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ljudje li sili: požari

Marko Polič*

Slika 2: Škoda, ki so jo povzročili požari v SRS v
letih od 1976 do 1982 (po podatkih RSNZ)

Slika 1: Število požarov v SRS v letih od 1976 do
1982 (po podatkih RSNZ)
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treh letih (1980-1982) v požarih izgubilo življe
nje 56 oseb, 166 ljudi 'pa je bilo rapjenih. Po
glejmo še, kako je z žrtva:mi in škodo v nekate
rih razvitejših deželah sveta.
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*. Docent za občo psihologijo, FF v Ljubljani.

V primerjavi z drugimi dogodki v vsakdanjem
življenju, se ljudje razmeroma redko soočajo z
zahtevami, ki jim jih zastavljajo različne narav
ne in druge nesreče, kot so npr. potresi, poplave
in požari. Ne le, da ti dogodki postavljajo pred
človeka izredne zahteve glede na njegov goli
obstoj, pač pa so običajno tudi nenadni in ga
zadenejo nepripravljenega. V tej razpravi bom
skušal osvetliti nekatere vidike človeškega vede
nja v zvezi s požari. Žal je tako, da za to pod
ročje veljajo besede, ki sta jih zap>sala psihologa
John Keahng in Elizabeth Loftus (1981), da
»precej vemo o vedenju požarov, zelo malo pa
o vedenju ljudi med požarom«. Šele v sedemde
setih letih so se začela prva resnejša tovrstna
raziskovanja, ki so odpravila mnoge predsodke
in napačne domneve, glede tega, kaj ljudje med
požarom :počnejo, predvsem .tudi, kaj počnejo

pred njim oziroma ob njegovem začetku. Ob
dejstvu, da večino požarov povzroči človek ter
da so ljudje sami pogosto žrtev ognja, je čudno,

da do takih raziskav ni prišlo že prej. Očitno

je namreč, da zgolj varnostno-tehnični ukrepi
niso dovolj, saj človeških napak pogosto ne mo
rejo preprečiti. Naj mimogrede omenim, da v
SR Sloveniji človek zakrivi okoli 80 odstotkov
vseh požarov, za precejšenj del ostalih pa vzrok
ni znan. V nadaljevanju si bomo torej ogledali
človeka kot povzročitelja požarov, predvsem pa
to, kako se med tem vede. Videli bomo, da mar
sikatera ugotovitev o vedenju ljudi med požari
predstavlja tudi neposredno zahtevo po spre
membi predpisov, tradicionalnega vedenja itd.
Odgovori bodo seveda le nakazani, saj šele
raziskave na domačem terenu lahko dajo poseb
ne napotke, ki jih potrebujemo. Opravičilo za to
vrstno raziskovanje predstavlja tudi nekaj podat
kov o požarih pri nas in po svetu, ki jih tu
navajam.

Takoj je očitno, da tako število požarov, kot
z njimi povzročena škoda naraščata. Čeprav je
približno polovica požarov nastala v zasebnem in
polovica v družbenem sektorju, pa k deležu
škode slednji prispeva praviloma precej več. To
je razumljivo, saj požar v rudniku 'ali tovarni
običajno povzroči neka}krat več škode, kot pa
požar v stanovanju. Škoda v zasebnem sektorju
narašča enakomerneje in sorazmerno številu po
žarov, v družbenem pa je seveda odvisna od tega,
kaj je zgorelo. Naj še omenim, da je v zadnjih
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