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POVZETEK 

 

Stigma pomeni, da družba ali posameznik sam sebe zaznava kot pomanjkljivega zaradi določene 

psihološke ali fizične značilnosti, ki v družbi ni sprejeta. Prisotnost stigmatiziranja ima lahko 

številne škodljive posledice – oseba se lahko izolira, postane pasivna, težje dokonča šolanje, dobi 

zaposlitev, ustvari partnersko zvezo, družino in pristane na obrobju družbe. To se pogosto dogaja 

z ljudmi z motnjami v duševnem razvoju in posredno tudi z njihovimi skrbniki. Zato je nujno, da 

se stigmatiziranje razišče, prikaže in ne zapostavlja oziroma zanika. 

 

V diplomski nalogi smo raziskovali, koliko splošna javnost pozna simptomatiko oseb z motnjami 

v duševnem razvoju ter kakšen je njihov odnos do teh ljudi in njihovih skrbnikov. Ugotavljali smo, 

kakšna stališča imajo ljudje do oseb z motnjami v duševnem razvoju in ali imajo predsodke do teh 

oseb oziroma ali jih diskriminirajo. Diskriminacija je neenako obravnavanje posameznika v 

primerjavi z drugimi ljudmi zaradi invalidnosti, spola, družbenega položaja ali katere koli druge 

osebne lastnosti. 

 

Ugotovili smo, da je stigma in diskriminacija prisotna, vendar se stanje počasi spreminja v 

pozitivno smer. Osebe z motnjami v duševnem razvoju ne ostajajo zaprte, izolirane, ampak so 

vidne, o njih se vedno več govori, piše in videva. Vključujejo se v različna društva oziroma 

organizacije, kjer se lahko družijo, pogovarjajo in delajo s strokovnjaki. 

 

KLJUČNE BESEDE: osebe z motnjami v duševnem razvoju, stigmatizacija, diskriminacija, starši 

oseb z motnjami v duševnem razvoju in duševne motnje. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

A stigma means that society perceives individuals or that individuals perceive themselves as 

deficient due to a certain psychological or physical trait which is not accepted by society. The 

presence of stigmatisation may have many harmful effects – a person may become isolated, 

passive, have a harder time finishing school, getting a job, starting a relationship or a family, and 

may end up on the margins of society. This often happens to people with mental disabilities and, 

indirectly, to their carers. For this reason, stigmatisation must be researched and presented, not 

neglected or denied. 

 

This diploma thesis researched how well the general public was familiar with the symptoms of 

persons with mental disabilities, and its attitude towards such people and their carers. It attempted 

to establish people's attitudes towards persons with mental disabilities, and whether they were 

prejudiced against such persons or whether they discriminated them. Discrimination is the unequal 

treatment of an individual comparable to other people due to disability, gender, social status or any 

other personal characteristics. 

 

It has been established that a stigma and discrimination is present but that the situation is slowly 

changing for the better. Persons with mental disabilities are no longer closed off or isolated, but 

are seen and are being increasingly talked about, written about and noticed. They are becoming 

involved in various societies or organisations, where they are able to socialise, talk and work with 

experts. 

 

KEYWORDS: persons with mental disabilities, stigmatisation, discrimination, parents of people 

with mental disabilities and mental disabilities. 
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1 UVOD 

 

 

Zdi se, da na ljudi, ki se kakor koli razlikujejo od drugih, gledamo skozi pajčolan, ki razkriva 

njihove prave značajske lastnosti, ter vidimo le silhueto. Včasih jim dodamo neko oznako ali pečat, 

jih zaničujemo ali sramotimo. Pravimo, da jih stigmatiziramo. Med stigmatizirano populacijo 

spadajo tudi invalidi, ki jih družba pogosto zaznava kot ljudi z napako, kot nekaj, kar ne sodi 

zraven. Pogosto invalidno osebo razvrednotijo in celo pozitivne lastnosti ocenjujejo kot negativne. 

Ljudje od invalida pričakujejo, da trpi in da se mora čutiti maj vrednega. V skupino invalidov 

spadajo tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju, o katerih bomo pisali v diplomski nalogi. 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju so osebe, katere se srečujejo z duševnimi, dolgotrajnimi 

telesnimi in senzoričnimi okvarami. (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih 

storitev, 2010) Te ovire in še mnoge druge ovire (arhitekturne ovire itd.) ovirajo osebe pri 

vključevanju in sodelovanju v družbi. Prvi stiki z invalidi običajno vzbujajo bojazen, strah, zavrto 

vedenje. Človeka pripravijo, da govori drugače kot misli, da telesno prizadetim pritrjuje, čeprav 

jim drugače ne bi itn. Invalidi čutijo, da jih zdravi ljudje pomilujejo, zato se prilagodijo, da odnosi 

postanejo bolj naravni. Lahko rečemo, da mora stigmatiziran posameznik vedno prilagajati svoja 

pričakovanja, ker njegova realnost ni priznana. 

 

Družbo čaka še veliko dela, da bi oseb z motnjami v duševnem razvoju enakovredno in 

razumevajoče vključili medse v socialno mrežo. Veliko vlogo imajo tudi strokovnjaki iz različnih 

področji znanosti. Stiki med ljudmi brez motenj in ljudmi z motnjo v duševnem razvoju so 

zmanjšani, še posebej če jih umaknemo v institucije. Seveda se tega vedno bolj zavedamo. 

Pomembna pa je tudi ozaveščenost o osebah z motnjami v duševnem razvoju. Prikaz realnega 

stanja o osebah z motnjami v duševnem razvoju je nemalokrat napačno prikazan. Napačne 

informacije, ki izvirajo iz nevednosti, neznanja, medijev, niso realna. Posledice tega so, da si laična 

javnost nemalokrat ustvari lastno predstavo o tej manjšini in  ranljivi skupini. Iz pogovorov lahko 

večkrat razberemo, da ljudje ne vedo točno, kdo so te osebe, kakšne potrebe imajo itd. Velik delež 

populacije ljudi nima znanja o potrebah, delovanju in življenju oseb s posebnimi potrebami. Tudi 
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pričakovati je nerealno, da bi celotna javnost, razvila ustrezen odnos do oseb z motnjami v 

duševnem razvoju. Ozaveščanje in nenehno preverjanje stališč do drugačnosti, sta v veliki meri 

odkritje do človekoljubnega humanega odnosa, ki bi ga lahko ljudje razvili do oseb s posebnimi 

potrebami. Strokovnjaki so podkovani z različnim znanjem, prav tako vedo kakšne značilnosti in 

potrebe imajo te osebe, laična javnost to zanje potrebuje.  

 

V Sloveniji želimo doseči na področju življenja invalidov, kamor spadajo tudi osebe z motnjo v 

duševnem razvoju več ciljev. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

Republike Slovenije je leta 2014 sprejelo akcijski program za invalide 2014–2021 (Akcijski 

program za invalide 2014–2021).  

 

Pričakujemo, da bomo z raziskavo proučili področje stigmatizacije oseb z motnjami v duševnem 

razvoju med splošno javnostjo v Sloveniji in razširili poznavanje te populacije. Rezultate bi lahko 

uporabili kot izhodišče pri načrtovanju strategije za boj proti diskriminaciji oseb z motnjami v 

duševnem razvoju in tudi širše. Ugotovitve bi želeli predstaviti širši javnosti na ustreznih dogodkih 

in tako prispevati k destigmatizaciji tega področja. Ugotovitve bi lahko predstavili tudi osebam z 

motnjami v duševnem razvoju na njim prilagojen način in njihovim staršem oziroma skrbnikom 

ter pridobili še njihovo mnenje in pogled na situacijo ter predloge za destigmatizacijo. 

 

 

2 MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

 

Za boljše razumevanje bo v nadaljevanju razloženo, kaj so motnje v duševnem razvoju in kaj 

duševne motnje. 

 

2.1 Razlike med duševnimi motnjami in motnjami v duševnem razvoju 

  

Ljudje pogosto ne ločijo ali zamenjujemo pojma duševna bolezen in motnje v duševnem razvoju. 

Vendar pa med njima obstajajo pomembne razlike.  
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Duševna motnja je oznaka za bolezni, ki so jim skupne različne kombinacije bolezensko 

spremenjenega mišljenja, čustvovanja, zaznavanja in motenega obnašanja (vedenje) ter prizadetost 

spoznavanja in spomina. Zaradi teh simptomov je bolnik prizadet, slabše funkcionira in se manj 

učinkovito spoprijema z vsakdanjimi težavami (Inštitut za razvoj človekovih virov). 

 

Motnja v duševnem razvoju je motnja, za katero je značilna pomembna omejitev tako 

intelektualnega delovanja kot prilagojenega vedenja, ki se kaže v pojmovanjih socialnih in 

praktičnih spretnostih prilagajanja. Motnja se pojavi pred osemnajstim letom starosti. 

 

V tabeli 2.1. so predstavljene bistvene razlike med motnjami v duševnem razvoju in duševnimi 

motnjami (Zveza Sožitje n. d.). 

 

Tabela 2.1: Razlike med duševnimi motnjami in motnjami v duševnem razvoju 

MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU DUŠEVNE MOTNJE 

 

Oseba z motnjami v duševnem razvoju za svoj 

razvoj pomoč potrebuje vse življenje. Gre za 

stanje počasnega razvoja intelekta, kjer 

zdravila nimajo nikakršnega učinka.  

Duševno motena oseba je pacient. Dušeno 

motnjo lahko ozdravimo ali jo nadziramo z 

zdravili, psihoterapijo ali drugimi sistemi 

pomoči.  

Vzroki za motnje v duševnem razvoju so 

genetske narave ali pa gre za zunanje 

dejavnike, kot so denimo okužbe in 

pomanjkljiv dovod kisika do možganov med 

nosečnostjo ali porodom.  

Vzroki za duševno motnjo so lahko genetski, 

vendar se bolezen v večini primerov razvije, 

ko se pri ljudeh v reševanju njihovih težav 

prikradejo občutki depresije, tesnobe in 

zmede.  

Vzroki za motnje v duševnem razvoju običajno 

niso socialne ali psihološke narave. 

Vzroki za duševno motnjo so lahko socialne 

in/ali psihološke narave (izguba ljubljene 

osebe, izguba službe ipd.)  

Težave pri učenju in razumevanju vodijo do 

težav v šoli in pri zaposlitvi ter pri 

vključevanju v naravno življenje v družbi. 

Motnje v duševnem razvoju se kažejo v 

številnih različnih pojavnostih in stopnjah ter 

zahtevajo različne oblike terapije in podpore.  

Zaradi duševne motnje so lahko motene 

številne funkcije: čutila, mišljenje, 

čustvovanje, presojanje, hotenje in druge. 

Obstaja cela vrsta različnih kliničnih slik za 

duševne motnje, ki potrebujejo različne oblike 

zdravljenja. 

Motnje v duševnem razvoju so trajne.  V številnih primerih je duševna motnja 

občasnega značaja.  
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Osebe z motnjami v duševnem razvoju 

potrebujejo terapije za spodbujanje razvoja, 

izobraževanje ter podporo, ki je prilagojena 

njihovim potrebam, da bi se lahko vključile v 

družbo.  

 

Za duševno motnjo so največkrat potrebne 

kratke intervencije medicinske narave, vendar 

tudi pomoč, ki traja dlje časa.  

Vir: Zveza Sožitje n.d. 

 

2.2 Kaj je motnja v duševnem razvoju?  

 

Za poimenovanje oseb z motnjo v duševnem razvoju obstaja veliko terminov, zasledimo lahko 

duševno nezadostna razvitost, hipofrenija, atipičen mentalni razvoj, mentalna hendikepiranost, 

mentalna retardacija, psihična zaostalost, umska zaostalost, intelektualna zaostalost, 

subnormalnost, slaboumnost, nepopolni intelektualni razvoj ipd. 

 

V literaturi je mogoče zaznati veliko definicij motenj v duševnem razvoju, ki temeljijo na različnih 

merilih (bioloških, psiholoških, medicinskih, po zgodovinskem razvoju itd.). 

 

Marijan Lačen v svojem delu navaja, da so osebe z motnjo v duševnem razvoju: »osebe, ki pri 

testiranju dosežejo rezultat, ki bistveno odstopa od podpovprečne na vsaj dveh od naslednjih 

področji adaptivnega vedenja: skrb za sebe, komunikacija, domača opravila, funkcionalno 

akademska znanja, samousmerjanje, samomotiviranje, prosti čas, organiziranost, delo in 

zaposlitev, zdravje in varnost, znajdenje v okolju, socialno interpersonalna sposobnost« (Lačen 

2001, 12). 

 

Oseba z motnjo v duševnem razvoju ima različne motnje, značilna je pomembna omejitev 

mentalnega delovanja. Izraža se v socialnih, poijmovnih in praktičnih spretnostih prilagajanja. Za 

osebe z motnjami v duševnem razvoju je značilno, da se manki pojavijo pred osemnajstim letom 

starosti. Ta definicija o motnjah v duševnem razvoju je povzeta po Menual of Diagnosis and 

Professonal Practice in Mental Retardation  (J. W. Jacobson, J . A. Mulick, 2000). 

 

Pri pravilnem razumevanju te definicije je treba upoštevati tudi teh pet dejavnikov povzetih 

po  J. W. Jacobson in J . A. Mulick (2000): 
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1. Pri ocenjevanju omejitev v delovanju osebe moramo upoštevati tudi kulturno okolje in 

vrstnike; 

2. Pri oceni je treba upoštevati tudi kulturno in jezikovno raznolikost, različnost v 

komunikaciji, dejavnike čutil, gibanja in vedenja; 

3. Pri vsakem posamezniku so vedno hkrati omejitve pa tudi močna področja; 

4. Opis omejitev ali šibkosti in tudi močnih področji je pomembno zato, da bi lahko razvili 

potreben sistem pomoči; 

5. Z ustrezno obliko pomoči se v daljšem časovnem obdobju življenjsko delovaje oseb z 

motnjami v duševnem razvoju na splošno izboljša (citirano v Branka D. Jurišić n.d.). 

