SOCIALNI IMUNSKI SISTEM

Jože Ramovš

Socialna problematika
Socialne zagate spremljajo človeštvo, odkar obstaja. Posamezniki, družine in druge človeške skupine pa tudi celotni narodi so nenehno v nevarnosti, da zaidejo v tako hudo materialno pomanjkanje ali v tako slabe
medčloveške odnose, da so usodno ogroženi, v slepi ulici, iz katere ne znajo
ali ne morejo sami.
Socialne zagate so torej dvojne - gmotne in odnosne. Oboje izhajajo iz
naravnih danosti, iz napak družbenega sistema in skupin ter iz osebnih
pomanjkljivosti, zmot in krivde posameznega človeka.^
Pomembno je razločevanje med socialno težavo in osebno stisko.
Socialna težava je objektivno stanje kakega človeka ali skupine; je stvarno
neskladje tega človeka z naravo in razmerami. Stiska je osebno doživljanje
težave; človek se zagate zaveda in zaradi tega tфi. Stiska je kakor tm v peti,
ki človeka preganja, da težavo premaga sam, če tega ne more, pa s pomočjo
drugih.
Možno je, da človek socialne težave - tudi usodne - sploh ne zaznava. Ne
doživlja je kot stisko ali pa vsaj ne pravilno. Če je na primer nekdo zapit ali
pa zasvojen z mamili, se te svoje hude težave ne zaveda oziroma jo doživlja
v čisto napačni luči. Po drugi strani pa ljudje doživljajo skrajne stiske, ko v
resnici ni z njimi nič narobe; na primer histerični sebičneži ali pa razvajenci,
kadar ne morejo izpolniti svojih muh.
Razločevanje med težavo in stisko je važno, ker je reševanje osebne ali
družinske zagate možno samo takrat, ko nekdo težavo doživlja kot osebno

Pri ugotavljanju etiologije socialne problematike je v preteklosti navadno
prihajalo do enostranskih razlag; biologistične smeri so vzroke bolj ali
manj reducirale na genetske danosti, psihologistične smeri na duševne
zavore, vozle in nezmožnosti, sociologistične pa na družbene razmere;
možna bi bila tudi personalistična redukcija na osebne zmote in krivdo.
Vzročnost pa je tukaj navadno kompleksna, zato je vsaka redukcija enostransko dojemanje stvarnosti in s tem nasilje nad resnico, ki reševanje
zagate bolj ali manj onemogoča.

stisko. Stiska namreč zbudi v človeku pripravljenost za reševanje težave in
sproži energijo za to. Seveda pa mora človek svojo stisko dojemati tudi
kolikor toliko stvarno, sicer sili v napačno smer. Socialna kurativa redno
uspe le tedaj, če človek svojo težavo doživlja kot stisko. Socialna preventiva
pa je usmerjena k preprečevanju težav in krepitvi socialne klenosti;
preventive torej ne poganja spontana motivacijska sila stiske, zato je možna
le, če so ljudje ozaveščeni in se zanjo odločajo, ne da bi jih k temu
neposredno "priganjala" stiska.

