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Raziskavam o trpinčenih otrocih in nasilju v družini in med zakonci so se v
zadnjem času pridružile še raziskave o nasilju med mladostniki, ki "hodijo skupaj". Ena od prvih raziskav na tem področju v ZDA je ugotovila, da je približno petina študentov oziroma študentk doživela agresijo v svojih predzakonskih
odnosih. Prva raziskava o nasilju med srednješolsko mladino v ZDA, je ugotovila, da je 12 odstotkov mladih doživelo taka dejanja v vsaj enem od svojih
partnerskih odnosov. Pri tem je 17 odstotkov tistih, ki so doživeli napadalnost,
odgovorilo, da je bila napadalnost obojestranska. Ob tem je zanimivo, da približno enako število fantov in deklet poroča, da so bili sami nasilni ali pa da
so doživeli nasilje drugega partnerja. Raziskava, o kateri poročajo 0 ' K e e f f e
in soavtorice, je bila izvedena v enem od šolskih okolišev v Sacramentu v Kaliforniji v šolskem letu 1982/83. Zajela je 256 učencev in učenk srednje šole
(high school), približno enako število fantov in deklet, med njimi dve tretjini
belcev. Najmočneje so zastopani pripadniki srednjih dohodkovnih razredov, iz
popolnih družin in povprečni ali boljši učenci, skratka, "normalna populacija".
Približno dve tretjini nista v svojih odnosih s partnerji doživeli nasilja oziroma
napadalnosti, to pomeni ne groženj z napadalnimi ali nasilnimi dejanji, ne takih dejanj samih. Dobra tretjina pa jih je že doživela taka dejanja ali grožnje
(36 %). Avtorice pravijo, da jih je ta številka presenetila.
Napadalna dejanja je doživelo 27 odstotkov vprašanih. Približno 8 odstotkov je
takih, ki so bili samo žrtve napadalnosti, 7 odstotkov takih, ki so bili samo
napadalci in 12 odstotkov takih, ki so bili oboje, včasih žrtve, včasih napadalci. Med dekleti jih je več, ki so doživele napadalnost in nasilje, četudi le v
obliki groženj (41 %), kot med fanti (30 %). Med dekleti je tudi več takih, ki
so bile same napadalke (12 %), kot med fanti (7 %), tudi precej več, ki so
bile včasih napadalke, včasih žrtve (18 %), kot med fanti (12 %). Skratka, kaže, da jih je med dekleti več, ki so zapletena v nasilna dejanja in grožnje, in
da imajo pri tem aktivno vlogo večkrat kot fantje. Raziskava nam o teh razlikah med spoloma ne pove nič podrobnega, prav izrecno je zapisano, da razlike med spoloma niso podrobneje analizirane. Raziskovalke so namreč Nona,
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Seveda je možno in celo verjetno, da je med dekleti več takih, ki so bile napadalne do svojih fantov, vendar da gre pri tem za blažje oblike napadalnosti.
Tega iz raziskave ne zvemo, pač pa nam raziskovalke ponujajo nekakšno ideološko opravičilo, češ da gre za znamenje vse večje enakopravnosti žensk. Kako
je s tem, niso analizirale, pač pa so skrbno popisale, kakšne vrste napadal-

nosti in nasilja se nasploh, nerazčlenjeno po spolu, najpogosteje pojavljajo. V r stni red po pogostosti je takle: primazati zaušnico, poriniti, vreči kak predmet
v partnerja, boksniti, brcniti, groziti z nožem ali pištolo, udariti s kakim predmetom, pretepsti. V takem zaporedju navajajo ta dejanja tako žrtve kot napadalci. Kakšne so bile posledice tega nasilja? Da ni bilo nobenih posledic za
partnerski odnos, trdi 30 odstotkov žrtev in 37 odstotkov napadalcev. Da je nasilje prizadelo partnerski odnos, trdi 33 odstotkov žrtev in 26 odstotkov napadalcev; da ga je izboljšalo, pa 21 odstotkov žrtev in 17 odstotkov napadalcev.
Dejanje je povzročilo prekinitev odnosa po mnenju 12 odstotkov žrtev in 14 odstotkov napadalcev. Lahko bi sklepali, da ta dejanja v resnici niso bila tako
kruta in usodna, ali pa, da se najdejo partnerji, ki radi vidijo, da je njihov odnos popopran z malo nasilja.
Nič kaj šaljiva pa ni ugotovitev, da tisti učenci, ki pravijo, da so doživeli nasilje med staršema, pogosteje kot drugi poročajo, da so tudi v svojem partnerskem odnosu doživeli nasilje. Več kot polovica tistih, ki so doživeli nasilje med
staršema, ga je doživelo tudi v svojem odnosu. Tudi med tistimi, ki so kot o t roci doživeli nasilje od staršev, jih je več, ki poznajo nasilje tudi v svojem partnerskem odnosu, le da ta .razlika ni statistično pomembna. Tudi ta raziskava
ugotavlja, da je nasilje povezano z alkoholizmom, natančnih številk o tej zvezi
pa poročilo ne navaja.
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Za zdravnike pravi star rek, da na njihove uspehe sije sonce, neuspehe pa prekrije zemlja. To - žal ali na srečo - ne velja tako dobesedno. V zgodovini medicine je veliko primerov, da so se morali zdravniki zagovarjati zaradi dejanj,
ki so ogrozila zdravje ali ugled njihovih bolnikov. Socialni delavci še te tolažbe
nimajo, da bi njihove neuspehe prekrila zemlja. V večini primerov se t i neuspehi bolj ali manj namrgodeni in zlovoljni sprehajajo pod žarkim soncem in
razglašajo svoje slabe izkušnje s socialnimi delavci. Ne moremo reči, da je socialno delo posebno ugleden poklic; nasprotno, tudi pri nas so socialne službe
in socialni delavci večkrat predmet upravičenih ali neupravičenih javnih ali zasebnih očitkov. Ta javni pritisk vpliva na eni strani na povečanje skrbi za strokovnost dela, na drugi strani pa se pri strokovnih delavcih poveča previdnost,
kar pa ni vedno v korist uporabnikov. In prav o tem govori ta prispevek.
V Veliki Britaniji se sicer do sedaj ni zgodilo, da bi primere nestrokovnosti socialnih delavcev in napake socialnih služb obravnavala prava sodišča; obravnavala pa so jih "sodišča javnega mnenja", kot pisca imenujeta množična občila, pa
seveda strokovna in upravna telesa, zadolžena za nadzor nad strokovnostjo in poklicno etiko. To je bilo dovolj, da se je med strokovnimi delavci razširilo obrambno ravnanje. Pod tem izrazom je treba razumeti vsa tista dejanja, ki zavarujejo strokovnega delavca, ki pa ne koristijo ali pa celo škodujejo uporabniku.
V medicini poznamo t r i kategorije takih obrambnih ravnanj: (1) Ce uporabi

