
Spolna zloraba se lahko zgodi vsakomur, ne glede na starost, spolno usmerjenost ali spol. 

Spolno nasilje zajema posilstvo, prisilno prostitucijo, prisilno nosečnost in materinstvo, prisilno 

sterilizacijo, neprimerne medicinske raziskave, pohabljanje spolovil, sekanje ženskih prsi ali 

moških spolnih udov (vir 1).  Kaj? Ja, prav ste prebrali! 

Veste, da se še vedno prakticira žensko genitalno pohabljanje (ang: FGM- female genital 

mutilation) med muslimanskimi plemeni  ob Nilu in ekvatorialni Afriki.  

Ne veste kaj to pomeni? Gre za obred iniciacije iz deklice v žensko. 

Pomeni, da deklicam med prvim  in osmim letom starosti odstranijo klitoris in male sramne 

ustnice, velike sramne ustnice pa velikokrat zašijejo (infibulacija), ki jih mož po poroki 

prereže zaradi spolnega odnosa. Pustijo le majhno odprtino za urin in menstrualno kri. Med 

obrednim posegom, ki je pogosto nehigieničen, in po njem, pogosto pride do zastrupitev in 

smrti. Klitoris je v nekaterih kulturah označen za najbolj nečist del ženske in s tem ko ga 

odrežejo kontrolirajo žensko seksualnost. ¨In eden izmed načinov, da se ženin prepriča, da je 

nevesta vredna denarja, ki ga mora plačati, je poleg ostalih atributov ženskosti in vere tudi 

obrezanost: neobrezane ženske veljajo za nezveste in nevarne, zato so bistveno manj 

zaželene kot neveste (vir 2). 

Posilstvo in drugo spolno nasilje pomeni izkazovanje moči in dominance. Je sredstvo fizičnega 

obračunavanja in ustrahovanja. Posilstvo je v času vojn (kjerkoli, kadarkoli) služilo tudi kot 

element genocida. Posilstvu je lahko sledila prisilna donositev otroka, ki nosi identiteto deduje 

po očetu. Namen načrtnih posilstev je bil ponižati in ustrahovati nasprotnika in uničiti njegovo 

kulturo. 

¨Med jugoslovansko vojno med leti 1991 in 1995 je bilo posiljenih med 10.000 in 60.000 žensk, 

predvsem, Muslimank. Ženske v BIH so bile žrtve, ne glede na starost. Srbi so posiljevali 

Bosanke in Hrvatice, da bi izničili etnične skupine v BIH.  Če je bil oče Srb, je tudi otrok Srb. 

Očetova kri je bila superiorna nad materino. Bosanske muslimanke so zapirali v športni 

kompleks Partizan, kjer so jih posiljevali. 12 letno dekle so avgusta 1992 zadrževali in posiljevali 

10 dni. Dekleta so zaradi poškodb umirala ali postala invalidna.¨ (Klinar, 2005) 

S spolnimi zlorabami se ne srečujejo samo ženske. Moški, ki so utrpeli spolno zlorabo, lahko 

kot odrasli čutijo veliko sramu in dvomijo o sebi. Čutijo se krive, ker niso bili »dovolj močni«, 

da bi se zoperstavili storilcu. Navadno gre za osebe, ki zasedajo položaj družbene moči ali 

avtoritete (starejši sorodnik ali sorodnica, vzgojitelj, učitelj, trener, duhovnik). Mnogi fantje in 

moški čutijo veliko zmede, dvomov, krivde in sramu, če so se med zlorabo vzburili in doživeli 

erekcijo ali ejakulacijo. Vendar ta telesna reakcija ne pomeni, da si je fant oziroma moški želel 

spolne zlorabe ali da je ob tem užival (Vir 3). Moški so bili v taboriščih prisiljeni posiliti druge 

moške zapornike, jim odgrizniti ali kako drugače poškodovati moda, so jih kastrirali. V nemških 

koncentracijskih taboriščih so izkoriščali mlade fante, sploh Ruse in Poljake, ki so se morali 

oblačiti ženstveno in se ličiti. (Jezernik, 1993). 

