nisem imela kam it.In me tudi ni pustil , da
grem ven, da nikamor ne smem, nikamor, vse je on prinesel.)(Npr.: ja zvodnik grozil
mi je pol, da ne bom nikoli več videla svojih otrok. Meni pa največ pomenijo moji
otroci. Je rekel, da bo preprečil, da jih ne bom nikoli več videla, da se bo maščeval.)
(Npr.: Mi je grozil, da bo šel na socialno in da jih ne bom nikoli več videla.)(Npr.: In
bojim se zaradi otrok, da mi ne bi kaj naredil)(Npr.: Ene parkrat sem še videla
zvodnika tam okrog se je z avtom vozil.) (Npr.: Ja, ja, zasledoval me je , sem mu ušla
ene parkrat, zdaj pa ga ni . Grozno, samo izkorišča punce, pol pa avtomatsko, če ni
kdaj dela, si avtomatsko dolžna in tko se pol nabira puf.) (Npr.: Če ni strank sem jaz
dolžna in potem se pač nabirajo pufi.)(Npr.: Če en teden ne bi bilo nič; ti sploh ne
smeš imeti pauze. Nič. Moraš samo delat; zjutraj pa do poznih ur pa še ponoči in pol
si v začaranem krogu, se vrtiš in pol mu nikakor ne moreš priti na nulo. Potem si še
zmisli kaj sproti.)(Npr.: Zmerjal me je kurba, prasica, pojdi delat. Ful je takih.)
(Npr.:Nisem mu hotela dat denarja in zaradi tega me je začel tepsti. On je zahteval
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denar od mene.)(Npr.: Pa ponoči hodijo butat na vrata. Se je cela pisarna stresla , v
bistvu in grozno nikoli ne veš…)(Npr.: čist v vseh pogojih moraš delat…in pol ti ni
preostalo drugega,kot da se prodajaš naprej, pol se to nabira in to on izkoristi in se v
krogu vrtiš in ni nikjer ne konca ne kraja. Nesramen je pa zmerja te sem bila k…, p…,
vse samo človek ne. Pol ko sem mu dala denar pa pridna, pridna.) (Npr.: Samo se ga
bojim a ne, ker grozi, jaz pa ne vem koga on vse pozna, nočem spet v drugo
stanovanje še enkrat, tko, da sem raje tiho, kot da se zapletam v probleme še kakšne,
da bi se mogla skrivat to pa nočem. Raje pustim pri miru zaradi strahu, da ne bi meni
kaj naredili, pa mojim otrokom. Rekel je, grozil mi je da če ga prijavim, da bo on
zrihtal, da jih nikoli več ne bom videla. Punce pa se ustrašimo, ker ne vemo,česa
vsega je sposoben in na ta način pritiska na nas in nobena ga ne upa prijavit, razen
ene. Raje imam mir, kakor pa da si nakopljem dodatne težave. Zelo težko je biti na
ulici, pa skozi biti pozoren, a bo kaj al ne bo kaj..)(Npr.:..so me zvabili vedno, pa sem
se na koncu začela upirat, so me pa tudi oni bolj na trdo vzeli.)(Npr.: pa do zvodnika
ne smeš biti nesramna, ne smeš ugovarjat itd, če ne se dere , te zmerja, te tepe.)(Npr.:
Na ulici, kar en pride, te začne zmerjat..)(Npr.: ..pa nisem pustila brez kondoma imet
spolnega odnosa in je potem rekel, da bo poklical svoje in da mi bo pripeljal policijo
in pol sem šla po nož in sem začela vpit in sem pobrala vse telefone in ga pustila v
prostoru; vzela sem telefone, da jih ne bi on pobral a, ne. Pol bi šef znorel.)(Npr.:
Grozila mi je, da bom letela ven iz stanovanja, pa nič ji nisem naredila). (Npr.:
zvodniki .., vse ti obljubljajo, kaj boš imel, pa kako bo, pa prideš tja, pa te zaklene, pa
ti reče, tko pa tko bo, to pa to moraš delat, če boš kaj drugače boš tepena. Moraš jih
ubogat, če ne ni druge poti, če jih ne ubogaš, potem za kazen pošlje še svoje kolege,
pa te potem zastonj zlorabljajo, polno zmerjanja, vse si samo človek ne, pa na
metadon ne pusti it.)(Npr.: Psiha tam tolk trpi. Uničijo ti psiho s svojim načinom, z
besedami in dejanji in pol se ti vse nabira notr in se ti nabira in si čist..drug človek
rataš. (Npr.: me je najbolj prizadel, ko so mi starše zmerjali, pa mamo, ki je ni več in
to mene ful prizadane, pa glede otrok, pa so se izživljali nad tem. To ti delajo kar tako,
pa če so živčni se pol nate znašajo, za vsako stvar jim prav pridem, čist za vsako stvar.
Briga njih kako se ti počutiš, važno, da so oni zadovoljni.) (Npr.: Vsakič je bilo
slabše, kreganje nagajanje, potem se je samo še stopnjevalo, živčnost, klofute).(Npr.:
Bil je npr., komu dolžan denar, pa mu je on težil, da mora vrnit in pol je name še
pritiskal.)
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Po pripovedovanju druge osebe – poznavalke žrtev
(Npr.: Prve dni sta jo zvodnik in tista punca pustila na miru in jo samo prepričevala,
da se tako, da se prodaja hitreje zasluži in več a tega ni hotela in po nekaj dneh je
prišel ter ji začel groziti, da tako nikogar nima, ki bi jo iskal, če se ji kaj zgodi in da
jo takoj lahko ubije če hoče.)
(Npr.: zjutraj, ko je stricu pred teto povedala, da jo je stric spolno zlorabil, ji je
odgovoril, da česa drugega niti ni vredna)
Med populacijsko psihično nasilje
(Npr.: Jaz sem se pred tem bolj poredko zadevala, gor so se pa ful zadevale punce in
pol so še mene noter potegnile, a ne, a boš , a boš, a boš…, sem najprej rekla, ne ne
ne, pol so mi pa živci popustili in problemi gor, problemi dol, pa sem rekla mah k.., da
bom pozabila na probleme, pol je bilo pa itak še slabše.Pol sem se še bolj navlekla).
