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Сажетак
У ра ду je пред ста вље но ис тра жи ва ње ре а ли зо ва но у пе ри-

о ду од ја ну а ра 2013. до ок то бра 2014. на те ри то ри ји Цр не Го ре, 
ко је је об у хва ти ло 168 за ви сни ка од дро га и 188 уче сни ка кон трол-
не гру пе. По да ци до би је ни ис тра жи ва њем по ро ди ца за ви сни ка и 
кон трол не гру пе у зна чај ној мје ри су ра сви је тли ли про бле ма ти ку 
нар ко ма ни је, у сми слу ути ца ја по ро дич них фак то ра на ге не зу нар-
ко ма ни је у цр но гор ским по ро ди ца ма. До би је ни ре зул та ти по ка зу ју 
да дис функ ци о нал ни по ро дич ни од но си и про це си, не срећ не жи-
вот не окол но сти, пре ко мјер но кон зу ми ра ње ал ко хо ла од стра не 
оца, ра ни гу би ци, пре за шти ћи ва ње од стра не мај ке, не ус кла ђе ни 
ста во ви ро ди те ља по пи та њу вас пи та ва ња, из о ста нак пре вен тив-
них раз го во ра са дје цом о дро га ма, не у пу ће ност ро ди те ља у њи-
хо во дру штво и ор га ни зо ва но сло бод но ври је ме, пред ста вља ју 
нај ва жни је по ро дич не фак то ре ри зи ка у ге не зи нар ко ма ни је код 
њи хо вог чла на.
Кључ не ри је чи: нар ко ма ни ја, по ро ди ца, гу би ци, ал ко хо ли зам оца, пре за-

шти ћи ва ње од стра не мај ке, ути цај си блин га, по ро дич ни 
ри ту а ли, пре вен тив ни раз го во ри, ро ди тељ ски над зор, по-
ро дич на ре ли ги о зност.
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ту политичких наука у Београду.
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1. НАРКОМАНИЈА И ПОРОДИЦА

Не по сто ји ја сно од ре ђен тип по ро ди ца из ко јих се ре гру ту ју 
за ви сни ци од дро га. Има их у си ро ма шним и бо га тим по ро ди ца ма, 
раз ли чи тог обра зо ва ња, са јед ним или ви ше дје це, у ко ји ма по сто-
ји ко рек тан брач ни од нос и у они ма гдје су ро ди те љи раз ве де ни. 
Ипак се не ке по ја ве и до га ђа ји мо гу из дво ји ти као фак то ри ри зи ка 
за на ста нак нар ко ма ни је јед ног или ви ше чла но ва. Осо бе ко је жи ве 
у по ро ди ца ма у ко ји ма су че сти кон флик ти, ко је су у дје тињ ству 
пре жи вје ле тра у ме и ко је у стре сним си ту а ци ја ма не ма ју со ци јал-
ну по др шку или вла сти те из во ре успје шног су о ча ва ња са стре сом, 
мо гу се окре ну ти дру гим ауто ри те ти ма и при бје ћи ко ри шће њу ра-
зних дро га као стра те ги је су о ча ва ња са сво јим про бле ми ма. Та дје-
ца од ма ле на нај ве ћи дио вре ме на на сто је про во ди ти ван по ро ди це, 
на ули ци, пре фе ри ра ју ћи дру же ње са вр шња ци ма ко ји има ју слич-
ну жи вот ну при чу (нпр. раз вод бра ка ро ди те ља, ро ди тељ ал ко хо ли-
чар, на сил ник, стал не сва ђе у ку ћи, и сл.).  

Нар ко ма ни нај че шће до ла зе из по ро ди ца у ко ји ма је емо ци-
о нал на ат мос фе ра хлад на и не при јат на за мла ду осо бу ко ја тра жи 
то пли ну, љу бав, си гур ност и пра ве иден ти фи ка ци је. У по ро ди ца ма 
за ви сни ка че сто се уоча ва не ја сност пра ви ла и оче ки ва ња, не до-
след ност у ка жња ва њу и на гра ђи ва њу дје це, раз ма же ност и мо рал-
на ла ба вост ро ди те ља у по гле ду вас пи та ва ња, те из о ста нак по др-
жа ва ња раз во ја по зи тив них на ви ка и ври јед но сти. Ако ро ди те љи 
има ју не у јед на чен став у вас пи та ва њу (је дан ро ди тељ за хтје ван, а 
дру ги по пу стљив), ди је те мо же би ти збу ње но и у не мо гућ но сти да 
из гра ди си стем ври јед но сти по ко ме би зна ло шта је до бро, а шта 
ло ше, шта сми је а шта не сми је. Не у пу ће ност ро ди те ља у то гдје 
су им дје ца, шта ра де и са ким про во де ври је ме, на ро чи то у са ти ма 
по сле шко ле, пред ста вља до дат ни фак тор ри зи ка. Не ки ино стра-
ни ауто ри ис ти чу чвр сту по ве за ност из ме ђу не до стат ка ака дем-
ског ин те ре со ва ња, од но сно ни ског школ ског успје ха и бје жа ња из 
шко ле са укљу че но шћу дје те та у вр шњач ко дру штво ко је кон зу-
ми ра дро ге, што упу ћу је на то да ро ди тељ ска по моћ и по др шка 
у дје те то вим школ ским ак тив но сти ма сма њу ју ри зик од ње го вог 
дро ги ра ња.1) По ста вља ње пре тје ра но не ре ал них иде а ла од стра не 
мор бид но ам би ци о зног/их ро ди те ља, до во де до фру стра ци ја, на-
пе то сти, не си гур но сти и осје ћа ња ма ње ври јед но сти код дје те та 

1) Da vid J. Haw kins, Ric hard F.Ca ta la no, Ja net Y. Mil ler, „Risk and Pro tec ti ve Fac tors for Al co-
hol and Ot her Drug Pro blems in Ado le scen ce and Early Adult hood: Im pli ca tion for Sub stan ce 
Abu se Pre ven tion.” Psycho lo gi cal Bul le tin, 1/1992, Vol. 112, pp. 83-84.
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у не мо гућ но сти да ис пу ни њи хо ва оче ки ва ња, што мо же про у зро-
ко ва ти да се окре не дро га ма као вен ти лу олак ша ња и пра жње ња 
пси хич ке тен зи је. Са дру ге стра не, по ста вља ње пре ни ских за хтје ва 
мо же ло ше ути ца ти на фор ми ра ње по зи тив не сли ке дје те та о се би, 
раз ви ти код ње га до жи вљај да је не спо соб но у по ре ђе њу са сво јим 
вр шња ци ма, што ни је до бра ин ве сти ци ја у ње го во са мо по у зда ње и 
са мо по што ва ње.2)   

Ме ри кан гас и ко ле ге су ука за ли на спе ци фич не и не спе ци-
фич не по ро дич не фак то ре ко ји до при но се ге не зи нар ко ма ни је код 
њи хо вих чла но ва. Спе ци фич ни фак то ри ко ји ди рект но ути чу на 
упо тре бу/зло у по тре бу дро га код дје це су: из ло же ност дро га ма, мо-
де ло ва ње ко ри шће ња дро га и ро ди тељ ска са гла сност за зло у по тре-
бу дро га. У не спе ци фич не фак то ре спа да ју: по ре ме ће на по ро дич на 
струк ту ра, из ла га ње брач ној не сло зи, из ло же ност ви со ком ни воу 
акут ног и хро нич ног стре са, по ро дич на пси хо па то ло ги ја, за не ма-
ри ва ње, емо ци о нал но, фи зич ко и сек су ал но зло ста вља ње и со ци-
јал на де при ва ци ја.3)

Бар, Хоф ман и Јанг су от кри ли да ако су ро ди те љи то ле-
рант ни на узи ма ње дро га, ве ћа je вје ро ват но ћа да ће њи хо ва дје ца 
има ти при ја те ље ко ји се дро ги ра ју, а ти ме мо жда и са ми по че ти 
да кон зу ми ра ју дро ге.4) Уко ли ко ве ћи број чла но ва до ма ћин ства 
ко ри сти дро ге или укљу чу је дје цу у њи хо во ко ри шће ње, дје ца су 
та ко ђе у ри зи ку да се окре ну дро ги ра њу. По зна то је да дје ца уче 
ви ше на при мје ри ма не го кроз упо тре бу го во ра. Не ри јет ко ро ди-
те љи дје ци ша љу „ду пле по ру ке” ства ра ју ћи та ко кон фу зи ју код 
њих (нпр. отац ко ји пре ко мјер но кон зу ми ра ал ко хол го во ри дје-
те ту о штет но сти дро га и ал ко хо ла). Лон дон ско ис тра жи ва ње је 
от кри ло да је три пу та ве ћа вје ро ват но ћа да ће ика да ко ри сти ти 
дро гу, они мла ди љу ди ко ји су опа зи ли да је не ки члан по ро ди-
це узи мао или узи ма дро гу. Дру га лон дон ска сту ди ја је по ка за ла 
да 41% ро ди те ља ис пи та них опи јат ских за ви сни ка има исто ри ју 
про бле ма тич ног ко ри шће ња дро га или ал ко хо ла. Ис тра жи ва ње хе-
ро ин ских за ви сни ка Pho e nix Ho u se у Њу јор ку, по ка за ло је да 30% 

2) Зо ран Пе тро вић, Ал ко хо ли зам и нар ко ма ни је, Уни рекс, Под го ри ца. 2006, стр. 189-222.

