
KLJUČNA ŠOLA ZA
MLADE 

POSILSTVO JE NASILJE

PROSTITUCIJA

Ko nekdo prisili drugo osebo, da seksualno naredi
nekaj, česar si ta ne želi, je to spolno nasilje. Če
nekdo drugo osebo prisili v spolnost, je to posilstvo. In
posilstvo ni seks, temveč je nasilje. Za nasilje je vedno
odgovoren tisti, ki nasilje povzroča, in nikoli žrtev.
Seks brez privolitve je posilstvo. Posilstvo pa nima
velike zveze s spolnostjo, temveč z zlorabo moči in
potrebo po nadzoru in prevladi nad ranljivo osebo.

Včasih se neka oseba (običajno moškega spola)
odloči, da bo šla po seks k prostitutki.
Prostitucija je opravljanje spolnih storitev za
plačilo, prostitutka ali prostitut pa oseba, ki
storitev izvaja. 
Žal pa se malo ljudi zaveda resničnega ozadja
prostitucije in verjamejo mnogim mitom, ki so se
oblikovali v naši družbi. 

Osebe v prostituciji se za prostitucijo odločijo same, saj je
to poklic kot vsak drug.

Dejstvo je, da prostitucija ni poklic kot vsak drug, saj so bile
osebe v prostituciji preko svojih življenjskih okoliščin
prisiljene v to izbiro. Tudi posledice prostitucije so lahko zelo
hude. Seks z nekom, s komer si v resnici ne želiš seksati, ima
lahko težke in dolgotrajne posledice za duševno zdravje.
Čeprav se oseba v prostituciji strinja s spolnimi odnosi z
neznanci, to vseeno nanjo slabo vpliva. Osebe v prostituciji
imajo pogosto težave v duševnem zdravju (so depresivne,
tesnobne, se zatekajo v zasvojenosti, pogosto se
samopoškodujejo in so pogosto samomorilne) in se znajdejo
v zanje škodljivih odnosih.

NEKAJ MITOV: 

Prostitutke se za prostituiranje odločijo, ker v tem
uživajo.

Dekleta in ženske v prostituciji v spolnosti s strankami ne
uživajo. Pri svojem delu pogosto čutijo strah, sram, gnus in
krivdo. Velikokrat morajo svoja čustva in telesne občutke
»izklopiti« (strokovno temu rečemo disociacija), kar je
način preživetja v težkih stresnih situacijah. Velikokrat se
omamljajo tudi z alkoholom ali drogami, da lažje preživijo
prostituiranje in nasilje. Tudi če bo dekle ali ženska, ki se
ukvarja s prostitucijo, rekla, da si tega želi in da to počne
za sprostitev, je to zelo verjetno zato, ker ji je njen zvodnik
naročil, da mora to reči. Navodil zvodnika pa si pogosto ne
bo upala kršiti.



Prostitutke same odločajo o tem, koliko strank na dan
bodo imele in si stranke lahko izbirajo. 

Dekleta in ženske pogosto ne morejo izbirati svojih strank
ali imajo glede tega zelo malo izbire in so prisiljene v to,
da imajo tudi po več kot deset strank na dan oziroma
dokler ne zaslužijo zahtevane vsote, ki pa je lahko zelo
visoka. Pogosto tudi nimajo izbire glede tega, ali bodo
spolni odnosi z zaščito (kondomom) ali brez. V primeru da
spolnemu odnosu brez zaščite nasprotujejo, pa moški med
samim spolnim odnosom kondom pogosto snamejo. Ob tem
ženske doživljajo podobne občutke kot pri posilstvu.
Večkrat so prisiljene v spolnost tudi z zvodniki ali njihovimi
prijatelji, ki za storitve nikoli ne plačajo. 
Pogosto doživljajo tudi fizično in psihično nasilje s strani
strank. Včasih jim stranke ukradejo denar, ki so ga zaslužile,
se ne držijo dogovorov, ženske žalijo in so do njih
nespoštljivi, obnašajo se do njih kot do lastnine in ne do
oseb.