Fizično nasilje
(Npr.:..in sem jaz padla v globoko depresijo in sem jaz mentorici pred očetom
povedala a ne, in oče je pač sprožil, da mora to na sodišče. Zaradi tega sem dobila
jaz veliko batin od te punce, udarcev in vsega od te punce in tega zvodnika, ki me je
non-stop zalezoval, ko sem prišla iz zapora a ne.) (Npr.: …velikokrat nisem dobila
denarja ampak so me na konec koncev pretepli.) (Npr.: ampak, čim je blo tko, da je
hotu nekaj imet, pa sem rekla ne, so že krožniki leteli, pa telefon, pa šajbo razbit)
(Npr.: zgodba enga fanta, je bil že dopoldan tukaj.., in smo ga nekako odgnale..nakar
ga midve srečava pol kasneje tamle v parku, pol pa denar, pa ne vem, če imamo kaj,
pa gor pa dol.., pol smo se stepli) (Npr. : bil je fizično nasilen. Sem prišla ob 2h
zjutraj domov, me je čakal, čist ne vem kakšn, kao , da sem bila preveč dolgo zunaj in
je začelo padat po meni iz čiste nič a veš….pol je šel ven..prišel nazaj, pa je blo spet
vse ok.) (Npr.: take neke scene, skoz dnar, dnar. Non stop, nikol ni blo zadosti
denarja.)(Npr.: karakter sam svoj, ljubosumen, agresiven, fizično bolj kot psihično.)
(Npr.: …že v tem kratkem času, da greš ven, in prideš kar iz nič začne padat po teb.)
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(Npr.:in pol je tam čez tire neko grmovje al kaj in me začel otipavat in jaz tisto…prav
strah me je postalo in me je nekak držal in pol sem se nekak izmuznila in sem hitro
stopila iz onga grmovja na pločnik a ne, in imela sem pa en nož in sem vuum
zamahnila z nožem, tako v krogu a ne, seveda , da ga ne bom poškodovala, ker je bil
dovolj daleč…in sem se začela dret na njega).(Npr.: ..in me začel klofutat, porivat, za
lase vlečt, bil je nasilen, potem pa je še od mojega šefa in pol mu je dal denar nazaj in
pol sem jih tudi jaz slišala in bila tepena).(Npr.: kakšni so me pa pretepli, tudi za čist
brez veze, da sem enemu ukradla ene stvari, jaz sploh nisem vedela, kje jih ima.)
(Npr.: Ena punca me je dala tudi pretepst. Sedela sem zadaj in ena ženska kar
naenkrat pride z rolerji in me je kar začela brcat v rebra in to in sem šla pol k
zdravniku zaradi tega; ker je hotela da delam za njo, da se prodajam. Jaz pa nisem
hotela. Sem rekla:«ne, ne bom«. In potem sem bila tepena.Pretepla me je in šla.)
(Npr.: sem žicala pred trgovino, sem rekla enemu , če ima kaj drobiža in me je kar
brcnil) (Npr.: sem se hotela usest na eno poličko, je eden prišel, me je po glavi užgal,
pa brcnil, še zdaj imam na nogi hrasto in zatečeno; sem rekla, a ne smem tuki sedet, je
rekel:«ne ne smeš«.Prvič sem ga videla.)(Npr.: Očim me je vrgel na cesto in me je
tudi pretepel doma.)(Npr.: V petem mesecu nosečnosti me je partner tolk pretepel, da
sem skoraj izgubila otroka, me je začel za lase vlečt, pa po tleh sem padla, pol je še
stojalo za perilo skrivil, ker sem se umaknila, da mene ni udaril.)(Npr.: So se sosedje
pritožili, kaj se skoz kregava s partnerjem, ker nas je tudi tepel. Ja že prej me je tepel,
am pak tako kot pa takrat pa še nikoli. Vsak dan je čakal, da mu bom prinesla denar;
pa skozi me je klical..)(Npr.: enkrat je prišel po treh dneh domov, sploh nisem vedela,
kje je bil. In je bil glih na obisku en kolega od njega pri meni in me je samo on vprašal
:«a si ti s tega kozarca pila?« sem rekla ne; in ko je to tip slišal, me je tako za lase
vlekel, da sem mu komaj ušla.) (Npr.: Na ulici, kar en pride, te začne zmerjat, ne vem,
ali pa ti ponuja drogo in pol, če nisi za , te kar klofutne).(Npr.: Od stranke sem dobila
klofuto, ker nisem pustila enih stvari, da mi delajo in pol sem bila tepena).(Npr.: ta
drugi partner pa sem včasih fasala kakšno klofuto, bil je na kokainu in je bil predvsem
živčen.)
Po pripovedovanju druge osebe – poznavalke žrtev
(Npr.: …da jo lahko ubije, če hoče in ker še vedno ni bila prepričana, jo je hudo
pretepel in to na način, ki se mu v žargonu reče 'brez sledi' – to pomeni v ledvice, ki še
par dni zelo bolijo na zunaj pa se na telesu ne vidi nič.)
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(Npr.: …da česa drugega niti ni vredna in jo udaril po obrazu, ko ga je udarila nazaj,
ker je mislila, da ji bo pomagala teta, jo je začel tepsti in pridružila se mu je še teta.)
Prisilna prostitucija
(Npr.: Sama sebi sem obljubila, da svojega telesa nikoli v življenju ne bom prodajala,
ampak je do tega prišlo. Zgodilo se je na zelo grd način.En zvodnik me je dobesedno
zaklenil v stanovanje, prisilil, da se naj prodajam in pač jest nisem hotela in je rekel,
toliko časa boš zaklenjena, dokler ne boš toliko bolna in nakrizirana, da boš
primorana storit to.) (Npr.: Najprej pod pretvezo, da bom delala na liniji 090, pol se
je pa začelo, da bom začela maserat, pa pol, da bi se mal spustila na tak nivo, da bom
delala to pa to…in pol se mi je zdelo že čudno in ko sem pa rekla da ne, sem pa
morala, ker me je zaprl v stanovanje.) (Npr.: Pol leta sem bila zaprta.)(Npr.: Partner
me je peljal tja, kjer sem delala. On me je silil v prostitucijo. Vsak dan sem morala
hodit tja, če ne bi bila tepena še pa še.)(Npr.: Partner me je peljal do zvodnika,pol me
je pa iskat prišel, pobiral denar. In to vsak dan se je ponavljalo. To je isto, kot, da bi
mi bil on zvodnik.)(Npr.: Če si imela 40 stop. vročine, si morala glih tako delat, ni
bilo pomembno, moraš delat v vseh pogojih, čist v vseh, če ne si bila pa dolžna.)(Npr.:
V prostitucijo so me potiskali od 17.18. leta naprej. Vsi pravijo, da je to lahko. To
sploh ni lahko. To tolk trpi psiha, sem tolk jokala 1. dan, nisem sploh dojela.)
(Npr.:Nisem smela nikamor it, čim se upiraš je še slabše, šest zvodnikov je bilo takih).