 

V nalogi se osredotočamo na področje motenj v duševnem razvoju, kjer se zdravniki in psihiatri 

po svetu opredeljujejo glede na tri klasifikacijske sisteme, ti so:  

- DSM-5 diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj; 

- MKB-10 mednarodna klasifikacija bolezni in 

- AAIDD ameriško združenje za intelektualne in razvojne primanjkljaje. 

 

Našteti klasifikacijski sistemi se med seboj nekoliko razlikujejo, vendar je vsem trem skupno to, 

da osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo primanjkljaje na področju intelektualnega 

funkcioniranja, kot tudi primanjkljaje na področju prilagoditvenih spretnostih in mejo 

funkcionalnih primanjkljajev z vrednostjo inteligentnostnega količnika (IQ). Jakulić (1981) v 

svojem delu navaja pet najpogosteje zaznanih kriterijev, ki se pojavijo v različnih definicijah: 

- prilagoditveno vedenje; 

- sodelovanje in vključevanje; 

- interakcija in socialne vloge; 

- intelektualno funkcioniranje; 

- zdravje in kontekst vključevanja v okolico, kulturo. (Jakulić, 1981) 

 

Po DSM-5 so motnje v duševnem razvoju napake v razvoju. Vključujejo intelektualne 

primanjkljaje in primanjkljaje na prilagoditvenem področju vedenja, ki se izražajo na socialnih in 

praktičnih spretnostih. Te motnje se morajo pojaviti že med razvojem. 
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MKB-10 Mednarodna klasifikacija bolezni, motnje v duševnem razvoju opredeljuje kot naslednje 

značilnosti: znižano raven intelektualnih sposobnosti, ki se kažejo v zmanjšani možnosti 

prilagajanja vsakodnevnih zahtev normalnega socialnega življenja. Ocena je podana na podlagi 

kliničnega opazovanja psihomotoričnih testov in prilagoditvenega vedenja v lestvicah 

inteligentnostnega količnika IQ, (Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih 

problemov za statistične namene, 2008, 24). 

 

AAIDD – ameriško združenje za intelektualne in razvojne primanjkljaje je leta 1992 podalo 

definicijo: motnje v duševnem razvoju, za katere so značilni resni primanjkljaji in omejitve pri 

delovanju posameznika, kateri so zaznani v času šolanja oziroma pred 18 letom starosti. Vidno je 

znižanje intelektualnega delovanja in prilagoditev na dveh ali več prilagoditvenih sposobnostih 

(skrb za samega sebe, bivanju, komunikaciji, vključevanju v širše okolje, samostojnosti, branju 

pisanju in računanju, delu in organizaciji prostega časa). Omenjena opredelitev se naslanja na 

teoretični model, ki v osnovi temelji na večrazsežnem pristopu k motnjam v duševnem razvoju. 

(AAIDD, 2018) Model AAIDD poudarja odnos med funkcioniranjem posameznika ter podpori in 

pomoči, ki jo oseba prijema. 

 

Prirojena znižana raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na govornem, kognitivnem, socialnem in  

motoričnem področju ter pomanjkanje veščin, kar se odraža v neskladju med njihovo mentalno in 

kronološko starostjo, osebe, pri katerih je takšno stanje posledica bolezni ali poškodbe, so torej 

značilnosti odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju. Motnje v duševnem razvoju so lahko 

prisotne od rojstva ali pa nastanejo v otroški oziroma mladostni dobi do dopolnjenega 18. leta 

starosti v času rednega šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti (Pravilnik o 

standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, 2010). 

 

2.2.1 Stopnje motenosti in karakteristike 

 

V preteklosti je bila v uporabi klasična klasifikacija, ki osebe z motnjami v duševnem razvoju glede 

na njihov inteligenčni količnik deli v naslednje kategorije:  

1. debilnost (IQ 50–69), 
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2. imbecilnost (IQ 20–49), 

3. idiotija (IQ 0–19) (Barič, 2009). 

 

Ta oblika klasifikacije je zastarela in je v praksi opuščena. 

 

Po MKB-10 motnje v duševnem razvoju delimo na lažje, zmerne, težje in težke motnje. 

 

Pri razumevanju oseb z motnjo v duševnem razvoju je prišlo do napredka v smislu, da se ne 

razporejajo več po nekih absolutnih lastnostih. Ne ocenjujejo se več po inteligenčnem količniku, 

temveč se vedno bolj poudarja raven pomoči, ki jo posamezna oseba potrebuje na različnih 

področjih. Ravni pomoči so: občasna, omejena, obsežna in vseobsegajoča. Osebe z motnjami v 

duševnem razvoju se po standrardnih lestvicah oceni in glede na ugotovljeno stopnjo pomoči se 

posameznika usmeri v ustrezen program šolanja ter ustrezen program življenja oziroma dela v 

odraslem obdobju (Lačen, 2001). 

 

Prehod iz starega v novo poimenovanje zaradi lažje predstavljivosti prikazujemo z vzporednico: 

 

STARO  NOVO 

Motnja: 

Lažja 

Zmerna 

Težja 

Težka 

Pomoč: 

Občasna  

Omejena 

Obsežna 

Vseobsegajoča 

 

Osebe z lažjimi motnjami v duševnem razvoju so z nekaj pomoči sposobne živeti samostojno. 

Osebe s težko motnjo v duševnem razvoju socialno pomoč in usposabljanja pogosto potrebujejo 

vse življenje. Prav tako kot ostali ljudje, imajo tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju različne 

potrebe: potrebo po primerni nastanitvi, izobraževanju, potrebe po socialnih stikih, varnosti, 

zaposlitvi, potreba po pripadanju, spoštovanju itd.  
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3 STIGMATIZACIJA 

 

 

3.1 Opredelitev pojma stigma 

 

Pojem stigma se uporablja za lastnost, ki je zelo diskreditirajoča. Na stigmo lahko gledamo kot na 

razmerje med lastnostjo in stereotipom in tako stigmo definiramo kot oznako (lastnost), ki povezuje 

osebo z nezaželenimi karakteristikami (stereotipi).  

 

V literaturi obstaja več različnih definicij, kar je razumljivo, če vemo, da je raziskovanje stigme 

multidisciplinarno, vključuje psihologijo, sociologijo, politične znanosti, antropologijo in socialno 

geografijo. Poleg tega se koncept stigme lahko nanaša na različne vrste okoliščin. Vsaka okoliščina 

je edinstvena in raziskovalce lahko privede do različnega poimenovanja. Prav tako tudi znotraj 

posameznih disciplin obstajajo različni teoretični pristopi. Prav zaradi tega prihaja do različnih 

konceptualizacij (Link in Phelan 2001, 365). 

 

Goffman navaja, da je bistvo stigme v tem, da posameznik brez socialnosti ne more biti 

stigmatiziran. Stigmatiziran je lahko le, ko je v razmerju do drugih, saj nekdo označuje 

(označevalec) in stigmatizira, drugi je stigmatiziran (žrtev). Stigma je posledica dinamičnega 

socialnega odnosa (Goffman, 2008). 

 

Stigma je posameznikova lastnost, ki ga ločuje od večine v skupnosti, in sicer na način, da večina 

ter tudi posameznik sam to lastnost pojmujejo kot odklonsko, deviantno (Ule 2000, 117). Goffman 

torej stigmo opredeli kot lastnost, ki je za posameznika zelo diskreditirajoča in vedno relacijska, 

kar pomeni, da ista okoliščina v določenih kontekstih lahko povzroča stigmo in morebiti posledično 

tudi izključevanje in diskriminacijo, v drugih kontekstih pa ne (Goffman 2008, 12). V delu Stigma 

je Goffman stigmatiziranje razdelil na tri grobe dele. Stigmatizirajo se lahko: 

• iznakaženost telesa, telesna odbojnost, ki pomeni različne stopnje deformiranosti; 

• negativne karakterne slabosti, kot so šibka volja, neodločnosti, nenavadne strasti; 

• skupinske stigme ras, veroizpovedi in narodnosti (ki se lahko prenašajo iz roda v rod) 

(Goffman 2008, 13). 
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Byrne (2000) definira stigmo kot označevalec nezaželenih lastnosti, znak sramote ali izločitve, ki 

loči posameznika od drugih. Pogosto je stigma povezana z negativno lastnostjo videza oseb v vseh 

družbenih lastnostih (Byrne, 2000). 

 

Stafford in Schott pa trdita, da stigma predstavlja »lastnost osebe, ki je v nasprotju z normo 

družbene enote », pri čemer je norma definirana kot »skupno prepričanje, da se mora oseba vesti 

na določen način v določenem času« (citirano v Link in Phelan 2001, 364–365). 

 

Ohranjanje stigme kot družbenega problema je posledica njene prvotne socialne uporabnosti. 

Uporabljali so jo kot sredstvo za nadzor določenih delov družbe (ekonomske, politične) in s tem 

zagotavljali, da je moč ostajala v rokah enakih skupin. Na podlagi tega lahko rečemo, da stigma 

pomaga ohranjati obstoječo družbeno hierarhijo, menita Direnbaum in Sagarin (citirano v Ule 

1999, 211). 

 

Že antični Grki so z vizualnimi znamenji označevali prestopnike, kriminalce, tatove, da so z 

vžiganjem in vrezovanjem poudarili njihovo pomanjkanje prilagojenosti družbi. Taka znamenja so 

imenovali stigma. Ljudem, ki so imeli del telesa na vidnem mestu označen s tlečim predmetom ali 

ostrim pripomočkom, so se izogibali ali jih izganjali (Neuberg in drugi, 2000). Pozneje so v 

krščanski dobi terminu dodali še dva metaforična pomena: prvi se je nanašal na telesna znamenja 

božje milosti, izstopajoča znamenja na koži, druga, telesna znamenja telesnih motenj (Goffman, 

2008). Fizično označevanje ali ožigosanje je v večini kultur izginilo. Razširile so se bolj kognitivne 

stališča stigmatizacije – socialno označevanje – ter postale temelj večine stigem. Zgodovinsko 

gledano je imel pojem stigma dve komponenti. Prva se nanaša na trajno stanje ali lastnost, druga 

komponenta pa je oznaka, ki jo širša družba vrednoti negativno. Čeprav je bila oznaka fizična ali 

simbolična, je na splošno razumljena tako, da označuje posameznika, ki jo nosi. Torej niso 

stigmatizirani le posamezniki, ampak tudi širša družba in ljudje, ki se s stigmatizirano osebo 

družijo. 

 

Ule navaja, da so iz multidisciplinarnega raziskovanja nastali trije pomembni vidiki stigme. 

Multidisciplinarno raziskovanje pomeni raziskovanje in dojemanje stigme kot celote. Združeni 

pogledi so pokazali discipline, ki delijo številne ideje, v številnih primerih je drugačna le 



Mrevlje, Natali. 2019. Analiza osebne in družbene stigme oseb z motnjami v duševnem razvoju. 
Diplomska naloga, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

22 
 

terminologija. Ti multidisciplinarni vidiki so: »strah, prva čustvena komponenta stigme; 

stereotipiziranje, njena prva kognitivna komponenta; in socialna kontrola, njena prva vedenjska 

kontrola«. Študija odnosa stigme in strahu, socialne kontrole in stereotipizacije nam lahko pomaga 

razumeti paradokse, ki jih odkriva multidisciplinarna perspektiva (citirano v Ule 1999, 211). 

 

Ključne postaje procesa stigmatizacije: 

1. Posameznik ima lastnost, ki je izven družbene norme, ali kaže primarni odklon v svojem 

vedenju. 

2. Družba je to lastnost ocenila kot diskriminatorno ali negativno. 

3. Definicija se nanaša na osebo: iz primarnega odklona nastane etiketa, iz neke lastnosti 

nastane stigma. 

4. Stigma uničuje vse, družba pa ji še pripisuje druge negativne lastnosti. 

5. Stigmatizirana oseba se s stigmo poskuša spoprijeti na način, da sprejme (poškodovano) 

identiteto kot novo vlogo, ki ji jo drugi pripisujejo. 

 

3.2 Vzroki stigmatizacije 

 

Stigmatiziranje naj bi bilo velikokrat povezano s potrebo posameznika ali skupine po 

poveličevanju. Tako ljudje z nizko samopodobo pogosteje ohranijo negativne stereotipe o 

stigmatiziranih skupinah. Prav stereotipi o teh skupinah pa ohranjajo družbeno strukturo in 

pomagajo vzdrževati izkoriščanje teh, opažajo nekateri avtorji. 

 

Ljudje stigmatizirajo iz različnih razlogov: da se bolje počutijo v svoji družbeni skupini, se sami 

počutijo bolje, povečujejo svoj vrednostni status v družbi ali potrdijo pomemben pogled na svet. 

Družba stigmatizira takrat, kadar meni, da neka lastnost predstavlja grožnjo življenju posameznika 

ali kulture. Poznamo očitne in simbolne grožnje. Očitne grožnje ogrožajo materialne ali konkretne 

dobrine, kot so zdravje, družbeni položaj, varnost ali bogastvo. Simbolne grožnje pa ogrožajo 

prepričanja, ideologije, vrednote in razumevanje, kako deluje politični in/ali spiritualni svet. Obe 

vrsti groženj sta nezaželeni, vzbujata zaskrbljenost in strah in obe lahko ustvarita ali povečata 

stigmatizacijo. 
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Nekateri avtorji trdijo, da naj bi bil strah ključen dejavnik za ohranjanje stigme. V primerih 

psihičnih ali fizičnih težav lahko ljudje vidijo strah pred okužbo, čeprav se zavedajo, da se ne 

morejo »okužiti, nalesti«. Vendar pa se strah spreminja glede na vrsto stigme. Zdi se, da je strah 

tisto, kar stigmi daje intenzivnost in resničnost. 

 

Ule piše« da strah ne vpliva samo na nestigmatizirane, ampak tudi na stigmatizirane posameznike. 

Številni stigmatizirani ljudje (npr. duševno prizadete, starejše osebe ali nekdanji zaporniki itd.), ki 

svoje življenje poskušajo čim bolj urediti in se vključiti v družbo, živijo v strahu, da bo njihova 

stigmatizirana lastnost razkrita. Ti strahovi temeljijo na realističnih ocenah negativnih socialnih 

posledic stigmatizacije in pri posamezniku odražajo dolgoročno socialno in psihološko škodo, ki 

izvira iz stigme« (Ule 1999, 210). 