3) Kat hleen R. Me ri kan gas, Li sa Di er ker, Bren da Fen ton, „Fa mi lial Fac tors and Sub stan ce 
Abu se: Im pli ca ti ons for Pre ven tion.”, Ge ne tic Epi de mi logy Re se arch Unit, Yale Uni ver sity 
School of Me di ci ne, p. 20, до ступ но на: http://ar chi ves.dru ga bu se.gov/pdf/mo no graphs/mo-
no graph177/012-041_Me ri kan gas.pdf 

4) Step hen J. Ba hr, John P. Hof fmann, Xi aoyan Yang, „Pa ren tal and Pe er In flu en ces on the Risk 
of Ado le scent Drug Use.” The Jo ur nal of Pri mary Pre ven tion, No 6/2005, Vol. 26, pp. 529 
-551.
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ис пи та ни ка има оче ве ал ко хо ли ча ре, 18% мај ке ал ко хо ли чар ке, а у 
41% слу ча је ва је по сто ја ло хап ше ње не ког чла на по ро ди це, нај че-
шће бра та.5) Сај лха мер је сма трао да по сто ји оп шти кон сен зус да 
се дје ца ал ко хо ли ча ра че шће су о ча ва ју са ни зом пси хо-со ци јал них 
про бле ма и да по сто ји по ве ћан ри зик да у од ра слом до бу има ју 
про бле ме мен тал ног здра вља, као што су: де пре си ја, зло у по тре ба 
дро га и ан ти со ци јал но по на ша ње. Мо ли на је вје ро вао да нај ва жни-
ји узро ци ко ри шће ња дро га ле же у ква ли те ту од но са ро ди тељ – ди-
је те и ро ди тељ ском над зо ру адо ле сцент ског по на ша ња. Ро бинс је 
ука зао на то да је по ро дич ни кон фликт по ве зан са ма ло љет нич ком 
де лин квен ци јом и зло у по тре бом дро га, док је Ба у мринд сма трао 
да не ди рек тив ни ро ди тељ ски ста во ви или ста во ви пре ми сив но сти 
до при но се ви со ком ни воу упо тре бе дро га код дје це. Рај ли је на вео 
ка рак те ри сти ке по ро ди ца са адо ле сцен ти ма ко ји зло у по тре бља ва-
ју дро ге: не га тив ни ко му ни ка ци о ни обра сци (кри ти ка, не до ста так 
по хва ла), не до след на и не ја сна огра ни че ња у по на ша њу и не ре ал-
на оче ки ва ња ро ди те ља од дје це. Ко јер је сма тра ла да су се дру-
штве ни фак то ри, ко ји ути чу на ра ни раз вој у окви ру по ро ди це, као 
што су не до ста так ме ђу соб ног ве зи ва ња, не е фи ка сно ро ди тељ ство 
и ха о тич но кућ но окру же ње, по ка за ли као на ро чи то ва жни по ка за-
те љи ри зи ка.6)

Стан тон и са рад ни ци су 1978. го ди не спро ве ли ис тра жи ва ња 
о за ви снич ким по ро ди ца ма у Фи ла дел фи ји. Они су опи са ли про то-
тип по ро дич ног обра сца за за ви сни ке од дро га, гдје је мај ка опи-
са на као об зир на и по све ће на у по ди за њу дје це, ко ја је че сто за ви-
сни ка ста вља ла у по зи ци ју нај о ми ље ни јег дје те та. Са дру ге стра не, 
оче ви му шких за ви сни ка нај че шће су опи си ва ни као одво је ни, не-
у кљу че ни у по ди за ње дје це, емо ци о нал но уда ље ни или чак ауто-
ри тар ни и на сил ни. Ка да је је ри јеч о за ви сни ца ма, оне су ис та кле 
да су че сто ула зи ле у ком пе ти ци ју са сво јим мај ка ма (ко је ви де као 
пре за штит нич ке и ауто ри тар не), док су оче ве опи са ле као не у год не 
или глу пе, или чак пре тје ра но об зир не и „уго дљи ве”, че сто сек су-
ал но агре сив не и ал ко хо ли ча ре, због че га је ри зик од ин це ста ве ћи 
не го код оста ле по пу ла ци је. Стан тон и са рад ни ци су та ко ђе до шли 
до по да та ка да је ве ли ки дио за ви сни ка имао ис ку ство се па ра ци-
је или смр ти ро ди те ља, углав ном оче ва, при је 16 го ди не жи во та. 

5)  Ро са Ша пић, Уло га по ро ди це и пси хо ти ци зма у по ли ток си ко ма ни ји, За ду жби на Ан дре-
је вић, Бе о град, 2008, стр. 46.

6) Ga bri e le Scha fer ,,Fa mily Fun cti o ning in Fa mi li es with Al co hol and ot her Drug Ad dic tion.” 
So cial Po licy Jo ur nal of New Ze a land, Mi ni stry of So cial De ve lop ment, Wel ling ton, 37/2011, 
pp. 135-152.
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Пре у ра ње на се па ра ци ја од ро ди те ља мо же про у зро ко ва ти стрес и 
пси хич ку тра у му, ко ја је че сто из вор анк си о зно сти, па и је дан од 
по во да за кон зу ми ра ње дро га мо же би ти осло ба ђа ње од на го ми ла-
не анк си о зно сти.7)  

Пре ма Ван кеу 48% нар ко ма на до ла зи из по ро ди ца ко је су већ 
би ле рас пад ну те или су се на ла зи ле не по сред но пред рас ту ра њем, 
док су ис тра жи ва ња Швар ца, Бшо ра и Бур хар да у За пад ној Ње мач-
кој по ка за ла да је 82% за ви сни ка по те кло из тзв. „bro ken ho mes”.8)

Дје ца из раз ве де них бра ко ва су ра њи ви ја од дру ге дје це, а 
жи вот са јед ним ро ди те љем и по вре ме но ви ђа ње дру гог не кој дје-
ци не мо гу на док на ди ти осје ћај пра ве по ро дич не ат мос фе ре. У на-
сто ја њу да ком пен зу ју сво је или од су ство дру гог ро ди те ља то че сто 
чи не на не а де ква тан на чин – пре ви ше су то ле рант ни, да ју дје те ту 
ве ли ке су ме нов ца и сл. Ова дје ца нај че шће љу бав, при хва та ње и 
афир ма ци ју тра же у дру штву вр шња ка, и уко ли ко њи хо ву гру пу 
чи не кон зу мен ти дро га, у ве ли ком су ри зи ку да се и она опре ди је-
ле за та кав не га тив ни стил жи во та. 90% дје це раз ве де них ро ди те-
ља до жи вје ло је шок при ли ком раз во да бра ка, 50% на во ди осје ћај 
од ба че но сти а тре ћи на дје це из ра жа ва страх да ће их на пу сти ти и 
дру ги ро ди тељ.9) Кла ус Кох је ис та као да од ла зак оца из по ро ди це 
нај те же под но се дје ча ци око 10 го ди на ста ро сти, јер се иден ти фи-
ку ју са њим (што је сва ка ко ма ње из ра же но у слу ча је ви ма гдје отац 
ни је имао не ку ва жну уло гу у по ро ди ци и жи во ту дје те та).10) 

Дје ца са мо хра них ро ди те ља су та ко ђе у ри зи ку да се окре ну 
де ви јант ним об ли ци ма по на ша ња и опре ди је ле се за дро ге. По ред 
од лу ке ро ди те ља о са мо стал ном ро ди тељ ству, мо же се ра ди ти и о 
си ту а ци ји ка да брак или ро ди тељ ска уло га пре ста ну услед смр ти 
јед ног ро ди те ља. У том слу ча ју се ро ди тељ и ди је те су о ча ва ју са 
ве ли ким гу бит ком, а уло ге ко је су у жи во ту дје те та има ла оба ро-
ди те ља тре ба да пре у зме са мо је дан, ко ји че сто то или не зна или 

7) Dun can M. Stan ton, Tho mas C. Todd, Da vid B. He ard, Sam Krischner, Je rry I. Kle i man, 
Da vid T. Mo watt, Paul Re i ley, Sa muel M. Scott, John M. Van De u sen, ,,He roin Ad dic tion as 
a Fa mily Phe no me non: A New Con cep tual Mo del.” Ame ri can Jo ur nal of Drug and Al co hol 
Abu se, 2/1978, pp. 125 – 150.  

8) Вла де та Је ро тић, Лич ност нар ко ма на, Арс Ли бри, Бе о град, 2008, стр. 48.

9) Ne ven ka Bla žić Čop, Put u ži vot bez ovi sno sti o dro ga ma: pri ruč nik za ro di te lje i uče ni ke, 
Ge ne sis, Za greb, 2003, str. 77.

10) Kla us Koh, Mi ha Bru mlik, Sa bi na An dre zen, Ve li ka knji ga o ro di telj stvu, La gu na, Be o grad, 
2013, str. 202.
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не мо же.11) Хоф ма но во ис тра жи ва ње је от кри ло да је мно го ве ћа 
вје ро ват но ћа да ће адо ле сцен ти, ко ји ма је је дан ро ди тељ умро, у 
по ре ђе њу са адо ле сцен ти ма ко ји жи ве са оба ро ди те ља иза бра ти 
вр шњач ко дру штво ко је уче ста ло кон зу ми ра дро ге, што упу ћу је на 
то да су у ви со ком ри зи ку да поч ну да се дро ги ра ју.12) Ве о ма ма ла 
дје ца (из ме ђу 6 мје се ци и 4 го ди не), ко ја не мо гу да ра зу ми ју смрт 
или би ло ко ји дру ги раз лог за не ста нак ро ди те ља, за кљу чу ју да ро-
ди тељ ни је же лио да оста не и код њих се ја вља ин тен зи ван осје ћај 
да ни су до вољ но до бра, ли је па, ври јед на и при влач на људ ска би ћа 
да би за др жа ла ро ди те ља. Че сто их ци је лог жи во та пра ти осје ћа ње 
не при ла го ђе но сти и ни же ври јед но сти.13)

Мек нер је на гла сио да при су ство обје ро ди тељ ске фи гу ре у 
жи во ту дје те та „спре ча ва ко ри шће ње са мо јед не вас пит не ме то де 
и опа сност од бли ске сим би от ске ве зе са мај ком.” Он је сма трао да 
оче ви има ју на ро чи то ва жну уло гу у пе ри о ду адо ле сцен ци је, јер 
нај че шће пред ста вља ју ауто ри тет, те на успје шни ји на чин од мај ке 
по сти жу да по ста ве дје ци гра ни це и ка на ли шу на чи не по на ша ња 
ка рак те ри стич не за адо ле сцен те. То се углав ном од но си на по што-
ва ње пра ви ла, со ци јал но по на ша ње, ко ри шће ње дро га, ал ко хо ла 
и ци га ре та, ор га ни зо ва ње сло бод ног вре ме на и школ ских оба ве-
за и ак тив но сти. Мек нер је да ље ис та као да је дје ча ци ма у то ку 
од ра ста ња по треб но да има ју му шку фи гу ру ко ја ће им по мо ћи у 
тра же њу соп стве ног иден ти те та и фор ми ра њу си гур не, ста бил не и 
са мо стал не осо бе.14) 

У ве ли ком бро ју по ро ди ца за ви сни ка по сто ји бунт нар ко ма-
на про тив оца, а иден ти фи ка ци ја са њим је де фект на или у пот пу-
но сти из о ста је. У слу ча је ви ма од су ства оца из по ро ди це и ње го вог 
мо рал ног ослон ца, адо ле сцент у не мо гућ но сти да за до во љи сво ја 
оче ки ва ња у од но су на ње га мо же при хва ти ти не га тив не и не по-
жељ не иден ти фи ка ци је ко је укљу чу ју и дро ги ра ње.15) По ка за ло се 
да се ,,дро га ја вља као освет нич ки три јумф из бо ром не га тив ног 

11) Бо ро Ла зић, „То мо же би ти и ва ше де те.” Ча со пис за пре вен ци ју и ле че ње бо ле сти за ви-
сно сти, Спе ци јал на бол ни ца за бо ле сти за ви сно сти, Бе о град, 2009, стр. 25.

