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Ker imate kot uspešen_na vplivnež_ica močen vpliv na svoje sledilce_ke in oboževalce_ke, lahko med svojim delom na 

družbenih omrežjih naredite tudi marsikaj dobrega zanje. Zagotovo pogosto naletite na sporočila (tako javna kor zasebna), 

ki nakazujejo na rizičen položaj tistega_e, ki vam piše. Lahko gre za duševno stisko, osamljenost, depresivnost, tesnobo, 

specifične družinske težave, samopoškodbeno vedenje, samomorilnost … Lahko so osebe oškodovanke_ci spolne zlorabe, 

trgovine z ljudmi, psihičnega, verbalnega, ekonomskega ali fizičnega nasilja … Mogoče prekomerno uporabljajo alkohol, 

prepovedane droge ali internet, kar lahko vodi v zasvojenost. 

 

V takšnih primerih vas dojemajo kot strokovnjaka_injo, vzornika_co ali zelo bližnjo osebo, ki jim bo pomagala, jih razumela 

ali jim svetovala. To so precej občutljive situacije, zato smo vam pripravili nekaj osnovnih navodil, kako ravnati v takšnih 

primerih. Seveda pa vas spodbujamo, da se v konkretnih primerih obrnete na organizacije znotraj mreže Prava zveza, ki se s 

specifičnimi težavami strokovno ukvarjamo. 

Osnovni napotkiOsnovni napotki
Kadar na družbenih omrežjih odpirate tematike področja, ki je lahko potencialno 

rizično (npr. duševno zdravje mladih, odnos do skupnosti LGBTIQ+, pojavnost nasilja 

….), je zelo dobro, da predhodno pridobite nekaj strokovnega znanja od organizacij, ki 

na tem področju strokovno delujejo. Povzemanje zgolj manj preverjenih informacij z 

interneta je lahko zavajajoče, med drugim tudi zaradi specifike slovenskega okolja, 

kjer pogosto podatki iz sveta ne držijo. 

Nasilje je vedenje, s katerim oseba zlorabi svojo moč, da bi drugo osebo 

nadzorovala, ustrahovala, ji škodovala, jo ponižala, razvrednotila, si jo 

podredila, jo izkoristila ali uničila. Nasilje praviloma povzroča oseba z več 

moči (zaradi družbenega položaja, starosti, nacionalnosti, telesnih 

značilnosti ali drugih dejavnikov) nad osebo z manj moči.  

 

Nasilje pomeni kršitev temeljnih človekovih pravic, kot so pravica do 

varnosti, do življenja brez strahu in prisile ter do telesne in duševne 

integritete.  

Nasilja ne moremo enačiti s konflikti, čeprav se na prvi pogled morda ne zdi 

tako. Konflikti so naraven in pričakovan del vseh odnosov, so trki različnih 

želja ali mnenj. So neprijetni, a niso nevarni, nasilje pa je nevarno, zato ga 

moramo ustavljati in preprečevati. 

 

Za nasilje je vedno odgovoren_na povzročitelj_ica. Odrasle osebe 

svobodno izbiramo svoja vedenja in tudi nasilno vedenje je izbira. Ne 

moremo in ne smemo ga opravičevati z ravnanjem žrtve ali okoliščinami, 

kar povzročitelji_ce nasilja pogosto počnejo (npr. »Sprovocirala me je.«, 

»Izzival je.« ali »V službi sem pod takšnim stresom!«). Vsaka oseba se lahko 

odloči, da bo kljub težkim okoliščinam izbrala nenasilno vedenje.

Posledice nasilja so različne, saj so odvisne od različnih dejavnikov, na 

primer od tega, kako dolgo je trajalo nasilje in kako intenzivno je bilo, 

kako so se odzvali okolje in pristojne institucije, kakšna je bila podpora 

socialne mreže, ali so obstajale tudi druge vzporedne težave in podobno. 

Najhujše posledice nasilja občuti žrtev, pogosto na vseh področjih 

svojega življenja: 

Če niste strokovnjak_inja za določeno področje, vedno znova poudarjajte, da 

objavljate zgolj iz lastne izkušnje in da to ne velja za vse primere. Nevarnost, ki tiči v 

nekritičnem povzemanju izkušenj drugih, je splošna generalizacija. Vsaka težava ima 

individualno ozadje in temu primerno tudi individualno pot iz težav. 

