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Retorika 9. razred 

Tema: nasilje nad ženskami  

 

Sklep: Opojne substance nikoli niso vzrok za nasilno dejanje, temveč zgolj dejavnik 

tveganja. 

Alkohol in prepovedane substance spadajo med stvari, ki so na žalost v današnjem času 

lahko dostopne skoraj vsakemu. Ob tem se sprašajmo, ali lahko prepovedane snovi ali 

morebiti alkohol vplivajo na nasilno vedenje nekoga. Psihologinja Zdenka Zalokar Divjak 

nasilje opredeljuje kot vse tisto, kar želimo doseči s silo, z namenom, da drugega 

prizadenemo. 

Alkohol je snov oz. konkretno pijača, ki etično gledano v tebi tako rekoč prebudi nekakšno 

drugo osebo, saj se večina ljudi pod vplivom alkohola obnaša zelo drugače kot ponavadi, ko 

so trezni. Prav tako je povzročitelj mnogih prometnih nesreč. Tako kot prepovedane 

substance te lahko zasvoji in ko padeš v cikel pitja, je brez pomoči težko prenehati. Recimo, 

da bi se denimo moški star okoli 27 let napil, pretepel svoje dekle in kasneje na sodišču ali 

obravnavi za to krivil alkohol. Substanca alkohol ni bila in nikoli ne bo izgovor za nasilno 

dejanje nekoga, saj je to vseeno povzročil on, njegova osebnost, in čeprav je mogoče imela 

pijača določen vpliv, je zraven dodala le nekakšno dimenzijo in dejanje še bol spodbudila. 

Seveda velja tudi, da je nasilje lahko hujše pod vplivom teh substanc, a to ne pomeni, da je 

oseba nasilna zaradi zaužitih snovi. Želim povedati, da nasilje v osnovi izvira iz osebnosti 

nasilneža.  

Če pogledamo našo družbo, je jasno, da se nasilje dogaja v vseh družbenih slojih in ni vzrok 

zanj predvsem alkohol ali droge. To trditev bi podkrepil s tem, da večina ljudi pod vplivom 

substanc ni nasilnih, razen če jih kdo izzove, saj ni v naravi človeka, da bi brez povoda ljudi 

napadel. Seveda obstajajo tudi izjeme, vendar večina ljudi povzroča nasilje v treznem 

stanju. Društvo za nenasilno komunikacijo prav tako izpostavlja dejstvo, da je vzrok za 

nasilje lahko tudi prepričnje osebe, da je nasilje legitimen torej veljaven način za dosego 

svojih ciljev. Alkohol ter nekatere ostale droge so resda lahko sprožilci nasilja, nikakor pa ne 
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vzrok. Te substance bi zaradi tega označil le kot dejavnik tveganja in ne vzrok nasilja nad 

ženskami.  

Moj sklep je torej: Opojne substance nikoli niso vzrok za nasilno vedenje, temveč zgolj 

dejavnik tveganja. 

 

Pripravil: Žan Luka Umičevič, 9. b 

 

Vir: Društvo za nenasilno komunikacijo. https://www.drustvo-dnk.si/o-nasilju/nasilje-nad-

zenskami.html (povzeto 21. 10. 2019) 
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