Naravni imunski sistemi
Izhajamo iz aksioma,- na katerem temeljijo vse človeške kulture - da je v
celotni stvarnosti objektivni red in da je le-ta smiseln tako v časovnem
preseku kakor v razvojnem gibanju.^ Z vprašanji usmerjenosti k določenemu
cilju v okviru smiselne celote se ukvarja filozofska disciplina teleologija (gr.
thelos - cilj, namen), v psihologijo pa je vprašanje smisla, objektivno
smiselne vrednostne usmerjenosti in temeljne človekove usmerjnosti k
smislu uvedel V. E. Franki s svojo analizo eksistence in logoterapijo, ki
velja za tretjo dunajsko psihoterapevtsko šolo; le-ta dobiva zadnja desetletja
vse večji pomen. Vsa narava se oblikuie jx) fizikalnih, kemičnih in drugih
zakonitostih; pri tem se nenehno vzpoftavlja red, pa naj gre za mikroraven
subatomskih procesov, za vsemirsko makroraven, za kristalizacijo snovi ali
kakršnokoli drugo dogajanje v naravi. Ta zakoniti in smiselni red je zlasti
viden pri pojavih prehajanja nežive snovi v živo in obratno.
Tukaj so za nas predvsem zanimivi nekateri mehanizmi, po katerih ti
procesi samokrmilno potekajo na področju življenja, in sicer vzvratni in
povratni vzgibi. Mehanizem vzvratnega sporočila (feed-back) je informacija,
ki jo živo bitje samodejno prejema kot sprotni odziv na svoje delovanje.
Povratni vzgibi pa so vgrajeni odgovori organizma na vzvratna sporočila.
Vzvratni in povratni vzgibi so torej komplementarni mehanizmi samokrmilnega sistema živega bitja, ki so potrebni za njegov napredek, reševanje iz
Z vprašanji usmerjenosti k določenemu cilju v okviru smiselne celote se
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nevarnosti in ohranitev. Najdemo jih pri slehernem živem bitju.
Tudi človek ima v vseh svojih razsežnostih, od biološke preko psihične
do duhovne in medčloveške, vdelane naravne vzvratne in povratne vzgibe za
ohranitev, napredek in reševanje v kriznih situacijah.
Na telesnem področju je znan organski imunski sistem, ki brani
organizem pred škodljivci, bolnega ali poškodovanega pa zdravi. Če imunski
sistem odpove - tako je pri AIDS-u - ne more pomagati nobeno zdravilo.
Zato ni čudno, da medicina posveča tolikšno pozornost prav "medsebojnemu
spoznavanju in sodelovanju celic"^ - imunologiji kot svoji posebni panogi.
Pri študiju medicine je to eden temeljnih predmetov."^ Posebno pa se danes
posvečajo imunologiji pri raziskovanju novih možnosti zdravljenja: "Nobena
druga stroka ni dala zadnja desetletja toliko medicinskih impulzov kakor
imunologija," ugotavlja Goeorges Koehler, Nobelov nagrajenec in direktor
Inštituta Маха Plancka za imunologijo v Freiburgu.^
Imunski mehanizmi na duševnem področju so psihični
obrambni
mehanizmi. Njihovemu preučevanju se je na začetku tega stoletja posebej
posvečal S. Freud, za njim pa to nadaljujejo zlasti številne psihoanalitične
šole.
Na odnosnem in medčloveškem polju imamo odnosne
obrambne
mehanizme, ki so jih zadnja desetletja razgrinjali odnosni terapevti, zlasti H.
E. Richter, H. Stierlin, E. Berne, R. D. Laing, J. Willi.^ Njihova spoznanja
Primerjaj naslov enega od učbenikov imunologije za študente medicine:
Marjan Vozelj, Medsebojno spoznavanje in sodelovanje celic. Univerza E.
Kardelja, Medicinska fakulteta v Ljubljani, Inštitut za mikrobiologijo,
Ljubljana 1989.
Prim. Marjan Vozelj, Kratek pregled klinične imunologije. Univerza E.
Kardelja, Medicinska fakulteta v Ljubljani, Inštitut za mikrobiologijo,
Ljubljana 1989.
Nav po: Imunska terapija (1), Zavezništvo zdravnikov in celic, v: Delo,
Sobotna priloga, 16. nov. 1991, str. 26.
Prim. Richter, H. E., Eltern, Kind und Neurose, Rowohlt, Reinbek pri
Hamburgu 1969; Stierlin, H., Eltern und Kinder, Suhrkamp, Frankfurt na
Maini 1978; Berne, E., Spiele der Erwachsenen., Rowohlt V., Reinbek pri
Hamburgu 1970; Laing, R. D., Das geteilte Selbst, Rowohlt, Reinbek pri
Hamburgu 1976; Laing, R. D., Das Selbst und die Anderen, Rowohlt,
Reinbek pri Hamburgu 1977; Willi, J., Die Zweierbeziehung,
Rowohlt,
Reinbek pri Hamburgu 1975.

je pri nas populariziral P. Brajša v svojih delih7
Psihični in odnosni obrambni mehanizmi so znani predvsem v svoji
patološki obliki; njihovi raziskovalci - psihoterapevti - so se seveda z njimi
srečevali v bolestni in bolezenski obliki. Vendar je vsak imunski mehanizem
v osnovi vzvratni in povratni vzgib za ohranjanje in napredek življenja.
Seveda pa lahko pride pri vsakem tudi do nesmiselnega odzivanja, kakor je,
denimo, na telesnem p(^očju pri alergijah.
Telesni imunski mehanizmi so človeku skupni z vsemi živimi bitji,
duševni pa zlasti z višje razvitimi sesalci. Nič manj pa ni narava poskrbela
za samoohranitev na izvirno človeških področjih - duhovnem, kulturnozgodovinskem in medčloveškem, kakor smo že omenili. Razlika je le ta, da
delujejo imunski vzgibi na biološkem in psihičnem področju v osnovi
samodejno, človek jih lahko s svojo osebno zavestjo le spoznava, zavestno
razvija in utrjuje ali pa ovira njihovo delovanje in jih uničuje. Na izvirno
človeških področjih pa ima človek po naravi vgrajene le zmožnosti za
sistemsko vzvratno in povratno usmerjanje svojega razvoja, njihovo
konkretno aktiviranje in delovanje pa je vedno odvisno od zavestnega
osebnega spoznanja, odloèitve in паркзга za izvedbo.
Na duhovnem področju so temeljni imunski vzgibi spoznanje lastne
zmote, doživljanje osebne krivde, kesanje, odpuščanje, sprava.
Tudi na socialnem področju imamo naravni imunski sistem, ki skrbi za
reševanje socialnih zagat ter krepitev socialne klenosti posameznika in
temeljnih človeških skupin. Imunska vzgiba na tem področju sta
samopomoč in dobrodelnost. Tako ena kakor druga sta osnova vsake socialne
pomoči v težavi in stiski.
Stiska v lastni socialni zagati ali pri socialni zagati svojcev je alarmno
vzvratno sporočilo, pri zagatah drugih ljudi pa deluje kot opozorilni alarm za
ukrepanje človeško sočutje s človekom v stiski. Tako v prvem kakor v
drugem primeru se v človeku mobilizirajo telesne, duševne in duhovne sile
za reševanje te stiske.
Človek se po naravi skuša iz stiske izkopati najprej sam. Če tega ne
zmore, opazijo in rešujejo to zagato skupno svojci in najbližji v zakonu,
družini, med prijatelji, sorodniki, bližnjimi sodelavci, sosedi. Šele, če težava
presega zmogljivosti osebne samopomoči in samopomoči med ljudmi, ki so
si človeško najbližje - v temeljnem človeškem odnosu - išče človek pomoč v
širši družbeni skupnosti. Tuja pomoč človeku v stiski pa v osnovi izhaja iz
^