 

Struktura stigme opisuje splošno okolje stigme ter način, kako nanjo vplivajo ideologija sistema in 

druge socialne institucije (Bos idr., 2013). Goffman je razvil stigmo asociacij, ki predstavlja vpliv 

stigme na druge, ki so del socialnega okolja stigmatizirane osebe (družina, prijatelji) (Goffman 

2008, 53). 

 

Stigmatizacija lahko poteka na različnih ravneh: socialni, osebni in interpersonalni. V nadaljevanju 

slika 1 predstavlja javno stigmo, ki v središču modela predstavlja človeške psihološke in socialne 

odzive na stigmatizirane osebe ter vključuje čustvene, vedenjske in kognitivne odzive. Osebna 

stigma vključuje socialne in psihološke vplive stigme na stigmatiziranega posameznika. 
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Vir: Model socialne stigme po Pryorju in Reederju (Bos idr. 2013, 2) 

 

Družbena ali socialna stigma je posledica sistemske diskriminacije, ki se lahko kaže v popolni 

izključitvi posameznika iz družbenega kroga (Kuhar 2009, 124). Trajna oblika umaknjenosti, 

mednarodna razdalja, očesni stik, medgovor iz socialnega življenja silijo ljudi, da omejijo svoje 

odnose z drugimi stigmatiziranimi in s tistimi, pri katerih socialne vezi prevladajo nad stigmo, kot 

so družinski člani (Ule 1999, 207). Na ta način izogibanje oziroma zamikanje stigmatizirane ljudi 

odmika od soljudi v svoj svet.  

 

Osebna stigma ali samostigmatizacija je lahko tudi posledica ponotranjenega sovraštva do samega 

sebe, ki izvira iz družbeno pripisane stigme. Tipičen primer je zapiranje vase, v svoje ozko okolje 

ipd. (Kuhar 2009, 126). Pri osebni stigmi gre za močna čustva sramu, ki jih oseba občuti do svojega 

»manka«.  

 

Ljudje se pogosto sami stigmatizirajo, ker se soočijo s svojimi manjšimi zmožnostmi in ker 

ponotranjimo predsodke. Strah pred izključitvijo vodi v poskuse, da bi svojo pomanjkljivost 

Stigma 

srukture 

Javna 

stigma 

Stigma 

asociacji 

Osebna 

stigma 

Slika 3.1: Model socialne stigme po Pryorju in Reederju 
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prekrili. Posledice se kažejo v upadu funkcioniranja, depresiji, tesnobi in socialnem umiku. 

Velikokrat sta samostigmatizacija in stigmatiziranost bolj obremenjujoči kot bolezen oziroma 

drugi primanjkljaji. Ljudi ovirata pri iskanju pomoči, omejujeta njihove pobude za izboljšanje 

položaja v skupnosti. Stigmatizacija in samostigmatizacija sta pomembna razloga za zanikanje 

bolezni in s tem pripadnosti stigmatizirani skupini.  

 

Čustveni odziv na stigmo je v večini primerov strah. Stereotipi so del kognitivne komponente, 

družbeni nadzor pa je del vedenjske komponente stigme. Z raziskavami, povezanimi s strahom, 

stereotipi in družbenim nadzorom, so se raziskovalci še bolj približali razumevanju stigme. Stigma 

ni lastnost, ki jo nosi posameznik, temveč je del človeške konstruirane zaznave (Link in Bruce, 

2001). Vidiki procesa stigmatiziranja so stereotipi, predsodki in diskriminacija. 

 

3.2.1 Stereotipi 

 

»Stereotip predstavlja del stigme, torej so stereotipi neke vrste predstopnja predsodkov, tako kot 

so mnenja predstopnja stališč« (Ule 1999, 103). Stereotip pomeni »dejavnost, ki temelji na splošnih 

in površnih predstavah in v določeni situaciji tudi vanj prehaja.« (Goffman, 2008). So idealna 

podlaga stigmatiziranja. Vključenost atributov predstavlja tiste lastnosti osebe, ki jo vključujejo v 

stigmatizirano skupino, stereotip pa je del posplošenih resnic o stigmatizirani skupini, ki jih 

sprejema družba (Goffman, 2008). 

 

Stereotipe lahko označimo kot procese poenostavljanja, ki služi obvladovanju vsestranske 

realnosti, v najslabšem primeru pa kot sredstvo za oblikovanje patologij in predsodkov. Stereotipi 

se utrjujejo na ta način, ker ljudje vidimo to, kar se sklada z našimi prepričanji (selektivna 

pozornost). 

 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju in velikokrat tudi njihovi skrbniki pristanejo na 

zapostavljanje in etiketiranje, ker so zaradi določenega primanjkljaja (vidnega ali nevidnega) člani 

manjšinske skupine. Ker se neenakopravno obravnavajo zaradi različnih fizičnih, kulturnih itd. 

karakteristik in so ločeni od drugih, imajo za posledico, da se obravnavajo kot objekti kolektivne 
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diskriminacije. Manjšinske skupine, kamor uvrščamo tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju 

imajo vse bistvene značilnosti, kar le povečuje moč in diskriminacijo nehendikepiranih. Ljudje 

kategoriziramo ljudi okoli sebe zato, da ohranimo mesto v večinski skupini (nehendikepiranih). 

Manjšine pa bi morale po ocenah prepoznati svoj prostor in ga tudi ohraniti – kar pomeni, da bi 

morale čutiti in delovati kot manj srečna bitja. Za obstoj svojega položaja v večinski skupini ne 

izbirajo med možnostmi za dokaz. To se še vedno dogaja, čeprav se v globalnem smislu vse bolj 

uporablja prepričanje, da hendikep splošno ni nekakšen odklon od normalnosti. Na razlike med 

ljudmi je treba gledati kot na koristen in neizbežen pojav za celo človekovo družbo. Družba, ki se 

zares zavzema za človekove pravice, je tista družba, ki podpira in sprejema osebe z motnjami v 

duševnem razvoju in njihove pravice v popolnosti (in seveda tudi druge manjšinske skupine) ter 

jih ne sili v prilagoditev norme večine družbe.  

 

Še vedno zelo pogost predsodek o hendikepiranih ljudeh je, da so osebe z motnjami v duševnem 

razvoju motene. Mentalni in telesni hendikep je še vedno razumljen kot motnje v duševnem razvoju 

in telesnem, kar je v bistvu odraz nevednosti ljudi. Ljudje vsako odstopanje od »zdravega telesa in 

uma« poimenujejo kot motnjo, zaradi katere se posameznik ne more in pogosto ne sme vključevati 

v socialno življenje (Flaker, 1995). 

 

Do oseb z motnjami v duševnem razvoju ima velikokrat laična javnost predsodek, da imajo 

posebne potrebe. Če pogledamo bolj podrobno, se potrebe v grobem delijo na univerzalne in 

specifične. Univerzalne potrebe, ki so nam vsem skupne specifične potrebe, se vežejo na okoljske 

razlike, starost, spol, zdravje, socialni položaj idr. Tako vidimo, da »posebnih« specifičnih potreb 

nimajo le osebe z motnjami v duševnem razvoju, ampak ima prav vsak človek kakšno specifično 

potrebo. Vendar se nam pri drugih ljudeh ne zdi tako specifična (predvsem ne v negativnem 

smislu), kot če bi imela enako specifično potrebo oseba z motnjami v duševnem razvoju (Flaker, 

1995). 

 

V vsakdanjem govoru stereotipe in predsodke pogosto omenjamo skupaj, vendarle pa se predsodki 

ločijo od stereotipov. »V primeru predsodkov se na miselne sodbe, ki predstavljajo stereotipe, 

nalepijo še emocije.« (Kuhar 2009, 38). 
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3.2.2  Predsodki 

 

Predsodki so napačna prepričanja in ideološki konstrukti, ki se lahko spreminjajo s časom, slonijo 

na stereotipiziranju in poenostavitvah, kot na primer »duševni bolniki so nevarni« ali »osebe z 

motnjo v duševnem razvoju potrebujejo celo vrsto strokovnjakov «. Delujejo tako, da motivirajo k 

avtoritarni drži, odklanjanju in sovraštvu. Njihova temeljna značilnost je, da pripomorejo k 

izkoriščanju (Švab 2009, 10). Kot številni drugi pojmi, ki jih uporabljamo v vsakdanjem govoru, 

ima tudi predsodek več pomenov. V socialni psihologiji predsodek pogosto definiramo kot vrsto 

stališč, ki niso argumentirana, preverjena in upravičena. Spremljajo jih intenzivna čustva in so 

odporna proti spremembam. V tem smislu so lahko predsodki pozitivni ali negativni. Negativni 

predsodki do oseb z motnjami v duševnem razvoju bi bili lahko, da imajo te osebe slabe socialne 

veščine, počasnost reagiranja, kar lahko daje občutek nezanimanja, brezbožnosti. Pozitivne 

lastnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju so, na primer, da rade pomagajo, imajo razne talente, 

dosti bolj občutijo občutke in počutje oseb v njihovi okolici in želijo, da so zadovoljne. 

 

Na osebni ravni pri nastanku in ohranjanju predsodkov veliko vlogo odigra primarna socializacija, 

čas, v katerem se najprej seznanimo s posplošenimi sodbami o svetu. Močno pozitivno korelacijo 

v predsodkih med starši in otroki kažejo raziskave, saj družina, kot primarna socializacijska 

institucija, velja za bistven socializacijski model pri nastajanju predsodkov. Pomembna pa je tudi 

sekundarna socializacija, v kateri pomembno vlogo odigra šola, ki preko skritega kurikula bistveno 

vpliva na nastanek stereotipov in predsodkov. Vendarle pa šola ni le v funkciji prenašanja 

stereotipov in predsodkov iz generacije na generacijo, temveč s posredovanjem znanja in 

razširjanjem vednosti lahko nastopa tudi kot institucija za imunizacijo pred predsodki (Ule 2005, 

175). 

 

Več avtoric in avtorjev opozarja, da se sodobno izražanje predsodkov in stereotipov razlikuje od 

tradicionalnih (Kuhar, 2009). Marijana Ule opozarja na kvalitativne spremembe v izražanju 

predsodkov. Ti niso več neposredni, temveč prikriti in simbolni in se izražajo v pasivnem 

zavračanju drugih. Pri tem niso več ključne zunanje ali površinske razlike med ljudmi, temveč 

kulturne razlike, ki niso vidne na prvi pogled, kot so stopnja izobrazbe, zdravstveno stanje, 

življenjski stil in podobno. Prišlo je do premika do sovraštva in odkritega nasilja do ignorance, do 
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cinizma, distance. Avtorica enega od glavnih vzrokov prepoznava v pritisku, ki ga povzroča 

naraščajoča individualizacija na posameznike. Vedno bolj se osvobajajo od tradicionalnih fiksnih 

socialnih vlog, socialnih identitet in težijo k čedalje bolj individualno zaznamovanim identitetnim 

strukturam, kjer se socialna identiteta podreja osebnim življenjskim identitetam posameznika. 

»Sodobni posameznik je prešibak, da bi vzdržal odprt konflikt in odkrito izrazil svoja stališča in 

občutke do drugih. Zato svoje morebitne predsodke kaže skozi izogibanje stikom z nezaželenimi 

skupinami in z nezanimanjem zanje. Medtem ko so bile tradicionalne oblike diskriminacije odkrite, 

neposredne, javno afektirane, pa se sodobne odražajo v nezanimanju in tihem preziru do drugih.« 

(Ule 2005, 21–25). 

 

3.2.3 Diskriminacija 

 

Ko razpravljamo o človekovih pravicah, neenakosti in zaščiti manjšin, je eden od najpogosteje 

uporabljenih terminov diskriminacija. »Discriminare« izvira iz latinske besede, kar pomeni 

»medsebojno ločevanje« – ločevanje med različnimi možnostmi. Pomeni imeti prednost do 

določene izbire, pa naj gre za predmet ali osebo. Diskriminacija je praviloma razumljena kot 

»neprijetno ločevanje«, v pravnem kontekstu pa »nedopustno razlikovanje«. Prelomnico 

predstavlja Amsterdamska pogodba iz leta 1997, s katero so se članice Evropske unije zavezale k 

preprečevanju vsakršne diskriminacije na osnovi šestih okoliščin: 

1. spol, 

2. rasa ali etična pripadnost, 

3. vera ali prepričanje, 

4. invalidnost, 

5. starost, 

6. spolna usmerjenost (Kuhar, 2009). 

 

Diskriminacija je zavestno, neposredno, socialno izključevanje in drugačno obravnavanje 

nekaterih skupin ali posameznikov. Gre za neprimerno in nedopustno ločevanje, za prakso 

neenakosti. Temelji na stereotipih in predsodkih, ki so globoko zakoreninjeni v kulturi določene 

družbe in se izražajo v oblikah segregacije, marginalizacije v formalnih ali neformalnih oblikah  
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družbenega izključevanja skupin ali posameznikov. Kuhar pravi diskriminacija je vsaka praksa, ki 

določenim posameznikom ali skupinam onemogoči uživanje njihovih pravic in svoboščin in jih 

postavlja v slabši položaj in v fizičnem ali simbolnem smislu odriva na rob družbe. Diskriminacijo 

lahko označimo kot z zakonom prepovedano neenako obravnavanje oseb ali skupin v primerjavi z 

drugo osebo. (Kuhar 2009, 33) Dva primera iz ankete: Hčerka je bila vpisana v prvi razred osnovne 

šole. Rečeno je bilo, da bo zanjo prilagojeno. Od tega ni bilo nič! Hčerko smo prepisali na kozaro, 

kjer je nadaljevala šolanje. Večkrat občutim, da ljudje ne želijo vzpostaviti stika z osebami z motnjo 

v duševnem razvoju. 