Kadar oseba na vaših omrežjih izraža samomorilno ogroženost ali se po vsej 

verjetnosti samopoškoduje, je dobro nemudoma navezati stik z organizacijo, ki je za to 

strokovno usposobljena. Za takšne primere je dobro poznati mrežo Prava zveza in jo 

kontaktirati. Za vas je pomembno, da nastopite kot odgovorna oseba, vendar ne 

prevzemate nase celotne odgovornosti ali odločitve glede samomorilne ali 

samopoškodbene osebe. 

Vaši_e sledilci_ke lahko zastavljajo najbolj nenavadna vprašanja, ki so lahko včasih 

tudi napačno zastavljena in delujejo žaljivo. Dobro se je zavedati, da nimajo vsa 

nerodna vprašanja slabega namena. Včasih kakšno vprašanje v zasebnem sporočilu 

izpade sovražno ali žaljivo, vendar mogoče ni mišljeno tako, ampak je le odraz 

nerazumevanja in nepoznavanja določene tematike. Izredno pomembno je, da vsako 

tako vprašanje naslovimo korektno in posamezniku_ci damo priložnost, da se skozi 

našo dostopnost pouči in tudi osebnostno raste.

Vsak izmed nas ima edinstveno zgodbo, ki nas je pripeljala do točke v življenju, na 

kateri smo. Ne posplošujmo! Vaša zgodba žal ne bo vsakomur konkretno koristila pri 

njegovi ali njeni težavi, je zgolj primer.

Spoštujte čustva oseb, ki vam sledijo. S svojim vplivom neposredno vplivate na svoje 

sledilce_ke, ki so zaradi vaših objav lahko veseli_e, žalostni_e, jezni_e, prestrašeni_e, 

navdušeni_e, ljubosumni_e, zaljubljeni_e, srečni_e, osramočeni_e in še in še … 

Spoštovanje pestrosti čustvenega sveta sledilcev_k je dobra pot v korekten odnos.

V zasebnih sporočilih lahko izpostavimo, da je pogovor zaseben in ne bo izpostavljen 

na javnem profilu, vendar ne smemo obljubljati, da bo to v vsakem primeru. Obstaja 

meja, ki je potencialno ogrožanje sebe ali drugih, ko morate zasebnost prekršiti in 

obvestiti strokovnjake_inje ali pristojne službe. V primeru akutne ogroženosti življenja 

kličite 113 (policija) ali 112 (reševalci). Ob tem klicu se predstavite in opišite situacijo z 

vsemi podatki, ki lahko urgentnim službam pomagajo rešiti položaj.

Osebne zgodbe vas lahko prizadenejo. Za razbremenitev ob takšnih primerih je dobro, 

da sami poiščete strokovnega_o sogovornika_co, ki vam bo pomagal_a držati mejo in 

ohranjati tudi vašo duševno stabilnost in zdravje.

In še … V teh težkih časih je prijaznost zelo podcenjena, vendar brezplačna. Skušajmo 

do ljudi na omrežjih dostopati z nekaj topline in razumevanja. Razbremenitev skozi 

sproščen pogovor, pohvala in podpora ljudem je lahko veliko darilo vsem vašim 

sledilcem in sledilkam, ki se mogoče v svojih življenjih spopadajo z različnimi izzivi. 

Izogibajte se razlagam o področjih, o katerih nimate dovolj znanja.
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Kaj je nasilje?Kaj je nasilje?

Posledice nasiljaPosledice nasilja

Za povzročanje nasilja ni nikoli kriva žrtev,  
izzivanje je vedno v glavi povzročitelja.

Nikoli ne porazdelimo odgovornosti za nasilje 
med osebo, ki ga povzroča, in žrtvijo.

Oseba, ki povzroča nasilje, ima večjo moč 
kot žrtev, odnos ni enakovreden. 

Dejavniki tveganja, kot sta alkohol in stres, 
niso vzroki za nasilje. Za nasilje je vedno 
odgovoren povzročitelj. 