Prostitutke in prostituti so samo odrasle ženske in
moški.
Med osebami v prostituciji je vse več najstnic, tudi
najstnikov, ki so jih starejši moški čustveno zvabili v to
(izkoristili njihovo mladostniško naivnost in naklonjenost) ali
jih izsiljevali z njihovimi posnetki s spolnimi vsebinami. V
prostituciji je tudi veliko otrok, ki so prisiljeni v prostitucijo,
med njimi pa tudi vse več fantov, prisiljenih v
homoseksualno prostitucijo. 

Z legalizacijo  prostitucije bi bilo manj posilstev in
nasilja.  

Prostitucija je že legalizirana v nekaterih državah, a se je
izkazalo, da to področja ni uredilo, da ženske v prostituciji
zaradi tega niso bile nič bolj zaščitene ali zdravstveno
preskrbljene. Raziskave so tudi pokazale, da je redno
obiskovanje žensk v prostituciji povezano z več posilstvi in
ne manj. 

Prostitucija kot ena izmed oblik trgovanja z ljudmi

Izkoriščanje prostitucije je ena izmed oblik trgovanja z ljudmi.
Pogosto so namreč dekleta in ženske v prostituciji prisiljene v
to delo s strani druge osebe (sorodnik, partner, znanec, šef …),
ki je član kriminalne združbe. Velikokrat ženske (še posebej
tujke) pristanejo na delo v Sloveniji v kakšnem baru, nočnem
lokalu, masažnem salonu in ne pričakujejo, da se bodo morale
prostituirati, saj jim tega šef na začetku ne pove (niti tega ni v
njihovi pogodbi), potem pa jih v to prisili. Silijo jih z uporabo
fizičnega, spolnega in psihičnega nasilja. Jih pretepajo, žalijo,
grozijo, da bodo ubili njo ali njene starše, grozijo s
sramotenjem (jih posilijo in fotografirajo, ko so gole, potem pa
grozijo, da bodo te fotografije pokazali staršem), jih skupinsko
posilijo, lažejo, da so jim dolžne denar in da ga lahko
odplačajo le tako, da se prodajajo. Grozijo jim, da se jim
bodo maščevali, če ne bodo več delale zanje. Trgovina z
ljudmi je kazniva. 



Preko ločenih pogovornih ur smo s fanti in dekleti po ljubljanskih
srednjih šolah spregovorili o temah, ki so ključne za zdrave
medosebne odnose ter zdravo in varno spolnost. Skupaj smo
razmišljali o stereotipih, ki jih proizvajata kultura pornofilmov, v
katerih v zadnjih letih prednjačijo predvsem nasilni in
nezaščiteni spolni odnosi in so prosto dostopni na internetu, ter
promocija prostitucije kot spolnega dela.

Pogovarjali smo se o tem, kaj prostitucija v svojem bistvu je, ter
na tak način skušali dolgoročno vplivati na zmanjševanje
povpraševanja po spolnih storitvah ter boljši predstavi ter
ponotranjenju koncepta konsenza v spolnosti in partnerskih
odnosih sicer.

O POGOVORNIH URAH

Med fanti namreč prevladuje mnenje, da je
prostitucija ena izmed oblik dela, za katero se
odloči posebna vrsta žensk, o igralkah v
pornofilmih pa imajo sploh mnenje, da so to
zvezdnice, ki jih ta poklic veseli, pri čemer ni
nobenega uvida v to, da je večina, sploh prosto
dostopne pornografije, dejansko posledica
zlorab, zasvojenosti ter tudi uvod v trgovino z
ljudmi za ženske, ki jih najprej tako ali drugače
prisilijo v snemanje, potem pa jih s posnetki
izsiljujejo še za druge aktivnosti. 

