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Pri sleherni zasvojenosti so trije vzroki: omamna snov,

okolje, ki jo bolj ali manj vsiljivo nudi, in človek, ki jo uživa.

Sleherno uspešno preprečevanje zasvojenosti mora poveča-

ti varnost na vseh teh področjih: zmanjšati dostopnost

omamnih snovi, zmanjšati ne-

varni vpliv okolja, ki zavaja v

uživanje omamnih snovi, pove-

čati odpornost samega človeka

pred skušnjavo uživanja omam-

nih snovi ter pred nasedanjem

zavajajočemu vplivu okolja.

Učiteljem svetujem, da s skupinskimi dejavnostmi v raz-

redu ne bi obravnavali le neposrednih vidikov, ki človeka pri-

vedejo do narkomanije in preko-

merne uporabe psihoaktivnih sno-

vi, temveč da bi odkrivali tudi

povezavo med temi odvisnostmi

in ekonomskimi, kulturnimi, psi-

hološkimi ter moralnimi proble-

mi v družbi.

Spoznal sem, da so vsi zasvojenci, ki sem jih srečal, glo-

boko v sebi imeli občutek, da nimajo pravice, da obstajajo.

Razvili so negativno samopodo-

bo že davno preden so prvič po-

skusili drogo. Včasih skušajo re-

šiti težave v družini tako, da se

postavijo v vlogo ‘problematične-

ga’ otroka z željo, da bi ohranili

družino skupaj.

Slediti občutku in delati z

ljubeznijo je v začetku starševs-

tva edina prava pot. Mamice! Po-

govarjajmo se, spoznavajmo se-

be in svoje odzive v novih situa-

cijah, berimo, bodimo aktivne.

Pozabimo izgovore o času.

Janez Bernik je nedvomno vodilno ime današnje sloven-

ske likovne scene. V svojem raz-

vojnem dozorevanju je prehodil

vrsto slogovnih in vsebinskih

stopnic. Pričujoča kompozicija je

nekakšen pretanjen odmev zad-

njega, v svojem bistvu sakralne-

ga cikla.
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Vzgoja in zasvojenost � Bogdan Polajner
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V zgoja in zasvojenost – na aplikativnem
področju dve nezdružljivi vsebini za

vsakogar, ki je kdaj res spoznal zasvojenost
– ali na lastni koži ali pri svojem bližnjem
družinskem članu. Vzgoja in zasvojenost –
enako dva temeljno različna svetova za ko-
garkoli, ki ‘resno’ dela na področju pomoči
zasvojenim osebam. Prav zato je iz aplikativ-
nega področja nedvomno, da vzgoja pred-
stavlja enega najboljših in hkrati enega naj-
bolj nujnih pristopov k zniževanju potrebe
po omami (zlasti iz preprečevalnega in te-
rapevtskega vidika) kakor tudi enega naj-
boljših oblik dela za zniževanje škode za-
radi jemanja drog.

Vzgoja je eno glavnih sredstev za ‘for-
miranje’ otrok in mladostnikov v vse bolj
zrele in samostojne osebe, obenem vzgoja
služi za ‘ponotranjanje’ meje med dobrim in
slabim, med tem kaj se sme in kaj ne, med

zdravim in škodljivim… Vzgoji, kot eni glav-
nih metod za poosebljanje človeka je nas-
protna vsaka prepogosta omama, ki razo-
seblja človeka in mu postopoma briše meje
med dovoljenim in prepovedanim do takih
skrajnosti, da je zasvojenec v brezčutni
omami zmožen storiti tudi hude zločine –
le da ponovno pridobi svoj odmerek droge.
Kraje premoženja staršem in vpeljevanje so-
šolcev, bratov in sester v droge – da bi zas-
vojenec preko preprodaje imel dovolj še
zase – žal niti ne moremo šteti med najtež-
je prekoračitve meja dovoljenega.

Vzgoja s svojimi prevladujočimi sredstvi
(zgled, spodbuda, motivacija, postopno us-
merjanje izkušnje od lažjega k težjemu, zau-
panje in posredovanje nalog, podelitev od-
govornosti...) sistematično in preko večlet-
nega obdobja oblikuje človeka v zrelo ose-
bo. Otrok in mladostnik, ki so mu starši in

učitelji nudili uslugo vzgoje, lažje prevzema
življenjske naloge in odgovornosti kot nekaj
samo po sebi umevnega. Napori pri reševa-
nju življenjskih nalog ter razreševanje ali is-
kanje medčloveške pomoči ob stiskah mu ne
predstavljajo ‘eno samo muko’ ki ji je najbo-
lje uiti, še preden bi zares poskusil ali težav
res ne zmore zadovoljivo rešiti.