Nasilno vedenje je izbira, zato ga ne moremo 
opravičiti s kakršnimkoli ravnanjem žrtve.

nasilje v družini

vrstniško nasilje

spolno nasilje

trgovanje z ljudmi 

in spolno izkoriščanje

nasilje nad starejšimi

nasilje nad LGBT-osebami

(fizično, psihično, ekonomsko, spolno, zanemarjanje, 
zalezovanje, telesno kaznovanje otrok ...)  

(doma ali v institucionalni oskrbi: domovih za starejše, zavodih, bolnišnicah ...) 

 (s strani države in javnosti,na delovnem mestu, v 
družbi ...) 

(prisilna prostitucija, p
risilno beračenje, prisilne poroke ...) 

(spolna zloraba otrok, spolni napad, spolno nadlegovanje, 

spletno spolno nadlegovanje ...)

(v šoli, na igrišču, na spletu ...)

nasilje med 

zmenkanjem
(vse nesprejemljive oblike vedenja, ki jih med 

»dejtanjem« stori fant ali dekle)

spletno nasilje

(družbena omrežja, aplikacije, igre, SMS-sporočila, e-

pošta, klepetalniki ...) 

NajpogostejšeNajpogostejše
oblike nasiljaoblike nasilja

institucionalno 
nasilje

mobing

 (psihično nasilje na delovnem mestu)

nasilje nad etničnimi 

manjšinami
(npr. diskriminacija in kršenje človekovih pravic 

migrantov)

Pomembno je, da žrtve spodbujamo, da spregovorijo o svoji izkušnji z nasiljem, da jim 
pomagamo razumeti situacijo, v kateri so se znašle, in jim ponudimo pomoč.

napotkovnapotkov
Še nekajŠe nekaj

Kako se odzvati, ko nam 
nekdo zaupa, da je žrtev 
nasilja?

Kako se odzvati, ko nam 
nekdo zaupa, da je žrtev 
nasilja?

Kako se odzvati, ko nam 
nekdo razkrije svojo spolno 
usmerjenost ali dejstvo, da 
doživlja nasilje zaradi nje?

Kako se odzvati, ko nam 
nekdo razkrije svojo spolno 
usmerjenost ali dejstvo, da 
doživlja nasilje zaradi nje?

Z izrazom razkritje (angl. coming out) označujemo proces razkrivanja 

spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete LGBT+ oseb ostalim 

osebam. Številnim LGBT+ osebam razkritje predstavlja naporen proces, 

saj se pogosto soočajo s pomisleki glede lastnega razkritja zaradi 

strahu pred negativnimi reakcijami okolice. Zaradi predsodkov so LGBT

+ osebe pogosto deležne različnih oblik nasilja, diskriminacije in 

zavračanja. 

 

LGBT+ osebe se običajno najprej razkrijejo osebam, s katerimi se počutijo 

varno in kjer pričakujejo podporen odziv. Najpogosteje so to osebe, ki 

sestavljajo najožjo socialno mrežo posameznice_ka, torej vrstnice_ki, 

prijatelji_ce ter družinski_e člani_ce, za katere menijo, da bodo 

informacijo dobro sprejele_i. V primeru, da se vam oseba razkrije, je to 

običajno znak, da vam zaupa in da pričakuje, da jo boste sprejeli brez 

obsojanja. 

V primeru razkritja je dobrodošlo, da:

se osebi zahvalite za zaupanje; 

ji ponudite podporo, v kolikor jo potrebuje; 

jo v primeru prepoznanih potreb po strokovni podpori informirate o 

možnostih svetovanja oziroma organizacijah, ki jim lahko nudijo pomoč 

in podporo (DIC Legebitra, Društvo parada ponosa, Društvo DIH, Zavod 

Transakcija); 

v kolikor se vam oseba razkrije kot transspolna ali spolno nebinarna, 

povprašajte po tem, katere zaimke in ime naj zanj_o uporabljate.

telo: pomanjkanje energije, utrujenost, vrtoglavica, tresenje rok, izguba 

teka, prebavne motnje, poškodbe, (kronične) bolečine, bolezni, alergije, 

spontani splavi, invalidnost, smrt: 