 

Kuhar v svoji raziskavi ugotavlja, da osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihovi skrbniki se 

velikokrat srečujejo z neposredno grobo diskriminacijo (Kuhar 2008, 92). Za osebe z motnjami v 

duševnem razvoju (ter njihove skrbnike in sorojence) je pomembno in nujno, da so sprejeti kot 

polnovredni državljani z upoštevanjem njihovih potreb. Kljub vsemu temu pa se pojavljajo številna 

vprašanja, v kakšnem obsegu osebe z motnjami v duševnem razvoju živijo dostojno življenje. Ne 

smemo jim kratiti pravice do življenja, kot ga živijo drugi, in jim hkrati ponujati ustrezno pomoč v 

okolju, kjer živijo, da bi lahko enakovredno zaživeli in živeli skupaj z drugimi. Predvsem je treba 

izhajati iz razpoloženja in razvojnih možnosti teh oseb, ne pa iz motnje. Pri procesu normalizacije 

gre predvsem za izboljšanje družbenega položaja oseb in krepitve njihove družbene vloge, ki je 

predvsem odvisna od njihovega statusa (ustrezni bivanjski pogoji, oblačenje ipd.) in habitusa.  

Bolj kot so osebe samostojne, socialno dozorele in uspešne ter vedenjsko ustrezne in aktivne, 

manjša je nevarnost, da jih bo okolje negativno ocenjevalo ali izključilo. Oseb z motnjami v 

duševnem razvoju imajo pravico živeti normalno življene, naša naloga, naloga družbe pa je 

spremeniti stališča in odnos do teh oseb (Novljan in Jelenc 2002, 55–57).  

 

Stigmatiziranje oseb z motnjami v duševnem razvoju 

 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju spadajo v skupino hendikepiranih ljudi, v družbi pa velja 

stereotip, da si hendikepirani ljudje ne morejo samostojno oblikovati lastnega življenja in vse 

življenje potrebujejo strokovnjake, svetovalce in celo vrsto institucij, ki bi zanje skrbeli in jim 

pomagali na življenjski poti. Hendikepirani pristanejo na etiketiranje, pomilovanje, zapostavljanje, 

ker so zaradi določenega primanjkljaja (vidnega ali nevidnega) člani manjšine. Wirth meni 
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»skupine ljudi, ki so zaradi svojih fizičnih ali kulturnih karakteristik ločeni od drugih članov družbe 

v kateri živijo in ki se jih neenakopravno obravnava, kar ima za posledico, da se jih obravnava kot 

objekte kolektivne diskriminacije« (Wirth v Wertlieb 1985, 1047). Danes naj bi hendikepiranost 

temeljila na zadovoljevanju pravici do drugačnega življenja in različnih potreb, in ne na zatiranju, 

prilagajanju in odvisnosti življenju od večine, ki temelji v prvi vrsti na pomilovanju in 

dobrodelnosti. 

 

Pri povezavi med hendikepom in spolom se hendikepiranim ženskam ne le pripisuje, vendar si tudi 

same ponotranjijo več negativnih podob o sebi kot moški. Ženske se imajo za nezaželene, 

pomanjkljive in čutijo se breme družbi. To implicira družbeno pričakovana vloga žensk kot skrbnic 

drugih in ne kot predmet oskrbe drugih, predvsem ker se na žensko gleda kot mater in gospodinjo, 

ki skrbi za dom in družino, je manj sposobna, počasnejša pri delu, večinoma zaposlena na slabših 

delovnih mestih, z nižjo plačo. Moški s hendikepom so v primerjavi z nehendikepiranimi v slabšem 

položaju, vendar manj kot ženske s hendikepom glede na položaj nehendikepiranih žensk (Kroflič 

in Uršič, 1999). 

 

To potrjujejo tudi podatki iz držav članic EU, kjer je zaposlenih več hendikepiranih moških (36 %) 

kakor hendikepiranih žensk (25 %) (Krofič in Uršič 1999, 117). 

 

V splošnem pogledu lahko rečemo, da obstajata dva tipična načina obnašanja do hendikepiranih: 

• Spregledovanje oziroma ignoranca glede obstoja hendikepa. 

Ljudi je velikokrat strah pred srečanjem s hendikepirano osebo, ker ne vedo, kako naj se takrat 

obnašajo, čutijo nelagodje, tesnobo, vznemirjenost, ki jih povzroča pogled na »deformirano« 

osebo, zato se srečanju raje izogibajo. 

• Pomilovanje in usmiljenje. 

S svojimi očmi osebo vidimo kot ubogo, nemočno, njeno življenje pa kot životarjenje. Pri duševno 

prizadeti osebi se tolerira določeno vedenje, ki je pri drugih netolerantno in nedopustno. Hendikep 

se tako razume kot neke vrste olajševalna okoliščina za še tako neskladno in neprimerno vedenje. 
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Coleman (v Ulle 1999, 206) navaja, da so nestigmatizirani in stigmatizirani ljudje med seboj 

povezani v večnem odnosu inferiornost/superiornost.  

 

Za razumevanje stigme je pomen tega odnosa ključen. Stigmatizirani lahko odkrijejo, da 

odgovornost za stigmatizacijo ni v človeku samem, da stigmatizator zavzema položaj lažne 

superiornosti in verjame, da so stigmatizirani ljudje v bistvu informirani. Nekateri ljudje tako 

sprejmejo podrejeni položaj in se vedejo v skladu z njim, s pričakovanji drugih o tej vlogi in lahko 

celo spreminjamo identiteto, da je skladna z njimi. Stigmatizirani ljudje postanejo pasivni, 

nemočni, odvisni, otročji, ker je to tisto, kar se od njih velikokrat krivično pričakuje. V primeru 

stigme so pričakovanja glede vloge pogosto enaka kot stereotipi. Nestigmatizirani ljudje 

uporabljajo dva načina za posredovanje občutka podrejenosti (inferiornosti) stigmatiziranim, to sta 

socialno zavračanje (na primer govor, očesni stik in medosebna razdalja) in zmanjšana 

pričakovanja (ne dobivajo spodbud, naj se razvijajo ali rastejo). Zavedati se je potrebno, da  osebe 

z motnjami v duševnem razvoju in njihovi skrbniki, tako zapostavljanje tudi velikokrat občutijo 

(Ule 1999, 207). 

 

Goffman omenja še eno zadevo, povezano s socialno informiranostjo, in sicer: »v naši družbi 

zadeva informativni značaj tega, da si 'z' nekom. 'Biti z nekom' pomeni, da se od določenih 

družbenih priložnostih prikažeš v njegovi družbi, da se sprehajaš z njim po isti ulici, da sediš z njim 

za isto mizo v restavraciji in tako dalje.« (Goffman 2008, 48). Druženje z ljudmi z motnjami v 

duševnem razvoju na javnih prostorih je bilo včasih zelo diskriminatorno. Zdaj se to počasi 

spreminja, vendar ljudje pristopajo s strahom, da jih bodo ljudje označili, da so takšni, kakšni so 

tisti, s katerimi se družijo. 

 

Posledice stigmatiziranja  

 

Stigma je glavna ovira za boljšo skrb, za osebe z motnjo v duševnem razvoju v njihovem 

vsakdanjem življenju. Pogosto posledično tudi starši in sorojenci občutijo stigmo in se celotna 

družina umika iz socialnega okolja, kar lahko vodi v različne duševne motnje.  
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Posledice napačnega razumevanja oseb z motnjami v duševnem razvoju so drugačne od 

pomilovanja, usmiljenja, serviranja, zaviranja in pogosto onemogočajo razvoj sposobnosti in 

potencialov. Tako dejanje povzroči izbruhe slabe volje, posledično pa se pojavijo različne 

zdravstvene težave ali težave, povezane z depresijo, saj zaradi svojega hendikepa težje izrazijo 

svoje občutke (čeprav so pri izražanju svojih občutkov, hotenj in čustev iskreni), družba pa jim ne 

namenja dovolj pozornosti in posledično niso dovolj razumljeni. 

 

Velikokrat se zalomi pri banalnih željah oseb z motnjami v duševnem razvoju, zaradi mišljenja, da 

oseba tega ne zmore, ni primerno za v javnost itd. 

 

3.3 Urejanje pravic oseb z motnjami v duševnem razvoju v mednarodnih 

dokumentih 

 

Čeprav imajo vsi ljudje ustavno zagotovljene enake pravice, obstajajo skupine ljudi, ki imajo 

težave, da svoje pravice tudi udejanjijo v praksi. Osnovni človekovi pravici sta pravica do svobode 

gibanja in svobode izražanja, ki vključuje tudi svobodo prejemanja, zbiranja in širjenja in mnenja. 

To pomeni, da bi moralo biti arhivsko in dokumentirano gradivo vsem enako dostopno in 

razumljivo. 

 

Potek razvoja pri osebah z motnjami v duševnem razvoju poteka iz enega stadija v drugega v 

enakem zaporedju kot pri osebah brez motnje, le da nekoliko počasneje.  Najtemnejše obdobje v 

razvoju je vsekakor osamosvajanje, ki ga osebe z motnjo v duševnem razvoju nikoli popolnoma ne 

dosežejo, potrebujejo posebno pomoč, vodenje in usmerjanje tudi v odraslem obdobju. Osebe z 

motnjami v duševnem razvoju neglede na njihovo prikrajšanost, ob pravilnem vodstvu 

prilagoditvah, spodbudah zmorejo določene aktivnosti. Meje njihovim sposobnostim postavljajo 

drugi, zato moramo biti pozorni, da jih ne podcenimo (Lačen, 2016b). Zakon o družbenem varstvu 

duševno in telesno prizadetih oseb, zagotavlja različne oblike pomoči, od vključevanja v različne 

dejavnosti in namestitve, na primer vključevanje v varstveno delovne centre (npr. VDC), delo pod 

posebnimi prilagoditvami, delavnice ipd.  
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Vsakršno odstopanje in drugačnost, ki jo ljudje kažejo jih postavlja v podrejen položaj, to v veliki 

meri velja tudi za osebe z motnjami v duševnem razvoju (in vse manšine). Da pa bi se položaj oseb 

z motnjami v duševnem razvoju bistveno spremenil je treba izpostaviti vrednote sprejemanja, 

spoštovanja, razumevanja in strpnosti. To bo osebam z motnjami v duševnem razvoju dopuščalo 

možnost izbire, občutek svobode in izboljšala kakovost njihovega življenja in življenja skrbnikov. 

Izpostaviti je potrebno besedo normalizacija. Katera ob upoštevanju in zadovoljitvi njihovih 

specifičnih potreb  izpostavlja dejstvo, da osebam z motnjami v duševnem razvoju in njihovim 

skrbnikom nudi enakopravno sodelovanje s poudarkom na vseh področjih (Lačen, 2016). 

 

Enakost pred zakonom in ničelna diskriminacija in stigmatizacija predstavljajo osnovno izhodišče 

za pravice invalidov, h katerim v podkategorijo so uvrščene tudi osebe z motnjami v duševnem 

razvoju. Prvič je bila splošna enakost pred zakonom omenjena in opredeljena v temeljnem 

dokumentu o človekovih pravicah najstarejše organizacije na področju človekovih pravic – OZN 

(Splošna deklaracija o človekovih pravicah, 1948).  

 

V Evropi bi podobno mesto zavzel Svet Evrope, ustanovljen leta 1949, katerega glavni nalogi sta 

med drugim varstvo človekovih pravic in iskanje rešitev za različne oblike stigmatizacije. Temeljni 

element Sveta Evrope ne ureja generalnih svoboščin, enakosti pred zakonom, prepoveduje 

predvsem kršitve posameznih pravic. 

 

Da osebe z motnjo v duševnem razvoju zaživijo čim bolj normalno življenje in razvijejo svoje 

sposobnosti, potrebujejo pomoč in zagotovljene pravice. Te so v sedmih točkah: 

1. Da ima oseba z motnjo v duševnem razvoju v skladu z svojimi sposobnostmi in 

posebnostmi enake pravice kot vsi ostali ljudje. 

2. Da ima oseba z motnjo v duševnem razvoju pravico do ekonomske varnosti in dostojnega 

življenjskega standarda, ki ga pridobi s pravico do dela oziroma do zaposlitve v skladu s 

svojimi sposobnostmi.  

3. Da ima oseba z motnjo v duševnem razvoju pravico do zdravstvene oskrbe, rehabilitacije, 

vodenja in prilagojenega šolanja, da se razvije do najvišje razvojne stopnje.  
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4. Oseba z motnjo v duševnem razvoju v večini primerov živi s svojimi starši (to je velikokrat 

pogojeno s fizično in psihično močjo staršev) in se vključuje v lokalne aktivnosti. Pri tem 

se mora družini zagotoviti potrebna pomoč.  

5. Oseba z motnjo v duševnem razvoju ima pravico do usposobljenega skrbnika, ki mu 

pomaga izpopolnjevati osebne interese in zagotavlja kakovost bivanja. 

6. Prav tako kot vsi ostali ljudje, imajo tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju pravico do 

zaščite pred zlorabo, poniževanjem in izkoriščanjem. Vso pravico imajo do sodnega varstva 

– pri tem je treba upoštevati njihove zmanjšane intelektualne sposobnosti. Primer iz 

vprašalnika: Starš je na sodišču iskal pravico za svojega otroka z motnjami v duševnem 

razvoju. Ob končani razsodbi je advokat staršem rekel, da kaj pričakujejo od njega, saj tako 

in tako oseba z motnjo v duševnem razvoju ni za pridobitno delo. 

7. Pri omejitvi ali odvzemu pravic osebi z motnjami v duševnem razvoju moramo biti skrajno 

strokovni in zavarovani pred kakršnim koli izkoriščanjem (Lačen, 2016b). 

 

 

4 EMPIRIČNI DEL – OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

 

4.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Oseb z motnjami v duševnem razvoju (MDR)  je v Sloveniji približno 50 tisoč. Po oceni je 200 

tisoč oziroma 10 % njihovih staršev, sorojencev in ljudi, ki z njimi živijo ali delajo (Lačen, 2016b). 

Osebe z motnjo v duševnem razvoju so bile skozi zgodovino različno sprejete in velikokrat 

obravnavane zelo stigmatizirajoče. 20. decembra 1971 je bila sprejeta deklaracija Organizacije 

združenih narodov o pravicah oseb z motnjo v duševnem razvoju (Ministrstvo za delo, socialne 

zadeve in enake možnosti 2014). Deklaracija je prvi dokument v zgodovini človeštva, ki je 

poskušala po celem svetu poenotiti temeljna življenjska vprašanja. Deklaracija je s tem državam 

sveta predpisala naloge, kako naj regulirajo družbeno skrb za svoje državljane. V tem sta teža in   

zgodovinski pomen deklaracije. Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo v skladu s svojimi 

možnostmi prav take pravice kot ostali ljudje: do izobraževanja, zdravljenja, rehabilitacije, zaščite 

pred izkoriščanjem, dostojnega življenja itd. in, zelo pomembno, tudi do socialnih stikov.  



