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Sexualita dospievajúcich ľudí  s mentálnym postihnutím a jej  prejavy - ako to
vnímajú  oni  sami,  ich  rodičia,  pracovníci  zariadenia,  širšie  okolie.  Zariadenie
sociálnych služieb na konci tisícročia - prirodzené prostredie alebo inštitucionálny
režim?  Vlastná  sexualita  a  reakcie  na  sex  okolo  nás.  Naozaj  je  ten  sex
všadeprítomný? (A čo z toho vyplýva pre jednu riaditeľku zariadenia).

Takmer sedem rokov sa spolu so svojimi kolegyňami a kolegami usilujem vytvoriť
z denného zariadenia sociálnych služieb KOMPA v Banskej Bystrici prechod medzi
sociálnymi inštitúciami socialistického typu a progresívnymi terénnymi službami.
Našu klientelu tvoria dvadsiati ľudia so zdravotným postihnutím (rôzne ťažkým,
kombinovaným, vrátane mentálneho) - bez obmedzenia veku, teda od malých
detí až po dospelých klientov. Žijú vo svojich rodinách a denne prichádzajú do
KOMPY kvôli vzdelávaniu, rehabilitácii, záujmovým a pracovným činnostiam. 

KOMPA je netypické zariadenie – nielen vzhľadom, ktorý vidieť na prvý pohľad,
ale  aj  filozofiou.  Má  povesť  jedného  z najlepších  zariadení  a  okrem  iného  je
charakteristická aj osobitým prístupom ku klientovi, ktorý spĺňa kritériá rešpektu,
krásy a úžitku. Vytvárame čo najprirodzenejšie prostredie, aby sme neboli ako
inštitúcia, pripravujeme našich klientov na život v prirodzených podmienkach a
potom sa zháčime,  lebo hľadáme miesto,  kde končia hranice  inštitúcie a  kde
začína to skutočne prirodzené.

 

Jedným z najťažších období ontogenetického vývinu našich klientov – rovnako
ako u všetkých ostatných ľudí – je obdobie dospievania. Rodič každého zdravého
dieťaťa si uvedomuje, že dospievanie raz skončí – rodič dieťaťa so zdravotným
postihnutím aj  vďaka  vyjadreniam mnohých  „realistických“  odborníkov  žije  v
presvedčení,  že  jeho  dieťa  nikdy nedospeje.  Z toho,  prirodzene,  vyplýva jeho
postoj ku všetkému, čo s dospievaním jeho dieťaťa súvisí – najmä odmietanie
myšlienky,  že  napriek všetkým prirodzeným nerovnomernostiam vývinu sa  aj
mladý  človek  s postihnutím  spravidla  stáva  počas  dospievania  človekom
s prirodzenými citovými a sexuálnymi potrebami. 

 

Zdravý mladý človek sa s osobami opačného pohlavia stretáva všade – človek
s postihnutím má ešte aj na konci 20. storočia až nepredstaviteľne obmedzené
možnosti  nadväzovania  kontaktov  v prirodzenom  prostredí  a  za  normálnych
podmienok. Tridsaťtriročný mladý muž na vozíčku chodí na dovolenku s rodičmi,
tridsaťročná mladá žena nikdy nebola sama s mužom. Toto všetko im zabezpečili
rodičia, ktorí si ani v kútiku duše nepripustili nádej, že ich dieťa sa niekedy môže
ocitnúť v partnerskom zväzku s iným človekom, ale aj nenormálny prístup celej
spoločnosti k zdravotnému postihnutiu. 
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Čo však na to títo mladí ľudia? Snívajú o láske, o svadbe, partnerskom vzťahu,
nachádzajú  si  aj  vo  svojom segregovanom živote  objekty  svojej  náklonnosti.
Vytvárajú si ilúzie, o ktoré ich rodičia musia vytrvalo oberať, pretože pociťujú
potrebu chrániť ich pred sklamaním. 

A čo teda so sexualitou? Rôzne... Jedni hľadajú východisko v náboženstve, ktoré
hlása  ideál  sexuálnej  čistoty  až  do  manželstva.  K  tomu  sa  ich  dieťa  nikdy
nedostane, pretože zatiaľ sa to nestalo bežným a nájde sa množstvo prekážok a
dôvodov,  aby  sa  títo  ľudia  nemohli  spájať  do  partnerských  zväzkov.  Iní  sa
obracajú na psychiatrov s požiadavkou, aby ich dieťaťu dali niečo na utlmenie
sexuálnych funkcií, aby nerobilo tie čudné šúchavé pohyby  vedúce k sexuálnemu
uspokojeniu. Ďalší svojmu 30-ročnému synovi neodopierajú právo na nič, ale mu
trpezlivo vysvetľujú, že on sa ženiť nemôže, a len tak nenápadne sledujú, ako si
s tým všetkým poradí  („našťastie“  tento mladý muž na vozíku svojimi rukami
nikdy  nemôže  dosiahnuť  na  to  miesto,  kde  by  si  tými  čudnými  šúchavými
pohybmi  vedel  urobiť  dobre).  A  sú  aj  takí,  ktorí  rešpektujú  sexualitu  svojho
dvadsaťročného  syna  tak,  že  ho  pošlú  do  izby  s videom a  pornokazetou.  Pri
všetkom rešpekte k jeho potrebám potom skontrolujú, že  plachta je  mokrá a
chlapec spokojný. Ale rozprávať sa s ním o tom? Načo - veď jeho potreby sú
rešpektované a chlapec je na nejaký čas zase v poriadku! 