Nadalje je bil namen mlada dekleta okrepiti za preseganje
spolnih stereotipov in družbenih vlog, ki so jim sugerirane preko
družbenih in drugih medijev, družinskega okolja ter mladih
fantov, ki jim vsiljujejo pričakovanja, pričakovana vedenja ter
posegajo v njihove osebne in telesne meje, predvsem na
področju spolnosti. Dekleta in fante smo skozi pogovore
spodbujali, da prepoznajo osebne meje, se jih naučijo postaviti
tudi v odnosih in v primeru, da začutijo, da so žrtve različnih
oblik nasilja, poiščejo pomoč. 

Temelj pogovornih ure je bil odprt
dialog o temah, o katerih mladi
pogosto govorijo le s svojimi vrstniki
ali dobivajo informacije le iz
medijev, filmov, družbenih omrežij
ipd., spodbujali smo razmišljanje o
stereotipih glede spolnosti,
prostitucije in pornografije ter o
stereotipih glede varnega spolnega
vedenja/spolnih praks,
ponotranjenje koncepta konsenza
pri spolnosti in partnerskih odnosih
nasploh. 

Pogovarjali smo se tudi o tem, da je za vse vrste nasilja vedno
odgovoren povzročitelj, s čimer smo spodbujali razbremenitev
občutkov krivde pri izkušnji zlorabe. Mlade smo informirali o
resničnem ozadju prostitucije in pornografije, ranljivostih oseb, ki
pristanejo v prostituciji in načinih izkoriščanja, ki so jim te osebe
pogosto podvržene ter o tveganjih in posledicah prostitucije.
Informirali smo jih o kazenski odgovornosti (posedovanje in
pošiljanje pornografskega materiala mladoletnih oseb;
koriščenje spolnih storitev oseb, ki so žrtve trgovine z ljudmi) ter
jih krepili za preseganje spolnih stereotipov in družbenih vlog
glede na spol.



EVALVACIJA POGOVORNIH UR

V letu 2022 smo izvedli 46 pogovornih ur KLJUČna šola za mlade
na štirih ljubljanskih srednjih šolah. Pogovornih ur se je udeležilo

770 mladih.
 

Pogovorne ure smo izvedli na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji
Ljubljana, na Gimnaziji Moste, Srednji frizerski šoli Ljubljana in na

Gimnaziji Poljane.
 

Mladi so se na pogovore dobro odzivali, sodelovali in delili tudi
nekatere svoje izkušnje, mnenja, skupaj pa smo skozi pogovor

razbili tudi nekaj stereotipov.
 

Mladi so na pogovornih urah izrazili, da so jim pogovori o
odnosih, spolnosti, všeč, saj se z njimi sploh odrasli premalokrat

pogovarjajo o teh temah, informacije, ki jih sami najdejo na
internetu oziroma si jih delijo med seboj, pa niso vedno najbolj

zanesljive.
 

Skoraj vse udeleženke in udeleženci so na evalvacijskih
vprašalnikih označili, da so jim bile pogovorne ure zanimive, da

so izvedeli marsikaj novega in da si želijo še več podobnih
srečanj z dodatnimi informacijami. 

 
Na naslednji strani prilagamo odgovore glede na posamezne

šole, v odstotkih. 
 



TRDITEV

Srednja
vzgojiteljs

ka in
gimnazija
Ljubljana

Gimnazij
a Moste

Gimnazija
Poljane

Srednja
frizerska šola

Ljubljana

 % % % %

Delavnica mi je bila zanimiva. 88 82 98 78

Delavnica mi je bila brezvezna. 0 2 0 2

Izvedel sem veliko novega. 64 47 86 43

Izvedel nisem nič novega. 4 6 10 6

Super, zanimalo bi me še več o tej temi. 21 23 70 43

TRDITEV

Srednja
vzgojiteljska
in gimnazija

Ljubljana

Gimnazija
Moste

Gimnazija
Poljane

Srednja
frizerska

šola
Ljubljana

 % % % %

Pri odnosih in seksu je pomembno, da
upoštevam svoje meje in meje osebe, s

katero želim seksati.
100 100 98 98

Če je punca seksi oblečena in fanta osvaja
ali se ga je preveč napila/zadela, je dolžna

tudi seksati z njim.
0 4 0 6

  Pravi moški so vedno pripravljeni na seks in
seksa nikoli ne zavrnejo.  0 12 0 8

Če fant ni prepričan, da si punca/fant želi
seksa, je bolje, da jo/ga vpraša. 100 100 100 100