 

psiha: izguba stika s sabo, nemotiviranost, stres, travma, anksioznost, 

kronična zaskrbljenost, tesnoba, fobije, napadi panike, motnje 

koncentracije, spomina, motnje spanja, ranljivost, apatija, depresija, 

dvom v duševno zdravje, samomorilne misli; 

 

čustvovanje, občutki: strah, sram, krivda, jeza, žalost, nemoč, 

pomanjkanje varnosti, nemotiviranost, obup, jok; 

Identiteta: slaba samopodoba, občutki manjvrednosti, drugačnosti, 

zaznamovanosti, pomanjkanje samozavesti, zaupanja vase, občutek 

neobvladovanja življenja; 

 

vedenje: pomanjkljiva skrb zase, neučinkovitost, prehranjevalne motnje, 

zloraba zdravil, alkohola, drog, samopoškodovanje, agresija, 

delinkventnost, odklanjanje spolnosti, promiskuiteta; 

 

socialni odnosi in komunikacija: introvertiranost, nezaupanje, oteženo 

navezovanje stikov, oteženo vzpostavljanje odnosov, odvisnost od 

odnosov, oteženo ohranjanje odnosov, pomanjkljive socialne spretnosti, 

socialna izolacija.

Če se vam oseba zaupa, da doživlja nasilje zaradi svoje spolne 

usmerjenosti ali identitete, je pomembno, da ji verjamete in jo 

spodbudite, da:

najprej poišče podporno odraslo osebo v šoli ali v domačem okolju; 

kontaktira izbrano nevladno organizacijo, ki jo lahko v dani situaciji 

podpre; 

v primeru hujšega nasilja pokliče policijo.
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Kaj storiti, če nam nekdo 
zaupa, da se ukvarja s 
prostitucijo?

Kaj storiti, če nam nekdo 
zaupa, da se ukvarja s 
prostitucijo?

Pomembno je, da najprej preverite, če se z njihovimi dejavnostmi kdo 

okorišča (zvodniki, zvodnice, trgovci in trgovke z ljudmi) in ali lahko, če 

to želijo, s prostitucijo preneha. Če ugotovite, da so osebe žrtve trgovine 

z ljudmi, da torej nimajo možnosti prostovoljnega odhoda iz prostitucije, 

to nemudoma sporočite na 113 (policija) ali na 0801722 (brezplačna 

številka Društva Ključ).  

Trgovina z ljudmi je dejavnost organiziranega kriminala in njene nevarnosti 

ne gre podcenjevati. Če je oseba žrtev prisilne prostitucije ali trgovine z 

ljudmi, na Društvu Ključ nudijo možnost spremstva na policijo, 

psihosocialno pomoč ter druge možne oblike podpore. Imajo varen prostor, 

kamor se lahko zateče in za čas trajanja kazenskega postopka biva.  

 

Če oseba zanika, da je žrtev prisilne prostitucije ali trgovine z ljudmi, ji prav 

tako omenite, da obstajajo različne oblike podpore, če si to želijo. Nekatere 

osebe v prostitucijo vstopajo navidezno prostovoljno in imajo občutek, da 

imajo izbiro.  

 

Ko se z osebo pogovarjate, je ne obsojajte! Postavljajte vprašanja, pri tem 

pa bodite v komunikaciji spoštljivi. 

Nasilja nikoli ne zanikamo, ne minimaliziramo, ne 

racionaliziramo, ne opravičujemo, ne toleriramo.

Osebe se na neki točki v življenju 

velikokrat odločijo za prostitucijo, ker 

imajo občutek, da nimajo druge izbire. 

Pogosto so okoliščine tiste, ki jih pahnejo 

v ranljiv položaj – vse od finančne stiske, 

odvisnosti od prepovedanih substanc in 

alkohola, duševnih stisk do mladosti, ki je 

sama po sebi dejavnik ranljivosti. 

ali več informacij?ali več informacij?
Kam po pomočKam po pomoč

Društvo SOS telefon Društvo SOS telefon 

Društvo KljučDruštvo Ključ

Društvo za nenasilno 
komunikacijo
Društvo za nenasilno 
komunikacijo

Društvo LegebitraDruštvo Legebitra

Pomoč osebam (predvsem ženskam in otrokom), ki doživljajo 

nasilje: SOS-telefon, osebno svetovanje in psihoterapija, 

zatočišče, podporna skupina, svetovanje prek e-pošte.