 

Potom sa nám stáva, že  každý, kto príde do zariadenia a správa sa k týmto
ľuďom  prívetivo,  je  objektom záujmu,  ktorý  je  viditeľne  sexuálny.  Sexualita
týchto mladých ľudí zostala na polceste a nemá veľa šancí naplniť sa – napriek
tomu,  že  mnohí  často  vôbec  netúžia  alebo  nepotrebujú  mať  plnohodnotný
pohlavný styk. Nezažijú však nikdy ani to obyčajné partnerské pohladenie alebo
bozk.. 

A potom sa im čudujeme, že sú niekedy mrzutí a podráždení – hneváme sa na
nich,  keď  si  nevedia  vybrať  žiadnu  z ponúkaných  činností,  napriek  tomu,  že
KOMPA je  skutočne zariadenie  s takým prístupom ku klientovi,  aký nie  je  na
Slovensku bežný.      

 

A zažívame šoky, keď sa párik klientov zavrie do záchodu a mladý muž s15-
ročnou kamarátkou robia to, čo tí pekní ľudia z pornokazety! Že je to zneužívanie
maloletej? Kto je za to zodpovedný? Kto im v tom a ako mal zabrániť? Máme
zatvárať záchody? Máme s nimi chodiť na záchod? Máme zamykať všetky ostatné
miestnosti, aby tam nemohli ísť? Treba sa  o tom rozprávať? A kto s kým? A ako,
keď je to všetko také iné? A pokiaľ až môžeme ísť v „osvete“, keď rodič nechce,
aby sa jeho dieťa dozvedelo, na čo okrem cikania slúžia  pohlavné orgány? Ako
chrániť  takéto  deti  pred  zneužívaním  –  kdekoľvek,  kedykoľvek,  kýmkoľvek?
Množstvá otázok, na ktoré spoločne s rodičmi hľadáme odpovede.

 

Porovnávame  podmienky  a  situácie,  v ktorých  sa  ocitajú  naše  zdravé  deti
s podmienkami a situáciami, ktoré by mali byť rovnaké pre všetkých, ale nie sú a
dlho nebudú.
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Keď moje  dieťa dospieva, rozprávam sa s ním o všetkom, čo život  prináša –
vrátane otázok  sexuality. Očakávam teda – ako ináč – že to so svojím dieťaťom
robí každý rodič. Ako ma potom nemôže rozzúriť to, že niekto dá svojmu synovi
do rúk pornočasopis, pustí pornokazetu a ponechá ho svojmu osudu s myšlienkou
– „synu, uč sa!“ 

 

Ako ma potom nemôže zaskočiť to, že 15-ročné dievča, ktoré je veľmi prítulné ku
všetkým mužom, nikto nevníma ako ohrozené  dovtedy, kým sa s kamarátom
nezavrie na záchode? 

Kedy príde čas, že aj mladý človek so zdravotným postihnutím dosiahne vek,
v ktorom môže zažiť bozky a objatia, hladkanie a láskanie, ba aj milovanie? Kedy
príde čas, že bude na to aj primerane pripravený? 

 

Presviedčam samu seba, že svoje deti pripravujem na život najlepšie, ako viem.
Robí  to  určite  každý  rodič.  Napriek  tomu  sme  v každej  situácii,  ktorá  nás
presviedča o opaku, opakovane bezradní. Mojej dcére prišiel do školy gynekológ
rozprávať  o  dospievaní  v  7.  triede,  kedy  už  vyše  polovice  dievčat  má
menštruáciu.  Nenapadlo  by  ma  nikdy  čakať  na  to,  až  niekto  cudzí,  hoci  aj
odborník, bude mojej dcére hovoriť o otázkach pohlavného dospievania. A to ani
napriek  tomu,  že  ja  mám  vďaka  pomerne  puritánskej  výchove  stále  svoje
hranice,  za  ktorými  už  niektoré  praktiky  a  veci  –  väčšinou z Vás  ešte  úplne
prijateľné -  vnímam ako zvrátené alebo aspoň neprirodzené.   

 

Na túto konferenciu som tiež prišla preto, aby som si pomohla získať iný pohľad
na sexualitu –  pretože  som presvedčená,  že  postoj  k našej  vlastnej sexualite
ovplyvňuje  aj  spôsob,  akým  sa  dokážeme  postaviť  k sexualite  iných  ľudí  –
vrátane našich klientov. Rada by som medzi Vami získala presvedčenie, že ak sa
na Vás, odborníkov z rôznych oblastí - obrátia ľudia so zdravotným postihnutím –
vrátane mentálneho, budete k ich potrebám vnímaví aspoň tak ako ja a ostatní
terapeuti  v KOMPE. Obraciam sa na tých z vás,  ktorí  majú dobrý  nápad, ako
pomôcť  dvadsaťročnému  mladému  mužovi,  ktorý  môže  síce  doma  pozerať
pornokazety,  ale keď sa o tom s ním chce psychoterapeutka rozprávať,  zrazu
varovne zdvihne prst a upozorní: „Nonono, Marika...!“ A napokon – rada by som
medzi  Vami získala  aj  prijatie môjho postoja,  že  pornografia  nie  je  správnou
pomôckou vo výchove žiadneho človeka – pretože neposkytuje možnosť vidieť tie
krásne a jemné vzťahy medzi ľuďmi, bez ktorých sú všetky sexuálne kontakty len
trením a posúvaním hmoty rôznej konzistencie.
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