Pri interpretacijah rezultatov raziskav o razširjenosti zasvojenosti in pri

informiranju javnosti ne potrebujemo nikakršne cenzure, potrebujemo pa

zdrav občutek za motivacijsko, usmerjevalno in vzgojno vrednost posamez-

ne informacije.
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Nasprotno otrok, ki ga z odtegovanjem
usluge vzgoje starši formirajo v ‘rizično ose-
bo’ za zasvojenosti, vsako življenjsko nalo-
go ali težavo sprejema kot ‘kazen’ in kot ne-
kaj, kar je bolje čim prej podtakniti komu
drugemu. V družinah, kjer življenjski slog in
odnosi višajo rizičnost za zasvojenost, star-
ši otrokom ne pomagajo pri reševanju njiho-
vih težav, pač pa težave rešujejo namesto njih
(npr. pišejo lažna opravičila za šolo, najamejo
inštruktorja, brez da bi jih otrok sploh pro-
sil, grozijo učitelju da mu podari višjo oce-
no, medtem ko otroku ne upajo niti pisniti,
da se morda ne uči sistematično ali dovolj…).
Starši ‘rizičnih’ otrok vzgoje ne pojmujejo
kot svoje dolžnosti in hkrati kot usluge otro-
ku, pač pa na vzgojo gledajo – precej nezre-
lo – kot na nekaj preživetega, kot nekaj, kar
je dobro uporabiti čim manj krat… Taki star-
ši prepogosto vzgojo istijo s kaznovanjem.
Tudi ne razlikujejo med plemenitostjo, us-
tvarjalnostjo in življenjskostjo vzgoje ter
med nekakšno dresuro avstroogrskega šol-
skega tipa ali JLA-jevskim sistematičnim vo-
jaškim razosebljanjem vsega individualnega,
živega in humanega. Taki starši in drugi
‘vzgojitelji’ prepogosto ne odkrijejo erosa
vzgoje in vzgojo razumejo zgolj kot ‘dril’.

Tudi zasvojenosti s svojimi prevladujo-
čimi sredstvi (kemične legalne in ilegalne

Sredstva za omamo in posledično
za zasvojenosti človeka vedno dušijo,

mu jemljejo voljo do življenja,
osebnost, identiteto, moč

za premagovanje naporov, domišljijo
za iskanje drugih nadomestnih poti.

V •arišèu: Zasvojenost – izziv vzgoji
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psihoaktivne substance,
tehnični pripomočki, pa-
tološki odnosi, obsesivna
vedenja, ideologije in fa-
natizmi,…) predstavlja-
jo pravo nasprotje vzgoji
in vzgojnim sredstvom.
Sredstva za omamo in po-
sledično za zasvojenosti
človeka vedno dušijo, mu
jemljejo voljo do življe-
nja, osebnost, identiteto,
moč za premagovanje na-
porov, domišljijo za iska-
nje drugih – seveda so-
cialno sprejemljivih – na-
domestnih poti, kadar ne-
katerih težav preprosto
ne moremo premagati…
Pri zasvojenostih so zato
zgolj kemični efekti posa-
meznih ilegalnih drog še
najmanj pomembni.

Prav zaradi te medse-
bojne izključnosti lahko
vzgoja ključno koristi pri preventivnem in ku-
rativnem delu na področju preprečevanja
zasvojenosti in na področju pomoči že zas-
vojenim. Pa ne le pri preventivi in kurativi –
pozitivna izkušnja z vzgojo (tako v pomenu
‘biti vzgajan’ kot v pomenu ‘vzgajati’) je ključ-
na tudi za vsa druga temeljna področja us-
pešnega nacionalnega spoprijema z zloraba-
mi drog in zasvojenostmi. Tudi raziskovalci,
epidemiologi, politiki, upravni delavci, pro-
stovoljci in drugi potrebujejo pozitivno oseb-
no izkušnjo z vzgojo kakor tudi zdrav obču-
tek za oplemenitenje svojega dela z vzgoj-
no konotacijo.