12) An ne E. Ber rett, Tur ner R. Jay, „Fa mily Struc tu re and Sub stan ce Use Pro blem in Ado le scen ce 
and Early Adult hood: exa ming ex pla na ti ons for the re la ti on ship.” Ad dic tion, So ci ety for the 
Study of Ad dic tion, 101/2006, pp. 109 -120.

13) Mar ga ret Re in hold, Ka ko pre ži ve ti upr kos ro di te lji ma, Esot he ria, Be o grad, 2005, str. 202.

14) Kla us Koh, Mi ha Bru mlik, Sa bi na An dre zen, Ve li ka knji ga o ro di telj stvu, La gu na, Be o grad, 
2013, str. 110.

15) Сте ван Пе тро вић, Дро га и људ ско по на ша ње, Деч је но ви не, Гор њи Ми ла но вац, 1998, 
стр. 231-232.
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иден ти те та са сим бо ли ком ка жња ва ња ро ди те ља.”16) Ака де мик 
Вла де та Је ро тић је ис та као да је нај че шћи пси хич ки узрок по ја ве 
нар ко ма ни је не до ста так ро ди тељ ске љу ба ви у ра ном дје тињ ству. 
Об ја шња ва да је по сле ди ца овог мањ ка љу ба ви сла бо раз ви је на 
ор га ни за ци ја Ја-прин ци па код ове осо бе, због че га она за до вољ-
ство тра жи на по гре шној стра ни. По ја ча на уну тра шња на пе тост се 
при вид но и крат ко трај но сма њу је кон зу ми ра њем дро га, због че га 
чо вјек по ста је роб сво је стра сти, од но сно гри је ха.17) Пре ма пси хи-
ја та ру Јо ва ну Бу ке ли ћу мла ди нар ко ма ни јом по ку ша ва ју да оку-
пе сво је по ро ди це, што не ри јет ко има сим бо ли ку оку пља ња око 
одра.18)

2. ЕМПИРИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ

У пе ри о ду од ја ну а ра 2013. до ок то бра 2014. го ди не на те-
ри то ри ји Цр не Го ре  ре а ли зо ва но је ис тра жи ва ње о ути ца ју по ро-
дич них фак то ра на ге не зу нар ко ма ни је, те на ли је че ње и успје шну 
ап сти нен ци ју за ви сни ка. Том при ли ком су ко ри шће на два стан дар-
ди зо ва на упит ни ка: за циљ ну гру пу – за ви сни ке и кон трол ну гру пу 
– осо бе ко је ни су про ба ле дро гу. Ис тра жи ва њем је об у хва ће но 168 
за ви сни ка (ак ту ел них, бив ших, на трет ма ну) ко ји про ла зе или су 
за вр ши ли про гра ме од ви ка ва ња од дро га у ЈУ за ли је че ње, ре ха би-
ли та ци ју и ре со ци ја ли за ци ју ко ри сни ка пси хо ак тив них суп стан ци 
„Ка ка риц ка го ра”, Под го ри ца (41 ис пи та ник), НВО „Пре по род”, 
Ник шић (25), НВО „4 LI FE“ (14), „РЕ ТО” цен тар, Да ни лов град 
(11), Удру же ње ано ним них нар ко ма на (6), као и они за ви сни ци ко-
ји су у по ме ну том пе ри о ду би ли на од слу же њу ка зне за тво ра у За-
во ду за из вр ше ње кри вич них санк ци ја у Спу жу (71 ис пи та ник). 
Кон трол на гру па од 188 уче сни ка ко ји ни су про ба ли дро гу са те-
ри то ри је ци је ле Цр не Го ре ко ри шће на је ра ди по ре ђе ња са фо кус 
гру пом у ци љу вје ро до стој ни јег по твр ђи ва ња или опо вр га ва ња по-
ста вље них хи по те за.

16) Јо ван Бу ке лић, Дро га у школ ској клу пи, Ве лар та, Бе о град, 2002, стр. 11.

17) Вла де та Је ро тић, Не у ро тич не по ја ве на шег вре ме на, Слу жбе ни лист СЦГ, Бе о град, 
2004, стр. 161.

18)  Јо ван Бу ке лић, Ibid, стр. 215.
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3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

3.1. Полна структура испитаника
Г.1. Структура испитаника по полу

Узор ком је об у хва ће но 168 за ви сни ка од дро га (158 му шког 
и 10 жен ског по ла) и 188 гра ђа на ко ји ни су про ба ли дро гу (161 ис-
пи та ник му шког по ла и 27 жен ског по ла).

По да ци о пол ној струк ту ри за ви сни ка ука зу ју на вје ро ват-
но ћу да су му шкар ци скло ни ји ко ри шће њу и зло у по тре би дро га у 
од но су на же не.

3.2. Адолесценција и почеци конзумирања дрога

Го то во све сту ди је упо зо ра ва ју на то да је пе ри од адо ле сцен-
ци је на ро чи то кри тич на фа за у раз во ју дје те та, ко ју ка рак те ри ше 
пре тје ра на осје тљи вост, на пе тост, не си гур ност, сво је гла вост, збу-
ње ност, бунт про тив кон вен ци ја, ври јед но сти и ауто ри те та, же ља 
за се па ра ци јом и са мо стал но шћу, из ра же на ра до зна лост и по тре ба 
адо ле сцен та да бу де уочен, да се сви ди дру ги ма и при па да не кој 
гру пи. Адо ле сцен ти тра же се бе и свој си стем ври јед но сти, а с об-
зи ром на то да још уви јек не ма ју оформ љен иден ти тет, вр шњач-
ка гру па мо же би ти ве о ма зна ча јан фак тор у фор ми ра њу њи хо ве 
лич но сти. Ста па ње соп стве ног иден ти те та у груп ни иден ти тет вр-
шња ка ука зу је на не до ста так чвр шћих ве за у по ро ди ци, ко је дје те-
ту то ком од ра ста ња ни су обез би је ди ле аде кват но са мо по што ва ње 
и са мо вред но ва ње. 
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Ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња по ка зу ју да је нај ве ћи број за-
ви сни ка у Цр ној Го ри пр ви пут про бао дро гу при је на вр ше не 26. 
го ди не жи во та. До 15. го ди не дро ге је про ба ло 43.5% ис пи та ни ка, 
а у пе ри о ду од 16. до 25. го ди не жи во та њих 49.4%, док је екс пе ри-
мен ти са ње са дро га ма рјет кост по сле на вр ше не 26 го ди не жи во та 
(7.1%). На ве де но ука зу је на ко ре ла ци ју из ме ђу со ци јал не и емо ци-
о нал не не зре ло сти и екс пе ри мен ти са ња са дро га ма. У кон тек сту 
до би је них по да та ка, ко ри сно је ис та ћи да се пе ри од адо ле сцен ци је 
у да на шње ври је ме знат но про ду жио, и да по мно гим те о ре ти ча ри-
ма тра је и до на вр ше не 26. го ди не жи во та (ка сна адо ле сцен ци ја). 

3.3. Успјех у школи и академско напредовање зависника

Не ки ино стра ни ауто ри ис та кли су чвр сту по ве за ност из ме-
ђу не до стат ка ака дем ског ин те ре со ва ња, од но сно ни ског школ ског 
успје ха и бје жа ња из шко ле са укљу че но шћу дје те та у вр шњач ко 
дру штво ко је кон зу ми ра дро ге. До би је ни ре зул та ти у на шем ис тра-
жи ва њу ука зу ју на зна чај не ко ре ла ци је из ме ђу ни ских ака дем ских 
по стиг ну ћа и зло у по тре бе дро га. На и ме, нај ве ћи број цр но гор-
ских за ви сни ка има за вр ше ну сред њу шко лу (56.5%), за тим основ-
ну (10.7%), фа кул тет (6.5%), ви шу (5.4%), док је 20% ис пи та ни-
ка на пу сти ло шко лу или би ло из ба че но из ње, што је алар ман тан 
по да так (Гра фи кон 2). У Гра фи ко ну 3 ја сно се ви ди да је нај ве ћи 
про це нат ис пи та них нар ко ма на по след њи раз ред свог шко ло ва ња 
за вр шио са до брим успје хом (38,1%), док је нај ма ње би ло од лич-
них (0,6%). 

Графикон 2. Завршена школа
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Г. 3. Успјех у задњој години школовања 
   

3.4. Типови породица из којих се регрутују зависници

Мно га ис тра жи ва ња су от кри ла да је мно го ве ћа вје ро ват но-
ћа да ће адо ле сцен ти, ко ји ма је је дан ро ди тељ пре ми нуо, у по ре ђе-
њу са адо ле сцен ти ма ко ји жи ве са оба ро ди те ља иза бра ти вр шњач-
ко дру штво ко је уче ста ло кон зу ми ра дро ге, што упу ћу је на то да су 
у ви со ком ри зи ку да поч ну да се дро ги ра ју. У овом ис тра жи ва њу 
по шли смо од хи по те зе да за ви сни ци че сто по ти чу из јед но ро
ди тељ ских по ро ди ца.

Г. 4. „Тип породице у којој си одрастао/ла?“
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На Гра фи ко ну 4 се мо же ви дје ти да за ви сни ци, у зна чај но 
ве ћем про цен ту не го уче сни ци кон трол не гру пе, по ти чу из јед но-
ро ди тељ ских по ро ди ца (18.5% vs. 3,7%). 

Ис тра жи ва ње да ље от кри ва да су ис пи та ни за ви сни ци у 
16,1% слу ча је ва дје ца раз ве де них ро ди те ља, док је тај про це нат у 
кон трол ној гру пи зна чај но ни жи - 4,8%.

