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Pandemija znotraj pandemije 

Pandemija virusa Covid-19 nas je prizadela na zelo različne načine. Ena od pomembnih negativnih 

posledic pandemije je tudi splošno povečanje nasilja v družbi in še posebej tam, kjer bi naj bilo najbolj 

varno, to je v okolju doma. Uradni podatki slovenske policije pravijo, da se je lani število primerov 

družinskega nasilja, v katerih je bila podana kazenska ovadba, povečalo za 13%. Ta trend se nadaljuje 

tudi v letošnjem letu. 

Nasilje nad ženskami v družini predstavlja pandemijo znotraj pandemije oz. pandemijo v senci, kot so jo 

poimenovali v Agenciji ZN-a za ženske. 

Splošno sprejeta strategija z omejevanjem gibanja in zapiranjem v stanovanja, je sicer koristna pri 

zamejevanju širjenja okužbe, po drugi strani pa se zaradi tega v nekaterih družinah močno poveča 

tveganje za eskalacijo konfliktov in nasilja.  

Če v družini živi oseba, ki je nasilna, je družina v času lockdowna ujetnik nasilneža. Člani družine nimajo 

možnosti umika, njihovi socialni stiki so močno omejeni ali povsem prekinjeni, iskanje zunanjih virov 

pomoči pa otežkočeno.  

 

Problematično igranje na srečo in nasilje v družini 

S številnimi raziskavami so dokazane povezave med problematičnim igranjem na srečo ter 

intimnopartnerskim nasiljem ter nasiljem nad 

drugimi člani družine. Izsledki iz teh raziskav 

sugerirajo, da je problematično hazardiranje člana 

družine lahko predhodnica nasilja.  

Eden od ključnih znakov problematičnega 

hazardiranja so finančne težave v družini, te pa 

vodijo v prepire med partnerjema in poskrbijo za 

stalno konfliktno stanje.  Težave, o katerih poročajo 

družine, so: zaigran denar za gospodinjstvo, laži in       

 

V družinah, kjer je prisotno problematično 

igranje na srečo, je pojav družinskega 

nasilja trikrat bolj verjeten kot v družinah, 

ki problematičnega igranja na srečo ne 

poznajo. 

                                 (Dowling et al. 2014) 



 
 

 

prevare, prepiri, jeza in nasilje, zapostavljanje družine, finančna prikrajšanost, poslabšana komunikacija, 

prizadeti partnerski odnos, zmeda pri razdelitvi vlog in obveznosti v družini, pojavi drugih oblik 

zasvojenosti... 

 

Nasilja v družini ne izvaja zmeraj oseba, ki hazardira na 

problematičen način, ta je lahko tudi žrtev.  

Nasilje povezano s problematičnim hazardiranjem je 

večinoma verbalno, nemalokrat pa je tudi fizično. Žrtve 

fizičnega nasilja so največkrat ženske in dekleta, saj so 

večinoma tudi fizično šibkejše od svojih partnerjev.  

 

Tveganje za pojav nasilja v družini se lahko dodatno poveča, ko se problematičnemu hazardiranju pridruži 

še alkohol. V različnih študijah po svetu so dokazali jasne povezave med zlorabo alkohola in 

problematičnim igranjem na srečo. Po neki ameriški študiji je zloraba alkohola pri problematičnih igralcih 

na srečo sedemkrat bolj verjetna kot pri neigralcih 

in igralcih z zmernim tveganjem za razvoj težav. 

Študija iz avstralske države Viktorija pa je ugotovila, 

da je alkohol zlorabljala skoraj polovica 

problematičnih igralcev v vzorcu, medtem ko je 

istočasno to veljalo le za 14% igralcev brez težav.  

Kombinacija problematičnega igranja na srečo ob 

sočasni zlorabi alkohola predstavlja še dodatno 

tveganje za izbruh nasilja v družini ali partnerskem 

odnosu. 

Dogodki, ki v obdobju korone lahko odigrajo vlogo sprožilca nasilja so: izolacija, brezposelnost, finančne 

težave,  frustracija zaradi nedostopnosti iger na srečo. Vse to lahko pripelje do konfliktov, zanemarjanja 

ter psihičnega, fizičnega, ekonomskega nasilja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več kot polovica problematičnih 

igralcev na srečo (56%) poroča, da 

so že izvajali fizično nasilje nad 

lastnimi otroki. 