Prisiliti osebo v seks je posilstvo in posilstvo
je nasilje. 94 82 98 92

 Pornografija je dober prikaz seksa, kakršen
je tudi v resnici. 0 2 0 0

Prostitucija je poklic kot vsak drugi. 2 7 4 4

Prostitutke so pogosto prisiljene v to, da se
prostituirajo, njihovi zvodniki pa jih velikokrat
izkoriščajo ter z njimi slabo ravnajo.

98 86 94 92

Če se je punca odločila za prostitucijo je
sama kriva, če jo izkoriščajo in pretepajo ter
si ne zasluži pomoči.

0 4 0 4

Kadar se oseba strinja s tem, da se
prostituira, ker je v zelo težkem položaju, ne
moremo enostavno reči, da se je to sama
odločila.

74 64 74 76

Če bi izvedel, da se nekje dogaja trgovina z
ljudmi, ali bi sumil, da se to dogaja, bi to
prijavil policiji ali poklical Društvo Ključ.

100 86 88 92

Punce in ženske morajo zadovoljevati
potrebe fantov in moških ne glede na to, kaj
si same želijo.

0 2 0 2

Nihče ni z nikomer dolžan seksati. 100 94 100 100

POGOVORNE URE S FANTI



TRDITEV

Srednja
vzgojiteljska
in gimnazija

Ljubljana

Gimnazija
Moste

Gimnazija
Poljane

Srednja
frizerska

šola
Ljubljana

 % % % %

Pri odnosih in seksu je pomembno, da
upoštevam svoje meje in meje osebe, s
katero želim seksati.

98 98 99 100

Posilstvo znotraj partnerske zveze se ne
dogaja. 0 0 0 0

Prisiliti osebo v seks je posilstvo in posilstvo
je nasilje. 98 98 82 100

Ker sem bila provokativno oblečena in se
napila, sem sama kriva, da sem bila
posiljena.

0 0 0 0

Punca mora biti za svojega
partnerja/partnerico, vedno razpoložena
za seks.

0 0 0 0

 Pornografija je dober prikaz seksa, kakršen
je tudi v resnici. 0 0 0 0

Romantični filmi so realen prikaz
ljubezenskega odnosa. 0 0 0 0

Če si punca seksa ne želi, ga ima pravico
zavrniti. 100 100 100 100

Prostitucija je poklic, kot vsak drug 4 8 14 6

Če se je punca odločila za prostitucijo, je
sama kriva, če jo izkoriščajo in pretepajo,
ter si ne zasluži pomoči.

0 0 6 6

Če bi izvedela, da se nekje dogaja trgovina
z ljudmi, ali bi sumila, da se to dogaja, bi to
prijavila policiji ali poklical Društvo Ključ.

97 88 90 92

Punce in ženske morajo zadovoljevati
potrebe fantov in moških ne glede na to, kaj
si same želijo.

0 0 0 0

Nihče ni z nikomer dolžan seksati. 94 100 100 100

TRDITEV
Srednja

vzgojiteljska
in gimnazija

Ljubljana

Gimnazija
Moste

Gimnazija
Poljane

Srednja
frizerska

šola
Ljubljana

 % % % %

Delavnica mi je bila zanimiva. 97 72 98 74

Delavnica mi je bila brezvezna. 0 2 2 0

Izvedel sem veliko novega. 81 72 86 56

Izvedel nisem nič novega. 3 4 8 2

Super, zanimalo bi me še več o tej temi. 34 46 68 42

POGOVORNE URE Z DEKLETI

Aktivnosti so bile del projekta KLJUČna šola za mlade, ki sta ga
sofinancirala Mestna občina Ljubljana in FIHO. 