Ипак се мо же кон ста то ва ти да нај ве ћи број ис пи та них за ви-
сни ка по ти че из пот пу них по ро ди ца. Ве ли ки број са вре ме них ауто-
ра на пр вом мје сту упи ре пр стом у „ло шу по ро ди цу”, а не рас ту рен 
дом, на про це се у по ро ди ци, не на по ро дич ну струк ту ру. Ра ди сти-
ца ња ком плет ни је и вје ро до стој ни је сли ке о по ро ди ци по ри је кла 
нар ко ма на, у да љем ра ду ба ви ће мо се екс пло ра ци јом ква ли те та со-
ци јал не ин тер ак ци је из ме ђу чла но ва по ро ди це.    3.5. Недовољна 
укљученост оца у одрастање

Рaзна ино стра на ис тра жи ва ња су опи са ла оче ве му шких за-
ви сни ка као одво је не, не у кљу че не у по ди за ње дје це, емо ци о нал но 
уда ље не или чак ауто ри тар не и на сил не. На ша по ла зна хи по те за 
је би ла да ве ли ки број за ви сни ка по ти че из по ро ди ца у ко ји ма је 
отац (био) от су тан или не до вољ но укљу чен у од ра ста ње дје те
та.  

Г.5. „Мој отац није имао довољно времена за мене”

На Гра фи ко ну 5 се мо же ви дје ти да 35.2% за ви сни ка сма тра 
да им отац ни је по све ћи вао до вољ но па жње, док је тај про це нат у 
кон трол ној гру пи знат но ни жи - 14.3%. Ва жно је ис та ћи да је при-
су ство оца то ком од ра ста ња на ро чи то зна чај но за дје ча ке ко ји ма 
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је по треб но има ју му шку фи гу ру ко ја ће им по мо ћи у фор ми ра њу 
ста бил ног иден ти те та.

3.6. Презаштићивање зависника од стране мајке

Мно ге сту ди је су по ка за ле да је пре за шти ћи ва ње од стра не 
ро ди те ља је дан од мо гу ћих ети о ло шких фак то ра у ге не зи нар ко-
ма ни је.  От кри ве но је да мај ке нар ко ма на има ју скло ност да ду же 
вре ме на одр жа ва ју кон тро лу над сво јом дје цом и да их ду го за др-
жа ва ју у ,,по зи ци ји дје те та”. У овим по ро ди ца ма мај ке су нај че шће 
опи са не као до ми нант не, по пу стљи ве и пре за шти ћу ју ће, са сим-
би от ским тен ден ца ма пре ма за ви сни ку.19) Хи по те за од ко је смо 
по шли у ис тра жи ва њу је да ве ли ки број за ви сни ка по ти че из 
по ро ди ца у ко ји ма је мај ка би ла пре за шти ћу ју ћа.

Графикон 6. „Мајка ме је презаштићивала“

На Гра фи ко ну 6 ја сно се ви ди да ско ро по ло ви на за ви сни ка 
до ла зи из по ро ди ца у ко ји ма су их мај ке пре за шти ћи ва ле (48.8%). 
Ако до би је не по дат ке упо ре ди мо са по да ци ма из кон трол не гру-
пе, мо же се ви дје ти да су за ви сни ци, у зна чај но ве ћем про цен ту 
од ра ста ли по ред пре за шти ћу ју ћих мај ки (48.8% vs. 21.9%). Пре-
за шти ћи ва ње од стра не ро ди те ља спу та ва дје цу у пси хо-фи зич ком 
раз во ју, во ди их ка ин фан ти ли за ци ји, емо ци о нал ној и со ци јал ној 
не зре ло сти. Пре за шти ће на дје ца се нај че шће осје ћа ју не си гур но 

19)  Ро са Ша пић, Уло га по ро ди це и пси хо ти ци зма у по ли ток си ко ма ни ји, За ду жби на Ан дре-
је вић, Бе о град, 2008, стр. 35.
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и ин фе ри ор но у од но су на сво је вр шња ке, ко ји су се из бо ри ли за 
ви ше сло бо де и до би ли „до зво лу за од ра ста ње”. Ка да се ова дје ца 
не што ка сни је, нај че шће у пе ри о ду адо ле сцен ци је, из бо ре за сво ју 
сло бо ду, у ри зи ку су да се окре ну дро га ма, тра же ћи у њи ма ком-
пен за ци ју за ис ку ства ко ја су има би ла ус кра ће на то ком од ра ста ња.

3.7. Неусклађени ставови родитеља у васпитавању

Ако ро ди те љи има ју не у јед на чен став у вас пи та ва њу (је дан 
ро ди тељ за хтје ван, а дру ги по пу стљив), ди је те мо же би ти збу ње но 
и у не мо гућ но сти да из гра ди си стем ври јед но сти по ко ме би зна-
ло шта је до бро, а шта ло ше, шта сми је, а шта не сми је. Због то га 
оно не мо же да фор ми ра ја сну сли ку о не по жељ ном по на ша њу, те 
је у опа сно сти да се окре не не га тив ним сти ло ви ма жи во та, ко ји 
мо гу укљу чи ти дро ги ра ње. Хи по те за ко јом смо се ру ко во ди ли у 
ис тра жи ва њу је да не у јед на чен став ро ди те ља у вас пи та ва њу 
дје це пред ста вља фак тор ри зи ка у ге не зи нар ко ма ни је.

Г. 7.  „Родитељи су имали неуједначен став 
по питању мог васпитавања“

До би је ни по да ци по ка зу ју да ско ро тре ћи на за ви сни ка 
(29.8%) по ти че из по ро ди ца у ко ји ма су ро ди те љи има ли не у јед на-
че не ста во ве по пи та њу њи хо вог вас пи та ва ња.  

На гра фи ко ну 7 та ко ђе се уоча ва и из ра же на раз ли ка у до-
би је ним ре зул та ти ма из ме ђу гру пе за ви сни ка и кон трол не гру пе 
(29.8% vs. 5.8%). 
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3.8. Комуникација и односи у породици зависника
Ино стра не сту ди је су по ка за ле да осо бе ко је жи ве у по ро ди-

ца ма у ко ји ма су че сти кон флик ти и ко је су у дје тињ ству пре жи вје-
ле тра у ме, мо гу при бје ћи ко ри шће њу ра зних дро га као стра те ги ји 
су о ча ва ња са сво јим про бле ми ма. У ис тра жи ва њу смо по шли смо 
од хи по те зе да нар ко ма ни че сто по ти чу из по ро ди ца у ко ји ма 
по сто ји не до ста так и/или не а де кват на ко му ни ка ци ја.

Г.8.“Моји родитељи су се често свађали“

Г.9. “Моји родитељи су се често тукли”

Че сте сва ђе и ту че у по ро ди ца ма пред ста вља ју ви до ве не а-
де кват не ко му ни ка ци је и ука зу ју на па то ло ги ју у по ро дич ним од-
но си ма и по ро дич ном функ ци о ни са њу. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по-
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ка зу ју да је ток сич ност че стих ро ди тељ ских сва ђа ка рак те ри сти ка 
26% цр но гор ских по ро ди ца ис пи та них за ви сни ка, док је тај про-
цент у кон трол ној гру пи знат но ни жи - 5.3%. 

Ка да je ри јеч о че стој ту чи из ме ђу ро ди те ља, као дис функ-
ци о нал ни јем и по здра вље и без бјед ност ри зич ни јем об ли ку ма-
лиг ног ро ди тељ ског од но са, ре зул та ти по ка зу ју да је 11.3% за ви-
сни ка би ло из ло же но ова квом ви ду на си ља, док је тај  про це нат у 
кон трол ној гру пи знат но ни жи 2.1%. Да ље мо же мо прет по ста ви ти 
да је у по ро ди ца ма ис пи та ни ка, ко ји су се опре ди је ли ли за тврд њу 
„нео д лу чан сам”, та ко ђе би ло при сут но ро ди тељ ско на си ље, вје-
ро ват но у ма њој мје ри. Ако узме мо у об зир ис пи та ни ке ко ји су се 
опре ди је ли ли и за ову оп ци ју, мо же се кон ста то ва ти да је 18.5% цр-
но гор ских за ви сни ка то ком од ра ста ња, би ло из ло же но ту чи ро ди-
те ља, док је тај про це нат у кон трол ној гру пи знат но ни жи - 3.5%. У 
кон тек сту до би је них по да та ка ко ри сно је на ве сти да су мно ге ино-
стра не сту ди је ис та кле да дје ца ко ја при су ству ју на си љу у по ро ди-
ци ис по ља ва ју пси хо ло шке про бле ме и про бле ме у по на ша њу, као 
и она дје ца ко ја су жр тве зло ста вља ња. Да ље су упо зо ри ле да се у 
30% - 60% по ро ди ца у ко ји ма је на си лан је дан или оба ро ди те ља 
де ша ва и зло ста вља ње дје це, а у оним по ро ди ца ма гдје је на си ље 
ве о ма из ра же но и же на мо ра да тра жи по моћ по ли ци је или на пу сти 
дом, у 75% - 100% слу ча је ва дје ца су би ла жр тве на си ља.20)

Графикон 10. „Често сам добијао/ла батине“

На ше ис тра жи ва ње да ље от кри ва да је 25% цр но гор ских за-
ви сни ка че сто до би ја ло ба ти не, док је тај про це нат у кон трол ној 
гру пи знат но ни жи 7.4%. 

20)  Та ња Иг ња то вић, Пра во на си гур ност: за шти та же на од на си ља у ин тим ним парт-
нер ским ре ла ци ја ма, Ге не ро, Бе о град, 2008, стр. 54.
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Дје ца, жр тве зло ста вља ња нај че шће па те од из ра зи то ло ше 
сли ке о се би ко ја не га тив но ути че на ка сни ју со ци ја ли за ци ју и ства-
ра код њих осје ћај да је сви јет ге не рал но не си гур но мје сто. Она 
дро ге ко ри сте ка ко би се но си ла са сво јим емо ци о нал ним бо лом 
због зло ста вља ња или за са мо у ни шта ва ње (дје ца ко ја су фи зич-
ки зло ста вља ња че сто осје ћа ју да за слу жу ју да бу ду ка жње на).21) 
Ис ку ство тра у ме на ра ном уз ра сту по ве ћа ва ри зик од зло у по тре бе 
дро га ка сни је у жи во ту.

3.9. Злоупотреба алкохола од стране чланова породице
Дје ца из ал ко хо ли чар ских и нар ко ман ских по ро ди ца че сто су 

жр тве фи зич ког и сек су ал ног зло ста вља ња, за не ма ри ва ња и дру гих 
по ро дич них про бле ма, због че га су она под ло жни ја зло у по тре би 
дро га, као об ли ку но ше ња са стре сом и ,,са мо ли је че ња”. Сај лха мер 
је сма трао да по сто ји оп шти кон сен зус да се дје ца ал ко хо ли ча ра 
че шће су о ча ва ју са ни зом пси хо-со ци јал них про бле ма и да по сто-
ји по ве ћан ри зик да у од ра слом до бу има ју про бле ме мен тал ног 
здра вља, као што су: де пре си ја, зло у по тре ба дро га и ан ти со ци јал-
но по на ша ње.22) Xипот езa од ко је смо по шли у ис тра жи ва њу је 
да зло у по тре ба ал ко хо ла и/или дро га од стра не јед ног или оба 
ро ди те ља че сто во ди нар ко ман ском по на ша њу њи хо ве дје це .