Mrevlje, Natali. 2019. Analiza osebne in družbene stigme oseb z motnjami v duševnem razvoju. 
Diplomska naloga, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

35 
 

V slovenskem prostoru se v zadnjem času pojavljajo pomembni napredki za osebe z motnjami v 

duševnem razvoju. Nove smernice se dotikajo človekovih pravic, inkluzije, normalizacije, 

individualnega pristopa, neodvisnosti idr. Spreminjajo naš pogled in način pomoči osebam z 

motnjami v duševnem razvoju. Strokovnjake, ki z njimi delajo, učijo, naj osebe z motnjami v 

duševnem razvoju spodbujajo k samoodločanju, samostojnosti in odgovornosti. 

 

Stigmatiziranje oseb z motnjami v duševnem razvoju je tema diplomske naloge. Z analiziranjem 

zbranih podatkov bomo poskušali ugotoviti v kolikšni stopnji doživljajo stigmatizacijo same ter 

kako doživljajo njihovi starši oziroma skrbniki. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je 

stigmatizacija najhujša ovira duševnega zdravja ljudi z motnjami v duševnem razvoju, da povečuje 

njihovo invalidnost in poslabšuje potek bolezni ter lahko vodi v psihične motnje . 

 

Podatki bodo pokazali, kakšno je stanje na področju stigmatizacije oseb z motnjami v duševnem 

razvoju med splošno javnostjo v Sloveniji. Pričakujemo, da bomo pridobili dodatno znanje s 

področja stigmatizacije oseb z motnjami v duševnem razvoju. Rezultate bi lahko uporabili kot 

izhodišče pri načrtovanju strategije za boj proti diskriminaciji in tudi širše. Ugotovitve bi želeli 

predstaviti širši javnosti na ustreznih dogodkih in tako prispevati k destigmatizaciji tega področja. 

Ugotovitve bi lahko predstavili staršem oziroma skrbnikom ter na njim prilagojen način tudi 

osebam z motnjami v duševnem razvoju, ter pridobili še njihovo mnenje in pogled na situacijo ter 

predloge za destigmatizacijo. 

 

4.2 Cilji raziskovalne naloge 

 

V  diplomski nalogi smo si zastavili naslednje raziskovalne cilje. Raziskati smo želeli kolikšno je 

poznavanje motenj v duševnem razvoju pri laični javnosti ter kakšen odnos vzpostavljajo ljudje  do 

oseb z motnjami v duševnem razvoju. Zanima nas, ali se pojavlja osebna in/ali družbena stigma na 

tem področju in, če se, na kakšen način se kaže in kako jo doživljajo osebe z motnjami v duševnem 

razvoju ter njihovi svojci oziroma skrbniki. 

 

4.3 Hipoteze 
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 V diplomski malogi smo raziskovali, v nadaljevanju predstavljene hipoteze: 

 

H 1: Koliko ljudje poznajo osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihovo simptomatiko?  

H 2: Kakšna so stališča ljudi do oseb s težavami v duševnem razvoju? 

H 3: Ali imajo ljudje predsodke do oseb s težavami v duševnem razvoju? 

H 4: Kako se kaže diskriminacija oseb s težavami v duševnem razvoju?  

H 5: Ali osebe z motnjami v duševnem razvoju doživljajo osebno ali družbeno stigmo? 

H 6: Ali skrbniki oseb z motnjami v duševnem razvoju doživijo osebno ali družbeno stigmo?  

 

Zavedamo se, da je vzorec anketiranih majhen in da pridobljenih rezultatov ne moremo posplošiti 

na splošno javnost. Vendar pa se neka groba slika vendarle kaže in nam lahko pomaga pri delu z 

osebami z motnjo v duševnem razvoju in njihovimi skrbniki ali za nadaljnje širše raziskovanje. 

 

 

5 METODOLOGIJA 

 

5.1 Opis vzorca 

 

V vzorcu anketiranih je bilo zajetih 70 oseb, starejših od 18 let, od tega je bilo 40 naključno izbranih 

ljudi in 30 staršev oziroma skrbnikov oseb z motnjami v duševnem razvoju (OMDR, glej graf 1). 

V naključno izbranem vzorcu je sodelovalo 19 žensk in 21 moških. Pri vzorcu anketiranih 

skrbnikov oseb z motnjami v duševnem razvoju pa je sodelovalo 21 žensk in 7 moških ter 2 

neopredeljena.  
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Graf 5.1: Struktura vzorca glede na vrsto ankete in spol. 

 

Vir: Mrevlje, lastna anketa (2018) 

 

Glede na starost smo anketirance razdeljeni v pet skupin. Tabela 2 predstavlja naključno izbrane 

anketirance. Tabela 3 predstavlja skrbnike oseb z motnjami v duševnem razvoju. 

 

Tabela 5. 2: Delež glede starosti pri naključno izbranih osebah. 

Starost f f% 

18–30 let 12 30 

31–40 let 11 27,5 

41–50 let 6 15 

51–60 let 7 17,5 

Več kot 60 let 4 10 

Skupaj 40 100 

Vir: Mrevlje, lastna anketa (2018) 
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Tabela 5. 3: Delež glede starosti pri starših oziroma skrbnikih oseb z motnjami v duševnem 

razvoju. 

Starost F f% 

18–30 let 1 3,3 

31–40 let 1 3,3 

41–50 let 5 16,7 

51–60 let 10 33,3 

Več kot 60 let 13 43,3 

Skupaj 30 100 

Vir: Mrevlje, lastna anketa (2018) 

 

5.2 Raziskovalni vzorec 

 

Za preverjanje ciljev diplomske smo pripravili anketni vprašalnik. V pomoč pri izdelavi anketnega 

vprašalnika nam je bila prehodno predelana različna literatura. Sestavili smo dva različna 

vprašalnika, ki zajemata različno populacijo ljudi. Prvi vprašalnik je namenjen za naključno izbrane 

osebe in drugi vprašalnik za starše oziroma skrbnike oseb z motnjami v duševnem razvoju. Anketi 

(na osnovi katerih odgovarjamo na predhodno zastavljene hipoteze) vsebujeta več delov. Začetna 

dela vprašalnika sta o spolu in starosti anketiranih oseb.  

 

Pri prvem vprašalniku (za naključno izbrane osebe) si sledjo vprašanja, ki so povezana z 

značilnostmi oseb z motnjami v duševnem razvoju. Preveriti smo želeli, ali anketiranci vedo, katere 

so značilnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju in ali jih zamenjujejo z osebami z duševnimi 

motnjami. Treti del vprašalnika zajema stališča (določeno mnenje, položaj) do oseb z motnjami v 

duševnem razvoju. Želeli smo ugotoviti, ali bi seznanjenje, poučevanje, pogostejše srečevanje v 

javnosti zmanjšalo tveganje za nastanek stigme in diskriminacije. Z četrtim delom vprašalnika smo 

želeli preveriti kakšne vrste stikov gojijo ljudje do oseb z motnjami v duševnem razvoju. Stike smo 

kategorizirali v tri vrste stikov, ti so neposreden stik, v posreden in kategorijo katere menijo, da v 

stiku do oseb z motnjami v duševnem razvoju še niso bili. V zadnjem delu vprašalnika smo 
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spraševali o stigmi. Ugotoviti smo želeli mnenje anketirancev glede stopnje stigme do oseb z 

motnjami v duševnem razvoju.  

 

Pri drugem vprašalniku (za starše oziroma skrbnike oseb z motnjami v duševnem razvoju) drugi 

del ankete vsebuje vprašanja, povezana s stigmo in občutenjem stigme. Preveriti smo želeli, ali 

stigma obstaja in na kakšen način jo doživljajo in čutijo pri sebi. S pomočjo tretjega dela 

vprašalnika, smo želeli preveriti koliko so osebe z motnjami v duševnem razvoju poznane, ter kliko 

so poznane njihove karakteristike. Pri skrbnikih oseb z motnjami v duševnem razvoju smo želeli 

raziskati, kako ocenjujejo, da splošna javnost pozna to ranljivo manjšino, koliko je javnost 

seznanjena in ali zaradi nepoznavanja in njihovih potreb občutijo stigmo. Četrti del ankete se 

nanaša na stališča oseb z motnjami v duševnem razvoju. Preveriti smo želeli tudi, kako skrbniki 

občutijo poznavanje splošne javnosti do teh oseb in kako bi to lahko še dodatno izboljšali, da ne bi 

prihajalo do stigmatizacij. Peti del ankete zajema vprašanja, povezana s stigmo in diskriminacijo 

oseb z motnjami v duševnem razvoju. Preveriti smo želeli, kaj starši oziroma skrbniki mislijo o 

stigmatiziranju te majhne ranljive manjšine, oseb z motnjami v duševnem razvoju in ali se morda 

sami stigmatizirajo. V zadnjem, šestem delu so se vprašanja navezovala na stigmo skrbnikov. 

Ugotoviti smo želeli, ali se morda počutijo stigmatizirani, ker imajo v bližini osebo z motnjami v 

duševnem razvoju in ali se sami odmikajo od družbe.  

 

5.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Anketna vprašalnika smo izdelali v spletnem programu za oblikovanje anket AK1. Anketi sta bili 

dostopni med 6. junijem in 30. julijem 2018. Ankete za starše oziroma skrbnike oseb z motnjami 

v duševnem razvoju smo odnesli v VDC, kjer so varovanci vprašalnike odnesli domov in nam jih 

kasneje vrnili. Nekaj smo jih posredovali po elektronski pošti, kjer smo jih prosili, da jih 

posredujejo naprej. Vzorec naključno izbrane populacije smo pridobili po metodi snežne kepe. 

Metoda snežne kepe deluje po naslednjem principu: najprej izberemo nekaj začetnih respondentov, 

ki nas vodijo, do drugih ljudi. Ti začetni respondenti, ki posredujejo kontakte drugih 

posameznikov, so nato tudi ti drugi povabljeni k sodelovanju v raziskavi in tako teče nit snežne 

kepe naprej. 
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Izbrana merila za določitev vzorca (naključno izbrane populacije) so: 

- Starost nad 18 let.  

Predvideni čas reševanja ankete je bil 5 minut. Anketo je rešilo 43 oseb. 3 ankete smo izločili, ker 

niso bile popolno rešene, anketiranci pa so v povprečju reševali anketo 3 minute in 40 sekund. 

 

Izbrana merila za določitev vzorca (pri starših oziroma skrbnikih oseb z motnjami v duševnem 

razvoju) so: 

- starost nad 18 let; 

- starš oziroma skrbnik osebe z motnjo v duševnem razvoju. 

5 minut je bil predvideni čas reševanja ankete, anketo je rešilo 33 oseb. 3 ankete smo izločili, ker 

niso bile popolno rešene, anketiranci pa so v povprečju reševali 4 minute in 5 sekund. (To velja za 

ankete, ki so bile rešene prek programa AK1.) 

 

5.4 Postopek obdelave podatkov 

 

Pridobljene podatke katere smo pridobili z anketama smo obdelali s pomočjo statističnega 

programoma SPSS. Vse vprašalnike smo pregledali in izločili nepopolno rešene. V nadaljevanju 

smo odgovore razvrstili v kategorije in izračunali parametre. Analizirane rezultate v nadaljevanju 

diplomske naloge prikazujemo opisno, grafično in tabelarično. 

 

 

6 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

 

 

V nadaljevanju diplomske naloge, predstavljamo rezultate po vrstnem redu predhodno načrtovanih 

raziskovalnih vprašanjih. Na začetku sledi prikaz rezultatov, nato predstavitev pridobljenih 

rezultatov, po kateri skušamo odgovoriti na zastavljene hipoteze. 
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Hipoteza 1: Koliko ljudje poznajo osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihovo 

simptomatiko? 

 

Z anketnim vprašalnikom smo želeli ugotoviti, koliko ljudje poznajo osebe z motnjami v duševnem 

razvoju. Tabela 6.4 predstavlja odgovore anketirancev na vprašanja, povezana z poznavanjem, 

oziroma znanjem, ki ga ima javnost do oseb z motnjami v duševnem razvoju. Ter med ločevanjem 

med njimi in osebami z duševnimi motnjami. Pravilni odgovori so označeni krepko. Odgovore smo 

ovrednotili z točkami, če se je anketiranec pravilno opredeljiv do trditve je dobil eno točko. Ob 

opredelitvi v ne vem polje ali nepravilnem odgovoru, je bilo točkovanje negativno (-1 točka). Nato 

smo točke sešteli. Prva hipoteza je zajemala, koliko ljudje poznajo osebe z motnjami v duševnem 

razvoju in simptomatiko. Anketiranci kateri so pravilno odgovorili na vsa vprašanja so dosegli 

največ 4 točke. Najmanj možnih točk pa je –4, če so se do vseh odgovorov opredelili nepravilno. 

 

Tabela 6.4: Prikaz odgovorov anketirancev po posameznih trditvah glede simptomatike oseb z 

motnjami v duševnem razvoju. 

Trditve  f f % 

Za osebe z motnjami v dušenem razvoju so 

značilne zmanjšane intelektualne sposobnosti. 

Da 24 60 

Ne 12 30 

Ne vem 4 10 

Skupaj 40 100 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju potrebujejo 

vsakodnevno pomoč. 

Da 27 67,5 

Ne 12 30 

Ne vem 1 2,5 

Skupaj 40 100 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju se lahko 

pozdravijo. 

Da 8 20 

Ne 18 45 

Ne vem 14 35 

Skupaj 40 100 

Za osebe z motnjo v duševnem razvoju je značilno, 

da imajo primanjkljaj na področju komunikacije. 