Vzemimo za primer epidemiologe. Na
videz njihovo delo nima nič skupnega s pou-
darjanjem vzgoje, pa ni tako. V kolikor npr.
‘čisti’ raziskovalci nimajo občutka za vzgo-
jo lahko že z interpretacijami in opisi rezul-
tatov raziskav bolj škodujejo kot koristijo.
Tak žalosten sodoben primer – ne le v slo-
venskem okolju – predstavljajo nekritične
in napačno motivacijsko usmerjene inter-
pretacije raznih epidemioloških raziskav,
kjer njihovi nosilci vsem povprek glasno raz-
lagajo ‘kolik odstotek dijakov je že posku-
sil določeno drogo’. Kot da bi bilo na po-
dročju zasvojenosti ključno pri mladostni-
kih ugotoviti to, koliko jih že poskusilo dro-
go in potem še javno objaviti, da je npr. 15%

poskusilo to in to drogo… Taka informaci-
ja lahko mladostnikom ustvari vtis, da je le
še vprašanje časa, kdaj bodo tistim, ki so že
poskusili droge, sledili še sami. Take inter-
pretacije zdrave otroke pretvorijo v tiste
‘počasnejše’, bolj plahe. Kako usmerjamo
razmišljanje dijaka, ki po televiziji sliši, “da
ima že npr. 30% njegovih vrstnikov izkuš-
njo z marihuano”? Bo razmišljal o nevar-
nosti in razširjenosti te droge in se pri tem
nagibal k odločitvi podobni tej – “Kar 30%
mojih vrstnikov je že kadilo travo… Torej
se morem te razmeroma razširjene droge
med mojimi vrstniki še bolj varovati!” Ali
pa bo razmišljal obratno: “Raziskovalci
pravijo, da je že 30% mojih sošolcev kadi-
lo joint. Drugi so že, jaz pa še nisem. Le
kaj sem do sedaj počel na žurih? Saj se
bom še osmešil pred prijatelji – toliko jih
je že kadilo, jaz pa o tem nimam pojma. Če
je tako, kot pravijo raziskovalci in mediji,
potem bom čakal na prvo priliko, da tudi
jaz pokadim svoj prvi joint…”.

Vsaka informacija ima
svojo motivacijsko, us-
merjevalno in torej vsaj
deloma (ne)vzgojno ko-
notacijo. Vendar pa, kot
da sodobni raziskovalci
ne bi zmogli (hoteli?) in-
terpretirati rezultatov ra-
ziskav z upoštevanjem
njihove usmerjevalne in
vzgojne vloge. Ali razi-
skovalci res ne bi zmogli
zgornjega primera inter-
pretirati povsem druga-
če, npr.: “to vrsto droge
je poskusilo samo 15% di-
jakov, medtem pa jih ve-
lika večina 85% zmore ži-
veti brez te vrste oma-
me”. Ali pa: “85% dijakov
je sposobnih preživljati
svoj prosti čas brez dro-
giranja”. Ali še krajše:
“Kar 70% dijakov se po
podatkih raziskav sploh

ne drogira”. Pri interpretacijah rezultatov
in pri informiranju javnosti ne potrebuje-
mo nikakršne cenzure, potrebujemo pa
zdrav občutek za motivacijsko, usmerje-
valno in vzgojno vrednost posamezne in-
formacije.

V tej številki Vzgoje lahko v vrsti član-
kov na temo ‘zasvojenosti in vzgoja’ spoz-
namo zelo različne vidike obravnavane te-
matike. Srečamo se z bogatimi izkušnjami
svetovno uveljavljenega strokovnjaka, s
predlogom preventivnih vsebin za dijake,
z dilemami primarne preventive – le-ta je
še vedno prepogosto zamenjana z usposab-
ljanjem učencev za jemanje drog, spozna-
mo primere dobre prakse, zlasti s področja
preredko izvajane sekundarne preventive,
spoznavamo kurativni program in nepo-
grešljivo vlogo vrednot v socialni rehabili-
taciji zasvojenih oseb… Naj bralca prispev-
ki navdušijo z odkrivanjem številnih izku-
šenj in dognanj na področju, ki je razme-
roma zelo novo in ki še vedno ‘orje ledi-
no’. Prav tako želim, da bralec postane ‘po-
zitivno nezadovoljen’, da bi tak morda pri
svojem službenem delu ali na svojem domu
želel na področju vzgoje doseči več. Pri
spoprijemu z zlorabo drog bi z dobro vzgo-
jo dosegli veliko večje preventivne in ku-
rativne sadove. �

Če raziskovalci nimajo občutka za
vzgojo, lahko že z interpretacijami

in opisi rezultatov raziskav bolj
škodujejo kot koristijo.
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Zgodovina preventive

P reprečevanje zasvojenosti ima eno od
svojih glavnih domovanj v vzgoji. Ima

namreč še nekaj drugih domovanj, brez ka-
terih ne preživi: kulturo, politiko, gospo-
darstvo in še kako; tudi socialo in zdravs-
tvo, ki pa sta matični družbeni področji in
stroki za zdravljenje in socialno urejanje
zasvojencev, pri katerih je preprečevanje
zasvojenosti odpovedalo.