               (Dowling et al. 2014) 

Po svetu je odmeval primer 30 letnega Billy Joe Saundersa (VB), svetovnega prvaka v 

boksu v super-srednji kategoriji, ki je na družbenih omrežjih objavil video vadnico 

(tutorial), v katerem moškim gledalcem svetuje, kako obračunati s partnerico, če vam ta 

v času lockdowna požre živce. V videoposnetku stoji ob boksarski vreči in moškim 

razlaga tehnike, kako partnerico udariti po bradi in kako ji takoj zatem prisoliti še levi 

kroše. 

Britanska boksarska zveza je boksarja najprej suspendirala, kasneje pa mu je suspenz 

odpravila in mu odredila finančno kazen v višini 15.000 funtov (17.540 €). 

Billy Joe Saunders je tudi hazarder, v nekem drugem videu je objavil, kako je v enem 

samem večeru v kazinu zapravil 22.000 funtov (25.725 EUR). 

 

V neki študiji med problematičnimi 

igralkami iger na srečo je manjša skupina 

igralk poročala, da so z igranjem na srečo 

pričele zaradi eskapizma oz. bega pred 

psihičnim oz. fizičnim nasiljem partnerja. 

 

 



 
 

 

Kje iskati pomoč v primeru nasilja: 
  
Društvo SOS telefon                                        01 544 35 13, 080 1155,  drustvo-sos@drustvo-sos.si 
Društvo za nenasilno komunikacijo                    01 434 48 22, 031 736 726, vh.dnk@siol.net 
Društvo ženska svetovalnica                             01 251 16 02, 031 233 211, kc@svetovalnica.org 
Društvo življenje brez nasilja                            07 3326 895, drustvo.dzbn.nm@gmail.com 
Združenje proti spolnemu zlorabljanju               01 431 33 41, 080 28 80, spolna.zloraba@siol.net  
Krizni center za odrasle žrtve nasilja Maribor      02 250 66 00, gp-csd.marib@gov.si 
Krizni center za žrtve nasilja Piran                     05 903 95 90, kczn.csdjprim@gov.si 

 

V RAZMISLEK:  

 

Konflikte v 
družini, ki so 
posledica igranja 
na srečo, lahko 
odpravite tako, 
da igranje na 
srečo opustite 
(ali pa vaš 
partner). 

 

 

 

Za opustitev iger na srečo ni nikoli prezgodaj ali prepozno! Dalj časa, kot odlašate, 
bolj se poglablja finančna luknja, ki jo povzroča hazardiranje. Istočasno se 
povečujejo tudi tveganja za raznovrstne negativne posledice igranja na srečo. 
Mednje sodijo konflikti z bližnjimi, izguba prihrankov, službe, partnerja, družine ali 
zdravja.  

Denarja, ki je bil zaigran, ni več mogoče povrniti in je nanj potrebno za zmeraj 
pozabiti. Lov za izgubljenim zakladom je zanesljiva pot v še večje težave.  

Sprejmite dejstvo, da z igrami na srečo ni moč služiti denarja in da s hazardom ne 
morete zakrpati nobene finančne luknje. 

Z opustitvijo igranja na srečo boste odpravili ključni vzrok za konflikte. Veliko težje 
pa si bo povrniti partnerjevo polno zaupanje.  

Možnost 
samoprepovedi 
igranja iger na 
srečo:             

 
S podpisom posebne izjave je možno uveljaviti samoprepoved igranja na srečo za 
celotno območje Slovenije. Prepoved velja povsod, kjer je za igranje na srečo 
potrebna osebna identifikacija. Velja torej za igralnice, igralne salone ter online 
igranje na spletnih straneh Loterije in Športne loterije Slovenije. Natančnejša 
navodila najdete na naši spletni strani. 

Na voljo so 
brezplačne                        
psihoterapije: 

 
Na voljo so v Mariboru in v Ljubljani. Ob vstopu v program terapij vas testiramo, 
potrebna je tudi popolna abstinenca od iger na srečo. Pomoč v obliki terapije 
nudimo tudi bližnjim osebam hazarderja, saj so tudi same žrtev hazarda. 

 
 

 
Spletna stran: 

 
Kontakt: 

 
Email: 

http://www.mladihazarder.si 040 632 232 zavod.etnika@gmail.com 

             

Program podpirajo: 

 

 

 
 