Prim. Splošna psihodinamika
samoupravnega
vedenja. Delavska enotnost,
Ljubljana 1978, in Človek, spolnost, zakon. Delavska enotnost, Ljubljana
1982.

naravnega socialnega vzgiba solidarne pomoči kateremukoli človeku v
težavi, ne zato, ker je "naš", ampak preprosto zato, ker je človek; ta vzgib
slovenščina lepo poimenuje z besedo dobrodelnost - narediti nekaj dobrega
človeku v potrebi.
Samopomoč in dobrodelnost sta torej osnovna vzgiba življenja, da se
rešuje v socialni ogroženosti in se razvija. Oba sta za socialno delovanje
države in družbe nujno potrebna in komplementarna sistema: sta to, kar sta
nogi za hojo; obe enako važni, človek je enako invalid, če izgubi eno ali
drugo.
V zgodovini sta bili samopomoč in dobrodelnost tisočletja edina
socialnovarstvena prestrezna mreža. Delovali sta kot bistveni del ljudskega in
verskega izročila. S prehodom iz kmečko-obrtniškega načina življenja in
njegove stanovske družbene strukture v industrijski ter poindustrijski način
so tradicionalni življenjski vzorci postali neuporabni. Tako je tudi
tradicionalna oblika delovanja socialnih imunskih mehanizmov prišla v
krizo, obenem pa začela oblikovati svoje nove oblike, ki opravljajo enake
naloge v spremenjenih življenjskih okoliščinah.
V sodobnem razvitem svetu sta samopomoč in dobrodelnost poprijeti
nove oblike. Najprej seje to zgodilo na področju reševanja materialnih težav.
Tako se je samopomoč iz tradicionalne socialne mreže razvila v sodobne
zavarovalniške sisteme in sindikalno gibanje, dobrodelnost pa v
dobrodelniška združenja za lajšanje revščine najbolj bednih. Postopoma pa se
iz istih socialnoimunskih korenin razvijajo tudi novi sistemi za reševanje
odnosno-medčloveške problematike. Samopomoč je zadnja desetletja močno
pognala novo mladiko iz svojih prvinskih socialnoimunskih korenin:
skupine in organizacije za samopomoč. Podobno je z dobrodelnostjo;
sodobna dobrobrodelna združenja in organizacije, ki so široko razvejane
mreže vseh vrst poklicne in ljubiteljske, strokovne in laične socialne
pomoči, vse bolj razvijajo tudi metodologijo za reševanje zakonskih in
družinskih zapletov, osebnih človeških stisk in za preventivno krepitev
socialne klenosti prebivalstva.
Samopomoč in dobrodelnost sta torej socialni imunski sistem, ki je
osnova vsega socialnovarstvenega delovanja, v sodobnih pojavnih oblikah pa
sta tudi odločilna izvajalca socialnega varstva - sta javna civilna sfera sociale
v sodobni državi.
Na osnovi teh dveh socialnih imunskih mehanizmov so se v modernem
času razvile različne stroke za profesionalno reševanje Človeških težav in
zagat, poleg medicine še zlasti socialno delo, psihologija in razne veje
specialne pedagogike. Velik del tega reševanja pa tudi v sodobnih civilno
razvitih družbah ostaja v domeni laičnega in ljubiteljskega socialnega dela.
Vsaka prava socialna pomoč je človeški odgovor na človeško nemoč.

Poudarjam, da je to osebni človeški odgovor, kajti na socialnem področju
vzvratni in povratni odziv na težavo ali stisko ni tako spontan, kakor je pri
telesnih in duševnih obrambnih mehanizmih; tu gre - podobno kakor na
duhovnem področju - za izvirno človeško delovanje, ki terja smiselno osebno
odločitev in njeno zavestno udejanjanje, če naj ima svoj |X)lni in pravi
učinek.
Sedaj pa si podrobneje poglejmo vsakega od socialnih imunskih vzgibov
posebej.