Preprečevanje zasvojenosti je znano od
davnine, kolikor seže kulturno zgodovinski
spomin: stari zapisi, Sveto pismo in druge
najstarejše knjige vseh kultur svarijo pred
pijančevanjem, zakoniki od najstarejših na-
prej vsebujejo ukrepe proti pijančevanju,
najbolj uspešna preventivna akcija alkoho-
lizma v zgodovini človeštva se je vršila pred
2500 leti na Kitajskem (Ramovš, 1983: 18–
61; 2001: 63–64). Zdravljenje in socialno
urejanje zasvojencev – z alkoholom ali dru-
gimi opojnimi snovmi – pa je zelo mlado:
začelo se je leta 1935, ko sta dva alkoholi-
ka v neizmerni stiski zaradi svoje hude člo-
veške, socialne pa tudi zdravstvene motnje
odkrila s svojo notranjo močjo čiste samo-
pomoči prvi uspešni program za ponovno
trezno in socialno urejeno življenje. To je
do danes največji sistem za uspešno zdrav-
ljenje zasvojenosti in drugih podobnih te-
žav, ki je znan po vsem svetu pod imenom
AA (anonimni alkoholiki), Al-anon (za svoj-
ce alkoholikov), Al-ateen (za otroke iz alko-
holičnih družin), Al-adult (za odrasle, ki ima-

jo težave zaradi mladosti v alkoholični dru-
žini), OA (za ljudi, ki imajo težave zaradi
omamnih motenj hranjenja) in še nekaj de-
set drugih vrst skupin za samopomoč, med
drugim tudi za zasvojence z ilegalnimi dro-
gami.

Preprečevanje zasvojenosti so od nek-
daj vodili odgovorni za življenje v človeški
skupnosti – versko, kulturno, politično ali
gospodarsko vodstvo v družbi, torej stro-
kovnjaki. Zdravljenje in socialno urejanje pa
se je začelo z laično samopomočjo samih
zasvojencev. V zadnjih štiridesetih letih sta
ga prevzeli tudi medicina in socialno delo,
v njem pa sodelujejo še druge stroke, zla-

sti raziskovalna. Te stroke so zelo veliko
prispevale k razumevanju zasvojenosti in
dobrim metodam za urejanje zasvojencev.
Do danes pa se največ zasvojencev z alko-
holom in z nedovoljenimi omamnimi sreds-
tvi ozdravi in socialno uredi v laičnih siste-
mih skupin za samopomoč in terapevtskih
skupnostih na temelju čiste samopomoči,
kjer urejeni zasvojenci organizirajo in vo-
dijo vse terapevtsko dogajanje.

Najbolj razširjena
zasvojenost

Poudariti je treba še eno posebnost. Sti-
ske in težave ljudi zaradi zasvojenosti z al-
koholom in drugimi omamnimi sredstvi so
med najbolj množičnimi boleznimi: pitje al-
koholnih pijač je prvi med vzroki za social-
ne, vzgojne in osebnostne težave ljudi pri
nas in v vsej zahodni kulturi, na telesnem
področju pa ena od teh najbolj razširjenih
bolezni. To nam zveni neverjetno. Prav v

� Jože Ramovš

Niste krivi, ste pa odgovorni
Stičišča in razhajanja preventive zasvojenosti
in socialnega urejanja zasvojencev

Pri sleherni zasvojenosti so trije vzroki: omamna snov, okolje, ki jo bolj ali

manj vsiljivo nudi, in človek, ki jo uživa. Sleherno uspešno preprečevanje zasvo-

jenosti mora povečati varnost na vseh teh področjih: zmanjšati dostopnost omam-

nih snovi, zmanjšati nevarni vpliv okolja, ki zavaja v uživanje omamnih snovi,

povečati odpornost samega človeka pred skušnjavo uživanja omamnih snovi ter

pred nasedanjem zavajajočemu vplivu okolja.
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