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POLITIČNA ZGODOVINA REVŠČINE NA SLOVENSKEM
(II. DEL)

Sociolog dr. Srečo Dragoš je asistent za sociologijo na Visoki šoli za socialno delo Univerze v
Ljubljani.
Glavnih razlogov za nastanek revščine, v kakršni je živelo delavstvo v celotnem obdobju med
obema vojnama, ne moremo iskati v izkoriščanju kot nujni posledici nekakšne »inherentne logike«
kapitalističnega gospodarstva. Najhujša revščina je res sovpadala z utrditvijo kapitalizma na
Slovenskem — kar pa ne pomeni, da jo je povzročil kapitalistični sistem gospodarstva. Zato je tudi
ni bilo mogoče odpraviti z zavrnitvijo kapitalizma (kar so zahtevali takratni komunistični kot tudi
katolicistični akterji). Avtor dokazuje, da je nastanek revščine omogočila zlasti kombinacija
naslednjih štirih dejavnikov: (1) politični razcep strankarskih akterjev, ki je prerastel v nepomirljiv
konflikt, (2) blokada sindikalnih gibanj, ker je zlasti oficialni katolicizem monopoliziral politični
prostor, (3) prevelika navezava sindikatov na politične stranke, (4) nefunkcionalni posegi države
v razmerje med delom in kapitalom.
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POKLICNA SKRIVNOST V SLOVENSKI KAZENSKI Z A K O N O D A J I
MED

P R E P O V E D J O IN D O L Ž N O S T J O I Z D A J E P O D A T K A

Damjan KOROŠEC, dipl.prav., asistent pri Katedri za kazenskopravne znanosti
Pravnefakultete
Univerze v Ljubljani in strokovni vodja Temeljne knjižnice za človekove pravice Sveta Evrope
pri Pravni fakulteti v Ljubljani.
Avtor v prispevku pojasnjuje problematiko poklicne in uradne tajnosti s stališča kaznovalnega
prava. Navaja razloge za inkriminacijo izdaje poklicne in uradne tajnosti, pa tudi opustitve ovadbe
kaznivega dejanja, ki z vidika doktrine človekovih pravic veljajo v sodobnem materialnem
kazenskem pravu. Posebej se posveti razmerju med kaznivimi dejanji neupravičene izdaje poklicne
skrivnosti, izdaje uradne tajnosti in opustitve ovadbe kaznivega dejanja ali storilca po Kazenskem
zakoniku Republike Slovenije, kakor tudi nekaterim procesnim določbam slovenskega Zakona o
kazenskem postopku, ki se nanašajo na beneficij molka določenim pričam. Pri analizi biti zadevnih
kaznivih dejanj in protipravnosti razgalja nekatere p a r a d o k s e in opozarja na različne
kazenskopravne položaje posameznih poklicev oziroma delovnih mest glede dolžnosti varovanja
tajnosti oziroma ovajanja kaznivih dejanj.
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CILJI IN DEJAVNOSTI EVROPSKIH UPORABNIKOV PSIHIATRIJE

Psihologinja dr. Tanja Lamovec je redna profesorica na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Oddelek
za psihologijo, in vodja Sekcije za zagovorništvo pri Društvu za novosti v duševnem zdravju
ALTRA.
Kot uvod v raziskavo, katere namen je ugotoviti cilje, dejavnosti in pogoje nastanka 23 evropskih
uporabniških organizacij, sta na kratko prikazana funkcija in razvoj uporabniških gibanj, zlasti
evropskih. Gradivo, na katero se opira raziskava, so prospekti, ki so jih udeleženci druge konference
evropskih uporabnikov in bivših uporabnikov prinesli na srečanje, ki je bilo leta 1994 na Danskem.
V sklepnem delu obravnava nekatere ključne dileme uporabniških gibanj, npr. vprašanja enakosti,
moči, odgovornosti in dometa sprememb, za katere naj bi se zavzemali.
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Peter Stefanoski

R A Z M I Š L J A N J A O STROKOVNIH IZHODIŠČIH ZA DELO Z UŽIVALCI DROG
NA CENTRU ZA SOCIALNO DELO

Peter Stefanoski, dipl. soc. delavec, je zaposlen na Centru za socialno delo Ljubljana Šiška na
področju dela z ljudmi v stiski, katere del je tudi uživanje alkohola in nedovoljenih drog. Je
terapevt v klubu zdravljenih alkoholikov. Pod naslovom »Kdo se pa tebe, droga, boji?« gostuje s
predavanji za starše in učitelje po slovenskih osnovnih in srednjih šolah. Za učitelje vodi tudi
24 urno delavnico z enakim naslovom.
V članku avtor razmišlja o strokovnih (socialnodelavskih) izhodiščih za delo z uživalci drog na
centrih za socialno delo. Ciljev in načinov dela z uživalci drog ne išče v »specifičnih značilnostih«
uživalcev drog, temveč v diskurzu socialnega dela ter metodiki strokovnih ravnanj in načel
socialnega dela. V razmislek ponuja smernice za praktično delo z uživalci drog na centrih za
socialno delo.
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PRIPRAVA ZAKONCEV NA NADOMESTNO STARŠEVSTVO
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V PROGRAMU PREVENTIVNE POMOČI OTROKOM

Viktorija Bevcje diplomirana socialna delavka z večletnimi izkušnjami na področju posvojitev,
vodja in strokovna delavka v projektu preventivne pomoči otrokom pri Deteljici, društvu
posvojiteljskih družin Slovenije.
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih pravno definira pogoje o posvojitvi otrok, ne
govori pa o vsebini. Tli je na potezi stroka socialnega dela, da poišče ustrezne oblike pomoči
zakonskim parom, ki želijo otroka posvojiti ali ga sprejeti v rejništvo. Avtorica predstavi svoje delo
z nadomestnimi starši (posvojitelji in rejniki), ki ga s sodelavko opravljata v projektu preventivne
pomoči otrokom pod okriljem društva posvojiteljskih družin »Deteljica«. To je program priprave
zakoncev brez otrok, ki želijo posvojiti otroka, na sprejem otroka in na nadomestno starševstvo.
Avtorica opiše izhodišča, ki so narekovala potrebo po programu, in predstavi način dela s
skupinami. Predstavitev sklene s prikazom rezultatov in s spoznanjem, da se iskanje ustreznih
staršev ne more zvesti na individualni razgovor s parom ali z obiskom na njunem domu.