Samopomoč
Samopomoč
je to, da si človek skuša sam rešiti svoje stiske ali pa
okrepiti svojo socialno klenost za kljubovanje težavam. Prav tako je
samopomoč tudi, ko si pomagamo medseboj v zakonu, družini, med
prijatelji, sorodniki, sosedi, delovnimi tovariši, sotrpini v podobni stiski in
v drugih temeljnih človeških skupinah, skratka med "domačimi", kjer težava
enega pomeni stisko vseh.
Samopomoč torej obsega dvoje:
- osebno reševanje svoje lastne stiske, in
- skupno reševanje stisk in urejanje težav v okvirih zakona, družine,
sorodstva, prijateljstva, delovne tovarišije, invalidske, verske,
strankarske ali kake druge organizacije, kjer je zaradi temeljne
medčloveške povezanosti reševanje težave enega od "naših" obenem
reševanje naše skupne stiske.
Samopom(¿ je lahko kurativna - tiho reševanje težave in stiske, lahko pa
je preventivna - antropohigienska skrb za krepitev socialne klenosti.
Matični družbeni sektor samopomoči je socialno varstvo, vendar pa ni
nanj omejena, ampak zajema tudi druga področja socialne politike, zlasti
vzgojo in izobraževanje, zdravstvo in rekreacijo.
Sodobno samopomoč lahko razdelimo v te skupine:
Osebna samopomoč. Človek si y potrebi, težavi ali stiski po naravi
najprej pomaga sam.
Družinska
in prijateljska
samopomoč. Ljudje, ki so povezani v
temeljnem človeškem odnosu, si na najbolj naraven in spontan način
pomagajo zadovoljevati potrebe ter reševati težave in stiske.
Skupine za samopomoč. Sodobne skupine za samopomoč so osebna
povezava dveh do tridesetih ljudi, ki temelji na samoiniciativi v skupni
potrebi, težavi ali stiski. To je sodobna oblika nekrajevnega sosedstva in

nekrvnega "sorodstva", velike "družine", saj se ljudje v njih počutijo in
delujejo kot enkratne osebe - kličejo se praviloma samo z osebnimi imeni in ne kot "člani skupine". Organizacijska oblika skupin za samopomoč je
zelo pestra, nestabilna in neformalna, dejavnosti so usmerjene večinoma
navznoter, sodelovanje strokovnjakov je neformalno ali pa ga sploh ni.
Sodobne skupine za samopomoč so se začele pred dobrega pol stoletja z
anonimnimi alkoholiki (AA),^ zadnja desetletja pa se v razvitem svetu
izredno naglo razraščajo, tako da jih je že nad 450 vrst^ - tako rekoč za vsako
psihosocialno zagato.
Organizacije za samopomoč. So družbeno samoorganiziranje ljudi na
temelju določne potrebe, težave ali stiske. To so formalne organizacijske
povezave v javna društva in združenja ali pa krovna organizacijska povezava
istovrstnih skupin za samopomoč na širšem območju. Organizacije za
samopomoč imajo stabilnejšo, formalnopravno organizacijsko obliko,
dejavnosti so usmeijene tudi navzven.
Družbeni projekti za uvajanje in pospeševanje samopomoči. To so
profesionalni ali javni projekti, s katerimi družba ali država pospešuje
uvajanje in razvoj skupin in organizacij za samopomoč na kakem področju,
spremlja in koordinira njihovo delovanje, vnaša metodologijo in izkušnje od
(Irugod, usposablja ljudi za samopomoč, formira matična središča za
samopomoč ipd. Družbeni projekti za samopomoč so oblikovalnega,
raziskovalnega, informacijskega, organizacijskega ali političnega značaja.
Pobuda zanje je institucionalna, dajeta jo zlasti stroka in politika, tako da je
del socialne politike na lokalnem ali nacionalnem nivoju.
V javnem sektorju velja posvečati posebno pozornost skupinam in
organizacijam za samopomoč. Te lahko bistveno pripomorejo k dvigu
kakovosti življenja zlasti na naslednjih področjih:
- za sožitje v družini in zakonu,
- na socialnovarstvenem področju,
- na zdravstvenem področju.

