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Avtor v članku povzame razvoj antidiskriminacijske prakse in raziskuje, zakaj je to tako pomemben
vidik dobre prakse. Osvetli nekatere ključne probleme, ki so imeli pomembno vlogo pri razvijanju
sedanjih pristopov k razumevanju in nasprotovanju diskriminaciji in zatiranju. Raziskane so
temeljne sestavine antidiskriminacijske prakse, identificirane potencialne ovire napredku in
orisane možne strategije za nadaljni razvoj.
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Esej je nastal ob prvi državni konferenci o zagovorništvu in pomoči za ljudi s posebnimi potrebami,
njihove starše, prijatelje in strokovne sodelavce, ki je bila aprila letos. To je prvič, da so v tak
edukacijski program vključeni tudi sami prizadeti. Cilj konference je bil povečati moč ljudi, ki so
oropani nekaterih človekovih pravic. Pri tem je zlasti pomembno, kako jih poimenujemo. Pred
leti smo začeli govoriti o »ljudeh s posebnimi potrebami«, danes pa se zdi ustrezneje govoriti o
ljudeh, ki potrebujejo pomoč za samostojno življenje. Avtorica utemeljuje novo poimenovanje in
ga primerja s podobnimi poimenovanji na Zahodu. Hkrati pa prikaže součinkovanje primarne in
sekundarne prizadetosti in opozarja, da uporabniki pridobijo moč, če delujejo v skupini z drugimi
uporabniki in ne s strokovnjaki, ki jim odvzemajo moč ter jim namesto človekovih pravic ponujajo
dobrotništvo.
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in vodja Sekcije za zagovorništvo pri Društvu za novosti v duševnem zdravju ALTRA.
Članek opisuje postopek prisilne hospitalizacije, kot ga vidi uporabnica psihiatrije. Nakazane so
vrzeli in pomanjkljivosti obstoječega Zakona o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih
organizacijah. Podani so nekateri predlogi, ki naj bi bili podlaga za izdelavo nove zakonodaje, in
primeri iz tujine, ki kažejo, kako rešujejo to problematiko v razvitih evropskih državah. V prvem
delu je poudarek na opisu konkretnih razmer, ki jih pogojuje obstoječa zakonodaja, v drugem pa
so prikazana najpomembnejša načelna vprašanja, na katera bo treba odgovoriti, preden lahko
sploh začnemo pripravo nove zakonodaje. Kot zagotovilo, da se bodo določila nove zakonodaje v
praksi dejansko izvajala, je nujno potrebna uzakonitev neodvisnega zagovorništva, ki ga je treba
vpeljati povsod, kjer so uporabniki pridržani proti svoji volji.
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Avtorica v članku razkriva, kako se razvija diskriminacija, samodiskriminacija in ponovna
diskriminacija starih ljudi. Začaran krog dvojne in večkratne diskriminacije starih ljudi se začenja

Z izstopom iz njihovega poklicno aktivnega življenjskega obdobja, katerega meje so družbeno
določene. V družbi, ki ceni ziasti popolno produkcijsko sposobnost svojih članov, se starim z
dejansko omejenimi sposobnostmi za delo prične stereotipno pripisovati tudi navidezna odvisnost,
družbena nekoristnost in nemoč. Od tod tudi stari ljudje sami sprejmejo družbeno stereotipno
vlogo in se slednjič prično obnašati v skladu s stereotipi o starosti.
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Avtorica osvetli težave ljudi s posebnimi potrebami. Ti so pogosto zaradi svoje drugačnosti, otroci
pa zlasti zaradi tega, ker obiskujejo Osnovno šolo s prilagojenim programom, in zaradi dodatnih
težav v okolju, kjer živijo, dvakratno diskriminirani. Vključena so doživljanja in misli otrok, ki
obiskujejo to šolo, in drugih ljudi s posebnimi potrebami. Avtorica poudarja, da je treba tem
ljudem zvečati možnost izbire in jim zagotoviti usluge in pravice, ki jim pripadajo.
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Raziskava prestajanja zaporne kazni za ženske temelji na analizi predpisov s področja izvrševanja
kazenskih sankcij, zbranih podatkih v kazenskih institucijah in neposrednih pripovedih ter izjavah
vzorčno izbranih obsojenk v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig. Večji del članka sestavljajo
dobljeni rezultati o statusu zapornic med prestajanjem zaporne kazni oziroma pripora in o
njihovem počutju in doživljanju kazenskih ustanov. Posebej je obdelana specifična ženska
problematika, ki se pojavlja v zvezi z izvrševanjem prostostnih kazni. Še zlasti pa je v članku
poudarjena diskriminacije zaprtih žensk v primerjavi z moškimi na številnih pravnih, statusnih in
drugih področjih pri izvrševanju kazenskih sankcij.
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Članek govori o dvojni diskriminaciji, ki jo doživljajo ženske, ki pijejo alkohol. Ženska odvisnost
postane namreč ne le vprašanje legalnosti in medicinske sprejemljivosti, ampak moralno vprašanje,
ki pelje v dvojno diskriminacijo. Na začetku je opisan pomen kulture, ki določa obnašanje in
vpliva na to, kako ljudje vrednotijo drug drugega ter katero obnašanje je v določeni kulturi
sprejemljivo in katero ne. Temu sledi zgodovinski pregled alkoholizma pri ženskah s posameznimi
primeri iz evropskih in neevropskih držav. Osrednji del pa opisuje značilnosti alkoholizma pri
ženskah in družbeno gledanje nanj. Predstavljeni so tudi konkretni primeri iz intervjujev, ki smo
jih opravili študentke in študentje VŠSD v letu 1994.
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Avtorica v članku predstavi heterološko miselno metodo, eno temeljnih znanstvenih metod, ki pa
je na področju socialnega dela še vse premalo znana in rabljena. Iz antropologije jo prenese v
socialno delo in pokaže na nujnost njene uporabe tudi na tem področju. Heterološka miselna
metoda namreč razbija predsodke do drugačnosti in p o m e m b n o prispeva k razumevanju,
sprejemanju, spoštovanju in nevrednotenju drugačnega, s tem da prav nenavadnost tega
drugačnega prevaja v nam lastno navadnost. S tem pa v stroko socialnega dela stroko vnaša novo
kvaliteto odnosov z ljudmi.