Kultura posilstva ali Rape Culture 

Izraz "kultura posilstva" so v ZDA v sedemdesetih letih popularizirale feministične pisateljice 

in aktivistke. Film z naslovom "Kultura posilstva" je bil premierno prikazan leta 1975 in opozoril 

na to, kako mediji in popularna kultura širijo splošno in napačno prepričanje o posilstvu. 



Kultura posilstva je prisotna v družbi, kadar so posilstva in druge oblike spolnega nasilja 

pogoste in razširjene, ko jih normalizirajo in se jim zdijo neizogibne ter ko jih omilijo avtoritete, 

mediji in kulturni izdelki ter večina člani društva. Kje prepoznamo kulturo posilstva? 

Seksualizirano spletno nadlegovanje in ustrahovanje, zmanjšanje ali banaliziranje travme in 

nasilja posilstva in spolnega nasilja, obtoževanje žrtev (da lažejo), spolna objektivizacija žensk 

in deklet, enačenje moškosti s spolno prevlado, zanemarjanje spolno nasilnih zločinov 

slavnih in vplivnih. Šale, na račun posilstva. Video igre s scenariji posilstva. Pesmi in glasbeni 

videoposnetki, ki olepšujejo spolno prisilo, na primer Baby it's cold outside" in "Blurred lines" 

Robina Thickeja (vir 4)! 

Sem ti pokvarila pesmi? You are welcome! I know you want it! 

Je kriva naša kultura in socializacija otrok? Nekaj dejstev in zmotnih prepričanj: 

Kulturno pričakovanje, da morajo moški prisiliti ženske k seksu in da si ženske želijo prisile 
Socializacija deklet, da so dolžne ustrezati zahtevam moške spolnosti 
Socializacija deklet, da pričakujejo spolno nasilje in agresijo 
Prepričanje, da so moški in fantje upravičeni do teles žensk in deklet 
Prepričanje, da razprava o spolni dejavnosti in pritrdilno privolitev nista seksi 
Prepričanje, da sta posilstvo in spolno nasilje neizogiben izraz moškosti 
Prepričanje, da je posilstvo vsakdanji pojav, ki ga ni mogoče spremeniti 
Prepričanje, da je posilstvo zgolj grob seks 
Ženske in dekleta s svojim vedenjem in oblačenjem izzovejo spolni napad 
Odgovornost žensk je, da se branijo in preprečijo posilstva.  
Ne obstaja posilstvo intimnega partnerja 

Ni samo posilstvo spolno nadlegovanje, ampak tudi: 

neprimerne pripombe o telesu/delih telesa žrtve, namigovanje na spolnost; neželeno 
dotikanje, poljubljanje, božanje; neželeno otipavanje; siljenje osebe v spolne prakse, ki si jih ne 
želi; vtikanje predmetov v nožnico ali v danko; 

zahteva po spolnem odnosu v zameno za službo, za napredovanje v službi, za višje ocene …; 
neprimerno razkazovanje svojega golega telesa, slačenje in razkazovanje genitalij, ki ga žrtev 
ne želi; zahtevanje od žrtve, da razkazuje svoje golo telo in/ali genitalije; masturbacija v 
prisotnosti žrtve brez pristanka žrtve; zahteva, da žrtev masturbira pred storilcem, čeprav 
tega ne želi; 
spolno suženjstvo ali trpinčenje; prisiljevanje v prostitucijo … 

Napačna prepričanja o spolnem nasilju pogosto preprečujejo žrtvam, da bi se poistovetile z 

dejstvom, da so bile zlorabljene: 

Povzročitelj je najpogosteje neznana oseba, ki napade na temnem kraju. Spolno nasilje se v 

resnici najpogosteje dogaja doma, v znanem okolju 

Povzročitelji spolnega nasilja ne morejo obvladati svoje spolne sle. Izvajanje spolnega nasilja 

je dejanje moči in nadzora in ne dejanje za potešitev spolne želje 

Žrtev sama izzove spolno nasilje. Za kakršnokoli nasilje je vedno odgovoren tisti, ki ga 

povzroča in nikoli tisti, ki ga doživlja 



Ženske si spolno nasilje izmislijo Moški ne more biti žrtev spolnega nasilja. Povzročitelji so 

vedno moški (vir 1). 
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