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Sara Jerebic
Travma spolne zlorabe v otroštvu in intimni partnerski odnos. Doktorska disertacija.
Mentor: Tanja Repič Slavič. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2016. 214 str.
Sara Jerebic je v svoji disertaciji raziskovala travmo spolne zlorabe v otroštvu v
povezavi z intimnimi partnerskimi odnosi. V teoretičnem delu spolno zlorabo najprej predstavlja kot travmo v vseh njenih sistemskih razsežnostih. Nadaljuje z opisom njenih posledic na individualni in medosebni ravni. V tem kontekstu predstavlja intimni partnerski odnos in družinske odnose v izvirni družini. Sledi prikaz
relacijske zakonske terapije in biblično-teološki del, v katerem so zajeti trije odlomki iz Prve Mojzesove knjige, odlomek iz Knjige sodnikov, odlomek iz Druge Samuelove knjige ter posamezni deli zgodbe Tobija in Sare iz Tobijeve knjige.
Empirični del je sestavljen iz kvantitativnega in kvalitativnega dela. Namen je
bil poiskati odgovore na pet raziskovalnih vprašanj. V kvantitativnem delu avtorico zanimajo razlike med pari, ki so spolno zlorabo v otroštvu doživeli, in pari, ki
spolne zlorabe niso doživeli. V ta namen si je zastavila tri raziskovalna vprašanja
in vključila 84 parov (udeležence dveh skupin za zakonce), ki jih je analizirala s samoocenjevalnimi inšturmenti.
Pri prvem raziskovalnem vprašanju so jo zanimale razlike v kakovosti zakonskega odnosa med pari, ki so travmo spolne zlorabe v otroštvu doživeli, in pari, ki te izkušnje nimajo.
Ugotovitve so pokazale, da med obema skupinama statistično pomembne razlike ni.
Pri drugem raziskovalnem vprašanju so jo zanimale razlike v avtonomiji in intimnosti delovanja v izvirni družini med pari, ki so v otroštvu spolno zlorabo doživeli, in pari, ki te izkušnje nimajo. Rezultati so pokazali, da ima skupina parov, ki
so travmo doživeli, statistično pomembno nižjo avtonomijo in intimnost v primerjavi z drugo skupino parov.
Pri tretjem raziskovalnem vprašanju so avtorico zanimale razlike na področju
telesne oziroma spolne varnosti med pari, ki so travmo spolne zlorabe v otroštvu
doživeli, in pari, ki je niso. Ugotovitve so pokazale, da ima skupina parov, ki so
travmo doživeli, statistično pomembno nižjo spolno varnost.
V kvalitativnem delu je želela avtorica doživljanje intimnosti pri parih proučiti še
bolj poglobljeno, zato je pet parov, v katerih je vsaj eden izmed partnerjev v otroštvu doživel spolno zlorabo, šest mesecev spremljala v procesu relacijske zakonske
terapije. V tem delu je avtorica iskala odgovore na dve raziskovalni vprašanji.
Pri prvem vprašanju jo je zanimalo, kakšne so značilnosti intimnega partnerskega odnosa pri parih, ki so v otroštvu doživeli travmo spolne zlorabe, v procesu
relacijske zakonske terapije. Ugotovitve so pokazale, da intimnost teh parov zaznamujejo težave na področju spolnosti, boleči odnosi v primarni družini, obrambna komunikacija in neprijetna čutenja.
Drugo vprašanje se je navezovalo na spremembe v medsebojni prilagojenosti
in intimni varnosti pred začetkom terapije in po njej. Po šestih mesecih terapije
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se je kakovost partnerskega odnosa izboljšala, prav tako se je povečala tudi stopnja predanosti in zaupanja na področju spolnosti. Tudi pari sami so na področju
komunikacije, spolnosti, čustvovanja, družinskih odnosov in medsebojne povezanosti zaznali številne pozitivne spremembe.
Pri zaključkih raziskave je treba upoštevati omejitve, povezane z nereprezentativnostjo vzorca, obenem pa tudi, da ima vsak par, ki je v otroštvu doživel spolno
zlorabo, svoj proces okrevanja.
Raziskava je pomemben doprinos k boljšemu razumevanju travme spolne zlorabe v otroštvu v povezavi z intimnim partnerskim odnosom in učinkovitosti relacijske zakonske terapije pri obravnavi parov, ki so v otroštvu doživeli spolno zlorabo.
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