(Npr.: Privabljajo te na vse načine…, prvi dan je prijazen, drugi dan pa vidiš kam si
prišel, samo potem ne moreš kar uidet ima kamere , pa te spremlja, povsod po
stanovanju so kamere, na vsakem koraku te spremljajo,povsod še v kopalnici, ne
moreš nič.)(Npr.: pa nakrizirana moraš delat)
Po pripovedovanju druge osebe – poznavalke žrtev
(Npr.: … ki jo je pod pretvezo, da bo veliko zaslužila, če bo robo kradla le zanj, zvabil
v stanovanje, kjer je že bila ena punca in jo v to stanovanje zaklenil. To punco mu je
na njegov grobi način uspelo že prej spreobrniti.)(Npr.:..vse to je v dveh tednih
ponovil dvakrat in tako jo je uspel zastrašiti, da je privolila v prostituiranje zanj)
Zloraba prostitucije
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(Npr.: Tem ljudem je bilo vseeno, al da sm bla krvava, da sm bla umazana, vseen jim
je blo. Velikokrat nisem dobila denarja ampak so me na konec koncev pretepli, bla sm
spolno zlorabljena .)(Npr.:…zloraba totalna, tolk minimalno, tlele sploh ne ceniš sebe
nič….,ko nisem tega še naredila, sem rekla, pa če bi mi en še ne vem koliko denarja
ponudil, pa ne bi tega naredila, samo te enostavno situacija prisili v to.) (Npr.: sm
probala…, da je trajalo čim, čim manj časa, pa da sem bila čim, čim bolj zadeta,
trezna tega ne bi mogla naredit; se rajši uležem na sredino ceste, res). (Npr.: Ena
moja prijateljca je razmišljala o tem, da bi nek flat najela in da bi imela ene par punc,
ker se da ful zaslužit. Stanovanje plačaš, zaslužiš ful. Tko ne vem, če polovico vzameš
njihovega zaslužka, kar je ful velik…ene še več jemljejo.) (Npr.:Ona je delala v enem
stanovanju takrat in ni mi glih predlagala kolk pa kaj ampak si kar predstavljam, da
bi morala njej dat za stanovanje pa to, pa še od vsake stranke bi ona nekaj dobila in
tko.)(Npr.: Stranka je prišla v stanovanje, že po telefonu se je naročil in je prišla
stranka v stanovanje in sva se dala dol in potem je pač rekel, da mu ni bilo kul, da mu
ni bilo všeč in je hotel denar nazaj, potem sem jaz rekla da ne, ker sem se bala šefa,
kaj bo rekel…)(Npr.: Pr denarju je, tam je tako, so stranke prišle in si mu moral direkt
denar nest njemu, denarja nam ni nič dal. Še za kruh nismo imele. Čisto nič zaslužka)
(Npr.: ja, ki sem z njo delala ena punca je bila dolžna enim denar in pač je rekel šef,
boš pa šla pa ti, kao jaz bom šla z njim se dat dol, denar boš dala pa njej. Sem se
morala v bistvu za njo prodajat.To te izkoriščajo skoz.)(Npr.: Tud zvodnik je kdaj
pripeljal svoje kolege pa sem mogla z njimi zastonj, če ne te je on pretepel).
Spolne zlorabe
(Npr.:V bistvu za žensko, kdorkoli, kadarkoli ali od narkomanov al od nenarkomanov,
ki me je vabil k sebi domov, da bi se stuširala, pa prespala je želel imeti spolne odnose
z mano)(Npr.: Na začetku, ker sem se morala dat z zvodnikom dol, ker je rekel, da
drugač me ne bo vzel, a ne na to finto me je izkoristil)(Npr.: ..sem spala tam na
podhodu dol, on mi je v spanju potegnil hlače dol in je začel me zlorabljati in pol sem
ga nagnala.)
Po pripovedovanju druge osebe – poznavalke žrtev
(Npr.: ..ker mu je še vedno kljubovala in ugovarjala jo je še posilil, vse to je v dveh
tednih ponovil dvakrat) (Npr.:…se najbolj spominja, da jo je, ko je bila stara dvajset
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let posilil tetin mož oziroma tedanji partner.)
(Npr.: ..in nekega večera, ko so pili alkohol ji je stric zastonj dajal tablete kar se ji je
zdelo čudno a jih je vseeno vzela. Zaradi alkohola in pomirjeval, ki jih je vzela je
postala zaspana in zmedena zato je šla v sobo spat. Naslednjega dne, kar se spomni,
stric, ki jo je posiljeval a se mu ni mogla fizično upreti zaradi omamljenosti.)

Med populacijsko spolno nasilje
(Npr.: ženske si ne upajo spregovorit, ker v zaporu je problematika tudi spolnost.
Ženske …začnejo silit v druge ženske, a ne. Prav napadajo, kako bi rekla spolno a
ne….Ženske so bile čisto normalne, ampak so se pol začele skupaj po parih….)
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UGOTAVLJANJE POTREB ZARADI ZMANJŠEVANJA NASILJA IN
ZLORAB NAD ŽENSKAMI UŽIVALKAMI DROG
Varna hiša
(Npr.: Njega so dobili, so ga zaprli, jaz sem jim ušla in v bistvu ga je mama prišla
iskat in ga je odpeljala nazaj v Italijo. Pol sm jest ostala takorekoč na cesti. Na cesti
sem bila tri leta….Vmes sem bila še štirinajst mesecev v zaporu, a poleg tega sem bila
vmes šest mesecev na prostosti, sem zopet kradla, ker sem iz zapora šla nazaj na
cesto, ker me ni nihče hotel od staršev, niti očiščeno, skrizirano, sprejet domov. Mama
me je odjavila od doma, sodnik za prekrške mi je dal dva tedna zapora, ker nisem bila
nikjer prijavljena.) (Npr.: …sem dobila veliko udarcev od tega zvodnika, ki me je nonstop zalezoval, ko sem prišla iz zapora.) (Npr.: …nisem mogla več krast, bila sem
presuha, bila sem umazana, krvava, vsi so se me izogibal in sem se prodajala
naključnim ljudem.) (Npr.: …kdorkoli, kadarkoli me je kdo povabil k sebi domov, da
bi se stuširala, pa prespala je želel imeti spolne odnose z mano) (Npr.: …v bistvu sem
se zadevala od 8h zjutraj do 11h zvečer in pol sem šla spat na vagon al pa…,
obnašanje od ljudi, kako so me…) (Npr. Vsekakor mislim, da bi moralo biti več
ustanov.) (Npr.: jaz sem vprašala sodnico, ga. sodnica a po 14 dneh mi boste pa dali
stanovanje, al kako a ne?Jaz sem se 14 dni to non-stop spraševala; »Zakaj mi nočejo
pomagat?«; jaz sem šla po 14 dnevih nazaj na cesto)(Npr.: jaz sem prosila ustanovo,
za pomoč pa mi niso pomagal.) (Npr.: ..nastanitev ja, )(Npr.: …pač je bil že primer,
da je prespal kdo pri nas, pa se stuširal, pa preoblekel; …jaz zelo rada pomagam
ljudem) (Npr.: da bi se nekje nastanile, al pa kakšno lažje delo, npr.: čiščenje. Tko a
ne).(Npr.: Od njega sem šla domov, ker nisem imela kam drugam it).(Npr.: No, pol sm
šla spet od doma v podnajem, pa v bazo , pa v klet) (Npr.. Glede nasilja, ne vem, al se
imajo kam obrnit; mislim, da ni poskrbljeno za to.) (Npr.: najslabše je tisto, da si na
cesti, pa naletiš na nekoga, pa se z vsakim pol, pa vprašanje če za zaščito poskrbiš,
bolezni razne.)(Npr.:stvari sem imela pa vse tam, ker nisem imela kam it.)(Npr.: Prvo
kot prvo, da imam kje za bit, eno sobico, da se umijem, zrihtam, tako kot je treba)
(Npr.: …zaradi droge in ker nimam kam za it in te gledajo, kot da si največji
kriminalec na svetu)(Npr.: Mama mi je umrla pred tremi leti, očim me je vrgel na
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cesto, tako, da sem se morala sama znajdit in to je ful težko, če si sam.)(Npr.: Zelo
težko je biti na ulici, pa skozi biti pozoren a bo kaj al ne bo kaj, ali se bo kaj zgodilo
ali ne.da bi pa še njega prijavila pol pa ne vem kam bi šla.) (Npr.: Očim, me je takoj
vrgel na cesto, ko mi je mama umrla.., zato, ker sem na metadonu. On pravi, da je to
moj hobi.On hoče imeti svoj mir. Težko je.)