Г.11. Прекомјерно конзумирање алкохола од стране чланова породице

21) Cat he ri ne Spo o ner ,,Ca u ses and Co re la tes of Ado le scent Drug Abu se and Im pli ca ti ons for 
Tre at ment.” Drug and Al co hol Re wi ev, 18/1999, pp. 453-475.

22) Ga bri e le Scha fer, Fa mily Dyna mics in Fаmilies with Al co hol and Drug Ad dic tion, School of 
So cial Sci en ces, Auc kland Uni ver sity of Tec hno logy, 37/2011, pp. 135-151.
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У по ро ди ца ма за ви сни ка од дро га, оче ви су на ро чи то скло ни 
пре ко мјер ном кон зу ми ра ју ал ко хо ла (32.8%), што је у по зи тив ној 
ко ре ла ци ји са до би је ним по дат ком да ви ше од јед не тре ћи не за ви-
сни ка опа жа оца као не до вољ но укљу че ног у њи хо во од ра ста ње. 

Ка да је ри јеч о пре ко мјер ном кон зу ми ра њу ал ко хо ла од стра-
не оче ва ме ђу уче сни ци ма кон трол не гру пе, ви ди мо да  је тај про-
це нат знат но ни жи (5.8%). 

Уко ли ко узме мо у об зир пре ко мјер но кон зу ми ра ње ал ко хо ла 
од стра не свих чла но ва по ро ди це укуп но, ре зул та ти би би ли сле де-
ћи: по ро ди це зависникa 45.2% vs. кон трол на гру па 10.6%.

3.10. Конзумирање дрога од стране сиблинга
Ка да је ри јеч о кон зу ми ра њу дро га од стра не чла но ва по-

ро ди це, до ин те ре сант них по да та ка до шла је сту ди ја у Сје вер ној 
Аме ри ци ко ја је от кри ла да 69% си блин га ис пи та них опи јат ских 
за ви сни ка има исто ри ју про бле ма тич ног ко ри шће ња дро га или ал-
ко хо ла.23) Сту ди ја у Ка на ди је по ка за ла да је зло у по тре ба дро га од 
стра не ста ри јих си блин га ви ше не го зло у по тре ба дро га од стра не 
ро ди те ља би ла до ми ни ра ју ћи фак тор у по ја ви нар ко ма ни је ме ђу 
мла ди ма.24)

Ре зул та ти до ко јих смо до шли у на шем ис тра жи ва њу, от кри-
ва ју да су си блин зи цр но гор ских за ви сни ка скло ни ји кон зу ми ра њу 
дро га у ком па ра ци ји са оста лим чла но ви ма по ро ди це (8.8%). Та-
ко ђе се мо же уви дје ти да је 8 пу та ра ши ре ни је кон зу ми ра ње дро га 
од стра не си блин га ме ђу за ви сни ци ма не го ме ђу они ма ко ји дро-
ге ни су про ба ли (8.8% vs. 1.1%). У кон тек сту до би је них по да та ка, 
ва жно је на по ме ну ти да су не ке ино стра не сту ди је ука за ле на то 
да си блин зи има ју ва жну уло гу у кре и ра њу ста во ва адо ле сце на та 
пре ма дро ги ра њу. Мла ђи си блин зи ви де ста ри је као не ко га на ко га 
тре ба да се угле да ју и ко пред ста вља при мјер за њих, па ка да ста-
ри ји си блин зи зло у по тре бља ва ју дро ге, мла ђа бра ћа и се стре мо гу 
пре у зе ти овај мо дел по на ша ња, при је све га из осје ћа ња ло јал но-
сти. Ко ре ла ци је из ме ђу дро ги ра ња си блин га ва ри ра ју у за ви сно сти 
од ква ли те та и ин тен зи те та си блин ских ин тер ак ци ја - ко ре ла ци је 
су ве ће, ка да су ин тер ак ци је из ме ђу си блин га то пли је, че шће, с ма-
ње кон фли ка та и ка да си блин зи има ју за јед нич ке при ја те ље. 

23) Tim Rho des, Ro bert Lilly, Ce sa reo Fer nan dez, En zo Gi or gi no, Uwe E. Kem me sis, Hnas 
C.Os se ba ard, Na cer La lam, Imar Fa a sen, Ka ren El len Span now, ,,Risk Fac tors As so ci a ted 
with Drug Use: the Im por tan ce of Risk En vi ron ment.“, Drugs: edu ca tion, pre ven tion and po-
licy, 4/2003, Vol. 10, pp. 303–329.

24) Mic hael H. Boyle, Mark San ford, Pe ter Szat ma ri, Kat hleen Me ri kan gas, Da vid R. Of ford, 
,,Fa mi lial In flu en ces on Sub stan ce Use by Ado le scents and Young Adults.” Ca na dian Jo ur nal 
of Pu blic He alth, 3/2001, Vol. 92, 3/2001, pp. 206-209.
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3.11. Неадекватан родитељски надзор

До са да шње сту ди је су по ка за ла да је кон зу ми ра ње дро га по-
ве за но са по ро дич ним окру же њем у ко јем пре о вла да ва ре ла тив но 
ма ло ро ди тељ ске пот по ре и ни ска ин фор ми са ност о то ме ко су осо-
бе са ко јим се њи хо ва дје ца дру же. Хи по те за од ко је смо по шли у 
овом ис тра жи ва њу је да ро ди те љи за ви сни ка углав ном ни су по
зна ва ли дру штво сво је дје це то ком од ра ста ња и да ни су зна ли 
гјде им дје ца про во де ври је ме ван ку ће.

Ро ди те љи за ви сни ка су у по ре ђе њу са ро ди те љи ма уче сни ка 
кон трол не гру пе, у ма њој мје ри би ли упо зна ти са њи хо вим дру-
штвом то ком од ра ста ња (66.1% vs. 80.9%). 

Г.12. „Да ли су родитељи знали  са ким увече излазиш?”

Гра фи кон 12 от кри ва из у зет но ва жан по да так ка да је у пи та-
њу не а де ква тан ро ди тељ ски над зор. Ви ше од јед не по ло ви не ро ди-
те ља за ви сни ка (61.7%) ни је би ло ин фор ми са но о то ме гдје им дје-
ца про во де сло бод но ври је ме у ве чер њим са ти ма. Упо ре ђу ју ћи са 
ре зул та ти ма до би је ним у кон трол ној гру пи, уоча ва се да су ро ди-
те љи осо ба ко је ни ка да ни су кон зу ми ра ле дро гу у зна чај но ве ћем 
про цен ту би ли ин фор ми са ни о то ме са ким њи хо ва дје ца про во де 
сло бод но ври је ме (кон трол на гру па - 80.9% vs. за ви сни ци - 39.3%).

Зна чај ни по да ци ко је смо да ље до би ли у кон тек сту при мар-
не пре вен ци је по ка зу ју да су ро ди те љи уче сни ка кон трол не гру пе 
би ли ви ше ан га жо ва ни и по све ће ни пре вен тив ним раз го во ри ма о 
по сле ди ца ма ко ри шће ња и зло у по тре бе дро га, не го ро ди те љи за-
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ви сни ка. Ме ђу за ви сни ци ма од дро га, са мо је 26% оних са ко ји ма 
су ро ди те љи то ком од ра ста ња раз го ва ра ли о не га тив ним по сле ди-
ца ма ко ри шће ња дро га. Тај про це нат је не што ве ћи ка да је ри јеч 
о кон трол ној гру пи - 31.7%. Ро ди те љи за ви сни ка нај ви ше су раз-
го ва ра ли са сво јом дје цом о не га тив ним по сле ди ца ма ко ри шће ња 
ци га ре та, за тим о по сле ди ца ма зло у по тре бе ал ко хо ла, а нај ма ње о 
штет ним по сле ди ца ма ко ри шће ња дро га, док су ро ди те љи уче сни-
ка кон трол не гру пе до ми нант но су са сво јом дје цом то ком од ра ста-
ња раз го ва ра ли о не га тив ним по сле ди ца ма ко ри шће ња и зло у по-
тре бе дро га.

Ве о ма је ва жно да ро ди те љи раз го ва ра ју са дје цом о дро га ма 
још од њи хо вог нај ра ни јег дје тињ ства, да им ука жу на по сле ди це и 
штет ност, ка ко се адо ле сцен ти не би упу сти ли у евен ту ал но за до-
во ља ва ње сво је ра до зна ло сти, да про ба ју „за бра ње но во ће” и до-
жи ве „рај” о ко ме мно ги при ча ју. „Љу ди су ра до зна ли у од но су на 
смрт па не ска чу са кро во ва. Кад би зна ли да је нар ко ма ни ја та ко ђе 
скок у смрт, са мо ужа сно успо рен и бо лан, кад би зна ли да онај 
ко ји па да по вла чи са со бом и бли жње, кад би зна ли да је глав на 
стра хо та нар ко ма ни је жи вот а не смрт нар ко ма на, мла ди би би ли 
ку ди ка мо без бјед ни ји од овог зла.”25)

3.12. Губици и наркоманија

У по ро ди ца ма за ви сни ка уоче на је ви со ка ин ци ден ца ра них 
гу би та ка, нај че шће ве за них за смрт чла на по ро ди це. Пре у ра ње на 
се па ра ци ја од ро ди те ља мо же про у зро ко ва ти стрес и пси хич ку тра-
у му, ко ја је че сто из вор анк си о зно сти, па и је дан од по во да за кон-
зу ми ра ње дро га мо же би ти осло ба ђа ње од на го ми ла не анк си о зно-
сти. Ву ков je ис та кла да је чест слу чај гу би так оца при је на вр ше не 
16 го ди не мла дог нар ко ма на.26) Вор ден је ре као је же ља да се бу де 
са не ким - дро гом, са ко јом се фор ми ра емо ци о нал на ве за ност и у 
ко ју се ула же пси хич ка енер ги ја, чест симп том за оне ко ји па те од 
гу бит ка чла но ва по ро ди це, при ја те ља и/или дру гих бли ских осо-
ба27). Хи по те за од ко је смо по шли у ис тра жи ва њу да је у по ро
ди ца ма за ви сни ка при сут на ви со ка ин ци ден ца ра них гу би та ка.

25) Мирјана Булатовић, Ђаво у праху, Завет, Београд, 2004, стр. 14.