Da 31 77,5 

Ne 6 15 
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Ne vem 3 7,5 

Skupaj 40 100 

Vir: Mrevlje, lastna anketa (2018) 

 

Pregled tabele 6.4 kaže, katere trditve so bile največkrat pravilno in katere največkrat nepravilno 

označene v povezavi s simptomatiko oseb z motnjami v duševnem razvoju. Ugotovili smo, da 

največ (77,5 %) anketirancev ve, da imajo osebe z motnjami v duševnem razvoju primanjkljaj na 

področju komunikacije. Ugotovili smo, da ljudje največkrat (45 %) zmotno mislijo, da se motnje 

v duševnem razvoju lahko ozdravijo. 20 % anketirancev pa ve, da so motnje v duševnem razvoju 

neozdravljive. Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo zmanjšane intelektualne sposobnosti. 

Ugotovili smo, da 60 % anketirancev za to značilnost ve. Pri vprašanju ali osebe z motnjami v 

duševnem razvoju potrebujejo vsakodnevno pomoč, je 67,5 % anketirancev mnenja da jo 

potrebujejo. V tabeli 6.5 je prikazana frekvenčna in odstotna porazdelitev anketirancev glede na 

poznavanje značilnosti katere jih nosijo oseb z motnjami v duševnem razvoju. 

 

Tabela 6. 5: Prikaz porazdelitev anketirancev glede na skupno poznavanje značilnosti oseb z 

motnjami v duševnem razvoju. 

 

 

 

 

 

 

Vir: Mrevlje, lastna anketa (2018) 

Oseb z motnjami v duševnem razvoju imajo posebne značilnosti, statistično analizo smo ugotovili, 

da so anketiranci v povprečju pravilno odgovorili na 25 % vprašanj o poznavanju. Rezultati sicer 

kažejo, da je v znanju velika razpršenost med udeleženci raziskave (standardno odstopanje od 

povprečja je 47,5 %). Iz tabele 6.5 in grafa 6.2 je moč prepoznati, da je največ anketirancev, 

Število točk Število doseženih 

toč 

F% 

4 7 17,5 

2 15 37,5 

0 11 27,5 

–2  5 12,5 

–4 2 5 

Pravilni odgovori 100 100 
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37,5 %, pravilno odgovorilo na 50 % vprašanj. To pomeni, da so pravilno odgovorili na 3 

vprašanja. 27,5 % anketirancev je dobilo 0 %, ker so podali dva pravilna in dva napačna odgovora. 

Anketiranci, ki so podali tri nepravilne odgovore, so dobili –50 %. Takih anketirancev je bilo 

12,5 %. 5 % anketirancev je nepravilno odgovorilo na vsa vprašalna. 17,5 % anketirancev je 

doseglo 100 % pri vprašanjih v povezavi z  poznavanjem in značilnostmi katere jih imajo osebe z 

motnjami v duševnem razvoju.  

 

Graf 6.2: Graf predstavlja poznavanje značilnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju med  

anketiranci. 

 

Vir: Mrevlje, lastna anketa (2018) 

 

V nadaljevanju (Tabela 6.6) so predstavljeni rezultati o tem, kaj skrbniki menijo o poznavanju 

splošne javnosti simptomatike motenj v duševnem razvoju. 

 

Tabela 6.6: Porazdelitev staršev oziroma skrbnikov oseb z motnjami v duševnem razvoju o 

poznavanju splošne javnosti simptomatike motenj v duševnem razvoju. 

Trditve  f F% 

Koliko je splošna javnost seznanjena vsaj s kakšno 

osebo v duševnem razvoju?  

1 – nič 1 3,3 

2 – zelo malo  4 13,3 
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 3 – malo 15 50 

4 – veliko 9 30 

5 – zelo 

veliko 

1 3,3 

Koliko ljudje poznajo simptomatiko oseb z motnjami 

v duševnem razvoju? 

1 – nič 3 10 

2 – zelo malo 13 43,3 

3 – malo 10 33,3 

4 – veliko 4 13,3 

5 – zelo 

veliko 

0 0 

Koliko ljudje poznajo potrebe oseb z motnjami v 

duševnem razvoju? 

1 – nič 4 13,3 

2 – zelo malo 10 33,3 

3 – malo 13 43,3 

4 – veliko 3 3,3 

5 – zelo 

veliko 

0 0 

Vir: Mrevlje, lastna anketa (2018) 

 

Pri vprašanju, koliko je splošna javnost seznanjena vsaj s kakšno osebo z motnjami v duševnem 

razvoju, smo ugotovili, da je povprečje 3,2 (malo), standardno odstopanje od povprečja pa znaša 

0,8. Polovica anketirancev (50 %) je izbrala odgovor malo. 30 % anketirancev meni, da javnost 

pozna veliko ljudi z motnjami v duševnem razvoju, 3,3 % anketirancev pa meni, da nobenega 

oziroma zelo veliko. 

 

Vprašanje katero se navezuje na simptomatiko oseb z motnjami v duševnem razvoju, je povprečna 

vrednost 2,5, torej med zelo malo in malo. Standardno odstopanje od povprečja je 0,8. Rezultati 

kažejo, da je največ anketirancev, kar 43,3 %, odgovorilo zelo malo, sledijo jim anketiranci, ki so 

izbrali odgovor malo, s 33,3 %. 13,3 % anketirancev meni, da veliko, in 10 %, da nič. V naši 

raziskavi ni nihče menil, da ljudje zelo dobro poznajo simptomatiko oseb z motnjami v duševnem 

razvoju. 
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Starše oziroma skrbnike oseb z motnjami v duševnem razvoju smo povprašali, kaj oni menijo 

koliko splošna javnost pozna potrebe teh oseb. Rezultati kažejo da, povprečna vrednost znaša 2,5, 

torej med zelo malo in malo, prav tako je standardno odstopanje od povprečja 0,8.  

 

Starši oziroma skrbniki oseb z motnjami v duševnem razvoju so v anketi največkrat, kar v 43,3 %, 

izbrali odgovor zelo malo. Sledil je odgovor malo s 33,3 %. Ugotovili smo, da je le malo 

anketirancev odgovorilo veliko, in sicer le 13,3 %. 10 % staršev oziroma skrbnikov oseb z 

motnjami v duševnem razvoju meni, da ljudje ne poznajo potreb oseb z motnjami v duševnem 

razvoju. 

 

Tabela 6.7: Opredelitev skrbnikov, koliko splošna javnost pozna osebe z motnjami v duševnem 

razvoju. 

Trditve N M SD 

Koliko je splošna javnost seznanjena vsaj s kakšno 

osebo z motnjo v duševnem razvoju? 

30 3,2 (malo) 0,8 

Koliko ljudje poznajo simptomatiko oseb z 

motnjami v duševnem razvoju? 

30 2,5 (zelo malo oz. 

malo) 

0,8 

Koliko ljudje poznajo potrebe oseb z motnjami v 

duševnem razvoju? 

30 2,5 (zelo malo oz. 

malo) 

0,8 

N = število anketiranih oseb, M = povprečna vednost in SD = standardni odklon. 

Vir: Mrevlje, lastna anketa (2018) 

 

Interpretacija 

 

Z analizo anketnega vprašalnika, o poznavanju oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovih 

značilnosti, smo ugotovili, da je le 17,5 % oseb pravilno odgovorilo na vsa vprašanja. Iz teh 

rezultatov lahko sklepamo, da ljudje niso zelo poučeni o tej majhni ranljivi skupini. Starši oziroma 

skrbniki oseb z motnjami v duševnem razvoju menijo, da splošna javnost slabo pozna osebe z 

motnjami v duševnem razvoju, njihovo simptomatiko in potrebe. Na osnovi tega lahko sklepamo, 

da bi na tem področju potrebovali več informacij.  
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Hendikepirane ljudi ter, osebe z motnjami v duševnem razvoju še vedno zelo pogosto spremlja 

predsodek, da so motene. Prav tako velja za telesni kot za  mentalni hendikep. Ljudje še vedno 

prevelikokrat sprejemajo kot motnjo v telesnem in / ali duševnem razvoju, kar je v bistvu odraz 

nevednosti ljudi. Ljudje vsako odstopanje od »zdravega telesa in uma« poimenujejo kot motnjo, 

zaradi katere se posameznik ne more in pogosto ne sme vključevati v družbeno življenje (Flaker, 

1995). 

 

Lačen ugotavlja, da ljudje izražamo vedno bolj pozitivna stališča, ki pa še niso ravno trdna. Meni, 

da je bilo v zadnjih letih na tem področju storjenega že veliko (Lačen, 2016). Vidno pa je, da so 

osebe z motnjami v duševnem razvoju vidnejše v javnosti, pridobile so volilno pravico, 

posodabljajo se zakoni izpred desetletij itd.  

 

Hipoteza 2: Kakšna so stališča do oseb s težavami v duševnem razvoju? 

 

Pri drugi hipotezi smo želeli raziskati, kaj starši oziroma skrbniki oseb z motnjami v duševnem 

razvoju menijo o tem, kakšna stališča imajo ljudje do te populacije oseb. Zastavili smo jim tri 

vprašanja, na katera so se lahko opredelili z da, ne ali ne vem. 

 

Tabela 6.8: Odstotna porazdelitev anketirancev obeh anket o stališčih oseb z motnjami v duševnem 

razvoju. 

Trditve Možni 

odgovori 

S. S. 

OMDR. 

NAK. 

Ali bi prave informacije o osebah z motnjami v 

duševnem razvoju lahko vplivale na boljši odnos do teh 

oseb? 

Da 86,6 % 82,5 % 

Ne 6,7 % 5 % 

Ne vem 6,7 % 7,5 % 

Ozaveščanje bi bilo učinkovitejše, če bi bile osebe z 

motnjo v duševnem razvoju v družbi vidnejše. 

Da 73,3 % 60 % 

Ne 20 % 22,5 % 

Ne vem 0 % 17,5 % 

Da 83,2 % 87,5 % 
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Sprejemanje oseb z motnjami v duševnem razvoju bi bilo 

boljše, če bi o značilnostih in potrebah teh oseb 

seznanjali že v osnovni šoli. 

Ne 3,3 % 5 % 

Ne vem 6,7 % 7,5 % 

Legenda: S. S. OMDR. – Anketirani starši oziroma skrbniki oseb z motnjami v duševnem razvoju, 

NAK. – naključno izbrani anketiranci. 

Vir: Mrevlje, lastna anketa (2018) 

 

Pri prvem vprašanju, ali je splošna populacija do oseb z motnjami v duševnem razvoju 

razumevajoča, smo ugotovili, da kar 53,3 % anketirancev meni, da je. Ugotovili smo, da je 20 % 

anketirancev neodločenih in 16,7 % meni, da splošna populacija ni razumevajoča.  

 

Pri drugem vprašanju, ali bi ustrezno informiranje javnosti o osebah z motnjo v duševnem razvoju 

lahko izboljšalo odnos do teh oseb, smo ugotovili, da kar 86,6 % skrbnikov meni, da bi ustrezne 

informacije pripomogle k boljši prepoznavnosti motenj. 6,7 % pa meni, da ne bi bilo nič bolje. 

 

S pomočjo tretjega vprašanja smo želeli ugotoviti, ali mislijo, da bi bilo sprejemanje boljše, če bi 

o oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovih potrebah in značilnostih seznanjali že v osnovni 

šoli. Presenetljivo veliko število anketirancev, kar 83,3 %, je izbralo odgovor da. 6,7 % 

anketirancev pa meni, da se ne bi nič spremenilo, ter 6,7 % vprašanih je izbralo odgovor ne vem. 

 

Pri četrtem vprašanju smo starše oziroma skrbnike povprašali, kaj oni menijo ali bi bilo 

ozaveščanje laične javnosti o osebah z motnjami v duševnem razvoju uspešnejše če bi bile te osebe 

vidnejše v javnosti. 73,3 % skrbnikov meni, da bi bilo boljše. 20 % pa v učinkovitejše ozaveščanje 

dvomi. Nihče ni izbral odgovora, da ozaveščanje ne bi bilo učinkovitejše, če bi bile osebe z motnjo 

v duševne razvoju vidnejše. 

 

Splošno javnost smo vprašali, ali meni, da bi bilo sprejemanje teh oseb boljše, če bi o njihovih 

potrebah in značilnostih seznanjali že v osnovni šoli. Ugotovili smo, da kar 87,5 % anketirancev 

meni, da bi se s tem stališča spreminjala na boljše. 5 % oseb meni, da se ne bi spremenilo nič. 7,5 % 
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anketirancev se ni moglo odločiti, ali bi s seznanjanjem v osnovni šoli izboljšali sprejemanje oseb 

z motnjami v duševnem razvoju. 

 

Vprašanje ali bi ustrezno poučevanje in informiranost laične javnosti o osebah z motnjami v 

duševnem razvoju vplivali na boljši odnos do njih, ugotovili, da presenetljivo veliko število 

anketirancev (82,5 %) meni, da bi. 10 % vprašanih se s trditvijo ne strinja in 7,5 % anketirancev ne 

ve.  

 

S tretjim vprašanjem smo ugotovili, da 60 % anketirancev meni, da bi vidnost (večja prisotnost v 

javnosti) oseb z motnjami v duševnem razvoju vidnejše pripomogla k boljši prepoznavnosti te 

populacije. 17,5 % anketirancev o tem dvomi. 22,5 % anketirancev pa meni, da s tem, ko bi bile te 

osebe vidnejše, ozaveščanje ne bi bilo nič boljše. 

 

S četrtim vprašanjem smo ugotavljali stališča, do oseb z motnjami v duševnem razvoju, ugotovili 

smo, da 78,5 % naključnih anketirancev meni, da bi bilo s pravilnimi informacijami mogoče 

spremeniti napačna stališča. Nihče ne meni, da ne bi bilo mogoče spremeniti stališč. 12,5 % 

anketirancev pa v spremembe dvomi.  

 

Tabela 10 predstavlja, da so si pridobljeni rezultati staršev oziroma skrbnikov in naključnih 

anketirancev v odstotkih precej podobni. Največja razlika je pri drugem vprašanju, kjer smo 

spraševali, ali bi bilo ozaveščanje učinkovitejše, če bi bile osebe z motnjami v duševnem razvoju 

v javnosti vidnejše. Naključni anketiranci so v kar 13 % manj odgovorili z da v primerjavi s starši 

oseb z motnjami v duševnem razvoju. Enako je pri tem vprašanju največ naključno izbranih 

anketirancev izbralo odgovor ne vem. 