Po pripovedovanju druge osebe – poznavalke žrtev
(Npr.: Zaradi drogiranja je že z osemnajstimi leti pristala na ulici, ker je kradla po
trgovinah in te ukradene stvari prodajala taxistom, ki so znani po tem, da odkupujejo
ukradeno blago.) (Npr.:vedela je, da se teta ukvarja z zvodništvom in tudi sama se je
nekaj let prostituirala in ko jo je po nekem prepiru s tedanjim zvodnikom, je zbežala,
ni imela kam iti, se je spomnila tete, pri kateri je bila za protiusluge takoj dobrodošla.
Teta in stric sta prodajala tudi drogo). (Npr.:..jo je začel tepsti in pridružila se mu je
še teta in jo vrgla iz stanovanja).
Teren za kondome
(Npr.: Problem je v tem, ker se marsikomu ne zdi vredno si vzet čas, pa si it nekam po
kondome, zato ker je vedno ta kriza s kešem).
Varna soba
(Npr.: Po moje bi bilo dobro, ker je v porastu in čedalje mlajši so, hepatitis, da bi se
moralo tu nekaj naredit. Nekaj se govori o varni sobi, al bo to izvedljivo al ne.)
Pogovori
(Npr.: ..ja pač kot en zid sem se postavila, bilo mi je vseeno, želela sem si samo umret,
čimprej umret! Zagnusila sem se , zagabila sem se sama sebi, res.) (Npr.: Nikakor ne
vidiš nobenega izhoda. In ljudje te odrivajo stran, nihče ti noče pomagat.) (Npr.: dajte
prosim, če imate moč,probajte pomagat tem puncam z obvestili, s pogovori, tako kot
si ti zdaj naredila, jaz pa če bom katero srečala, jo bom napotila k tebi, če lahko)
(Npr…pa v začetku enga človeka, ki se lahko z njim pogovarjaš, mu zaupaš, pogovor
zelo veliko pomeni, ).(Npr.: ne sam, da ti prideš ven iz zapora, si depresiven,
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agresiven, jezen na ves svet in se začneš filat s tableti, ker to nikamor ne pelje.) (Npr.:
za pogovor, da bi pomagali..)(Npr.: Ah tako kakšnega, da se lahko z njim pogovarjaš,
enga zaupnika.)(Npr.: Predvsem enga, ki ima dušo in srce).
Teme za skupino
Zviševanje stopnje samopodobe, samospoštovanja
(Npr.: …tlele , sploh ne ceniš sebe, nič) (Npr.: enostavno ko je pristopil k meni je
rekel enostavno , a mi ga potegneš za 3000 sit.)
Spoprijemanje s problemi
(Npr.: …pa mal se ne znaš spoprijet s problemi.., pa je nekaj omamnega, pa vse
prestaviš, vse prestaviš.)
Zaupanje vase, zaupanje v pomoč
(Npr.: ja, če bi jaz takrat bolj zaupala vase, da bi se taprav čas odločila, da ne bom
več z njim, mi vsega tega ne bi blo treba dat skoz, vsaj teh njegovih pretepov, agresij,
vulgarnosti, sodišča. Vprašanje, če bi sploh prišla v stik z drogo) (Npr.: Lahko se
poskusi, samo redko, da te posluša danes še kdo, nobena punca več ne zaupa, imajo
slabe izkušnje in ne zaupajo.Tudi jaz ne , zaradi tega , ker sem bila prevečkrat že
nalagana in vse, ne verjamem jaz kar tako. Mislila bi si zihr ima kakšen namen spet,
zihr me hoče kam spravit, karkoli)
Skrb zase (občutki krivde, samoobsojanje, ozaveščanje žensk o nasilju)
(Npr.: jaz sem vztrajala po drugi človeški plati.., je zaprt, vseeno sva nekaj dala skoz,
kot neka skrb. To je tisto kar imamo ženske preveč; socialni čut – skrb za druge; tega
manj, pa malo več zaupanja vase, da bi ga tapravi čas poslala tja kamor sem ga, pa bi
blo mogoče čist drugač.) (Npr.:..pa sem sebe obsojala, da sem jaz vsega kriva)(Npr.:
za vse sem morala jaz skrbet in žicat in v trgovino hodit.., jst ne morem, jst ne morem
več.Moram se najprej sama pobrat).(Npr.: Sem tolk jokala 1.dan nisem sploh dojela,
potem se pa navadiš, ne , ne dojameš, ampak pač navadiš se, da tako mora biti in
pika. Takrat sploh nisi ti, čist druga oseba, se spremeniš.Zdaj npr., je meni, čist lahko
govorit, ker ne čutim nič, nič, sploh nič.)(Npr.: Videli so, da sem bila naivna, so me
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nekako zvabili vedno, pa sem se na koncu začela upirat, so me pa tudi oni bolj na trdo
vzeli).
Obveščanje uporabnic, uporabnikov
(Npr.:..Kaj pa vem, več ljudi bi moralo bit.., več javnih obvestil, kam se lahko obrne
mlada punca, ker to so mlade punce, maš tud starejše ženske ampak v glavnem to so
mlada dekleta. Ene so v bistvu še otroci.) (Npr.: ..ja, ja, ker npr., veliko punc, ko sem
se pogovarjala, so rekle:« ja kaj pa naj naredim, saj enostavno, ne vem na koga naj se
obrnem? Saj me vsi odrivajo proč.«)(Npr.: jaz mislim, da bi vi to nekako obvestili, da
bi se razvedlo, ne da je to nekje, da samo ene par ljudi ve. Jaz bi vsaki priporočila..)