26) Mila Goldner Vukov, Porodica u krizi, Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb, 1988, str. 173.

27) William J. Worden, Grief counseling and grief theraphy, A handbook for the mental health 
practitioner, Springer, New York, 2009, pp. 134.



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 1/2015, година 50. стр. 89-118.

108

Г. 13. Особе које су испитаници изгубили

Из из ло же ног гра фи ко на се ви ди да су гу би ци уче ста ли ји 
код за ви сни ка од дро га не го код осо ба ко је дро ге ни су ко ри сти ле 
(51.8% vs. 40.4%). На и ме, 36.1% ис пи та них за ви сни ка је из гу би ло 
оца, 13.9% мај ку, 12% бра та или се стру. Ис пи ту ју ћи да ље пе ри о де 
ка да су се ови гу би ци до го ди ли, до шли смо до по да тка да је до 15. 
го ди не оца из гу би ло 51.5%, мај ку 25%, а си блин га њих 33.3%. 

Ка да је ри јеч о кон трол ној гру пи, оца је из гу би ло 33% ис пи-
та ни ка, мај ку 9.1%, си блин га 3.4%. 

Ис тра жи ва ње да ље от кри ва да су ра ни гу би ци нај у жих чла-
но ва по ро ди це уче ста ли ја по ја ва ме ђу за ви сни ци ма од дро га, не го 
ме ђу осо ба ма ко је дро гу ни су ко ри сти ле. Ви ше од јед не тре ћи не 
цр но гор ских за ви сни ка (38.7%)  ис та кло је да се гу би так де сио 
при је на вр ше не 16 го ди не жи во та, 43.5% у пе ри о ду из ме ђу 16 и 25 
го ди не, док је 17.7% до жи вје ло гу бит ке по сле 26. го ди не. 

Ка да је ри јеч о кон трол ној гру пи, 29.3% је од го во ри ло да се 
гу би так де сио до 15 го ди не жи во та, 31% из ме ђу 16 и 25 го ди на, 
39.7% по сле на вр ше не 26. го ди не жи во та. Мо же се кон ста то ва ти 
да је до 26. го ди не жи во та 82.2% за ви сни ка до жи вје ло ма кар је дан 
зна ча јан гу би так, док је тај про це нат у кон трол ној гру пи ни жи - 
60.3%. До би је ни ре зул та ти да ље по ка зу ју да су по ку ша ји су и ци да 
и из вр ше ни су и ци ди чла но ва по ро ди це знат но уче ста ли ја по ја ва 
ме ђу за ви сни ци ма од дро га, не го ме ђу уче сни ци ма кон трол не гру-
пе (24.9% vs. 4.8%). 
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3.13. Заједничко вријеме/породични ритуали
По ро дич ни ри ту а ли пред ста вља ју не из го во ре на пра ви ла ко ја 

се че сто пре но се кроз ге не ра ци је, а по ма жу по ро ди ца ма да оства-
ре ко хе зи ју, ста бил ност и раз ви ју је дин ствен иден ти тет. Ва жни 
су за здра вље и бла го ста ње по ро ди це, а ње ни чла но ви су обич но 
емо тив но ве за ни за њих, пам те их и ра до их се сје ћа ју. По ро дич на 
оку пља ња пред ста вља ју дио по ро дич них ри ту а ла, ко ји су од ве ли-
ког зна ча ја за по ро дич но функ ци о ни са ње. Аме рич ко ис тра жи ва ње 
Уни вер зи те та Ко лум би ја  по ка за ло је да за јед нич ке ве че ре по ма жу 
по ро ди ца ма да раз ви ју ко хе зи ју, ста бил ност и је дин ствен иден ти-
тет, те да су од из у зет ног зна ча ја у пре вен ци ји ри зич ног по на ша ња 
ти неј џе ра.28) Ру ко во де ћи се овим са зна њи ма, у ис тра жи ва њу смо 
по шли од хи по те зе да су ро ди те љи за ви сни ка ма ло вре ме на про
во ди ли у ку ћи, са сво јом дје цом.

Ре зул та ти до ко јих смо до шли по ка зу ју да ви ше од по ло ви не 
ис пи та них за ви сни ка по ти че из по ро ди ца у ко ји ма су се прак ти ко-
ва ли за јед нич ки руч ко ви (69%) и чи ји су чла но ви во ље ли да про-
во де сло бод но ври је ме за јед но (63.1%). Ме ђу тим, ка да ове по дат ке 
упо ре ди мо са по да ци ма до би је ним ис пи ти ва њем кон трол не гру пе, 
мо же се ви дје ти да су че сти за јед нич ки руч ко ви, као и за јед нич ко 
ор га ни зо ва ње сло бод ног вре ме на, (би ли) уче ста ли ји у по ро ди ца ма 
из ко јих се ни су ре гру то ва ли за ви сни ци (69% vs. 91% – за јед нич ки 
руч ко ви) (63.1% vs. 80.3% - за јед нич ко сло бод но ври је ме).

Сиг ман је с раз ло гом ис та као да је “за јед нич ко об је до ва ње 
об лик ин тен зив ног ро ди тељ ског ан га жо ва ња око дје це ко ји функ-
ци о ни ше под пла штом да се је де.”29) У да на шњем вре ме ну, ка да 
су ро ди те љи углав ном у стал ној тр ци за за ра дом, сти ца њем дру-
штве ног угле да и пре сти жа, за јед нич ки руч ко ви/ве че ре мо гу би-
ти је ди на при ли ка да се по ро ди ца оку пи и сви чла но ви отво ре но 
по раз го ва ра ју о ра зним жи вот ним те ма ма (днев ним до га ђа ји ма, 
ме ђу соб ној ко му ни ка ци ји, де ша ва њи ма у шко ли, про бле ми ма и 
по те шко ћа ма ко је му че ди је те, оче ки ва њи ма и ста во ви ма по пи та-
њу ко ри шће ња и зло у по тре бе опој них суп стан ци, и сл.), бо ље се 
упо зна ју и из ра зе ме ђу соб но ува жа ва ње и при хва та ње. 

3.14. Религиозност породице поријекла зависника

Ре ли ги о зно вас пи та ње је вид мо рал ног вас пи та ња, ко је се 
за сни ва се на вјер ским при ча ма, цр кве ним ри ту а ли ма и сим бо ли-

28) CASA Survey, The Importance of Family Dinners IV. The National Center on Addiction and 
Substance Aubuse at Columbia University, 2007, pp. 5-8.

29) Arik Sigman, Razmažena generacija – kako uništavamo budućnost naše dece, Psihopolis in-
stitut, Novi Sad, 2012, str. 158.
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ма. Бру млик је ста но ви шта да су ре ли ги о зни, ду хов ни адо ле сцен ти 
фи зич ки и пси хич ки здра ви ји и от пор ни ји на стрес у по ре ђе њу са 
не ре ли ги о зним. Он је да ље ис та као, да су ре ли ги о зне мла де осо бе 
ви ше ди сци пли но ва не и пр о со ци јал но ори јен ти са не, да ци је не са-
мо кон тро лу и те же на прет ку, те ма ње на ги њу де лин квент ном по на-
ша њу (на ве де но се не од но си на фун да мен та ли стич ке ре ли гиј ске 
гру пе).30) То су по твр ди ле сту ди ја у Цен трал ној Аме ри ци и CA SA 
ис тра жи ва ње Уни вер зи те та Ко лум би ја ко је су от кри ле да је ма ња 
вје ро ват но ћа да ће се адо ле сцен ти, ко ји вје ру ју у Бо га, у од но су на 
оне ко ји не вје ру ју, окре ну ти др о ги ра њу.31) Узи ма ју ћи у об зир прет-
ход но на ве де но, у на шем ис тра жи ва њу по шли смо од хи по те зе да 
ве ли ки бр ој за ви сни ка од др о га по ти че из не ре ли ги о зних по ро
ди ца. Ре зул та ти до ко јих смо до шли су по твр ди ли по ста вље ну хи-
по те зу, али је ин те ре сант но да се по ка за ло да уче сни ци кон трол не 
гру пе у ве ћем пр о цен ту по ти чу из не ре ли ги о зних по ро ди ца (36.2% 
vs. 41.1%).

3.15. Перцепција зависника о узроцима коришћења дрога

Ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња по ка зу ју да нај ве ћи број ис-
пи та них за ви сни ка не опа жа по ро дич не окол но сти као зна ча јан 
фак тор у ге не зи њи хо ве бо ле сти за ви сно сти. На и ме, они су као 
нај ва жни ји фак тор ис та кли ра до зна лост (45.9%), за тим вр шњач ко 
дру штво (27.2%), по том лич не про бле ме (14.8%) а тек он да по ро-
дич не окол но сти (9.1%).  

3.16. Породична подршка у третману болести зависности
Ли је че ње нар ко ма ни је, ко је ка рак те ри шу исто вре ме но по сто-

ја ње пси хич ке и фи зич ке за ви сно сти (опи о ма ни ја, бар би ту ро ма ни-
ја), кон ти ну и ра ни је про цес ко ји у се би са др жи дви је ета пе: ли-
је че ње ап сти нен ци јал ног син дро ма ме ди ка мен то зном те ра пи јом, 
а по том пру жа ње пси хо ло шких ви до ва по мо ћи. То је ду го тра јан, 
бо лан и ком плек сан про цес ко ји зах ти је ва пу но енер ги је, од ри ца ња 
и бо ла код за ви сни ка, али и пу но љу ба ви и ра зу ми је ва ња од свих 
осо ба укљу че них у тај про цес, а нај ви ше од по ро ди це. За успје шну 
ап сти нен ци ју, ква ли тет ну про мје ну сти ла жи во та и лич но сти нар-
ко ма на, нео п ход но је уче шће што ве ћег бро ја чла но ва по ро ди це у 
свим фа за ма про це са ли је че ња, у сми слу пру жа ња по др шке и (или) 
укљу чи ва ња у про гра ме по ро дич не или не ке дру ге пси хо те ра пи је. 

30) Кlaus Koh, Miha Brumlik, Sabina Andrezen, Velika knjiga o roditeljstvu, Laguna, Beograd, 
2013, str. 159.

31) CASA Survey, The Importance of Family Dinners IV. The National Center on Addiction and 
Substance Aubuse at Columbia University, 2007, pp. 5-8.
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У ис тра жи ва њу смо по шли од хи по те зе да је за успје шност ли је
че ња за ви сни ка од дро га ве о ма ва жно да по ро ди ца бу де си гу ран 
осло нац у трет ма ну свог чла на.

