
Appearing fine, well … That's all a lie  …'Cause I am not alright … Extinct inside  
I'm runnin' out of time … My mother says I'm fine … A teenage suicide …No place to hide 
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Bole čina = trpljenje ali užitek ali pozaba oz. kako poma gati 
 
Kaj narediti, ko ugotoviš, da ima tvoja prijateljica težave s samopoškodbenim vedenjem? 
Oziroma, če povem drugače, da se reže. Kadar v družbi začnemo govoriti o tem, hitro 
pride do prepira. Pogosto se namreč ustvarita dve strani. Prva trdi, da osebe, ki same 
sebe namerno poškodujejo, samo iščejo pozornost, druga te trditve zavrača in govori, da 
se ti ljudje na takšen način spopadajo s svojo stisko. Vendar ne pišem tega, da bi 
ugotovila, kateri imajo prav, ampak zgolj da opišem svoje srečanje s takšnim vedenjem. 
 
Verjemite, nihče ni pripravljen od svoje najboljše prijateljice slišati priznanja, da se reže, 
ko vidi rane in kasneje brazgotine. Nihče, pa naj bo še tako samozavesten in trden 
človek. Takšno priznanje te pretrese. V trenutku pozabiš vse, kar si slišal o tej temi. Ko mi 
je zelo dobra prijateljica priznala, da se reže, sem samo šokirano obsedela in poskušala 
skriti svoj zaprepaden izraz na obrazu. Potiho sem se spraševala, zakaj tega nisem nikoli 
opazila sama, kako, da nisem videla njenih težav. 
Na moje vprašanje zakaj, mi je po kratkem premisleku priznala, da ne ve, kako mi naj 
razloži, da jo bom razumela. Rekla je le: “V nekem trenutku se vsa zadržana in 
neizražena čustva naberejo in hočejo ven. Ne zavedam se, kaj počnem dokler ni konec in 
se zgrozim nad ranami.” 
 
Vem, da potrebuje strokovno pomoč, da ji sama niti ne morem niti ne znam pomagati, da 

se bo lahko rešila iz tega začaranega kroga. To, da jo poslušam in ji stojim ob strani, je veliko, vendar vseeno ne dovolj. Kljub temu pa 
je ne morem prisiliti, naj poišče strokovno pomoč, lahko ji samo svetujem, naj to stori, odločiti se mora še vedno sama. Nočem namreč, 
da bi se počutila, kot da jo obsojam ali silim v nekaj, saj verjamem, da bi takšen občutek vse samo poslabšal. Njeno priznanje 
doživljam kot klic na pomoč, saj osebe s samopoškodbenim vedenjem praviloma skrivajo svoja dejanja. Pokazala mi je, kako zelo mi 
zaupa, jaz pa se počutim kot izdajalka, ker ji ne znam pomagati.  

Nina Kova čič - Lella
 

 

NAŠA ŽIVLJENJA 

Tema, ki jo skrivamo pred otroki, sosedi, pred sabo. Nihče 
noče govoriti, podatki nočejo biti nikomur znani … Skriva se 
resnica pred nami, skrivamo jo mi sami. Iskanje podatkov, ki 
bodo določene pretresli, podatki, ki nikomur niso prijetni. A 
priznati si moramo, tudi v našem okolju je to problem. Problem 
vseh nas … ne zavedamo se, ampak sedaj je čas, da 
prisluhnemo. 

Slovenci (mi) se po koeficientu samomorilnosti 
uvrš čamo na deveto mesto na svetu.  V zadnjih 
petih letih so številke bolj ali manj stabilne in ne presegamo 
število 25/100.000 prebivalcev. Po podatkih Inštituta za 
varovanje zdravja v Sloveniji vsako leto zaradi samomora 
umre okoli 615 do 620 posameznikov, to je več kot 25 oseb na 
100.000 prebivalcev. Severozahodni predeli Slovenije pa imajo 
kar dvakratno število � 50 samomorov na 100.000 
prebivalcev. Celjska regija ima med 100 in 115 samomorov na 
leto, s tem pa so tudi prisiljeni delovati na tem področju še bolj 
aktivno kot v katerem koli drugem delu. Preprečevanje 
samomorov je postalo področje, ki ga je treba preprosto razviti 
in predstaviti ljudstvu, seznaniti ga s problemom. 

Samomor in pogovor o samomoru je v naši družbi tabu. O 
samomorilcih in njihovih svojcih se  širijo različne, večinoma, 
negativne pripovedi, in po tihem obtoževanja, ki jim ni konca. 
Nihče ne pogleda celotne slike, kje je bil problem in kako ga 
popraviti.  Zaradi tega je nujno potrebno, da se s 
samomorilnega vedenja odvrže skrita slika dejstev. S prikazom 
tega tabuja ob pomoči strokovnih podatkov pridemo do 
spoznanja, da je tudi samomor del vsakdanjega življenja. V 
Sloveniji že prihaja do napredka na tem področju, vendar pa 

glede tega problema še vedno obstaja določen predsodek, 
zaradi česar je težje pomagati ljudem v stiski.  

 V razcepljeni družbi, kakršna je slovenska, v kateri vsak skrbi 
le zase, se samomorilni proces tragično konča pogosteje kakor 
v prepleteni družbi z gosto socialno mrežo. Zakaj eni ljudje 
dvignejo roko nase in drugi ne, a imajo oboji enake težave? Do 
njihovega samomora vodi veliko okoliščin. Poznamo primere, 
ko je nekdo storil samomor, ker ni videl izhoda, ko so pred 
vrata prišli rubežniki, in to samo zaradi nekega posojila - pride 
rubež in  tako tudi smrti. Sedaj se lahko vprašamo, koliko 
potencialnih samomorilnih oseb živi danes med nami. Oni, ki 
so na robu preživetja, brez služb, in ne vidijo izhoda iz takega 
položaja, nimajo osebe, na katero bi se lahko obrnili. Samomor 
namreč ni problem posameznika in njegove družine, temveč 
družbe. 

 V Sloveniji imamo Nacionalni programa za preprečevanje 
samomorilnosti, ki  je bil prvič predstavljen na srečanju na 
Bledu davnega leta 1995. Strokovnjaki in laiki, ki razpravljajo, 
kdo bi moral poskrbeti za preprečevanje samomorilnosti. Za 
take programe bi se moralo zavzeti pristojno ministrstvo ali pa 
katera od političnih strank. Zakaj nihče od njih ni začel aktivno 
opozarjati na žalostno dejstvo, da Slovenci umiramo od svoje 
roke in pritiskati na vlado, naj vendar ukrepa? Koliko jih bo 
moralo še umreti, da bodo bolj glasno začeli opozarjati na ta 
problem? Kaj  je Cerkev storila na tem področju? Vsa ta leta je 
samomor pojmovala kot upor proti bogu in ga tudi označila za 
smrtni greh. Njen odnos se je začel spreminjati v zadnjih letih, 
čeprav je samomor še vedno označen kot greh, ki ga je treba 
preganjati, toda do« grešnika« - v tem primeru do samomorilca 
- je treba biti usmiljen. 

Jerneja De čar 
 