(Npr.: to pa ne vem, sploh ne vem, kam se obrnit, če se kaj zgodi, a veš, ker kriza te
pelje…) (Npr.: Ne vem, kam se lahko ena deklica obrne, če se ji zgodi nasilje, pa tudi,
če bi hotela iz tega it) (Npr.: vsaj sigurno bi se moralo več govorit o tem, če drugega
ne, da obstaja metadon. Ker družba ni soočena in seznanjena s problemom)
Informiranje žensk glede oglasov in ponudb za delo
(Npr.: Privabljajo te na vse načine, pa kakšni so pogoji…, povedo ti koliko dobiš na
dan, to je prek oglasa..in pač pokličeš in te vprašajo, če te zanima animatorstvo
gostov, potem se zmeniš, ti pokaže kje boš, 1. dan je prijazen, 2. dan pa vidiš kam si
prišel, samo potem ne moreš kar uidet…)(Npr.: Mislila sem, da bom imela službo, da
bo vse kul, pol sem videla, da to ni to.Tako se punce ujamejo.)
Podpora pri odločitvi
(Npr.: Po moje, ja….,če se bo odločla se probat rešit tega je 1. korak metadon. Ampak
tam se začnejo stvari komplicirat…., ampak js mislim, da je človek že tako prizadet,
da sicer na metadon pride ampak nič drugega ne naredi.., a veš enostavno ni, po moje
take taprave moralne podpore. Po moje več podpore)

Zagovorništvo v socialnem delu
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(Npr.: …pa da spregovoriš o tem.., npr. policaji so lagali na sodišču. …ja, ja in ker
sem bila na cesti…, sodnica je prav rekla, če bi bili vaši starši zdaj tukaj, bi 100% , bi
dobili manj kazni, to sigurno, če ne pogojno, v pripor pa sigurno ne bi šla…, ja, ja in
kot takšne te obravnavajo dosti slabše kot npr. klošarje.)
Spremstva v socialnem delu
(Npr.: Kdo mi bo garantiral, da mi ne bo nič naredil?)
Opomba:
Zgoraj navedene štiri sintagme sodijo v vsebino individualnega načrtovanja. Zaradi
večje preglednosti po izraženih potrebah sem le te razčlenila.
Individualno načrtovanje
(Npr.: ..da se zrihtam.., pa službo, magar če sem čistilka, ni važno, da imam kje za
biti, kasneje pa enosobno stanovanje, da pride socialna pogledat, pa itak bi me potem
ene pol leta opazovali.) (Npr.: Res je težko, če si sam)(Npr.: Ah, tko, da imaš
kakšnega, da se z njim pogovarjaš, da ti svetuje, da se imaš komu za potožit, enga
zaupnika, enga da bi imela, da se lahko z njim sproščeno pogovarjam, pa da mi tudi
ta svetuje na koga naj se obrnem. Predvsem enga človeka, ki ima dušo in srce.) (Npr.:
Nisi več ti, tist kar si bil prej. Ne pokažeš čustev, nič. Delaš se, da si kot neuničljiv. Ne
pokažeš. Da ti je bed.Mrtva oseba si.Že tako te vsak izkorišča, pol bi te pa še bolj…)
(Npr.: Jest bom delala na tem, da čim, čim prej dobim otroke. Težka bo, ampak se
bom potrudila, ker to je še edino kar imam.Moram imet osnovne pogoje. Prostor za
bivanje, služba.)(Npr.: Najhuje pa je to, da si sam, da nimaš nobenega, da si čist , čist
sam)(Npr.: Jaz sem bolj zaprta oseba in ne vem, težko navežem stik s komurkoli, ker
ni zaupanja, niti ne poznam osebe in ne zaupam jaz kar tako.Jaz sem bila vedno tiha,
mirna in tlačim vse v sebe.., pol pa. Včasih bi se rad s kom pogovoril, nasmejal,
karkoli, da nisi sam.)(Npr.: kaj bi se pogovarjala; odvisno od počutja, od
razpoloženja; drugače je , če pride spontano, do pogovora, kot pa , da si zmenjen, pa
prideš pa se pol pogovarjaš. Veliko lažje je, če pride samo do pogovora, pač tako, ne
pa da si naročen na pogovor.)(Npr.: Morda je punce strah,priti v dnevni center in se
pogovarjati, da ne bi kaj rekle, ali pa da bi osebo preko tega začeli spoznavat in
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potem bi kaj bilo in potem bi tisto uporabil in uporabil tvoje šibke točke, da bi te
recimo hotel zlorabit.) (Npr.: Trenutno je v vsem problem. Ne vem , kako naj se skupaj
sestavim. Nobenemu ne zaupam preveč. Mislim, da se bodo samo izživljal nad mano,
da ti vse poberejo, vidijo tvoje šibke točke, te začnejo zbadat, ne zaupam jst. Mislim si,
da se bodo začeli norčevat iz mene.)
Medijsko ozaveščanje družbe o problemih
(Npr.: Mi imamo tak pečat, da nas bo spremljalo celo življenje zaradi droge in ker
nimam kam za it, te gledajo, kot da si največji kriminalec na svetu. Do nas imajo ful
odpor. Ker sploh folk ne ve, kako je to, če se preživljaš na tak ali drugačen način.)
(Npr.: na ulici te folk gleda tako, kot da si tazadnja smet na svetu, ker ne razumejo
tega kaj preživljamo, ker nimajo teh izkušenj. Jaz pravim, saj ne rabiš imetizkušnje, ne
rabiš biti ti na cesti, ampak vsaj , da bi kakšen razumel, vsaj malo, kako nam je, da
smo še vedno ljudje, da nismo smeti, ni nobene topline v ljudeh, nič.)
Drugo
(Npr.: Rada bi samo še rekla, da v zaporu bi bilo dobro, če bi kdaj prišli pogledat
kakšni ljudje, al pa ne vem, nekdo a ne, ker si ženske ne upajo spregovorit, ker
v zaporu je problematika tudi spolnost.) (Npr.: Če bi ga šla prijavit, bi zahtevala od
policajev eno varnost, pa da se mi ne približa, ta človek je kar dost nevaren.)
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INTERPRETACIJA
Analiza raziskave pokaže, da je nasilje tesno povezano in prepleteno s preživetjem ženske
uživalke prepovedanih drog. Ugotavljamo, da je psihično kot tudi fizično nasilje prisotno v
partnerskih razmerjih žensk uživalk nedovoljenih drog, s strani zvodnikov, s strani zvodnic, s
strani strank v prisilni prostituciji, s strani mimoidočih na ulici kot tudi med ženskami
uživalkami nedovoljenih drog.