Ре зул та ти до ко јих смо до шли ука зу ју на то да по ро ди ца у 
нај ве ћем про цен ту пред ста вља по др шку у ли је че њу ис пи та них за-
ви сни ка (61.8%). У дру гим слу ча је ви ма, до би је ни су сле де ћи по-
да ци из ра же ни у про цен ти ма: при ја те љи 10.4%, осо бље уста но ве 
или ор га ни за ци је у ко јој се трет ман ре а ли зу је 23.6% и дру го 4.2%. 
Мо же се за кљу чи ти, да нај ве ћи број ис пи та них за ви сни ка опа жа 
по ро ди цу као нај ве ћу по др шку у трет ма ну ли је че ња, што је у по-
зи тив ној ко ре ла ци ји са до би је ним по дат ком да 91.1% ис пи та них 
за ви сни ка ап сти ни ра.

4. ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА

Нај ве ћи број ис пи та ни ка ме ђу за ви сни ци ма би ле су осо бе 
му шког по ла (94% слу ча је ва). На осно ву то га мо же мо кон ста то ва-
ти да се ре зул та ти ис тра жи ва ња углав ном од но се на фак то ре ко-
ји су до при ни је ли ге не зи му шких за ви сни ка у по ро ди ци. Пол на 
струк ту ра ис пи та ни ка - за ви сни ка упу ћу је на то да је нар ко ма ни-
ја рас про стра ње ни ја ме ђу му шкар ци ма не го ме ђу же на ма, што је 
у скла ду те о ри јом да се ри зич ни об ли ци по на ша ња раз ли ку ју код 
мла ди ћа и дје во ја ка, те да је зло у по тре ба дро га и агре сив но по на-
ша ње из ра же ни је код мла ди ћа, а ано рек си ја и емо тив ни про бле ми 
код дје во ја ка. Ре зул та ти ис тра жи ва ња су да ље по ка за ли да је нај ве-
ћи број за ви сни ка про бао дро ге при је на вр ше не 26 го ди не жи во та, 
и то чак њих 92.9%. На ве де но упу ћу је на по зи тив ну ко ре ла ци ју 
из ме ђу со ци јал не и емо ци о нал не не зре ло сти и екс пе ри мен ти са ња 
са дро га ма. 

Ис тра жи ва ње је та ко ђе от кри ло да по сто ји чвр ста по ве за-
ност из ме ђу не до стат ка ака дем ског ин те ре со ва ња, од но сно ни ског 
школ ског успје ха и бје жа ња из шко ле са кон зу ми ра њем дро га. У 
про сје ку, нај ве ћи број за ви сни ка има за вр ше ну сред њу шко лу са 
до брим успје хом, док је пе ти на укуп ног бро ја ис пи та них за ви сни-
ка на пу сти ла сред њу шко лу или је из ба че на из ње. До би је ни по да-
ци по твр ђу ју ста во ве не ких ино стра них ауто ра ко ји су на гла си ли 
чвр сту по ве за ност из ме ђу ни ског школ ског успје ха и бје жа ња из 
шко ле са укљу че но шћу дје те та у вр шњач ко дру штво ко је кон зу ми-
ра дро ге.32) На ве де но ука зу је на то да за ви сни ци не ма ју раз ви је не 

32) Haw kins, J. D., Ca ta la no, R.F., Mil ler,J.Y.  „Risk and Pro tec ti ve Fac tors for Al co hol and Ot her 
Drug Pro blems in Ado le scen ce and Early Adult hood: Im pli ca tion for Sub stan ce Abu se Pre-
ven tion.” Psycho lo gi cal Bul le tin, 1/1992, Vol. 112, pp. 64 -105.



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 1/2015, година 50. стр. 89-118.

112

рад не на ви ке и од го вор но сти, што упу ћу је на не а де ква тан ро ди-
тељ ски над зор и њи хо ву не до вољ ну укљу че ност у школ ске ак тив-
но сти дје це.

Мно га са вре ме на ис тра жи ва ња ба ви ла су се про у ча ва њем 
по ро ди ца из ко јих се ре гру ту ју за ви сни ци. Док су јед ни, на пр вом 
мје сту ука зи ва ли на не а де кват ну по ро дич ну струк ту ру -„рас ту рен 
дом” као би тан фак тор ри зи ка, дру ги су ис ти ца ли „ло шу по ро ди-
цу” и лош ква ли тет со ци јал не ин тер ак ци је из ме ђу чла но ва по ро ди-
це, као кључ ни фак тор у ге не зи нар ко ма ни је. На ше ис тра жи ва ње је 
по ка за ло да око пе ти не ис пи та них за ви сни ка по ти че из јед но ро ди-
тељ ских по ро ди ца, а ше сти на из по ро ди ца раз ве де них ро ди те ља. 
У ком па ра ци ји са кон трол ном гру пом, мо же се кон ста то ва ти да је 
5 пу та ве ћа вје ро ват но ћа да ће за ви сни ци по те ћи из јед но ро ди тељ-
ских по ро ди ца и 6 пу та ве ћа вје ро ват но ћа да ће се ре гру то ва ти из 
по ро ди ца раз ве де них ро ди те ља, у по ре ђе њу са они ма ко ји дро ге 
ни су ко ри сти ли. Ре зул та ти, да ље ипак по ка зу ју да ве ћи на за ви сни-
ка од ра ста у пот пу ним по ро ди ца ма, због че га је од ве ли ког зна ча ја 
са гле да ва ње со ци јал не ин тер ак ци је и од но са у по ро ди ци за ви сни-
ка, ко је сли је ди у на став ку. 

При ана ли зи ра њу пер цеп ци је за ви сни ка о бли ско сти са ро-
ди те љи ма, до шли смо до по да та ка да су за ви сни ци ви ше емо тив но 
ве за ни за мај ке не го за оче ве, и да су мај ке пер ци пи ра не као пре-
за шти ћу ју ће у ско ро по ла слу ча је ва. Пер цеп ци ја мај ке као пре за-
шти ћу ју ће је 2.2 пу та ма ња у кон трол ној гру пи, што упу ћу је на то 
да је пре за шти ћи ва ње од стра не мај ке је дан од мо гу ћих фак то ра 
ри зи ка у ге не зи нар ко ма ни је. Ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња су у 
по зи тив ној ко ре ла ци ји са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња Атар до, ко је 
је от кри ло да мај ке нар ко ма на има ју скло ност да ду же одр жа ва ју 
кон тро лу над сво јом дје цом и да их ду го за др жа ва ју у ,,по зи ци ји 
дје те та”. На ше ре зул та те по твр ђу је и ис тра жи ва ње Стан то на и 
са рад ни ка (1978. го ди не) ко је је опи са ло мај ку као об зир ну и по-
све ће ну у по ди за њу дје це, ко ја је че сто за ви сни ка ста вља ла у по-
зи ци ју нај о ми ље ни јег дје те та.33) Ви ше од тре ћи не ис пи та них за ви-
сни ка сма тра да оче ви ни су има ли до вољ но вре ме на за њих то ком 
од ра ста ња. Ако ове по дат ке упо ре ди мо са ре зул та ти ма до би је ним 
у кон трол ној гру пи, мо же се кон ста то ва ти да је ско ро 2.5 пу та ве ћа 
вје ро ват но ћа да ће осо бе чи ји су оче ви не до вољ но укљу че ни у њи-
хо во од ра ста ње по ста ти за ви сни ци, у по ре ђе њу са осо ба ма чи ји су 
оче ви ан га жо ва ни у жи во ти ма сво је дје це.

33) Dun can M. Stan ton, Tho mas C. Todd, Da vid B. He ard, Sam Krischner, Je rry I. Kle i man, 
Da vid T. Mo watt, Paul Re i ley, Sa muel M. Scott, John M. Van De u sen, ,,He roin Ad dic tion as 
a Fa mily Phe no me non: A New Con cep tual Mo del.” Ame ri can Jo ur nal of Drug and Al co hol 
Abu se 2/1978, pp. 125–150.  
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Мно ге ино стра не сту ди је су ука за ле на то да у по ро ди ца ма 
у ко ји ма су је дан или оба ро ди те ља нар ко ма ни и (или) ал ко хо ли-
ча ри по сто ји ве ћи ри зик да се њи хо ва дје ца опре ди је ле за не га-
тив ни стил жи во та, ко ји че сто укљу чу је и дро ги ра ње. По да ци до 
ко јих смо до шли по ка зу ју да ско ро јед на тре ћи на нар ко ма на по ти-
че из по ро ди ца у ко ји ма (је) отац пре ко мјер но кон зу ми ра(о) ал ко-
хол, што је у по зи тив ној ко ре ла ци ји са по дат ком да ви ше од јед не 
тре ћи не за ви сни ка опа жа оца као не до вољ но укљу че ног у њи хо во 
од ра ста ње. Уко ли ко ове по дат ке упо ре ди мо са ре зул та ти ма до би је-
ним у кон трол ној гру пи, мо же се кон ста то ва ти да је 5.7 пу та вје ро-
ват ни је да ће осо бе чи ји оче ви пре ко мјер но кон зу ми ра ју ал ко хол, у 
по ре ђе њу са дје цом оче ва ко ји пре ко мјер но ал ко хол не кон зу ми ра-
ју, по ста ти нар ко ма ни. Ис тра жи ва ње је да ље от кри ло да је 8 пу та 
ра ши ре ни је кон зу ми ра ње дро га ме ђу си блин зи ма за ви сни ка не го 
ме ђу си блин зи ма осо ба ко је дро гу ни су про ба ле. У ве зи са тим ко-
ри сно је ис та ћи да су Бар, Хоф ман и Јанг сма тра ли да си блин зи 
игра ју ва жну уло гу у кре и ра њу ста во ва адо ле сце на та пре ма дро-
ги ра њу. По њи ма, мла ђи си блин зи че сто по сма тра ју и пре у зи ма ју 
мо дел по на ша ња ста ри јих, па ако ста ри ји си блинг зло у по тре бља ва 
дро ге, обез бје ђу ју ћи ти ме не а де ква тан мо дел за ими ти ра ње, по сто-
ји опа сност да ће се и мла ђи окре ну ти нар ко ма ни ји.34)

Мно га ино стра на ис тра жи ва ња су по ка за ла да је у по ро-
ди ца ма за ви сни ка при сут на ви со ка ин ци ден ца ра них гу би та ка, 
нај че шће ве за них за смрт чла на по ро ди це. До би је ни ре зул та ти у 
ис тра жи ва њу ука зу ју на то да је ви ше од по ло ви не цр но гор ских 
за ви сни ка из гу би ло не ку зна чај ну осо бу у жи во ту, док је ви ше од 
јед не тре ћи не за ви сни ка из гу би ло оца углав ном при је на вр ше не 
16. го ди не жи во та. Нај ве ћи број гу би та ка ме ђу за ви сни ци ма се де-
сио при је на вр ше не 26. го ди не жи во та, док се нај ве ћи број гу би та-
ка код уче сни ка кон трол не гру пе де сио по сле на вр ше не 26. го ди не 
жи во та. Тре ба до да ти и то да до би је ни по да ци от кри ва ју да су по-
ку ша ји су и ци да и/или су и ци ди 5,8 пу та уче ста ли ји ме ђу чла но ви-
ма по ро ди це за ви сни ка од дро га не го ме ђу чла но ви ма по ро ди це 
осо ба ко је дро гу ни су кон зу ми ра ле. 