^

Njihovo temeljno delo je knjiga Anonimni
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- na vzgojnem in izobraževalnem področju,
- na področju rekreacije in prostega časa,
- na kulturnem in verskem področju.
Skupine in organizacije za samopomoč delujejo na laično civilni ravni
osebne iniciative in osebne odgovornosti prizadetih. V njih se vsakdanja
človeška izkušnja in življenjska iznajdljivost - "domače zdravljenje" - stekata
s sodobnim strokovnim znanjem v celostni življenjski pristop k
zadovoljevanju potreb ter reševanju težav in stisk. Njihova prednost je tudi
to, da delujejo brez stroškov za državo.^^
Skupine in organizacije za samopomoč postajajo danes v razvitem svetu
odlično komplementarno dopolnilo strokovnemu delu in javni družbeni
organiziranosti pri zadovoljevanju človeških potreb ter reševanju težav in
stisk. Učinkovitost strokovnega dela povečajo čez njihove naravne meje.^^
Pri socialni in zdravstveni kurativi so to na primer zgodnja avtodiagnostika,
rehabilitacija, medsebojna oskrba, obvladovanje nerešljivega, zlasti
življenjsko obvladovanje kroničnih tegob.
Se večji je njihov prispevek na preventivnem področju, kjer zboljšujejo
življenjski in sožitni slog; ljudi naučijo zdravega načina življenja,
prehranjevanaja, izkoriščanja prostega časa, dela in počitka, telesnega
utrjevanja, usklajevanja medčloveških odnosov, kulturnega in duhovnega
poglabljanja in podobnih sestavin višje kakovosti življenja. Njihova
osnovna prednost je bazična dejavnost prizadetih; reševanje nalog in
problemov se premakne na kraj, kjer nastajajo in se kažejo.
Skupine in organizacije za samopomoč s svojimi raznovrstnimi
dejavnostmi veliko prispevajo k človekovemu zadovoljstvu, zdravju in
kakovosti življenja nasploh, kajti v njih ljudje na neposreden in celosten
človeški način zadovoljujejo svoje potrebe in rešujejo težave. Njihovo
delovanje ni odtujeno iz konkretne vsakdanjosti, zato ima nanje in na
okolico tudi celosten življenjski vpliv. V tem smislu dobivajo socialna,
pedagoško-andragoška, socialnomedicinska, psihološka in sorodne stroke
novo področje svojega dela - uvajanje in pospeševanje samopomoči oziroma
pomoč ljudem za samopomoč.
Sodobno prizadevanje za zdravje, socialno klenost in sploh za kakovost
^^ Braun, J., Rohrig, P., Soziales Engagement:
Selbsthilfe im Bereich Soziales, Gesundheit
1985, §t. 3, Str. 209-225.
^ ^ Matzat, ]., Zum Verhaeltniss von Profession,
v: Drogalkohol,
1985, št. 3, str. 159-173.
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življenja, za kar se zavzema Svetovna zdravstvena organizacija, temelji v
veliki meri na samopomoči. Na družbeno organizacijski ravni posveča veliko
pozornost skupinam in organizacijam za samopomoč; z dnižtenimi projekti
jih preučuje, pomaga pri njihovem uvajanju in razvijanju, zlasti pa jih
informacijsko in delovno povezuje v mreže na krajevni, nacionalni in
mednarodni ravni. Skupine in organizacije za samopomoč so bistvena
sestavina obeh glavnih strategij Svetovne zdravstvene organizacije v njenem
projektu "Zdravje za vse do leta 2000":^^ strategije prizadevanja za zdravje
(health promotion) in strategije zdrave javne politike (healthy public policy);
prav tako so bistveni sestavni del projekta "zdrava mesta" v Evropi.^^
Za vzpostavljanje skupin in organizacij za samopomoč je danes pri nas
važno predvsem usposabljanje ljudi za aktiviranje njihovih lastnih
potencialov in potencialov v njihovem življenjskem okolju. Drugi bistveni
pogoj za uvajanje in širjenje mreže različnih skupin in organizacij za
samopomoč pa je informatika. Na nacionalni ravni se oboje združuje v
nacionalnem matičnem središču za samopomoč (clearing house), kije:
- zbirališče in servis vseh podatkov o samopomoči, in
- središče za usposabljanje in oporo pri uvajanju skupin in organizacij
za samopomoč.
Skupine in organizacije za samopomoč so posebno razvite v ZDA, v
Evropi pa v Angliji, Belgiji, na Danskem, v Švici ter v Nemčiji, kjer so
družbeni projekti za uvajanje in pospeševanje samopomoči deležni tudi
močne sistemske finančne podpore. V čsu finančne krize
socialnovarstvenega, zdravstvenega in sorodnih področij so skupine,
organizacije in družbeni projekti za samopomoč pomemben izziv v smeri
iskanja bolj celostnih, alternativnih, cenejših in učinkovitejših oblik dela in
organiziranja.
Pri nas je bila v tradicionalnem podeželskem okolju močno
zakoreninjena sosedska pomoč. Razvito je tudi delovanje različnih društev,
zlasti invalidskih, ki so organizacije za samopomoč. Po vzoru razvitih
industrijskih dežel se tudi pri nas pojavlja vse več sodobnih skupin za
samopomoč - tipičen primer so bili nedavno starši vojakov v JLA - sem in
tja pa tudi kak javni projekt za uvajanje samopomoči.