Najbolj zastrašujoči podatki so tisti, ki prihajajo s strani zvodnikov, saj je ženskam pod
pretvezo na primer, če jih zanima delo kot je animatorstvo gostov, odvzeta svoboda gibanja
in govorjenja, ko se znajdejo v stanovanju. Ženske uživalke so ustrahovane, ponižane,
odvzeto jim je dostojanstvo. Povzročeni strah jim ustvarja občutke nemoči in šibkosti. Ker so
okoliščine neizbežne ženske uživalke drog povečujejo odmerke nedovoljenih drog z
namenom, da lahko vzdržijo in preživijo v situaciji v kateri so se znašle. Pritiske za
povečevanje odmerkov nedovoljenih drog doživljajo s strani žensk s katerimi skupaj delajo,
po drugi strani pa zaradi gnusa dejanj, ki so proti njihovi volji.
V pričujoči raziskavi podatki kažejo, da ženske zvodnice uberejo nekoliko drugačno strategijo
pridobivanja žensk, ki naj bi za njih delale. Zvodnice ženske, ki naj bi delale za njih
prepričujejo, jih vabijo v stanovanja, čakajo na njihove trenutke šibkosti v katerih bi se
'zlomile' in bi jih zvodnice tedaj zlahka izkoristile.Delovno silo si torej zagotavljajo s
prepričevanjem, čakanjem na ustrezen trenutek in ustvarjanjem lažne podobe o tem kaj se
dogaja v stanovanjih z namenom, da si pridobijo in prisvojijo mlada dekleta. V enem izmed
primerov je navedeno, da zvodnici ni uspelo pridobiti ženske, ki bi za njo delala in jo je zaradi
tega pretepla in odšla.
Po pripovedovanju poznavalcev primerov pa je znano, da zvodnice ženskam katere zvabijo v
stanovanja, najprej ustvarijo lažni občutek varnosti tako, da se postavijo v vlogo matere
(praviloma so zvodnice nekoliko starejše ženske) jim obljubljajo in zagotavljajo varnost in
zaslužek. Jih objemajo , se jih dotikajo ter jim obljubljajo sladko življenje. Ženske uživalke
drog so tako zlorabljene psihično, emocionalno, fizično, denarno.
Prisilna prostitucija tako prihaja s strani moških zvodnikov kot s strani žensk zvodnic le
načini pristopa in strategije se nekoliko razlikujejo.
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Pogosto se psihično nasilje sprevrže v fizično nasilje. (Nekatere izjave intervjuvank se
ponovijo v pričujoči analizi, ker se izjava nadaljuje iz psihičnega v fizično nasilje).
Fizično nasilje je prisotno v partnerskih odnosih, fizično nasilje zvodnikov, zvodnic nad
ženskami uživalkami drog, s strani strank v prisilni prostituciji, kot tudi na ulici. S strani
zvodnikov je prisotno fizično nasilje v primerih neubogljivosti žensk, ki delajo zanj. Če ne
izpolnjuje njegovih zahtev jo pretepe. Prav tako se pojavlja primer, ko je fizično nasilna
stranka do ženske uživalke drog v prisilni prostituciji. Za ceno za katero ženska dela je
prisiljena narediti prav vse kar zahteva stranka. V nasprotnem primeru je ženska uživalka
drog deležna fizičnega nasilja, saj se stranka sklicuje na to, da je plačala. Kaže na neurejenost
uslug in storitev, saj se ne ve natančno kaj je vključeno v ceno, kar pomeni dodatno zlorabo za
žensko. V enem primeru je ženska uživalka drog bila fizično zlorabljena, ker je v javnosti
povedala, da se ji je zgodila prisilna prostitucija. Za vsako napako, ki jo naredi ženska
uživalka drog je kaznovana s fizičnim nasiljem. V enem izmed primerov je ženska uživalka
drog namesto plačila za spolno uslugo bila pretepena.
Fizično nasilje s strani zvodnic je po naših podatkih prisotno bolj v času pred vstopom v
stanovanje. Gre za čas, ko poteka prepričevanje zvodnice in upiranje s strani potencialne
ženske uživalke drog, ki naj bi delala za njo. Primer kaže na to, da je bila zvodnica nasilna na
koncu prepričevanja ženske, ko se je ženska dokončno uprla, da ne bo delala za njo in jo je
zvodnica kaznovala s tem, da jo je pretepla. Kako zvodnice uveljavljajo svojo moč nad
ženskami uživalkami drog, ki delajo zanjo v stanovanjih žal ni podatka.
Fizično nasilje nad ženskami uživalkami drog je v partnerstvu spremljajoč pojav v treh
primerih od štirih. Ženske navajajo da se vrši fizično nasilje 'prav brez veze'. V vseh primerih
gre za to, da igra pomembno vlogo denar oziroma pomanjkanje denarja za drogo. Ko so
partnerji 'živčni' se fizično znesejo nad partnerko. V dveh primerih fizično nasilje spremlja še
posesivnost in ljubosumje s strani partnerja.
Ulično psihično nasilje spremlja fizično, ko si mimoidoči 'privoščijo' na račun žensk uživalk
drog, ki prosijo za denar. Ena izmed intervjuvank pravi: »Ne vem, ali nam na čelu piše, ali
kaj? Gledajo na nas kot na zadnjo smet. Ti ponuja drogo, če nisi za, te kar klofutne.«
V prisilno prostitucijo so ženske potisnjene pod pretvezo zvodnikov, ko ženske iščejo delo in
preko oglasov v časopisu naletijo na ponudbe kot je na primer, ne bo težav delo preko
telefonske linije 090, animatorstvo gostov in podobno. Po pogovoru, ki vsebuje različne
obljube se ženska znajde v prostorih, ki ni nujno stanovanje. Lahko so poslovni prostori, ki so
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precej zanemarjeni, umazani. Kmalu zatem sledi odvzem svobode gibanja in govora. Vsaka
napaka, ugovarjanje ali upiranje se kaznuje s fizičnim napadom na žensko uživalko drog.
