
»… Vrstniško usmerjeni otroci se upirajo podobnosti s 

svojimi starši in si želijo biti kar se da drugačni od njih …«  

 

Otroci nas potrebujejo 
Priročnik za starše odgovarja na vprašanje, zakaj so za otroka starši 
pomembnejši od vrstnikov. Z odtujevanjem, ki se pogosto prične v 
tistem obdobju odraščanja, ko otrok iz družinskega kroga prestopa v 
svet vrstnikov, se sooča mnogo staršev. Gordon Neufeld in Gabor 
Maté postavljata v izhodišču priročnika trditev, da otrok potrebuje 
družbo vrstnikov, vendar ostaja naloga staršev, da obdržijo tudi v 
tem obdobju z otrokom takšen odnos, zaradi katerega bodo zanj 
pomembnejši od vrstnikov. Ker so vrstniki tudi sami otroci brez 
življenjskih izkušenj, notranjega kompasa in trdnosti, vrženi v valove 
odraščanja. Kako naj bodo otroku v oporo? In zato, ker se med 
vrstniško skupino odraščujočih pogosto vzpostavijo odnosi, ki silijo 
vsakogar v enačenje z drugimi, čeprav si tega ne želijo. Posledice so 
lahko za posameznike uničujoče. Avtorja osvetljujeta dogajanje, ko 
izgubljamo stik z otrokom. Nato pojasnita, kako to škodi njegovemu 
razvoju. Pojav ocenjujeta kot nevarnost, ki razjeda družbeno tkivo. 
Kot primer navajata vrstniške pritiske, ki so privedli do samomora 
žrtev. V naslednjem koraku na konkretnih primerih prikažeta, kaj 
lahko starši storimo. Predlogi so jasni. Ne, najstnikom ne bodo všeč. 
Ker se jim bo zdelo, da jim omejujejmo svobodo, ki naj bi jim 
pripadala, čeprav jim škodi, kot na primer pretirana količina časa, ki 
ga preživljajo ob digitalnih medijih. Ali pa omejitev časa, ki ga 
preživijo z vrstniki, v korist časa, ki ga preživijo v družini. Priročnik 
toplo priporočam v premislek vsem, ki si želijo ohraniti dober odnos 
z otrokom in mu omogočiti, da odrašča v čustveno stabilnem in 
varnem okolju, kjer bo lahko razvil vso svojo individualnost in vse 
svoje potenciale. Predstavitev: Maja Črepinšek. 
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