Ско ро јед на тре ћи на за ви сни ка по ти че из по ро ди ца у ко ји-
ма ро ди те љи има ју или су има ли не у јед на че не ста во ве по пи та њу 
њи хо вог вас пи та ва ња. Ди је те због то га мо же би ти збу ње но и у не-
мо гућ но сти да из гра ди си стем ври јед но сти по ко ме би зна ло шта 
је до бро а шта ло ше. Ком па ри ра ју ћи са ре зул та ти ма до би је ним у 

34) Step hen J. Ba hr, John P. Hof fmann, Xi aoyan Yang ,,Pa ren tal and Pe er In flu en ces on the Risk 
of Ado le scent Drug Use.” The Jo ur nal of Pri mary Pre ven tion, No 6/2005, Vol. 26, pp. 529-
551.
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кон трол ној гру пи, до шли смо до по да тка да је 5 пу та ве ћа вје ро-
ват но ћа да ће се за ви сни ци ре гру то ва ти из по ро ди ца у ко ји ма не 
по сто ји или ни је по сто јао ро ди тељ ски кон сен зус око вас пи та ва ња 
дје це, у од но су на по ро ди це у ко ји ма ро ди те љи има ју ускла ђе не 
ста во ве око вас пи та ва ња дје це. 

У на став ку ис тра жи ва ња, по ка за ло се да су че сте сва ђе и ту-
че мно го уче ста ли ја по ја ва у по ро ди ца ма за ви сни ка, не го у по ро-
ди ца ма уче сни ка кон трол не гру пе. Пет пу та је ве ћа шан са да се 
за ви сни ци ре гру ту ју  из по ро ди ца у ко ји ма су при сут не че сте сва ђе 
ро ди те ља, док  5.5 пу та је ве ћа мо гућ ност да ди је те, чи ји се ро ди-
те љи че сто ту ку, по ста не нар ко ман. До би је ни по да ци су да ље по-
ка за ли да је јед на че твр ти на ис пи та них за ви сни ка че сто до би ја ла 
ба ти не то ком од ра ста ња од сво јих ро ди те ља. Ако по дат ке упо ре-
ди мо са по да ци ма до би је ним ис пи ти ва њем кон трол не гру пе, мо же 
се за кљу чи ти, да је 3.4 пу та ве ћа вје ро ват но ћа да ће дје ца ко ја су 
че сто до би ја ла ба ти не у по ре ђе њу са они ма ко ја ни су, по ста ти нар-
ко ма ни. 

Ри ту ал че стих по ро дич них руч ко ва је уче ста ли ја по ја ва у по-
ро ди ца ма осо ба ко је ни су кон зу ми ра ле дро гу, не го ме ђу за ви сни-
ци ма. 1.3 пу та је ве ћа вје ро ват но ћа да ће се осо бе ко је не прак ти ку-
ју за јед нич ке руч ко ве и не про во де за јед нич ко сло бод но ври је ме у 
кру гу по ро ди це, окре ну ти нар ко ма ни ји. 

Ка да је ри јеч о ре ли ги о зно сти по ро ди це, као про тек тив ном 
фак то ру у ге не зи нар ко ма ни је, до би је ни ре зул та ти по ка зу ју да ви-
ше од по ло ви не за ви сни ка по ти че из не ре ли ги о зних по ро ди ца. Ин-
те ре сант но је да се по ка за ло да уче ни ци кон трол не гру пе у ве ћем 
бро ју по ти чу из не ре ли ги о зних по ро ди ца. На ши ре зул та ти не по-
твр ђу ју по дат ке до ко јих је до шло CA SA ис тра жи ва ње Уни вер зи те-
та Ко лум би ја ко је је от кри ло да је ско ро че ти ри пу та ве ћа вје ро ват-
но ћа да ће ко ри сти ти ма ри ху а ну и се дам пу та (дру ге)35) иле гал не 
дро ге они ти неј џе ри ко ји не сма тра ју ре ли ги о зна увје ре ња ва жним 
у од но су на оне ко ји чвр сто вје ру ју да је ре ли ги ја ве о ма бит на.36)   

Ро ди те љи за ви сни ка су нај ма ње са сво јом дје цом раз го ва ра-
ли о не га тив ним по сле ди ца ма зло у по тре бе дро га, а ви ше о по сле-
ди ца ма ко ри шће ња ци га ре та и ал ко хо ла. Док су ро ди те љи уче сни-
ка кон трол не гру пе до ми нант но са сво јом дје цом, то ком од ра ста ња, 
раз го ва ра ли о штет ним по сле ди ца ма ко ри шће ња дро га. На ве де но 
упу ћу је на то да је из о ста нак ро ди тељ ског ин фор ма тив ног раз го-

35) Ма ри ху а на је ле га ли зо ва на у по је ди ним зе мља ма САД-а.

36) Ca sa Sur vey, So Help Me God: Sub stan ce Abu se, Re li gion and Spi ri tu a lity, The Na ti o nal Cen-
ter on Ad dic tion and Sub stan ce Aubu se at Co lum bia Uni ver sity, 2001, pp. 1-44.
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во ра са дје те том о не га тив ним по сле ди ца ма ко ри шће ња дро га у 
ди рект ној ко ре ла ци ји са зло у по тре бом дро га код те дје це. Ви ше 
од јед не по ло ви не ро ди те ља, чи ја су дје ца по ста ла за ви сни ци, ни је 
би ло ин фор ми са но о то ме гдје им дје ца про во де сло бод но ври је ме, 
на ро чи то у ве чер њим са ти ма. Упо ре ђу ју ћи ове по дат ке са ре зул-
та ти ма до би је ним ис пи ти ва њем кон трол не гру пе, мо же се за кљу-
чи ти да је 2.5 пу та ве ћа вје ро ват но ћа да ће дје ца чи ји ро ди те љи не 
зна ју гдје она про во де ври је ме то ком од ра ста ња, у од но су на дје цу 
чи ји ро ди те љи вр ше аде ква тан над зор,  по ста ти нар ко ма ни. На ше 
ре зул та те по твр ђу ју и ра ни ја ис тра жи ва ња ко ја су по ка за ла да је 
кон зу ми ра ње дро га по ве за но са по ро дич ним окру же њем у ко јем 
пре о вла да ва ре ла тив но ни ска ин фор ми са ност ро ди те ља о то ме ко 
су осо бе са ко јим се њи хо ва дје ца дру же. 

За ви сни ци у из у зет но ма лом про цен ту опа жа ју по ро дич не 
окол но сти као узроч ни фак тор у по ја ви њи хо ве бо ле сти. На и ме, 
као до ми нан тан узрок за ви сни ци су на ве ли ра до зна лост. Нај ве ћи 
број ис пи та них за ви сни ка (91.1 %) из ја ви ло је да ап сти ни ра (ду-
же или кра ће ври је ме) што је у по зи тив ној ко ре ла ци ји са њи хо вом 
из ја вом да им нај ве ћу по др шку у ли је че њу пред ста вља ју или су 
пред ста вља ли чла но ви њи хо вих по ро ди ца.
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Ida V. Kolinovic

DRUG ABUSE COMPLEXITY IN THE 
FAMILY CONTEXT IN MONTENEGRO

Resume
This paper presents the results of the research, conducted in 

Montenegro, from January 2013 till October 2014. The study included 
168 drug addicts (current, former, under treatment) and 188 control 
group participants (citizens who haven’t used drugs). Collected data 
shed light on global problem of drug addiction especially in a view of 
influence that family has on genesis of drug addiction of family mem-
bers. The largest number of respondents among drug addicts is males - 
94%, which suggests that drug addiction, as a form of a risky behavior, 
is more common among men than among women. Furhermore, the re-
search shows that there is a strong correlation between lack of academic 
interest, low school achievements and skipping classes and drug abuse, 
which suggests that parents were neither sufficiently involved in their 
children’s school activities nor in implementing adequate supervision. 
Regarding the type of drug addict’s family of origin, the research results 
reveals that one - fifth of addicts live or lived in a single family, while 
one –sixth experienced parents’ divorce. Considering addict’s relation-
ship with parents, in almost half of cases mothers were perceived as 
overprotective and in more than a third of cases fathers were perceived 
as insufficiently involved in bringing up children. Nearly one –third 
of addicts come from families where parents have or had inconsistent 
views about their upbringing. Furthermore, our research shows that fre-
quent guarrels and fights are more widespread in families of addits than 
in families of the control group. One third of addicts come from fami-
lies where father consumed alcohol excessively, which is probably in 
positive correlation with the fact that fathers were not involved enough 
in life of addicts. Many international studies shows that high incidence 
of early losses is present in families of addicts. Our research confirms 
previously mentioned data that more than one-third of Montenegrin ad-
dicts lost their father at the age of 25 or under. Early family informative 
conversation between parents and children, about the consequences of 
drug use/abuse is rare among drug addicts. Furthermore, more than half 
of the parents whose children became addicts were not informed where 
their children spent their free time, especially in the evening. With re-
gard to the practice of having family lunches together, research reveals 
that it is less protective factor for drug addiction, while religiosity of 
the family of origin does not play a significant role, since the research 
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shows that respondents from the control group come from more irre-
ligious families than in case of addicts. The majority of drug addicts 
(92.9%) tried drugs before the age of 25 which suggests a positive cor-
relation between social and emotional immaturity and experimenting 
with drugs. In a small percentage, drug addicts in Montenegro perceive 
family circumstances as a causative factor in development of their dis-
ease. As a dominant cause of their addiction they point out the curiosity. 
The large number of respondents among addicts report that they abstain 
(longer or shorter time), which positively correlates with their state-
ment that the greatest support in the treatment comes from their family 
memebrs. 

Key words: drug addiction, family, losses, father’s alcoholism, 
overprotective mother, influence of siblings, family rituals, family com-
munication, parental supervision, family religiosity. 

* Овај рад је примљен 27. феебруара 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 20. априла 2015. године.
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