Prostori so največkrat strogo nadzorovani, v vseh prostorih so nameščene kamere, tudi v
sanitarnih prostorih. Žrtve morajo delati v vsakih pogojih. Na primer tudi , če ima 40 stopinj
temperature. Če ni dela oziroma strank jim zvodnik naloži dolg, ki ga morajo poravnati.S tem
jim naloži občutke krivde, ki še bolj poglobijo občutke, da zvodniku dolgujejo denar, če ni
strank. Vzporedno s tem se poslužuje ustrahovanja. Na ta način si prav tako zagotovi, da
ženske ostajajo dalj časa v ujetništvu in si ne upajo niti pomisliti na morebiten pobeg. Vedno
znova kaj doda, da je krog v katerega so ujete čim bolj trden. Ženske uživalke drog so pod
težkim psihičnim pritiskom, ki jim pušča travmatične izkušnje. Zaradi pritiskov ženske zelo
povečajo odmerke nedovoljenih drog, saj je to edini način, kako preživeti v danih okoliščinah
in kako pobegniti iz dane psihične realnosti. Zaradi psihičnih bolečin, popolne izgube
dostojanstva in ponižanja jim postane vseeno za vse. Ko jim uspe pobegniti, se kasneje
ukvarjajo s prostitucijo zaradi preživetja.
Okoliščine, prostori, oprema in vedenje zvodnikov -šefov imajo značilnosti totalne institucije,
kot je bil npr.: zavod Hrastovec. Gre pravzaprav za totalen nadzor nad ženskim umom in
telesom, tako fizično (kamere) kot psihično. Upravljanje s psiho (z metodami ustrahovanja,
nalaganja krivde in dolžnosti) z natančno določenim namenom in strategijo izkoriščanja žensk
za pridobitev sredstev. Ženska postane objekt, ki ga zvodnik upravlja v svojo korist, za
zaslužek, za sproščanje, za odlaganje lastnih smeti in psihične navlake na žrtev.
Drug način prisilne prostitucije in zlorabe prostitucije prihaja s strani partnerja ženske
uživalke nedovoljenih drog. V enem izmed primerov je partner zahteval , da se ženska
uživalka nedovoljenih drog prodaja z namenom, da zasluži denar za njega zaradi potrebe po
nedovoljeni drogi. Partner je bil torej v vlogi neke vrste zvodnika.
Prisilna prostitucija ženskam uživalkam nedovoljenih drog prinese travmatično izkušnjo, ki ji
popolnoma uniči zaupanje do ljudi in do življenja. Zaradi negativnih izkušenj kot so zlorabe,
pretveze in izkoriščanje, ženske težko spregovorijo o svojih težavah. Ne verjamejo niti v
pomoč kogarkoli.
Druga stvar, ki dodatno prinaša škodo je, da v času prisilne prostitucije ženske zelo povečajo
odmerek nedovoljenih drog, ki jim jo dostavlja zvodnik z namenom, da lahko preživijo.
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Nekatere stranke ne želijo imeti spolnih uslug s kondomom. V enem primeru je ena od žensk
zaradi tega utrpela fizično nasilje s strani stranke. Ob neurejenosti prisilne prostitucije in
zlorabe prostitucije se glede na to izkušnjo poveča tveganje za obolelostjo HIV.
Ob izgubi samospoštovanja in samozavesti je samopodoba ženske uživalke na zelo nizki
stopnji. Stranke in zvodniki to zlahka izkoristijo, da se nad žensko uživalko drog izživljajo.
Plačilo za uslugo je nizko ali pa ga sploh ni. V enem od primerov je zgoraj prikazano, da je
namesto plačila za uslugo ženska uživalka drog bila pretepena. Nekateri zvodniki kaznujejo
žensko uživalko drog s tem, da morajo brezplačno nuditi spolne usluge njegovim kolegom.V
večini primerov jim poberejo ves prislužen denar.(Npr.: Še za kruh nismo imele.Nič plačila)
Za ženske zvodnice ni podatka o zlorabi prostitucije.
V omenjenih razlagah smo govorili posplošeno, kljub temu, da je vzorec majhen, pa je ena
izmed intervjuvank povedala, da se ji je to dogajalo pri šestih zvodnikih. Da so imeli vsi
enake delovne pogoje in načine vedenja v odnosu do nje in do žensk uživalk nedovoljenih
drog. Ženske, ki so delale z njo so doživele zelo podobne izkušnje.
Spolne zlorabe so nastale v okvirih prisilne prostitucije, preostale so se zgodile zaradi
pomanjkanja zavetišč za ženske uživalke drog ali zaradi neobveščenosti.
Specifičnost spolnega nasilja v zaporih kaže na težave, prikrivanje problemov in zatiskanje
oči s strani institucij in oblasti.
Pri ugotavljanju psihosocialnih potreb žensk zaradi zmanjševanja nasilja nad ženskami
uživalkami nedovoljenih drog lahko kljub relativno majhnemu vzorcu trdimo iz izjav
intervjuvank, da je med vsemi izraženimi potrebami najbolj izrazita potreba po varni hiši
oziroma zavetišču za ženske uživalke nedovoljenih drog. Iz izjav je razvidno, da se škoda
ženskam močno poveča, zaradi različnih oblik nasilja, ker ostanejo na cesti. V večini
primerov ostanejo na cesti, ker jih starši ne sprejmejo ali pa jim postavijo pogoje, kot je na
primer, zdravljenje v komuni, kar pa za vsakogar ni sprejemljiv način zdravljenja. Nočitve na
cestah, v kleteh, vagonih predstavljajo dodatno tveganje in privedejo do nadaljnjih zlorab nad
ženskami, kar predstavlja za žensko dodatno škodo in novo povzročene negativno travmatične
izkušnje v življenju ženske uživalke nedovoljenih drog.
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Druga največkrat izrečena potreba žensk je potreba po pogovorih. Želje niso izrazile po
uradnih pogovorih (Npr: naročena na dan in uro) tudi ne po pogovorih na način kot poteka v
dnevnih centrih. (Npr.:Pogovori, ki bi bili sproščeni, da se kdaj nasmeji…Pogovor, z nekom
ki ima dušo in srce, da bi mela enga). Možnost pogovarjanja sicer obstaja v dnevnih centrih
ampak ne želijo takšnega načina iz več razlogov. Prvi je stigmatizacijske narave. Če pride v
dnevni center jo bodo spoznali preko njenih preteklih izkušenj, zlorab in prostitucije, jo
obsojali, se ji posmehovali, se izživljali, uporabili njene šibke točke v svojo korist.
Na tem mestu se pojavi potreba po vzpostavitvi dela z metodo individualnega načrtovanja, ki
jo poznamo z področja socialnega dela – duševno zdravje v skupnosti. doktrina dela z metodo
individualnega načrtovanja je odvisna od potreb in ciljev posameznica/ka. Zagotovo pa
vključuje tudi potrebe, ki so bile izražene od žensk in so razvidne v pričujoči analizi. Med
njimi so: informiranje, podpora, zagovorništvo, spremstva, spremljanje,imeti zaupnika, 'imeti
enga'. Metoda je smiselna glede na izražene potrebe iz več razlogov.