 

Interpretacija 

 

Ugotovili smo, da anketiranci menijo, da bi z pravilnim informiranjem in ustreznimi informacijami 

lahko bistveno spremenili stališča, še zlasti, če bi o tem poučevali že v zgodnjih letih odraščanja. 

Hočevar in Kranc s študijo ugotavljata, da naj bi bilo preteklo znanje oziroma predhodni stiki, 
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katere dobimo v razvojni dobi z osebami z motnjami v duševnem razvoju eden pomembnih 

napovedovalcev stališča do teh oseb in seveda tudi, do drugih manjšin. (Hočevar, Kranc 1999). 

 

V družbi so zakoreninjene predstave, kot so distanca, strah in drugi negativni občutki, o osebah z 

motnjami v duševnem razvoju, ki vplivajo na njihovo vsakodnevno življenje. Ljudje imamo do 

oseb z motnjami v duševnem razvoju redke osebne stike, pomanjkljive izkušnje in pomanjkljive 

informacije. Vse to pa ohranja zastarelo (stereotipno) mišljenje in stališča, kar ima za posledico 

razvoj prepričanj in mitov. Stališča do teh oseb so velikokrat povezana s zaščitništvom, 

ustrežljivostjo in pomilovanjem  oseb z motnjami v duševnem razvoju in hkrati z željo, da ne bi 

bile del našega sveta.  

 

Lačen (2001) je izvedel raziskavo, v povezavi z osebami z motnjami v duševnem razvoju. 

Raziskavo je izvedel tako, da je opazoval odnos skupine ljudi do teh oseb. Raziskava je pokazala, 

da so pred leti od oseb z motnjami v duševnem razvoju pričakovali, da se bodo vključile v življenje 

oseb brez motenj ter da se bodo trudile, da ne bodo odstopale od norem in izkazovale drugačnosti. 

V zadnjem času ljudje vedno pogosteje menijo, da naj bi se osebe z motnjami v duševnem razvoju 

poskušale vključiti v zanje primerne oblike in vsebine. Pri tem pa je pomembno, da drugačnost, 

nenavadne želje (morda nam celo čudne, nedopustne), dostopanje od družbenih norem 

polnovredno spoštujemo. Raziskava je pokazala, da se odgovori v zadnjem času skladajo s 

sodobnimi stališči do oseb z motnjami v duševnem razvoju v inkluziji, integraciji, ki jim hkrati 

dopušča možnost, da je oseba drugačna. Številni sodelujoči v raziskavi so se odločili za obliko 

pomoči, pri kateri podpirajo in izhajajo le iz njihovih potreb osebe z motnjami v duševnem razvoju, 

pravimo ji idealizirana oblika skrbi. Pomembno se je zavedati dejstva, da imajo prav tako kot mi, 

tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju svoje obveze in dolžnosti (Lačen, 2001). 

 

Marjan Lačen je mnenja, da je v prihodnosti videti svetlo luč za osebe z motnjami v duševnem 

razvoju. Seveda postoriti bo potrebno še veliko stvari, odgovoriti še na mnogo vprašanj in jih tudi 

udejstvovati. Na področju oseb s posebnimi potrebami so bili sprejeti novi zakoni, prav tako so 

vidne spremembe glede življenja v odraslosti. Pomemben je namen postavitve oseb v enakovreden 

položaj z drugimi (Lačen, 2016b). 
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Hipoteza 3: Ali imajo ljudje predsodke do oseb s težavami v duševnem razvoju? 

 

Najprej smo z nekaj vprašanji želeli ugotoviti, ali imajo ljudje predsodke do oseb z motnjami v 

duševnem razvoju (Tabele 6.9). 

 

Tabela 6.9: Prikaz porazdelitve pridobljenih rezultatov pri naključnih anketirancih o predsodkih 

oseb z motnjami v duševnem razvoju 

Trditev opredeliti f F% 

Ali so osebe z motnjo v duševnem razvoju lahko 

nadarjene na določenem področju? 

Ni res 0 0 

Je res 38 95 

Ne morem se 

opredeliti 

2 5 

Ali so osebe z motnjo v duševnem razvoju 

agresivne? 

Ni res 22 55 

Je res 7 17,5 

Ne morem se 

opredeliti 

11 27,5 

Vir: Mrevlje, lastna anketa (2018) 

 

Z analizo ankete z vprašanjem, ali so osebe z motnjami v duševnem razvoju lahko nadarjene na 

določenem podočju, smo ugotovili, da kar 95 % naključno izbranih anketiranih oseb meni, da so 

lahko nadarjene. 5 % anketirancev se ne more opredeliti. Nihče izmed anketiranih ne meni, da 

osebe z motnjami v duševnem razvoju ne bi mogle biti nadarjene na nekem področju. Ugotovili 

smo tudi, da 55 % anketirancev meni, da te osebe niso agresivne. 17,5 % anketirancev meni, da so 

agresivne, medtem ko je 27,5 % anketirancev odgovorilo, da se ne morejo opredeliti, ali so osebe 

z motnjami v duševnem razvoju agresivne ali ne.  

 

Tudi starše oziroma skrbnike oseb z motnjami v duševnem razvoju smo povprašali, ali menijo, da 

so lahko osebe z motnjami v duševnem razvoju nadarjene na določenem področju. Rezultati kažejo 

(Tabela 6.10), da kar 93,3 % anketirancev meni, da so lahko nadarjene, 6,7 % pa meni, da ne 

morejo biti nadarjene na določenem področju.  
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Tabela 6.10: Prikaz porazdelitve pridobljenih rezultatov pri starših oseb z motnjami v duševnem 

razvoju. 

Trditve opredeliti f F% 

Ali so osebe z motnjo v duševnem razvoju lahko 

nadarjene? 

DA 28 93,3 

NE 2 6,7 

Ne vem  0 0 

Vir: Mrevlje, lastna anketa (2018) 

 

O stikih z osebami z motnjami v duševnem razvoju nismo si zastavili raziskovalnega vprašanja, 

vseeno pa smo to raziskali, ker se nam zdi pomembno v povezavi z izmikanjem, zapostavljanjem 

in podcenjevanjem te populacije oseb. Še vedno je včasih občutiti, kako ljudje »sprejemajo« z 

mislilo bodite na varni razdalji. To lahko vodi tudi v diskriminacijo te ranljive skupine oseb. 

Naključno izbrane anketirance smo povprašali, ali so že bili v stiku z osebami z motnjami v 

duševnem razvoju. V možnost opredelitve smo jim podali, da, ne in ne vem odgovore. Pridobljeni 

rezultati prikazani v tabeli 6.11. 

 

Tabela 6.11: Prikaz porazdelitve števila anketirancev glede na stike z osebami z motnjami v 

duševnem razvoju. 

Trditve opredeliti f F% 

O osebah z motnjami v duševnem razvoju sem slišal 

/-a oziroma prebral/-a v medijih (na internetu, v 

časopisu, na televiziji, radiju). 

DA 29 72,5 

NE 10 25 

Ne vem 1 2,5 

Skupaj  40 100 

Osebo z motnjo v duševnem razvoju osebno poznam. 

 

DA 29 72,5 

NE 9 22,5 

Ne vem  2 5 

Skupaj 40 100 

Z osebo z motnjo v duševnem razvoju sem že 

komunicirala. 

 

DA 27 67,5 

NE 10 25 

Ne vem  3 7,5 
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Skupaj 40 100 

Z osebo z motnjo v duševnem razvoju nisem imel/-

a še nikakršnih stikov. 

DA  7 17,5 

NE 32 80 

Ne vem  1 2,5 

Skupaj 40 100 

Vir: Mrevlje, lastna anketa (2018) 

 

Iz tabele 6.11 o stikih je mogoče razbrati, kakšen stik je najredkejši in kateri stiki so največkrat 

izpostavljeni v povezavi z osebami z motnjami v duševnem razvoju.  

 

Stike smo združili v naslednje tri kategorije: posredni stik, neposredni stik in ni stika. Na grafu 3 

ponazarjamo porazdelitev števila anketirancev glede na stike z osebami z motnjami v duševnem 

razvoju. Razvidno je, da kar 72,5 %, anketirancev, bilo v posrednem stiku z osebami z motnjo v 

duševnem razvoju. 67,5 % anketirancev se je opredelilo v skupino kateri so bili le v neposrednem 

stiku s temi osebami in 17,5 % še niso bili v stiku z osebami z motnjami v duševnem razvoju.  

 

Graf 6.3: Predstavitev porazdelitve števila anketirancev glede na stik z osebami z motnjami v 

duševnem razvoju v odstotkih. 

 

Vir: Mrevlje, lastna anketa (2018) 
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Interpretacija 

 

Pričakovali smo, da bo več ljudi menilo, da so osebe z motnjami v duševnem razvoju agresivne ali 

da ne morejo biti nadarjene na kakšnem področju. Mislimo, da je to že viden napredek ljudi na poti 

izobraževanja, sprejemanja in razumevanja oseb z motnjami v duševnem razvoju. Čeprav je 

večkrat izpostavljen problem, da osebe z motnjo v duševnem razvoju niso več diskriminirane na 

fizičen način (kot včasih ko se jih je zapiralo, izločalo itd.), se pri njihovem vključevanju v družbo 

čutijo nekakšno pomilovaje, zahrbtno posmehovanje in prekrito nesprejemanje. Marijana Ule to 

opisuje kot kvalitativne spremembe v izražanju predsodkov. Ti niso več neposredni, temveč prikriti 

in simbolni in se izražajo v pasivnem zavračanju drugih. Pri tem niso več ključne zunanje ali 

površinske razlike med ljudmi, temveč kulturne razlike, ki niso vidne na prvi pogled, kot so stopnja 

izobrazbe, zdravstveno stanje, življenjski stil in podobno. Prišlo je do premika do sovraštva in 

odkritega nasilja do ignorance, cinizma, distance (Ule, 2000). Avtorica enega od glavnih vzrokov 

prepoznava v pritisku, ki ga povzroča naraščajoča individualizacija. Vedno bolj se osvobajajo od 

tradicionalnih fiksnih socialnih vlog, socialnih identitet in težijo k čedalje bolj individualno 

zaznamovanim identitetnim strukturam, kjer se socialna identiteta podreja osebnim življenjskim 

identitetam posameznika. »Sodobni posameznik je prešibak, da bi vzdržal odprt konflikt in odkrito 

izrazil svoja stališča in občutke do drugih. Zato svoje morebitne predsodke kaže skozi izogibanje 

stikom z nezaželenimi skupinami in z nezanimanjem zanje. Medtem ko so bile tradicionalne oblike 

diskriminacije odkrite, neposredno, javno afektirane, pa se sodobne odražajo v nezanimanju in 

tihem preziru do drugih.« (Ule 2005, 175). Goffman omenja še eno zadevo, povezano s socialo, in 

sicer: »v naši družbi zadeva informativni značaj tega, da si 'z' nekom. 'Biti z nekom' pomeni, da se 

od določenih družbenih priložnostih prikažeš v njegovi družbi, da se sprehajaš z njim po isti ulici, 

da sediš z njim za isto mizo v restavraciji in tako dalje.« (Goffman 2008, 48). Druženje z ljudmi z 

motnjo v duševnem razvoju na javnih prostorih je bilo včasih zelo diskriminatorno. Zdaj se to 

počasi spreminja, vendar ljudje pristopajo s strahom, da jih bodo drugi označili, da so takšni, 

kakršni so tisti, s katerimi se družijo. Čeprav je vzorec majhen in ga ne moremo posplošiti, so nas 

rezultati presenetili, saj je bilo veliko število anketirancev v neposrednem stiku s to populacijo 

oseb. Osebe z motnjami v duševnem razvoju so vedno bolj vidnejše. Ne smemo pa pozabiti, da so 

številne osebe še vedno v precej zamaknjenem socialnem okolju s svojimi starši oziroma skrbniki, 

sorojenci v ustanovah s sostanovalci in osebjem. 
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Hipoteza 4: Kako se kaže diskriminacija oseb z motnjo v duševnem razvoju? 

 

Diskriminacija je stanje, ki omejuje, ogroža ali onemogoča priznavanje, uresničevanje ali 

uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Želeli smo izvedeti kako jo zaznavajo starši 

oziroma skrbniki v njihovih primerih, do oseb z motnjami v duševnem razvoju. Zastavili smo jim 

tri vprašanja, predstavljena v tabeli 12, na katera so odgovarjali z da, ne ali ne vem.  

 

Tabela 6.12: Prikaz porazdelitve rezultatov, pridobljenih pri starših oziroma skrbnikih oseb z 

motnjami v duševnem razvoju o diskriminaciji. 

Trditve Opredeliti f F% 

Ali so osebe z motnjo v duševnem razvoju dovolj 

vključene v razne aktivnosti, npr. glasbene, 

športne dejavnosti itd.? 

DA 9 30 

NE 13 43,3 

Včasih 6 20 

Neopredeljeni 2 6,7 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju je treba 

spodbujati, da prevzamejo odgovornosti svojega 

življenja. 

DA 24 80 

NE 0 0 

Včasih 4 13,3 

Neopredeljeni 2 6,7 

Ali menite, da se osebam z motnjo v duševnem 

razvoju kratijo človekove pravice? 

DA 9 30 

NE 6 20 

Včasih 12 40 

Neopredeljeni 3 10 

Vir: Mrevlje, lastna anketa (2018) 

 

Večina staršev in skrbnikov oseb z motnjami v duševnem razvoju (43,3 %) meni, da osebe z 

motnjami v duševnem razvoju niso dovolj vključene v razne aktivnosti. 30 % jih ima o tem 

pozitivno mnenje, 20 % pa je neopredeljenih. 

 

Pri tretjem vprašanju, ali se oseb z motnjami v duševnem razvoju kratijo človekove pravice, smo 

ugotovili, da 30 % anketirancev meni, da so jim kratene pravice. 20 % jih meni, da jim niso. 