^^ Prim. Einzelziele für "Gesundheit 2000", Weltgesundheitsorganisation.
Regionalburo für Europa, Kopenhagen 1985.
^^ Prim. Gesundheitsforderung
in der Gemeinde, Dokumentation zur "Gesunde
Staedte", IFF - WHO - Stadt Wels, 1990.

Dobrodelnost
Dobrodelnost je pomoč kateremukoli človeku, ki je v težavi in stiski;
pomagamo mu zato, ker je človek, ne pa zato, ker je "naš". Če upoštevamo
ekosistemsko povezanost in temeljno soodvisnost vseh ljudi in vsega živega
na zemlji, je tudi dobrodelnost samopomoč - dobrodelnost je samopomoč
človeštva v planetarnem obsegu. Lahko bi parafrazirali naslov že omenjenega
imunološkega učbenika za medicince in dejali, da je dobrodelnost
"medčloveško spoznavanje težav in sodelovanje ljudi pri njihovem
reševanju".
Dobrodelnost je v celoti socialnovarstvene narave; v osnovi je človeška
reakcija na socialno stisko tujega človeka. Seveda pa je to lahko pomoč na
ožjem socialnem področju, torej reševanje materialne ali medčloveškoodnosne zagate, prav tako pa tudi pomoč pri reševanju zdravstvene, vzgojne
in izobraževalne ali kake druge zagate.
Za dobrodelnost se uporabljajo tudi tujke, zlasti karitativnost,
solidarnost, diakonia, humanitarne akcije, toda lepa stara slovenska beseda
dobrodelnost pove vse to. Najbolje je torej uporabljati besedo dobrodelnost,
omenjene tujke pa le, kadar so strokovni pojem ali ime, na primer Karitas
kot ime dobrodelne organizacije ali pa diakonija kot strokovni pojem za
dobrodelno držo krščanstva.
Dobrodelnost je kot človeški socialni pojav naravni socialni imunski
mehanizem. Vsako konkretno dobrodelno dejanje pomoči človeku v težavi pa
je osebna človekova odločitev, ki izvira iz človekoljubne drže v človekovem
srcu. Dobrodelnost je torej temeljna človeška dobrota in ljubezen do vseh. Ta
drža se kaže na zunaj predvsem v obliki skrivne osebne dobrodelnosti, kjer
naj - po svetopisemskih besedah - človekova levica ne ve, kaj naredi
desnica.
Osebna dobrodelnost je imela v polpretekli dobi zaradi pozitivistične
miselnosti - tako pri nas kakor drugod po razvitem svetu - slabšalni pomen
nekoristnega in nestrokovnega "samaritanstva". Pravkar se ta miselnost
preveša v postmodernizem,
ko se človeška zavest odpoveduje velikim
samouresničitvenim zamislim, ki so se izkazale za človeško samovoljo proti
ekosistemski celoti narave, s tem pa sovpada ponovno odkrivanje pomena in
^^ Prim. Mt 6, 3.

cene temeljnih vrednot, med katere spada tudi dobrota.
Zaradi prepletenosti družbenih c^nosov je nujno, da je dobrodelnost tudi
organizirana v dobrodelne organizacije in združenja. Organizirano dobrodelno
delovanje je dobrodelništvo. Mreža dobrodelnih ustanov s svojo družbeno
pojavnostjo in z javnim obveščanjem olajša ljudem, da dajejo za potrebne in
pomagajo tistim, ki so v stiski, ter da lažje pridejo do pomoči, kadar so v
stiski. Sodobne dobrodelne organizacije in združenja so v okviru evropske
pluralistične sociale široko razvejane mreže vseh vrst poklicne in
ljubiteljske, strokovne in laične, materialne in medčloveško-odnosne pomoči
ljudem v stiski.
Delo organiziranega dobrodelništva mora biti strokovno. Nujno je, da se
ljudje, ki z dobro voljo in srčno dobroto skušajo ljudem lajšati stiske in
reševati težave, za to delo tudi strokovno usposabljajo, saj sicer rado prihaja
do hudih napak. Socialno delo z ljudmi v stiskah in težavah je zelo zahtevno
in človeško nadvse občutljivo delo, ki strokovno prav tako napreduje kakor
vsa druga področja. Kdor tega ne bi upošteval, bi bil kljub najboljši volji
podoben reševalcem, ki gredo na pomoč brodolomcem sredi oceana z
jadrnicami iz Kolumbovih časov.
Sama po sebi dobrodelnost in dobrodelništvo nista vezana ne na
verovanje, ne na politiko, ne na kaj drugega. V zgodovini kultur so ju
skrbno gojile veroizpovedi. V krščanstvu je na primer prav dobrodelnost
(diakonija) ena od treh bistvenih razsežnosti verovanja (ob martiriju in
liturgiji), tako da je krščansko verovanje kakor miza na treh nogah od katerih
je dejavna pomoč drugim v potrebi enako nosilna kakor drugi dve. Poleg
osebne dobrodelnosti je krščanstvo že od začetka gojilo tudi skupnostno
organizirano pomoč ter oblikovalo za to posebne službe in socialne
organizacije. Že Sveto pismo govori o postavitvi sedmih diakonov za to delo
v prvi cerkveni skupnosti, ^^ pozneje pa so vseskozi nastajale in delovale
vedno nove dobrodelne bratovščine in redovi. Temeljno dobrodelno
usmerjenost je krščanstvo našlo že v judovstvu. Tudi v današnjih razmerah
zahodne civilizacije se osebna in organizirana dobrodelnost pogosto napajata
iz verovanja in sta tudi povezani s katoliško in drugimi cerkvami.
V slovenski zgodovini se je skrbi za ljudi v stiski posvečala - podobno
kakor drugod po Evropi - v glavnem krščanska dobrodelnost. Povojni
socializem je zatrl organizirano delovanje verske dobrodelnosti. Organizirana
dobrodelnost, seveda ne pod tem imenom, je bila le pri Rdečem križu, ki
deluje tudi na več področjih socialnih potreb in stisk. Ko so se politične
razmere "tajale", je tudi slovenska Cerkev znova začela organizirati
Prim. Apd 6,1-6.