Prvi je zagotovo ta, da se v procesu prilagodimo uporabnici, drugi, da izvajamo kontinuirano
skrb za uporabnico, ki ne pomeni nadzorovanja in kaznovanja ampak sledenje k zastavljenim
ciljem, ki jih postavi uporabnica. Izjave uživalk drog kažejo večkrat na to, da izgubijo moč, da
bi sledile željam, kar pomeni, da s spodbudo in podporo predvsem pa kontinuirano skrbjo
lahko doprinesemo k dosegi ciljev uporabnice. Pomemben dejavnik je tudi ta, da ima
uporabnica – uživalka nedovoljenih drog enega človeka za vse vrste pomoči;(to so tudi
poudarile v kar nekaj primerih-'imeti enga') na katerega se lahko zanese in v katerega počasi
vzpostavi zaupanje, ki je bistvenega pomena za delo.
Teme, ki se pokažejo kot potrebne za delo in razprave v skupinah pravzaprav niso specifične
za ženske uživalke drog a se pokaže, da prav pomanjkanje navedenih značilnosti, v trenutkih
šibkosti privedejo, da povzročitve travm in izkušenj nasilja. Prav ta manjko spremlja in
vzdržuje situacijo, ki vsebuje zlorabe, nasilje jo povečuje in potencira. Zaradi tega je smiselno
govoriti o temah z ženskami, jih ozaveščati.
Delo s posameznikom – individualno načrtovanje v socialnem delu
Iz analize lahko razumemo, da je v socialnem delu, pri delu s posameznikom pomembna
obveščenost , torej informiranje.V tem okvirju je pomembna podpora posamezniku, ko se
odloči za prvi korak pri osebnem napredovanju (npr.: ko se odloči za metadonski program).
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Prav tako temu sledi zagovorništvo v socialnem delu (npr.: ko ženska priča na sodišču o svoji
zlorabi). Ženske težko spregovorijo o problemu nasilja, ko pa spregovorijo naletijo na
zanikanje s strani uradnih oseb. Zaradi tega, ker so uživalke drog doživljajo večkratno stigmo,
zato tudi ne odobravanje, obsojanje in neslišnost s strani uradnih oseb. Zaradi tega je potrebno
zagovorništvo, kot ga poznamo iz področja duševnega zdravja v skupnosti. Prav tako
potrebuje pri svojih ciljih in odločitvah kontinuirano podporo, ki ji naj bi dajala moč pri
vztrajanju na poti do cilja, ki si ga je zadala.
IDEJE IN PREDLOGI
Morda bi se dogovorili s centri, ki imajo metadonske programe za celovit projekt
individualnega načrtovanja za posameznice, ki bi to želele .Možnost dodelitve socialne
delavke/ delavca za tiste uživalke nedovoljenih drog, ki se prijavijo v metadonski program.
Socialna delavka bi delala z uporabnico po metodi individualnega načrtovanja, ki v veliki
meri vključuje delo socialne delavke v vlogah in nalogah kot so podpora, informiranje,
spremstvo, zagovorništvo kar pomeni kontinuirano, celostno skrb in spremljanje uporabnice
glede na njene cilje.
Pri delu s skupino je navedeno nekaj tem o katerih bi bilo koristno spregovoriti v skupinah z
ženskami. (morda v zaporu, ali v na novoustanovljenih skupinah) Teme načeloma niso
specifične za žensko populacijo razen teme, ki obravnava skrb zase, ki vključuje ozaveščanje
žensk glede nasilja, predvsem povečan 'ženski' občutek skrbi za druge, občutki krivde, ki
pogosto pripeljejo do izgube zavedanja lastnih potreb in jih celo pripelje v vlogo žrtve
različnih oblik nasilja ali nesmislov vztrajanja v odnosih.
Ženske so izrazile potrebe po večjem oglaševanju oziroma širšem obveščanju o pomoči in
programih, ki obstajajo. (Npr.: Ne vem kam se naj obrne, če se ji zgodi nasilje.)Tako širjenje
informacijskega gradiva, ki že obstaja, kot tudi morebitno objavljanje v dnevnem časopisju.
Morda poleg društev in točk kjer že obstaja kopica letakov, dostavljanje letakov tudi na
različna mesta na ulicah (npr. železniška postaja). Prav tako informiranje žensk glede oglasov
in ponudb za delo. Informacije o obstoječih pasteh in podobno. Informacije služijo
preprečevanju nastajanja dodatne škode.
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ZAKLJUČEK
V pričujoči interpretaciji smo nekatere podatke posplošili kljub relativno majhnemu
vzorčenju. Domneva, da se škoda in nasilje, ki se vrši nad ženskami uživalkami nedovoljenih
drog lahko zmanjša na primer z ustanovitvijo varne hiše oziroma zavetišča se potrjuje s
številnimi izjavami intervjuvank. Izjave intervjuvank so številne tako na področju
ugotavljanja potreb, na primer potreba po zavetišču za ženske uživalke nedovoljenih drog,
potrebe po pogovoru oziroma individualnemu načrtovanju, kot tudi pri oblikah nasilja, ki se
vršijo nad njimi. Izjave druge osebe - poznavalke žrtev, nastajajoča dejstva dodatno
potrjujejo. Na podlagi pričujoče analize, zlasti kar se dotika ugotavljanja potreb so se
vzpostavile smernice delovanja na področju dela z žensko populacijo uživalk nedovoljenih
drog. (V nekaterih segmentih bi veljalo tudi za moško populacijo). Iz analize je razvidno, da
je nasilje nad ženskami uživalkami dnevno spremljajoč dejavnik v njihovem življenju. Glede
potreb ugotavljamo, da so potrebe tako stvarne - materialne narave (npr.: varna hiša, varna
soba) kot tudi osebne.(npr.: pogovori, individualno načrtovanje) Problem, ki se zastavlja je
kakšen pristop uporabiti do žensk uživalk nedovoljenih drog, da bi bile pripravljene
sodelovati pri reševanju težav, ki so sočasno individualne in družbene. Nedvomno je v prvi
fazi dobro razmišljati o povečani stopnji informiranosti in obveščanju o obstoju nasilja, ki je
tesno povezan z nedovoljenimi drogami, pretvez in pasti v katere se lahko ujamejo, ko
postane problem denar in rešitev, ki jo najdejo predstavlja dodaten problem.
Celotno besedilo je napisano predvsem v ženskem spolu, ker se celotna problematika nanaša
predvsem na žensko populacijo.
Zahvaljujem se ženskam za zaupanje, ki so ga izkazale, ko so pripovedovale svoje zgodbe
kljub številnim negativnim izkušnjam, zahvaljujem se ženski poznavalki žrtev, ki je prevzela
vlogo povezovalke med ženskami uživalkami nedovoljenih drog in izvajalko raziskave,
zaposlenim v društvu Stigma, ki so omogočili izvedbo raziskave ali kakor koli pomagali pri
izvedbi, zaposlenim v zavetišču, ter vodji metadonskega programa, zdravstveni dom
Ljubljana – center.
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