Zanimivo je, da je kar 40 % anketiranih staršev izbralo odgovor ne vem.  
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Drugo vprašanje se na diskriminacijo navezuje posredno, saj vemo, da imajo starši oziroma 

skrbniki oseb z motnjami v duševnem razvoju, katere so vključene v VDC oziroma Sožitje, 

podaljšano roditeljsko pravico. Osebam z motnjami v duševnem razvoju je že s tem zakonom 

odvzetih ogromno pravic, čeprav se strinjamo, da se vsak ni zmožen razumno odločati. Vendar 

mislimo, da je v tem, da ni mogoče zaposliti osebe z motnjami v duševnem razvoju, mogoče zaznati 

diskriminacijo. Lepo je, da se to počasi spreminja. V pripravi je zakon, ki bo v praksi začel veljati 

1. 1. 2019, ki bo to dovoljeval. Tukaj nastopijo starši in skrbniki ter drugi strokovnjaki, ki so v 

takem ali drugačnem kontaktu z osebami z motnjami v duševnem razvoju, ki bi jim pri njihovih 

željah (včasih nam čudnih) pomagali in jih spodbujali. S tem vprašanjem smo ugotovili, da kar 

80 % staršev oziroma skrbnikov meni, da bi jih morali dodatno spodbujati.  

 

Lačen (2016) navaja, da izkušnje kažejo, da se oseb z motnjami v duševnem razvoju, postavlja v 

podrejen položaj zaradi izpostavljanja njihove drugačnosti. Da bi se ta položaj lahko izboljšal, je 

potrebno izpostaviti vrednote, katerih spoštovanje bi lahko položaj oseb z motnjo v duševnem 

razvoju bistveno spremenilo. Poudariti je treba pravico do normalizacije in izbire. Osebam z 

motnjami v duševnem razvoju je pravica do izbire in normalizacije velikega pomena, saj jim bo 

omogočila možnost izbire, občutek svobode in izboljšala kakovost njihovega življenja in življenja 

skrbnikov. Z besedo normalizacija se poudarja dejstvo, da za osebe z posebnimi potrebami in njene 

družine ni treba storiti nič več in nič manj kot za ostale ljudi, ob zadovoljitvi in upoštevanju 

njihovih specifičnih potreb, in to s poudarkom na vseh področjih (Lačen, 2016). 

 

Hipoteza  5: Ali osebe z motnjami v duševnem razvoju doživijo osebno ali družbeno stigmo? 

 

Z diplomsko nalogo smo želeli ugotoviti, ali osebe z motnjami v duševnem razvoju doživijo osebno 

ali družbeno stigmo. Ugotovili smo, da 40 % anketiranih staršev oziroma skrbnikov meni, da jih 

družba ne stigmatizira. Več kot polovica, 60 %, staršev oziroma skrbnikov oseb z motnjami v 

duševnem razvoju pa meni, da jih družba stigmatizira.  

 

Večina staršev še vedno meni, da se na osebe z motnjami v duševnem razvoju čudno gleda, ljudje 

se jim raje izognejo, izogibajo, tudi kadar potrebujejo pomoč, in imajo odpor do stika z osebami z 

motnjami v duševnem razvoju. Nekateri starši so izpostavili problem šolstva včasih – zaradi 
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oddaljenosti od šole so bili že zelo mladi po cele tedne zaprti v ustanovah in ločeni od staršev in 

družbe. Nekateri starši pa menijo, da se to počasi spreminja, ljudje postajajo osveščeni o teji 

populaciji prebivalstva. 

 

Z naslednjim vprašanjem smo želeli preveriti, ali se sami stigmatizirajo in raje ostajajo doma v 

varnem krogu (Tabela 6.13). 

 

Tabela 6.13: Prikaz porazdelitve rezultatov pri anketiranih starših oziroma skrbnikih oseb z 

motnjami v duševnem razvoju o družbenem udejstvovanju. 

Trditev  f F% 

Ali se včasih ne udeležite npr. zabav, prireditev, ker 

menite, da oseba z motnjami v duševnem razvoju ne bi 

bila sprejeta (zaradi čudnega občutka, prebadajočih 

pogledov, zasmehovanja ipd.)? 

DA 5 16,7 

NE 14 46,6 

včasih 11 36,7 

Vir: Mrevlje, lastna anketa (2018) 

 

Tabele 6.13 lahko razberemo, da 46,6 % anketirancev nima težav z duševnim udejstvovanjem oseb 

z motnjami v duševnem razvoju, 36,7 % anketirancev pa to občuti včasih. 16,7 % anketirancev je 

navedlo, da raje ostajajo doma, zaradi okolice. Zastavili smo jim podvprašanje in ugotovili, da se 

20 % anketirancev to dogaja velikokrat. 

 

Naključne anketirance smo povprašali, kaj menijo o tem, koliko se je osebe z motnjami v duševnem 

razvoju stigmatiziralo včasih in koliko se jih stigmatizira danes. Izbirali so lahko ocene na 

petstopenjski lestvici (1 – nič, 2 – zelo malo, 3 – malo, 4 – veliko in 5 – zelo veliko). S pomočjo 

grafa 4 so predstavljeni pridobljeni rezultati. 
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Graf 6.4: Frekvenčna porazdelitev o mnenju prisotnosti stigme danes in včasih. 

 

Vir: Mrevlje, lastna anketa (2018) 

 

Iz grafa 4 lahko razberemo, kaj menijo naključni anketiranci o tem, koliko se je osebe z motnjami 

v duševnem razvoju stigmatiziralo včasih in koliko danes. Ugotovili smo, da je pri vprašanju, 

koliko stigme je bilo prisotne včasih, največ anketirancev izbralo stopnjo 5 (zelo veliko), 

izračunano povprečje med anketiranci pa kaže stopnjo 4 (veliko). Pri vprašanju, koliko se osebe z 

motnjami v duševnem razvoju stigmatizira danes, smo ugotovili, da se je največ anketirancev 

izbralo stopnjo 3 (malo), prav tako je tudi povprečje 3,4.  

 

Interpretacija  

 

Z začetnim vprašanjem, ali anketiranci menijo, da javnost stigmatizira osebe z motnjami v 

duševnem razvoju, smo ugotovili, da večina (60 %) staršev in skrbnikov meni, da jih javnost 

stigmatizira, vendar so bili le redki pripravljeni napisati, na kakšen način. Iz tega lahko sklepamo, 

da še vedno niso dovolj slišani in razumljeni. En anketiranec je napisal: »težko je govoriti s tistimi, 

ki takega primera nimajo«. Drugi primer: »kamor koli greš, vsi te gledajo, vsi pomilujejo, a le redki 

0 5 10 15 20 25

1 (nič)

2 (zelo malo)

3 (malo)

4 (veliko)

5 (zelo veliko)

Neopredeljeni

1 (nič) 2 (zelo malo) 3 (malo) 4 (veliko) 5 (zelo veliko) Neopredeljeni

Stigma danes 0 1 23 14 0 2

Stigma včasih 1 3 9 10 15 2

Stigma danes Stigma včasih
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pristopijo in pomagajo«. Izjava zdravstvenega tehnika staršu osebe z motnjami v duševnem 

razvoju, ko so ga z rešilnim vozilom prišli iskat v cerkev: »moral bi delati na komunali in ne hoditi 

v cerkev«. Mislimo, da je še veliko takih zgodb, ki vsaka posebej režejo grenke spomine.  

 

Ugotovili smo, da v našem primeru v večini primerov javnost še vedno bolj stigmatizira osebe z 

motnjami v duševnem razvoju, kakor se sami.  

 

Hipoteza 6: Ali skrbniki oseb z motnjo v duševnem razvoju doživijo osebno ali družbeno 

stigmo?  

 

Z naslednjimi vprašanji smo želeli ugotoviti, ali skrbniki oseb doživijo osebno ali družbeno stigmo. 

Starši oziroma skrbniki so imeli možnost izbire odgovora da, ne ali ne vem, pri zadnjem vprašanju 

pa ocene na petstopenjski lestvici. 

 

Tabela 6.14: Rezultati o stigmi pri starših oseb z motnjami v duševnem razvoju z dodanimi 

odstotki. 

 Vir: Mrevlje, lastna anketa (2018) 

 

Kot je razvidno iz tabele, je 50 % anketirancev zanikalo, da bi jih okolica izločala zaradi osebe z 

motnjo v duševnem razvoju. Odgovor da je izbralo le 16,7 % anketirancev. Z vprašanjem, ali kdaj 

občutijo duševno stisko, pa smo ugotovili, da 43 % anketirancev stisko občuti občasno. 

 

Interpretacija 

Trditve Opredeliti f F % 

Ali kdaj občutite, da vas okolica izloča zaradi 

osebe z motnjo v duševnem razvoju? 

 

DA 5 16,7 

NE 15 50 

Včasih 10 33,3 

Ali kdaj občutite duševno stisko? DA 11 37 

NE 6 20 

Včasih 13 43 
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Kuhar navaja, da je osebna stigma ali samostigmatizacija posledica ponotranjenja sovraštva 

samega sebe, ki izvira iz družbeno pripisane stigme. Tipičen primer je zapiranje vase, v svoje ozko 

okolje ipd. Posledica je lahko tudi duševna motnja (Kuhar 1973, 126). Pri osebni stigmi gre za 

močna čustva sramu, ki jih oseba občuti do svojega primanjkljaja ali primanjkljaja svojega 

bližnjega. Ugotovili smo, da v našem primeru starši oziroma skrbniki oseb z motnjami v duševnem 

razvoju ne doživijo osebne stigme, saj se je le 16,7 % odgovorilo z da. Zanimivo in morda celo 

zaskrbljujoče pa je dejstvo, da je kar 37 % staršev priznalo, da kdaj občutijo duševno stisko.  

 

Za kakovostno življenje oseb z motnjami v duševnem razvoju, so pomembni dobri medčloveški 

odnosi. Čeprav imajo posebne potrebe in včasih »ne znajo izraziti želja«, so del naše družbe, ki jo 

prav tako kot mi opazijo, čutijo in živijo, čeprav malo posebno. 
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7 ZAKLJUČEK  

 

 

Stigmatizacija je pereča tema, ki zajema veliko število ljudi, ki se z njo srečujejo. Odvisna je od 

okolja in družbe, v kateri živi stigmatizirana oseba. Enaka lastnost je lahko v nekem okolju povsem 

normalna in sprejemljiva, v drugem pa povzroči obsojanje in zavračanje posameznika, ki jo 

poseduje. Različne teorije trdijo, da je lahko prav vsaka lastnost stigmatizirajoča – nihče ne more 

biti prepričan, da ga stigmatizacija ne bo prizadela. Vsaka stvar je lahko osnova za stigmo in prav 

zaradi tega obstaja veliko vrst stigem. 

 

Naša želja je bila, z diplomsko nalogo pridobiti uvid, koliko so osebe z motnjo v duševnem razvoju 

stigmatizirane. Vsekakor se zavedamo, da pridobljenih rezultatov ne moremo posplošiti na celotno 

populacijo ljudi, vendar smo dobili nekakšen grob uvid, morda prvo stopničko za nadaljnje širše 

raziskovanje na tem področju. Pridobili smo veliko novega znanja in informacij s področja stigme 

oseb z motnjo v duševnem razvoju. Pridobili smo tudi vpogled v to, kako stigmo svojega otroka 

opazijo in sprejemajo starši oziroma skrbniki ter kako stigmo občutijo sami.  

 

Pridobljene rezultate v lastni raziskavi smo interpretirali in jih primerjali oziroma povezovali z 

različnimi navedbami iz različne literature. Celoten pregled literature priča o tem, da je stigma 

oziroma diskriminacija še vedno prisotna, vendar se stanje počasi spreminja v pozitivno smer. 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju ne ostajajo zaprte, izolirane, ampak so vidne, o njih se 

vedno več govori, piše in videva. Zelo pomembno je, da se vključujejo v različna društva, 

organizacije, kjer se lahko družijo, pogovarjajo in delajo s strokovnjaki. 

 

V stiku z osebo z motnjo v duševnem razvoju je bila velika večina anketirancev, kar nas je 

presenetilo. To pomeni, da anketiranci tako osebo poznajo, da so ji že pomagali ali z njo 

komunicirali. V raziskavi smo ugotovili, da so skoraj vsi anketiranci že slišali v različnih medijih 

(na internetu, v časopisu, na televiziji) o osebah z motnjami v duševnem razvoju. Glede na izraz 

motnje v duševnem razvoju in duševne motnje sta precej podobna termina, a pomenita povsem 

drugačno stanje pri človeku. Še vedno pa ostajajo nekatere značilnosti, ki jih zamenjujemo; osebam 

z motnjami v duševnem razvoju pripisujejo duševne motnje. Starši oziroma skrbniki oseb z 
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motnjami v duševnem razvoju menijo, da bi vključevanje in ustrezno informiranje ljudi o teji 

ranljivi skupini oseb lahko izboljšalo odnos do njih. Pomagali bi lahko različni mediji. Zavedati bi 

se morali, da nam lahko le s skupnimi močmi uspe svet peljati naprej. Z deljenjem sveta in ljudi, 

kot da so stvari »zaželene«, »nezaželene«, »dobre«, »slabe« in »normalne«, »nenormalne«, ne 

moremo iti naprej. Ugotovili smo, da anketiranci ozaveščanju že v otroštvu pripisujejo velik pomen 

in menijo, da bi s tem razvili boljši odnos, oblikovali pozitivna stališča in se naučili, da drugačno 

ne pomeni nujno slabo.  

 

Med zbiranjem podatkov za diplomsko nalogo nam je ena izmed strokovnih delavk dejala: Veliko 

se je spremenilo od včasih do danes, »drugačne« osebe so vidnejše, občutek imamo, da so sprejete 

v okolici, vabijo nas na razne prireditve itd. Vendar pa je še vedno velik problem, ko zaprosimo za 

denar za različne dejavnosti, zaposlitev takih oseb in opozorimo na arhitekturne ovire tudi pri novih 

javnih gradnjah. Tukaj pa še ni vse v redu. Dobimo občutek – sprejemamo vas, vendar bodite tam, 

na razdalji, imate dovolj.  

 

Vidnost oseb z motnjami v duševnem razvoju v družbi vzbuja pogovore, vedno več ljudi jih vidi 

in s tem pomen motenje v duševnem razvoju zgubljajo strahove tabuje. Sprejemanje, razumevanje 

oseb z motnjami v duševnem razvoju se zboljšuje, želimo si, da bi se v prihodnje to nadgrajevalo, 

saj si prav tako kot drugi ljudje zaslužijo enakovreden položaj v družbi.  
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