Pomoč žrtvam trgovanja z ljudmi: svetovalni telefon, varna hiša 

za žrtve trgovine z ljudmi, (re)integracija, podpora osebam v 

prostituciji in izhodu iz nje.

Pomoč osebam, ki doživljajo nasilje, in pomoč osebam, ki nasilje povzročajo, da 

spremenijo svoje vedenje: osebno svetovanje, svetovanje prek telefona in e-

pošte, varna hiša, varna namestitev, socialno zagovorništvo.

Zagovorništvo in nudenje pomoči LGBTI-osebam: osebno 

svetovanje, svetovanje prek telefona in e-pošte, varen prostor.

www.drustvo-sos.si 

080 11 55 (24 ur na dan) 

drustvo-sos@drustvo-sos.si 

www.drustvo-kljuc.si 

080 17 22 

info@drustvo-kljuc.si 

www.drustvo-dnk.si 

01 4344 822, 031 770 120 

info@drustvo-dnk.si 

www.legebitra.si 

01 4305 144 

info@legebitra.si 

Javni zavod Mladi zmajiJavni zavod Mladi zmaji

Združenje DrogArtZdruženje DrogArt

Združenje za MOČZdruženje za MOČ
Pomoč mladim, ki doživljajo družinsko ali vrstniško nasilje: varen 

prostor, mobilno psihosocialno svetovanje, svetovanje prek 

telefona in e-pošte, spletna klepetalnica.  

Pomoč osebam z izkušnjo spolnega nasilja: osebno 

psihosocialno svetovanje, svetovanje prek telefona in e-pošte, 

skupine za samopomoč, zagovorništvo. 

www.mladizmaji.si 

 

info@mladizmaji.si 

www.zamoc.si 

041 20 49 49 (24 ur na dan) 

info@zamoc.si 

Pomoč osebam, ki se ob nasilju srečujejo tudi s težavami z 

uporabo drog in alkohola: osebno svetovanje, svetovanje prek 

telefona in e-pošte, dnevni center.

www.drogart.org 

041 730 800 

svetovanje@drogart.org 
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Na takšno sporočilo se vedno odzovemo! Ne čakamo, da se bo morda 

odzval kdo drug. 

Osebi, ki nam je povedala, da je žrtev nasilja, vedno verjamemo. 

Pozorno ji prisluhnemo. 

Ponudimo ji pomoč in jo udejanjimo (npr. Po dogovoru z njo pokličemo 

policijo, ji ponudimo začasno zatočišče). 

Je ne silimo v korake, ki jih še ne zmore oz. Na katere še ni pripravljena. 

Žrtve ne obsojamo. 

Poskušamo jo razbremeniti občutka krivde. 

Poskušamo razumeti, da je žrtev lahko navezana na povzročitelje (to je še 

pomembnejše pri mladoletnih, ki imajo na primer nasilne starše radi_e) in 

jo potolažimo, da nikogar ne bo »izdala«/prizadela, če bo zaščitila sebe. 

Usmerimo jo na pristojne institucije (CSD, policijo) in na nevladne 

organizacije za pomoč žrtvam nasilja. 

Če je žrtev mladoletna oseba, jo spodbudimo, da pomoč poišče v šolski 

svetovalni službi. 

Žrtev spremljamo, če to želi. 

Stojimo ji ob strani, če nas potrebuje. 

Ne izpostavljamo se nevarnosti ali neposredni ogroženosti.  

Tudi če nismo bili neposredno deležni nasilja, dogodek lahko vpliva tudi na 

nas, zato poskrbimo zase: se s kom pogovorimo oz. razbremenimo. 

Priročnik za 
za komuniciranje s tistimi, 
ki doživljajo različne 
oblike nasilja in zlorab

Priročnik za 
za komuniciranje s tistimi, 
ki doživljajo različne 
oblike nasilja in zlorab