dobrodelništvo; pionirsko vlogo pri tem je imela zlasti mladinska revija
Ognjišče.
Ena od največjih svetovnih dobrodelnih organizacij je katoliška Karitas,
ki bazično deluje na župnijski ravni. Slovenska Karitas je bila ustanovljena
1. maja 1990 in se naglo razvija, tako na področju dobrodelnih akcij v
materialnih potrebah kakor pri oblikovanju projektov za pomoč v
medčloveških težavah. Glavna prizadevanja želi mlada Slovenska Karitas tako pravijo sami - v svojem začetnem delovanju usmeriti v vzgojo za
dobrodelnost in v usposabljanje za prostovoljno delo na raznih področjih
socialnih zagat, kar je v naših današnjih razmerah zelo modra odločitev.

Samopomoč in dobrodelnost v luči naše današnje
sociale
Sodobne države se postopoma razvijajo v socialne države in v družbe
blaginje. Njihov sistem socialnega varstva, zlasti srednjeevropski, je
pluralistična sodala, ki jo sestavljajo štiri komplementarne in enakopravne
sestrske veje:
- samopomoč,
- dobrodelništvo,
- državna sodala, in
- zasebne sodalne ustanove.
Kako se je ta model razvijal in kako deluje danes v razvitem svetu?
Tradicionalno socialnovarstveno mrežo samopomoči in dobrodelnosti je
začela zadnjih sto let postopoma nadomeščati nova, primerna današnjim
življenjskim razmeram. Omenili smo že, kako je samopomoč poprijemala
nove oblike sindikalnega gibanja, zavarovalništva ter skupin in organizacij
za samopomoč, dobrodelnost pa sodobnih dobrodelnih organizacij in
združenj.
Velik premik se je zgodil tudi pri pojmovanju države. Moderna država
prevzema sama zakonsko odgovornost za reševanje nekaterih sodalnih težav
in stisk, s tem da zakonsko zagotavlja najnujnejše sodalne dajatve in
storitve vsem državljanom. V. Rus v svoji izčфni knjigi o socialni politiki
aksiomatično pove, kako danes legitimnost države temelji predvsem na
zagotavljanju socialne varnosti: "Samo država lahko daje zadostno pravno,
ekonomsko in sodalno varnost; država, ki teh funkdj ne opravlja, je
nepotrebna, država, ki skuša poleg teh funkdj oskrbovati državljane tudi z
blaginjo, pa je nevarna."
Pri izvajanju zagotovljenih socialnovarstvenih storitev in dajatev si

