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Vožnja v napa čno smer je oč itno velika
težava na slovenskih cestah. Žrtev je
čedalje več . Kljub dolgotrajnim
polemikam, kako zmanj šati š tevilo
nesre č , pozabljamo, da je glavni krivec
– alkohol. O slovenskem pijancu smo
se pogovarjali s psihologom dr.
Andrejem Perkom.

Dr. Andrej Perko , psiholog

Spra šuje: Nika Vistoropski

Kaj roji po glavi č loveku, ki pijan sede za
volan?
Zaradi zožane zavesti ni kritičen in navadno je pre-
pričan, da njegova sposobnost presoje ni motena, za-
to zmore tudi voziti brez težav. Za volan se usede z
mislijo: Meni se že ne more zgoditi nesreča in tudi
policija me danes ne bo ujela!
Alkohol je v EU za neprilagojeno hitrostjo na
drugem mestu med vzroki prometnih
nesre č . V Sloveniji pa smo po š tevilu voženj
pod vplivom alkohola celo v ospredju. Kateri
ukrepi bi vsaj na cesti lahko streznili pijane
voznike?
Izkušnje kažejo, da zviševanje kazni ne prinese re-
zultatov. Pri alkoholizmu in tudi vožnji pod vplivom
alkohola gre za širši družbeni problem – pomanka-
nje smisla, ciljev  … Avtoritete ni več in tudi zakon
(država) tako nima učinka. Treba si bo prizadevati za
kolektivno kulturo, da se bo z »vzgojo« otrok od
družine, vrtcev, šole lahko sploh oblikovala pravna
država.
V zadnjih tednih smo pri ča š tevilnim
usodnim nesre čam, ki so jih povzro č ili pijani
vozniki. Kak šna bo njihova prihodnost, kaj
menite? Jih bo nesre ča »streznila«?
Vsak pijan voznik je potencialni ubijalec in tako bi
ga bilo treba tudi obravnavati. Od posameznika, psi-
hologi bi rekli od njegove osebnostne strukture, je
odvisno, ali bo nesreča (tudi s smrtnim izidom), ki jo
je povzročil, zadosten razlog, da se kot človek spre-
meni. Pri motenih osebah (psihopatih) tega ni priča-
kovati. Na žalost pa je motenih oseb v zahodni kultu-

ri vse več, kar opažajo tudi psihoterapevti – čedalje
več je ljudi, ki krivijo za svoje težave okolje in druge
osebe in tako niso sposobni vpogleda vase.
Dr. Rugelj je pred leti govoril o š tevilki
200.000 alkoholikov v Sloveniji. Kako je
zdaj?
Menim, da bo številka kar prava. Z drugačnimi ži-
vljenjskimi razmerami in »razvojem« družbe pa se
pojavljajo številne druge zasvojenosti, ki jih včasih
ni bilo.
Smo pri nas do alkoholizma še vedno
preve č strpni?
Nedvomno. Smo »mokra« družba in dvomim, da se
bo kateri koli politik resno lotil te rakave rane našega
naroda. Stranka alkoholikov je pri nas namreč daleč
najštevilnejša.

Kraj pogovora: spletna
povezava med Ljubljano
in Kamnikom
Čas: dopoldne, v torek,
20. oktobra
Naš prvi vtis: dr. Perka
poznamo že dolgo …
Njegovo počutje: zapo-
sleno – ljudi, ki potrebu-
jejo pomoč, je vedno več
Čas izpovedi: le nekaj
minut za tem, ko smo mu
poslali vprašanja, smo že
ugledali odgovore
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Pri nas je najštevilnejša
stranka alkoholikov