sodobna država en del pridrži za izvajanje v državnih
socialnovarstvenih
ustanovah, vse druge zagotovljene socialne storitve pa s pooblastilom
(koncesijo) preda civilnim socialnim izvajalcem - najboljšemu in
najcenejšemu. To pa je lahko le javna civilna sfera sociale, ki temelji na
večjem ali manjšem deležu prostovoljnega dela, poleg tega pa so domača in
mednarodna združenja samopomoči in dobrodelništva učinkovit vzvod
neformalnega strokovnega in etičnega nadzora, ki ga država in zasebniki v
svojih ustanovah ne morejo doseči. Razvojna tendenca sodobne države,
ekonomičnost storitev pa tudi zakonitosti strokovnega napredka narekujejo,
da naj bo del storitev, ki si ga država monopolno pridrži za izvajanje z
lastnimi izvajalci, čim manjši.
Zasebne socialnovarstvene ustanove so se pojavile na polju socialnega
varstva kot zadnja veja. To se je zgodilo v zahodnem svetu kot paralela
zasebnemu podjetništvu na materialno-proizvodnem področju. Ustanovijo in
vodijo jih zasebniki, na nepridobitni način, po normativih stroke in pravne
države.
Razvoj socialnega varstva je potekal zadnje obdobje v Evropi različno;
drugače na realsocialističnem vzhodu, drugače v razviti srednji, severni in
zahodni Evropi in spet drugače pri nas.
Vzhod je dosledno izhajal iz komunistične teze, da so socialni problemi
posledica predsocialističnih družbenih odnosov, in sociale sploh ni dopuščal.
Njegovo izhodišče je bila obljuba popolne socialne države. Z uravnilovko in
velikim planskim prerazporejanjem je začasno dosegel veliko socialno
varnost za vse, ker pa ni premogel mehanizmov za gospodarski razvoj v
materialno blaginjo, se je celotna družba vse bolj pavperizirala, država pa
postajala pri reševanju socialne problematike vse tolj nemočna.
Zahod je socialnovarstveno področje bolj kakor druga prepuščal
spontanemu razvoju novih oblik samopomoči in dobrodelništva, z
mehanizmi trga in demokracije pa razvijal materialno blagostanje ter osebno
pobudo in odgovornost. Postopoma je vse bolj izpopolnjeval zagotovljeno
državno socialno varnost - k temu je prispeval svoje tudi pritisk grozeče
nevarnosti komunizma. Ob samopomoči, dobrodelnosti in državni sociali so
se tam začele pojavljati še zasebne socialne ustanove.
Pri nas smo imeli socialistično samoupravno sodalo v monopolni
"podružbljeni" izvedbi. Njeni glavni pomanjkljivosti sta bili, d a j e v bistvu
obšla ves naravni imunski socialni sistem - in s tem civilno sfero - ter da je
bilo šolanje profesionalnih socialnih delavcev le dveletno - višješolsko, kar
je onemogočalo strokovni razvoj. Profesija je bila umeščena kot "družbena
služba", namesto da bi se avtonomno civilno strokovno razvijala, izhajala je
iz "socialistične poklicne etike", namesto da bi rastla v svoji strokovni
avtonomiji. V teh okvirih pa smo imeli dobro mrežo socialnovarstvenih

ustanov in socialne službe, ki se nam je ni treba sramovati. Bivši
socialistični vzhod nam v svoji sedanji poplavi socialne problematike zavida,
da smo socialo sploh imeli, srednjeevropski sosedje pa opozarjajo, da imamo
danes v sociali nekaj prednostnih možnosti v primerjavi z njimi.
Za naše današnje socialno varstvo je značilno dvoje:
1. Prehod v postsocializem. V naših razmerah to pomeni smiseln prehod
h konceptu evropske pluralistične sociale, pri tem pa skrbno ohranitev vsega
kvalitetnega v naši dosedanji sociali.
2. Zelo povečana socialna problematika prebivalstva. Padanje
materialnega standarda in brezposelnost sta trenutno problema, ki najbolj
bijeta v oči, zagata pa ni nič manjša na področju socialne in medčloveške
orientacije ter iskanja smiselne identitete v demokratičnih in postmodernističnih razmerah.
Mlada slovenska država ima zato na področju socialnega varstva zlasti te
sistemsko-konceptualne naloge: ^^
1. oživiti samopomoč in dobrodelnost, da bosta kot naravni socialni
imunski sistem temelj vse sociale, v sodobni organizacijski obliki pa naj bi
tudi pri nas prevzeli reševanje velikega dela socialne problematike;
2. vzpostaviti razmere, v katerih se bo naglo razvila socialna stroka, tj.
zlasti uvesti fakultetni študij, dober socialnovarstveni informacijski sistem
in raziskovanje;
3. socialna stroka mora prevzeti izrazito vlogo iniciative in pomoči pri
uvajanju samopomoči in dobrodelnosti;
4. z novo zakonodajo je treba vpeljati sistem pluralistične sociale,
povezane v enotno nacionalno celoto, kjer so socialnovarstvene ustanove
vseh štirih vej sociale enakopravne, vsaka veja pa ima svoje posebno mesto
v celoti; to bomo dosegli, če bo občinska osnovna socialna služba postala
strokovno visoko kvalitetna pri minimumu državi pridržanih socialnih
storitev, sicer pa bo predvsem pobudnik civilne sfere samopomoči in
dobrodelnosti ter povezovalka vseh socialnovarstvenih dejavnosti na svojem
območju.

^^ Z vprašanjem smiselnega postsocialističnega koncepta in organizacije
socialnega varstva pri nas sem se temeljiteje ukvarjal zadnji dve leti;
spoznanja so strnjena v knjigi Slovenska sodala med včeraj in jutri.
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo, Inštitut za
socialno medicino in socialno varstvo, Ljubljana 1991.

